األمم المتحدة

الجمعية العامة

A/HRC/WG.6/37/GEO/1
Distr.: General
14 December 2020
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

الدورة السابعة والثالثون

 29-18كانون الثاني/يناير 2021

تقرير وطني مقدددو واقددا للفقرة  5من مراق قرار مجلس حقوق
اإلنسان *21/16
جورجيا

__________
*

استُنسخت هذه الوثيقة كما وردت .وليس فيها ما يعبر عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم المتحدة.

)GE.20-17038 (A

A/HRC/WG.6/37/GEO/1

مقدمة
-1

الذذدوري

هذذذا التقرر هو التقرر الويني لرورايذذا المقذذدط في ليذذار الرولذذة الثذذالثذذة من ا س ذ ذ ذ ذ ذ ذذتع ار

الشذ ذذامف .فاي عاط  ،2015قبلت اورايا  191توصذ ذذية الج الرولة الثانية .وفي الوقت ناسذ ذذع ،تعهدت اورايا
بالت ازط يوعي بتقديم تقرر لمنتصف المدة عن عملية تنايذ التوصيات التي قبلها البلد .وُقدط هذا التقرر في آذار/

مارس  .2019و تضمن التقرر الحالي معلومات مستكملة عن حالة تنايذ التوصيات التي قبلتها الدولة.
-2

وشاركت اميع الوكا ت الحكومية المعنية من السلطات التنايذية والتشر عية والقضائية في لعداد

هذا التقر ر.

ونور في
-3
وُق ذدط التقر ر للا المحذذامي العذذاط لرورايذذا وظلا المنومذذات الذذدوليذذة ووير الحكوميذذةُ .
اقتراحات هذه المنومات وتعليقاتها وُقبلت أثناء لعداد التقر ر.
-4

و ردر باإلشذ ذ ذ ذذارة أن برلمان اورايا اسذ ذ ذ ذذتعر

بصيغتع المعدلة في عاط .2016

هذا التقر ر تماشذ ذ ذ ذذيا مع النواط الداالي للبرلمان

أوال -حماية حقوق اإلنسان – اإلنجازات والتحديات
الرئيسة
ألف -اإلصالحات المؤسسية والتشريعية
َ
-5

اإلنسان.

بعد عاط  ،2015ناذت حكومة اورايا لصذذلحات هامة تهدإ للا تحسذذين معايير حماية حقوق

واورايا دولة عض ذ ذ ذذو في اميع المعاهدات الدولية الرئي قس ذ ذ ذة لحقوق اإلنس ذ ذ ذذان .و ن
-6
علا أسذ ذ ذذي ية أي معاهدة دولية لرورايا علا القوانين المعيار ة الوينية ما لم تتعار المعاهدة مع الدسذ ذ ذذتور
دس ذ ذ ذذتورها

أو ا تااق الدستوري لرورايا (المادة .)5-4

وقد رخسذخت التعديلت الدسذتور ة التي أُاذ بها في  2018-2017معايير حماية حقوق اإلنسذان.
-7
وتركز هذذه التعذديلت تحذديذدا علا الحقوق ا اتمذاحيذة وحقوق األشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذخذاط ذوي اإلعذاقذة وحقوق الطاذف
والمساواة بين الرنسين.

وتمثف ا سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتراتيرية الوينية لحقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان ( )2020-2014واطط العمف الحكومية ذات
-8
الصذلة ( ،2015-2014و ،2017-2016و )2020-2018وثائق حاسذمة األهمية لحماية حقوق اإلنسذان
في اورايا.

-9

و ش ذذرإ مرلس حقوق اإلنس ذذان المش ذذترك بين الوكا ت ،الذي ي أرس ذذع رئيس الوحراء وأمانة حقوق

اإلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان في لدارة الحكومذذة ،علا تنايذذذ اطط العمذذف باعذذاليذذة .و ت ذ لف هذذذا المرلس من الوحراء وكيذذار

المسذ ذ ذذفولين في مختلف وكا ت الدولة .و شذ ذ ذذارك في أعمالع ممثلون عن منومات المرتمع المدني المحلية
والمنومات الدولية .وتتمتع هذه المنومات بمركز اس ذ ذذتش ذ ذذاري ريع .و س ذ ذذتعر

المرلس المش ذ ذذترك بين الوكا ت

التقار ر السذنو ة المقدمة بشذ ن حالة تنايذ اطط العمف و عر ذها علا حكومة اورايا .وتقدط الحكومة هذه

التقار ر للا البرلمان لمرااعتها.

وو خس ذ ذ ذ ذعت التعديلت التي أُدالت علا اإليار التنويمي في عاط  2020تركيية المرلس وو يتع.
-10
والمرلس اآلن هو اآللية الوينية للرص ذ ذذد والتقييم واإلبلم في ميدان حقوق اإلنس ذ ذذان .وأنش ذ ذ في ليار المرلس
فر ق استشاري يت لف من ممثلي المنومات وير الحكومية.

-11

وفي آذار/مارس  ،2020أنشذ ت الحكومة فر قا عامل مشذتركا بين الوكا ت لو ذع ا سذتراتيرية

الثانية لحقوق اإلنسان واطة العمف الرابعة لحقوق اإلنسان.
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-12

و تولا مسذ ذذتشذ ذذار رئيس الوحراء المعني بحقوق اإلنسذ ذذان والمسذ ذذاواة بين الرنسذ ذذين تنسذ ذذيق أنشذ ذذطة

-13

ولدى لرنة حقوق اإلنسذ ذذان واإلدمام المدني التابعة لبرلمان اورايا و ية واسذ ذذعة وقو ة لتقييم أو ذ ذذاع

-14

و عد مكتب المحامي العاط هيئة دس ذذتور ة حاس ذذمة األهمية في مراج حماية حقوق اإلنس ذذان .فهو

-15

وفي  1تشذذرن الثاني/نوفمبر  ،2019أنشذذئت وكالة حكومية مسذذتقلة – هي دائرة ماتش الدولة ()SIS

الوكا ت الحكومية والمسفولين الحكوميين من أاف تحسين أو اع حقوق اإلنسان في اورايا.
حقوق اإلنسان في البلد واإلشراإ عليها.

يشرإ علا حماية حقوق اإلنسان في اورايا.

(الخلف القانوني لمكتب ماتش البيانات الش ذذخص ذذية) .وهي هيئة مس ذذتقلة مفس ذس ذذيا مس ذذفولة عن التحقيق المس ذذتقف
والاعاج في ارائم محددة يرتكبها موظاو لنااذ القانون وموظاو الخدمة المدنية.

-16

واإلصذذلحات األسذذاسذذية في اورايا لمكافحة الاسذذاد هي األاثر نراحا بين دوج أورويا الشذذر ية

ولدى اورايا واحد من أدنا معد ت الاساد بين الدوج األورويية ،كما يتضح من العديد من الدراسات الدولية(.)1

باء -حالة حقوق اإلنسان اي األراضي المحتلة التابعة لجورجيا
-17

تتدهور حالة حقوق اإلنس ذذان في المنايق المحتلة تدهو ار تدر ريا .فس ذذياس ذذة ا حتلج ،والخطوات

المتخذة نحو الضذذم الاعلي ،والعسذذكرة المتزايدة ،وتركيب األسذذلك الشذذائكة وويرها من الحوااز المصذذطنعة

علا يوج اط ا حتلج ،ووير ذلك من اإلاراءات وير القانونية التي يتخذها ا تحاد الروسي ،تفدي للا
ا نتهاك الرسيم لحقوق اإلنسان.

وُحرط مئات اآل إ من المشذردين دااليا واللائين الذين أابروا علا الارار نتيرة لمواات عدة
-18
من التطهير العرقي من الحق في العودة للا أماان لقامتهم ب مان وكرامة.
ولم يات حق المواينين الرورايين في الحياة ُينتهك في األ ار ذي المحتلة كما يترلا بو ذوف في
-19
حرمان دافيت بشارولي من الحياة في عاط  ،2014هو ووايغا أوتخوحورا في عاط  ،2016وأرشيف تاتوناشايولي
في عاط  .2018وش ذ ذ ذذارك ممثلو نواط ا حتلج مياشذ ذ ذ ذرة في أعماج القتف العمد هذه .وفي عاط  ،2019احترزت
قوات ا حتلج الروس ذذية بش ذذكف وير قانوني المواين الروراي ليراالي كااراتس ذذخيليا الذي توفي في القاعدة

العسذذكرة الروسذذية المواودة بشذذكف وير قانوني في منطقة أبخاحا المحتلة .وكان لناج داابييف ،وهو من اإلثنية
األوسيتية،

-20

حية أارى للتعذيب والقتف العمد علا يد نواط ا حتلج التسخيناالي في آب/أوسطس .2020

وتغلق نوم ا حتلج الروسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة بذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتمرار مذا يسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذما بنقذا العبور ب يذة تقييذد حرذة التنقذف.

فاي  ، 2017-2016أُولقذذت أريعذذة ممذذا يسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذما بنقذذا العبور في منذذايق أبخذ اح ذذا .وكثي ار مذذا تغلق نوم

ا حتلج ما تيخقا من هذه النقا اسذ ذذتنادا للا أسذ ذذياب مصذ ذذطنعة شذ ذذتا .فقد أُولق اط ا حتلج في منطقة
ودفع
تس ذ ذ ذ ذذخيناالي منذ أيلوج/س ذ ذ ذ ذذبتمبر  2019لاترة وير معروفة ،األمر الذي أدى للا عزج المنطقة تماما ق

المرتمع المحلي للا حافة األحمة اإلنس ذ ذذانية ،ااص ذ ذذة في مقايعة أاالغوري التي ي يم فيها بش ذ ذذكف رئيس ذ ذذي

سذ ذذكان من اإلثنية الروراية .وأدى منع اإلالء الطبي من مقايعة أاالغوري علا أسذ ذذاس اإلثنية للا وفاة

 15شخصا منذ أيلوج/سبتمبر .2019

__________
( )1
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وفقا لتقر ر مش ذ ذ ذذروع العدالة العالمية لعاط  ،2019تحتف اورايا مكانة ر ادية ،وكان ترتيبها األوج في منطقة ش ذ ذ ذذرق أورويا وآس ذ ذ ذذيا
الوسطا .ووفقا لبيانات عاط  2017لمفشر الميزانية الماتوحة ،تحتف اورايا المرتية الخامسة في شاارية عملية الميزانية.
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-21

وحذا ت ا حترذاح وا اتطذاإ وير القذانونيذة دائمذة علا يوج اط ا حتلج .فمنذذ عذاط ،2016

احترز نواط ا حتلج الروسذ ذذي في سذ ذذواومي  311شذ ذذخصذ ذذا ،واحترز نواط ا حتلج هذا في تسذ ذذخيناالي

ومسنون وأيااج وأيياء ورااج دين.
 485شخصا ،من بينهم نساء
خ
-22

و تعر

الرورايون الذين يعيش ذ ذذون في األ ار ذ ذذي المحتلة للتمييز اإلثني .فمنذ عاط  2016ونواط

ا حتلج في س ذ ذذواومي ُيكره الس ذ ذذكان من اإلثنية الروراية علا التس ذ ذ خذرف علا أس ذ ذذاس أنهم مأاانبم .ومن
الج هذذه العمليذة وير القذانونيذةُ ،يحرط السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذان الرورايون من الحق في اإلقذامذة والعمذف والملكيذة وحر ة

التنقذف .والتعليم بذاللغذة الرورايذة محوور منذذ عذاط  2015في منطقذة أبخذاح ذا المحتلذة ومنذذ عذاط  2017في

منطقة تسخيناالي المحتلة .ومنذئذ والتدر س في ر ا

األيااج والمدارس الروراية ُيقدَّط باللغة الروسية.

و تُتاف للسذكان المحليين الذين يعيشذون بالقرب من اط ا حتلج الارصذة ح ارة أسذرهم .و يمكنهم
-23
الوصذ ذ ذذوج للا ممتلكاتهم وأ ار ذ ذ ذذيهم الزراحية ومواقعهم الدينية ومقابرهم .وهم محرومون أيضذ ذ ذذا من فرصذ ذ ذذة
الحصوج علا الرعاية الصحية وادمات التعليم التي تقدمها حكومة اورايا.

وتُنتهك حقوق الملكية للسذذكان من اإلثنية الروراية انتهااا اسذذيما في األ ار ذذي المحتلة .فمئات
-24
مناحج السكان من اإلثنية الروراية تُحرق وتُهدط عمدا.
-25

وتوف حالة السيدة تامار ميراايشايلي ،الناشطة في المرتمع المدني في مقايعة أاالغوري ،دليل

حيا علا ا نتهااات الصذذاراة لحقوق اإلنسذذان في منطقة تسذذخيناالي الروراية التي تحتلها روسذذيا .فخلج

ذ ذذطهاد

ذتهدإ بالتمييز اإلثني الرسذ ذذيم والقمع وا
الاترة المشذ ذذمولة بالتقر ر ،ظلت السذ ذذيدة ميراايشذ ذذايلي تُسذ ذ ق
والقيود المارو ذ ذ ذذة علا حقوقها وحر اتها األسذ ذ ذذاسذ ذ ذذية من اانب نواط ا حتلج الروسذ ذ ذذي في تسذ ذ ذذخيناالي.

وحرمت منذ أاثر من ثلث س ذ ذذنوات حر ة التنقف وعبور اط ا حتلج لز ارة أفراد أس ذ ذرتها والحص ذ ذذوج علا
ُ
الخدمات األس ذ ذذاس ذ ذذية ،بما فيها العلم الطبي في األ ار ذ ذذي الخا ذ ذذعة لس ذ ذذيطرة الحكومة الروراية .وحادت

أو ذ ذ ذ ذ ذذاعها تااقما منذ اإلولق الكامف لخط ا حتلج في منطقة تسذ ذ ذ ذ ذذخيناالي في أيلوج/سذ ذ ذ ذ ذذبتمبر .2019

وما فت نواط ا حتلج الروس ذذي يبذج قص ذذارى اهده إلايار الس ذذيدة ميراايش ذذايلي علا مغادرة منزلها والتحوج

مشردة دااليا.
للا خ
-26

و يسذ ذ ذذمح ا تحاد الروسذ ذ ذذي لاليات الدولية لحقوق اإلنسذ ذ ذذان بالوصذ ذ ذذوج للا األ ار ذ ذ ذذي المحتلة.

وظ ذ ذ ذذافة للا ذلك ،تقحرط روسذ ذ ذذيا بعثة الرصذ ذ ذذد التابعة للتحاد األورويي من لمكانية الوصذ ذ ذذوج للا منطقتي
أبخاح ا وتسذ ذذخيناالي علا حد سذ ذواء ،روم أن و ية اليعثة تشذ ذذمف كامف أ ار ذ ذذي اورايا .بف وأاثر من ذلك

حدث ،في  24تش ذذر ن األوج/أاتوير  ،2019أن احترزت قوات ا حتلج مراقبي اليعثة الذين كانوا يقومون
بدور ات بالقرب من اط ا حتلج في األ ار ي الخا عة لسيطرة الحكومة الروراية.

-27

و تحمف ا تحاد الروس ذذي المس ذذفولية عن انتهااات حقوق اإلنس ذذان في األ ار ذذي المحتلة بوص ذذاع

السلطة التي تمارس السيطرة الاعلية علا منطقتي أبخاح ا وتسخيناالي/أوسيتيا الرنويية.

تردد س ذ ذذياس ذ ذذة الحف الس ذ ذذلمي للنزاع وتس ذ ذذتخدط باعالية اميع
-28
و ردر بالذكر أن حكومة اورايا تناذ بل خ
األدوات الدبلوماس ذ ذ ذذية والس ذ ذ ذذياس ذ ذ ذذية والقانونية وويرها من األدوات من أاف حماية حقوق اإلنس ذ ذ ذذان في األ ار ذ ذ ذذي
بهمة أش ذ ذ ذ ذ ذذكاج التااو
المحتلة .وهي تس ذ ذ ذ ذ ذذتخدط خ

مثف مياحثات انيف الدولية وآلية منع الحوادث وموااهتها في

ليار مياحثات انيف الدولية .وتش ذ ذذكف مس ذ ذ لة الحف الس ذ ذذلمي للنزاع بين روس ذ ذذيا واورايا ازءا من اميع المنابر

الثنائية والمتعددة األيراإ ذات الصلة ،وتنعكس في وثائق شتا اعتمدتها بلدان ومنومات دولية مختلاة.
-29

وظ ذذافة للا ذلك ،تبذج الحكومة كف ما في وسذذعها لتحسذذين األو ذذاع اإلنسذذانية وا اتماحية -

ا قتصادية للسكان الذين يعيشون في المنايق المحتلة واأل ار ي المتاامة لها.
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جيم -استعراض السياسة الشاملة بشأن القانون الدولي اإلنساني
-30

اعتمد البرلمان في عاط  2017قانون اس ذذتخداط وحماية ش ذذعار واس ذذم الص ذذليب األحمر والهلج األحمر

-31

األش ذذخاط الماقودين

والكر ستالة الحمراء اللذين و عتهما اللرنة المشتركة بين الوكا ت للقانون الدولي اإلنساني.
وفي عاط  ،2019أنش ذذئت اللرنة المش ذذتركة بين الوكا ت لليح

بعد النزاعات المسذذلحة ونقلها .وتهدإ اللرنة للا اليح
في أ ار ي اورايا وتنويم نقلها.

-32

عن اث

عن اث

األشذذخاط الماقودين بعد النزاع المسذذلح

وفي عاط  ،2019التزمت اورايا بتعهدات يوحية في المفتمر الدولي الثال

والثلثين للصذ ذذليب

األحمر والهلج األحمر .وتناولت التعهدات مسائف شتا تتعلق بتنايذ القانون الدولي اإلنساني.

دال -مراجعة تشريعات مناهضة التمييز
و خس ذعت التعديلت التي أُدالت علا قانون اورايا المتعلق بالقض ذذاء علا اميع أش ذذكاج التمييز،
-33
المفرخ  2أيار/مايو  ،2014من و ية المحامي العاط بخصوط القضاء علا التمييز و مان تحقيق المساواة.
ولتنايذ المهاط المنص ذ ذذوط عليها في تش ذ ذذر ع مناهض ذ ذذة التمييز ،أنش ذ ذ مكتب المحامي العاط لدارة

-34

المسذذاواة .ووسذذعت تعديلت عاط  2019من و ية هذا المكتب .و حق للمحامي العاط رفع شذذكوى للا المحكمة

ترد ش ذذخص ذذية اعتيارة أو أي ش ذذخ
لن لم خ

أو لم تنور فيها.
-35

ش ذ خاط القانون الخاط علا توص ذذية من توص ذذيات المكتب
من أ ذ

ولتنايذ المهاط القانونية باعاليةِ ،حدت ميزانية مكتب المحامي العاط بنسذ ذ ذذية  ٪268مقارنة بعاط ،2014

امذا يلي في عذاط  ،2014بلغذت ميزانيذة المكتذب  2,38مليون ري اوراي وفي عذاط  4 2015مليين

ري وفي عذاط  4,5 2016مليين ري وفي عذاط  4,8 2017مليين ري وفي عذاط 5,5 2018

مليين ري وفي عاط  6,4 2019مليين ري.

وفي عاط  ،2017أ ذيات المادة  153للا قانون العقويات الروراي .وتن
-36
واود دافع للتمييز هو ظرإ م ِ
شدد ،و اضي للا السرن لمدة سنة علا األقف.
ُ خ
-37

هذه المادة علا أن

وفي  19شذ ذ ذ ذ ذذيا /فبراير  ،2019ااءت التعديلت علا قانون اورايا المتعلق بالقضذ ذ ذ ذ ذذاء علا اميع

أشذكاج التمييز بتعر ف للتحر الرنسذي .وتنوم تعديلت عاط  2019علا تشذر عات العمف مسذ لة التحر

عرفت هذه التعديلت التحر الرنسذي ب نع انتهاك لداري وااءت
الرنسذي في علقات العمف .وظلا اانب ذلك ،خ
بعقوية لع.

هاء -مكااحة الجرائم المرتكبة بدااع التمييز/الكراهية
-38

في كانون الثاني/يناير  ،2018أنشذ ذ ذ ذ ذ ذ ت و احرة الداالية في اورايا لدارة حماية حقوق اإلنس ذ ذ ذ ذ ذذان

(التي تحولت ريما بعد للا لدارة حماية حقوق اإلنسذ ذذان ورصذ ذذد الرودة) .وتتمثف مهمتها الرئي قسذ ذة في رصذ ذذد
اودة التح يقذات في الررائم المرتكيذة علا أسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاس التمييز والررائم المرتكيذة بذدافع الكراهيذة واإلاراءات اإلدارذة
المتعلقة با نتهااات اإلدار ة.

-39

ومكافحة الررائم بدافع الكراهية هي لحدى أولو ات مكتب النائب العاط وفقا س ذ ذ ذ ذ ذ ذذتراتيرية واطة

عمف  .2021-2017وفي  ،2019-2018ااتار مكتب النائب العاط وكلء النيابة الذين يعملون بش ن ارائم
ودريهم .ويحلوج نهاية عاط  ،2019كان هناك  71وكيف نيابة/محققا متخصصا في هذا النواط.
الكراهية خ
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اعتمدت توص ذ ذ ذ ذ ذذية تتعلق بوكلء النيابة والمحققين في مكتب النائب العاط بش ذ ذ ذ ذ ذ ن اآلثار العملية
-40
وُ
1
للمادة  53من قانون العقويات الروراي  -وهي العوامف المشذ خِذددة للعقوية .وتتناوج التوصذذية التحقيق الاعاج في
ارائم الكراهية وتحديد الدوافع وما للا ذلك.
-41

وقد صذ ذ ذذيي اسذ ذ ذذتبيان متخص ذ ذ ذ

-42

وأسارت التدابير المتخذة عن ح ادة تحديد الدافع التمييزي في القضايا الرنائية .وفي عاط ،2016

والمتهمين والشهود.

من أاف وكلء النيابة يحدد قواعد مقابلة/اسذ ذ ذذترواب الضذ ذ ذذحايا

طلع بها لذ  183شخصا في عاط .2019
طلع بالمقا اة الرنائية لذ  44شخصا ،بينما ا ُ
ا ُ

وتُعقد علا الدواط دورات تعليمية/تدر بية لموظاي مكتب النائب العاط وو احرة الداالية بشذ ذ ن تحديد
-43
هو ة مقترفي ارائم الكراهية والتحقيق الاعاج معهم.
وفي ش ذ ذ ذ ذ ذذيا /فبراير  ،2020اعتُ مد الاص ذ ذ ذ ذ ذذف  15من اطة العمف الوينية لحقوق اإلنس ذ ذ ذ ذ ذذان
-44
(للاترة  )2020-2018ماألاذ بسذذياسذذة المسذذاواة ومكافحة التمييزم .و هدإ هذا الاصذذف للا مكافحة الررائم
المرتكية بدافع التمييز ويدافع الكراهية.

واو -المساواة بين الجنسين
-45

في عاط  ،2018دالت التعديلت علا الدسذذتور حيز النااذ .وتتضذذمن الصذذيغة الرديدة للدسذذتور

حكما يتصذذف بالمسذذاواة بين المرأة والراف (المادة  .)11ووفقا للتعديلت ،تتخذ الدولة تدابير ااصذذة لتحقيق

المساواة األساسية بين الراف والمرأة وللقضاء علا عدط المساواة.

وحولت التعديلت علا النواط الداالي للبرلمان مرلس المسذاواة بين الرنسذين للا هيئة اسذتشذار ة
-46
خ
المرلس رئيس البرلمان أو أحد أعضاء المرلس ،بناء علا تكليف من رئيس البرلمان.
دائمة للبرلمان .و رأس
ق
-47

وفي عاط  ،2017أنش ذ قرار صذذادر عن الحكومة جاللرنة المعنية بمسذذائف المسذذاواة بين الرنسذذين

والعنف

ذ ذ ذ ذذد المرأة والعنف العائلي ‘ .وأعض ذ ذ ذ ذذاء اللرنة هم نواب وحراء أما الرئيس ذ ذ ذ ذذان المش ذ ذ ذ ذذاركان للرنة

-48

وفي ع ذذاط  ،2018أقرت الحكوم ذذة اط ذذة العم ذذف الويني ذذة الروراي ذذة لتناي ذذذ ق اررات مرلس األمن

فهما نائب وح رة العدج ومستشارة رئيس الوحراء لحقوق اإلنسان والمساواة بين الرنسين.

التابع لألمم المتحدة بش ن الم أرة والسلط واألمن للاترة  2020-2018واطة العمف الوينية لحقوق اإلنسان

للاترة  2020-2018التي تتضمن فصل مخصصا لذ مالمساواة بين الرنسين وتمكين الم أرةم.

ص ذ ذ ذ ذ ذ ذت تعديلت عاط  2018علا قانون العقويات علا أن التمييز بين الرنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذين هو ظرإ
ون خ

-49
ِ
مشدد للرر مة.
خ
-50

ومنذ عاط  ،2013تعمف لدارة المسذ ذ ذذاواة بين الرنسذ ذ ذذين

ذ ذ ذذمن مكتب المحامي العاط .وهي تهدإ

للا اإلشراإ علا أو اع حقوق اإلنسان من منوور المساواة بين الرنسين.

أو لدارة للعمف بش ذ ذ ن المسذ ذذاواة بين الرنسذ ذذين .وعلا مسذ ذذتوى الحكم

وفي كف و احرةُ ،حدد شذ ذذخ
-51
الذاتي المحلي ،أنشذذئت مرالس للمسذ اواة بين الرنسذذين ،و عيَّن مسذذتشذذارون ومسذذتشذذارات للشذذفون الرنسذذانية
في البلديات .ومنذ عاط ُ ،2015عِخين مستشار للمساواة بين الرنسين في مكتب عمدة تبيليسي.

عين البرلمان امرأة لتكون رئيس ذ ذ ذ ذ ذ ذذة المحكمة العليا لاترة  10س ذ ذ ذ ذ ذ ذذنوات.
-52
وفي آذار/مارس  ،2020خ
صذ ذ ذ ذب البرلمان امرأة لمنص ذ ذ ذذب المحامي العاط.
وفي عاط  ،2018انتُخبت أوج رئيس ذ ذ ذذة .وفي عاط  ،2017ن خ
وفي عاط  2018أعيد انتخاب رئيسة اللرنة المركز ة للنتخابات لو ية ثانية.
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وفي آذار/مارس  ،2020كانت الحكومة تضذ ذ ذذم امس نسذ ذ ذذاء من أصذ ذ ذذف  11عضذ ذ ذوا ،من بينهن
-53
نائبتان لرئيس الوحراء .وير أن المرأة وير م َّ
مثلة كما يرب في مناصب صنع القرار وفي الهيئة التشر عية.
ويناء علا ذلك ،اتخذت منذ عاط  2015اطوات عديدة إلدااج نواط الحصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

الحزيية .وفي عاط  ،2017لم يف د البرلمان التشذرع المتعلق بالتحصذي

هذا ا تراه.

اإللزامي في البرلمان والقوائم

الرنسذاني اإللزامي .و سذتمر العمف في

بهمة من أاف تمكين النسذ ذذاء اقتصذ ذذاديا ،بمن فيهن النسذ ذذاء في
-54
وتعمف و احرة حماية البيئة والزراعة خ
المنايق الرفية .وتح يقا لذلك ،أنش ذذئت  58تعاونية نس ذذائية وت يم نس ذذاء في  157تعاونية و عمف  22مش ذذروعا
نسائيا نااحا في قطاع الخمور حصلت امورها علا التقدير وفاحت بروائز مختلاة.

زاي -القضاء على العنف ضد المرأة والعنف العائلي
د المرأة والعنف العائلي هي لحدى أولو ات الحكومة.

-55

مكافحة العنف

-56

فاي عاط  ،2017انض ذ ذذمت اورايا للا اتاا ية مرلس أورويا للوقاية من العنف

ذ ذذد النس ذ ذذاء والعنف

المنزلي ومكافحتهما (اتاا ية لسذذطنبوج) .ولضذذمان امتثاج التشذذر عات الوينية تاا ي قة لسذذطنبوج ،قادت و احرة
العدج عملية و ذ ذذع واعتماد تعديلت علا ما يصذ ذذف للا  30قانونا تشذ ذذر عيا .وأُدرات في القانون الرنائي
ارائم اديدة ،مثف الزوام القسري ،وتشو ع األعضاء التناسلية األنثو ة ،والمطاردة ،والتع يم دون موافقة.

-57

وتقوط اللرنة المشذ ذذتركة بين الوكا ت المعنية بمسذ ذذائف المسذ ذذاواة بين الرنسذ ذذين والعنف

-58

وفي عاط  ،2018أقرت الحكومة اطة العمف الوينية للاترة  2020-2018بشذ ذ ذ ذ ذ ن التدابير التي

والعنف العائلي بدور هيئة التنسيق علا النحو المنصوط عليع في اتاا ية لسطنبوج.
يتعين تنايذها لمكافحة العنف

ذ ذذد المرأة

د المرأة والعنف العائلي وحماية الضحايا/الناايات.
علا فر

عقويات أشد علا مرتكبي ا عتداءات الرنسية،

وو عت التعديلت التشر عية تن
-59
ُ
بما في ذلك الحرمان من حقوق عدة (من بينها الحق في العمف في المفس ذ ذ ذسذ ذ ذذات التعليمية) وعلا لنشذ ذ ذذاء قاعدة
يحاامون رتكابهم اعتداءات انسية.
بيانات باألشخاط الذين ق

-60

وترص ذذد لدارة حماية حقوق اإلنس ذذان ورص ذذد الرودة التابعة لو احرة الداالية ،في املة أمور ،اودة

-61

وتواد علا الموقع الشذذيكي لو احرة الداالية المعلومات المتعلقة باآلليات القانونية المتاحة لمكافحة

التح يقات بش ن العنف العائلي والعنف

د المرأة واإلاراءات اإلدار ة المتعلقة با نتهااات اإلدار ة.

العنف العائلي ويخط ا تصاج المياشر  112لو احرة الداالية (يعمف علا مدار الساعة يواج أياط األسبوع).
رسف ياقم للا كف مسرف ار مة.
وتستريب الو احرة فو ار لكف واقعة ،و ق

-62

ووفقا لتعديلت عاط  ،2017يداف األمر الزاري حيز النااذ علا الاور وهو

المحكمة .وتترتب علا انتهاك شرو األمر الزاري مسفولية انائية.

-63

وأقرت و احرة الداالية في عاط  2018أداة تقييم لمخاير العنف

يسذ ذذتواب موافقة

ذ ذ ذ ذ ذ ذذد المرأة والعنف العائلي .وقد

أصذيحت آلية رصذد تقييم مخاير العنف (مخاير عالية ومتوسذطة ومنخاضذة) وتنايذ شذرو األمر الزاري
ااهزة للعمف .وياضذف هذه اآللية ،أصذيح األمر الزاري أداة مايدة لحماية الضذحايا ،وانخاض عدد انتهااات هذه

األوامر .وفي عاط  ،2019بلي عدد األش ذذخاط الذين انتهكوا ش ذذرو األوامر الزارة  376ش ذذخص ذذا ( ٪4فقط)،
في حين أن من انتهكوا الشرو في عاط  2018هم  .٪6وفي  ،2019-2018لم ُيقتف أحد الج فترة صلحية

أمر حار ا في عاط 2015
األوامر الزار ة .وحاد عدد األوامر الزار ة أريع مرات ،أي أنع ص ذ ذ ذ ذ ذذدر  2 722ا

أمر في عاط .2019
مقارنة بذ  10 266ا
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-64

وانخاض عذدد حذا ت قتذف اإلنذاث نتيرذة للعنف العذائلي ،كمذا يلي  14امرأة توفين نتيرذة العنف

-65

واحداد عدد المدانين بتهمة تحر ض النسذ ذذاء علا ا نتحار أو محاولة ا نتحار ،كما يلي أدين 3

-66

ومنذ عاط  ،2018لم يعد يملك سذذلطة المشذذاركة في النور في ارائم العنف العائلي سذذوى وكلء

العائلي في عاط  ،2016و 14في عاط  ،2017و 7في عاط  ،2018و 8في عاط .2019
أشخاط في عاط  2018و 9في عاط .2019

النيابة والمحققين المتخصذ ذ ذ ذصذ ذ ذ ذذين بمكتب النائب العاط .ويحلوج نهاية عاط  ،2019كان هناك  193موظاا

متخصذ ذص ذذا .وأس ذذارت اإلص ذذلحات التي ُناذت عن ح ادة عدد المحاامات المتص ذذلة بوقائع العنف العائلي.
فاي عاط  ،2014أ يمت دعاوى انائية ذذد  550شذذخصذذا وفي عاط  ،2018أدين  3 955شذذخصذذا وفي

عاط  4 579 - 2019شخصا.
-67

ومنذ عاط  ،2016يقوط الص ذذندوق الحكومي لحماية ومس ذذاعدة

ذذحايا ا ترار باليش ذذر (المعترإ

بهم رسذذميا) ،وهو كيان قانوني من كيانات القانون العاط (و طلق عليع ريما يلي الصذذندوق الحكومي) بتقديم

ادمات للا قمن ُيدعا أنهم

حايا للعنف العائلي.

ذحايا لع ،ومن يعولونهم،

ومنذ عاط  ،2017يمكن لضذحايا العنف ذد النسذاء ومن ُيدَّعا أنهم
-68
ش ر عية ،أنشذئت منذ  1شذيا /فبراير 2020
الحصذوج علا ادمات الصذندوق الحكومي .ويعد التعديلت الت ذ
وكالة الرعاية والمسذذاعدة الحكوميتين لضذذحايا ا ترار باليشذذر (المعترإ بهم رسذذميا) التي اقلات الصذذندوق

الحكومي ،وهي أيض ذذا كيان قانوني من كيانات القانون العاط .وتعمف امس ذذة ملا وامس ذذة مرااز أحمات
في ليار الوكالة.

-69

وتدير وكالة الرعاية والمس ذذاعدة الحكوميتين لض ذذحايا ا ترار باليش ذذر (المعترإ بهم رس ذذميا) اط

اتصذذاج مياشذذر ،هو  .116 006وا سذذتشذذارات المتعلقة بالعنف العائلي والعنف

ذذد المرأة وا ترار باليشذذر

وا عتداء الرنس ذذي ،والمقدَّمة عن يرق اط ا تص ذذاج المياش ذذر ،متاحة علا مدار الس ذذاعة يواج أياط األس ذذبوع.
وظ افة للا اللغة الرورايةُ ،تتاف ا ستشارات بذ ذذسيع لغات أارى (هي اإلنكليزة والروسية والتركية واألذرييرانية
واألرمينية والعريية والاارسية) .وا تصاج علا الخط المياشر مراني.

-70

والمساعدة القانونية متوفرة مرانا منذ عاط  2018لضحايا العنف أو العنف العائلي .و مكن لضحايا

هذه الررائم الحصذ ذذوج علا المسذ ذذاعدة القانونية المرانية التي تمولها الدولة وذلك ريما يتعلق باإلاراءات الرنائية
والمدنية واإلدار ة بصرإ النور عن و عهم ا اتماعي.

-71

وو ذذعت اللرنة المشذذتركة بين الوكا ت ا سذذتراتيرية الوينية للتصذذا ت واطة العمف المتعلقة

بقضذ ذذايا العنف

ذ ذذد المرأة والعنف العائلي .وتيسذ ذذر هاتان الوثيقتان تنايذ سذ ذذياسذ ذذة موحدة بشذ ذ ن منع العنف

د المرأة والعنف العائلي.

-72

ومنذ عاط  ،2015يحخلف مكتب النائب العاط س ذذنو ا القض ذذايا الرنائية المتص ذذلة بقتف اإلناث .و ناذ

مكتب النائب العاط س ذ ذذياس ذ ذذة ص ذ ذذارمة بخص ذ ذذوط قتف اإلناث لن ارتُكبت الرر مة في ليار العنف العائلي.
يبر أحد اتُّهم بقتف لناث.
ومنذ عاط  ،2014لم خأ

وعزحت تعديلت عاط  2019التشذ ذ ذذرعية اآلليات الوقائية لترنب العنف المتكرر ،وحادت من العقويات
-73
خ
التي تُ َّ
وقع علا المعتدين ومن الحقوق اإلارائية للضذ ذ ذ ذذحايا .واعتمد البرلمان التعديلت التشذ ذ ذ ذذر عية المتعلقة
باألاذ بالرصد اإللكتروني للمعتدين.
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حاء -حقوق الطفل
-74

في عاط  ،2016أنشذ ذ ذ ذذئت ماللرنة الحكومية المشذ ذ ذ ذذتركة بين الوكا ت والمعنية بتنايذ اتاا ية األمم

المتحدة لحقوق الطاف ويحقوق الطافم لتنس ذ ذذيق ورص ذ ذذد الس ذ ذذياس ذ ذذة الموحدة لحماية حقوق الطاف .وأعض ذ ذذاء
اللرنة هم من كيار المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفولين في الو احرات وويرها من أاهزة الدولة .والمنومات وير الحكومية المحلية

والمنومات الدولية لها مركز استشاري وتشارك في أعماج اللرنة.
-75

وفي  20أيلوج/سذذبتمبر  ،2019اعتمد البرلمان مدونة حقوق الطاف .وتسذذتند المدونة للا مصذذالح

الطاف الاضذ ذ ذذلا وتعترإ برميع الحقوق المكرسذ ذ ذذة في اتاا ية حقوق الطاف ،وتنش ذ ذ ذ نوما حكومية لحماية

األيااج ودعمهم ،وتُنش ذ مسذذفولية الدولة عن و ذذع برامل التعليم والرعاية الصذذحية والضذذمان ا اتماعي
لأليااج وتقديمها لهم.
-76

وفي  1كذانون الثذاني/ينذاير  ،2020أنشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ مركز إلحذالذة األحذداث في الوكذالذة الوينيذة لمنع الرر مذة

وتنايذذذ العقويذذات وير ا حترذذاح ذذة والم ار يذذة تحذذت نوذذاط رقذذابذذة و احرة العذذدج ،وهي كيذذان قذذانوني من كيذذانذذات

القانون العاط .و هد إ المركز للا تحقيق التنشذ ذذئة ا اتماحية ،وظعادة التنشذ ذذئة ا اتماحية ،وظعادة الت هيف،
ومنع الرر مة من الج انتهام نهوم مفسسية وشاملة بش ن األحداث الذين تقف أعمارهم عن  14سنة.

-77

وفي  12حز ران/يونيذع  ،2015اعتمذد برلمذان اورايذا مذدونذة األحذداث الرورايذة .وأحذد األو ار

ئيسة لهذه المدونة هو حماية مصالح القاصرن الاضلا في عملية صنع القرار وظعطاء األولو ة ستخداط آلية
الر ق
بديلة بشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ن المقا ذ ذ ذ ذ ذ ذذاة الرنائية .وخأدى اعتماد المدونة للا تغيير تطبيق عقوية الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذرن مع تخفيض عقويذة
األحذذداث .فاي عذذاط  ،2016لم ُيحكم بذذالس ذ ذ ذ ذ ذ ذذرن ل علا  ٪31,5من األحذذداث المذذدانين وعلا  ٪24منهم في

الاترة .2018-2017
-78

ومنذذ عذاط  ،2020يروح ألي حذدث من األحذداث أن ينتاع من اذدمذات دائرة المعونذة القض ذ ذ ذ ذ ذ ذذائيذة في

-79

وقد بدأ المرلس البرلماني الدائم لحماية حقوق الطاف في أداء عملع .والغر

اميع فئات اإلاراءات الرنائية والمدنية واإلدار ة.

الرئيسذ ذ ذ ذذي منع هو

العمف المنهري والمنسذ ذذق بش ذ ذ ن قضذ ذذايا حماية حقوق الطاف واإلش ذ ذراإ علا تنايذ الق اررات المتعلقة بحقوق
الطاف.

-80

ولحماية األيااج من أي شذ ذذكف من أشذ ذذكاج ا عتداء ،اعتمدت الحكومة في عاط  2016لاراءات

لحالة األيااج التي حادت من عدد الوكا ت المشذذاركة في اآللية (التي تشذذمف اميع المفس ذسذذات التي تعمف

مع األيااج) .وأُاذ بالمسذ ذذفولية اإلدار ة لن انتهكت مفسذ ذ سذ ذذة تشذ ذذارك في اآللية التزاما بتقديم معلومات للا
الهيئة المعنية بش ن ا عتداء علا األيااج.

-81

اما قتقوسذذع دور المرشذذد ا اتماعي .و حق لع ،ذك ار كان أو أنثا ،أن يقرر فصذذف الطاف عن المعتدي

-82

من هذا الار ق هو و ذع ماهوط للخدمات

عند الضرورة.

وفي عاط  ،2019أنشذ ت الحكومة فر قا عامل .والغر

وو ذ ذ ذذع نهل
الناسذ ذ ذذية  -ا اتماحية لأليااج ذ ذ ذذحايا ا عتداءات وتنايذ مشذ ذ ذذروع نموذاي في هذا الصذ ذ ذذددُ .
محوره الطاف سذ ذذيقدط ادمات لعادة الت هيف الناسذ ذذي  -ا اتماعي باسذ ذذتخداط
متعدد التخصذ ذصذ ذذات والقطاعات
ُ
مبدأ النافذة الواحدة.

-83

وفي  1كانون الثاني/يناير  ،2017ألغيت اميع التحاوات التي كانت تسذ ذذمح بزوام األشذ ذذخاط

دون  18عاما من العمر .أما اآلن ،فالزوام مسموف بع فقط لمن تز د أعمارهم عن  18سنة.
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-84

وترعا الدولة األيااج الذين يعملون و عيش ذ ذ ذ ذذون في الشذ ذ ذ ذ ذوارع .وأداف التش ذ ذ ذ ذذر ع تعر اا ل مالطاف

المرتيطة أو ذاعع بالشذارعم .وظلا اانب ذلك ،يروح للدولة ،بمواب القانون ،أن تصذدر وثائق هو ة لهف ء

األيااج تتيح لهم الحصوج علا الرعاية الصحية والتعليم والحماية ا اتماحية وويرها من الخدمات .و حصف

األيااج المرتيطة أو ذ ذذاعهم بالش ذ ذذارع علا وثائق الهو ة مرانا .وتعمف الحكومة علا و ذ ذذع ماس ذ ذذتراتيرية
حماية األيااج الذين يعيشون أو يعملون في الشارع من اميع أشكاج ا عتداءم.

-85

وتناذ الدولة مبرنامل توفير الم وى لأليااج المرتيطة أو ذ ذ ذذاعهم بالشذ ذ ذذارعم الذي يهدإ للا لعادة

ت هيف األيااج المرتيطة أو ذذاعهم بالشذذارع وظدمااهم ،بمن فيهم األيااج الذين يعيشذذون و عملون في الشذذارع.

وفي ليار هذا البرناملُ ،قدمت ادمات للا  214مسذ ذ ذ ذ ذذتايدا في عاط  ،2016و 270في عاط  ،2017و188

في عاط  ،2018و 259في عاط  ،2019و 194في عاط ( 2020الريع األوج).

وفي عاط  ،2016اعتُمد قانون اديد بش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ن التبني والرعاية البديلة ،وهو قانون أاثر تواها نحو
-86
حماية الطاف .و سذتايد األيااج المحرومون من البيئة األسذر ة من الخدمات البديلة ذات الصذلة التي تراعي
مصالحهم الاضلا.

-87

ومما يردر بالذكر أيضذذا أن قانون األحواج المدنية ين

المولودين علا أ ار ي اورايا.

علا التسذذريف اإللزامي لرميع األيااج

طاء -الحق اي محاكمة عادلة
-88

للا ح ادة

في الاترة  ،2019-2014أدى ما يسذما بالمواتين مالثالثةم ومالرابعةم من اإلصذلحات القضذائية
مانات استقلج القضاء ومساءلتع وفعاليتع وشاافيتع وظمكانية الوصوج لليع.

وقد حددت التشذ ذذر عات معايير تاصذ ذذيلية اتيار القضذ ذذاة ،وح خسذ ذنت لاراءات ااتيار المترشذ ذذحين
-89
يعين أي مترشح قا يا ل من الج المسابقة التنافسية.
وتعيينهم .و خ
-90

ولز ادة اس ذذتقلج القض ذذاء وفعاليتع وتحس ذذين الثقة في النواط القض ذذائي ،بدأ في عاط  2018العمف

بذالنوذاط اإل لكتروني لتوح ع القض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذايذا في المحذاام ،كمذا بذدأ العمذف في عذاط  2019بقذاعذدة بيذا ذن ات موحذدة

لق اررات المحاام.
-91

وأدى اإلص ذ ذذلف للا ح ادة اس ذ ذذتقلج المرلس األعلا للقض ذ ذذاء ومس ذ ذذاءلتع ،فض ذ ذذل عن اس ذ ذذتقلج

المدرسذ ذذة العليا للقضذ ذذاء .ومن اإللزامي تبر ر ونشذ ذذر الق اررات المتصذ ذذلة بتعيين القضذ ذذاة مدى الحياة ويتعيين

وو عت أيضا قواعد بش ن تضارب المصالح.
رؤساء المحاام ُ

مو ذ ذ ذ ذذوعي ووير متحيز وشذ ذ ذ ذذامف دعاءات سذ ذ ذ ذذوء السذ ذ ذ ذذلوك الت ديبية للقضذ ذ ذ ذذاة،

-92

وإلاراء فح

-93

وفي عاط  ،2019اعتمد البرلمان الميادرة التش ذ ذ ذ ذذر عية المتعلقة بالوس ذ ذ ذ ذذاية والتي أ ذ ذ ذ ذذات الطابع

ورفع مستوى اإلاراءات الت ديبية.
استُحدث منصب ماتش يعمف باستقللية عن المرلس األعلا للقضاءُ .

المفس ذسذذي علا الوسذذاية القضذذائية والخاصذذة .وتتيح الوسذذاية لأليراإ حف النزاعات بدعم من وسذذطاء مفهلين
ترد أسماؤهم في قائمة الوسطاء الموحدة .والوساية أسرع وأرا

-94

من لاراءات المحكمة.

وفي  7آب/أوسذذطس  ،2019وقعت اورايا اتاا ية األمم المتحدة بش ذ ن اتااقات التسذذو ة الدولية

المنبثقة من الوساية.

اعتمدت
-95
ومن أاف رفع مس ذ ذذتوى نواط المحاامات أماط هيئة محلاين و ذ ذذمان امتثالع للمعايير الدوليةُ ،
تعديلت تشر عية تهدإ للا ما يلي
•

10
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•

لعادة تعر ف تضارب مصالح المحلاين

•

األاذ بضمانات ل ارية لنزاهة المحلاين وأمنهم

•

تغيير قواعد الطعن في المحلاين وتص ذذو ت المحلاين ب ية القض ذذاء علا ممارس ذذة لس ذذاءة
استخداط الطعن وير المبرر و مان أن تكون العملية من َّ
ومة بدراة أابر.

ومنذ عاط ُ ،2015وسذ ذذعت كثي ار و ية دائرة المعونة القضذ ذذائية فخدمة المعونة القضذ ذذائية ،بما في
-96
ذلك في القضذ ذذايا المتعلقة بتشذ ذذر عات األس ذ ذرة والميراث والحماية ا اتماحية ،متاحة اآلن لألشذ ذذخاط الذين
يعيشذون أو ذاعا ااتماحية ه خشذة ،حتا وظن كانت القضذية معقدة وكبيرة .وكانت المعونة القضذائية المرانية
ريما مضا متاحة فقط في القضايا الرنائية.

ياء -سياسة الدولة بشأن مكااحة التعذيب
-97

مرلس التنس ذذيق المش ذذترك بين الوكا ت لمكافحة التعذيب وويره من

ذذروب المعاملة أو العقوية

القاسذ ذ ذذية أو الللنسذ ذ ذذانية أو المهينة ،الذي ترأسذ ذ ذذع وح رة العدج ،هو مفس ذ ذ ذسذ ذ ذذة مركز ة مسذ ذ ذذفولة عن و ذ ذ ذذع
الس ذ ذ ذ ذذياس ذ ذ ذ ذذات في هذا المراج .واطط العمف للاترات  ،2009-2008و ،2013-2011و،2016-2015

و ،2018-2017و 2020-2019قد قو ذ ذ ذذعت في ليار أنش ذ ذ ذذطة المرلس المش ذ ذ ذذترك بين الوكا ت نتيرة
للعمف التعاوني الذي قامت بع المفسذ ذ ذسذ ذ ذذات الحكومية ،ومكتب المحامي العاط ،والمنومات وير الحكومية،
والمنومات الدولية.

وتتض ذذمن اطة العمف الرديدة لمكافحة التعذيب للاترة  2020-2019أريعة اتراهات رئي قسذ ذة تهدإ
-98
للا تعز ز اآلليات القانونية واإلارائية والمفس ذسذذية وتدحيم تدابير الكشذذف الاعاج عن أفعاج سذذوء المعاملة،
والتحقيق السذذر ع والنز ع والاعاج في اميع الشذذكاوى وتكثيف تدابير حماية

ذذحايا التعذيب وسذذوء المعاملة

وظعادة ت هيلهم وتعو ضهم وتحسين التعخلم المتعلق بسوء المعاملة ،وتنايذ أنشطة التوحية.

-99

ومن المشذذروع القوج لن التعذيب وسذذوء المعاملة ُيقضذذا عليهما في المفس ذسذذات المغلقة .وليسذذت

هذه المش ذ ذذكلة قض ذ ذذية مطروحة في الس ذ ذذياق الروراي ،كما ورد في العديد من التقار ر الدولية (مثف التقر ر

(المفرخ  1كذانون األوج/ديسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر  )2015المتعلق برورايذا ،الذذي أعذده اوان مينذديز ،المقرر الخذاط
المعني بمسذ ذ لة التعذيب ،وتقر ر اللرنة األورويية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوية الللنسذ ذذانية أو المهينة

لعاط .)2019

 -100وكما ُذار أعله ،فإن دائرة ماتش الدولة ،وهي هيئة تحقيق مس ذ ذ ذذتقلة مفسذ ذ ذ ذس ذ ذ ذذيا ،قد بدأت عملها
في  1تشذ ذ ذ ذذر ن الثاني/نوفمبر  .2019وتشذ ذ ذ ذذمف و يتها التحقيق في الررائم المتصذ ذ ذ ذذلة بالتعذيب أو المعاملة

المهينة أو الللنسذ ذ ذذانية ،وارائم التعسذ ذ ذذف في اسذ ذ ذذتعماج السذ ذ ذذلطة أو تراوح السذ ذ ذذلطات الرسذ ذ ذذمية لن ارتُكبت
باستخداط العنف أو سلف أو بإهانة الكرامة الشخصية للضحية.

كاف -اإلصالحات اي نظاو السجون
-101

منذ عاط  ،2018يعمف نواما السذرون والم ار ية تحت مولة و احرة العدج .وفي عاط  ،2019أُقرت

-102

ذذروب المعاملة القاس ذذية أو الللنس ذذانية أو المهينة ،أنش ذذئت لدارة رص ذذد في

استراتيرية تطو ر نوامي السرون ومنع الرر مة واطة العمف للاترة .2020-2019
ولمنع التعذيب وويره من

عاط 2018

ذذمن الدائرة الخاص ذذة المعنية بالس ذذرون .وتيح هذه اإلدارة وترص ذذد حالة حقوق اإلنس ذذان بص ذذورة

منهرية .وظ ذ ذ ذ ذ ذذافة للا رفع مسذ ذ ذ ذ ذذتوى آليات الم ار ية الدااليةُ ،وسذ ذ ذ ذ ذذع أيضذ ذ ذ ذ ذذا نطاق و ية مكتب المحامي العاط.
ويالتحديد ،يحق لممثلي مكتب المحامي العاط واآللية الوقائية الوينية التقا الصور في المفسسات اإلصلحية.
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-103

ويدأ منذ عاط  2016العمف في المفسسات اإلصلحية بقواعد تتصف بتسريف لصابات المتهمين/

المدانين بسبب التعذيب وويره من

روب المعاملة القاسية أو الللنسانية أو المهينة.

 -104ومنذ عاط ُ ،2015و ذ ذذعت حدود قص ذ ذذوى لعدد الس ذ ذذرناء ب ية ترنب ا اتوا في المفس ذ ذس ذ ذذات
اإلصلحية .وتمتثف المعايير لألنومة الوينية والدولية امتثا تاما.
-105

وفي عاط  ،2018أُنشذ ذذئت في الدائرة الخاصذ ذذة المعنية بالسذ ذذرون وحدة هيكلية مسذ ذذتقلة ،هي لدارة

-106

وفي ليار برامل لعادة التنشذئة ا اتماحية وظعادة الت هيف ،يرري اسذتحداث نوم وينا تحتية للتوظيف

لعادة التنشذذئة ا اتماحية وظعادة الت هيف للمدانين .وأصذذيح المرشذذدون ا اتماعيون واألاصذذائيون الناسذذيون
يخضعون إلشراإ هذه اإلدارة ،وهم مكلاون بالعمف ا اتماعي الح يقي.

والتدر ب المهني والتعليم وا سذ ذذترااء للمدانين .وفي كانون الثاني/يناير  ،2020أنشذ ذ مركز التعليم والتدر ب
المهنيين للس ذ ذذرناء ،وهو كيان قانوني من كيانات القانون العاط .و رري التعاون مع أرياب العمف إلنش ذ ذذاء منايق
لنتام في المفسسات اإلصلحية.

 -107وفي عاط ُ ،2019و ذذعت الورقات المااهيمية التالية ورقة مااهيمية بشذ ذ ن تش ذذريع المدانين في
المفس ذ ذسذ ذذات اإلصذ ذذلحية ومنع ارتكاب العنف في حق السذ ذذرناء وتهدإ هذه الوثيقة للا تشذ ذذريع السذ ذذلوك

البناء ريما بين السرناء من الج منح ا متياحات والحرمان منها .وورقة مااهيمية عن الحد من ت ثير الرر مة
المنومة في المفس ذسذذات اإلصذذلحية .وورقة مااهيمية بش ذ ن لعداد السذذرناء ل.فرام عنهم .وورقة مااهيمية

بش ن تطو ر آلية اإلفرام المشرو .

 -108وظلا اذانذب ذلذك ،تعمذف و احرة العذدج به خمذة علا لنشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء ترتيذب الحمذايذة العذامذة المتعذددة الوكذا ت
(.)MAPPA
-109
نق

وما يلي متاف في اميع المفسذسذذات اإلصذذلحية الكشذذف عن التهاب الكبد الويائي باء وايم وفيروس

المناعة اليشذذر ة/متلحمة نق

َّ
وتوفر ا اتيارات والمواد اللحمة.

المناعة المكتسذذب (اإليدح) والزهري والسذذف وا اتيارات ذات الصذذلة.

وحسنتها فاي عاط  ،2018أُفرم
 -110وارتقت التعديلت التشر عية لعاط  2017بآلية اإلفرام المشرو
خ
ميك ار عن  904سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرنذذاء ،وفي عذذاط  2019عن  ،1522وفي عذذاط ( 2020من كذذانون الثذذاني/ينذذاير للا
آب/أوسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذطس) عن  .657ووفقا للتعديلت القانونية لعاط  2017فإن المرأة المدانة ،التي ترك يالها فوق
سذذن الثالثة منش ذ ة ااصذذة للنسذذاء ،يروح لها ،الج عاط بعد مغادرة الطاف المنش ذ ة ،مغادرة المرفق في أياط
الراحة والعطف الرسذ ذذمية التي تن

عليها تشذ ذذر عات اورايا .وفي عاط  ،2018بدأ العمف بشذ ذذكف اديد من

أشذذكاج العقوية ،وهو اإلقامة الربر ة و تزايد اسذذتخدامع (في عامي  2018و ،2019كان هناك  67و194

حالة علا التوالي وفي عاط  8( 2020أشهر) ،بلي عدد الحا ت .)312

الو -سياسة الدولة بشأن مكااحة االتجار بالبشر
-111

تسذ ذ ذذتند سذ ذ ذذياسذ ذ ذذة الدولة بشذ ذ ذ ن مكافحة ا ترار باليش ذ ذذر للا ما يس ذ ذذما بمبدأ P (Prevention, 4

)( Protection, Prosecution, Partnershipالمنع ،والحماية ،والمقا ذذاة ،والشذرااة) .وتهدإ هذه السذذياسذذة
للا منع الررائم والتحقيق فيها بصورة استيا ية ،وتعزز تدابير الملحقة الرنائية والتعاون ،وحماية الضحايا.

-112

ومنذ عاط  ،2006بدأ عمف مرلس التنس ذذيق المش ذذترك بين الوكا ت المعني بتنايذ تدابير مكافحة

ا ترار باليش ذ ذ ذذر ،الذي ت أرس ذ ذ ذذع وح رة العدج .وو ذ ذ ذذع المرلس اطط عمف الاترات التالية ،2008-2007

و ،2010-2009و ،2012-2011و ،2014-2013و ،2016-2015و ،2018-2017و.2020-2019
-113

ذتحدثت تعديلت عاط  2018التش ذذر عية ار مة اديدة ،هي لوراء ش ذذخ
واس ذ ق

ب ي فعف وير عنيف آار يشرع علا تور شخ

12

في اليغاء ،وهو ما يسما القوادة.

باليغاء و/أو ال ياط
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-114

ومنذ عاط  ،2013بدأت في و احرة الداالية أعماج أريع مرموعات متنقلة ااصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة .والغر

من

هذه المرموعات هو الكش ذذف ا س ذذتياقي عن حا ت ا ترار باليش ذذر ومعا ية الرناة .وحاد عدد المرموعات

حتا وصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذف  6في عاط  .2019ومنذ عاط  ،2014تعمف في أداا ار فرقة عمف مفلاة من وكلء نيابة

ومحققين متخصذصذين .و تمثف هدفها الرئيس في تحديد األماان التي يزداد فيها اطر ا ترار باليشذر في
اميع لقليم البلد والتحقيق في الررائم .ومنذ عاط  ،2016حاد عدد الملحقات الرنائية امس مرات.

-115

وفي عاط  ،2019أنشذئت في الوحدات اإلقليمية التابعة إلدارة شذرية تبيليسذي مرموعات من المحققين

-116

وترصذ ذذد لدارة حماية حقوق اإلنسذ ذذان ورصذ ذذد الرودة ،التابعة لو احرة الداالية ،اودة عملية التحقيق

-117

وورد في تقر ر الو يات المتحدة األمر كية عن ا ترار باألشذ ذ ذ ذذخاط لعاط  2016أن اورايا تقع

المتخصصين تحقق في حا ت ا عتداء الرنسي علا األحداث.
في الررائم المتصلة با ترار باليشر.

في المسذ ذ ذ ذ ذذتوى  1من البلدان الرائدة للا اانب بعض الدوج األعضذ ذ ذ ذ ذذاء في ا تحاد األورويي .وحافوت اورايا

علا ناس الترتيب في أعواط  2017و 2018و 2019و.2020

-118ووفقذا لمفشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر الرق العذالمي لعذاط  ،2018ارتقذت اورايذا للا المرتيذة  15بين  167بلذدا (بعذد أن
اانت في المرتية  17في عاط  )2016بسبب تصدي الدولة الاعاج للترار باليشر والرق المعاصر.
-119

ويلغت اورايا المرتية  18بين  183دولة في تقر ر ال ياس والعمف والحر ة ( Measurement,

-120

ذ ذ ذذحايا ا ترار وتقديم الدعم لهم .و روح لض ذ ذ ذذحايا ا ترار

 )Action, Freedomلعاط  2019الذي أعدتع منومة دولية اسذ ذ ذذمها ممفس ذ ذ ذسذ ذ ذذة السذ ذ ذذير بحر ةم ( Walk
 .)Free Foundationوتُعد هذه المفسسة سنو ا مفشر الرق العالمي (.)Global Slavery index
وظحدى األولو ات العليا هي حماية

أن يسذتعملوا ادمات حكومية مختلاة (الدعم الناسذي والطبي ،والمعونة القضذائية ،والتعو ض بمبلي 1 000

ري ،والم وى في تبيليسذ ذ ذ ذذي وياتومي ،والدعم في لعادة اإلدمام ا اتماعي) .و مكن أيضذ ذ ذ ذذا لألشذ ذ ذ ذذخاط

المد قعا أنهم
خ

حايا ا ترار (قبف منح هذه الصاة) ا ستاادة من مرااز األحمات.

ميم -الحق اي الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
 -121تشذ ذ ذ خكف الم ار ية لقانونية معالرة البيانات الشذ ذ ذذخصذ ذ ذذية أحد األهداإ الرئي قسذ ذ ذة لدائرة ماتش الدولة،
التي اقل ات مكتب ماتش البيان ات الشذ ذذخصذ ذذية .ومنذ عاط  ، 2015يحق لمكتب الماتش اإلش ذ ذراإ علا
لاراءات التحقيق الس ذ ذذر ة .و نيغي تقديم معلومات عن لاراءات التحقيق الس ذ ذذر ة للا دائرة الماتش .و روح

للدائرة لاراء عمليات تاتيش للمنومات بناء علا يليات المواينين وعلا قرارها هي .و مكن لبلم المكتب

بمعلومات عن ا نتهااات المدَّعاة عن ير ق اط اتصاج مياشر يعمف علا مدار الساعة.
السنة

عدد عمليات التاتيش

عدد ا نتهااات المكتشاة أثناء عمليات التاتيش

2015

54

65
221

2016
2017

114

274

2017

148

266

2019

158

141

-122

ويالنور للا نطاق الو ية المو خس ذ ذع وحادة عدد الطليات ،احدادت ميزانية مكتب الماتش وعدد موظفيع.

فاي عاط  ،2017كانت ميزانية المكتب  2,0مليون ري وعدد الموظاين  43ش ذ ذذخص ذ ذذا وفي عاط ،2018

اذانذت الميزانيذة  2,8مليون ري وعذدد الموظاين  53وفي عذاط  ،2019كذانذت الميزانيذة  4,4مليين ري
وعدد الموظاين  .87وتضاعف تمو ف المكتب في عاط  ،2020ف صيح  8مليين ري.
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التجمع والنقابات
نون -حرية الدين والتعبير وحرية
ّ
-123

يعترإ الدستور والمعاهدات الدولية السار ة بالنسية للا اورايا وقانون اورايا المتعلق بالقضاء

-124

اما أن لنش ذذاء المنومات الدينية وتس ذذريلها في اورايا مرانيان .و مكن ،بناء علا ااتيارها ،تس ذذريلها

علا اميع أشكاج التمييز بحر ة الدين والمعتقد و حميها.

علا أسذ ذذاس أنها كيان قانوني من كيانات القانون العاط وكيان قانوني من كيانات القانون الخاط و مكنها

أيضا أن تعمف علا أساس أنها نقابات وير مسرلة.
-125

وتتعاون الوكالة الحكومية للقضذ ذذايا الدينية تعاونا وثيقا مع اميع المنومات الدينية القائمة في اورايا،

-126

وأنش ذ المرلس المش ذذترك بين األديان و عمف

ذذمن الوكالة الحكومية للقض ذذايا الدينية ،بمش ذذاركة

-127

ومع أن اورايا ليسذ ذ ذ ت الاا قانونيا للتحاد السذ ذ ذذورياتي ،فإن الدولة تعيد تدر ريا مياني الطوائف

وتشرع الحوار بينها ،وتناذ مشار ع وحملت مختلاة تهدإ للا منع التمييز ورعاية التسامح.

من اميع الرمعيات الدينية تقر يا في اورايا.

للا المنومات الدينية ،التي أص ذ ذذيحت ملكا للدولة بعد اس ذ ذذتعادة ا س ذ ذذتقلج ،وتقوط بتعو ض ذ ذذها رمز ا وازئيا

عن األ رار التي لحقت بها الج النواط السورياتي.
-128

ومنذ عاط  2014وحتا اليوط ،أعيد  212مس ذ ذذردا للا الرالية المس ذ ذذلمة ،و 20كنيس ذ ذذا يهوديا للا

الرالية اليهودية ،وكنيس ذ ذ ذذتان للا لكنيس ذ ذ ذذة اإلنريلية البروتس ذ ذ ذذتانتية ،وكنيس ذ ذ ذذة واحدة للا الكنيس ذ ذ ذذة اإلنريلية

اللوثر ة .وفي عاط  ،2015اشذذترت الدولة مبنيين من أريعة يوابق .ونقلتهما مع الحق في اسذذتخدامهما للا

اإلدارة الذدينيذة العليذا لرميع مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلمي اورايذا ،وهي كيذان قذانوني من كيذانذات القذانون العذاط (ب يمذة لامذاليذة
ونقلت األر مع الحق في ا س ذذتخداط للا الطائاة األيز دية ،حي يش ذخذيدون مبنا
قدرها  5مليين ري)ُ .
للعيذذادة ومرك از ثقذذاريذذا .وعمليذذة لعذذادة ميذذاني العيذذادة مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتمرة .وفي الاترة ُ ،2019-2014منحذذت الرذذاليذة
المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلمذة  14 300 000ري والرذاليذة الكذاثوليكيذة الرومانيذة  2 800مليون ري والرذاليذة الرسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوليذة

األرمنية  4,1مليين ري والرالية اليهودية  2,05مليون ري.
-129

وتوفر السذ ذذلطات الروراية

الروراي المتعلق بالب

ذ ذذمانات سذ ذذتقلج وسذ ذذائط اإلعلط والتعددية .و شذ ذذكف اإليار التنويمي

اإلعلمي أحد أاثر األير تحر ار في أورويا.

 -130و مكن ألي شذ ذذخ يبيعي أو اعتياري أن ُيطلق الب
تراي بسيطة .وعلا هذا ،هناك  101هيئة ب في اورايا.

في وضذ ذذون عش ذ ذرة أياط بناء علا عملية

-131

وتحتذف حر ذة التعبير في اورايذا المرتيذة  60عذالميذا وفقذا للمفشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر العذالمي لحر ذة الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذحذافذة

-132

وتحمي الحكوم ذذة بقوة حقوق المشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاركين في الترمع ذذات والمو ذذاهرات ،وتركز علا النور في

لعاط  ،2019وهذا يمثف تحسنا كبي ار مقارنة بالمركز  104في عاط .2012

ا لتزامات اإليرابية للدولة وتنايذها لض ذ ذ ذذمان س ذ ذ ذذلمتهم .وتص ذ ذ ذذون الوحدات الهيكلية التابعة لو احرة الداالية
حر ة التعبير لكف مواين وتمنع العنف وتتصدى لع باعالية.

-133

و كاف دسذتور اورايا حر ة تكو ن الرمعيات ،والحق في لنشذاء النقابات وا نضذماط لليها ،والحق

في اإل ذ ذراب .و حق لموايني اورايا تش ذ ذذكيف أحزاب س ذ ذذياس ذ ذذية والمش ذ ذذاركة في أنش ذ ذذطتها بمواب القانون

التنويمي.
-134

14

و مكن تسريف شخ

اعتياري في يوط واحد بناء علا لاراءات ميسطة.
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سين -الرعاية الصحية والحماية االجتماعية
ذ ذذمان الحق في

هامة نحو
 -135اان اعتماد برنامل الرعاية الصذ ذذحية الشذ ذذامف في عاط  2013اطوة ق
الصذ ذ ذذحة .وفي عاط ُ ،2017و ذ ذ ذذع معيار اديد (علا أسذ ذ ذذاس داف المسذ ذ ذذتايدين) لتحديد المسذ ذ ذذتايدين من

برنامل الرعاية الص ذ ذذحية الش ذ ذذامف .واألس ذ ذذاس المنطقي للمعايير الرديدة هو األاذ بمبدأ العدالة ا اتماحية

وتوفير الخدمات المواهة نحو تلبية ا حتيااات.
-136

وفي عاط  2017أيض ذ ذ ذ ذذا ،بدأت أعماج البرنامل الحكومي لتوفير األدو ة لعلم األم ار

المزمنة

المزمنة

لص ذ ذ ذ ذذالح المواينين المص ذ ذ ذ ذذابين ب م ار مزمنة .ومن الج البرناملُ ،يتاف الدواء لعلم األم ار
التالية األم ار القلبية الوعائية ،واألم ار المزمنة في الرئة ،ومر الغدة الدر ية ،والداء الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذكري من

النوع الثاني.

 -137ومنذذذ عذذاط  2019والذذدولذذة ترخد تكذذاليف األدو ذذة العلايذذة للمواينين الذذذي بلغوا سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن التقذذاعذذد
وترد الدولة أيضا  ٪75من ناقات أدو ة مر باركنسون وعلم الصرع.
واألشخاط ذوي اإلعاقة
خ
-138

وفي عاط  ،2015أيلقت الحكومة برنامرا فر دا للقض ذذاء علا التهاب الكبد الويائي س ذذي .و مكن

للمر ذ ذذا ا س ذ ذذتاادة من لاراء تش ذ ذذخيص ذ ذذات وفحوط ما قبف العلم اللحمة لرص ذ ذذد العلم ،ل ذ ذذافة للا
ا سذ ذ ذ ذ ذ ذذتاادة من أدو ة علم التهاب الكبد الويائي سذ ذ ذ ذ ذ ذذي .ويعد عاط  ،2019توفر الحكومة التمو ف الكامف

لتش ذ ذذخيص ذ ذذات وفحوط ما قبف العلم اللحمة لرص ذ ذذد العلم .ويدأ نحو  65 000مر ض العلم منذ بدء

هذا البرنامل .وأامف  60 000مر ض العلم و بلي معدج الشااء .٪98,7
-139

وفي عاط  ،2017أقرت الحكومة ا س ذ ذذتراتيرية الوينية لص ذ ذذحة األط والوليد للاترة 2030-2017

واطة العمف للاترة  2019-2017اللتين تهدفان للا الحد من اعتلج صذ ذ ذ ذ ذذحة األمهات والمواليد وورياتهم،
وظلا تحسين سبف الحصوج علا الخدمات اإلنرابية.

-140

وانخاض معذ ذذدج وريذ ذذات األمومذ ذذة (لكذ ذذف  100ألف مولود حي) من ( 32,2في عذ ذذاط )2015

للا ( 27,4في عذاط  .)2018وانخاض أيضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا معذدج وريذات المواليذد (لكذف  1 000مولود حي) من 8,6

(في عاط  )2015للا ( 8,1في عاط .)2018
-141

وفي عاط  ،2015أُقرت منهرية اديدة لتقييم الحالة ا اتماحية  -ا قتصذذادية لألس ذرة .وا سذذتحقاقات

ا اتماحية هي قض ذ ذذايا قائمة علا نواط تدر ري  -فكلما حادت حااة األسذ ذ ذرة ،حاد الدعم الذي تتلقاه .وحاد

مفار ،ليبلي  50ري بعد أن كان يبلي  10ر ات في عاط .2019
ا
بدج لعالة الطاف ،الذي أُاذ بع

-142وتردر اإلشذذارة للا اهود الحكومة لز ادة المعاشذذات التقاعدية وا سذذتحقاقات ا اتماحية التي تدفعها
الدولة .فقد ح د تدر ريا المعا

التقاعدي علا أسذ ذ ذ ذ ذ ذذاس السذ ذ ذ ذ ذ ذذن للا  200ري .واحدادت ا سذ ذ ذ ذ ذ ذذتحقاقات

ا اتماحية لذوي اإلعاقات الشذ ذ ذ ذذديدة ولأليااج ذوي اإلعاقة للا  200ري ،بينما يحصذ ذ ذ ذذف ذوو اإلعاقات

الكبيرة علا  120ري.
-143

ومنذذذ عذذاط  ،2016فوفقذذا لز ذذادة معذذا

التقذذاعذذد والحزمذذة ا اتمذذاحيذذة ،يحصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذف المتقذذاعذذدون

والمسذتايدون من المسذاعدات ا اتماحية الم يمون لقامة دائمة في المنايق الربلية علا معاشذات تقاعدية/
استحقاقات ااتماحية بز ادة بنسية .٪20

 -144و حق أيض ذ ذذا للمس ذ ذذتايدين الذين ُولدوا بعد  1كانون الثاني/يناير  2016والذين يتمتع أحد والديهم
علا األقف بو ذذع الم يم الدائم في منطقة ابلية ،الحص ذذوج علا اس ذذتحقاقات ااتماحية نقدية .و بلي ا س ذذتحقاق

للطالين األوج والثاني  100ري لمدة سنة ،وللطاف الثال

GE.20-17038
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عين -العمل والعمالة
-145

الج الاترة  ،2016-2015لم تكن تواد في اورايا هيئة ل.شذ ذراإ علا س ذذلمة العمف ،األمر

الذي أدى للا نسذف معايير سذلمة العمف وظلا مشذااف منهرية .كما أن عدط واود هيئة تنويمية أدى للا
تدهور أو اع السلمة.

-146

وفي عاط  ،2015أنشذ ت مو احرة المشذردين دااليا من األ ار ذي المحتلة والعمف والصذحة والشذفون

ا اتماحية في اورايام (يطلق عليها ريما يلي و احرة الرعاية الصذحية) لدارة تاتيش أو ذاع العمف المسذفولة

عن لشذ ذ ذ ذ ذراإ الدولة علا تحقيق معايير العمف .وفي عاط  ،2018اعتُمد قانون اورايا المتعلق بالس ذ ذ ذ ذذلمة
المهنية الذي أصذ ذ ذ ذ ذذيح قانونا تنويميا في عاط  .2019وأدى القانون الرديد للا تحسذ ذ ذ ذ ذذين معايير السذ ذ ذ ذ ذذلمة
المهنيذة وحذادة مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفوليذة أريذاب العمذف .ويعذد عذاط  ،2019بذدأ القذانون ُيطبَّق علا كذف قطذاع من قطذاعذات
األنشذطة ا قتصذادية ،وأصذيح يحق لسذلطة التاتيش ال ياط بتاتيش أي مكان عمف يخضذع إلاراءات التاتيش

ويإاراء عمليات تاتيش علا السلمة المهنية في أي وقت دون لذن من المحكمة ودون لاطار مسبق.
-147

ومنذ عاط  ،2016ترري هيئة تاتيش العمف عمليات تاتيش موصذا بها للتحقق من احتراط حقوق
عليها قانون اورايا المتعلق بالس ذ ذ ذ ذ ذذلمة المهنية،

العمف .وفي ش ذ ذ ذ ذ ذذيا /فبراير  ،2020اعتُمدت لوائح ين
وهي لوائح تحدد القضايا األساسية المتصلة بالسلمة المهنية وتح يقها .والج الاترة الممتدة من  24آذار/مارس

للا  15أيار/مايو  ،2020أقرت و احرة الرعاية الص ذ ذ ذذحية  19توص ذ ذ ذذية عامة وقطاحية للتص ذ ذ ذذدي لايروس كورونا
الرديد (اوفيد )19-وللوقاية من حدوث مخاير بيولواية في مكان العمف.

-148

ومنذ عاط  ،2013يرري بنش ذذا تس ذذريف الوظائف الش ذذاورة والياحثين عن عمف في النواط اإللكتروني

-149

وفي عذاط  ،2019أنشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذئذت وكذالذة دعم التوظيف ،وهي كيذان قذانوني من كيذانذات القذانون العذاط.

إلدارة سوق العمف (.)www.worknet.gov.ge

وتهدإ الوكالة للا تيسذذير العمف والعمالة للسذذكان ،وتنايذ سذذياسذذة سذذوق العمف النشذذطة ،بما في ذلك ليراد
فرط عمف في الخارم.

 -150وفي عذاط  ،2015اعتُمذد قذانون هررة اليذد العذاملذة الذذي ينوم هررة اليذد العذاملذة من اورايذا من
الج تنويم الشركات الوسيطة وح ادة وعي المهاار ن المحتملين.
-151

وفي عاط  ،2020اعتمد البرلمان قانون اورايا المتعلق بمسذ ذ ذ ذ ذ ذذاعدة العماج الذي يهدإ للا دعم

موايني اورايا في العثور علا فرط عمف.

ااء -حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
-152

تناذ الدولة س ذ ذ ذ ذذنو ا برنامل لعادة الت هيف ا اتماعي ورعاية الطاف المواع للا األش ذ ذ ذ ذذخاط ذوي

اإلعاقة .وقد حادت ميزانية البرنامل بنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذية  ٪9في عاط  2020وينس ذ ذ ذ ذ ذ ذذية  ٪27في عاط  2019مقارنة بميزانية

العاط السابق.
-153

وتسذتهدإ ح ادة الميزانية تعز ز عملية لنهاء ليداع األيااج ذوي اإلعاقة واألشذخاط ذوي اإلعاقة

في مفس ذ ذ ذسذ ذ ذذات ومنع ليداعهم فيها وتقديم الخدمات لهم ورفع مسذ ذ ذذتواها ،واسذ ذ ذذتحداث ادمات بديلة مشذ ذ ذذبيهة

بخدمات األسرةم.
-154

وتناذ و احرة التعليم والعلوط والثقافة والر ا ذذة برنامل التعليم الشذذامف للرميع الذي يهدإ للا تهيئة

بيئة تعليمية تتاف علا قدط المساواة للتلميذ ذوي القدرات المختلاة.
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-155

وفي عذاط  ،2016اعتمذد البرلمذان قذانون اورايذا المتعلق بذالتعليم في الطاولذة الميكرة والتعليم قبذف

-156

وتناذ الدولة مبرنامل الارص ذ ذذة الثانية لتلقي التعليمم من الج اإلدمام ا اتماعي .و س ذ ذذتهدإ البرنامل

المدرسذ ذ ذذي الذي يتضذ ذ ذذمن نهواا تشذ ذ ذذمف الرميع .وفي عاط  ،2018اعتُمدت القواعد المتعلقة باألاذ بالتعليم
الشامف للرميع وتطو ره ورصده في المدارس ،وكذلك آلية تحديد التلميذ ذوي ا حتيااات التعليمية الخاصة.
األيااج المرتيطة أو ذ ذ ذذاعهم بالش ذ ذ ذذارع ،وأفراد الروما ،والعائدين للا الوين ،والس ذ ذ ذذكان المس ذ ذ ذذخاتيين الذين

يحملون الرنسذية الروراية ،واأليااج/الشذياب والتلميذ ذوي اإلعاقة وا حتيااات التعليمية الخاصذة ،والتلميذ

الذين ينتمون للا فئات

عياة أارى.

-157

سسذات التعليم العالي أن تكاف تهيئة أو ذاع ااصذة لألشذخاط ذوي اإلعاقة واألشذخاط
و رب علا مف ذ

-158

ولضمان مشاركة األشخاط ذوي اإلعاقة في ا نتخابات ،استُحدثت الخدمات المعرو ة أدناه.

-159

الج ا نتخابات المعقودة في  ،2019-2015تضذمنت مقايع الايديو اإلعلمية للرنة المركز ة

-160

وأذيعت أشذرية فيديو سذياسذية/قبف ا نتخابات لألحزاب السذياسذية مع ترامة للا لغة اإلشذارة علا

ذوي ا حتيااات الخاصة لتمكينهم من ْنيف التعليم.

للنتخابات الترامة بلغة اإلشارة لضمان وصوج الناابين من ذوي اإلعاقة للا المعلومات.

هيئة الب

العامة.

-161

وفي الاترة ُ ،2019-2015موج  28مشذ ذ ذ ذ ذذروعا من مشذ ذ ذ ذ ذذارع المنومات وير الحكومية بميزانية لامالية

قدرها  830 576ري لضمان مشاركة األشخاط ذوي اإلعاقة في ا نتخابات.

 -162وفي الاترة ُ ،2018-2015وظف  42شذذخصذذا من ذوي اإلعاقة في اللرنة المركز ة للنتخابات.
ودعمتهم اللرنة لرفع مستوى ت هيلهم للمناصب ذات الصلة.
-163

واس ذذتحدثت دار العدالة ( ،)HoJوهي كيان قانوني من كيانات القانون العاط ،وتقدط الخدمات الحكومية،

معايير لتقديم الخدمات للا األش ذذخاط ذوي اإلعاقة .ولدى فروع دار العدالة مدارم ااص ذذة لذوي اإلعاقة.

استحدثت لشارات اديدة من لغة اإلشارة مقابلة لذ  40مصطلح ب ية تيسير حصوج الصم وذوي اعتل ت السمع
و ُ

علا ادمات الدار .وتعخلم ثلثة وتسذ ذ ذذعون موظاا في الدار لغة اإلشذ ذ ذذارة و مكنهم تقديم الخدمات للا الصذ ذ ذذم وذوي
اعتل ت السمع دون مساعدة من مترامي لغة اإلشارة .ودار العدالة في تبيليسي متكياة مع احتيااات المكاوفين
وكيات أيضذ ذذا المواقع الشذ ذذيكية لدار العدالة وللمرااز المرتمعية
واألشذ ذذخاط المصذ ذذابين بضذ ذذعف اليصذ ذذرُ .
ووكالة توفير الخدمات العامة مع احتيااات المكاوفين واألشخاط المصابين بضعف اليصر.

-164

ووفقا لتعديلت عاط  2015التش ذ ذ ذذر عية ،يمكن لألش ذ ذ ذذخاط ذوي اإلعاقة الذين يعانون أو ذ ذ ذذاعا

ااتماحية هشذ ذذة الحصذ ذذوج علا المعونة القضذ ذذائية المرانية في القضذ ذذايا المدنية واإلدار ة شذ ذذر طة أن تكون

القضذ ذذية معقدة ومهمة .وكان الحصذ ذذوج علا المعونة القضذ ذذائية المرانية في القضذ ذذايا الرنائية مكاو حتا

قبف التعديلت.
-165

ووفقا لتعديلت عاط  2015أيضا ،يكون تعيين محاط لشخ

يحتام للا دعم ناسي  -ااتماعي

أم ار للزاميا أثناء لاراءات المحكمة بش ذ ذ ن منح صذ ذذاة جالمسذ ذذتايد من الدعم‘ .وتقدط دائرة المعونة القضذ ذذائية

هذه المعون قة لليع مرانا.
-166

و عاا األشذ ذذخاط ذوو اإلعاقة ومنوماتهم ومفس ذ ذسذ ذذاتهم ومنوماتهم المعنية بالتعليم-تنويم المشذ ذذار ع

ونقاباتهم من أي رسوط محاام.
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-167

ومنذ عاط  ،2015وظدارة حماية حقوق األشذ ذ ذ ذ ذذخاط ذوي اإلعاقة تعمف في ليار مكتب المحامي

-168

وأنش ذذئت أيض ذذا علا مس ذذتوى اهات الحكم الذاتي المحلي (البلديات) مرالس تنس ذذيق تعمف بشذ ذ ن

-169

وفي عاط  ،2016قدمت اور ا التقر ر األولي عن تنايذ اتاا ية حقوق األشخاط ذوي اإلعاقة.

المعين .و واد أيضذذا ،في ليار المكتب ،مرلس اسذذتشذذاري يضذذم ممثلين للمكتب ولألشذذخاط ذوي اإلعاقة
خ
وللمنومات التي تشتغف بحقوقهم والمنومات الدولية.

القضايا المتعلقة باألشخاط ذوي اإلعاقة.

 -170وفي تموح/يوليع  ،2020اعتمد برلمان اورايا قانون حقوق األشذ ذ ذذخاط ذوي اإلعاقة الذي يكاف
اإلدرام الاعلي تاا ية األمم المتحدة لحقوق األشخاط ذوي اإلعاقة في التشر عات الروراية.
-171

ون

القذذانون المذذذكور علا لنش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء آليذذة وينيذ ة تكاذذف لعمذذاج الحقوق الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحيذذة والتعليميذذة

والتوظيفية وا اتماحية والسذ ذ ذذياسذ ذ ذذية وا قتصذ ذ ذذادية لألشذ ذ ذذخاط ذوي اإلعاقة ،كما تتناوج القضذ ذ ذذايا المتعلقة
باإلدمام األشذ ذ ذ ذذخاط الكامف لألشذ ذ ذ ذذخاط ذوي اإلعاقة في الحياة المدنية وتوفير اميع الخدمات لهم علا

أساس مبدأ المساواة العاط.

صاد -المشردون داخليا
-172

التزمت حكومة اورايا بحماية حقوق المشذ ذ ذ ذ ذذردين دااليا يواج فترة تشذ ذ ذ ذ ذذردهم ،كما أنها تسذ ذ ذ ذ ذذهف

لدمااهم في المرتمع وتلبية احتياااتهم/حف مشاالهم علا المدى الطو ف.

 -173فمنذ عاط ُ ،2015حدثت مرات عدة اسذ ذ ذ ذذتراتيرية الدولة واطة عملها بش ذ ذ ذ ذ ن المشذ ذ ذ ذذردين دااليا.
وتناولت التغييرات البرامل المتعلقة بالحلوج الطو لة األاف إلس ذ ذ ذذكان المش ذ ذ ذذردين دااليا وحص ذ ذ ذذلت 9 973
أس ذرة من المشذذردين دااليا علا مسذذاان .وُقخننت المسذذاحات التي تملكها بصذذورة شذذرحية  15 608أُسذذر من
المشذذردين دااليا .وتمكن المشذذردون دااليا من ااتيار أماان سذذكنهم في الكيانات اإلدار ة التي عاش ذوا فيها
بالاعف ومن التكيف مع البيئة.

 -174ومنذ عاط  ،2015أيلقت الحكومة برنامل توفير المسذكن المفقت ألسذر المشذردين دااليا .و تلقا
المس ذذتايدون دعما ماليا من أاف ليرار الس ذذكن .واس ذذتاادت من هذا البرنامل  4 500أس ذرة من أُس ذذر هف ء
المشردين .وظلا اانب ذلك ،أُعيد ت هيف أاثر من  600مبنا يسكنها مشردون دااليا.

 -175ومنذ عاط  ،2015تتلقا أسذ ذذر المشذ ذذردين دااليا التي اشذ ذذترت مناحج برْهن عقاري مسذ ذذاعدة مالية
لمرة واحدة لن كان العقار ملكيتها الوحيدة .وفي عاط  ،2019أُيلق برنامران اديدان هما نقف الشذ ذذقق في
تبيليسذ ذذي للا أسذ ذذر المحاريين القدماء المشذ ذذردين دااليا والتمو ف المشذ ذذترك لمسذ ذذاان أسذ ذذر المشذ ذذردين دااليا

المسرلة في تبيليسي.
-176

وفي هذه المرحلة ،وفرت الدولة بالاعف مساان لذ 45في المائة من السكان المشردين دااليا.

 -177ولحماية حقوق الملكية للمش ذ ذ ذ ذذردين داالياُ ،سذ ذ ذ ذ ذرف نحو  70 000عقار في األ ار ذ ذ ذ ذذي المحتلة.
واآلن ،أصيح لدى المشردين دااليا الوثائق التي تثبت حقهم في العقارات.
-178

ومنذ عاط  ،2016مولت وكالة سذ ذ ذ ذذبف العيش ،وهي كيان قانوني من كيانات القانون العاط2 000 ،

-179

وفي الاترة  ،2019-2015بلغت ميزانية برنامل المنح/اإلعانات الذي يس ذ ذ ذذتهدإ تلبية احتيااات

-180

و مكن ااتس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاب صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاذة المشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذردين دااليذا يواحيذة ،وهم يتمتعون بكذامذف الحقوق الممنوحذة

أسرة من أُسر المشردين دااليا.

المشردين دااليا  2 300 000ري.
لموايني اورايا.
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قاف -حقوق األقليات اإلثنية
-181

ا سذ ذ ذ ذذتراتيرية الحكومية للمسذ ذ ذ ذذاواة المدنية واإلدمام واطة العمف للاترة  2020-2015تشذ ذ ذ ذذكلن

أداتين أسذ ذذاسذ ذذيتين لضذ ذذمان اإلدمام المدني لممثلي األقليات اإلثنية .وتهدإ هاتان الوثيقتان للا تهيئة بيئة

تتسذم بالمسذاواة ،و ذمان المشذاركة الكاملة لألقليات اإلثنية علا قدط المسذاواة مع اآلار ن في الحياة المدنية

والسياسية ،وحماية هو اتها الثقارية.
-182

ومنذ عاط  ،2015أُدالت اللغات األصذ ذذلية لألقليات اإلثنية (األوسذ ذذيتية والشذ ذذيشذ ذذانية واألفارة والكردية

-183

وتتاف ألفراد األقليات اإلثنية لمكانية ا لتحاق برميع مسذ ذ ذذتو ات التعليم (قبف المدرسذ ذ ذذي والثانوي

واألودية واآلشور ة) في بعض المدارس العامة عند الطلب.

والعالي والمهني) بلغاتهم األط أيضذا .وتواد في اورايا  207مدارس عامة و 84منشذ ة تعليمية ُيقدَّط التعليم فيها
ووسع نطاق برامل ودورات تدر س اللغة الروراية.
بغير الرورايةُ .

-184

وتناذ الدولة برنامل م4+1م الذي يتضذ ذ ذذمن تيسذ ذ ذذيط لاراءات ا لتحاق بمفس ذ ذ ذسذ ذ ذذات التعليم العالي

ألفراد األقليات اإلثنية و حوا البرنامل بشذذعبية كبيرة لدى شذذياب األقليات اإلثنية .وحاد عدد الطلب سذذت

مرات( .اإلحصذذاءات هي كما يلي في عاط  ،2010التحق  299من وير الرورايين بمفسذسذذات التعليم العالي
وفي عاط  429 – 2011وفي عاط  ،584 – 2012وفي عاط  890 – 2013وفي عاط 673 – 2014

وفي عذاط  741 – 2015وفي عذاط  960 – 2016وفي عذاط  1 047– 2017وفي عذاط 1 231– 2018

وفي عاط  .)1335 - 2019و رري العمف ببرنامل تدر ب داالي ااط في المفسذ ذس ذذات العامة (يتض ذذمن
لاراءات تدر ب ميسذ ذ ذذطة) لطلب األقليات اإلثنية ،المسذ ذ ذذتايدين من برنامل م4+1م .و نطوي البرنامل علا

ال ياط مرتين في الس ذ ذ ذذنة بااتيار يلب من األقليات اإلثنية من أاف تحس ذ ذ ذذين معارفهم ومهاراتهم .و س ذ ذ ذذهم

البرنامل في توفير فرط عمف لهم .واعتيا ار من كانون الثاني/يناير ُ ،2020س ذ ذ ذ ذرف  294ياليا في برنامل
التدر ب الداالي .و يس ذ ذ ذ ذ ذذر البرنامل لشذ ذ ذ ذ ذ ذ ارك الش ذ ذ ذ ذ ذذياب وظدمااهم في الحياة المدنية .واعتيا ار من ش ذ ذ ذ ذ ذذيا /
فبراير  ،2020شارك  294شابا في برنامل التدر ب الداالي.

-185

وفي عاط  ،2010التحق  247شذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذذا من وير الرورايين بمفسذ ذ ذ ذسذ ذ ذ ذذات التعليم العالي وفي

عاط  430 – 2011وفي عاط  589 – 2012في حين أن عدد الطلب في عاط  2013بلي  890ياليا

وفي عذذاط  673 - 2014وفي عذذاط  741 – 2015وفي عذذاط  960 - 2016وفي عذذاط 1047 - 2017

وفي عاط .1231 – 2018
-186

ومنذذذ عذذاط  ، 2016يتمتع أفراد األقليذذات اإلثنيذذة بذذإمكذذانيذذة داوج ااتيذذارات التعليم المهني بلغذذاتهم

األصلية (األرمينية أو الروسية أو األذرييرانية) لللتحاق بالدورات في مفسسات التعليم المهني التي تمولها

الدولة بالكامف .وعند ا لتحاق ،يحض ذذر الطلب دورة (وحدة) اللغة الروراية التي هي ش ذذر أس ذذاس ذذي لكي

يتسنا لهم دراسة المواد المهنية بعد ذلك.
-187

وتواص ذ ذذف مدرس ذ ذذة حوراب حفانيا ل.دارة العامة ،وهي كيان قانوني من كيانات القانون العاط ،تقديم

دورات تدرب مهني وتعليمي قص ذذيرة ويو لة األاف لموظاي الخدمة المدنية المنتمين للا أقليات لثنية .والتدر س
بذذاللغذذة الرورايذذة ،ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافذذة للا الترييذذة المذذدنيذذة ،ازء من الذذدورات التذذدر بيذذة .وفي الاترة ،2018-2015

حضر  688موظاا عاما هذه الدورات التدر بية.
-188

وعمدت اللرنة المركز ة للنتخابات ،بهدإ لعلط السكان األرمن واألذرييرانيين ،للا نشر وثائق

عن ا نتخذا بذات وكتييذات لعلميذة ومقذايع فيذديو تتعلق ،في املذة أمور ،بذالخذدمذات المتذاحذة ،في المنذايق

التي تسذ ذ ذ ذذكنها األقليات اإلثنية بكثافة .وظلا اانب ذلك ،مولت اللرنة المركزة للنتخابات  55مشذ ذ ذ ذذروعا بميزانية

لامالية قدرها  1 524 545ري.
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-189

وفي الاترة  ،2019-2015شذ ذ ذ ذ ذذارك ممثلو األقليات اإلثنية في اميع ا نتخابات التي أار ت في

-190

وهناك أحد عشذ ذذر عض ذ ذوا في البرلمان يمثلون األقليات اإلثنية .والتمثيف النسذ ذذبي لألقليات اإلثنية

اورايا علا قدط المساواة مع المواينين اآلار ن ويدون أي عوائق.

في منايق الحكم الذاتي المحلي بالمقارنة بتركيية السكان مكاوج في المنايق التي يواد فيها لهذه األقليات

حضور كبير.
-191

ويدأ العمف بإعادة ب

البرامل اإلايار ة باللغة الروراية علا الهواء مياشذ ذ ذ ذرة مع الترامة الاور ة

لها باللغتين األرمينية واألذرييرانية يوميا من الج قنوات تلاز ونية لقليمية .وافتُتحت بوابة للكترونية ،تحت
مولة هيئة الب العامة ،تعمف بسيع لغات (هي الروراية ،واألبخاح ة ،واألوسيتية ،واألرمينية ،واألذرييرانية،
واإلنكليز ة ،والروس ذ ذ ذ ذذية) .وتواص ذ ذ ذ ذذف الدولة تقديم المز د من الدعم المالي للا لص ذ ذ ذ ذذحف الص ذ ذ ذ ذذادرة باللغتين

األرمينية واألذرييرانية.
-192

وتدعم الدولة األنشذذطة الرامية للا ترو ل ثقافات اماعات األقليات اإلثنية وتعميمها ،ل ذذافة للا

ترو ل الحوار بين الثقافات وتعميمع .وتدعم و احرة الثقافة وحماية اآلثار في اورايا مسذ ذذارف األقليات اإلثنية

ومتاحاها ومراازها الثقارية ،كما أنها تناذ أنشطة ويرامل ومشار ع ثقارية متنوعة.

راء -المهاجرون ألسباب اقتصادية أو بيئية ،وإعادة إدماج المهاجرين العائدين ،وإدماج األشخاص
الذين ُمنحوا وضعا إنسانيا
-193

يش ذذكف تحس ذذين األو ذذاع ا اتماحية-ا قتص ذذادية للمهاار ن ألس ذذياب اقتص ذذادية أو بيئية لحدى

أولو ات حكومة اورايا .وتناذ و احرة الرعاية الص ذ ذ ذذحية برنامرا لس ذ ذ ذذكانيا لص ذ ذ ذذالحهم .وُتخذ بش ذ ذ ذذاارية القرار
المتعلق بإسذذكان األسذذر المهاارة ألسذذياب اقتصذذادية أو بيئية ،وذلك بإش ذراك ممثلي المنومات الدولية ووير

الحكومية ومكتب المحامي العاط.

 -194وأعيد تسذ ذ ذ ذذريف الممتلكات العقار ة التي اشذ ذ ذ ذذتُر ت في الاترة  .2009-2004ويدأ في عاط 2016
نقف هذه الممتلكات للا المهاار ن ألسياب اقتصادية أو بيئية.
-195

ومنذ عاط  ،2015تناذ و احرة الرعاية الص ذ ذ ذذحية برنامل لعادة لدمام المهاار ن العائدين الذي يقدط

الخذدمذات التذاليذة توفير الخذدمذات الطبيذة واألدو ذة ،وتمو ذف المشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار ع ا اتمذاحيذة ،وتوفير أمذاان اإلقذامذة

المفقتة والتعليم والتدر ب المهنيين للياحثين عن عمف .وتبلي الميزانية السنو ة للبرنامل  650 000ري.
-196

وفي عذاط  ،2016اعتُمذد قذانون اورايذا المتعلق بذالحمذايذة الذدوليذة .و حذدد هذذا القذانون الو ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع

القانوني لملتمسي اللروء ،واللائين ،وأصحاب الو ع اإلنساني ،واألشخاط المشمولين بالحماية المفقتة،
واألسذ ذ ذذياب واإلاراءات المتعلقة بمنح الو ذ ذ ذذع ذي الصذ ذ ذذلة وظنهائع وظلغائع وسذ ذ ذذحيع .ومنذ عاط  ،2017تناذ

الو احرة برنامل لدمام األشخاط المشمولين بالحماية الدولية الذي يشمف اميع األشخاط المعنيين.
-197

و قدط مركز لدمام األشذ ذ ذ ذ ذ ذذخاط المشذ ذ ذ ذ ذ ذذمولين بالحماية الدولية الخدمات التالية دورات في اللغة

الروراية ،ودورات في التوحية ا اتماحية والثقارية ،ودورات في اإلدمام المدني ،وظشذ ذ ذراك المس ذ ذذتايدين في

ص ذر الشذذياب الويني ،والتشذذاور بش ذ ن البرامل الحكومية المتاحة ،وتمو ف المشذذروع الذي يسذذتهدإ
أنشذذطة ق ْ
احتيااات المستايدين.
-198

وأثناء مرااعة المحكمة لمسذ لة منح اللروء أو الو ذع اإلنسذاني ،يحصذف ملتمسذو اللروء علا المعونة

القضائية المرانية.
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شين -الحق اي بيئة آمنة وصحية
-199

تناذ حكومة اورايا التدابير المناسية لحماية الحق في العيش في بيئة آمنة وصحية.

-200

وفي عذذاط  ،2016أقرت الحكومذذة ا سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتراتيريذذة الوينيذذة إلدارة الناذذايذذات للاترة 2030-2016

واطة عمف للاترة  . 2020-2016والهدإ من هذه ا سذ ذ ذ ذذتراتيرية هو منع نشذ ذ ذ ذذوء الناايات وتيسذ ذ ذ ذذير ح ادة

لعادة استخداط الناايات ومعالرتها معالرة آمنة بيئيا.
-201

ومن أاف حماية الصحة اليشر ة والبيئة من اآلثار الضارة للملوثات العضو ة الثابتة وظنشاء نواط

فعاج للسذ ذذلمة الكيميائية ،أقرت الحكومة في عاط  2018اطة العمف الوينية المتعلقة بالملوثات العضذ ذذو ة

الثابتة للاترة .2022-2018
-202

ومنذ عاط  ،2018أص ذ ذ ذ ذذيحت عمليات التاتيش الاني الدور ة للمركيات للزامية لرميع الس ذ ذ ذ ذذيارات.

والج السذ ذ ذذنوات األايرةُ ،حسذ ذ ذذنت اودة بنز ن المحركات لرعلها تتماشذ ذ ذذا مع المعايير األورويية الحديثة،
وانخاض مقذدار الكبرذت في وقود الذديزج تذدر ريذا وفي عذاط  2016ارى األاذذ بم ازيذا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر بيذة في حذالذة
استيراد السيارات الهرينة والكهريائية.

-203

و ذم ذكذذن ا يذذلع ع ذلذذا ال ذم ذع ذلذذوم ذ ذ ذذات ال ذم ذت ذع ذل ذق ذ ذ ذذة ب ذرذذودة ال ذه ذواء فذذي ال ذب ذواب ذ ذ ذذة اإلل ذك ذتذذرون ذي ذ ذ ذذة

َّ
ومحدثة ومياش ذ ذرة .وتتاف علا المنص ذ ذذة أيض ذ ذذا توص ذ ذذيات
 ،www.air.gov.geوهي معلومات موثوق بها
بش ن الرعاية الصحية ،وحماية الهواء ،وا نيعاثات ،والتدابير المناذة والمخطط لها ،وشيكة الرصد.

-204

وفي  1كذانون الثذاني/ينذاير  ،2018دالذت مذدونذة التقييم البيئي حيز الناذاذ .وتنوم المذدونذة ،في

املة أمور ،مشاركة الرمهور في تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي ا ستراتيري.

ثانيا -حقوق اإلنسان أثناء أزمة كوايد19-
فيروس كورونذا (اوفيذد ،)19-اتخذذت حكومذة اورايذا تذدابير في اترذاهين -

-205

منذذ بذدايذة اذائحذة مر

-206

واتخذت الحكومة اطوات اس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتيا ية لحماية الحقوق ا اتماحية والمدنية وا قتص ذ ذ ذ ذ ذ ذذادية للائات

لنقاذ صحة المواينين وحياتهم ،وحماية ا قتصاد.

المتعددة األيااج
الضذعياة واألقليات ولضذمان حصذوج األشذخاط ذوي اإلعاقة واأليااج والمس خذنين واألسذر
خ
والعائلين الوحيدين واألقليات اإلثنية والدينية والرنسذ ذ ذ ذ ذذية علا المعلومات والخدمات وسذ ذ ذ ذ ذذبف العيش والرعاية

الصحية والتعليم.
-207

و ذ ذ ذ ذذمنت الحكومة ما يلي ،في املة أمور توفير المعلومات عن كوفيد 19-باللغات الروراية

واألبخاح ة واألوسيتية واإلنكليز ة واألرمينية واألذرييرانية وي

لحايات لعلمية حكومية يومية مع الترامة

بلغة اإلش ذ ذ ذ ذذارة وحماية حقوق األش ذ ذ ذ ذذخاط الذين يعيش ذ ذ ذ ذذون في األ ار ذ ذ ذ ذذي المحتلة وحماية حقوق المواينين

الرورايين الم يمين في الخارم وحماية حقوق اللائين وملتمسي اللروء الذين يعيشون في اورايا.

 -208وتُعقد لحايات لعلمية حكومية يومية لتقديم المعلومات للا السكان .و شارك في هذه اإلحايات
أاصائيون في العمف الميداني ووحراء ورئيس الوحراء.
-209

ولض ذ ذذمان حص ذ ذذوج األش ذ ذذخاط ذوي اإلعاقة علا المعلومات المتعلقة بالرائحة في الوقت المناس ذ ذذب،

وتترام المعلومات أيضا للا لغات األقليات.
ُتب اإلحايات اإلعلمية الحكومية مع ترامة لها بلغة اإلشارةُ .
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-210

و مكن الوصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوج بكذ ذذف حر ذ ذذة للا البوابذ ذذة الحكوميذ ذذة الخذ ذذاصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة المتعلقذ ذذة بكوفيذ ذذد- 19-

 .www.StopCov.geوهي متذذاحذذة بس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت لغذذات ،هي الرورايذذة واألبخذذاح ذذة واألوسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيتيذذة واإلنكليز ذذة

واألرمينية واألذرييرانية .وتحتوي أيضذا مقايع الايديو اإلعلمية المنشذورة علا الموقع الشذيكي علا ترامة
بلغة اإلشارة.

-211

وأنشذ ذ العديد من منصذ ذذات التنسذ ذذيق لضذ ذذمان كااءة المنصذ ذذات في التشذ ذذاور مع المرتمع المدني

-212

و مكن ألي شخ

في أ ار ي اورايا أن يحصف علا علم كوفيد 19-دون تارقة أو تمييز.

-213

ووسذ ذ ذذع نطاق برامل الرعاية المنزلية،
و حصذ ذ ذذف المسذ ذ ذذتايدون من المرااز النهارة علا قسذ ذ ذذائم وذائيةُ .

والمنومات الدولية وممثلي المرتمع.

األمر الذي حاد من مشاركة األشخاط ذوي اإلعاقة.

 -214ومن أاف حماية األيااج الذين يعيشذون و عملون في الشذارع من ماوفيد19-م أثناء األحمة ،افتُتح
ودع المسذتايدون من رعاية الدولة في هذا المرفق لذا كانت الخدمات
في تبيليسذي مرفق للحرر الصذحي .و ق
في وير متناولهم وظذا لم يمكن تحديد هو ة معارفهم.

-215

وأيلقت و احرة التريية والعلوط والثقافة والر ا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة مشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ روعا تعليميا بعنوان ممدرسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة اإلنترنتم

(مOnline Schoolم) يقدط حلقات د ارسذ ذ ذذية شذ ذ ذذيكية عن المواد الرئي قس ذ ذ ذة التي تشذ ذ ذذملها ا متحانات الوينية
لمفسسات التعليم العالي .وتوفر هذه المفسسات أيضا التعخلم عن بعد.
 -216وتُترام المواد اإلعلميذة المتعلقذة بذالوقذايذة والحمذايذة من كوفيذد 19-وتُنشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر بذانتوذاط في المنذايق
التي تقطنها األقليات اإلثنية.
-217

واسذذتحدثت أو ذذاع ااصذذة في مفسذسذذات السذذرون .فاي الج األحمة ،بقي  780موظاا يعملون

في نواط الس ذذرون وكانوا يعيش ذذون في تلك المفس ذس ذذات .ونتيرة للتدابير المتخذة ،لم يحدث أن أص ذذيب أحد

بكوفيد 19-في مفسسات السرون.
-218

وأُعاي أش ذذخاط مس ذذتايدون من اإلفرام تحت الم ار ية من وااب المثوج أماط مكتب اإلفرام تحت

الم ار ية .وتعقد اللرنة الدائمة المسذ ذ ذذفولة عن مرااعة القضذ ذ ذذايا المتصذ ذ ذذلة باإلفرام المشذ ذ ذذرو وظلغاء اإلدانة

واستعادة الحقوق التي سلبتها المحكمة ،الساتها عن ير ق التداوج بالايديو.
-219

ومنذ بداية الرائحة ،تعلن الحكومة صذ ذراحة عن اسذ ذذتعدادها لدعم أي شذ ذذخ

في األ ار ذ ذذي المحتلة.

ولض ذ ذذمان الوص ذ ذذوج للا المعلومات ذات الص ذ ذذلة ،أتيح الموقع الش ذ ذذيكي الحكومي باللغتين األبخاحة واألوس ذ ذذيتية،

وتُترام اإلحايات اإلعلمية المتعلقة بكوفيد ،وكذلك المواد اإلعلمية ،للا اللغتين األبخاح ة واألوسيتية.

ونقلت وس ذذائف حماية ش ذذخص ذذية ومعدات ولواحط نوافة ص ذذحية ش ذذتا للا منطقة أبخاح ا باس ذذتخداط
ُ -220
قنوات مختلاة .و تزاج العملية اار ة.
-221

ومنذذ بذدايذة األحمذة ،وفرت و احرة الخذارايذة الرورايذة الحمذايذة للحقوق ا اتمذاحيذة وا قتص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاد ذي ة

-222

وتوفر السذاارات الروراية الم وى ومواد كسذب العيش األسذاسذية (الطعاط ولواحط النوافة الصذحية)

للرورايين الذين يعيشون في الخارم.

للمواينين في الخارم .وهي توفر أيض ذ ذ ذ ذ ذذا األدو ة وتيس ذ ذ ذ ذ ذذر لمكانية الحص ذ ذ ذ ذ ذذوج علا الخدمات الطبية لذوي

ا حتيااات الخاصذ ذذة ولمعالرة المشذ ذذااف الصذ ذذحية .وتُسذ ذذتخدط أيضذ ذذا ا سذ ذذتشذ ذذارات الهاتفية وعلا اإلنترنت
لتلبية احتيااات المواينين الاردية.
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 -223وأصذيحت لحدى األولو ات هي لعادةُ األشذخاط الذين يعيشذون أو ذاعا هشذة للا أر
مر
ولذلك ،تُعطا األولو ة في عملية اإلعادة للا الوين لألش ذ ذذخاط ذوي اإلعاقة والمص ذ ذذابين ب ا

المسنين (أاثر من  65عاما) والطلب الذين ليست لديهم منح دراسية.
حادة والحوامف والقاصر ن و خ

-224

الوين.
مزمنة

و ياشذذر مركز لدمام األاانب عملع أيضذذا علا اإلنترنت .وقد نشذذر المركز -اسذذتيا يا -معلومات

عن الوقاية من كوفيد ،19-وعر

القيود وتدابير التخفيف ذات الصذلة .و مكن اللائين وملتمسذي اللروء

المواودين في اورايا الحصوج علا استشارات هاتفية وعبر اإلنترنت.

-225

وتس ذ ذذتند القيود التي اس ذ ذذتحدثت للا مبدأ التناس ذ ذذب .وعلا واع التحديد ،فوفقا للمياد والص ذ ذذكوك

الدولية ،نورت السذ ذ ذ ذذلطات الروراية ،وهي تسذ ذ ذ ذذتحدث هذه القيود ،في الهدإ المشذ ذ ذ ذذروع المتعلق بالرائحة،

ل افة للا التناسب بين الهدإ المشروع والتدابير المتخذة لتحقيق هذا الهدإ.
-226

وتدير السلطات القيود (استحداثا وظلغاء) با ستناد للا ا تراهات العالمية ،مع مراعاة التوصيات

-227

ومن الردير بالذكر أن الهدإ من كف تقييد هو الحد من حركة السذ ذذكان ،ومراعاة معايير النوافة

الدولية وتحليف األو اع والمخاير الويائية في اورايا.

الصذ ذ ذ ذ ذذحية ،وقواعد التياعد ا اتماعي اللحمة للوقاية من انتشذ ذ ذ ذ ذذار الايروس بسذ ذ ذ ذ ذذرعة ،وظبطاء هذه العملية

والسيطرة عليها.

ثالثا -تنفيذ االلتزامات
-228

تعلق اورايذذا أهميذذة كبيرة علا حمذذايذذة حقوق اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ان والتعذذاون مع هيئذذات معذذاهذذدات حقوق

اإلنسذ ذ ذ ذ ذذان التابعة لألمم المتحدة .وواصذ ذ ذ ذ ذذلت الحكومة ،وفقا لتزاماتها ،تعاونها المثمر مع ماو ذ ذ ذ ذ ذذة األمم
المتحدة السذامية لحقوق اإلنسذان ومكتبها ،وكذلك مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسذان التابعة لألمم المتحدة

ومع مرلس حقوق اإلنس ذ ذذان التابع لألمم المتحدة ،وذلك من الج املة أمور منها المش ذ ذذاركة النش ذ ذذطة في
الدورات والرعاية المشتركة للق اررات المتصلة باألمور اإلنسانية.

-229

ويناء علا دعوة دائمة مواهة للا اميع المكلاين بو يات في ليار اإلاراءات الخاصذ ذ ذ ذذة التابعة

لمرلس حقوق اإلنس ذذان في عاط  ،2010اس ذذتض ذذافت اورايا منذ عاط  2015مقرر األمم المتحدة الخاط
المعني بحقوق اإلنسذ ذذان للمشذ ذذردين دااليا ( ،)2016ومقررة األمم المتحدة الخاصذ ذذة المعنية بمس ذ ذ لة العنف
ذ ذ ذذد المرأة وأس ذ ذ ذذيابع وعوا يع ( ،)2016ومقررة األمم المتحدة الخاص ذ ذ ذذة المعنية ببيع األيااج واس ذ ذ ذذتغللهم

انس ذ ذ ذ ذذيا ،بما في ذلك اس ذ ذ ذ ذذتغللهم في اليغاء وفي المواد اإلباحية وويرها من مواد ا عتداء الرنس ذ ذ ذ ذذي علا

األيااج ( ،)2016والخبيرة المسذ ذ ذذتقلة المعنية بتمتع كيار السذ ذ ذذن برميع حقوق اإلنسذ ذ ذذان ( ،)2018والخبير

المسذ ذذتقف المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين علا أسذ ذذاس الميف الرنسذ ذذي والهو ة الرنسذ ذذانية (،)2018
وفر ق األمم المتحدة العامف المعني بمسذ ذ لة حقوق اإلنس ذذان والش ذذركات عبر الوينية وويرها من مفسذ ذس ذذات

األعماج (.)2019
-230

وتماشذ ذذيا مع التزاط اورايا بدعم مرلس حقوق اإلنسذ ذذان التابع لألمم المتحدة وآلياتع ،ل ذ ذذافة للا

-231

وتقذذدط اورايذذا تقذذار ر وينيذذة دور ذذة للا هيئذذات معذذاهذذدات األمم المتحذذدة ،وتولي اهتمذذامذذا لتنايذذذ

تعز ز حقوق اإلنس ذذان والحر ات األس ذذاس ذذية ،انتُخبت اورايا وعملت عضذ ذوا في مرلس حقوق اإلنس ذذان في
الاترة .2018-2016
درم هذه التوصذ ذذيات في اطط العمف
التوصذ ذذيات التي تتلقاها الج اولة ا سذ ذذتع ار الدوري الشذ ذذامف .وتُ ق
الوينية المتعلقة بحقوق اإلنسان قصد تنايذها عمليا.
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رابعا -التوقعات والدعم
-232

تعرب اورايا عن اس ذذتعدادها لمواص ذذلة التعاون الدولي ب ية تعز ز حقوق اإلنس ذذان وترس ذذي نوم

-233

ومنذذ عذاط  2017واورايذا تقذدط سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذنو ذا القرار المتعلق ب مالتعذاون مع اورايذام في ليذار مرلس

حماية حقوق اإلنسان ،ل افة للا تيادج الخبرات مع الشركاء المهتمين.

حقوق اإلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان التذابع لألمم المتحذدة (تحذت البنذد  .)10ومذا فت المرلس يعرب في هذذا القرار عن قلقذع

اليالي لحاء حالة حقوق اإلنسذان والحالة اإلنسذانية في منطقتي أبخاح ا وتسذخيناالي/أوسذيتيا الرنويية الرورايتين

اللتين يحتلهما ا تحاد الروسذذي ،و دعو للا السذذماف لماو ذذية األمم المتحدة السذذامية لحقوق اإلنسذذان وآلليات
حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية بحر ة الوصوج لليهما فو ار.

-234

ولحماية حقوق اإلنسذان في األ ار ذي التي يحتلها ا تحاد الروسذي ،تتطلع اورايا للا المز د من

-235

وتتطلع اورايا للا أن تسذ ذ ذذتايد من التعاون التقني إلعداد تقار رها الوينية بمقتضذ ذ ذذا المعاهدات

التعاون الدولي علا نطاق أوسع.

الدولية ،أي تقاس ذ ذ ذ ذذم ابرات الدوج األارى في اس ذ ذ ذ ذذتخداط تكنولوايات المعلومات في و ذ ذ ذ ذذع تقار ر الدوج.

وتتعاون اورايا في هذا الصدد تعاونا وثيقا مع مكتب ماو ية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في تبيليسي.
وهي تعرب أيضا عن استعدادها لتقاسم ابرتها في لعداد تقارر ا ستع ار

الدوري الشامف مع الدوج المهتمة.

خامسا -خاتمة
-236

اما يتضذ ذذح من المعلومات الواردة في التقر ر ،تتخذ اورايا باسذ ذذتمرار تدابير ترمي للا تحسذ ذذين

حماية حقوق اإلنس ذ ذ ذذان .وير أن ثمة تحديات تعتر

ير قها .وس ذ ذ ذذتواص ذ ذ ذذف الحكومة بذج اهودها الحثيثة

لز ادة حماية حقوق اإلنس ذذان في اميع ا تراهات .وتش ذذكف عملية ا س ذذتع ار

الدوري الش ذذامف وتوص ذذياتها

أداة وتوايها أس ذذاس ذذيين لمواص ذذلة تنايذ لص ذذلحات ش ذذاملة في مراج حماية حقوق اإلنس ذذان ،بمش ذذاركة اميع
األيراإ المهتمة.
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