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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 
 

 ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 التقرير األويل الثاين والثالث امع من الدول األطراف

 
 

 *جورجيا
 
 
 
 

 _________ 
 .ر دون حتريرهذا التقرير صاد * 
 CEDAW/C/GEO/1لالطالع على التقريـر األويل املقـدم مـن حكومـة جورجيـا، أنظـر الوثيقـة                    

 .اليت نظرت فيها اللجنة أثناء دورا احلادية والعشرين
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 التقريران األوليان الثاين والثالث جلورجيا
 عن تنفيذ

 رأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين
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 احملتويات
 الصفحة الفقرات 

 ١٠ – ٣ ٣٣ – ١ مقدمة
 ١٣ – ١٠ ٤٢ – ٣٤ ٢املادة 

 ١٦ – ١٣ ٥٢ – ٤٣ ٤ و ٣املادتان 
 ١٧ – ١٦ ٥٩ – ٥٣ ٥املادة 
 ٢٦ – ١٧ ٨٠ – ٦٠ ٦املادة 
 ٢٧ – ٢٦ ٨٤ – ٨١ ٧املادة 
 ٢٨ – ٢٧ ٨٩ – ٨٥ ٨املادة 

 ٢٨ ٩٠ ٩ادة امل
 ٣٢ – ٢٨ ١٠٣ – ٩١ ١٠املادة 
 ٣٦ – ٣٢ ١١٦ – ١٠٤ ١١املادة 
 ٤١ – ٣٦ ١٣٥ – ١١٧ ١٢املادة 
 ٤٣ – ٤١ ١٤٢ – ١٣٦ ١٣املادة 
 ٤٤ - ٤٣ ١٤٧ – ١٤٣ ١٤املادة 
 ٤٦ - ٤٤ ١٦٠ – ١٤٨ ١٥املادة 
 ٤٩ – ٤٦ ١٧٣ – ١٦١ ١٦املادة 

 ٥٠ - قائمة املرفقات
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 مقدمة
من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز         ) ١الفقرة   (١٨ع متطلبات املادة    متشيا م  - ١

، تقدم جورجيا يف وثيقة واحـدة تقريريهـا األولـيني          ")االتفاقية"اليت تدعى فيما بعد     (ضد املرأة   
ووفقـا للمبـادئ التوجيهيـة      . الثاين والثالـث اىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                 

 التقارير األولية، سعت الدولة الطـرف اىل التركيـز علـى الفتـرة مـا بـني املناقـشات الـيت                      إلعداد
والــسبب يف تقــدمي تقريــرين . دارت حــول التقريــر األويل وحــىت موعــد إعــداد التقريــر األخــري  

أوليني كوثيقة واحدة هو أن اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة مل تنظـر حـىت اآلن                      
وهلذا أصبح من الضروري إعطاء اللجنـة فكـرة واضـحة عـن             . رير األويل الثاين جلورجيا   يف التق 

 .احلالة يف الدولة الطرف خالل فترة التقرير بكاملها
وقــد أعــدت التقريــر احلــايل إدارة حقــوق اإلنــسان وقــضايا األمــن الفكــري واإلنــساين  - ٢

. رة نائـب أمـني جملـس األمـن الـوطين     التابعة لس األمن الوطين يف جورجيا، ويرأس هذه اإلدا    
ومنـذ  . ويعد جملس األمـن الـوطين هيئـة استـشارية دسـتورية يرأسـها رئـيس مجهوريـة جورجيـا                   

، أسندت اىل هذه اإلدارة مسؤولية إعداد التقارير الرمسية الـيت تقـدم             ٢٠٠٠يناير  /كانون الثاين 
 .وق اإلنساناىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة يف جمال حق

ــة    - ٣ ــها الوكــاالت التالي ــر اىل مــواد قدمت ــستند هــذا التقري ــة،  : وي ــشؤون الداخلي وزارة ال
ووزارة الشؤون اخلارجية، ووزارة الزراعة واملواد الغذائية، ووزارة العمـل، والـصحة والرعايـة              

 .االجتماعية، واإلدارة العامة لإلحصاء، وكذلك جملس العدل يف جورجيا
ــدمت جو - ٤ ــة يف شــباط    وق ــذ االتفاقي ــشأن تنفي ــا األويل ب ــا تقريره ـــر /رجي  ١٩٩٨فربايــ
)CEDAW/C/GEO/1   و CEDAW/C/GEO/Add.1   و Corr.1 .(      ونظرت اللجنة املعنيـة بالقـضاء

على التمييز ضد املرأة يف هذا التقرير األويل يف دورا احلادية والعشرين املعقودة يف الفترة مـن                 
ــران٢٥ اىل ٧ ــه / حزيـ ــذا   . ١٩٩٩يونيـ ــدابري الـــيت اختـ ــة للتـ ــديرات االجيابيـ واىل جانـــب التقـ

جورجيا لتنفيذ االتفاقية، اعتمـدت اللجنـة اسـتنتاجاا وتوصـياا بـشأن املواضـيع الـيت مهـا،                   
ونوقشت نتائج حبث التقرير األويل جلورجيا يف جلسة لـس األمـن الـوطين              . ضمن مجلة أمور  

التوصيات، أعدت اللجنة احلكوميـة املعنيـة     /ه االستنتاجات وبناء على هذ  ). ١٩٩٩يوليه  /متوز(
) ١٩٩٨فربايـر  /والـيت أنـشئت يف شـباط    (بوضع الـسياسة احلكوميـة مـن أجـل النـهوض بـاملرأة              

". بشأن تدابري تعزيز محاية حقـوق اإلنـسان للمـرآة         "مشروع مرسوم لرئيس مجهورية جورجيا      
ــا هــذا املرســوم يف     ــة جورجي ــم   (١٩٩٩أغــسطس / آب٢٨ووقــع رئــيس مجهوري املرســوم رق

ووفقــا هلــذا املرســوم، كلفــت اللجنــة احلكوميــة املــذكورة أعــاله مبهمــة الرصــد الــدائم  ). ٥١١
ــرة     " ــا للفت ــرأة يف جورجي ــة لتحــسني ظــروف امل ــد  " (٢٠٠٠-١٩٩٨خلطــة العمــل الوطني وق



 

4 04-35994 
 

CEDAW/C/GEO/2-3

ــا يف     ــة جورجي ــه / حزيــران١٨اعتمــدت اخلطــة مبوجــب مرســوم لــرئيس مجهوري ، ١٩٩٨يوني
خطــة عمــل "وكــان املفتــرض أيــضا أن تقــوم اللجنــة احلكوميــة بإعــداد   ). ٣٠٨م رقــم املرســو

ومت إعـداد اخلطـة واعتمادهـا مبوجـب         ". ٢٠٠٢-٢٠٠٠وطنية حملاربة العنف ضد املرأة للفترة       
 ).٦٤املرسوم رقم  (٢٠٠٠فرباير / شباط٢٥مرسوم لرئيس مجهورية جورجيا يف 

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٥وىل الثاين جلورجيـا يف  وكان من املقرر أن يصدر التقرير األ  - ٥
. ١٩٩٩يونيـه   /وكما ذكر أعاله، مت حبث التقرير الرمسي األويل هلذا البلد يف حزيران           . ١٩٩٩

والواقع أنه خالل الفترة منذ النظر يف التقرير األويل حىت موعد تقدمي التقرير املرحلـي الثـاين مل             
وفضال عن هذا، قـدمت     . بيانات الواردة يف التقرير األويل    حتدث تغيريات ذات أمهية مقارنة بال     

معلومــات مــستكملة عــن احلالــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة أثنــاء العــرض الــذي قدمــه وفــد      
وبناء على ما تقدم، رؤى أنه من املنطقـي تقـدمي التقريـر      . جورجيا يف إطار حبث التقرير األويل     

ويـد اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                األويل الثاين يف وقت الحـق، مـن أجـل تز          
ولألسـف، مل يـتم النظـر يف التقريـر األويل الثـاين جلورجيـا حـىت اآلن، كمـا              . بأحدث البيانـات  

 .ذكر أعاله
 انــضمت ١٩٩٩يوليــه / متــوز٢ويف ســياق التقريــر احلــايل، جتــدر اإلشــارة اىل أنــه يف    - ٦

مــايو /ويف أيــار.  علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري جورجيــا اىل االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء 
، قدم التقرير الرمسي األويل جلورجيا عن تنفيـذ االتفاقيـة اىل جلنـة القـضاء علـى التمييـز                    ٢٠٠٠

العنــصري، والــيت نظــرت فيــه خــالل دورــا الثامنــة واخلمــسني واعتمــدت مالحظاــا اخلتاميــة 
 ).CERD/C/304/Add.120الوثيقة (بشأنه 
بشأن تدابري تعزيز محاية حقـوق اإلنـسان للمـرآة يف           "رسوم رئيس مجهورية جورجيا     م -ألف

 "جورجيا
لتيسري تنفيـذ توصـيات اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، كلـف رئـيس                        - ٧

 .مجهورية جورجيا هيئات حكومية خمتلفة ذه املهمة
 لتـــشريع جورجيـــا وإعـــداد فقـــد صـــدرت التعليمـــات لـــوزارة العـــدل بـــإجراء حتليـــل - ٨

مقترحات تشريعية بناء على هذا التحليل من أجل حتـسني التـشريع يف هـذا اـال لكـي يتـسق                     
مع املبـادئ القانونيـة الدوليـة، وكـذلك إيـالء اهتمـام خـاص للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،                         

 .سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، مع تنظيم العالقات يف إطار القانون اخلاص
وصدرت التعليمات اىل وزارة الـشؤون الداخليـة بالتعـاون مـع مكتـب املـدعي العـام،                   - ٩

جلمـع وحتليــل البيانــات املتعلقــة بكــل مظهــر مــن مظــاهر العنــف ضــد املــرأة، وكــذلك تــسجيل  
 .احلقائق عن العنف املرتيل واختاذ تدابري وقائية للكشف عن هذا العنف والقضاء عليه
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 والــشؤون االجتماعيــة والتوظيــف بوضــع خطــة تــدابري واســعة  وكلفــت وزارة العمــل - ١٠
ــدريب           ــادة الت ــين وإع ــدريب امله ــق الت ــن طري ــرآة ع ــصادي للم ــاق لتحــسني الوضــع االقت النط

وجتدر اإلشارة يف هـذا الـصدد اىل    . وتشجيع مشاركة املرأة يف مجيع قطاعات االقتصاد الوطين       
ة الــصحة ضــمن كيــان واحــد يعــرف باســم أنــه مت اآلن إدمــاج الــوزارة املــذكورة أعــاله ووزار

وبنــاء علــى ذلــك، تقــرر أن تقــوم هــذه الــوزارة  . وزارة العمــل والــصحة والرعايــة االجتماعيــة
 .باملهمة املوضحة أعاله

وهــي اآلن وزارة العمــل والــصحة والرعايــة  (وصــدرت التعليمــات اىل وزارة الــصحة   - ١١
 :بالقيام مبا يلي) االجتماعية

 الـصحية املهنيـة القائمـة إللغـاء تلـك الـيت متيـز ضـد املـرأة، سـواء           حتليل املعايري  - 
 بطريق مباشر أو غري مباشر؛

ــات         -  ــدل وفي ــدابري بغــرض خفــض مع ــن الت ــة واســعة م ــق جمموع وضــع وتطبي
األطفال واألمهات وعـدد حـاالت اإلجهـاض، وتزويـد املـرأة بالرعايـة الطبيـة          

 الضرورية، والترويج لوسائل منع احلمل ونشرها؛
إيالء اهتمام خاص إلقامة نظم تأمني لتغطية مصاريف املرضـى مـن النـساء يف          - 

 .املستشفيات واملؤسسات الطبية األخرى بصورة كاملة
وصدرت التعليمات اىل وزارة التعليم للقيـام بتحليـل العالقـة بـني اجلنـسني يف الكتـب                   - ١٢

، وكــذلك لــضمان مــساواة الرجــل املدرســية إللغــاء مــا حتتويــه مــن أمنــاط التمييــز بــني اجلنــسني
 .واملرأة يف مجيع جماالت احلياة

وطلــب مــن وزارة الــشؤون اخلارجيــة إيــالء اعتبــار خــاص لــضمان مــشاركة املــرأة يف   - ١٣
 .عمليات بناء السلم والتفاوض اليت تقوم ا جورجيا

ني وطلب من وزارة الالجئني واالقامة وضع برامج خاصة ـدف اىل مـساعدة الالجـئ               - ١٤
 .والنساء املشردات داخليا

وصــدرت التعليمــات اىل وزارة الزراعــة واملــواد الغذائيــة إلعــداد بــرامج امنائيــة خاصــة   - ١٥
 .للمرآة يف املناطق الريفية، وكذلك إليالء االعتبار ملشاركة املرأة يف الربامج احلالية

ــات احــصائية مــن منظــور     - ١٦ ــة بــني  وكلفــت اإلدارة العامــة لإلحــصاء بوضــع بيان  العالق
 .اجلنسني عند إعداد تقريرها السنوي
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وينبغي التأكيد على أنـه وفقـا هلـذا املرسـوم، مت نـشر التعليقـات اخلتاميـة للجنـة املعنيـة                       - ١٧
 .بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبجرد نشر املرسوم يف اجلريدة الرمسية

ذ اجلهـات الرمسيـة املختـصة       ويف إطار التقرير احلايل، سـوف تقـدم معلومـات عـن تنفيـ              - ١٨
 .للمرسوم اجلمهوري عند التعليق على مواد االتفاقية اليت تعنيها

بشأن املوافقـة علـى خطـط العمـل لتحـسني ظـروف       "مرسوم رئيس مجهورية جورجيا     -باء
 )٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٩" (٢٠٠٤-٢٠٠١املرأة يف جورجيا للفترة 

قة على خطة العمـل لتحـسني ظـروف املـرأة يف جورجيـا              وفقا هلذا املرسوم، متت املواف     - ١٩
 :وتتناول اخلطة قيد االستعراض األولويات التالية. ٢٠٠٤-٢٠٠١للفترة 

ــوعي         -  ــستوى ال ــع م ــها رف ــور من ــة أم ــق مجل ــات مؤســسية عــن طري ــشاء آلي ان
باملشاكل بني اجلنـسني، وتطـوير املعرفـة الـشاملة املتعلقـة باملـشكلة، وكـذلك                 

 بني اجلنسني يف صلب السياسات والتشريعات العامة؛ادخال العالقة 
حتــسني دور املــرأة ومــشاركتها يف عمليــات صــنع القــرار عــن طريــق حتــسني     - 

 مشاركة املرأة يف هياكل السلطة؛
تشجيع االستقالل االقتصادي للمرآة، وتسهيل حصوهلا علـى معلومـات عـن             - 

ــغ    ــال وصـ ــال األعمـ ــصغار رجـ ــزارعني اقتـــصاد الـــسوق واإلئتمانـــات لـ ار املـ
 ؛)وخاصة النساء(واألشخاص الذين يعملون حلسام 

 منع زيادة الفقر فيما بني النساء يف فترات االنتقال؛ - 
وضع آليات حلماية حقـوق املـرأة يف حالـة الرتاعـات املـسلحة ويف فتـرات مـا                    - 

 بعد الرتاع؛
ة يف  حتسني الظروف الصحية للمرآة عـن طريـق وضـع بـرامج للرعايـة الـصحي                - 

جورجيــا وكــذلك اســتراتيجيات لتنفيــذ األهــداف ذات األولويــة العليــا املبينــة 
ــة      ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ــدويل ومنظمـ ــائق البنـــك الـ ــسيف(يف وثـ ) اليونيـ

ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ووضع بـرامج تـوفر العـالج اـاين          
ام خـاص لقـضايا     للنساء العاطالت ونساء اجلماعات الـضعيفة، وتوجيـه اهتمـ         

 الوقاية الصحية للمرآة عند وضع الربامج واملشاريع اخلاصة بذلك؛
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حتديد األولويات اخلاصة حبقوق املرأة عن طريق حتسني التشريعات واآلليـات            - 
القائمة يف جورجيا من أجل تعزيز هذه احلقوق ومحايتها والقضاء علـى مجيـع    

 .أشكال التمييز بني اجلنسني
 لدوليةالربامج ا -جيم
مل يكن هناك اعتراف يف جورجيـا عـادة بـالتمييز بـني اجلنـسني وامهـال حقـوق املـرأة،                  - ٢٠

وكانت أول مرحلـة ملـشاركة   . ومل يتم االضطالع بأي دراسة فعالة أو مشروع يف هذا االجتاه        
جورجيا يف قـضايا اجلنـسني الـيت اسـتهلها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـن خـالل مـشروع                        

ديــسمرب / اىل كــانون األول١٩٩٧يونيــه /الــذي نفــذ يف الفتــرة مــن حزيــران" ة يف التنميــةاملــرأ"
صياغة خطة عمل وطنيـة لتحـسني ظـروف    ) أ: (وكانت اجنازاته الرئيسية ذات شقني . ١٩٩٩

وزيــادة الــوعي العــام باخللــل بــني ) ب(املــرأة يف جورجيــا، واملوافقــة عليهــا مبرســوم مجهــوري، 
طية االعالميـة الواسـعة واحللقـات الدراسـية، وأسـهم املـشروع أيـضا يف        اجلنسني عن طريق التغ 

والمتــام . انــشاء اللجنــة احلكوميــة املعنيــة بوضــع الــسياسة احلكوميــة مــن أجــل النــهوض بــاملرأة  
 والـذي وصـل اىل   ١٩٩٩يف عام  " ادماج اجلنسني يف التنمية   "املشروع األول، استهل مشروع     

 اإلمنــائي هلــذا املــشروع تيــسري اجيــاد ظــروف اجتماعيــة   وكــان اهلــدف. ٢٠٠٢ايتــه يف عــام 
واقتصادية وسياسية ملشاركة املرأة مشاركة أوسع وأكثر اجيابيـة ومتكافئـة يف ايـة املطـاف يف                 

مـساعدة احلكومـة يف     ) أ(ومت ذلك عـن طريـق       . احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية للبلد    
اجلنسني يف البلد مـن خـالل بنـاء قـدرة اللجنـة احلكوميـة               تنفيذ برنامج مستدام عن العالقة بني       

وتوجيــه االهتمــام بقــضايا ) ب(املعنيــة بوضــع الــسياسة احلكوميــة مــن أجــل النــهوض بــاملرأة،   
وتقويـة احملافـل اإلقليميـة القائمـة للعمـل كمراكـز            ) ج(اجلنسني يف قـوانني وبـرامج الـوزارات،         

ــس    ــة بـــني اجلنـ ــال العالقـ ــشيط يف جمـ ــات وتنـ ــوارد   ) د(ني، معلومـ ــسي للمـ ــز رئيـ ــة مركـ واقامـ
ــة     ــيات اخلاصـ ــة باجلنـــسني ألغـــراض التـــدريب والبحـــوث وتقـــدمي التوصـ واملعلومـــات اخلاصـ

ــام    ــوعي الع ــادة ال ــسياسات وزي ــام . بال ــشروع  ٢٠٠٢ويف ع ــتهل م ــسني يف  "، اس ــاج اجلن ادم
ــة ـــ    " التنميـ ــاء االنتخاب ــة أثنـ ــالس احملليـ ــات يف اـ ــساء املنتخبـ ــع النـ ــا مـ ــا وثيقـ ــة تعاونـ ات احملليـ

وعمل املشروع على تيسري اقامة شبكة من النـساء املنتخبـات حـديثا             ). ٢٠٠٢يونيه  /حزيران(
 .يف االس احمللية

ولدعم تنفيذ املرحلة الثانية من املشروع املذكور أعاله، قام املعهـد الـسويدي لـإلدارة                - ٢١
احلكوميـة مـن أجـل النـهوض        العامة، بالتعـاون مـع اللجنـة احلكوميـة املعنيـة بوضـع الـسياسات                

التابعـة إلحـدى املنظمـات غـري احلكوميـة، بتنفيـذ            " رابطة تطوير العالقة بني اجلنـسني     "باملرأة و   
". االهتمام باملساواة بني اجلنسني يف املؤسسات احلكوميـة يف جورجيـا          "مشروع خاص بعنوان    
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 طريـق حتـسني قـدرة       وكان اهلدف العام للمشروع هـو زيـادة املـساواة بـني الرجـل واملـرأة عـن                 
 .املؤسسات احلكومية على تنفيذ خطة العمل الوطنية لتحسني ظروف املرأة يف جورجيا

وشـارك يف هـذه     . تدريبات يف اسـتكهومل   /وأثناء تنفيذ املشروع، نظمت زيارة دراسية      - ٢٢
 ميثلــون – عــضوا ١٤الدراســية الــيت اســتغرقت عــشرة أيــام وفــد مكــون مــن   /اجلولــة التدريبيــة

وكانـت أحـد النتـائج    . الوزارات، وكذلك أعضاء من اللجنة احلكومية املذكورة أعـاله     خمتلف  
 تتمثــل يف بــدء العمليــة ١٩٩٩ديــسمرب /الرئيــسية للزيــارة الدراســية الــيت متــت يف كــانون األول

ــق اقتــسام اخلــربات       ــة داخــل املؤســسات احلكوميــة عــن طري ــهز أعــضاء الوفــد   . التنظيمي وانت
عــرف علــى اآلليــة الوطنيــة الــسويدية يف جمــال العالقــة بــني اجلنــسني اجلــورجي هــذه الفرصــة للت

والطرق واألدوات والربامج اخلاصة بتوجيه العالقـة بـني اجلنـسني حنـو املـسار الرئيـسي، القامـة                
نقاط اتصال وشبكة يف السويد جلمع املعلومـات التكميليـة واقتـسام اخلـربات، وتعميـق املعرفـة                  

توجيه العالقة بني اجلنسني حنو املسار الرئيسي للسياسات والـربامج          بالفرص والعقبات املتعلقة ب   
 .احلكومية يف جورجيا، وغري ذلك

، مبـشاركة نفــس األشـخاص الـذين كـانوا مـن أعــضاء      ٢٠٠٠ونظـم تـدريبان يف عـام     - ٢٣
وتضمن التـدريب يف تبليـسي أمثلـة مـن الـسويد، وجتـارب              . وفد جورجيا الذي زار استكهومل    

ات عامة تتعلق بطرق وأدوات توجيه العالقة بني اجلنسني حنـو املـسار الرئيـسي               عملية، ومناقش 
ونوقـشت أيـضا نقـاط الـدخول احملتملـة لتوجيـه مـسار العالقـة          . للسياسات والربامج واملشاريع  

 .بني اجلنسني يف قواعد وإجراءات املؤسسات احلكومية يف جورجيا
ة اإلمنائي الربنامج اإلمنـائي املتكامـل بـني         ، استهل برنامج األمم املتحد    ٢٠٠٣ويف عام    - ٢٤

ــها مركــز املــوارد        ــة خمتلفــة، مــن بين ــاخييت الــذي تــضمن عــدة مــشاريع فرعي سانتــشكي وجاف
 :ويسعى هذا املشروع اىل حتقيق األهداف املباشرة التالية. والتدريب اخلاص باملرأة

ــسني جلمــ     -  ــة بــني اجلن ــة اخلاصــة بالعالق ــة االحتياجــات اإلقليمي ــات تلبي ع البيان
 وحتليلها؛

 زيادة الوعي عن طريق التصدي لعدم التكافؤ بني اجلنسني يف املنطقة؛ - 
تعزيز قدرة الـسلطات احملليـة عـن طريـق وضـع سياسـات لتطـوير العالقـة بـني                     - 

 اجلنسني؛
 دعم املرأة ومتكينها للقيام بدور أكثر اجيابية يف العمليات اإلمنائية؛ - 
 .فرص االقتصادية للمرآةتوفري التدريب وال - 
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ــني          ــة ب ــم املتحــدة اخلــاص مبوضــوع العالق ــق األم ــائي فري ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــرأس برن وي
ــة       ــم املتحــدة املقيم ــع وكــاالت األم ــي مجي ــن ممثل ــألف م ــذي يت ــسني، وال ــق  . اجلن ــد الفري ويعق

 .اجتماعات بصورة منتظمة لتقاسم املعلومات ومناقشة األنشطة املشتركة
 ر املؤسسياإلطا -دال
كما ذكر أعاله، مت انشاء اللجنة احلكومية املعنية بوضع الـسياسة احلكوميـة مـن أجـل                  - ٢٥

والــدور املتــوخى هلــذه اللجنــة هــو أن تعمــل كهيئــة  . ١٩٩٨فربايــر /النــهوض بــاملرأة يف شــباط
سيق وتتمثـل األداة الرئيـسية هلـذا التنـ        . تنسيق للسياسة احلكومية يف جمـال العالقـة بـني اجلنـسني           

ولتنفيذ برنامج احلكومة اخلاص بالعالقة بني اجلنسني يف خطط العمل الوطنيـة املـذكورة أعـاله         
 .لتحسني ظروف املرأة يف جورجيا

 وهي نائب أمـني جملـس األمـن الـوطين جلورجيـا لقـضايا               –وترأس اللجنة العامة امرأة      - ٢٦
 هــم ممثلــون للحكومــة  عــضوا٢٦وأعــضاء اللجنــة اآلخــرون البــالغ عــددهم . حقــوق اإلنــسان

واملفروض أن تتعاون اللجنة احلكومية بـصورة وثيقـة مـع الـوزارات             . واملنظمات غري احلكومية  
 .املختلفة اليت أقيمت فيها نقاط اتصال لضمان التفاعل فيما بينها بصورة سلسة

تغـري تـشكيل اللجنـة احلكوميـة        ) ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ٩(وبعد االنتخابـات الرئاسـية       - ٢٧
ومـع هـذا، فقـد      . رة جوهرية، بسبب استقالة احلكومة السابقة وتـشكيل حكومـة جديـدة           بصو

واصلت اللجنة نشاطها لتنفيذ املهام املكلفة ا مبوجب مرسوم رئـيس مجهوريـة جورجيـا رقـم         
 .١٩٩٩فرباير / شباط٢٠ الصادر يف ٤٨
املستـشارية  وأنشئت إدارة للسكان ومحاية األمهات واألطفال وتطـوير األسـرة ضـمن              - ٢٨

احلكوميـة املـسؤولة    ) التنفيذيـة (العامة جلورجيا من أجل رصد وتنسيق أنشطة خمتلـف اجلهـات            
 .عن قضايا املرأة واألسرة

وقــد جتلــى االهتمــام املتزايــد للمجتمــع بقــضايا اجلنــسني وتفاعلــه مــع هــذه القــضايا يف  - ٢٩
وقـد أشـرنا بالفعـل    . رت مؤخراعدد املنظمات غري احلكومية اليت تعاجل هذه املشاكل واليت ظه 

وقـد أسـهم مـشروع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي            ". رابطة تطوير العالقـة بـني اجلنـسني       "اىل  
 .أيضا يف انشاء نادي األعمال اخلاص باملرأة

ويف فترة االنتقال، ينبغي إيالء اعتبار خاص لعملية اضفاء الطابع الدميقراطي وتـشكيل              - ٣٠
نظر اىل أنـشطة املـرأة اجلورجيـة يف هـذه العمليـات مـن خـالل املنظمـات غـري              وي. اتمع املدين 

وتتحـدد أنـشطة هـذه املنظمـات عـن          .  منظمـة  ٦٠احلكومية النسائية، والـيت يزيـد عـددها عـن           
طريــق اهتماماــا املهنيــة، وأنــشطتها اإلنــسانية واخلرييــة، وحقــوق اإلنــسان للمــرآة، وتــشجيع   
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وتتــوىل املنظمــات غــري احلكوميــة مــن قبيــل الرابطــة الدوليــة   . األعمــال، والقــضايا االجتماعيــة 
، واجلمعيـة النـسائية تمـع تبليـسي،         "املـرأة اجلورجيـة مـن أجـل الـسلم واحليـاة           "املعروفة باسم   

وســيدات األعمــال اجلورجيــات، وجملــس املــرأة، ورابطــة الالجئــات، واملركــز الــدويل للثقافــة    
 القيـام بأنـشطة مهمـة ومفيـدة للغايـة مـن أجـل دعـم النـساء          املدنية، واملـرأة واتمـع، وغريهـا،      

 .وهناك اجتاه لزيادة جمال اهتماماا. واألطفال يف اتمع
يف جورجيا مفـوض خـاص ـتم        ) ديوان املظامل ( وكان يوجد يف مكتب احملامي العام        - ٣١

 املـرأة    مركـز حلقـوق    ٢٠٠٢وأنـشئ يف عـام      . وحدته بقضايا حقوق اإلنـسان للمـرآة والطفـل        
وعنـد مناقـشة   . يعمل مبساعدة مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جورجيا وبدعمه املـايل         

أنشطة ديوان املظـامل، ينبغـي التأكيـد علـى أنـه بعـد االسـتقالة الطوعيـة للمحـامي العـام األول،                     
ــة جديــدة يف    ــا حمامي ــار برملــان جورجي ــار١٦اخت  وهــذه الــسيدة عــضو يف  – ٢٠٠٠مــايو / أي

فقد عينـت يف الفتـرة األخـرية، وفقـا لتوصـيات منظمـة              . ب معارض، وهي سياسية معروفة    حز
األمــن والتعــاون يف أوروبــا وجملــس أوروبــا، ومبوجــب قــرار مجهــوري رئيــسة للجنــة املركزيــة   

 .لالنتخابات يف جورجيا
ة ، مت انـشاء جلنـة فرعيـ       )١٩٩٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١(وبعد االنتخابات الربملانية     - ٣٢

خاصة حلماية األمومة والطفولة وتطوير األسرة ضـمن إطـار اللجنـة الربملانيـة للـصحة والرعايـة                  
ــة ــضايا       . االجتماعي ــوانني تعــرب عــن ق ــشاط يف إعــداد مــشاريع ق ــة بن ــة الفرعي وشــاركت اللجن

وشـاركت يف هـذا العمـل أيـضا اللجنـة الربملانيـة حلمايـة حقـوق                 . اجلنسني ومتارس نفوذا عليها   
 .الدفاع عن حقوق املواطنني وبناء اتمع املديناإلنسان و

وفيما يتعلق ذا القسم من التقرير ينبغي مالحظة أنه قـد حـدثت بعـض التغـيريات يف                   - ٣٣
ــة  ــسلطة التنفيذي ــذيتني    . ال ــد، مت إدمــاج هيئــتني تنفي  ومهــا وزارة الــصحة  –فعلــى وجــه التحدي

ء وزارة واحـدة تعـرف باسـم وزارة          وانـشا  –ووزارة العمل والـضمان االجتمـاعي والتوظيـف         
وأنشئت اإلدارة اخلاصة بقضايا األمومة والطفولـة ضـمن         . العمل والصحة والرعاية االجتماعية   

 .هذه الوزارة
 ٢املادة 
ــا عـــن تنفيـــذ االتفاقيـــة بـــصورة مالئمـــة الـــضمانات     - ٣٤ يعكـــس التقريـــر األويل جلورجيـ

وعمومــا، فــان األحكــام . ني الرجــل واملــرأةالدســتورية والتــشريعية الــيت تكفــل مبــدأ املــساواة بــ
وفـضال عـن هـذا، فانـه ينبغـي          . القانونية املذكورة يف هذا التقريـر يعمـل ـا حـىت هـذا التـاريخ               

 .تقدمي املعلومات التالية
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وعمـال  . ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ١فقد بدأ نفـاذ القـانون اجلنـائي اجلديـد جلورجيـا يف               - ٣٥
، فـان اجلرميـة املـذكورة والـيت     ")انتـهاك املـساواة بـني املـواطنني      (" من هذا القـانون      ١٤٢باملادة  

ترتكب ألسباب عنصرية، وعلـى أسـاس اجلـنس، ضـمن أسـباب أخـرى، إذا مـا انطـوت علـى                      
انتهاك خطري حلقـوق اإلنـسان، يعاقـب عليهـا بالغرامـة، أو باألشـغال االصـالحية ملـدة أقـصاها           

ذا مـا ارتكـب نفـس الفعـل شـخص اسـتخدم             وإ. سنة واحدة، أو بالسجن ملدة أقـصاها سـنتان        
منـصبه الرمســي، أو ترتبــت علــى ذلــك عواقــب وخيمـة، فانــه يعاقــب بالغرامــة أو بــاحلبس ملــدة   

 .أقصاها ثالث سنوات
" االجتـار باألشـخاص   : "ووفقا للقانون اجلنائي، تصنف األفعال التالية علـى أـا جرميـة            - ٣٦

ــدعارة "، )١٤٣املــادة " (االجتــار بالــصغار"، )١٤٣املــادة ( ، )٢٥٣املــادة " (التــشجيع علــى ال
انتاج أو توزيـع مـواد أو صـور خليعـة     "،  )٢٥٤املادة  " (إدارة مكان أو مبىن ألغراض الدعارة     "

ارغام حدث على انتاج أو توزيع مواد أو صـور خليعـة         "،  )٢٥٥املادة  " (بصورة غري مشروعة  
 ).٢٥٥املادة " (بصورة غري مشروعة

ــر فرب/ شــباط٢٥ويف  - ٣٧ ــا املرســوم رقــم    ٢٠٠٠اي ــة جورجي  ٦٤، أصــدر رئــيس مجهوري
 وتتـضمن   )١()".٢٠٠٢-٢٠٠٠(بشأن املوافقة على خطـة العمـل ملناهـضة العنـف ضـد املـرأة                "

 :هذه اخلطة األهداف التالية
حتسني دراسة طبيعة ونتـائج العنـف ضـد املـرأة، وحتليـل التـشريع املطبـق ضـد                    - 

 العنف؛
 العنف املـرتيل، وجعـل هـذه املعلومـات موضـوعا            احلصول على معلومات عن    - 

 ومنع العنف املرتيل وخفض هذا النوع من القضايا؛. للنقاش العام
 إعداد برامج خاصة ملن حيتمل أن يرتكب هذه األعمال؛ - 
 تطوير التشريعات وتنفيذ قوانني وأحكام احملاكم؛ - 
 مساعدة ضحايا العنف ومحايتهم؛ - 
 عـن العنـف املهـين وجعلـها موضـوعا للنقـاش العـام،        احلصول علـى معلومـات    - 

 ودراسة أسبابه ونتائجه، ومنعه وخفضه؛

                                                         
لتمديد ) ١٤رقم ( االستعراض، مبوجب مرسوم مجهوري خاص ، مت تعديل القانون املعياري قيد٢٠٠٣يناير /يف كانون الثاين )١(

 .٢٠٠٥العمل به حىت اية عام 



 

12 04-35994 
 

CEDAW/C/GEO/2-3

مكافحــة العنــف العرقــي، ودعــم ضــحايا الرتاعــات العرقيــة أو الترحيــل أو         - 
 التشريد الداخلي أو النفي؛

أي تغـيري البيئـة عـن طريـق         (احلصول على معلومات عن العنيف األيكولوجي        - 
ة واحـداث تغـيريات أيكولوجيـة، وانتـهاك احلـق يف العـيش يف               هدم البيئـة احليـ    
 وجعلها موضوعا للنقاش العام؛) بيئة غري ضارة

احلصول على معلومات عن حاالت العنف ضد الفتيات، وإعداد دراسـة عـن           - 
أسبابه ونتائجه، وجعلها موضوعا للنقاش العام، وحتليل تطبيق التشريع املتـاح           

 ت؛يف جمال العنف ضد الفتيا
 .منع االجتار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي والقضاء عليه - 

ومــن املقــرر أن . ووضــعت اســتراتيجيات خاصــة لتحقيــق األهــداف املــذكورة أعــاله   - ٣٨
يكون منفذو خطة العمل من اهليئات التشريعية والتنفيذيـة، وكـذلك املنظمـات غـري احلكوميـة                 

 .واالحتادات النقابية ووسائل االعالم
وتعــد وزارة الــشؤون الداخليــة أحــد املنفــذين الرئيــسيني للمهــام املنــصوص عليهــا يف     - ٣٩

وهلــذا رؤي أنــه مــن املنطقــي يف املرحلــة األوىل توجيــه اهتمــام خــاص لتــدريب   . خطــة العمــل
وبالتحديـد نائـب أمـني    (وقـام جملـس األمـن الـوطين يف جورجيـا       . املسؤولني عن انفاذ القـوانني    

الــسجناء الــسياسيون "ومنظمــة غــري حكوميــة تعــرف باســم  ) ق اإلنــسانالــس لقــضايا حقــو
حلقـات دراسـية مبراكـز      : "بإعداد مشروع مشترك بعنوان   " السابقون من أجل حقوق اإلنسان    

ــران  ". الــشرطة ــه اىل تــشرين األول/واســتغرق املــشروع الفتــرة مــن حزي ــوبر /يوني . ٢٠٠٠أكت
دراسـية يف كـثري مـن مراكـز الـشرطة يف مجيـع              وأثناء تنفيذ املشروع، عقد عدد من احللقـات ال        

وأثناء هذه احللقات، أتيحت للمسؤولني اجلورجيني عـن انفـاذ القـوانني فرصـة              . أحناء جورجيا 
طيبـة للحــصول علــى معلومــات مالئمــة، مــثال فيمـا يتعلــق حبقــوق وواجبــات رجــال الــشرطة،   

ــة يف جمــال      ــراد، واخلــربة الدولي ــوق األف ــدة، وحق ــشريعات اجلدي ــسان  والت ــوق اإلن ــة حق . محاي
ونــاقش املــشاركون يف احللقــات الدراســية واألشــخاص املتمرســون طائفــة واســعة مــن القــضايا 
ذات الصلة مشلت، ضمن مجلة أمور، تلـك القـضايا املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة واملـساواة بـني                      

ووزعـت علـى رجـال الـشرطة نـصوص املراسـيم اجلمهوريـة عـن تـدابري           . اجلنسني بـشكل عـام    
ـــرأة     ت ــا وخطــة العمــل حملاربــة العنــف ضــد املــ عزيــز محايــة حقــوق اإلنــسان للمــرآة يف جورجي
، ويف إطـار املـشروع املـذكور أعـاله، عقـدت مثـل هـذه                ٢٠٠٢ويف عام   ). ٢٠٠٢-٢٠٠٠(

 . مركزا للشرطة٤٥احللقات الدراسية يف 
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افقــة بــشأن املو"، صــدر مرســوم رئــيس مجهوريــة جورجيــا ٢٠٠٣ســبتمرب /ويف أيلــول - ٤٠
ــا     فقــد أعــدت هــذه اخلطــة   )". ٢٠٠٥-٢٠٠٣(علــى خطــة عمــل ضــد التعــذيب يف جورجي

بالتعاون الوثيق مع بعثة منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا لـدى جورجيـا واسـتعانت بالدرايـة                    
مكتـــب املؤســـسات الدميقراطيـــة وحقـــوق /الفنيـــة خلـــرباء منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا

لــى وجــه التحديــد، اختــاذ تــدابري خاصــة لتــوفري احلمايــة الكاملــة   وتتــوخى اخلطــة، ع. االنــسان
للنساء واألحداث من العنف، وغري ذلك مـن املعاملـة القاسـية وغـري اإلنـسانية واملهينـة، مبـا يف                     

إعداد مشروع تعديل للقـانون اجلنـائي يف جورجيـا، يـصبح مبوجبـه تعـذيب املـرأة يف                   ) أ(ذلك  
املعيــشية والتغذيــة والفــرص التعليميــة والعــالج الطــيب  وحتــسني الظــروف ) ب(حكــم اجلرميــة، 

وقبـل موافقـة    . للمذنبني من النساء واألحداث، جلعلها متوافقة مع املعـايري الدوليـة ذات الـصلة             
واجلهـة املنفـذة الرئيـسية      . رئيس اجلمهورية على اخلطة، قـام جملـس األمـن الـوطين يف جورجيـا              

 . وزارة العدل يف جورجياهلذا القسم من خطة العمل ضد التعذيب هي
ويف ســياق هــذه املــادة، جتــدر اإلشــارة اىل أن تــدريس قــضايا حقــوق اإلنــسان يــدخل  - ٤١

ضــمن املنــهج الدراســي ألكادمييــة وزارة الــشؤون الداخليــة حيــث يــتم تــدريب املــسؤولني عــن 
لقـضايا  واىل جانـب هـذه املواضـيع، يـتعني علـى طلبـة األكادمييـة أيـضا دراسـة ا                   . انفاذ القوانني 

 .املتعلقة باجلنسني
. ومــن املتوقــع ادخــال تغــيريات معينــة علــى دســتور جورجيــا يف املــستقبل القريــب          - ٤٢

بـشأن  "، أصدر رئيس مجهورية جورجيا مرسوما       ٢٠٠٣مارس  /ويتلخص األمر يف أنه يف آذار     
املوافقــة علــى خطــة العمــل لتعزيــز محايــة حقــوق اإلنــسان وحريــات األقليــات الــيت تعــيش يف     

، ينبغي لوزارة العمـل     ٢٠٠٤؛ ووفقا هلذه اخلطة، وقبل اية عام        )"٢٠٠٥-٢٠٠٣(ورجيا  ج
يف جورجيا واللجنة احلكومية املعنية بوضع السياسة احلكومية من أجل النـهوض بـاملرأة إعـداد                 

 مـن الدسـتور، لـضمان وجـود قـسم منفـصل عـن حقـوق املـرأة                   ٣٦صيغة جديـدة مـن املـادة        "
وبعد ذلك سـوف يـتعني علـى برملـان جورجيـا النظـر يف التعـديل قيـد             ". واملساواة بني اجلنسني  
 .االستعراض واصداره

 ٤ و ٣املادتان 
مرسـوم رئـيس مجهوريـة جورجيـا بـشأن تـدابري تعزيـز              "أنظر قسم   (كما لوحظ أعاله     - ٤٣

 مهــا وزارة العمــل  –، مت إدمــاج وزارتــني  )يف هــذا التقريــر " محايــة حقــوق اإلنــسان للمــرآة   
وهذا هـو الـسبب يف أن الـوزارة الـيت أنـشئت             . ية االجتماعية والتوظيف ووزارة الصحة    والرعا

مؤخرا وهي وزارة العمل والصحة والرعاية االجتماعية هي اهليئة التنفيذية املسؤولة عـن القيـام       
 .مبهام الوزارتني السابقتني واملنصوص عليها يف املرسوم اجلمهوري املذكور
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ــذ أحكــام امل  - ٤٤ ــصحة     ولتنفي ــصلة، أصــدرت وزارة العمــل وال رســوم اجلمهــوري ذات ال
ــه / حزيــران٢٣ بتــاريخ ١٤٠رقــم (والرعايــة االجتماعيــة األمــر اخلــاص   بــشأن ) "٢٠٠٠يوني

وعمـال ـذا املرسـوم، كلـف        ". التدابري الراميـة اىل تعزيـز حقـوق اإلنـسان للمـرآة يف جورجيـا              
 الواسـعة النطـاق الـيت ـدف اىل تعزيـز      نواب الوزراء بإعداد وتقـدمي خطـة خاصـة مـن التـدابري            

 :وكلفت االدارات املختصة يف الوزارة مبا يلي. حقوق اإلنسان للمرآة
إعــداد وتقــدمي مــشروع برنــامج للــوزارة، بغــرض حتــسني الوضــع االقتــصادي   - 

للمــرآة عــن طريــق التــدريب واعــادة التــدريب، وتــشجيع مــشاركة املــرأة يف    
 مجيع قطاعات االقتصاد الوطين؛

حتليل املستويات الصحية الالزمة لعمل املـرأة، مـن أجـل القـضاء علـى التمييـز          - 
 .املباشر أو غري املباشر ضد املرأة يف سوق العمل

وتقوم خمتلف ادارات وزارة العمـل والـصحة والرعايـة االجتماعيـة يف الوقـت احلاضـر                  - ٤٥
 .بتنفيذ األهداف املذكورة أعاله

ــا للمرســوم اجلمهــو  - ٤٦ ــشريع    ووفق ــل الت ري املــذكور أعــاله، قامــت وزارة العــدل بتحلي
وأعلنـت الـوزارة، يف تلخيـصها لنتـائج التحليـل، أنـه       . الداخلي من حيث العالقـة بـني اجلنـسني    

فيما يتعلق بالقوانني املعيارية النافذة، ليست هناك أحكام تنص على التمييز ضـد املـرأة بـصورة           
 أا ملتزمة بإيالء اهتمـام خـاص للقـضاء علـى أي نـوع      وتقول الوزارة. مباشرة أو غري مباشرة   

والحظـت الـوزارة أيـضا      . من التمييز ضد املرأة عند تنظيم العالقـات يف إطـار القـانون اخلـاص              
أنــه عنــد إجــراء دراســة قانونيــة ملــشاريع القــوانني املعياريــة، وضــعت يف اعتبارهــا توافــق هــذه     

ت الصلة الـيت تتعلـق ضـمن مجلـة أمـور بقـضايا املـساواة                القوانني مع املعايري القانونية الدولية ذا     
 .بني اجلنسني ومنع التمييز

ويف الوقــت نفــسه، ينبغــي االعتــراف بــأن املوقــف احلقيقــي يف جورجيــا يــؤثر بــصورة   - ٤٧
وعلــى ســبيل املثــال، أصــدر احتــاد نقابــات . ســلبية علــى تطــوير املــرأة وتقــدمها بــصورة كاملــة 

.  بيانا خاصا بشأن حالة حقوق اإلنسان للمرآة يف هـذا البلـد            ٢٠٠٠العمال اجلورجية يف عام     
 :وكانت عناصر هذا البيان على النحو التايل

نظرا لصعوبة احلالـة االقتـصادية، سـاءت الفـرص املتاحـة أمـام املـرأة يف سـوق                  - 
 وأخذت البطالة يف االرتفاع بني النساء؛. العمل بدرجة كبرية

مثل الرعايـة الـصحية     (اليت اعتادت توظيف املرأة     كان عدد النساء يف الفروع       - 
 دون احلد األدىن؛) والتعليم وغري ذلك
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ال تتــاح الفرصــة أمــام اجلانــب األكــرب مــن النــساء لالســتفادة مــن مــستواهن      - 
التعليمي العايل؛ وفضال عن هذا، ظهرت أخريا بعض الـصعوبات فيمـا يتعلـق              

 بتعليم املرأة ورفع مستوى مهارا املهنية؛
ال تستطيع النساء االستفادة بصورة كاملـة مـن الرعايـة الـصحية الـيت يكفلـها                  - 

 ؛"بالرعاية الصحية املدفوعة األجر"الدستور، بسبب ادخال ما يسمى 
وحلــل املــشاكل املــذكورة أعــاله، يــتعني اشــراك املنظمــات غــري احلكوميــة يف    - 

ــصلة    ــة ذات ال ــات احلكومي ــب اهليئ ــا، اىل جان ــتعني . جورجي ــود  وي ــذل جه ب
 .يف جورجيا" اقتران الفقر بالنساء"مالئمة لتجنب 

وحنن حنـاول يف هـذا التقريـر تـسليط الـضوء علـى املوقـف احلـايل فيمـا يتعلـق بأحكـام                         - ٤٨
وتقـدم البيانـات اإلحـصائية ذات الـصلة، حيثمـا أمكـن، لبيـان احلالـة                 . معينة يف مـواد االتفاقيـة     

ــصعوبات    ــل وال ــرآة والعوام ــة للم ــات مبوجــب     احلقيقي ــاء بااللتزام ــى درجــة الوف ــؤثر عل ــيت ت ال
 نــشرت اإلدارة ٢٠٠٢ و ١٩٩٩وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الــصدد اىل أنــه يف عــامي . االتفاقيــة

، "املـرأة والرجـل يف جورجيــا  "العامـة لإلحـصاء يف جورجيـا جمموعــة بيانـات احـصائية بعنــوان      
 اىل  ١٩٩٩موعة الـصادرة يف عـام       وقد ترمجت ا  . وتتضمن خمتلف البيانات املتعلقة باجلنسني    

. وكانت هذه أول جمموعة بيانات احصائية من هذا النـوع يف جورجيـا       . االنكليزية ومت نشرها  
 .٢٠٠٢وسوف ينشر أيضا يف اية العام احلايل النسخة االنكليزية موعة عام 

مثـل املعاملـة     (وكما ذكر يف التقرير األويل جلورجيا، مل تتخذ أي تدابري خاصة مؤقتـة             - ٤٩
وفيمـا يتعلـق بالتـدابري الـيت متيـز ضـد            . مـن أجـل املـرأة     ) التفضيلية، ونظام احلصص، وغري ذلك    

املــرأة بطريقــة اجيابيــة فــان تعليقــات التقريــر األويل فيمــا يتعلــق مــثال بظــروف العمــل أو محايــة   
 .األمومة ال تزال سارية

اقــة، ينبغــي مالحظــة أن قــانون الــضمان  وفيمــا يتعلــق حبالــة املــرأة الــيت تعــاين مــن االع  - ٥٠
وعمال ـذا القـانون، تتعهـد الدولـة بـأن           . ١٩٩٥االجتماعي للمعاقني ال يزال ساريا منذ عام        

). ٣املــادة (تكفــل الــضمان االجتمــاعي للمعــاقني، ويــئ األوضــاع املالئمــة لتحــسني حالتــهم 
وجتـدر اإلشـارة يف     ). ١املادة  (وحيظر التمييز ضد األشخاص املعاقني كما يعاقب عليه القانون          

 تعـديال للقـانون اجلنـائي،       ٢٠٠٣يونيـه   /هذا السياق اىل أن برملان جورجيـا اعتمـد يف حزيـران           
ومبوجب هذا التعديل فان أي قيـد يفـرض علـى احلـق الـشرعي لـشخص مـا بـسبب اعاقتـه مبـا                         

 أقــصاها مخــس يعــين انتــهاكا هلــذا احلــق يعاقــب عليــه بعقوبــات خمتلفــة، مــن بينــها احلــبس ملــدة 
 .سنوات
 :وينص قانون الضمان االجتماعي للمعاقني على ما يلي – ٥١
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ــية         -  ــة األساس ــتخدام البني ــن اس ــاقني م ــتمكني املع ــضرورية ل ــروف ال ــاد الظ اجي
 االجتماعية حبرية؛

 قيام الدولة بتوفري التأهيل الطيب واملهين واالجتماعي للمعاقني؛ - 
 ؛تعليم املعاقني وتدريبهم مهنيا - 
 توفري حقوق العمل وتأمني ظروف العمل ذات الصلة للمعاقني؛ - 
 تقدمي عالوة اجتماعية للمعاقني؛ - 
 .منح املعاقني احلق يف انشاء منظمات غري حكومية - 

أمــا بالنــسبة للمنظمــات غــري احلكوميــة الــيت ميوهلــا أشــخاص معــاقون، فينبغــي اإلشــارة اىل أن    
 ).٣٢املادة (صة ملثل هذه املنظمات القانون ينص على مزايا ضريبية خا

. ومـن املؤكــد أن مجيــع أحكـام القــانون املــذكور أعــاله تـشمل أيــضا النــساء املعاقــات    - ٥٢
 .وهناك إدارة خاصة لشوؤن املعاقني داخل وزارة العمل والصحة والرعاية االجتماعية

 ٥املادة 
للرجـل واملـرأة داخـل اتمـع        تضمن التقرير األويل تعليقات بشأن األدوار االجتماعية         – ٥٣

ويف الوقـت  . اجلورجي حيث حيتفظ الرجل باملناصب القيادية، وال تزال هذه التعليقات سـارية      
 .نفسه، اختذت بعض اخلطوات للتغلب على هذه احلالة

 ١٩٩٩أغـسطس   / آب ٢٨وكما ذكر أعاله، وعمال باملرسوم اجلمهوري الـصادر يف           - ٥٤
. يم بإجراء حتليل عن العالقة بني اجلنسني يف الكتب املدرسـية          ، كلفت وزارة التعل   )٥١١رقم  (

وبناء على املعلومات اليت قدمتها هذه الوزارة، أوىل اهتمام خاص لقضايا اجلنسني أثنـاء إعـداد                
ــدة  ــة خاصــة عــن     . الكتــب املدرســية اجلدي ــادئ توجيهي ــيم بنــشر مب وســوف تقــوم وزارة التعل

ني وحظر التمييز القائم على اجلنس، وسوف تـستخدم هـذه   املسائل املتعلقة بالتكافؤ بني اجلنس 
 .املبادئ التوجيهية من قبل مؤلفي هذه الكتب املدرسية

ويتناول عدد من املنظمات غري احلكومية القضايا املتعلقـة باجلنـسني وحقـوق اإلنـسان               - ٥٥
نظمـات غـري   وقد زاد نشاط هـذه امل  . ذا التقرير " اإلطار املؤسسي "للمرآة، كما جاء يف قسم      

 .احلكومية تدرجييا يف الفترة األخرية
ــسية، خاصــة        - ٥٦ ــان االرغــام علــى املمارســة اجلن ــد، ف ــائي اجلدي ــانون اجلن ومتــشيا مــع الق

باسـتغالل االعتمــاد الرمسـي للــضحية، أو حتـت ديــد افـشاء معلومــات فاضـحة عــن الــضحية،      
ــه بالغرامــة أو باألشــغال االصــالحية ملــدة أقــصاها    ســنة واحــدة، أو بالــسجن ملــدة  يعاقــب علي
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ومل تـسجل خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض أي جـرائم مـن هـذا                  ). ١٣٩املـادة   (أقصاها سنتان   
 .النوع ضد النساء

وفيما يتعلق باخلطوات اليت اختذا الدولة حلماية املرأة من أي من أنواع العنف داخـل                - ٥٧
ــن جمــ      ــر م ــال آخ ــل، أو يف أي جم ــان العم ــرة، أو يف مك ــة، ميكــن   األس ــاة االجتماعي االت احلي

خطـة عمـل   (" مـن االتفاقيـة   ٢الرجوع اىل التعليقات الواردة يف هـذا التقريـر، واملتعلقـة باملـادة        
 ").٢٠٠٥-٢٠٠٠حملاربة العنف ضد املرأة للفترة 

وخالل الفترة قيد االستعراض، زاد بالتدريج عدد ونفـوذ النـساء يف املناصـب القياديـة                 - ٥٨
 .م وأعمال الدعايةبوسائط االعال

وكما ذكر يف التقريـر األويل، ال توجـد يف جورجيـا أي ممارسـات متييزيـة فيمـا يتعلـق            - ٥٩
ويف الوقـت نفـسه، وطبقـا ملـا أعلنتـه           . بتعدد الزوجات أو نظام املهور أو الطالق أو غـري ذلـك           

انتـهاك مـادة   وزارة الشؤون الداخلية، أقيمت يف الفترات األخرية دعاوى جنائية كثرية بـسبب    
القانون اجلنائي اليت تفرض عقوبات على التقييد غري املشروع حلرية املرأة الشخـصية مـن أجـل              

 دعـوى جنائيـة عـن أعمـال     ٦٥، أقامـت هيئـات انفـاذ القـوانني       ٢٠٠٢ففي عام   . الزواج منها 
 ، أقامـت اهليئـات املـذكورة بالفعـل        ٢٠٠٣ويف األشـهر الـستة األوىل مـن عـام           . من هذا القبيل  

ويف الوقـت نفـسه، تـرى وزارة الـشؤون الداخليـة أن             .  قضية عن اجلرائم قيـد االسـتعراض       ٣٤
من الضروري اإلشارة اىل أن الكشف عن مثـل هـذه احلقـائق لـيس بـاألمر الـسهل عـادة علـى                        
هيئات انفاذ القوانني، نظرا الحجـام الـضحايا عـن ابـالغ الـشرطة ـذه الوقـائع، مـا مل تترتـب             

مثل حدوث اصابات جسمانية خطرية يترتب عليهـا ايـداع الـضحية يف          (مة  عليها عواقب وخي  
 ).مؤسسة طبية، وغري ذلك

 ٦املادة 
يف سياق هذه املادة من االتفاقية، ينبغي اإلشارة أوال اىل قسم خـاص يف خطـة العمـل                   - ٦٠

 وادانـة   فمن أجل منع االجتار غري املشروع بالنساء والقضاء عليه،        . عن حماربة العنف ضد املرأة    
هذا االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي باعتبـاره مـساسا باملبـادئ األساسـية حلقـوق اإلنـسان،               

 :تنص خطة العمل على التدابري التالية
 تعريف االجتار غري املشروع جبميع عناصره وتشديد العقوبات تبعا لذلك؛ - 
ي، ووضـع   مجع بيانات عن االجتـار غـري املـشروع ألغـراض االسـتغالل اجلنـس               - 

 برامج حلماية ضحاياه؛
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تــسهيل التعــاون فيمــا بــني هيئــات انفــاذ القــوانني وهيئــات اهلجــرة واهليئــات     - 
 .االجتماعية والقانونية واالدارية للقضاء على االجتار غري املشروع بالنساء

ــة        - ٦١ ــشؤون الداخلي ــذكورة أعــاله وزارة ال ــدابري امل ــذ الت ــوىل تنفي ــا هلــذه اخلطــة، تت وطبق
كمــا يقــوم برملــان   . رة الالجــئني واالقامــة وكــذلك مكتــب املــدعي العــام يف جورجيــا      ووزا

 .جورجيا واملنظمات غري احلكومية بدور مهم يف هذا الصدد
ــاين ١٧ويف  - ٦٢ ــانون الثـ ــاير / كـ ــوم   ٢٠٠٣ينـ ــا، مبرسـ ــة جورجيـ ــيس مجهوريـ ــق رئـ ، وافـ

قا هلـذه اخلطـة،     وطب). ٢٠٠٥-٢٠٠٣(مجهوري، على خطة العمل ضد االجتار غري املشروع         
 :تعترب املهام التالية مهام ذات أولوية

ــة حقــوق ومــصاحل ضــحايا االجتــار غــري       -  ــضمان محاي ــشريعية ل ــدابري ت ــذ ت تنفي
 وهـــم النـــساء –املـــشروع، وخاصـــة اجلماعـــات األكثـــر حـــساسية وتعرضـــا 

 واألحداث واألطفال؛
ة للـضحايا   منع االجتـار غـري املـشروع عـن طريـق القيـام حبمـالت توعيـة خمتلفـ                   - 

 احملتملني؛
توفري التأهيل االجتماعي والنفسي وغري ذلك مـن أشـكال التأهيـل ومـساعدة               - 

 ضحايا االجتار غري املشروع؛
 املقاضاة اجلنائية ملرتكيب جرمية االجتار غري املشروع ومعاقبتهم؛ - 
 .تنفيذ الرصد الدائم لألنشطة اليت يتم االضطالع ا يف إطار اخلطة - 

تدين جورجيا االجتار غري املشروع باألشـخاص،       : "تقول ديباجة املرسوم اجلمهوري   و - ٦٣
والــذي يــشكل انتــهاكا حلقــوق اإلنــسان وجرميــة متــس كرامــة اإلنــسان وهيبتــه، وتالحــظ أن    
أوروبا قد شهدت مؤخرا زيـادة كـبرية يف األنـشطة املتعلقـة باالجتـار غـري املـشروع باإلنـسان،                     

مية املنظمة، وتـرى مـن الـضروري اختـاذ تـدابري فعالـة ملكافحـة االجتـار                  والذي يرتبط غالبا باجلر   
وهـذا يعـين أن حكومـة جورجيـا تعتـرف بـأن االجتـار غـري املـشروع                   ". غري املشروع باالنـسان   

 .باألشخاص ميثل واحدا من أكرب التحديات يف جمال حقوق اإلنسان اليوم
احلـزام  "نيف جورجيـا عـل أـا بلـــد          وقد قامت وزارة اخلارجية األمريكية مؤخرا بتص       - ٦٤
وكانـت هـذه   . الذي ال يفي باملستويات الدنيا ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع باألشـخاص      " ٣

يف وقـت   " ٣احلـزام   "اىل  " ٢احلـزام   "مفاجأة كـبرية جلورجيـا ألن هـذا البلـد انتقـل بـذلك مـن                 
ويف . جتـار غـري املـشروع     بدأت فيه احلكومة يف اختاذ خطوات جادة للغاية مـن أجـل حماربـة اال              

غضون تسعني يوما، طلب مـن حكومـة جورجيـا تقـدمي معلومـات عـن تـدابري املنـع واملقاضـاة                      
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ويرد فيمـا يلـي سـرد لألعمـال الـيت أجنـزت       . والوقاية اليت اختذت ملكافحة االجتار غري املشروع   
 :خالل الفترة قيد االستعراض

ــه /يف متــوز -  ــة حقــو ٢٠٠٣يولي ــضايا األمــن  ، قامــت إدارة محاي ــسان وق ق اإلن
الفكري واإلنساين التابعة لس األمن القومي يف جورجيـا، ومكتـب احملـامي             
العــام، بالتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة للــهجرة، بتنظــيم مائــدة مــستديرة حتــت   

، االسـتفادة   )٢٠٠٥-٢٠٠٣(خطة عمل ضد االجتـار غـري املـشروع          "عنوان  
شــارك يف هــذه املائــدة املــستديرة  و". مــن تطــوير وحتــسني التنــسيق احلكــومي 

ممثلون عن مكتب جملس األمـن الـوطين، وخمتلـف الـوزارات املعنيـة، ومكتـب                
ــام، وجملـــس العـــدل، واملكتـــب املركـــزي الـــوطين لالنتربـــول يف     املـــدعي العـ
جورجيـــا، واإلدارة العامـــة للـــدفاع عـــن حـــدود الدولـــة، واإلدارة العامـــة       

ــسياحة، و  ــة لل ــون واإلذاعــة،  للجمــارك، واإلدارة العام ــة للتليفزي اإلدارة العام
ــزة االعــالم     ــضال عــن أجه ــة، وســفارات، ف ــداد  . ومنظمــات دولي ــد مت إع وق

سلسلة من التوصيات يف املادة املستديرة بشأن تـدابري معينـة ضـد االجتـار غـري        
 املشروع؛

وزعت إعالنات طائرة يف املطارات وحمطات الـسكك احلديديـة، ويف أمـاكن       - 
 املسافرين يف الدولة بكاملها؛وصول ومغادرة 

الـسجناء الـسياسيون الـسابقون      "عقدت املنظمة غري احلكومية املعروفـة باسـم          - 
ــسان    ــوق اإلن ــن أجــل حق ــن     " م ــضايا األم ــسان وق ــوق اإلن ــة حق وإدارة محاي

 إدارة مـــن ادارات الـــشرطة بالـــضواحي، ٢٥الفكـــري واإلنـــساين تـــدريبا يف 
 لتعريــف مــوظفي الــشرطة مبتطلبــات  وكــان هــذا التــدريب ذا طبيعــة اعالميــة 

 املرسوم اجلمهوري اخلاص مبكافحة االجتار غري املشروع؛
 تدريبات يف مجيـع ادارات الـشرطة الفرعيـة ويف           ٢٠٠٣يوليه  /نظمت يف متوز   - 

ومت تدريب ضباط الشرطة يف املوقـع علـى         . إدارة الشرطة الرئيسية يف تبليسي    
حايا احملتملني لالجتار غـري املـشروع    العمل مع اجلماعات األكثر تعرضا، والض     

. والــذين عــادوا بالفعــل ولكنــهم حيجمــون عــن ابــالغ هيئــات انفــاذ القــوانني 
ــامج    ــة، نظـــم برنـ ــاء علـــى طلـــب وزارة الـــشؤون الداخليـ  ABA-CEELIوبنـ

للقانون اجلنائي حلقـة دارسـية عـن االجتـار غـري املـشروع لـضباط الـشرطة يف                   
خلكـومي،  -سـيفانييت، وراشـا   - وغوريا وزميو  الضواحي املختلفة مبناطق اميرييت   
 واكفيمي سافارييت يف جورجيا؛
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ــشورات      -  ــهجرة منـ ــة للـ ــة الدوليـ ــة واملنظمـ ــري احلكوميـ ــات غـ وزعـــت املنظمـ
 وملصقات وإعالنات طائرة يف مجيع مكاتب اجلوازات يف جورجيا؛

اســتهلت بعثــة منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا لــدى جورجيــا، مــع رابطــة  - 
امني الشباب، وبالتعـاون الوثيـق مـع وزارة العـدل وإدارة حقـوق اإلنـسان                احمل

التابعــة لــس األمــن الــوطين يف جورجيــا ووزارة الــشؤون الداخليــة مــشروعا 
وتقـوم  . إلعداد قانون خـاص عـن االجتـار غـري املـشروع وتوحيـد التـشريعات            
ــة بإعــداد     ــة احلالي ــادئ وزارة العــدل بالتعــاون مــع املنظمــات غــري احلكومي  مب

توجيهية عن االسـتفادة بـالتغيريات الـيت أدخلـت علـى املـواد اخلاصـة باالجتـار                  
 غري املشروع يف القانون اجلنائي؛

قامت اإلدارة العامة للـسياحة يف جورجيـا بالتعـاون مـع وزارة العـدل بإعـداد                  - 
للمساعدة يف الكشف عـن الوكـاالت   " بشأن سجل السياحة"مشروع قانون  

ــشطة    املرخــصة وغــري ا  ملرخــصة املتورطــة يف ســياحة اجلــنس وغريهــا مــن األن
 املشينة وحظر هذه الوكاالت؛

أنشأت اإلدارة العامة للرياضة يف جورجيا جلنة خاصة ملنع احلاالت اليت يقـوم           - 
فيها املهاجرون غري الشرعيون مبغادرة جورجيـا كأعـضاء يف الفـرق الرياضـية              

الت كـثرية ملـواطنني جـورجيني       ومن املؤسـف أنـه كانـت هنـاك حـا          . املختلفة
 غادروا البلد مع جمموعات من الرياضيني ومل يعودوا مع تلك اموعات؛

أنــشأت وزارة الثقافــة جلنــة لوضــع ضــوابط صــارمة علــى اموعــات والفــرق  - 
الفنيـة الــيت تــسافر اىل اخلــارج ملنــع األشـخاص غــري املــرخص هلــم مــن التــسلل   

 اليها؛
بالتعــاون الوثيــق مــع اجلهــات احلكوميــة املعنيــة وعــدة  نظمــت وزارة التعلــيم،  - 

منظمــات غــري حكوميــة، تــدريبا ملــديري دور حــضانة األطفــال مــن أجــل         
 توعيتهم بالقضايا املتعلقة باالجتار غري املشروع؛

نظم مكتب جورجيا التابع ملركز مناهضة اجلرمية عرب الوطنيـة والفـساد حلقـة             - 
وأبـدى  . ت لقـضايا االجتـار غـري املـشروع        دراسية جبامعة والية تبليـسي كرسـ      

الطلبة والدارسون اهتماما كبريا ذه القضايا، وهلـذا كانـت مناقـشة املـشكلة              
 مشوقة وتتسم بالكفاءة؛
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بـشأن  ..... اتفـاق بـني جورجيـا و        "أعدت وزارة الشؤون اخلارجيـة منـوذج         - 
وقـــد ". املـــساعدة املتبادلـــة يف مكافحـــة االجتـــار غـــري املـــشروع باألشـــخاص 

ــدمي       ــا وتقـ ــق عليهـ ــصلة للتعليـ ــوزارات ذات الـ ــة اىل الـ ــذه الوثيقـ ــلت هـ أرسـ
 التوصيات؛

بنــاء قــدرة املنظمــات غــري احلكوميــة علــى حماربــة  "يف إطــار الربنــامج املعنــون  - 
عقــدت املنظمــة غــري   " االجتــار غــري املــشروع باإلنــسان يف جنــوب القوقــاز     

ق للمجتمـع تـدريبا للمـدربني       احلكومية املعروفة باسم التطـوير الـشعيب املتناسـ        
ويتمثل املبدأ اخلـاص مبـشروع      . على قضية منع االجتار غري املشروع باإلنسان      

زيــادة الــوعي مبكافحــة االجتــار غــري املــشروع يف تــدريب املــدربني االقليمــيني  
علــى قــضايا مكافحــة االجتــار غــري املــشروع ونقــل املهــارات لتنظــيم حلقــات  

وبعـد ذلـك سـوف تـنظم يف كـل منطقـة       . قهمدراسية لزيـادة الـوعي يف منـاط    
 ؛٢٠٠٣ديسمرب /مخسة تدريبات موعات مستهدفة حبلول كانون األول

ــا   ٢٠٠٣أغـــسطس /يف آب -  ــوطين يف جورجيـ ــن الـ ــد أمـــني جملـــس األمـ ، عقـ
وحضر االجتمـاع ممثلـون     . اجتماعا عن القضايا املتعلقة باالجتار غري املشروع      

يكيــة يف جورجيــا، والنائــب األول لــوزير عــن ســفارة الواليــات املتحــدة األمر
الشؤون الداخلية، ورئيس وحدة مكافحة االجتار غري املشروع، ونائـب أمـني            

ومت يف هـذا االجتمـاع مناقـشة     . جملس األمن القومي لقـضايا حقـوق اإلنـسان        
 التدابري اليت اختذت بالفعل واخلطط من أجل املستقبل القريب؛

سان وقـضايا األمـن الفكـري واإلنـساين التابعـة           طلبت إدارة محاية حقوق اإلنـ      - 
لس األمن الوطين من قنصليات جورجيا يف اخلارج تزويدها مبعلومات عـن            
ــشرعيني، وضــحايا االجتــار غــري       ــواطنني اجلــورجيني مــن املهــاجرين غــري ال امل

. املشروع، وعدد املواطنني املرحلني، واملساعدة الـيت قـدمت هلـؤالء املـواطنني            
ج الذي يستخلص مـن هـذه االجابـات هـو أن عـدد املهـاجرين غـري               واالستنتا

ويف الفترات األخرية مل يتقـدم اىل       . الشرعيني يتجه اىل االخنفاض بشكل كبري     
 .هذه القنصليات أي ضحية من ضحايا االجتار غري املشروع

ينــاير، أنــشئت وحــدة مكافحــة االجتــار غــري املــشروع ضــمن    / كــانون الثــاين٢٩ويف  - ٦٥
وأقــر برملــان جورجيــا تعــديالت للقــانون اجلنــائي جتــرم االجتــار غــري   .  الــشؤون الداخليــةوزارة

 ١ ١٤٣املـادة   (املشروع باألشخاص وباألحداث، وتفرض عقوبات مناسبة علـى هـذه اجلرميـة             
 .٢٠٠٣يوليه / متوز١٠وبدأ نفاذ القانون يف ). ٢ ١٤٣واملادة 
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، أو )األحـداث (ن بيـع أو شـراء األشـخاص    ومتشيا مع التعديالت املذكورة أعـاله، فـا        - ٦٦
اخضاعهم لصفقات أخرى غري مشروعة، وكـذلك جتنيـدهم أو نقلـهم أن ايـوائهم أو أخـذهم                  
ألغراض االستغالل، باستخدام القوة أو االبتزاز أو اخلداع، يعاقب عليه بالسجن ملدة أقـصاها              

شخـصني أو أكثـر أو،   وهذه اجلرمية نفسها، إذا مـا ارتكبـت بـصورة متكـررة، ضـد           .  سنة ١٢
ضد امرأة حامل، مع العلم حبملها، ومع اساءة استخدام السلطة الرمسيـة، أو أخـذ الـضحية اىل           
اخلارج، مع استخدام العنف الـذي ينطـوي علـى ديـد للحيـاة أو ديـد للـصحة، أو التهديـد                      
باستخدام العنف عن علم ضد شـخص ضـعيف، أو ضـد شـخص يعتمـد ماليـا أو بـأي صـورة             

ــا بــني      أخــرى  ــراوح م ــدة تت ــسجن مل ــه بال ــة .  ســنة١٥ اىل ٨علــى اجلــاين، يعاقــب علي واجلرمي
املنصوص عليها يف الفقرتني األوىل والثانية من هذه املادة واليت ترتكبها مجاعـة منظمـة وتـؤدي                 
اىل وفاة الضحية أو تترتب عليها عواقب وخيمة أخرى، يعاقـب عليهـا بالـسجن ملـدة أقـصاها                   

 ).إذا كان الضحية من األحداث(مدى احلياة  سنة أو السجن ٢٠
 دعــوى جنائيــة ضــد أشــخاص كــانوا يعــدون وثــائق   ٤٧١، أقيمــت ٢٠٠٢ويف عــام  - ٦٧

وكقاعدة، يقوم اجلناة بتقدمي وعـود للمـواطنني باجيـاد عمـل هلـم يف               . مزورة للسفر اىل اخلارج   
 .اخلارج ويستولون على أمواهلم هلذا الغرض

، أقامــت وحــدة مكافحــة االجتــار غــري املــشروع بــوزارة الــشؤون   ويف الفتــرة األخــرية - ٦٨
وأعلـن مكتـب    . الداخلية، وادارة حقوق اإلنسان مبكتب املدعي العام خطوطـا سـاخنة خاصـة            

. املدعي العام ووزارة الشؤون الداخلية عن أرقـام اخلطـوط الـساخنة يف مجيـع منـاطق جورجيـا             
ونظـم  .  قنوات التليفزيـون الرئيـسية واحملليـة       ويتم اإلعالن عن هذه اخلطوط الساخنة عن طريق       

 تـدريب ملـشغلي اخلطـوط الـساخنة مبكاتـب املـدعي العـام واالدارات                ٢٠٠٣سبتمرب  /يف أيلول 
 .التابعة لوزارة الشؤون الداخلية يف مجيع مناطق جورجيا

" ٢احلـزام   "وبفضل مجيع التدابري املذكورة أعاله، عادت جورجيـا اىل جمموعـة بلـدان               - ٦٩
هــو مــا يعــين أن الدولــة جنحــت يف التــصدي ملــشكلة االجتــار غــري املــشروع، وبــذلك أصــبح    و

 .املوقف يف هذا اال قابال للسيطرة بصورة أفضل يف الوقت احلاضر
ــوز - ٧٠ ــه /ويف مت ــشرين األول–يولي ــوبر / ت ــة يف   ٢٠٠٣أكت ــاوى جنائي ــع دع ، أقيمــت أرب

 .ري التحقيق يف هذه القضاياوجي. جورجيا تتعلق جبرائم االجتار غري املشروع
وكما لوحظ يف التقرير األويل هلذا البلد، فان الدعارة وفقـا للقـانون النافـذ ال تـشكل                   - ٧١

ويف الوقــت نفــسه، وطبقــا للقــانون اجلنــائي اجلديــد، تــصنف األفعــال التاليــة علــى أــا  . جرميــة
 :جرائم
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 التهديـد بـالعنف     التشجيع على ممارسة الدعارة عن طريق استخدام العنـف أو          - 
 ؛)٢٥٣املادة (أو تدمري املمتلكات، وكذلك عن طريق االبتزاز أو الغش 

 ؛)٢٥٤املادة (ادارة أماكن أو مبان ألغراض الدعارة  - 
تــشجيع احــدى القاصــرات علــى ممارســة الــدعارة أو أنــشطة جنــسية أخــرى     - 

 ؛)١، الفقرة ١٧١املادة (
 ).١٣٩ادة امل(اكراه شخص ما على ممارسة اجلنس  - 

بدءا مـن الغرامـة اىل الـسجن ملـدة تتـراوح        : وتفرض عقوبات خمتلفة على ارتكاب هذه اجلرائم      
 .من سنتني اىل مخس سنوات

وفــضال عــن هــذا، وطبقــا للقــانون اجلنــائي، فــان انتــاج أو توزيــع مــواد وصــور خليعــة  - ٧٢
وزيـع مـواد أو صـور     وارغام أحد األحداث على انتاج أو ت      ) ٢٥٥املادة  (بصورة غري مشروعة    

 .يعترب من اجلرائم أيضا) ١ ٢٥٥املادة (خليعة بصورة غري مشروعة 
واستنادا اىل وزارة الشؤون الداخلية، مت خالل الفترة قيد االستعراض اقامة عـدد قليـل      - ٧٣

ــدعارة       ــق بال ــرائم تتعل ــن ج ــة ع ــدعاوى اجلنائي ــن ال ــشفت    . جــدا م ــا، اكت ــرة ذا وخــالل الفت
. انني عدة حقـائق عنـدما أرغمـت فتيـات قاصـرات علـى ممارسـة الـدعارة                 مؤسسات انفاذ القو  

ويف إطار الربنامج الرئاسي عن احلمايـة االجتماعيـة والتـدريب املهـين ومنـع جنـوح األحــداث                    
وأرسـلت البغايـا    . ، أقيمت مراكز تأهيل خاصة لألطفال املخـالفني للقـانون         )١٩٩٩-١٩٩٦(

. تاح هلن الفرصة للحصول على تعليم وتأهيل شـاملني        الصغريات أيضا اىل هذه املراكز حيث ت      
وســوف تــستمر هــذه األنــشطة يف إطــار خطــة العمــل الوطنيــة املــشتركة ملــساعدة األطفــال يف   

ــا  ــاريخ     )٢٠٠٧-٢٠٠٣(جورجي ــا بت ــة جورجي ــرئيس مجهوري ــيت اعتمــدت مبرســوم ل  ٨، وال
 .٢٠٠٣أغسطس /آب
. تبارا كبريا ملشكلة الـدعارة يف جورجيـا  وجتدر االشارة اىل أن وسائل االعالم تويل اع   - ٧٤

. ومن األمور املألوفة أن تقوم إحدى الصحف املستقلة بنشر مقال أو مقابلة مع إحـدى البغايـا                
ــا تـــرتبط بارتفـــاع مـــستوى الفقـــر واملـــصاعب     والـــرأي الـــسائد هـــو أن الـــدعارة يف جورجيـ

. كـسب قوـا بطريقـة أخـرى       االجتماعية واالقتصادية واليت بسببها غالبـا مـا تعجـز املـرأة عـن               
وخالل الفترة قيد املناقشة، جرت مناقـشات عامـة سـاخنة تتعلـق باجيـاد إطـار قـانوين للـدعارة                     

ونقال عن رئيسة اللجنة الربملانية حلقوق اإلنـسان،        ). أي مسألة حتويل الدعارة اىل مهنة عادية      (
 ويف الوقـت نفـسه،      . بغي جورجية اىل الربملان بطلب على هـذا علـى النحـو            ١٠٠تقدمت حنو   

مثـل احملـامي العـام ونائـب أمـني جملـس األمـن الـوطين                (فان بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان       
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ــة   ــى هــذا النحــو   ) وعــدد مــن املنظمــات غــري احلكومي ــزال . يعارضــون حــل املــشكلة عل وال ت
 .املناقشات جارية حول هذا املوضوع

 والرعايـة االجتماعيـة، بلـغ امجـايل         وطبقا للبيانات الـيت قدمتـها وزارة العمـل والـصحة           - ٧٥
، ٢٠٠٢ويف عـام  . ٢٠٠١ امرأة يف عـام     ١٣٨٦عدد النساء املصابات بأمراض منقولة جنسيا       

وبناء على البيانات املتاحة، يوجد بني النـساء املـصابات بـأمراض    . ١٥٩٧ارتفع هذا الرقم اىل    
شارة يف هـذا الـصدد اىل أنـه يف          وجتدر اال .  يف املائة من البغايا    ٤٠ و   ٣٠منقولة جنسيا ما بني     

ــا املرســوم رقــم   ١٩٩٨مــارس / آذار٣٠ بــشأن تــدابري  "١٠، أصــدر رئــيس مجهوريــة جورجي
كلفـت وزارة الـصحة بتـوفري       ) أ: (، وطبقـا هلـذا املرسـوم      "للوقاية من األمـراض املنقولـة جنـسيا       

 بارسـال البغايـا     وكلفت وزارة الـشؤون الداخليـة     ) ب(عالج طيب جماين للبغايا، إذا لزم األمر،        
 .اىل املؤسسات الطبية املالئمة للكشف عن املصابات بأمراض منقولة جنسيا

ــف ضــد         - ٧٦ ــن العن ــا ع ــر األويل، ال توجــد احــصاءات يف جورجي ــا أشــري يف التقري وكم
وفيما يتعلق بالعنف اجلنـسي ضـد النـساء عمومـا، فطبقـا لـوزارة الـشؤون الداخليـة، مت                . البغايا

وطبقـا  . ٢٠٠٣-٢٠٠٠ حالة حماولـة اغتـصاب يف الفتـرة    ٨٧اغتصاب و  حالة ١٣٤تسجيل  
للبيانات اليت قدمتها الوزارة املذكورة أعاله، فان العدد االمجايل للجرائم، مبـا يف ذلـك اجلـرائم            

 حالـة   ٥٢ تـسجيل    ٢٠٠٢فعلي سبيل املثال، مت يف عام       . اجلنسية، ضد املرأة مييل اىل االرتفاع     
 . حالة٣١، وصل هذا الرقم بالفعل اىل ٢٠٠٣تة األوىل من عام اغتصاب ويف األشهر الس

وتنفذ التدابري اخلاصة بالوقاية مـن مـرض اإليـدز وفريوسـه ومكافحتـه يف إطـار قـانون                     -٧٧
ووفقـا للمرسـوم    . ١٩٩٥مـارس   / آذار ٢١الوقاية من مرض اإليدز وفريوسـه الـذي اعتمـد يف            

، أنــشئت جلنـة حكوميــة ملكافحـة مــرض   ١٩٩٨أكتـوبر  /اجلمهـوري الـصادر يف تــشرين األول  
ويف . اإليدز وفريوسه واألمراض املنقولـة جنـسيا لتوجيـه وتنـسيق أنـشطة أجهـزة الدولـة املعنيـة         

مـشترك بـني    (، كلف رئيس مجهورية جورجيا هذه اللجنة باعـداد برنـامج            ٢٠٠٢مارس  /آذار
لربنــامج يف الفتــرة للوقايــة مــن مــرض اإليــدز وفريوســه، واملفــروض أن ينفــذ هــذا ا   ) االدارات
 .وجيري تنفيذ هذا التكليف يف الوقت احلاضر. ٢٠٠٧-٢٠٠٣

، قامت وزارة العمـل والـصحة والرعايـة االجتماعيـة بتنفيـذ برنـامج               ١٩٩٩ومنذ عام    - ٧٨
وقـد  " الدم السليم والوقاية من مرض اإليـدز وفريوسـه واألمـراض املنقولـة جنـسيا              "عام بعنوان   

إجـراء فحـص    ) أ(ويتـضمن هـذا الربنـامج       . ثـة بـرامج عامـة أخـرى       أدجمت يف هذا الربنـامج ثال     
ــشري         ــدم للكــشف عــن االصــابة بفــريوس نقــص املناعــة الب ــربعني بال طــيب الزامــي جمــاين للمت

وإجـراء فحـص طـيب جمـاين لألفـراد         ) ب(وااللتهاب الكبدي من النوع باء و جيم، والزهـري،          
واختـاذ  ) ج(فريوس نقص املناعة البـشري،  الذين ينتمون جلماعات أكثر تعرضا خلطر االصابة ب       
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وفـرض رقابـة اكلينيكيـة علـى        ) د(تدابري للكشف بصورة اجيابية عن األمراض املنقولة جنسيا،         
والتوعيــة ) و(وتــدريب األفــراد الطبــيني،  ) هـــ(األشــخاص املــصابني مبــرض اإليــدز وفريوســه،  
 .بأساليب احلياة الصحية يف اتمع والترويج هلا

 بقرار الـصندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا، تلقـت جورجيـا يف                   وعمال - ٧٩
ــاير /كــانون الثــاين ــة لتنفيــذ مــشروع بعنــوان   ٢٠٠٣ين ــة  " مــساعدة مالي تــرويج التــدابري الوقائي

-٢٠٠٣الوطنيــة لإليــدز وفريوســه ــدف التنفيــذ الفعــال خلطــوات الوقايــة واملراقبــة يف الفتــرة 
 :يسية هلذا املشروع هي كما يليواألهداف الرئ". ٢٠٠٧

 حتسني األساس التشريعي للقضايا املرتبطة باإليدز وفريوسه؛ - 
 الوقاية من اإليدز وفريوسه بني مدمين املخدرات عن طريق احلقن؛ - 
 الوقاية من اإليدز وفريوسه واألمراض املنقولة جنسيا بني البغايا؛ - 
 ب؛الوقاية من اإليدز وفريوسه بني الشبا - 
 الترويج للدم السليم؛ - 
 الوقاية من انتقال اإليدز وفريوسه من األم اىل الطفل؛ - 
 .الرعاية الطبية والعالج لألشخاص الذي يعانون من اإليدز وفريوسه - 

 تـسجيل   ٢٠٠٣واستنادا اىل وزارة العمـل والـصحة والرعايـة االجتماعيـة، مت يف عـام                 - ٨٠
 ٧٠ناعة البـشري يف جورجيـا بـصورة رمسيـة، مـن بينـهم        مريضا مصابا بفريوس نقص امل   ٤٥٧

.  حالــة جديــدة مــن االصــابة بفــريوس اإليــدز ٩٥، مت اكتــشاف ٢٠٠٢ويف عــام . مــن النــساء
وينبغي مالحظة أن منظمة الصحة العاملية واخلرباء احملليني يرون أن األرقام الرمسيـة ال تعـرب عـن          

إليــدز وفريوســه، وأن العــدد االمجــايل    املوقــف احلقيقــي بــشكل مالئــم فيمــا يتعلــق مبــرض ا      
وتوضـح البيانـات املتاحـة      .  شـخص  ٢٠٠٠لألشخاص املـصابني مبـرض اإليـدز وفريوسـه يبلـغ            

خالل األشهر الستة املاضية أن عدد حاالت االصابة مبرض اإليدز وفريوسـه يف جورجيـا آخـذ      
حالــة يف عــام  ٧٩، و ١٩٩٩ حالــة يف عــام ٣٥فعلــي ســبيل املثــال، كانــت هنــاك . يف التزايــد
 حالة جديدة مـن هـذا املـرض يف عـام            ٩٥، كما سجلت    ٢٠٠١ حالة يف عام     ٩٣، و   ٢٠٠٠
وكان عامل املخاطرة الرئيسي يف هذا الصدد يتمثـل يف ادمـان املخـدرات عـن طريـق                 . ٢٠٠٢
ــة مــن احلــاالت املــسجلة  ٧٠(احلقــن  ــا أي حــاالت ألطفــال   ).  يف املائ ومل تــسجل يف جورجي

ومن املستصوب أن نـضيف يف هـذا الـسياق أن االصـابة املتعمـدة أو                . دزيعانون من مرض اإلي   
 مــن القــانون اجلنــائي  ١٣١حماولــة االصــابة مبــرض اإليــدز وفريوســه تعــد جرميــة وفقــا للمــادة    
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وهذا يتوقف علـى وجـود أو عـدم         ( سنوات   ١٠ اىل   ٥ويعاقب عليها باحلبس ملدة تتراوح من       
 ).وجود ظروف مشددة

 ٧املادة 
ــر األويل عــن الــضمانات الدســتورية والتــشريعية الــيت تكفــل املــساواة بــني     عــرب  - ٨١ التقري

 مـن االتفاقيـة،   ٧الرجل واملرأة يف احلياة السياسية والعامـة هلـذا البلـد، كمـا نـصت عليـه املـادة                    
 .وال تزال هذه الضمانات سارية

املــرأة يف ويف ســياق هــذه املــادة، ينبغــي مالحظــة أنــه ممــا يــدعو لألســف أن متثيــل           - ٨٢
ففــي . مـستويات صـنع القـرار يف الـسلطة التـشريعية والــسلطة التنفيذيـة مل يـتغري بدرجـة كـبرية         

 سـيدة عـضوا يف الربملـان    ١٧ توجد ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٣١الربملان الذي انتخب يف     
 ٢٠٠١ويف الوقـت نفـسه، ينبغـي التأكيـد علـى أنـه يف ايـة عـام                   ).  عـضوا  ٢٣٥من جمموع   (

ــسا       انتخبــت ــصبح رئي ــة لت ــشؤون اخلارجي ــة لل ــة الربملاني ــسابق اللجن ــيت رأســت يف ال ــسيدة ال  ال
ويعتقد أن هذا القرار الـذي اختذتـه أعلـى هيئـة تـشريعية يف جورجيـا قـد يعتـرب رسـالة           . للربملان

فهنــاك ســيدة تــرأس اللجنــة . واضــحة علــى احــراز املــرأة ملزيــد مــن التقــدم يف احليــاة الــسياسية 
أما فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، فقد شكلت احلكومة اجلديـدة بعـد            . وق اإلنسان الربملانية حلق 

وهنـاك ثـالث وزارات ترأسـها       . ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ٩االنتخابات الرئاسية اليت أجريـت يف       
وهنـــاك ســـيدتان . ســـيدات وهـــي وزارة العـــدل ووزارة الثقافـــة ووزارة البيئـــة واأليكولوجيـــا

ــة   تــشغالن منــصيب النائــب األو  ــة االجتماعي ــر العمــل والــصحة والرعاي ــيم ووزي ــوزير التعل . ل ل
ــوزير       ــب ال ــشغلن مناصــب نائ ــاك مخــس ســيدات ي ــة   –وهن ــصحة والرعاي ــوزارة العمــل وال  ب

االجتماعية ووزارة العـدل ووزارة االقتـصاد ووزارة الـصناعة والتجـارة ووزارة الثقافـة ووزارة       
 تشغل منصب نائـب وزيـر الثقافـة يف جورجيـا            والسيدة اليت . التعليم ووزارة الشؤون اخلارجية   

أما فيما يتعلـق    . هي يف الوقت نفسه وزيرة الثقافة يف مجهورية أخبازيا اليت تتمتع باحلكم الذايت            
 يف املائـة كأعـضاء      ١٤( سـيدة    ١٥١٨ انتخـاب    ١٩٩٩باحلكم الـذايت احمللـي، فقـد مت يف عـام            

 يف ٧( سـاكريبولو  –كـم الـذايت احمللـي     سـيدة ترأسـن أجهـزة احل     ٧٠وهناك  ). يف هذه اهليئات  
 ).املائة
فطبقـا لـس العـدل، يوجـد يف هـذا           . ومتثل املرأة بـصورة أفـضل يف الـسلطة القـضائية           - ٨٣

 سـيدة بـني قـضاة       ١٤وتوجـد   .  سـيدات  ١٠٩ قاضـيا مـن بينـهم        ٣٢٥البلد يف الوقت احلاضر     
دد االمجـايل للقـضاة يف احملـاكم      ويبلـغ العـ   .  قاضـيا  ٣٦احملكمة العليا يف جورجيا البالغ عـددهم        

وفيما يتعلـق باحملـاكم اجلورجيـة       .  سيدة ٤٧ قاضيا من بينهم     ٨٢اجلزئية يف تبليسي وكوتايزي     
ــة العامــة، يوجــد    ــهم    ١٥٩األخــرى ذات الوالي ــاك مــن بين ــام هن  ٤٣ قاضــيا يقومــون بواجب
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نــساء احملاميــات ويبــدو مــن الواضــح أن هـذه احلالــة ميكــن تفــسريها بـسهوهلا علــى أن ال  . سـيدة 
استفدن من قواعد اختيار القضاة واليت أتاحت هلن منافسة الرجال على قدم املـساواة؛ ونتيجـة         

 .لذلك، تشكل القاضيات جانبا كبريا من السلطة القضائية اجلورجية
أما املعلومـات الـواردة يف التقريـر األوىل بـشأن مـشاركة املـرأة يف األحـزاب الـسياسية                - ٨٤

ويف الوقـت نفـسه توجـد بعـض االشـارات امللحوظـة علـى               . مال فـال تـزال صـاحلة      وتقابات الع 
، ٢٠٠٣فعـشية االنتخابـات الربملانيـة عـام         . تقدم املرأة حنو املواقـع القياديـة يف احليـاة الـسياسية           

على سبيل املثال، كانت هنـاك سـيدتان علـى األقـل مـن بـني القـادة الـسياسيني تـشغالن أعلـى                        
وينبغي التأكيد أيـضا علـى      . اسية أكثر نفوذا شاركت يف تلك االنتخابات      املواقع يف روابط سي   

ــادرة تــشريعية تقــضي بــأن تتــضمن    ٢٠٠٣ســبتمرب /أنــه يف أيلــول ــا يف مب  نظــر برملــان جورجي
وقـد لقـي هـذا االقتـراح تأييـدا          .  يف املائة مـن النـساء      ٢٥القوائم االنتخابية لألحزاب السياسية     

ومـع ذلـك، فـان هـذا االقتـراح يعطـي       ).  عـضوا ٢٣٥ مـن بـني   ٦٨(كبريا، وان مل يكن كافيا      
 .سببا قويا لالعتقاد بأن الربملان القادم سوف يتصدى هلذه املشكلة بطريقة أجنح

 ٨املادة 
كما لوحظ يف التقرير األويل، ال حيتوي تشريع جورجيـا علـى أي قيـود تتعلـق بتعـيني                 - ٨٥

اء بنفس احلقوق اليت يتمتع ا الرجال فيما يتعلـق          فتتمتع النس . النساء يف الوظائف الدبلوماسية   
، ســرد ٨ونــرى أنــه مــن الــضروري، يف ســياق املــادة  . بــشغل الوظــائف الدبلوماســية الــشاغرة

 .املعلومات اليت قدمتها وزارة الشؤون اخلارجية
فعمـال باملرسـوم اجلمهـوري بـشأن تـدابري تعزيـز محايـة حقـوق اإلنـسان للمـرأة، تـويل             - ٨٦

 . اعتبارا خاصا ملشاركة املرأة يف عملية املفاوضاتالوزارة
 سيدة، يف املكتـب الرئيـسي       ١٢٣ دبلوماسيا، من بينهم     ٣٣٩، عمل   ٢٠٠٠ويف عام    - ٨٧

فهنـاك  : وكانت املرأة ممثلة أيضا متثـيال كافيـا يف مواقـع صـنع القـرار              . لوزارة الشؤون اخلارجية  
ــاء ثـــالث اد    ــوزير ورؤسـ ــشغلن مناصـــب نائـــب الـ ــيدات يـ ــاء شـــعب  سـ ــة ورؤسـ ارات خمتلفـ

 .وهناك سيدتان تشغالن منصيب سفري فوق العادة ومفوض. ومستشارين وغري ذلك
 سيدة يف املكتب الرئيسي لـوزارة الـشؤون اخلارجيـة،           ١٥٧، عملت   ٢٠٠٣ويف عام    - ٨٨

وكمـا ذكـر مـن قبـل، فـان          .  سـيدة يف البعثـات الدبلوماسـية جلورجيـا يف اخلـارج            ٤٧وعملت  
وتــرأس ســيدة إحــدى ادارات الــوزارة . يــر الــشؤون اخلارجيــة تــشغله ســيدة منــصب نائــب وز

وحتــتفظ ســيدتان مبنــصيب ســفري فــوق العــادة    . وتعمــل ســيدة أخــرى ســفريا للبعثــات اخلاصــة   
ومفوض حيث أما ترأسان سفارة جورجيـا يف ايطاليـا والبعثـة الدائمـة جلورجيـا لـدى جملـس                    

)  عـضوات  ٨مـن جممـوع     ( مـن أعـضاء الربملـان        وجتدر االشـارة اىل أن ثـالث سـيدات        . أوروبا
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وهنــاك ســيدتان ضــمن . أصــبحن ضــمن وفــد جورجيــا لــدى اجلمعيــة الربملانيــة لــس أوروبــا  
 ومهـا رئيـسة الربملـان وإحـدى         –أعضاء وفد جورجيا لدى اجلمعيـة الربملانيـة لالحتـاد األورويب            

رجيا لدى جملـس االحتـاد      ورئيسة برملان جورجيا هي أيضا عضو يف وفد جو        . عضوات الربملان 
 .الربملاين مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وهي يف نفس الوقت نائبة رئيس الس

واجلــدير باملالحظــة أن املــرأة ال تــشارك بنــشاط يف التحــضري للمفاوضــات ويف عمليــة   - ٨٩
 وهــي نائــب أمــني جملــس األمــن الــوطين يف جورجيــا –وهنــاك ســيدة واحــدة فقــط . التفــاوض

 وهي عضو نائب مبجلس التنسيق الـذي أنـشئ يف إطـار املفاوضـات             –ايا حقوق اإلنسان    لقض
وتشارك النساء الدبلوماسيات أيـضا يف املفاوضـات املختلفـة حـسب        . حلل الرتاع بشأن أخبازيا   

أما فيما يتعلق بالنساء الاليت ترشحهن الدولـة ملـلء شـواغر داخـل منظومـة                . اجتاهات نشاطاا 
 مواطنـا  ١٦واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة األخـرى، فينبغـي مالحظـة أن هنـاك         األمم املتحـدة    

.  سـيدات  ٩جورجيا يـشغلون اآلن مناصـب خمتلفـة داخـل منظومـة جملـس أوروبـا، مـن بينـهم                     
وطبقا للمعلومات املتاحة، ال توجد يف الوقت احلاضـر أي مواطنـة مـن جورجيـا تـشغل موقعـا                 

ويف الوقــت نفــسه، كــان هنــاك كــثري مــن مــواطين . يــايف هيئــات األمــم املتحــدة خــارج جورج
وعــادة يــتم . جورجيــا، مــن بينــهم نــساء، يعملــون بالبعثــات احملليــة ملختلــف املنظمــات الدوليــة 

اختيــار املــوظفني احمللــيني بــصورة مــستقلة مــن جانــب املنظمــة الدوليــة املعنيــة طبقــا لقواعــدها    
ت والقــدرات الشخــصية ملقــدمي    ومتطلباــا اخلاصــة، وكــذلك حــسب املــؤهالت واملهــارا     

 .الطلبات
 ٩املادة 
ــضايا املتعلقــة         - ٩٠ ــق بالق ــا يتعل ــر األويل صــاحلة فيم ــواردة يف التقري ــات ال ــزال املعلوم ال ت

فلم تعتمد خالل الفترة قيد املناقـشة أي تغـيريات أو تعـديالت علـى قـانون اجلنـسية                  . باجلنسني
 .فيما يتعلق جبنسية املرأة

 ١٠املادة 
ويف هـذا الـصدد ميكـن الرجـوع اىل      . فل دستور جورجيا وقوانينها احلق يف التعلـيم       يك - ٩١

ويقدم التقريـر احلـايل بعـض البيانـات اإلحـصائية عـن احلـق يف التعلـيم                  . التقرير األويل جلورجيا  
 ).نظر اجلداول أدناه(بالنسبة للرجل واملرأة 
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 ١اجلدول     عدد تالميذ مدارس التعليم العام - ٩٢
 

 األوالد الفتيات السنة املدرسية
٣٦٩ ٠٨٣ ٣٤٨ ٧٠٧ ١٩٩٦/١٩٩٧ 
٣٦٩ ٦١٥ ٣٥٢ ١٩٧ ١٩٩٧/١٩٩٨ 
٣٦٨ ٢٧٠ ٣٥٤ ٢٤٤ ١٩٩٨/١٩٩٩ 
٣٥٣ ١١٨ ٣٤٤ ٢٩٠ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
٣٤٥ ٥٨١ ٣٣٥ ٢٥٧ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
٣٣٨ ٤٦٩ ٣٢٥ ٥٥٩ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

 
 ٢اجلدول      عدد تالميذ املدارس املهنية األولية - ٩٣
 

 األوالد الفتيات ملدرسيةالسنة ا
٨ ٤١٣ ٤ ٣٦٨ ١٩٩٦/١٩٩٧ 
٩ ٦٢٢ ٤ ٧١٨ ١٩٩٧/١٩٩٨ 
١٠ ٢٤٤ ٥ ٧٣٥ ١٩٩٨/١٩٩٩ 
١٠ ٢٧٣ ٣ ٩٩٢ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
٨ ٤١٦ ٣ ٤٠٢ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
٧ ٥٢٣ ٢ ٨٨١ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

 
 ٣اجلدول   عدد تالميذ املدارس الثانوية املتخصصة الرمسية وغري الرمسية - ٩٤
 

 األوالد لفتياتا السنة املدرسية
١٣ ٨٩٧ ١٨ ٢٥٦ ١٩٩٦/١٩٩٧ 
١٤ ٨٩٠ ٢٠ ٣١٨ ١٩٩٧/١٩٩٨ 
١٦ ٦٩٤ ٢٢ ٨٩١ ١٩٩٨/١٩٩٩ 



 

30 04-35994 
 

CEDAW/C/GEO/2-3

١٣ ٣٩٠ ١٩ ١٣١ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
١٢ ١٧٩ ١٧ ٨٠٦ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
١٠ ٨٩٧ ١٧ ٢٧٦ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

 
 ٤اجلدول   عدد طلبة املؤسسات التعليمية العليا الرمسية وغري الرمسية - ٩٥
 

 األوالد فتياتال السنة املدرسية
٥٩ ٠٣٣ ٦٥ ٢٠٣ ١٩٩٦/١٩٩٧ 
٦٤ ١٧٧ ٦٢ ٢١٨ ١٩٩٧/١٩٩٨ 
٦١ ١٧٠ ٦٧ ١٥٦ ١٩٩٨/١٩٩٩ 
٧٠ ٩٧٦ ٦٧ ٩٩٤ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
٧٤ ١٢١ ٧٣ ٣١٢ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
٧٨ ٩٣٢ ٧٤ ٧٥٦ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

 
 توزيع طلبة املؤسسات التعليمية العليا حسب جمموعات التخصص - ٩٦

 ٦اجلدول    )يف املئة (٢٠٠٢/٣٢٠٠يف السنة األكادميية  
 

 األوالد الفتيات نوع التخصص
 ٢٢ ٧٨ الرعاية الصحية

 ٢٦ ٧٤ الفنون والتصوير السينمائي
 ٣٩ ٦١ التعليم

 ٥٦ ٥٤ االقتصاديات والقانون
 ٦٤ ٣٦ الزراعة

 ٦٨ ٣٢ الصناعة والتشييد
 ٧٠ ٣٠ التربية البدنية والرياضة

 ٩٠ ١٠ النقل واالتصاالت
 ٣٠ ٧٠ ىختصصات أخر
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 اجتهت املخصصات للتعلـيم     ٢٠٠٠، ينبغي مالحظة أنه منذ عام       ١٠ويف سياق املادة     - ٩٧

 :وعلى وجه التحديد. يف ميزانية الدولة اىل الزيادة
 يف املائـة مـن النـاتج        ٣ر٥( مليـون الري     ٢١٢ر٥ مت ختصيص    ٢٠٠٠يف عام    - 

 ؛)احمللي االمجايل
 يف املائـة مـن النـاتج        ٣ر٧( الري    مليـون  ٢٤٨ر٥ مت ختصيص    ٢٠٠١يف عام    - 

 ؛)احمللي االمجايل
 يف املائـة مـن النـاتج        ٣ر٨( مليـون الري     ٢٨٥ر٦ مت ختصيص    ٢٠٠٢يف عام    - 

 ).احمللي االمجايل
وأثناء نظر اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف التقريـر األويل جلورجيـا،                     - ٩٨

 الـيت مـرت ـا جورجيـا والـيت أدت اىل خفـض كـبري يف        نوقشت بالتفصيل مسألة األزمة املالية 
وال تزال جورجيا تواجه صعوبات يف هذا الصدد، ولكن بالرغم من ذلـك             . مصروفات الدولة 

 .حاولت احلكومة دائما اجياد موارد لتمويل النظام التعليمي بقدر استطاعتها
ــا جــدا     - ٩٩ ــا عــادة مرتفع ــرأة يف جورجي ــيم امل ــ. ويعتــرب مــستوى تعل سبة املتــسربني مــن  ون

 يف  ٠ر٧ يف املائـة و      ٠ر٦املدارس بني الفتيات واألوالد ليست عاليـة ومل تتجـاوز قـط مـا بـني                 
 .املائة سنويا

أمــا فيمــا يتعلــق بتــوافر املعلومــات التعليميــة املتعلقــة بالــصحة ورفــاه األســرة، فــيمكن     - ١٠٠
يف هـذا الـصدد أن العـشرات مـن          واجلدير باملالحظـة    ). ٦٩الفقرة  (الرجوع اىل التقرير األويل     

مكاتب الصحة االجنابية االستشارية اخلاصة تؤدي عملها يف الوقت احلاضر يف كثري مـن املـدن     
ويف هذه املكاتب االستشارية يستطيع املرء أن حيـصل علـى املعلومـات    . يف مجيع أحناء جورجيا   

 هــذا املــشروع وقــد نفــذ. والنــصائح بــشأن ختطــيط األســرة ووســائل منــع العمــل وغــري ذلــك  
ــة جــونس هــوبكرت        ــة وجامع ــة جورجي ــة غــري حكومي ــع منظم ــاون م ــات املتحــدة  (بالتع الوالي

، ومبشاركة وزارة العمـل والـصحة والرعايـة االجتماعيـة، ومبـساعدة معهـد الـصحة              )األمريكية
 .االجنابية يف جورجيا

ليميــة للرعايــة وقــد كلفــت وزارة الــصحة والــشؤون االجتماعيــة االدارات احملليــة واإلق - ١٠١
الــصحية باختــاذ تــدابري دائمــة لنــشر مــا يلــزم مــن معلومــات بــني الــسكان عــن املــسائل املتعلقــة   

 .بالصحة االجنابية وختطيط األسرة
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، ويف إطار املشاريع اليت يرعاها صندوق األمم املتحدة للـسكان، مت            ١٩٩٧ومنذ عام    - ١٠٢
ــشورا      ــشرات واملن ــب األصــلية والن ــن الكت ــشر الكــثري م ــية يف   ن ــة والروس ــاللغتني اجلورجي ت ب

وتقـوم وسـائل االعـالم احملليـة بـصورة          . جورجيا والـيت تتنـاول مـشاكل الـصحة ورفـاه األسـرة            
 .منتظمة بتعريف السكان باملبادئ األساسية املتعلقة بالصحة االجنابية للمرأة

" وراتيـو كي"، قام الصندوق الدويل املعـروف باسـم      ٢٠٠٠أكتوبر  /ومنذ تشرين األول   - ١٠٣
وقـام بتمويـل هـذا      ". مبادرة لألمومـة الـسليمة يف جورجيـا       "بتنفيذ مشروع يف جورجيا بعنوان      

املــشروع كــل مــن وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة األمريكيــة ووكالــة التنميــة 
الدولية، وهدفه الرئيسي هو حتـسني الظـروف الـصحية لألمهـات علـى املـستوى االقليمـي عـن                   

ويركـز املـشروع يف جانـب كـبري منـه علـى مـشاكل               . يق حتسني التكامـل بـني األم والطفـل        طر
 .الرعاية الصحية األولية

 ١١املادة 
يرد يف التقرير األويل جلورجيـا وصـف تفـصيلي للـضمانات الدسـتورية والتـشريعية يف                  - ١٠٤

 . هذا الصددفخالل الفترة قيد البحث، مل حتدث تغيريات كبرية يف. جمال توظيف املرأة
وفيما يتعلـق بالتوصـيات العامـة عـن العنـف املوجـه ضـد املـرأة والـيت اعتمـدا اللجنـة                        - ١٠٥

 و  ١٩٨٩الـدورتان الثامنـة واحلاديـة عـشرة يف عـامي            (املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة           
ــة العنــف ضــد املــرأة والــيت      ). ١٩٩٢ ــه جتــدر االشــارة مــرة أخــرى اىل خطــة العمــل حملارب  فان

 :وتنص اخلطة، ضمن مجلة أمور، على ما يلي. اعتمدت مبرسوم من رئيس مجهورية جورجيا
مبــا يف ذلــك التحــرش اجلنــسي يف مكــان (زيــادة وعــي اتمــع بــالعنف املهــين  - 

 ؛)العمل
ــرارات األمــم       -  ــشأن هــذا النــوع مــن العنــف مــستمدة مــن ق ــوانني ب ووضــع ق

 . وتشريعات البلدان املتحضرةاملتحدة والصكوك األساسية حلقوق اإلنسان
ووفقا هلذه اخلطة، فانه ال يتسىن تنفيذ املهـام املـذكورة أعـاله اال بالتعـاون الوثيـق بـني               - ١٠٦

واملؤســسات غــري  ) وزارات العــدل والعمــل والــصحة والرعايــة االجتماعيــة    (أجهــزة الدولــة  
وكانــت مــدة . العــالم، ونقابــات العمــال، ومبــساعدة وســائل ا)مثــل احملــامي العــام(احلكوميــة 

 .٢٠٠٢ اىل عام ٢٠٠٠اخلطة من عام 
ويف سياق مشكلة العنف املهين، يـنص قـانون العقوبـات املعمـول بـه علـى أن االكـراه                     - ١٠٧

علــى اقامــة عالقــات جنــسية عــن طريــق اســتخدام مجلــة أمــور مــن بينــها اعتمــاد الــضحية علــى 
 ملــدة ســنة واحــدة، أو بــاحلبس ملــدة  الوظيفــة، يعاقــب عليــه بالغرامــة أو باألشــغال االصــالحية 
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واســتنادا اىل وزارة الــشؤون الداخليــة، مل ترفــع أي    ). ١٣٩املــادة (أقــصاها ثــالث ســنوات   
 .دعاوى جنائية مبوجب هذه املادة خالل الفترة قيد االستعراض

وللحصول على بيانات احصائية تتعلق حبقوق املرأة يف العمل والوظائف وغـري ذلـك،               - ١٠٨
 : من االتفاقية، أنظر اجلداول التالية١١املادة كما تنص 

 
 توزيع سكان جورجيا حسب الوضع االقتصادي واجلنس - ١٠٩

 ٧اجلدول        )بآالف األشخاص( 
 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 
 رجال نساء رجال نساء 

 ١ ٤٦٤ر٥ ١ ٧٧٥ر٠ ١ ٤٤٠ر٧ ١ ٧٥٠ر٤  فأكثر١٥السكان من سن 
الـــسكان الناشـــطون اقتـــصاديا

 )ريةالقوى البش(
 ١ ١٠٩ر٦ ٩٩٤ر٦ ١ ٠٩٣ر٦ ١ ٠١٩ر٧

العــدد االمجــايل للعــاملني مــن
 :بينهم

 ٩٥٤ر١ ٨٨٥ر١ ٩٦٦ر٧ ٩١١ر٠

 ٣٣٣ر٠ ٣١٧ر٩ ٣٣٦ر٠ ٣١٨ر٣   عاملون بأجر
 ٦١٨ر٤ ٥٦٦ر٥ ٥٨٤ر٠ ٥٥١ر٩   عاملون حلسام

 ١٥٥ر٥ ١٠٩ر٥ ١٢٦ر٩ ١٠٨ر٧ عاطلون
 ١٤ر٠ ١١ر٠ ١١ر٦ ١٠ر٧ %نسبة البطالة 
 ٣٥٤ر٩ ٧٨٠ر٤ ٣٤٧ر١ ٧٣٠ر٧ لون اقتصادياالسكان اخلام

 
 بآالف األشخاص(توزيع العاملني حسب أنواع امللكية  - ١١٠

 ٨اجلدول         )٢٠٠٢يف عام  
 

 رجال نساء 
   :، ويشملالقطاع العام

 ١٣٦ر٧ ١٩٠ر٣ شركات مملوكة للدولة
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 ٥٩ر٤ ٣٨ر٧ هيئة أو مؤسسة ممولة من امليزانية
   :ويشمل، القطاع غري الرمسي

 ١٢٣ر٦ ٧٩ر٣ شركات غري مملوكة للدولة
 ٨ر٥ ٤ر٤ دولية/هيئات أجنبية

 ٢ر٤ ٢ر٢ هيئات مسامهة/شركات
 ٢ر٣ ٣ر١ أنواع أخرى

 
 ٢٠٠٢توزيع األجور والرواتب حسب أنواع امللكية يف عام  - ١١١

 ٩اجلدول           
 

 رجال نساء 
   :، ويشملالقطاع العام

 ١٦٥ر٠ ٧٥ر٩ شركات مملوكة للدولة
 ٩٤ر٢ ٥١ر٩ هيئة أو مؤسسة ممولة من امليزانية

   :، ويشملالقطاع غري الرمسي
 ١٥٩ر٥ ٩٩ر٦ شركات غري مملوكة للدولة

 ٢٩٧ر٤ ٤٠٤ر٤ دولية/هيئات أجنبية
 ٥٠٣ر٩ ١٢٠ر٠ هيئات مسامهة/شركات

 ٩٣ر٩ ٦٥ر١ أنواع أخرى
 

 )بآالف األشخاص(توزيع العاملني حسب نوع النشاط االقتصادي  - ١١٢
 ١٠اجلدول           

 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 
 رجال نساء رجال نساء 

ــة ــصيد واحلراجــ ــة والــ الزراعــ
 وصيد األمساك

 ١٥ر٩ ٥ر٥ ١٢ر٩ ٥ر٣
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 ٥٠ر٦ ١٨ر٣ ٥٨ر٧ ٢٣ر٢ صناعة التعدين أو التجهيز
 ٢٠ر٧ ٥ر٧ ٢٣ر٤ ٥ر٦ الطاقة والغاز وامداد املياه

 ٢١ر٩ ٠ر٩ ١٧ر٨ ٢ر١ صناعة البناء
 ٣٧ر٧ ٣٣ر٠ ٣٠ر٦ ٢٧ر٦ رة وجتديد السلعالتجا

 ٤١ر٢ ١٤ر٢ ٤٦ر٠ ١٨ر٥ النقل واالتصاالت
 ٧٤ر٦ ٣٢ر٥ ٧٢ر٤ ٣٤ر٩جهاز احلكم الرمسي والدفاع

 ٢٣ر٨ ١٠٣ر٢ ٣٣ر٢ ١١٢ر٦ التعليم
 ١٠ر٤ ٤٩ر٩ ١٤ر٣ ٥٥ر٥ الرعاية الصحية

 ١٨ر٣ ٢٤ر٨ ٢٠ر٢ ١٨ر٩ الثقافة والرياضة والترفيه
 ١٦ر٠ ٢٨ر٦ ٢٤ر٠ ٢٧ر٣ فروع أخرى

 ٣٣١ر٢ ٣١٦ر٧ ٥٣٥٣ ٣٣١ر٥ اموع
 

وجتدر االشارة اىل أنه يف الفترة األخرية التحـق عـدد قليـل مـن النـساء بـصورة طوعيـة                  - ١١٣
 .يف جيش جورجيا

 )بآالف األشخاص(توزيع العاملني حلسام حسب حالة العمل واجلنس  - ١١٤
 ١١اجلدول           

 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 
 نساء لرجا نساء رجال 

 ٢٢ر١ ٤ر٦ ٧ر٣ ٢ر٥ موظفون أفراد/متعهدون
 ٢٨٥ر٩ ١٥٦ر٩ ٤٨٢ر٩ ٢٢٦ر٦متعهدون أفراد بدون عاملني

أشــــــــــخاص موظفــــــــــون يف
شركات مملوكة لألسرة بدون

 أجر

 ١٨٨ر٨ ٣٢٢ر٩ ٢٢٥ر١ ٤٧٤ر٩

أعــــضاء اجلمعيــــات التعاونيــــة
 الصناعية

 ١ر٧ ٢ر٠ ٧ ٠ر٣

 ٦ر٦ ٢ر٤ ٧ر٧ ٦ر٩ آخرون
 ٦١٢ر٧ ٥٥٩ر٧ ٧٢٣ر٧ ٧١١ر١ اموع
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أن متوسط راتـب    ) أ: (وباالضافة اىل هذه البيانات اإلحصائية، ينبغي مالحظة ما يلي         - ١١٥

املرأة، مقارنة براتب الرجل، ال يزال متدنيا يف القطـاع اململـوك للدولـة والقطـاع اخلـاص علـى           
بــصورة يطبــق " أجــر مماثــل عــن العمــل املماثــل "وعلــى الــرغم مــن أن مبــدأ  ) ب(حــد ســواء، 

حازمة، فان عددا من النساء، بصرف النظـر عـن مـستواهن التعليمـي، يـشغلن وظـائف متدنيـة          
 .األجر مقارنة بالرجال

، ميكــن الرجــوع اىل التقريــر األويل جلورجيــا عــن تنفيــذ اتفاقيــة   ١١ويف ســياق املــادة  - ١١٦
-١٩٠فقـرات   ، ال )CERD/C/369/Add.1الوثيقـة   (القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       

٢١٥. 
 ١٢املادة 
ينص الدستور على أن لكل فـرد احلـق يف التـأمني الـصحي كوسـيلة لـضمان احلـصول                     - ١١٧

ويـنص القـانون علـى أنـه يف ظـروف معينـة تقـدم الرعايـة الـصحية باـان                     . على الرعاية الطبيـة   
لــضمان وال يتــضمن الدســتور أي قواعــد خاصــة تتعلــق بــاحلق يف ا). ٣٧ مــن املــادة ١الفقـرة  (

 لألسـرة ومحايـة األمومـة       ةغري أن الدولة تلتزم بتحقيق الرفا     . االجتماعي واخلدمات االجتماعية  
 ).٣٦ من املادة ٣ و ٢الفقرتان (والطفولة 

واحلق يف الصحة العامة والرعاية الصحية ينظمه قانون الرعاية الصحية وقانون التـأمني              - ١١٨
ن بني العناصر الرئيـسية للـسياسة الـصحية للحكومـة           وينص قانون الرعاية الصحية أن م     . الطيب

. تعهد بتوفري الرعاية الطبية الشاملة واحلصول عليها بالتساوي على شكل بـرامج طبيـة مالئمـة               
وال جيوز التمييز ضد أي مريض على أساس العنصر أو اللون أو اللغـة أو اجلـنس أو الديانـة أو                      

ومجيـــع املـــواطنني ). ٦املـــادة (لتوجـــه اجلنـــسي األصـــل القـــومي أو االثـــين أو االجتمـــاعي أو ا
اجلــورجيني هلــم احلــق يف احلــصول علــى معلومــات ميــسرة وكاملــة وموضــوعية عــن حالتــهم     
الصحية، اال يف احلاالت اليت ميكن أن تسبب فيهـا مثـل هـذه املعلومـات أذى معنويـا للمـريض                     

 ).٤١ و ٧املادتان (
ا علـى مجيـع     يـ ارإجب التـأمني الطـيب الرمسـي        وطبقا لنـصوص قـانون التـأمني الطـيب، يعـد           -١١٩

وقــد صــمم هــذا النظــام . مــواطين جورجيــا واألشــخاص عــدميي اجلنــسية املقــيمني يف جورجيــا 
وجيـب علـى    ). ٢املـادة   (ليغطي مجيع املصاريف الطبية املتكبدة يف إطار الربامج الطبيـة الرمسيـة             

ركوا يف نظــام التــأمني الطــيب  الرعايــا األجانــب الــذين يعيــشون ويعملــون يف جورجيــا أن يــشا  
ومـن  ). ٣ مـن املـادة      ٢الفقـرة   (الرمسي ما مل تنص إحـدى املعاهـدات الدوليـة علـى غـري ذلـك                 

حق مجيع املقيمني يف جورجيا االشتراك يف التأمني الطيب الطوعي واختيار الطبيب أو املؤسـسة               
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 مـن  ٥-٣الفقـرات  (ج الطبية وفقا لشروط عقد التأمني اخلاص م، وتلقـي كافـة أنـواع العـال      
 ).املادة نفسها

، ١٩٩٥ودف اعادة هيكلة نظام الرعاية الـصحية يف جورجيـا، والـذي بـدأ يف عـام               -١٢٠
اىل ادخال هيكل تنظيمي جديـد مـن الناحيـة األساسـية يف اخلدمـة الـصحية العامـة، يـستند اىل                      

 يومنـا، حققـت هـذه    واىل. اقتصاديات سليمة وبعيدا عن أي نفوذ سياسي أو قيود أيديولوجية     
ــصحية،          ــة ال ــة لنظــام الرعاي ــة النوعي ــن الناحي ــدا م ــا جدي ــا واداري االصــالحات منوذجــا تنظيمي

ــي       ــستويني املركــزي واحملل ــة علــى امل ــشئت مؤســسات مالئم ــر مــن   . وأن  ١٥٠٠وأصــبح أكث
وقـد أتـاح    . مؤسسة طبيـة مـستقلة ماليـا، وصـدرت تـراخيص ملؤسـسات طبيـة وقائيـة ودوائيـة                  

 االدارة باألهداف ابراز األولويات وحتديد املتطلبات الدنيا للرعاية الـصحية العامـة             االنتقال اىل 
وجيـري حتقيـق العـدد      . اليت متوهلا الدولة عن طريق برامج مركزية وبلديـة        ) اخلدمات األساسية (

األمثـــل مـــن املؤســـسات الطبيـــة، مبـــا يف ذلـــك موظفوهـــا، عـــن طريـــق التـــرخيص واالعتمـــاد  
 وقــد أدت خصخـــصة شــبكة الـــصيدليات اىل القــضاء علـــى نقـــص    .واخلصخــصة والتجميـــع 

 .األدوية
وتتمثل املشكلة الرئيسية املتعلقـة     . ومل يتم جتميع أي احصائيات عن جنسيات املرضى        - ١٢١

مبمارسة احلق يف الرعاية الطبية يف عجـز الـسكان عـن الـدفع، وهـو مـا أثـر سـلبا علـى امكانيـة                  
 .عن طريق الربامج الرمسيةاحلصول على العالج الذي ال يتوفر 

ــر ٧٤أنظــر الفقــرة (وكمــا ذكــر أعــاله   - ١٢٢ ، واســتنادا اىل وزارة العمــل ) مــن هــذا التقري
والــصحة والرعايــة االجتماعيــة، كــان عــدد املرضــى املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية     

 و  ٢١ـن   امـرأة أعمـارهم مـا بيــ        ٧٠ مريضا من بينهم     ٤٥٧واملسجلني رمسيا يف جورجيا يبلغ      
ومل تكــن هنــاك ســوى حــاالت نــادرة النتقــال فــريوس اإليــدز مــن األم اىل الطفــل، .  عامــا٣٥

ولكن ينبغي أن يوضـع يف االعتبـار أن االختبـارات الـيت جتـرى علـى النـساء احلوامـل للكـشف                       
. عن فريوس اإليدز هي حىت اآلن اختبارات طوعية، وقد أجريت على عدد حمدود مـن النـساء                

ربنامج الرمسي ذي الصلة، حتـصل النـساء املـصابات بفـريوس اإليـدز علـى خـدمات                  ويف إطار ال  
وينبغـي التأكيـد علـى أنـه ال يوجـد أن متييـز يف جورجيـا                 . تشخيصية وعالج األعـراض باـان     

ــة     ــدز؛ ويف الوقـــت نفـــسه، تـــشري وزارة العمـــل والـــصحة والرعايـ ــا يتعلـــق بفـــريوس اإليـ فيمـ
ية جتاه اإليدز قويـة مبـا فيـه الكفايـة يف جمتمـع جورجيـا، وهلـذا                  االجتماعية اىل أن املواقف السلب    

كانت النـساء املـصابات بفـريوس اإليـدز حيـاولن التـزام الكتمـان فيمـا يتعلـق بتشخيـصهن مـن                       
 .أجل جتنب الضغط اتمعي احملتمل املرتبط حبالتهن الصحية
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مومـة والطفولـة ضـمن      وكما أشري يف التقرير األويل، أنـشئت ادارة خاصـة لـشؤون األ             - ١٢٣
ووفقـا لألمـر    ). الـيت تعـرف اآلن بـوزارة العمـل والـصحة والرعايـة االجتماعيـة              (وزارة الصحة   

ــم  ــة      ١٤٠رق ــة االجتماعي ــصحة والرعاي ــل وال ــن وزارة العم ــصادر ع ــران٢٣( ال ـــه / حزي يونيـ
اء ، يطلب من هذه االدارة تعزيـز الرقابـة علـى نوعيـة املـساعدات الطبيـة املقدمـة للنـس               )٢٠٠٠

ــوزارة باختــاذ      . واألطفــال ــة لل ــة التابع ــة واإلقليمي وباالضــافة اىل هــذا، كلفــت الوكــاالت احمللي
وتنفيــذ إجــراءات لتحــسني نوعيــة املــساعدات الطبيــة املقدمــة للنــساء واألطفــال، وتنفيــذ رقابــة 

 .دائمة على الظروف الصحية للنساء العامالت وغري ذلك
 بيانــات عــن عــدد األطبــاء واملــستوصفات واملرافــق   ويتــضمن التقريــر األويل جلورجيــا  - ١٢٤

، وبيانـات عـن     )مثال فيما يتعلـق بـصحتهن االجنابيـة       (األخرى، ووجود خدمات خاصة للنساء      
 .ويف هذا الصدد، ترد أدناه بعض املعلومات احلديثة. توفري الرعاية قبل الوالدة وبعدها

ومــات املقدمـــة مــن وزارة العمـــل   واســتنادا اىل مركــز االحـــصاءات الطبيــة واىل املعل    - ١٢٥
 دارا مـن دور     ٥٢والصحة والرعاية االجتماعية، تتاح اآلن خمتلف اخلـدمات الطبيـة للمـرأة يف              

 ٣٠ وحدة مـشورة نـسائية مـستقلة، و        ١٨و  ,  وحدة ألمراض النساء والتوليد    ٤٤األمومة، و   
 مراكــز ٣٠٦وحــدة مــشورة نــسائية ملحقــة بــدور األمومــة، ومركــزين مــستقلني للــوالدة، و   

ويعمل يف نظام الرعاية الصحية يف جورجيـا مـا جمموعـه            . والدة ملحقة باملرافق الطبية املختلفة    
 طبيـب أمـراض نـسائيـة و        ١ ٠٥٠ عامال طبيا معاونا، من بينهم       ٢٣ ٣٥٦ طبيبا و    ٢٠ ٢٢٥
 . طبيب أطفال٢ ٥٢٠
 بلـغ العـدد     ١٩٩٨م  يف عـا  : أما فيما يتعلق مبشكلة االجهاض، فينبغي مالحظة ما يلي         - ١٢٦

ــا    ــها  ٢١ ٠٠٠الكلــي حلــاالت االجهــاض يف جورجي ــة، مــن بين ــة اجهــاض  ٦ ٨٠٠ حال  حال
 حالــة علــى  ٥ ٤٠٠ حالــة و ١٤ ٩٠٠، ســجلت هــذه البيانــات   ٢٠٠٠ويف عــام . بــسيطة
 حالــة، ويف عــام ٥ ٣٠٠ حالــة و ١٥ ٠٠٠، بلغــت هــذه األرقــام ٢٠٠١ويف عــام . الترتيــب
ويف عـــام .  حالـــة علـــى الترتيـــب٥ ١٤٣ حـــاالت و ١٣ ٩٠٨ بلغـــت هـــذه األرقـــام ٢٠٠٢
 ١٠٠٠ عامـا حـوايل      ١٩ اىل   ١٥، بلغ عـدد حـاالت االجهـاض بـني النـساء مـن سـن                 ١٩٩٨

ــة، ويف عــامي  ــة ســنويا٦٠٠ بلــغ العــدد ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠حال ، كــان ١٩٩٨ويف عــام .  حال
 و ٢٠٠٠ويف عامـــي   .  حالـة  ٣٠٠٠عدد حـاالت االجهـاض بـني النـساء احلوامـل ألول مـرة               

.  حاليـا سـنويا  ٢٠٠، اخنفضت هذه األرقام بدرجة كبرية، وأصبحت ال تتجاوز حاليا     ٢٠٠٢
وقد كلفت وزارة العمل والصحة والرعاية االجتماعية وكاالا احمللية باختـاذ تـدابري ـدف اىل        
خفض عدد حاالت االجهاض اعتمادا على نشاط تثقيفي خـاص عـن الوسـائل احلاليـة لتنظـيم                  

 .األسرة
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ووفقا للقانون اجلنائي يف جورجيا، فان إجراء االجهـاض بـصورة غـري قانونيـة يعاقـب                  - ١٢٧
ــا بــني       ــراوح م ــرة تت ــد للمجتمــع لفت ــة، أو بالعمــل املفي ــه بالغرام  ســاعة، أو ٢٤٠ و ١٠٠علي

ويعاقـب علـى نفـس اجلرميـة الـيت يرتكبـها            . بالعمل االصالحي ملدة تتراوح من سـنة اىل سـنتني         
إجراء عمليــة االجهــاض بــصورة غــري قانونيــة، أو العمليــة الــيت تترتــب شــخص ســبقت ادانتــه بــ

ويعاقــب علــى عمليــات   . عليهــا عواقــب وخيمــة، بالــسجن ملــدة تــصل اىل ثــالث ســنوات       
االجهــاض غــري القانونيــة الــيت تــؤدي اىل وفــاة الــضحية بالــسجن ملــدة أقــصاها مخــس ســنوات   

 ).١٣٣ من املادة ٣-١الفقرات (
بيانــات الدميوغرافيــة الرئيــسية والبيانــات اإلحــصائية األخــرى عــن   وللحــصول علــى ال - ١٢٨

 .، أنظر اجلداول أدناه١٢املؤشرات يف سياق أحكام املادة 
 

 ١٢اجلدول           - ١٢٩
 

عدد حاالت  السنة
 الوالدة

 وفيات األمهات معدل الوالدة
 )عدد(

مؤشر وفيات 
 الرضع

 ١٥ر٣ ٣٧ ١٠ر٧ ٥٢ ٠٠٠ ١٩٩٧
 ١٥ر٢ ٣٤ ٩ر١ ٤٦ ٨٠٠ ١٩٩٨
 ١٧ر٥ ١٨ ٨ر٩ ٤٠ ٧٧٨ ١٩٩٩
 ١٤ر٩ ٢٣ ٨ر٩ ٤٠ ٤٠٠ ٢٠٠٠
٢٧ - ٤٦ ٣٧٠ ٢٠٠١ - 
 ١٥ر٢ ٢١ - ٤٥ ٢٦٣ ٢٠٠١

 
 ٢٠٠٢ و ٢٠٠١حاالت الوالدة يف عامي  - ١٣٠

 ١٣اجلدول           
 

عدد حاالت  السنة
 الوالدة

حاالت الوالدة 
 الفسيولوجية

حاالت الوالدة 
 املرضية

مراكز الوالدة 
 ريةالقيص

٤٦ ٣٧٠ ٢٠٠١ - - - 
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٤ ٧٧٨ ٩ ٠٢١ ٣٥ ٧٦٦ ٤٥ ٢٦٣ ٢٠٠٢ 
 

 املواليد املوتى ووفيات حديثي الوالدة يف - ١٣١
 ١٤اجلدول      ٢٠٠٢دور األمومة، جورجيا  

 
عدد املواليد 
 األحياء

عدد وفيات 
حديثي الوالدة 

معدل املواليد 
األحياء لكل 
١٠٠٠ 

معدل املواليد عدد املواليد املوتى
ألحياء لكل ا

١٠٠٠ 
 ١٥ر٢ ٧٠٢ ١٣ر٦٣ ٦١٤ ٤٥ ٠٣٣

 
 ١٥اجلدول     ٢٠٠٢وفيات الرضع واألطفال يف عام  - ١٣٢

 
معدل املواليد األحياء لكل  عدد الوفيات العمر

١٠٠٠ 
 ١٣ر٦٣ ٦١٤ من صفر اىل ستة أيام

 ٢ر٧١ ١٢٢  يوما٢٨ أيام اىل ٧من 
 ٢ر٦ ١١٦  يوما اىل سنة٢٩من 

 ٢ر٦ ٩٠٧  سنةاموع من صفر اىل
 - ١ ٠٩١ ١٤صفر اىل 

 
واســتنادا اىل وزارة العمــل والــصحة والرعايــة االجتماعيــة، ال توجــد أي معلومــات        - ١٣٣

وتوجـد البيانـات املعنيـة    . احصائية خاصة يف جورجيا عـن احلـوادث الـصناعية اخلاصـة بالنـساء           
 العـام لالصـابات    ويف املؤشـر  . جمزأة حسب فـروع االختـصاص واالعمـار ومـدة نـشاط العمـل             

 يف املائــة، كمــا تــستأثر املــرأة بنــسبة ٣ يف املائــة و ٢ر٥املتعلقــة بالعمــل، خيــص النــساء مــا بــني 
 . يف املائة من األشخاص املصابني بأمراض مهنية٤٠تصل اىل 

وفيمــا يتعلــق بادمــان املخــدرات بــني النــساء مقارنــة بالرجــال، ينبغــي مالحظــة أنــه يف   - ١٣٤
ــرة  ــة، مت تــشخيص  ٢٠٠٢-٢٠٠٠الفت  رجــل ٣٦٠٠ نــساء و ١٠٤، وطبقــا للبيانــات الرمسي
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وكانـت هـذه أول نتيجـة لبـدء عمليـة رصـد اجيابيـة        . على أم من مدمين املخدرات ألول مرة    
على مدى عام ملتعاطي املخدرات وانشاء خدمات خرباء يف جمال اساءة اسـتعمال املخـدرات،               

ــر األويل  ــر يف التقريـ ــا ذكـ ــة  ويف الوقـــت نفـــسه. كمـ ، تـــشري وزارة العمـــل والـــصحة والرعايـ
االجتماعيــة اىل أنــه ال تطبــق يف جورجيــا تــدابري خاصــة حملاربــة ادمــان املخــدرات بــني النــساء،  

 . يف املائة من العدد االمجايل٤نظرا ألن عدد املدمنات ال يتجاوز 
يف ويف ســياق املــادة قيــد االســتعراض، قــدمت بعــض املعلومــات املتعلقــة باألطفــال         - ١٣٥

ردود حكومــة جورجيــا علــى قائمــة القــضايا املــراد  "جورجيــا اىل جلنــة حقــوق الطفــل ضــمن  
ــة حقــوق الطفــل      ــا عــن تنفيــذ اتفاقي ــر املرحلــي الثــاين جلورجي " مناقــشتها عنــد النظــر يف التقري

 ).CRC/C/RESP/37, GE.03-43506 (E) 160903الوثيقة (
 ١٣املادة 
فلـيس هنـاك    .  صـاحلة  ١٣تقرير األويل عن تنفيذ املـادة       ال تزال املعلومات الواردة يف ال      - ١٣٦

متييز ضد املرأة يف التشريع واملمارسة على السواء، مع أن التدهور يف املوقف العـام يف البلـد ال                    
 .يزال يؤثر سلبا على متتع املرأة حبقوقها، وفقا ملا تنص عليه هذه املادة من االتفاقية

ــادة   - ١٣٧ ــياق املـ ــا١٣ويف سـ ــي   ، وباالضـ ــر األويل، ينبغـ ــواردة يف التقريـ ــات الـ فة اىل البيانـ
لتنفيذ متطلبات املرسوم اجلمهوري بشأن تدابري تعزيز محاية حقـوق اإلنـسان          : مالحظة ما يلي  

للمــرأة، وضــعت وزارة الالجــئني واالقامــة إجــراء خاصــا لتقــدمي مــساعدات ماليــة غــري دائمــة    
ويف إطـار هـذا اإلجـراء، مـن املقـرر أن       . ضـا لألشخاص املشردين داخليا والالجئني األكثـر تعر      

 :حتصل الفئات التالية من النساء املشردات داخليا والالجئات على املساعدات املالية املذكورة
  سنة؛١٨األمهات الوحيدات الاليت تعلن أطفاال دون سن  - 
 ١٨ أطفـال دون سـن   ٣األمهات يف أسرة كبرية الاليت تعلـن مـا ال يقـل عـن       - 

 .سنة
النــساء املتقاعــدات الوحيــدات العــاجزات عــن العمــل وال يوجــد لــديهن مــن    - 

 يعوهلن قانونا؛
 ســن ألشــخاص قتلــوا أثنــاء الرتاعــات يف  ١٨الزوجــات واألطفــال دون ســن  - 

 ).جنوب أوسيتيا سابقا(منطقة أخبازيا وتاسخني فايل 
 ٣٨٠ ، أصدر رئـيس مجهوريـة جورجيـا املرسـوم رقـم           ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢١ويف   - ١٣٨

ــا املــذكورة       ــدفع املزاي ــة لألشــخاص املعــدمني، ومبوجــب هــذا املرســوم ت ــا االجتماعي عــن املزاي
وينبغـي مالحظـة أن     . لِألشخاص الوحيدين املتقاعدين والعاجزين عن العمل واألطفال اليتـامى        
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وتقـدر هـذه   . هذه هي املزايا متنح باالضافة اىل املعـاش الـذي يـدفع هلـذه الفئـات مـن املـواطنني           
 ). دوالرا أمريكيا١١حوايل ( الري ٢٠ملزايا مببلغ ا

ــا جمموعــه  ٢٠٠٢ويف عــام  - ١٣٩ ــة للمــساعدات   ١٢، خــصص م ــون الري مــن امليزاني  ملي
ومت توسيع شروط االستحقاق للمـستفيدين مـن هـذا الربنـامج، مـع          . االجتماعية لألسر املعدمة  

حديـد، مت توسـيع الربنـامج    وعلـى وجـه الت  . االهتمام بـشكل خـاص باألسـر الـيت لـديها أطفـال           
.  الري شـهريا   ٣٥ سـنة وحتـصل علـى        ١٦ليشمل أسرا لديها سبعة أطفال أو أكثـر دون سـن            

وال يتعني على األسـر الـيت لـديها كـثري مـن األطفـال أن تـدفع مـصروفات لريـاض األطفـال أو                         
). مجـع القمامـة  امليـاه و (لدور احلضانة اليومية، كما أا ال تـدفع الفـواتري اخلاصـة مبرافـق معينـة              

وتنفيذا لقـرار جملـس مدينـة تبليـسي، حتـصل األسـر الـيت تقـيم يف العاصـمة علـى مبلـغ مقطـوع                 
واألسر املقيمـة يف تبليـسي والـيت لـديها كـثري            .  الري عند والدة طفلها األول والثاين      ٥٠قدره  

 الري عنــد والدة طفلــها ٥٠٠ الري و ٢٠٠مــن األطفــال حتــصل علــى مبلــغ مقطــوع قــدره  
واعتبارا مـن هـذا العـام، ختـصص ميزانيـة مدينـة تبليـسي عـالوة                 . بع واخلامس على الترتيب   الرا

وفـضال عـن هـذا، حيـق     .  الري عـن كـل طفـل لألسـر يف هـذه الفئـة      ٥اجتماعية شهريا قدرها  
لألسر املقيمـة يف تبليـسي والـيت لـديها ثالثـة أطفـال أو أكثـر التمتـع خبـصومات علـى فواتريهـا                         

كجــزء مــن مــشروع خــاص ترعــاه وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات اخلاصـة بالكهربــاء  
 .كما أا حتصل على دعم الستهالكها من الغاز الطبيعي. املتحدة األمريكية

 مليــــون الري لربنــــامج الرفــــاه ١٤ر٤، ختــــصص ميزانيــــة الدولــــة ٢٠٠٣ويف عــــام  - ١٤٠
ملـشروع أسـر لـديها سـبعة أطفـال أو      ومن بني املستفيدين من هـذا ا    . االجتماعي لألسر املعدمة  

 . الري شهريا٣٥ سنة وحتصل على ١٨أكثر دون سن 
. وال توجد يف جورجيا أي مجاعات اجتماعية مستبعدة من نظام الضمان االجتمـاعي             - ١٤١

ويف الوقت نفسه، فان مـستوى مزايـا الـضمان االجتمـاعي هـذه ال تكفـي لـضمان رفـاه مجيـع                       
 :ذا النقص، اختذت التدابري التاليةوملواجهة ه. املستفيدين منه

، أصدر رئيس مجهورية جورجيا مرسوما بشأن التـدابري         ٢٠٠٠يوليه  /يف متوز  - 
التنظيمية لتسهيل وضع الربامج من أجـل التغلـب علـى الفقـر وتـشجيع النمـو                 
االقتصادي يف جورجيا، ولتنفيذ هذا املرسوم، أنـشئت جلنـة حكوميـة برئاسـة           

 رئيس اجلمهورية؛
ــة يف تــشرين     و -  ــة، أصــدر رئــيس اجلمهوري ــاء علــى نتيجــة عمــل هــذه اللجن بن

 مرسوما بالتصديق على الـنص املؤقـت للربنـامج الـوطين            ٢٠٠٠نوفمرب  /الثاين
 .ملكافحة الفقر وتشجيع النمو االقتصادي
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وبالتعاون مع البنك الـدويل، وضـعت اسـتراتيجية خاصـة لالتـصاالت تـشمل تـوفري املعلومـات              
فية لضمان قيام اتصاالت وثيقة مع اتمع املـدين وابقـاء الـشعب علـى علـم كامـل                   وتدابري تثقي 

وقدمت الصيغة املؤقتة للربنامج الوطين للمنظمـات املاحنـة الدوليـة للنظـر             . ذه املبادرة اجلديدة  
 .فيها
وقد صمم هذا الربنامج الذي أعد باالشتراك مع البنك الدويل وصندوق النقد الـدويل             - ١٤٢
ومــن بــني األولويــات األخــرى، يغطــي . يــدار ملــدة تتــراوح مــن مخــس اىل ســبع ســنوات لكــي 

الربنامج املساعدات اليت تقـدم للمتقاعـدين الوحيـدين واملـسنني واملعـاقني واجلماعـات املعرضـة               
وفضال عن هذا، سـوف يـوىل اهتمـام خـاص للتـأمني ضـد البطالـة ولتقـدمي عـالوات                  . األخرى

ــة صــحية لقطاعــات الــسكان    لألســر وغريهــا مــن العــالوات  ــة ورعاي  األخــرى، ومعونــة غذائي
ويف سياق هـذه املـادة، ال بـد مـن االشـارة اىل أنـه                . األكثر فقرا، وتطوير الصناديق االجتماعية    

يف إطار اللجنة احلكومية املذكورة، أنشئت جلنة فرعية لضمان بارامترات العالقة بـني اجلنـسني       
 .ملشار اليهاداخل الربنامج يف مجيع ااالت ا

 ١٤املادة 
ــة، ينبغــي       - ١٤٣ ــرأة الريفي ــر األويل عــن مــشاكل امل ــواردة يف التقري ــات ال باالضــافة اىل البيان

 .مالحظة ما يلي
استنادا اىل وزارة الزراعـة واملـواد الغذائيـة، اختـذت هـذه اهليئـة احلكوميـة تـدابري معينـة                 - ١٤٤

 احتــادا ١٤٥، كــان هنــاك ٢٠٠٠فــي عــام ف. لوضــع بــرامج خاصــة للمــرأة يف املنــاطق الريفيــة 
 عــضو يف هــذه االحتــادات مــن ٤ ٥٠٠وكــان ).  عــضو١٠ ٠٠٠تــضم (ائتمانيــا يف جورجيــا 

 امــرأة منــهن بالفعــل مــن قــروض ــدف ٣ ٠٠٠ويف الوقــت احلاضــر، اســتفادت حنــو . النــساء
ــة القطــاع الزراعــي   ــي مالحظــة أن   . تنمي ــسه، ينبغ ــا ترأ ١٧ويف الوقــت نف ســها  احتــادا ائتماني

 زادت عملية قطـف أوراق الـشاي مبقـدار الـضعف علـى              ١٩٩٩-١٩٩٧ويف الفترة   . سيدات
وتعمـل النـساء الريفيـات      . وال يزال هذا االجتاه سائدا يف الوقـت احلاضـر         . حساب عمالة املرأة  

). تربيــة املاشــية، ومجــع البنــدق وبيعــه، وغــري ذلــك (أيــضا بنــشاط يف فــروع الزراعــة األخــرى  
وجيــري انــشاء عــدد مــن الوظــائف . ملــرأة الريفيــة يف بيــع املنتجــات الزراعيــةوتــستخدم عمالــة ا

 .اجلديدة يف هذه ااالت
ويف الوقت نفسه، وضعت وزارة الزراعـة واملـواد الغذائيـة بـرامج رمسيـة خاصـة يوجـه          - ١٤٥

 .االهتمام يف إطارها اىل انشاء وظائف جديدة يف املناطق الريفية، وخاصة للمرأة
 السنوات األخرية، مت تنفيذ عـدة مـشاريع يف جورجيـا لـدعم النـشاط االقتـصادي                  ويف - ١٤٦

وميكـن االشـارة    . للنساء الاليت يعملن حلسان، مبا يف ذلك النساء املقيمات يف املنـاطق الريفيـة             
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ومهمة مؤسسة كونـستنتا هـي   . اىل مؤسسة كونستنتا للتمويل اجلزئي كمثال ملثل هذا النشاط      
ــروض صــغري  ــساء العــامالت يف مــشاريع صــغرية   تقــدمي ق ــر الن ــام األول ألفق ــدأت . ة يف املق وب

 بـأول منحـة فرعيـة مـن مفوضـية         ١٩٩٧أكتـوبر   /مؤسسة كونـستنتا نـشاطها يف تـشرين األول        
ــداء مــن تــشرين األول . األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني  ــوبر /وابت ، أخــذت هــذه  ١٩٩٩أكت

ومـع  .  الدولية التابعة للواليات املتحدة األمريكية     املؤسسة تتلقى أمواال نقدية من وكالة التنمية      
 . شخص٦ ٠٠٠، بلغ عدد املقترضني الفعليني من مؤسسة كونستنتا حنو ٢٠٠٠اية عام 

ومتشيا مع التوصيات اليت قدمها برنـامج سـالمة األغذيـة التـابع للمفوضـية األوروبيـة،                  - ١٤٧
كز االعالمـي واالستـشاري للمـزارعني       وعمال مبرسوم رئيس مجهورية جورجيا، مت تأسيس املر       

ومن بني األولويـات الرئيـسية الـيت يتناوهلـا املركـز القـضايا       . بوصفه كيانا اعتباريا للقانون العام    
واجلـدير باملالحظـة أن املـرأة تـشغل عـدة مناصـب قياديـة ومراكـز                 . املتصلة بأمانة املرأة الريفيـة    
اليـا، بالتعـاون مـع الوكالـة األملانيـة للتعـاون        ويقـوم هـذا املركـز ح      . رئيسية بني مـوظفي املركـز     

واملـستفيدون مـن هـذا املـشروع هـم          . التقين بتنفيـذ مـشروع خـاص يهـدف اىل تنميـة الزراعـة             
 يف املائـة علـى األقـل        ٢٥، مـن بينـهم      )مارنويل وغاردابـاين  (مزارعون من منطقتني يف جورجيا      

 .من النساء
 ١٥املادة 
 :جورجيا يف جزء منها من دستور ٤٢تقول املادة  - ١٤٨

 .مجيع األشخاص هلم احلق يف الطعن أمام احملاكم حلماية حقوقهم وحريام -١" 
 ]...[ 
أي شـخص يــصاب بـأذى نــتج خطـأ عــن أجهـزة الدولــة أو احلكـم احمللــي أو       -٩" 

 "موظفيها تكفل له احملاكم تعويضا كامال من موارد الدولة
 .ال ميكن تقييدها أو ربطها بشروطوهذا احلق منصوص عليه كقاعدة دستورية  
حيــق جلميــع "ومبوجــب القــانون األساســي اخلــاص باحملــاكم ذات االختــصاص العــام،    - ١٤٩

األشــخاص الــدفاع عــن حريــام وحقــوقهم عــن طريــق احملــاكم، امــا شخــصيا أو عــن طريــق    
اس تطبــق العدالــة علــى أســ "ويــنص القــانون أيــضا علــى أن  ). ٣ مــن املــادة ١الفقــرة " (ممــثلني

املساواة بني مجيع أطراف القضية أمام القانون واحملاكم؛ وتتم اإلجراءات القضائية على أسـاس              
ومتـارس احملكمـة العليـا      ). ٦ مـن املـادة      ٢ و   ١الفقرتـان   " (املساواة يف احلقوق ومبدأ التخاصـم     

لطتها يف جورجيا، وهي أعلى حمكمة لالستئناف األخري لتطبيق العدالة يف مجيع أحناء البلـد، سـ               
 ).٢قانون احملكمة العليا، املادة (على أساس مبدأ املساواة ومبدأ التخاصم 
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ومبوجـب قــانون احملكمــة الدسـتورية، جيــوز لألفــراد اجلـورجيني وغــري اجلــورجيني، إذا     - ١٥٠
راؤا أن حقوقهم وحريام املعترف ا يف الباب الثـاين مـن دسـتور جورجيـا قـد انتـهكت، أن                     

م احملكمة الدستورية عن دستورية إجراءات رقابية أو قواعد معينة تتـصل ـا             يقيموا دعاوى أما  
 ).١، الفقرة ٣٩املادة (وتتعارض مع الباب املذكور أعاله من القانون األساسي 

جيـوز ألي شـخص الـدفاع    ) أ(وينص قانون اإلجراءات املدنية يف جانب منه على أنـه         - ١٥١
ويف األمـور املدنيـة، تطبـق العدالـة حـصرا           ) ب(،  )١لفقرة  ، ا ٢املادة  (عن حقوقه أمام احملكمة     

 ).٥املادة (عن طريق احملاكم على أساس مساواة مجيع األشخاص أمام القانون واحملاكم 
اجلميـــع " مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة علـــى أن ٩ مـــن املـــادة ١وتـــشدد الفقـــرة  - ١٥٢

صر واجلنـسية واللغـة والنـوع والوضـع         متساوون أمام القانون واحملاكم، بصرف النظر عـن العنـ         
 ".االجتماعي والثروة واملنصب ومكان اإلقامة والديانة واملعتقد والظروف األخرى املماثلة

 من الدسـتور علـى أن أي فـرد يقـيم بـصورة قانونيـة يف       ٢٢ من املادة    ١وتنص الفقرة    - ١٥٣
 وال يـسمح بتقييـد هـذه     .أراضي جورجيـا لـه حريـة التنقـل داخـل البلـد واختيـار مكـان اقامتـه                  

ــة واألمــن العــام، وهــو مــا يلــزم لوجــود جمتمــع        احلقــوق اال وفقــا للقــانون لــضمان أمــن الدول
وينص الدسـتور   ). ٣، الفقرة   ٢٢املادة  (دميقراطي وللصحة العامة ومنع اجلرمية وتطبيق العدالة        

 ).١، الفقرة ٤٦ة املاد(على أنه جيوز تقييد هذا احلق يف حالة الطوارئ أو األحكام العرفية 
ــانون      - ١٥٤ ــا قـ ــتور ينظمهـ ــا يف الدسـ ــوق املنـــصوص عليهـ ــذ احلقـ ــة لتنفيـ واجلوانـــب العمليـ

وختتلــف إجــراءات . اإلجــراءات لتحديــد وتــسجيل املــواطنني اجلــورجيني واملقــيمني األجانــب  
وقواعد التسجيل الثبات الشخصية املنصوص عليها يف هذا القـانون اختالفـا كـبريا عـن النظـام           

وفيايت السابق جلوازات السفر والذي كان يقيد يف واقع األمر حـق الفـرد يف اختيـار مكـان             الس
 .١٩٩٦يونيه /وقد اعتمد هذا القانون يف حزيران. اقامته حبرية

وطبقا هلذا القانون، فان اهلدف من تسجيل املـواطنني اجلـورجيني واملقـيمني األجانـب                - ١٥٥
 هــو تــوفري بيانــات عنــهم ولكــي ميارســوا حقــوقهم  )مبــا يف ذلــك األشــخاص عــدميي اجلنــسية (

ــام ولكــن ســواء كــان شــخص مــا مــسجال أو غــري مــسجل، فــان هــذا ال ميكــن أن      . وواجب
يستخدم كأساس لتقييد احلقوق واحلريات الدسـتورية للمـواطنني اجلـورجيني أو األجانـب، أو               

 ١، الفقرتـان    ٢املـادة   (كشرط الستبعادهم من الفرص اليت يوفرها القانون أو من االنتخابـات            
 ).٣و 

ــاكن       - ١٥٦ ــسجيل أنفــسهم يف أم ــواطنني اجلــورجيني واملقــيمني األجانــب ت ويطلــب مــن امل
 ١٦أما األشـخاص حـىت سـن        . إقامتهم، وهو املكان الذي يعترب أن الشخص قد اختاره بنفسه         

يـاء  سنة واألشـخاص القـصر أو حتـت الوصـاية فيـتم تـسجيلهم مـع أبـائهم أو أوصـيائهم أو أول                      
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وال ميكن تسجيل األشخاص من هـذه الفئـة بـصورة           . أمورهم أو غريهم من املمثلني القانونيني     
 ).٣-١، الفقرات ٣املادة (مستقلة اال مبوافقة كتابية من اآلباء أو األوصياء أو غريهم 

ويطلب من األشخاص الذين يغريون مكان إقامتهم ملدة تزيـد عـن ثالثـة أشـهر ابـالغ            - ١٥٧
رمسية املختصة بأماكن إقامتهم اجلديدة يف غضون عـشرة أيـام، وتقـوم هـذه اجلهـات           اجلهات ال 

وهذا ال يسري على األشخاص احملتجزين قبـل احملاكمـة أو الـذين            . بتسجيلها خالل مخسة أيام   
 ).٣ و ١، الفقرتان ٤املادة (يقضون أحكاما بالسجن أو يؤدون اخلدمة العسكرية االلزامية 

الــذين لــيس هلــم مكــان اقامــة فيــسجلون أنفــسهم يف املركــز الــسكاين  أمــا األشــخاص  - ١٥٨
ــاونيهم    ــه دون ذكــر عن ــذي يوجــدون في ــى أســاس     . ال ــع الظــروف عل ــسجيل يف مجي ــتم الت وي

اإلجراءات املنصوص عليها يف التشريع الساري الـذي يـنظم اهلويـة الشخـصية أو نـوع اإلقامـة                   
 ).٢ و ١، الفقرتان ٥املادة (بالنسبة لألجانب 

ومبوجــب قــانون الوضــع القــانوين لألجانــب، حيــق لألجانــب االنتقــال حبريــة يف مجيــع    - ١٥٩
. أراضــي جورجيــا واختيــار مكــان إقامتــهم حبريــة وفقــا لإلجــراءات الــيت يــنص عليهــا القــانون  

وجيــوز تقييــد انتقــال األجانــب واختيــار أمــاكن إقامتــهم عنــدما يكــون ذلــك ضــروريا لــضمان  
على النظام االجتماعي ومحاية الصحة العامة ومحايـة احلقـوق واملـصاحل            األمن القومي واحملافظة    

 ).١٨املادة (الشرعية للمواطنني اجلورجيني واألشخاص اآلخرين 
ويــنص القــانون اجلنــائي يف جورجيــا علــى توقيــع عقوبــات علــى شــكل غرامــات،           - ١٦٠

ها سـنة واحـدة عنـد       وأحكام باألشغال االصالحية ملدة أقصاها ستة أشهر، واحلبس ملـدة أقـصا           
منع أشخاص يقيمون بصورة قانونيـة يف البلـد مـن االنتقـال حبريـة يف مجيـع أحنـاء جورجيـا، أو                 
اختيــار أمــاكن إقامتــهم حبريــة، أو مغــادرة جورجيــا حبريــة، أو منــع املــواطنني اجلــورجيني مــن    

ا أو اسـاءة    وعنـدما يـتم هـذا املنـع باسـتخدام القـوة أو التهديـد باسـتخدامه                . دخول البلد حبرية  
استخدام موظف لوضعه الرمسـي، فـان مثـل هـذه األعمـال قـد تـؤدي اىل احلـبس ملـدة أقـصاها                        
ســنتان، أو الغرامــة أو األشــغال االصــالحية ملــدة أقــصاها ســنة واحــدة، وابعــاد املوظــف عــن      

 ).٢ و ١، الفقرتان ١٤٢املادة (وظيفته ملدة أقصاها ثالث سنوات 
 ١٦املادة 
القــضاء علــى  (١٦ومــات عــن اإلطــار القــانوين املنــصوص عليــه يف املــادة  ال تــزال املعل - ١٦١

، والـواردة يف التقريـر     )التمييز ضد املـرأة يف كافـة األمـور املتعلقـة بـالزواج والعالقـات األسـرية                
ويف الوقـت نفـسه، فانـه مـن الـضروري التأكيـد             . األويل جلورجيا ال تـزال معلومـات صـحيحة        

 .على أهم القضايا
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 من الدسـتور تـنص علـى أن الـزواج اقتـران طـوعي يقـوم علـى املـساواة يف                      ٣٦ادة  فامل - ١٦٢
 .احلقوق بني الزوجني وتكفل الدولة رفاه األسرة

وطبقــا للقــانون املــدين، يعــد الــزواج اقترانــا طوعيــا بــني الرجــل واملــرأة لغــرض تكــوين  - ١٦٣
). ١١٠٦املــادة (دنيــة أســرة، ويأخــذ الــصفة القانونيــة عــن طريــق الــسجل الرمســي لألحــوال امل

). ١١٠٧املــادة (وشــروط عقــد الــزواج هــي بلــوغ الــسن املؤهلــة للــزواج وموافقــة الــزوجني    
ويف ظـروف اسـتثنائية، جيــوز   .  عامـا أن يعقـد الــزواج  ١٨وجيـوز ألي شـخص بلـغ مــن العمـر     
 عامــا، بــشرط أن يقــدم اآلبــاء أو املمثلــون القــانونيون   ١٦الــسماح بــالزواج ابتــداءا مــن ســن  

ــة  اآل ــهم الكتابي ــة، جيــوز      . خــرون موافقت ــن املوافق ــانونيون ع ــون الق ــاء أو املمثل ــع اآلب وإذا امتن
 ).١١٠٨املادة (للمحكمة أن تأذن بالزواج ألسباب معقولة واستنادا اىل إعالن من الزوجني 

وحيتاج األجانـب الراغبـون يف الـزواج يف جورجيـا اىل شـهادة صـادرة مـن الـسلطات                     - ١٦٤
وال يــسري هــذا اإلجــراء علــى . لــدهم تؤكــد أنــه ال توجــد أي عوائــق لــزواجهماملختــصة يف ب

املــادة (األشــخاص عــدميي اجلنــسية أو علــى رعايــا الــدول الــيت ال تــصدر مثــل هــذه الــشهادات 
١١١٨.( 
 :وحيظر الزواج يف األحوال التالية - ١٦٥

 بني شخصني أحدمها على األقل متزوج بالفعل؛ - 
 بني أقرباء الدم؛ - 
 بني األخوة واألخوات األشقاء وغري األشقاء؛ - 
بني شخصني أحدمها على األقل صدر بشأنه إعالن من إحـدى احملـاكم بعـدم          - 

 ).١١٢٠املادة (صالحيته قانونا 
وشــهادة ) ب(وفــاة أحـد الـزوجني؛   ) أ: (واٍألسـباب الـيت تـدعو اىل إــاء الـزواج هـي      - ١٦٦

وعمـال باتفـاق مـشترك بـني زوجـني لـيس            .  والطـالق  )ج(قانونية بأن أحد الزوجني قد تويف؛       
لديهما أطفال قصر أو شـهادة مـن أحـد الـزوجني بـأن الـزوج اآلخـر مفقـود، أو عـاجز قانونـا            
بسبب مرض عقلي، أو يقضي حكما بالـسجن ملـدة ال تقـل عـن ثـالث سـنوات، جيـوز طلـب                       

مجيــع احلــاالت ويف ). ١١٢٥ و ١١٢٤املادتــان (الطــالق عــن طريــق ســجل األحــوال املدنيــة  
 .األخرى جيب إاء الزواج حبكم من احملكمة

وطبقــا للقــانون املــدين، ال جيــوز للــزوج أن يطلــق زوجتــه أثنــاء محلــها وملــدة عــام بعــد  - ١٦٧
 ).١١٢٣املادة (والدة طفلها دون موافقة الزوجة 
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 .١٦وترد يف اجلداول أدناه بعض البيانات اإلحصائية املتعلقة بأحكام املادة  - ١٦٨
 ١٧اجلدول        حاالت الزواج والطالق - ١٦٩

 
حاالت الزواج  السنة  من السكان١٠٠٠لكل 

 )باأللف(
حاالت الطالق 

 حاالت الطالق حاالت الزواج )باأللف(
 ٠ر٥ ٤ر٠ ٢ر٣ ١٩ر٣ ١٩٩٦
 ٠ر٥ ٣ر٥ ٢ر٣ ١٧ر١ ١٩٩٧
 ٠ر٣ ٣ر٠ ١ر٨ ١٥ر٣ ١٩٩٨
 ٠ر٤ ٣ر٠ ١ر٦ ١٣ر٨ ١٩٩٩
 ٠ر٤ ٢ر٨ ١ر٩ ١٢ر٩ ٢٠٠٠
 ٠ر٤ ٢ر٩ ٢ر٠ ١٣ر٣ ٢٠٠١

 
 ١٨اجلدول     )بالسنوات(متوسط العمر عند الزواج  - ١٧٠

 
 نساء رجال السنة

 ٢٤ر١ ٢٧ر٩ ١٩٩٦
 ٢٤ر٤ ٢٨ر١ ١٩٩٧
 ٢٤ر٥ ٢٨ر٥ ١٩٩٨
 ٢٥ر١ ٢٨ر٨ ١٩٩٩
 ٢٤ر٩ ٢٨ر٩ ٢٠٠٠
 ٢٥ر٣ ٢٩ر٢ ٢٠٠١

 
 ١٩اجلدول    )بالسنوات(متوسط العمر عند الزواج األول  - ١٧١

 
 نساء رجال السنة

 ٢٣ر٨ ٢٧ر٣ ١٩٩٦
 ٢٤ر٠ ٢٧ر٨ ١٩٩٧
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 ٢٤ر٤ ٢٨ر٠ ١٩٩٨
 ٢٤ر٦ ٢٨ر٣ ١٩٩٩
 ٢٤ر٨ ٢٨ر٤ ٢٠٠٠
 ٢٥ر١ ٢٨ر٩ ٢٠٠١

 
 ٢٠اجلدول  )بالسنوات(متوسط العمر عند الزواج الثاين والزجيات التالية  - ١٧٢

 
 نساء رجال السنة

 ٣٩ر٤ ٤٤ر٢ ١٩٩٦
 ٣٧ر٢ ٣٩ر٠ ١٩٩٧
 ٣٧ر٩ ٤١ر٨ ١٩٩٨
 ٣٨ر٢ ٤٣ر٦ ١٩٩٩
 ٣٩ر٧ ٤٤ر٣ ٢٠٠٠
 ٣٣ر١ ٤٣ر٥ ٢٠٠١

 
 ٢١اجلدول    )بالسنوات(متوسط العمر يف حاالت الطالق  - ١٧٣

 
 نساء رجال السنة

 ٣٦ر٠ ٣٩ر١ ١٩٩٦
 ٣٥ر٤ ٣٨ر٧ ١٩٩٧
 ٣٦ر٠ ٣٨ر٩ ١٩٩٨
 ٣٦ر٠ ٣٨ر٣ ١٩٩٩
 ٣٦ر٣ ٣٩ر٥ ٢٠٠٠
 ٣٦ر٨ ٤٠ر١ ٢٠٠١
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 قائمة املرفقات
 
ــرة  خطــة عمــل لتحــسني ظــ   -١ ــا للفت اعتمــدت  (٢٠٠٤-٢٠٠١روف املــرأة يف جورجي

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٩ بتـاريخ    ١٤٠٦مبرسوم من رئيس مجهورية جورجيـا رقـم         
٢٠٠٠.( 

بشأن تدابري تعزيز محايـة حقـوق اإلنـسان للمـرأة يف       "مرسوم رئيس مجهورية جورجيا      -٢
 ".جورجيا

مل حملاربـة العنـف ضـد املــرأة         بشأن اعتماد خطة الع   "مرسوم رئيس مجهورية جورجيا      -٣
)٢٠٠٥-٢٠٠٠"( 

بــشأن اعتمــاد خطــة العمــل ملكافحــة االجتــار غــري  "مرســوم رئــيس مجهوريــة جورجيــا  -٤
 )"٢٠٠٥-٢٠٠٣(املشروع 

 ).نسخة جورجية" (املرأة والرجل يف جورجيا"جمموعة احصائية  -٥
 


