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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 2017أيلول/سبتمرب  11-29
 جدول األعمال من 10و 2البندان 

نسان ق اإلالتقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقو 
 وتقارير املفوضية السامية واألمني العام

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

تقريرررر مفررروض األمرررم املتحررردة السرررامي حلقررروق اإلنسررران ب ررر ن التعررراون   
 جورجيا  مع

 موجز  
  إىل مفاو  األماا احتةادل الساام  34/37طلب جملس حقوق اإلنساان    رارا    

ن يقاد    ةسا   وأحلقوق اإلنسان أن يواصل تقدمي احسااعدل التقنةاع عان طريات م تباب   تبل
 تنفةذ . و لقرا  ابالدو ل السادسع والثالثني للمجلس تقريراً خطةاً عن التطو ات احتصلع 

وصفاً جلهود احساعدل التقنةع اليت تبذهلا مفوضاةع األماا احتةادل ويتضمن هذا التقرير  
ن   اإلنساااا الساااامةع حلقاااوق اإلنساااان ااحفوضاااةع الساااامةع  مااان أجااال النهاااو   ت زياااز حقاااوق

ملموساع مان  تادا ري جو جةا ومحايتها  ويشري   الورت ذاتاب إىل التةاد ت الايت تتطلاب ا ااذ
 أجل التصدي هلا. 

رئةسةع األخرى الوا دل   القرا   الدعول اليت وجهها اجمللاس مان أجال ومن ال ناصر ال 
ىل أخباااي   لةمةاع إإاتحع وصول فو ي للمفوضةع الساامةع وللةاات حقاوق اإلنساان الدولةاع واإلر
ع الوصاااول إم انةااا   جو جةاااا  ومنطقاااع تس/ةنفات/أوساااةتةا اجلنو ةاااع    جو جةاااا. وي اااذ ر أن

 ةدل.ما احتالسامةع وال آللةات حقوق اإلنسان التا  ع لألت تح ال للمفوضةع  هذ  مل
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 مقدمة -أولا  
  الاذي طلااب فةاب اجمللااس 34/37يقاد  هااذا التقريار وفقاااً لقارا  جملااس حقاوق اإلنسااان  -1

قااوق اإلنسااان أن يواصال تقاادمي احساااعدل التقنةاع عاان طرياات إىل مفاو  األمااا احتةاادل الساام  حل
  م تاااااب مفوضاااااةع األماااااا احتةااااادل الساااااامةع حلقاااااوق اإلنساااااان ااحفوضاااااةع الساااااامةع    تبلةسااااا 

احستشااا  الرفةااس احسااتوى اح ااين سقااوق اإلنسااان. وطلااب جملااس حقااوق اإلنسااان أيضاااً إىل  ميثلااب
 شاا ن تنفةااذ   1ااخلامسااع والثالثااني للمجلااس إحاطااع شاافويعاحفوضااةع السااامةع أن تقااد    الاادو ل 

  وأن تقاااد    الااادو ل السادساااع والثالثاااني للمجلاااس تقرياااراً خطةااااً عااان التطاااو ات 34/37القااارا  
  إىل أن يتاااااو وصااااول فااااو ي للمفوضااااةع 34/37ذات الصاااالع. ودعااااا اجمللااااس أيضاااااً    القاااارا  

مةاااااااع إىل أخباااااااااي     جو جةاااااااا  ومنطقاااااااع الساااااااامةع وللةاااااااات حقاااااااوق اإلنساااااااان الدولةاااااااع واإلرلة
 تس/ةنفات/أوسةتةا اجلنو ةع    جو جةا. 

ويتضاااااامن هااااااذا التقرياااااار وصاااااافاً للمساااااااعدل التقنةااااااع الاااااايت تقاااااادمها احفوضااااااةع السااااااامةع  -2
  قااارا  نساااان عماااالً جو جةاااا   ماااا يتضااامن است راضااااً للتطاااو ات الرئةساااةع احتصااالع سقاااوق اإل إىل

 . 34/37اجمللس 
د التقريااار إىل اح لوماااات احقدماااع مااان ح وماااع جو جةاااايف وم تاااب أماااني اح اااامل   ويساااتن -3

جو جةاااا اوهاااو مطسساااع وطنةاااع حلقاااوق اإلنساااان م تمااادل   الفئاااع  ألاااف  يف واحن ماااات الدولةاااع 
واإلرلةمةااع فضااااًل عااان احن ماااات اااري احل ومةاااع احمللةاااعيف وإىل واثئااات مقدمااع مااان مصااااد  مفتوحاااع 

 .  2اموثورع
احفوضةع السامةع ال ناياع الواجباع للتةقات  راد  احساتطا   مان صاةع اح لوماات و ذلت  -4

 ةاااااع. لاااااذا  ةا اجلنو الااااوا دل  وذلاااااو    ااااال ودوديااااع احاااااوا د وت اااااذ  الوصاااااول إىل أخبااااااي  وأوساااااةت
على   ض  األضواء يتضمن هذا التقرير عرضاً شامالً عن حالع حقوق اإلنسان  ول نب يسّلط ال

ضااةع  تلقتهااا احفو ومااات الاايتات الرئةسااةع احتصاالع سقااوق اإلنسااان اسااتناداً إىل اح لالقضااا  والتطااو  
 السامةع. 

واتصالت احفوضااةع السااامةع  /تلاف اجلهااات صاااحبع احصاالةع ووجهات نااداًء ماان أجاال  -5
    اإلحاطاااع علاااى مور هاااا الشاااب   التماسااااً ل ساااها 34/37تقااادمي م لوماااات عمااااًل ابلقااارا  

ألمااا  ةااا ت ارياار احفااو  السااام   وذلااو ماان جهااات  ةنهااا الاادول األعضاااء و الشاافويع و  تق
 ع. ري ح ومةاحتةدل وم تب أمني اح امل   جو جةا ومن مات ح ومةع دولةع ومن مات ا

__________ 

. ومي ااان االطاااال  علاااى تساااجةل ل حاطاااع الشااافويع   2017حزيران/يونةاااب  21ر ااادمت اإلحاطاااع الشااافويع     1ا
 http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/regulصفةع احملفو ات على ال ناوان التاات  

ar-sessions/35th-session/watch/item10-general-debate-32nd-meeting-35th-regular-session-human-

rights-council/5478270539001 . 
 . 2017حزيران/يونةب  1حدد احوعد النهائ  لتقدمي اح لومات     2ا

http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/regular-sessions/35th-session/watch/item10-general-debate-32nd-meeting-35th-regular-session-human-rights-council%20/5478270539001
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/regular-sessions/35th-session/watch/item10-general-debate-32nd-meeting-35th-regular-session-human-rights-council%20/5478270539001
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/regular-sessions/35th-session/watch/item10-general-debate-32nd-meeting-35th-regular-session-human-rights-council%20/5478270539001
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 املساعدة التقنية والتطورات املستجدة يف جمال حقوق اإلنسان -اثنياا  
وق اإلنسااان ات ااس للمفوضااةع السااامةع   ع اانّي مستشااا   فةااس احسااتوى حلقاا2007  عااا   -6

 فااون يدعمااب مو و   تبلةساا   وتيطاا  أنشااطع احستشااا  الرفةااس احسااتوى منطقااع جنااو  القورااااي. 
ل واحساااعدل ى احشااو  وطنةااون   جو جةااا وأذ  ةجااان. و  جو جةااا  يقااد  احستشااا  الرفةااس احسااتو 

تماااس احاااد  ن ماااات اجمل اح اااامل ومالتقنةاااع إىل احل وماااع والربحاااان واجلهاااااي القضاااائ  وم تاااب أماااني
االساتفادل مان لثيارات و اوفريت األما احتةدل القطري وجمتمس احاانيني  ققةقااً ألهادان منهاا ساد 
 مااو  منهااا تنفةااذ مجلااع أ التقااد  احملااراي ودعااا االمتثااال ح ااايري حقااوق اإلنسااان الدولةااع واحساااعدل 

 مل احتصلع هبا. االسرتاتةجةع الوطنةع حلقوق اإلنسان وخطع ال 

 التقين للتعاون الرئيسية اجملالت -ألف 
  تباااوأت 2012  أعقاااا  االنت/ااااابت الربحانةاااع الااايت جااارت   تشااارين األول/أ تاااو ر  -7

مااااع ي   حل و رضااااا  حقااااوق اإلنسااااان م انااااع أ ااااراي   جاااادول أعمااااال الفاااارعني التنفةااااذي والتشاااار 
 جو جةا. 

 2013  أجناز    أيلول/سابتمرب Georgia in Transitionواسات /د  تقريار لمال عناوان  -8
قاانو  وسقاوق تو ي والتوماس هامر رغ  احستشا  اخلاص لالقاد األو ويب اح ين ابإلصالو الدسا

ق اإلنساان ماياع حقاو اإلنسان   جو جةا  أساساً لد اسع من أجل وضس االسرتاتةجةع الوطنةاع حل
 . 2014  تةجةع اليت اعتمدها الربحان   وه  االسرتا2020-2014  جو جةا للفرتل 

واهلاادن اح لاان لالساارتاتةجةع الوطنةااع هااو إرامااع  دميقراطةااع مطسسااةع  وضاامان أن ت ااون  -9
اإلجراءات الايت تت/اذها اجلهاات احساطولع موجهاع نياو إعماال حقاوق اإلنساان للسا ان. ودعمااً 

ال حقااوق اإلنسااان لفاارت  لالساارتاتةجةع الوطنةااع  وضاا ت احل ومااع خطاايت عماال وطنةتااني   جماا
  نشااااااااارت احل وماااااااااع 2017. و  نةساااااااااان/أ ريل 2017-2016و 2015-2014السااااااااانتني 

 .  3اوعممت تقريراً عن التقد  احملراي   تنفةذ االسرتاتةجةع الوطنةع
أ نشااال جملاااس مشااارتا  اااني الو ااااالت لتنساااةت خطاااط ال مااال الوطنةاااع  2014و  عاااا   -10

ع الوطنةااع فةااذ اخلطاا ئااةس الااواي اء  وأسااندت إلةااب مهمااع  صااد تن احت لقااع سقااوق اإلنسااان  يرأسااب
  مااا فتاال 2016. ومنااذ 2015حلقااوق اإلنسااان  ل اان هااذا اجمللااس مل وتمااس منااذ أواسااط عااا  

 احت لقاع  رصاد ز أعمالابالربحان يدعا مشا  تب   األنشطع احتصلع سقوق اإلنسان عن طريت ت زيا
حلقاااوق  ع الوطنةاااعاإلنساااان الدولةاااع واإلرلةمةاااع واحطسساااتنفةاااذ احل وماااع لتوصاااةات للةاااات حقاااوق 

 اإلنسان. 
وردمت احفوضةع السامةع  إىل جانب  ةا ت أخرى ات  ع لألما احتةدل  احساعدل إىل  -11

احل ومااع لوضااس وتنفةااذ خطااع ال ماال الوطنةااع حلقااوق اإلنسااان   ااا   ذلااو   إطااا   اار م  ميولااب 
__________ 

 Report on progress in the implementation of the National Strategy for the Protection of Human“  3ا

Rights in Georgia, 2014-2020, and recommendations as to future approaches” اتقريار عان التقاد  احملاراي  
وتوصااةات فةمااا يت لااات  2020-2014  تنفةااذ االساارتاتةجةع الوطنةااع حلمايااع حقااوق اإلنسااان   جو جةااا للفاارتل 

-http://ewmiع   أعااااااد  خبااااااري   جمااااااال حقااااااوق اإلنسااااااان. متاااااااو علااااااى ال نااااااوان التااااااات  ابحقااااااا ابت احسااااااتقبلة

prolog.org/images/files/4265ReportonimplementationHumanRightsStrategyENGEWMIUNDP.PDF . 

http://ewmi-prolog.org/images/files/4265ReportonimplementationHumanRightsStrategyENGEWMIUNDP.PDF
http://ewmi-prolog.org/images/files/4265ReportonimplementationHumanRightsStrategyENGEWMIUNDP.PDF
http://ewmi-prolog.org/images/files/4265ReportonimplementationHumanRightsStrategyENGEWMIUNDP.PDF
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أنشااااطع احساااااعدل  ناااااء القااااد ات لصاااااي  ا ساااا  احهاااان القانونةااااع االقاااااد األو ويب. وتضاااامنت 
وماو ف  الشارطع وطاال  اجلام اات واجلماعاات الشابا ةع وال ااملني   اخلدماع احدنةاع   ان فااةها 
 ثلو هةئات احل ا الذا  احملل . ووري قديد م  ا األنشطع اليت تضطلس هبا احفوضةع الساامةع 

ع خطاااع ال مااال الوطنةاااع حلقاااوق اإلنساااان  وت نّفاااذ هاااذ  األنشاااطع تلبةاااًع ابلتشااااو  الوثةااات ماااس أمانااا
للطلبات اليت تقدمها احل ومع وابلت اون م ها. ويسلط هذا التقرير الضاوء علاى القضاا  الرئةساةع 

 احتصلع سقوق اإلنسان اليت هتدن أنشطع احفوضةع السامةع إىل م اجلتها.

 إقامة العدل -1 
سامةع    إطا  ما تقدماب مان مسااعدل   رطاا  ال دالاع  علاى إذ ااء   زت احفوضةع ال -12

. وابلت ااااون اإلنساااان وعااا  القضاااال اجلااادد و نااااء راااد اهتا   جماااال تطبةااات اح اااايري الدولةاااع حلقاااوق
  از علاى احلات   يباً ير الوثةت مس اح هد األعلى للقضاء  ردمت احفوضةع الساامةع إىل القضاال تاد

ألسااريع  وحاات ااحلةااال  ت   حريااع الاادين أو اح تقااد  واحلاات   اخلصوصااةع و حريااع الت بااري  واحلاا
مااااًل حباادأ ادلااع وإععاألشاا/اص ذوي اإلعارااع   الوصااول إىل ال دالااع. وت زياازاً للةاات   وا مااع 

 لقضاااال  ت اااافط وساااائل الااادفا   أجااارت احفوضاااةع الساااامةع عااادل د اساااات  طلاااب مااان  ئاااةس ا
  ط وساائل الاادفا زياز ت ااافا  جهااود احسااعدل األوسااس نطارااً الرامةااع إىل ت احمل ماع ال لةااا. و  إطا

لتااد يب الااذي ووفاارت ا أراماات احفوضااةع السااامةع ت اااو ً متواصاااًل مااس  ا طااع احملااامني   جو جةااا
ني. وتساااتند احما سااا ابت اآلن ماااد جاً ضااامن رائماااع الااادو ات الد اساااةع احهنةاااع اخلاصاااع ابحملاااامني

لصااد ل عان اات الصالع ذتقدمها احفوضةع السامةع   رطاا  ال دالاع إىل التوصاةات احساعدل اليت 
 للةات حقوق اإلنسان التا  ع لألما احتةدل.

ويشااري التقرياار احرحلاا  احت لاات  تنفةااذ االساارتاتةجةع الوطنةااع إىل  وجااود شاا وا  بااريل    -13
ها   تناام  هاذ  الشا وا  الانه  . و اا ساا 4اصفون اجملتمس حول اساتقاللةع القضااء ونزاهتاب 

   Rustavi 2الذي اتب ب جهااي القضاء   ت اطةب مس رضةع احل ةع احتنااي  علةها حملطع التلفزيون  
وهاا  القنااال الاايت ق ااى ةعلااى نساابع مشاااهدل   البلااد والاايت ت اارن عموماااً ابنتقادهااا للة ومااع. 

 8قااوق اإلنسااان تااد رياً مطرتاااً  م اادد     ا ااذت احمل مااع األو و ةااع حل2017لذا /مااا س  3 و 
 لذا / 2لذا /مااا س  يقضاا   ورااف تنفةااذ احل ااا الصاااد  عاان احمل مااع ال لةااا   جو جةااا  تااا ي  

ما س  والذي يقض   نقل احل ةع إىل مالو سا ت حلاني إشا ا  لخار. وأعلنات ح وماع جو جةاا 
 أهنا تنوي تنفةذ هذا التد ري احطرت. 

 وإساءة املعاملة مكافحة التعذيب -2 
أوصااااات احفوضاااااع الساااااامةع الساااااا قع      اااااةالي    أعقاااااا  اي  هتاااااا إىل جو جةاااااا    -14

  إبنشاء  هةئع مستقلع للتةقةت   مزاعا االعتداءات احرت بع على أيدي أفراد 2014أ  /مايو 
نةاااع   أوصااات اللجناااع اح 2014و  ل /أاساااطس  . 5االشااارطع وساااائر و ااااالت إنفااااذ القاااانون 

سقوق اإلنسان    مالح اهتا اخلتامةع علاى التقريار الادو ي الرا اس جلو جةاا   اا يلا    ينبيا  أن 
تواصااال الدولاااع الطااارن سااا ةها إىل إنشااااء هةئااااع مساااتقلع ووايااادل للتةقةااات   ادعااااءات إساااااءل 

__________ 

  .16احرجس نفسب  صفةع   4ا

  .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14624ان ر   5ا
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اح املع اح املع من جانب أفراد الشرطع واريها من مو ف  إنفاذ القانون   ا   ذلو الت ذيب و 
. والتزماات احل ومااع  ماان خااالل خطااع ال ماال الوطنةااع حلقااوق اإلنسااان  6االالإنسااانةع أو احهةنااع 

  ةن تنفااااذ تلااااو التوصااااةات  ووضااااس خاااارباء مسااااتقلون   اااان   ذلااااو 2017-2016للفاااارتل 
 . 2017احفوضةع السامةع  جمموعع خةا ات ردمت إىل احل ومع   لذا /ما س 

  أعاادت احل ومااع مشاارو  رااانون إلنشاااء إدا ل خاصااع داخاال 2017و  حزيران/يونةااب  -15
هااذا    القااانون م تااب  ئااةس النةا ااع لبةاات ادعاااءات الت ااذيب وإساااءل اح املااع. وأد   مشاارو 

ساات داد حواصاالع . واحفوضااةع علااى ا2017جاادول أعمااال الربحااان حنارشااتب   دو ل خريااف عااا  
لتااازا  هن علاااى ااء للةاااع مساااتقلع ذات مصااادارةع تااارب تقااادمي احسااااعدل إىل احل وماااع مااان أجااال إنشااا

 جو جةا  نس الت ذيب وإساءل اح املع وم افةتهما. 
وقاااادثت مصاااااد   تلفااااع عاااان  هااااو  ادااااا  جديااااد يتمثاااال    الاااادعول لتبااااادل أطااااران  -16

تشاري و جرائةاع. احلديت  يوجهها عناصر الشرطع لألفراد من أجال القابض علاةها دون ضاما ت إ
جاااراءات إطاااا  اإل إىل أن األفاااراد اح نةاااني  علاااى ع اااس الاااذين يقااادمون لالساااتجوا   التقاااا ير 

وال ي اني  ز الشارطعال اديع  ال تسجل أمساؤها على رائماع األشا/اص الاذين دخلاوا إىل مبا  مر ا
ضااما ت  رمااون ماانهلااا وااا ا حاارافقتها أو مساااعدهتا وال حضاا ون لفةاا  طااي  وابلتااات فهااا ل

ما سااع وني ااني  ء هااذ  احءل اح املااع احم نااع. وينبياا  ا اااذ إجااراءات عاجلااع إلهنااااحلمايااع ماان إسااا
 املاع. و  سااءل احإ ل فرد ت سلب حريتب س ا الوارس من التمتس الف لا   ضاما ت احلماياع مان 

ذ  هلاااالقاااانو     أد جااات احفوضاااةع الساااامةع منارشاااات تت لااات ابلتوعةاااع ابلطاااا س ااااري2017عاااا  
 نةع. رام  التد يب اخلاصع ةفراد الشرطع وأصةا  احهن القانو  احما سات  

 محاية احلق يف اخلصوصية  -3 
   و ناًء على طلب من اللجنع الربحانةع اح نةع ابلقضا  القانونةع 2017  شباط/فرباير  -17

تاان ا لاايت قااوانني اراادمت احفوضااةع السااامةع مالح اهتااا علااى جمموعااع الت ااديالت احدخلااع علااى ال
و مواءماع هاالح اات أنشطع الررا ع اليت تضاطلس هباا و ااالت إنفااذ القاانون. واهلادن مان هاذ  اح
لدساااتو يع   حمل ماااع االتشاااري ات ماااس اح اااايري الدولةاااع الواجباااع التطبةااات وماااس احل اااا الصااااد  عااان ا

شاطع أنتقاو   اب مان  والقاض    د  منح احلريع احطلقع لو االت األمان فةماا 2016نةسان/أ ريل 
ها ياادل راادمتتت لاات  رصااد االتصاااالت الاايت داارى عاارب شااب ات االتصااال. و  وعةاات توصااةات عد

. ااري أن   ضااً 2017س لذا /ماا   1احفوضةع الساامةع   القاانون اح ادل الاذي أرار  الربحاان   
و ال ا اع ر  لفاع ابلررلاع اح ةاادل الو امن التوصةات اليت ردمتها احفوضةع السامةع ضما ً الستقالل ر

ال تت لت   د    نقض  ئةس جو جةا القانون متذ عاً  شوا2017لذا /ما س  20ابلرفض. و  
الررا اااااع  لفاااااع ةنشاااااطعالتشااااايةلةع احنشااااا ل  وجاااااب القاااااانون اجلدياااااد واح  -نيتاااااس الو الاااااع التقنةاااااع 

 رطااااااا  ابالسااااااتقالل ال اماااااال  ودفااااااس ةن ت ااااااالةف الررا ااااااع سااااااةتةملها مت هاااااادون خاصااااااون  
 االت. االتص
  داواي الربحان ررا  الرئةس  نقض الت ديالت احقرتحع دون 2017لذا /ما س  22و   -18

أن يوت اعتبا اً حاا أ ادا  مان شاواال. ويوصا  التقريار احرحلا  احت لات  تنفةاذ االسارتاتةجةع الوطنةاع 
إبعاااادل الن ااار   التشااااريس   ضاااوء  ح ااااا احمل ماااع الدساااتو يع  و احباااااد  احنصاااوص علةهااااا   

__________ 

  .12  الفقرل CCPR/C/GEO/CO/4ان ر   6ا
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. واحفوضاااةع الساااامةع علاااى اسااات داد حواصااالع تقااادمي احسااااعدل إىل مجةاااس  7االسااارتاتةجةع الوطنةاااع ا
اجلهااات صاااحبع احصاالةع ضااما ً لتوافاات التشااري ات واحما سااات اح مااول هبااا   هااذا اجملااال مااس 

 اح ايري الدولةع حلقوق اإلنسان. 

 مكافحة التمييز -4 
تشااا ل م افةااااع التمةةاااز حجاااار الزاوياااع   مجةااااس األنشاااطع الاااايت تضاااطلس هبااااا احفوضااااةع  -19

تادعا احفوضاةع و الصادد.  السامةع   جمال  ناء القد ات ن راً للتةد ت ال ثريل احطروحع   هذا
االساارتاتةجةع  حبااني  االسااامةع تف ةاال التاازا  احل ومااع  بناااء جمتمااس ال يسااتب د أحااداً علااى النةااو 

 ن. نةع حلقوق اإلنسان وخطيت ال مل الوطنةتني احت لقتني سقوق اإلنساالوط
  اعتمااد الربحااان رااانون القضاااء علااى مجةااس أشاا ال التمةةااز الااذي 2014و  أ  /مااايو  -20

ع تتاااوخى ت الساااا قيتضااامن رائماااع موسااا ع ةسااابا  التمةةاااز احم ناااع احمل اااو ل. و ااااا أن احقرتحاااا
أ ساند هاذا  نون  فقادابحسااوال  مان أجال اإلشاران علاى تنفةاذ القاا إنشاء مطسسع  احفتش اح اين

نفااذ القاانون ل افةاع إلاالدو    هنايع احطان إىل م تب أمني اح امل الاذي ال يتمتاس ابلسالطات 
 وال مي نب سوى تقدمي توصةات. 

  و ناااًء علااى دعااول ماان ح ومااع جو جةااا  ن ماات احفوضااةع 2017أ  /مااايو  17و   -21
امةع دم اااً دا  ساااعع واحاادل وشااا  ت فةااب جمموعااات ماان احثلةااات واحثلةااني ومزدوجاا  احةاال الساا

اجلنس  وميايري اهلوياع اجلنساانةع وحاامل  صافات اجلنساني  ناسابع الةاو  الادوت حناهضاع  راهةاع 
 إدا ل احثلةني اجلنسةني وميايري اهلويع اجلنسانةع ومزدوج  احةل اجلنس . ون  ا التجماس أماا  مبا 

ح ومااع جو جةااا  ابلقاار  ماان الشااا   احر اازي الرئةساا    تبلةساا  وسااط محايااع أمنةااع مشااددل. 
 د من اإلشادل جبهاود احل وماع والشارطع الايت مسةات  تن اةا التجماس وهتةئاع ال ارون األمنةاع  وال

الالايماااع. فقاااد تطلاااب احلاااد  محاياااع مشاااددل  سااابب التهديااادات احلقةقةاااع ابل ناااف الصااااد ل عااان 
 سةع اجلو جةع   الةو  نفسب. سرل  الذي أعلنتب ال نةسع األ ثوذ األفراد احملتفلني  ا  يو  األ  ض 

وم ااانح احملتفلاااون  اااا  ياااو  األسااارل  حقااااً مطلقااااً وحصااار ً   اسااات/دا  الشاااا   احر ااازي   تبلةسااا  
ى   ألاااارا  األحااادا  الااايت  اااانوا رر وهاااا لاااذلو الةاااو   وابلتاااات من اااوا إراماااع أي أنشاااطع أخااار 

احنطقع   إطا  االحتفال ابلةو  الدوت حناهضع  راهةع احثلةني اجلنسةني وميايري اهلويع اجلنسانةع 
ومزدوجاا  احةاال اجلنساا . وي  ااس هااذا الساالوا اسااتمرا  احوارااف التمةةزيااع ضااد احثلةااات واحثلةااني 

 .  8احقورهاومزدوج  احةل اجلنس  وميايري اهلويع اجلنسانةع وحامل  صفات اجلنسني و 
وميثل التمةةز علاى أسااس الادين أحاد القضاا  الايت تتناوهلاا احفوضاةع الساامةع ابنت اا     -22

تقااد  دولااع جو جةااا التموياال أيضاااً إىل  2014إطااا  أنشااطتها احتصاالع  بناااء القااد ات. ومنااذ عااا  
سلمني والةهود  إضافع إىل أتبا  ال نةسةع ال اثولة ةع الرومانةع وال نةسع الرسولةع األ منةع وإىل اح

 سااةع احهةمنااع. وأشااا  م تااب أمااني اح ااامل   تقااا ير  ل الااذي تقدمااب إىل ال نةسااع األ ثوذ التموياا
احنت مع على مدى عدل سنوات إىل أن احسالمني يواجهاون صا وابت   إراماع شا ائرها الدينةاع. 

__________ 

  .24تقرير عن التقد  احملراي   تنفةذ االسرتاتةجةع الوطنةع  صفةع   7ا

األو و ةااع حلقااوق اإلنسااان ةن جو جةااا مل تااوفر احلمايااع حلاات احثلةااات واحثلةااني   رضاات احمل مااع 2015  عااا    8ا
م . وال تازال تجماس السالومزدوج  احةل اجلنس  ومياايري اهلوياع اجلنساانةع وحاامل  صافات اجلنساني   حرياع ال

  .2013احمل مع مل تن ر   د   رضةع  اثلع تت لت ةحدا  جرت   عا  
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 نااااااع     لذا /وماااااان األمثلااااااع علااااااى ذلااااااو  فااااااض شااااااة  مدينااااااع ابتااااااوم  اوهاااااا  اث  أ اااااارب مدي
  ماانح تارخة  للطائفااع احساالمع مان أجاال  نااء مسااجد جديااد  وذلاو علااى الااراا 2017 ماا س

.  9امن صير حجا احسجد القائا  األمر الذي يدفس   ديد احسلمني إىل إرامع الصاالل   ال اراء
د وتفةاااد اح لوماااات الاااوا دل مااان ح وماااع جو جةاااا  وضاااس مشااارو  إلعاااادل  نااااء احساااجد القاااائا   ااا

  صة  رط ع أ   جديدل لتوسةس احسجد  وةن احل ومع ستتةمل  لفع احشرو .

 املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف املنزيل -5 
سامهت احفوضةع السامةع   أنشطع الدعول اليت يضطلس هبا فريت األما احتةدل القطاري  -23

م تاب أماني اح اامل    أ لا 2016عاا   ش ن احساوال  ني اجلنسني وم افةاع ال ناف احنازت. و  
لاات مثااري للق حالااع تت لاات  قتاال أنثااى  وأ لياات من مااات اااري ح ومةااع وطنةااع عاان ادااا  13عاان 

 نف احنزت ت لت ابلتيتمثل   إصدا  القضاء لتدا ري سا قع للمةا مع وأح ا  خفةفع   رضا  
ص الاذين أديناوا ئع من األشا/ا  احا 30والقائا على نو  اجلنس. ومشلت عقوابت السجن نيو 

قو ااع عرين إمااا اب ت اا  جاارائا عنااف مناازت وجارائا عنااف ساات احاارأل    حااني صاد ت ساات اآلخاا
فوضااةع السااامةع    اادأت اح2017مشااروطع أو عقو ااع تتمثاال   تقاادمي خدمااع جمتم ةااع. و  عااا  

نازت والقاائا ل ناف احاتقد  التد يب إىل أصاةا  احهان القانونةاع  شا ن تطبةات القاانون   رضاا  
 على أساس نو  اجلنس.

وأدت اجلهااااود الدعويااااع الاااايت اضااااطلس هبااااا فرياااات األمااااا احتةاااادل القطااااري ابالشاااارتاا مااااس  -24
جةل عقود لدولع تساجهات فاعلع دولةع أخرى إىل ت ديل القانون احد  الذي ال وةز لسلطات 

وا  اي مثلاااااع   ا ساااااع الضاااااا ل احتايوا  األشااااا/اص دون الثامناااااع عشااااارل  وذلاااااو هبااااادن إهنااااااء احم
هاااو ميثااال تطاااو اً و   2017 اااانون الثا /ينااااير   1األطفاااال. ودخااال هاااذا الت اااديل حةاااز النفااااذ   

 وموداً. واألها الةو  هو ضمان اإلنفاذ الصا   هلذا القانون. 
ويضاااطلس فريااات األماااا احتةااادل القطاااري وجهاااات فاعلاااع دولةاااع أخااارى   جو جةاااا أيضااااً  -25

عويااع ماان أجاال اي دل مشااا  ع احاارأل   احلةااال السةاسااةع. فمجلااس الااواي اء ال ي ااد سااوى ةنشااطع د
 ئبااً. ورااد أوصاات  150اماارأل مان أصاال  24عضااواً   حاني ي ااد الربحاان  18امارأتني ماان أصال 

  جو جةااا 2014اللجناع اح نةاع ابلقضاااء علاى التمةةااز ضاد احاارأل    مالح اهتاا اخلتامةااع   عاا  
  مان 1ا يل    أن ت تمد تدا ري خاصع مطرتاع   اا يشامل حصصااً رانونةاع وفقااً للفقارل اابلقةا   
الصااد ل عان اللجناع   هاذا احوضاو    25من االتفارةاع ونياشاةاً ماس التوصاةع ال اماع  راا  4احادل 

 . 10اوذلو   إطا  اسرتاتةجةع ضرو يع للت جةل   ققةت احساوال الف لةع  ني الرجل واحرأل 

__________ 

 . 56  صفةع http://ombudsman.ge/uploads/other/4/4442.pdfان ر   9ا

يف واللجناع اح نةاع ابلقضااء علاى التمةةاز ضاد احارأل  التوصاةع ال اماع 17  الفقرل CEDAW/C/GEO/CO/4-5ان ر   10ا
تمةةااااز حلقااات لاث  الأنااااول التوصاااةع ال امااااع رضاااا  حةااات    شااا ن التااادا ري اخلاصااااع احطرتاااع. وتت2004ا25 راااا 

جاال متساااويع مااس الر  ملااع  مسةااعالطويلااع األمااد أضاارا اً حسااةمع ابحاارأل رااد تتطلااب ا اااذ تاادا ري ال تااوفر للماارأل م ا
  فةسب   ل نينةها م املع تفضةلةع من أجل ققةت احساوال الف لةع للمرأل. 

http://ombudsman.ge/uploads/other/4/4442.pdf
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 الوصول إىل أخبازاي وأوسيتيا اجلنوبية  -ابء 

    ثااات 34/37  وعمااااًل  قااارا  جملاااس حقاااوق اإلنساااان 2017نةساااان/أ ريل  11   -26
ل تمس فةها الوصاو و ةع  تلاحفوضةع السامةع  سائل إىل السلطات احلا مع   أخبااي  وأوسةتةا اجلن

دعاااءات  ااراً لالوق اإلنسااان  وذلااو ن  اال حريااع إىل الساا ان اح نةااني ماان أجاال تقةااةا حالااع حقاا
 احتضا  ع القائمع منذ ايمن طويل  ش ن انتها ات حقوق اإلنسان. 

 داً مااان السااالطات احلا ماااع    2017نةساااان/أ ريل  18وتلقااات احفوضاااةع الساااامةع    -27
ع الساامةع مان احفوضاة أوسةتةا اجلنو ةع احتجت فةاب  قضاا  تت لات ابلوضاس القاانو   وهاو ماا مناس

 . 34/37التفاو  على إاتحتها الوصول إىل الس ان  وجب القرا  
فوضااةع السااامةع  داً ماان الساالطات احلا مااع     تلقاات اح2017نةسااان/أ ريل  22و   -28

عار   خباااي  إم انةاعح لوفاد أأخبااي  تشري فةب إىل أهنا لن تسمح  ز  ل احفوضةع الساامةع ماا مل ت ات
 مورفب  ش ن حالع حقوق اإلنسان أما  جملس حقوق اإلنسان. 

شواال مشروعع  ش ن ويثري عد  إاتحع الوصول إىل أخبااي  وأوسةتةا اجلنو ةع تساؤالت و  -29
 حالع حقوق اإلنسان للس ان الذين ي ةشون هناا.

ودعا األماني ال اا  إىل أن ت تااو للمفوضاةع الساامةع إم انةاع الوصاول إىل أخباااي  وأوساةتةا  -30
اجلنو ةع   تقا ير  اخلمسع احاضةع إىل اجلم ةع ال امع  ش ن حالع احشاردين داخلةااً والالجئاني مان 

 . 11اجةا  ومنطقع تس/ةنفات/أوسةتةا اجلنو ةع  جو جةاأخبااي   جو  
  مل ي ااتح الوصااول إىل أخبااااي  وأوسااةتةا اجلنو ةااع 2011و اااا الطلبااات احت اار ل منااذ عااا   -31

للب ثاااات التقنةااااع الاااايت اررتحتهااااا احفوضااااةع الساااامةع لتقةااااةا حالااااع حقااااوق اإلنسااااان  وال للمفوضااااع 
أو ل جراءات اخلاصاع التا  اع  2014جو جةا   أ  /مايو  السامةع السا قع   سةاق اي  هتا إىل

 جمللاااس حقاااوق اإلنساااان ا ااااحقر  اخلااااص اح اااين  سااا لع الت اااذيب وااااري  مااان ضااارو  اح املاااع أو
  واحقااااار  اخلااااااص اح اااااين سالاااااع حقاااااوق اإلنساااااان  12اال قو اااااع القاساااااةع أو الالإنساااااانةع أو احهةناااااع

اح نةااااااع  بةااااااس األطفااااااال واسااااااتيالهلا   البياااااااء و  احااااااواد للمشااااااردين داخلةاااااااً  واحقاااااار ل اخلاصااااااع 
 .  13ااإلابحةع 

وأشااااا ت ح ومااااع جو جةااااا     سااااالتها اخلطةااااع إىل احفوضااااةع السااااامةع  إىل مااااا يلاااا    -32
 ن لاااس أو واب  شااا  م ناااس وفاااد م لاااف إبعاااداد التقريااار احوحاااد لألماااني ال اااا  جمل2012عاااا    مناااذ

 تشارين الثاا /و  2014اير وأوسةتةا اجلنو ةع. و   اانون الثا /يناجو جةا من الوصول إىل أخبااي  
 لياات نطقتااني . وأ  م نااس مفااو  حقااوق اإلنسااان التااا س جمللااس أو واب ماان اي  ل اح2015نااوفمرب 

ن  س حن ماع األمامةع التاح ومع جو جةا احفوضةع أيضاً ةن احفو  السام  اح ين ابألرلةات القو 
 .2016 مث   2015م نس هو اآلخر من الدخول إىل أخبااي    والت اون   أو واب 

وعلماات احفوضااةع السااامةع أن تقةةماااً مسااتقاًل وشاااماًل حلالااع حقااوق اإلنسااان   أخبااااي   -33
  أعقااااا  اي  ات مةدانةااااع عاااادل أجراهااااا اخلبااااري احسااااتقل   2017أجنااااز    ااااانون الثا /يناااااير 

__________ 

  .A/71/899و A/70/879و A/69/909و A/68/868و A/67/869ان ر   11ا

 .4  الفقرل A/HRC/31/57/Add.3ان ر   12ا
 .6  الفقرل A/HRC/34/55/Add.1ان ر   13ا
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حمثل اخلاص لالقاد األو ويب اح ين جبنو  القورااي واألايماع هامر ة    ناًء على طلب من ا توماس
   جو جةا. وورت إجنااي هذا التقرير  مل ي ن التقةةا احذ و  رد أ علن   د. 

   14اوأشاا ت هةئاات م اهاادات ات  اع لألماا احتةاادل  وها  قدياداً جلنااع حقاوق الطفاال -34
  إىل  16ا نةاع ابلقضااء علاى التمةةاز ضاد احارألواللجنع اح   15اوجلنع القضاء على التمةةز ال نصري

أن فقااادان ح وماااع جو جةاااا للساااةطرل الف لةاااع علاااى أخباااااي  وأوساااةتةا اجلنو ةاااع وإصااارا  السااالطات 
احلا مااع   احنطقتااني علااى منااس الوصااول إلةهمااا  يشاا الن عقبااات أمااا  تنفةااذ اح اهاادات ذات 

 الصلع. 
السااالطات احلا ماااع   أخباااااي  وح وماااع   مسةااات 2016ومناااذ  اااانون األول/ديسااامرب  -35

  اااني حستضااا فنياجو جةاااا حفوضاااةع األماااا احتةااادل الساااامةع لشاااطون الالجئاااني إبراماااع خاااط لنقااال 
ال بااو   ثاال نقطااعالساا ان احتضاار ين جمااا ً علااى مااو حافلااع م و ةااع عاارب جساار إينيااو ي الااذي مي

ّساارت  د جااع  خلدمااع ي ر أن هااذ  االرئةسااةع  ااني أخبااااي  واأل اضاا  اخلاضاا ع لسااةطرل تبلةساا . وي ااذ 
ماااا يلااازمها  نةاااع شاااراء باااريل عباااو  طاااوارا الرعاياااع الطبةاااع والاااز  ات األساااريع وأاتحااات للنااااس إم ا

 هنايااع الجئااني  ساالس. وإضااافع إىل ذلااو  ني ناات مفوضااةع األمااا احتةاادل السااامةع لشااطون ال ماان
وهااو مااا مسااح  - 2009منااذ للماارل األوىل  -ماان اي  ل منطقااع وادي  ااودو ي ال لةااا  2016عااا  

 حساعدل.تقدمي ا  تقةةا الوضس اإلنسا    تلو احنطقع اح زولع و صةااع توصةات من أجل
ومل ي نجز   الفرتل األخاريل أي تقةاةا مساتقل حلالاع حقاوق اإلنساان   أوساةتةا اجلنو ةاع.  -36

صناديقها و راجمها و   مل ت تح لو االت األما احتةدل 2008فمنذ اندال  النزا    ل /أاسطس 
 الاعجئاني ها  الو طون الالإم انةع تنفةذ عملةاهتا   احنطقع. ومفوضةع األما احتةدل الساامةع لشا

  وذلااو 2016الوحةاادل الاايت ني ناات ماان إجااراء   ثااع لتقةااةا الوضااس اإلنسااا    ل /أاسااطس 
طون الالجئااني ماان . وابلتااات ني ناات مفوضااةع شاا2008عااا  للماارل األوىل منااذ اناادال  الناازا    

أولةااع  م لومااات تقةااةا االحتةاجااات اإلنسااانةع للساا ان احشاامولني ةنشااطتها وماان احلصااول علااى
 ج .أصل جو   ات ال ودل إىل أخاليو ي  اليت تقطنها أالبةع من احنةد ين من ش ن عملة

وضااما ً حزيااد ماان الاادعا ماان أجاال التمتااس سقااوق اإلنسااان  فضاااًل عاان إاتحااع إم انةااع  -37
وصااااول اجلهااااات الفاعلااااع   احلقلااااني اإلنسااااا  واإلأااااائ  إلسااااداء خاااادماهتا   أخبااااااي  وأوسااااةتةا 

مي ن التنبط  ب  ال  د مان مراج اع راانون األراالةا احملتلاع  الاذي اعتمدتاب اجلنو ةع  ش ل مستدا  و 
  وتنقةةاااب حساااب االرتضااااء. وهلاااذا اليااار   2013عاااا  وعدلتاااب    2008عاااا  جو جةاااا   

عاااان اللجنااااع  2013عااااا  ينبياااا  إيااااالء االعتبااااا  الواجااااب للت لةقااااات والتوصااااةات الصاااااد ل   
  فضاااااًل عاااان الت لةقااااات  17ال القااااانون اجلنااااع فةنةسااااةا األو و ةااااع إل ساااااء الدميقراطةااااع ماااان خااااال

 .2017  واليت وجهت إىل ح ومع جو جةا   عا   18اوالتوصةات اليت ردمها أمني اح امل
__________ 

 .4  الفقرل CRC/C/GEO/CO/4ان ر   14ا
 .3  الفقرل CERD/C/GEO/CO/6-8ان ر   15ا
 .12  الفقرل CEDAW/C/GEO/CO/4-5ان ر   16ا
احت لااات  ت اااديل راااانون  2013جلناااع فةنةساااةا  شااا ن مشااارو  عاااا  الصااااد  عااان  744/2013ان ااار الااارأي  راااا   17ا

  .2013 انون األول/ديسمرب   9األرالةا احملتلع   جو جةا اسرتاسبو غ  
 Analysis and recommendations regarding the Law ان ر التقرير اخلاص ألمني اح امل   جو جةاا اح ناون    18ا

of Georgia on Occupied Territories (2017).  
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وحسب ح ومع جو جةا  فإن  القانون الذي ين ا الدخول إىل أخباااي  واخلارو  منهاا    -38
ىل أخبااي  واخلارو  إجديدل تقةد الدخول   يتضمن أح اماً 2016الصاد     انون الثا /يناير 

لدولةااع احل ومةااع منهااا والتنقاال داخلهااا   ااا يشاا ل رةااوداً إضااافةع علااى فاارص وصااول احن مااات ا
 واري احل ومةع اليت ت مل   احنطقع وأنشطتها احقةدل أصاًل. 

 حالة األشخاص امل ردين داخلياا والالجئني -جيم 
  عاااان القلاااات  إاياء اسااااتمرا  حرمااااان 34/37 راااارا   ي اااار  جملااااس حقااااوق اإلنسااااان    -39

ع . ان و راماااااااألشاااااا/اص احشااااااردين داخلةاااااااً والالجئااااااني ماااااان احلاااااات   ال ااااااودل إىل د  هااااااا ةماااااا
ردين داخلةااً ألش/اص احشل  ت تمد اجلم ةع ال امع ررا اً سنو ً  ش ن احر ز القانو  2009 ومنذ

جو جةاااا   جلنو ةاااع ان منطقاااع تس/ةنفات/أوساااةتةا والالجئاااني القاااادمني مااان أخباااااي   جو جةاااا  ومااا
اول التقرياار   ال يتنااوذلااو   أعقااا  الن اار   التقرياار الساانوي لألمااني ال ااا  حااول احوضااو . لااذا

 احلات هذا احوضو   زيد من التفصةل. 

 إطار حقوق اإلنسان والقضااي الرئيسية -دال 
فاو  الساام  حلقاوق اإلنساان ابلقةاا    اح48/141 لفات اجلم ةاع ال اماع    ررا هاا  -40

 ااا يلاا    ت زيااز ومحايااع نيتااس الناااس مجة اااً نيت اااً ف لةاااً جبمةااس احلقااوق احدنةااع والثقافةااع واالرتصاااديع 
والسةاساةع واالجتماعةاع . و صارن الن ار عان احساائل احتصالع ابحر از القاانو   ال  اد مان الرت ةااز 

لتصااادي ألي سااالوا ياااطثر   حقاااوق اإلنساااان جلمةاااس علاااى رضاااا  حقاااوق اإلنساااان األساساااةع وا
األفراد اح نةني. و اا أن   ض ال ةا ت اري طرن   اح اهادات الدولةاع حلقاوق اإلنساان  فقاد 
شاااددت تقاااا ير  تلفاااع علاااى أن هاااذ  ال ةاااا ت ملزماااع ابحااارتا  القاااانون الااادوت حلقاااوق اإلنساااان 

.  19ات ي ااون هلااا هة اال سةاساا  وااددحةاات نيااا س سااةطرل  بااريل علااى اإلرلااةا والساا ان وحةاا
و نااااءً علةاااب  فاااإن السااالطات احلا ماااع   أخباااااي  وأوساااةتةا اجلنو ةاااع مساااطولع عااان محاياااع احلااار ت 

 األساسةع وحقوق اإلنسان جلمةس األش/اص اخلاض ني لسةطرهتا. 
  عاان  ابلاا  رلقااب إاياء حالااع حقاااوق 34/37وأعاار  جملااس حقااوق اإلنسااان    راارا    -41

ناب مان حااالت ا  ا لّا  عواحلالع اإلنساانةع   تلاو احنااطت مان جو جةاا   وخباصاع إاياء  مااإلنسان 
لت لاةا ول إىل ااختطان  واحتجااي ت سف   وتدّخل   حقوق احل ةع ورةاود مفروضاع علاى الوصا

إلثاااين   اس األصااال ابللياااع األ  وحرياااع التنقااال واإلراماااع  فضااااًل عااان اساااتمرا  التمةةاااز علاااى أساااا
  . احنطقتني

وال ياازال اةااا  حاال سةاساا  ي ةاات محايااع حقااوق اإلنسااان   أخبااااي  وأوسااةتةا اجلنو ةااع.  -42
  سات النامجع  ت واحماومثع ا تباط وثةت  ني  تلف رضا  حقوق اإلنسان احلةع. مث إن القرا ا

 حلر ت. م  ا األحةان عن اختالن سةاس  تطثر   طائفع واس ع من حقوق اإلنسان وا
وال تااازال القةاااود احفروضاااع علاااى حرياااع التنقااال علاااى خطاااوط احلااادود اإلدا ياااع ماااس أخباااااي   -43

وأوسااةتةا اجلنو ةااع تثااري شااواال  ئةسااةع وت ةاات  د جااع  بااريل التمتااس سقااوق أخاارى وقااد ماان ف الةااع 
__________ 

  A/HRC/10/22يف و9  الفقرل A/HRC/8/17يف و19  الفقرل A/HRC/2/7يف و76  الفقرل E/CN.4/2005/7 ان ر  19ا
 .11  الفقرل A/HRC/25/21يف و7  احلاشةع A/HRC/12/37يف و22الفقرل 
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تاادا ري  ناااء الثقااع علااى طااول خطااوط التقسااةا. واحشااا ل اح رتضااع نتةجااع تاادا ري ماان ربةاال إاااالق 
 بو   أو ما يسمى   ملةع   سا احلدود   واإلجراءات احنطبقع على الوصول إىل خطاوط نقاط ال

التقساااةا واحنااااطت احتاواااع هلاااا وإدا هتاااا  تفارمهاااا ودودياااع فااارص احلصاااول علاااى الواثئااات الالايماااع 
 حما سع احلقوق احدنةع والثقافةع واالرتصاديع والسةاسةع واالجتماعةع دون نيةةز. 

يت اني تنااول مسا لع احلقةقاع واحسااءلع فةماا يت لات ابنتها اات حقاوق اإلنساان   وال يزال -44
ا ت لااات  قضاااةع مااا  وخباصاااع 2008احاضاااةع منهاااا واحلديثاااع ال هاااد   اااا   ذلاااو تر اااع نااازا  عاااا  

ىل لوصاااول إاباألشااا/اص احفقاااودين وحقاااوق األشااا/اص احشاااردين  فضااااًل عااان احساااائل احتصااالع 
قااع  ااني  تلااف ت زيااز الثواحلاات   الت لااةا  وسااةلع للةفاااو علااى اهلويااع و الاارتا  الثقااا  ومحايتااب  

 اجلماعات و ناء سال  دائا. 

 احلقيقة واملساءلة -1 
ت  ااف احمل مااع اجلنائةااع الدولةااع حالةاااً علااى التةقةاات   اجلاارائا الاايت ي اازعا ا ت اهبااا   سااةاق  -45

  أوساةتةا اجلنو ةاع   2008رين األول/أ تاو ر تش 10نيواي/يولةب إىل  1نزا  مسلح دوت   الفرتل من 
واليت تشمل جرائا ضد اإلنسانةع  وقديداً جارائا القتال والنقال القساري للسا ان واالضاطهاد  وجارائا 
حر   ومنها قديداً تنفةذ هجمات ضد الس ان احدنةني والقتل ال مد وت ماد توجةاب اهلجماات ضاد 

 .  20احمتل ات وأعمال النهبال املني   جمال حفظ السال  وتدمري ا

 احلق يف احلياة، وحالت الختفاء القسري -2 
و ااا أن  ال  د من إجراء ققةقات ساري ع ونزيهاع وشااملع   انتها اات احلات   احلةاال. -46

اضااةع  فماان لةلااع احمثاال هااذ  احلااواد  اخلطاارل مل ت سااجل إال   حاااالت  د ل خااالل الساانوات الق
تلاااو  أن ال أحاااد يفلااات مااان ال قاااا    صااارن الن ااار عااان م اااان وراااو الضااارو ي الت  اااد مااان 

 احلواد . 
و ا يثري رلقاً شديداً  ورف التةقةت   مقتل ماد  مان أصال جاو ج  علاى خاط احلادود  -47

. وحساب اح لوماات  21ا2016أ  /ماايو  19اإلدا يع مس أخبااي   عند نقطع ال بو     و شا    
ا مااع   أخبااااي  الااتها احوجهااع ضااد اجلااا  احزعااو . والحااظ م تااب الااوا دل  أسااقطت الساالطات احل

أمااني اح ااامل     سااالتب إىل احفوضااةع السااامةع  أن عملةااع القتاال هااذ   إىل جانااب حالااع اختفاااء فاارد 
  تربهنااان علااى حالااع 2016أ  /مااايو  26ماان  لاادل  ااو دي  الوار ااع   منطقااع  لديااع اااو ي    

 اجملتم ات احمللةع اليت ت ةش على طول خط احلدود اإلدا يع.  الض ف اليت ت ا  منها

 األشخاص املفقودون -3 
تثااااري رضااااةع األشاااا/اص احفقااااودين مسااااائل تت لاااات ساااات أفااااراد األساااارل   م رفااااع مصااااري  -48

هنااا ماان ذا ثباات أإاحفقااودين ماان أرااا هبا   ااا   ذلااو م ااان وجااودها أو  اارون وفاااهتا وسااببها 
لاااع االختفااااء ةطاااع ساا أيضااااً التااازا  إبجاااراء ققةقاااات ف الاااع   ال ااارون احملاألماااوات. وينشااا  عنهااا

 تصان. لع أمر ضرو ي  وصفها تد رياً للمنس وتد رياً لالنالقسري. وضمان احساء
__________ 

 .https://www.icc-cpi.int/georgiaان ر   20ا
 مسلح رد  من أخبااي  مث عاد إلةها   د ا ت ا ب جرميع القتل.أصةب الضةةع  طلت   ي على يد  جل   21ا
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 2 300  إىل أن مااااا يزيااااد علااااى  22اوتشااااري  ةااااا ت اللجنااااع الدولةااااع للصاااالةب األمحاااار -49
لنزاعاات الايت شاهدها البلاد   التسا ةنات مان القارن يزالون جمهوت احصاري   عالراع اب ش/  ال

 . 23ا2008ش/صاً جمهول احصري نتةجع نزا  عا   42احاض     حني ال يزال 
وال تزال اللجنع الدولةع للصلةب األمحر ت مال علاى رضاةع األشا/اص احفقاودين  حةات  -50

/اص احفقااااودين ماااان أجاااال توضااااةح مصااااري األشاااا 2010إهنااااا أنشاااا ت للةتااااني للتنسااااةت   عااااا  
 سااااةاق النزاعااااات احساااالةع الاااايت شااااهدها البلااااد   التساااا ةنات ماااان القاااارن احاضاااا  و  ل /  

جمموعاع  249  أم ن انتشال 2016إىل  2010. و  الفرتل من  24اوتب اهتا 2008أاسطس 
 .  25امن الرفات البشريع

 حرية التنقل -4 
ال ااااح  حلقاااوق اإلنساااان. وأي رةاااود مااان اإلعاااالن  13حرياااع التنقااال م رساااع   احاااادل  -51

ةاات صااوى لتةقت فاار  علااى حريااع التنقاال   ااا   ذلااو ألساابا  أمنةااع  وااب أن تشاا ل ضاارو ل ر
قاوق احدنةاع تمتاس ابحلذلو الير  ومتناسبع واري نيةةزيع. وحريع التنقل ه  أيضاً شرط أساس  لل

حلات   ال مال اق  مثال   ض احلقو  والثقافةع واالرتصاديع والسةاسةع واالجتماعةع. وترتبط  ا سع
ل ختةا  الفرد حملايع وعلى واحلت   الصةع واحلت   الت لةا   د جع  بريل ابلقد ل على التنقل سر 

حقااوق  ديدل علااىشااإرامتااب. لااذا  مي اان أن تفضاا  القةااود احفروضااع علااى حريااع التنقاال إىل رةااود 
 عديدل أخرى من حقوق اإلنسان.

 نقاط العبور -5 
 - أوتاواب يش ل إاالق نقطايت عباو  علاى طاول خاط احلادود اإلدا ياع ماس أخباااي  اأي  -52

مل اليت ت ةات محاياع   عاماًل من ال وا2017لذا /ما س  6خو شا      - و اب ةف   أو سانتةا
 حريع التنقل  وصفها حقاً من حقوق اإلنسان وتد رياً هاماً لبناء الثقع.

  و داً علاااى إعاااالن اإلااااالق احقبااال لنقطااايت ال باااو  2017ير  اااانون الثا /يناااا  26و   -53
احااذ و تني  شاادد فرياات األمااا احتةاادل القطااري   جو جةااا علااى أن الساا ان احتاا ثرين سااةواجهون 
صاااا وابت إضااااافةع   الوصااااول إىل اخلاااادمات األساسااااةع  ماااان ربةاااال الرعايااااع الصااااةةع والت لااااةا  

.  26اا  األساريع واالجتماعةاع علاى طاول خاط التقساةاواحشا  ع   األنشطع االرتصااديع واألحاد
__________ 

  متاحاع علاى ال ناوان التاات  2017لذا /ماا س  3نشرل صةفةع صاد ل عن اللجنع الدولةع للصلةب األمحار     22ا
https://www.icrc.org/en/document/georgia-abkhazia-more-work-being-done-solve-cases-missing-

people. 
  متاحااع علااى 2016 ااانون األول/ديساامرب   16للصاالةب األمحاار   نشاارل صااةفةع صاااد ل عاان اللجنااع الدولةااع   23ا

-https://www.icrc.org/en/document/georgiasouth-ossetia-tenth-meeting-held-seekال نااااااااااااوان التااااااااااااات  

ways-forward-issue-missing-persons-conflicts. 
  متاحاااع علاااى ال ناااوان 2016نةسااان/أ ريل  26عااان اللجنااع الدولةاااع للصااالةب األمحااار   نشاارل صاااةفةع صااااد ل   24ا

 .https://www.icrc.org/en/document/georgia-missing-persons-clarifying-the-fateالتات  
ت    متاحااع علااى ال نااوان التااا2017أ  /مااايو  4نشاارل صااةفةع صاااد ل عاان اللجنااع الدولةااع للصاالةب األمحاار     25ا

https://www.icrc.org/en/document/georgia-abkhazia-south-ossetia-more-30-gravesites-be-

excavated-search-missing-people. 
 .www.ungeorgia.ge/eng/news_center/media_releases?info_id=507#.WR1X3-uGPcsان ر   26ا
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  و داً على أسئلع خبصوص اإلعاالن عان إااالق نقااط ال باو  علاى 2017شباط/فرباير  27و  
طاول وادي إنياو ي  أ اد احتةااد  ابساا األماني ال ااا  علاى أن هاذا التااد ري سةضار سرياع التنقاال 

احااادا س  علاااى طااار  خاااط احلااادود اإلدا ياااع   وابلرفاااا  ال اااا  للسااا ان احمللةاااني   ااان فاااةها أطفاااال
 وخباصع الس ان الذين ي ةشون   مقاط ع اات.

وتفةااد مصاااد  عدياادل أخاارى ةن خفااض عاادد نقاااط ال بااو  ماان شاا نب أن يااطثر   احلاات  -54
هاااااا تلقاااااون فةيالت لاااااةا ابلنسااااابع إىل عدياااااد األطفاااااال  ذلاااااو أن حضاااااو ها   احااااادا س الااااايت   

الاايت تاادفس  الرئةسااةع   األ اضاا  اخلاضاا ع لسااةطرل تبلةساا  هااو أحااد األساابا  ليااتها األ   الت لااةا
مسااافع  احلافلااع هبااطالء األطفااال إىل عبااو  خااط احلاادود اإلدا يااع  حةاات إهنااا يقط ااون علااى مااو

 ع صا مع. ةلومرتاً    ال االداهني ويرتبطون جبداول ايمنة  20إىل  15ترتاوو من 
احتمااال اي دل عاادد حاااالت ساالب احلريااع علااى يااد  وأ اادت   ااض احصاااد  أيضاااً علااى -55

سااةما عنااد نقاااط ال بااو   اااري احصاارو هبااا . وتشااري التقااا ير  حاارس احلاادود   االقاااد الروساا   ال
أيضااااً إىل أن إااااالق نقااااط ال باااو  لاااد مااان فااارص نقااال السااالس  ساااواء أ انااات سااال اً  صصااااع 

لبةاً   التمتاااس ابحلقاااوق االجتماعةاااع لالساااتهالا الش/صااا  أ  ألاااارا  التجاااا ل  وياااطثر  ثااارياً سااا
واالرتصااااديع  وخباصاااع حقاااوق األهاااات احقةماااني   ااااات. وي اااذ ر أن نقااااط ال باااو  تلاااو  انااات 

 تست/د  ل ملةات النقل الطي اري الطا ئع  اليت مل ت د   نع. 
  و ّساا ت احنطقااع الاايت يطلاات علةهااا 2016وحسااب ح ومااع جو جةااا  ففاا  هنايااع عااا   -56

حنطقااع احلدوديااع الوار ااع    احنطقااع الساافلى   قاط ااع اااات  وهااو مااا أدى إىل اي دل القةااود اسااا ا
احفروضاع علاى حرياع تنقال احقةماني   القارى الوار اع داخال تلاو احنطقاع واألهاات الاذين ي ةشاون 

   احناطت األخرى من أخبااي .

 ما يسمى عملية "رسم احلدود" -6 
  أشا ت احفوضع السامةع السا قع  السةدل  ةالي    أعقاا  الب ثاع 2014  أ  /مايو  -57

اليت رامات هباا إىل جو جةاا  إىل أن حارس احلادود   االقااد الروسا  اسات/دموا األساالا الشاائ ع 
وأش ااًل أخرى من األسةجع  فضالً عن أ را  احراربع اإلضافةع وم دات الرصد األخرى  علاى جازء 

 يع مس أوسةتةا اجلنو ةع. وشاددت علاى أن هاذ  احما ساع تزياد مان إعاراع احلات من خط احلدود اإلدا
  حرياااع التنقااال لألشااا/اص احشاااردين داخلةااااً والتمتاااس ابحلااات   احل ةاااع واحلااات   احااااء واحلااات   
الصااةع واحلاات   الت لااةا واحلاات   الوصااول إىل احوارااس الدينةااع والثقافةااع. وأ اادت علااى األثاار احاادمر 

 األسالا الشائ ع على أهات القرى الوار ع على اجلانبني.  لتلو
   لاا  طااول األسااالا واألشاارطع 2017أ  /مااايو  15وحسااب ح ومااع جو جةااا  ففاا   -58

 ةلاااومرتاً علاااى طاااول خاااط احلااادود اإلدا ياااع ماااس   52الشاااائ ع وساااائر احلاااواجز االصاااطناعةع نياااو 
 اإلدا يع مس أخبااي .   ةلومرتاً على طول خط احلدود  48أوسةتةا اجلنو ةع  و

وتشاااري التقاااا ير إىل أن هاااذ  التااادا ري نقلااات خاااط احرارباااع إىل عمااات األ اضااا  اخلاضااا ع  -59
 لسةطرل جو جةا وأدت إىل توترات   القرى الوار ع ابلقر  من خط احلدود اإلدا يع. 

جز وتفةاااد مصااااد   تلفاااع ةن األساااالا الشاااائ ع واألشااارطع الشاااائ ع واريهاااا مااان احلاااوا -60
االصطناعةع على طول خط  احلدود اإلدا يع مس أخبااي  وأوسةتةا اجلنو ةع ت ةت  د جع  بريل حريع 
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التنقااال واألنشاااطع االرتصااااديع وتفاااارا اإلحسااااس ابن ااادا  األمااان. وتاااطدي     اااض احلااااالت إىل 
ت ةاات  تشااتةت األساارليف وقااول أيضاااً دون الوصااول إىل األ اضاا  الز اعةااع واإلماادادات ابحةااا    مااا

 الوصول إىل ال نائس واحقا ر. 

 سلب احلرية وادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة -7 
ياااان  اإلعااااالن ال اااااح  حلقااااوق اإلنسااااان علااااى أنااااب  ال وااااواي إخضااااا  أحااااد للت ااااذيب  -61
  وعلى أنب  ال واواي 5للم املع أو ال قو ع القاسةع أو الالإنسانةع أو احلاطع ابل رامع  ااحادل  وال
 . وينبيااااا  التصااااادي  سااااارعع جلمةاااااس 9قاااااال أي إنساااااان أو حجاااااز  أو نفةاااااب ت سااااافاً  ااحاااااادل اعت

 االدعاءات ذات الصلع وتوثةقها على النةو الواجب. 
وما فتئت احفوضةع السامةع تتلقى ادعاءات  ش ن سلب حريع أفراد منةد ين من أصال  -62

جو ج  لدى عبو ها خط احلدود اإلدا يع. وتشري تقاا ير حديثاع إىل أن احتجاااي األشا/اص راد 
يسااتمر أل   عاادل رباال اإلفاارا  عاانها مقا اال دفااس ارامااات  بااريل    االااب األحةااان جملاارد واولااع 

اليت تش ل  -ا على اجلانب اآلخر من الشريط الفاصل من أجل حصد واصةلها اي  ل  تل اهت
 مصد  الدخل الوحةد ابلنسبع إىل الس ان احتضر ين. 

وحسااااب ح ومااااع جو جةااااا  فااااإن األعمااااال  الاااايت تررااااى إىل مسااااتوى الت ااااذيب وإساااااءل  -63
مااااع السااااائدل اح املااااع قااااد   شاااا ل مناااات ا  ومثااااع م لومااااات متااااواترل عاااان األوضااااا  اااااري احالئ

يسااامى  مرا اااز االحتجاااااي    أخباااااي  وأوساااةتةا اجلنو ةاااع. وأفاااادت ح وماااع جو جةاااا أيضااااً  فةماااا
األشاااااا/اص يت رضااااااون ابنت ااااااا  للتورةااااااف واالحتجااااااااي علااااااى يااااااد حاااااارس احلاااااادود التااااااا  ني  ةن

الروساا  سجااع  عبااو  احلاادود  صااو ل اااري رانونةااع  علااى طااول خطااوط احلاادود اإلدا يااع.  لالقاااد
 إىل  انون األول/ 2008ا ت وا دل من دائرل أمن الدولع   جو جةا  فف  الفرتل من وحسب  ة
ش/صااااااً سجاااااع  788 1  احتجاااااز حااااارس احلااااادود التاااااا  ون لالقااااااد الروسااااا  2016ديسااااامرب 
 987احلااااادود  صاااااو ل ااااااري رانونةاااااع  علاااااى طاااااول خاااااط احلااااادود اإلدا ياااااع ماااااس أخباااااااي   و  عباااااو 
 ااانون   1ع مااس أوسااةتةا اجلنو ةااعيف و  الفاارتل الفاصاالع  ااني علااى طااول خااط احلاادود اإلدا ياا ش/صاااً 

ش/صاً علاى طاول خاط  190  احت جز 2016 انون األول/ديسمرب   12و 2016الثا /يناير 
ش/صااً علاى طاول خاط احلادود اإلدا ياع ماس أوساةتةا اجلنو ةاع.  132احلدود اإلدا يع مس أخبااي  و

حلاااالت احااذ و ل أعااال  احت لقااع ابحتجااااي أشاا/اص وتفةااد دائاارل أماان الدولااع   جو جةااا إىل أن ا
  احائاع فقاط مان ال ادد الف لا   20إىل  15على خط احلدود اإلدا يع مس أوساةتةا اجلنو ةاع نيثال 

 للةاالت اليت قد  على طول خط احلدود اإلدا يع. 
ائارل احلادود وأفاد م تب أمني اح امل  استناداً إىل مصاد  إعالمةع  ةن  ةا ت نشرهتا د -64

التا  ع هلةئع األمان   االقااد الروسا  تشاري إىل أن عادد حااالت  االحتجاااي  علاى خاط احلادود 
. وتشاري الاروا ت الايت 2016إىل  2009حالاع   الفارتل مان  000 14اإلدا يع مس أخباااي   لا  

د الروسا    تلقاها م تب أمني اح امل من أفراد سبت أن احتجزها حرس احلدود التاا  ون لالقاا
إىل سوء األوضا  السائدل   الطوا ت  2016وتشرين الثا /نوفمرب  2014الفرتل  ني نيواي/يولةب 

الساافلةع ابلقواعاااد ال ساا ريع لالقااااد الروساا   حةااات ي اااذ ر أهنااا ي لاااون وتجاازين هنااااا لفااارتات 
  منطقااع تاارتاوو ماان عاادل ساااعات إىل  ضاا ع أ  . وتت لاات اح لومااات احسااتقال ساااالت حاادثت 

 خو شا وررييت خو شا و اب ةف   على سبةل احثال. 
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وأشا ت مصاد  عديدل إىل حاالت تت لات  سالب احلرياع حادل طويلاع    ال مان أخباااي   -65
وأوسااةتةا اجلنو ةااع. وأفاااد م تااب أمااني اح ااامل ةن احملتجاازين   اان فااةها أطفااال  ال لصاالون علااى 

شااارات يودعاااون   نفاااس اليرفاااع  صااارن الن ااار عااان اجلااانس احااااء والياااذاء ل ااادل سااااعات وأن ال 
 .  27اوال مر. وتشري تقا ير إىل أن األطفال تسلب حريتها أساساً لت مني دفس اليرامات

 احلق يف الصحة -8 
ياان  اإلعااالن ال اااح  حلقااوق اإلنسااان علااى مااا يلاا    ل اال شاا/  احلاات   مسااتوى  -66

حسا ن حلابس واتب  وخاصاع علاى صا ةد اح  ال وام ةشع ي ف  لضامان الصاةع والرفاا  لاب وألسار 
  . 25احادل وال نايع الطبةع وص ةد اخلدمات االجتماعةع الضرو يع  ا

واحلت   أعلى مستوى مان الصاةع مي ان  لوااب االاذي يشاا  إلةاب هناا   باا ل  احلات    -67
ل افةااع وت ااون الصااةع   يشاامل ضاارو ل أن تتااوافر احرافاات والساالس واخلاادمات الصااةةع ابل مةااع ا

متاحع للجمةس دون نيةةز وأن ت ون   احتنااول مااد ً علاى نياو ما مون و طريقاع م قولاع. وإضاافع 
إىل ذلو  ينبي  أن ت ون احرافت والسلس واخلدمات ذات نوعةاع جةادل  وينبيا   اذلو أن يتاوافر 

  اح موناااع أخصاااائةون مهااارل وعقاااارري وم ااادات استشااافائةع صااااحلع  فضااااًل عااان تاااوافر مةاااا  الشااار 
 .  28اومرافت الصرن الصة  احناسبع

وحسب م تب أمني اح امل ومصاد  أخارى  فاإن الوصاول إىل اخلادمات الطبةاع يشا ل  -68
احرضاى  يالبااً ماا يضاطرلنازا . فإحدى أ ثر احسائل ت قةداً ابلنسبع إىل اجملتم ات احمللةع احتا ثرل اب

 اضاا  اخلاضاا ع ةااع   األدا يااع التماساااً للرعايااع الطبإىل ا اااذ طرياات جاااني ل بااو  خااط احلاادود اإل
 ع. الت احلرجويقط ون احسافع على مو سةا ات اري مناسبع لنقل احلا -لسةطرل جو جةا 

وأفاد م تب أمني اح امل ةن اهلةا ل األساسةع الطبةع ت ا  من الت/لاف وأن اخلادمات  -69
مصااد  أخارى ح اامل و انو ةع. وأشا  م تاب أماني الصةةع متدهو ل    ل من أخبااي  وأوسةتةا اجل

وء اح اادات طهلني وسااإىل أن احرافاات الطبةااع   أخبااااي  اااري  افةااع  ساابب عااد  وجااود أخصااائةني ماا
هةااال   مساااتوى ساااةما   مقاط اااع ااااات. وي اااذ ر أن تاااد  وتااادهو  مرافااات الرعاياااع الصاااةةع  وال

ةااااع ياااادف ان ا اجلنو بةااااع   أخبااااااي  وأوسااااةتةاألخصااااائةني الطبةااااني وا تفااااا  ت ااااالةف اخلاااادمات الط
ابت واح/ااطر ااا الصا و ابل ثريين إىل التماس ال ال  حلالتها الصةةع احلرجع خا   احنطقتني    

ل الااذين ت لألطفاااالاايت ينطااوي علةهااا التنقاال عاارب خااط احلاادود اإلدا يااع. و ساابب عااد  وجااود مرافاا
لطريااات إىل لاااى طاااول اعاألطفاااال لسااااعات عديااادل  لتااااجون إىل الرعاياااع احر ااازل   أخباااااي   ي نقااال

 لةها. إمدينع  واتيس   ما يطخر  ثرياً تقدمي اخلدمات الطبةع اليت نيس احلاجع 

__________ 

  ان ار  التقريار اخلااص ألماني اح اامل   جو جةاا  شا ن لالطال  على مزيد مان اح لوماات  شا ن حااالت واددل  27ا
  19و 18   الصافةتان 2016-2014حقوق اإلنسان واألطفال   احناطت احت ثرل ابلنزا   اسات را  للفارتل 

و حالااااااع حقااااااوق اإلنسااااااان  يفwww.ombudsman.ge/uploads/other/4/4319.pdfمتاااااااو علااااااى احورااااااس التااااااات  
 www.ombudsman.ge/uploads  متااااو علاااى ال ناااوان التاااات  2015للسااا ان احتااا ثرين ابلنااازا    جو جةاااا يف 

/other/3/3768.pdf . 

   شاا ن احلاات   2000ا14اللجنااع اح نةااع ابحلقااوق االرتصاااديع واالجتماعةااع والثقافةااع  الت لةاات ال ااا   رااا  ان اار  28ا
 أعلى مستوى من الصةع مي ن  لواب. 

http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4319.pdf؛
http://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3768.pdf
http://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3768.pdf
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ااااددت مستشاااافةات عاااادل   أوسااااةتةا اجلنو ةااااع وأ عةااااد  -70 وحسااااب م تااااب أمااااني اح ااااامل  ج 
 تم ااات احمللةااعاجهااا اجملقت هةلهااا  ل نهااا ت ساات/د  أساساااً ألااارا  الرعايااع الطبةااع األساسااةع الاايت 

ا س أوسااةتةماا ساابب عااد  وجااود أخصااائةني طبةااني مااطهلني. و ساابب إاااالق خااط احلاادود اإلدا يااع 
لطبةاع ان إىل الرعاياع ن لتاجو اجلنو ةع اابستثناء اجلزء الوارس   مقاط ع أخاليو ي   فإن احرضى الذي

اضااا ع لساااةطرل  اضااا  اخلت الطبةاااع   األالطا ئاااع تااانقلها اللجناااع الدولةاااع للصااالةب األمحااار إىل احرافااا
ستشااافى مر إدا ل جو جةاااا. وراااد علاااا م تاااب أماااني اح اااامل  وفةاااات عااادل ي ااازعا أهناااا  داااع عااان  خااا
 حنطقع. خا   اتس/ةنفات والسلطات احلا مع عن تقدمي موافقتها على نقل األش/اص اح نةني

 احلق يف التعليم -9 
ال اح  حلقاوق اإلنساان  ل ال شا/  احلات   الت لاةا  من اإلعالن  26 وجب احادل  -71

نساااان حقااوق اإل ووااب أن يسااتهدن الت لااةا التنمةااع ال املااع لش/صااةع اإلنسااان وت زيااز احاارتا 
 قوق األخرى.ع من احلواحلر ت األساسةع. واحلت   الت لةا أساس  للتمتس ال امل  طائفع واس 

لات لا لياتها األ  أو لتلقا  الت لاةا  لياتها األ    ومن احها أن ت تاو لألطفال فرص  افةع -72
اا ةااع طفااال فرصاااً  افنح األوال سااةما   ماارحليت الت لااةا مااا رباال اال تاادائ  واال تاادائ . وينبياا  أن مي 
ينبياا  اختةااا  و اآلخاار.  لاات لا ليااتها األ  أو للاات لا هبااا  ومهااا  ااديالن ينبياا  أال يسااتب د أحاادمها

يت ي ر ااون راباات الاشااو  ماس الساا ان اح نةاني علاى نياو يراعاا  الأشا ال واددل هلاذ  الفاارص ابلت
 ت دديتب.عنها سريع. وينبي  أن ت  س احناه  الد اسةع  ا ي ف  تنو  اجملتمس و 

وأشااا  م تااب أمااني اح ااامل إىل أن احلااواجز الاايت ت اارت  احلاات   الت لااةا ابلليااع األصاالةع  -73
 تازال تطارو مشا لع جدياع ألفاراد اجلماعاات احمللةاع واحلصول على ت لةا ذي جودل  وجب عا   ال

. وأشااا  جملااس  29ا  مقاط اع اااات الاذين ي رفااون أنفساها علااى أهناا منةااد ون مان أصاال جاو ج 
أو واب إىل أن الليع الروسةع حلت ول الليع اجلو جةع  ليع للت لاةا   احادا س   مقاط اع ااات   اا 
لاد مان فاارص نةال الت لاةا ابلليااع اجلو جةاع األصاالةع. وأشاا ت ح وماع جو جةااا إىل القةاود احفروضااع 

اي . وعلاى سابةل احثاال  فةا  على ت لةا األطفال احنةد ين من أصل جاو ج   لياتها األ    أخباا
  مل يتجاواي عدد احدا س الايت ت سات/د  فةهاا اللياع اجلو جةاع 2015-2014هنايع السنع األ ادميةع 

مد ساع    31مان أصال  -تقس مجة اً   ما ي سامى  احنطقاع السافلى   -مد سع  11ليًع للت لةا  
 مقاط ع اات.

ةا ابللياااع اجلو جةااااع   مااادا س مقاط ااااع وحساااب م تاااب أمااااني اح اااامل  سااااةتورف الت لااا -74
ع  اااادأ    الساااان وسااااتةل الليااااع الروسااااةع نياماااااً واااال الليااااع اجلو جةااااع. ورااااد 2021  عااااا   اااااات

جةااا  إىل   ال ماال هبااذ  التيةااريات الاايت هتاادن  حسااب ح ومااع جو  2017-2016األ ادميةااع 
ع إىل مجةاااس ابلنساااب لروسااا ت اااويض احااانه  الد اسااا  اجلاااو ج  تاااد وةاً ابحااانه  الد اسااا  لالقااااد ا

 الوار ع    احنطقع السفلى    مقاط ع اات. 11 الصفون   احدا س ال
وأفااد أمااني اح ااامل ةن القااائمني علااى إدا ل احاادا س واآلابء   مقاط ااع اااات اعرتضااوا علااى  -75

ع الروساةع أدى هذ  السةاسع  ل ن دون جدوى. وت ترب مصااد   تلفاع أن التةاول إىل الت لاةا ابلليا
__________ 

لالطااال  علااى مزيااد ماان اح لومااات  ان اار التقرياار اخلاااص ألمااني اح ااامل   جو جةااا اح نااون  احلاات   الت لااةا     29ا
   متااااو علاااى 2016-2015ت اجلديااادل والتةاااد ت احطروحاااع   السااانع األ ادميةاااع مقاط اااع ااااات  التطاااو ا

 . www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3363.pdf ال نوان التات 
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إىل تراجاس ملةااوو   نوعةااع الت لااةا   مناااطت أخبااااي  الايت ي ااةش فةهااا ساا ان منةااد ون ماان أصاال 
جاااو ج  اأي مقاط اااع ااااات  وأجااازاء مااان مقااااط يت أومششاااريي وت فرشاااةل   حةااات يفتقااار م  اااا 

احد ساااني  األطفاااال واحد ساااني واآلابء إىل اح رفاااع ال افةاااع ابللياااع الروساااةع. وتفةاااد مصااااد  عااادل ةن
وأطفال احدا س ال يزالون يست/دمون الليع اجلو جةع  صفع اري  مسةع   احادا س ول انها حضا ون 
لضاايوط متزاياادل إلجبااا ها علااى اساات/دا  الليااع الروسااةع. وتشااري تقااا ير إىل مةاال األهااات إىل نقاال 

 يتها األصلةع.أطفاهلا إىل مناطت  ضس لسةطرل ح ومع جو جةا لتم ةنها من تلق  الت لةا  ل
تااةها األصاالةتني    يوتشااري تقااا ير إىل األن األ ماان والااروس   أخبااااي  يتلقااون الت لااةا  ل -76

حني أن األطفال احنةد ين من أصل جاو ج  يواجهاون رةاوداً تتزاياد عامااً   اد عاا  علاى  ا ساع 
نةد ين من أصل نفس احلت أو ال يقد ون على ذلو أصاًل. وهذ  السةاسع نيةز ضد األطفال اح

 جو ج .
وراااد علمااات احفوضاااةع الساااامةع أناااب ال يوجاااد أي رةاااود علاااى الت لاااةا ابللياااع اجلو جةاااع    -77

مقاط اااع أخااااليو ي. و ااااا أن الليتاااني الروساااةع واألوساااةتةع مهاااا  الليتاااان الرمسةتاااان  الوحةاااداتن   
لبةااع سااا اهنا هااذ  اللياااع. أوسااةتةا اجلنو ةااع  فاااإن اجلو جةااع مسااموو هباااا   احناااطت الااايت تاات لا اا
مد سااع عمومةاااع    11وتلقاات احفوضااةع السااامةع م لوماااات تفةااد ةن ساات ماادا س مااان أصاال 

منطقااع أخاااليو ي   أوسااةتةا اجلنو ةااع هاا  ماادا س جو جةااع يتلقااى فةهااا التالمةااذ ت لااةمها  ليااتها 
 األصلةع وفقاً لرب م  م تمد من وايا ل الرت ةع وال لا   جو جةا.

 ئق ال خصيةالواث -10 
مل يتسااّن للمفوضااةع السااامةع تقةااةا أثاار  تلااف اللااوائح والاان ا واحما سااات اح تماادل ماان  -78

رباال الساالطات احلا مااع فةمااا يت لاات سةاااايل الواثئاات الش/صااةع   أخبااااي  وأوسااةتةا اجلنو ةااع  عاادا 
ال امااع  شاا ن حالااع   ااض اجلوانااب الاايت جاارى تناوهلااا   التقرياار األخااري لألمااني ال ااا  إىل اجلم ةااع 

ات/أوسةتةا اجلنو ةع   من أخبااي   جو جةا  ومنطقع تس/ةنفاألش/اص احشردين داخلةاً والالجئني
 . وتشااامل هااااذ  اللاااوائح والاااان ا واحما ساااات ماااا ي ساااامى  القاااانون اخلاااااص A/71/899جو جةاااا ا

ن مجهو يااع أخبااااي  ابلوضاس القااانو  لألجاناب   أخبااااي    وماا ي ساامى  رااانون إجاراءات اخلاارو  ما
  االواثئاااات احطرتااااع للت ريااااف ابهلويااااع  9والاااادخول إىل مجهو يااااع أخبااااااي    و جمموعااااع الواثئاااات  رااااا 

و ذلو  اجلواايات  اليت تصد ها السلطات احلا مع   propuskiاوالواثئت اجلديدل احت لقع ابل بو  
الساالطات احلا مااع   أخبااااي    أوسااةتةا اجلنو ةااع. وت تاارب ح ومااع جو جةااا الواثئاات الصاااد ل عاان 

 وجنو  أوسةتةا ابطلع والاةع.
وتطثر القةود احفروضع على إصادا  الواثئات الش/صاةع وأوجاب اليماو  احملةطاع  اذلو    -79

رااد ل األشاا/اص احنةااد ين ماان أصاال جااو ج  أساساااً   اان فااةها ال ائاادون  علااى التمتااس سقااوق 
منهاا. واالفتقاا  إىل الواثئات الضارو يع ي ةات التمتاس  اإلنسان  وتزيد من أوجب الضا ف الايت ي اانون

  دد من حقوق اإلنسان   ا   ذلو احلت   احل ةع واحلت   حريع التنقال  ويسابب صا وابت 
للسااااا ان احتااااا ثرين الاااااذين يراباااااون   تساااااجةل موالةااااادها أو تساااااويع حاااااالتها احدنةاااااع. فاااااالواثئت 

ئااات األساساااةع أو احطرتاااع  واااب أن تةّسااار التمتاااس الش/صاااةع  أ ً  اااان نوعهاااا   اااا   ذلاااو الواث
 ابحلقوق االجتماعةع واالرتصاديع والثقافةع واحدنةع والسةاسةع.
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 قضااي امللكية -11 
ماااان اإلعااااالن ال اااااح  حلقااااوق اإلنسااااان علااااى أن ل اااال فاااارد احلاااات    17تاااان  احااااادل  -80

  سفاً.تحد من مل ب التملو   فرد  أو ابالشرتاا مس اري   وأنب ال وواي دريد أ
وما فتئت مفوضاةع األماا احتةادل لشاطون الالجئاني تادعو السالطات احلا ماع   أخباااي   -81

مااا يت لاات خباصااع فةوأوسااةتةا اجلنو ةااع إىل محايااع حقااوق ال ائاادين احنةااد ين ماان أصاال جااو ج   و 
 ابلواثئت الش/صةع وحريع التنقل.

ل ات اليت تر ها األش/اص احشردون داخلةاً ويش ل اسرتجا  احسا ن واأل اض  واحمت -82
أو تقاادمي الت ااويض احناسااب  ااداًل ماان اساارتجا  هااذ  احمتل ااات  مشاا لًع جديااع ينبياا  التصاادي 
هلااااا. ورااااد أ ااااد احقاااار  اخلاااااص اح ااااين سقااااوق اإلنسااااان للمشااااردين داخلةاااااً علااااى أن األشاااا/اص 

عن تلو احمتل ات   صرن الن ر عما احشردين داخلةاً لت هلا اسرتجا   تل اهتا أو الت ويض 
إذا  اانوا راد اختاا وا ال اودل أو إذا انادجموا   اجملتماس احمللا  أو فضالوا أن يت/اذوا هلاا م اا ً لخاار 

. وأشا  إىل أن األشرطع الشاائ ع احقاماع علاى طاول خاط احلادود اإلدا ياع نيثال  30ايستوطنون فةب
إىل حلااول دائمااع وقااول دون وصااول األشاا/اص أحااد احلااواجز الرئةسااةع الاايت تقااف أمااا  التوصاال 

 . 31ااحشردين داخلةاً إىل األ   واحل ةع واحةا  وسبل ال ةش
وتفةد ح ومع جو جةا ةن انتها اات احلات   احل ةاع قاد   صاو ل منهجةاع   أخباااي   -83

ماان ين اص منةااد  وأوسااةتةا اجلنو ةااع. وعلااى ساابةل احثااال  أ حرراات أو د ماارت عمااداً  ةااوت أشاا/
رطع و  ااادها. وراااد اررتنااات إراماااع األشااا 2008أصااال جاااو ج  خاااالل احلااار    ل /أاساااطس 

 الشائ ع وسط احزا   والبساتني اخلاصع   ملةات مصاد ل للممتل ات.

 العنف املسلط على املرأة -12 
ماان احهااا ضاامان احساااءلع والت ااويض فةمااا يت لاات ساااالت ال نااف اجلنساا  والقااائا علااى  -84

 .  32ا2008نس اليت يزعا أهنا حدثت خالل نزا  عا  أساس نو  اجل
اجملتماس  وحسب م تب أمني ال امل  ع قدت   أخبااي  منارشات شا ا فةها  ثلون عان -85

ع ال ناااف  ح افةاااراااانو  احااد  لتنااااول مسااا لع ال ناااف احنااازت  ورامااات من مااع ولةاااع  وضاااس إطاااا 
ةاادل للمساااوال ألمااا احتاهلةئااع  احلا مااع   أخبااااي احناازت. و  الفاارتل األخااريل  صااّرحت الساالطات 

س مااشاارا ع القائمااع ةع عاان ال ااني اجلنسااني وني ااني احاارأل  باشاارل أنشااطتها   أخبااااي  و تااوت احسااطول
/تلاف    اجلانس من مع اري ح ومةع ولةع تنشط   جمال مناس ال ناف اجلنسا  والقاائا علاى ناو 

نو ةااع أخطاار سااةتةا اجل تااب أمااني اح ااامل ةن احلالااع   أو أشاا الب والتصاادي هلااذا ال نااف. وأفاااد م
   ثري وأن اجلهات الفاعلع الدولةع ال مي نها الوصول إىل احنطقع. 

__________ 

 .38  الفقرل A/HRC/35/27/Add.2ان ر   30ا
 .26احرجس نفسب  الفقرل   31ا
 ,Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, vol. 2  32ا

pp. 355-358 . اتقرير الب ثع الدولةع احستقلع لتقص  احلقائت  ش ن النزا    جو جةا  
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 تدابري بناء الثقة -13 
إىل أن األنشطع احتصلع  تدا ري  ناء الثقاع ماس أخباااي  تشامل عقاد   33اأشا  جملس أو واب -86

اجملتمس احد  مان تبلةسا  وساو هوم   فضااًل عان تن اةا دو ات جلسات مس أمناء اح امل و ثل  
تد يبةااع  شاا ن اح ااايري واحما سااات الدولةااع لصاااي اجلهااات الفاعلااع اح نةااعيف وتنفةااذ مشااا يس  شاا ن 
الرتا  اح ما ييف ودو ات تد يبةع هتادن إىل تطاوير ال فااءل احهنةاع فةماا يتصال  تثقةاف األطفاال 

ومااا فتااال  اار م  التااادا ري احت لقااع  بناااء الثقاااع يتطااو  مااان حةاات تناااو    جمااال حقااوق اإلنساااان. 
القضاا  احوضااوعةع وتنااو  احشااا  ني علااى حااد ساواء. ومااس ذلااو  شاادد جملااس أو واب علااى نقاا  

 احشا  ع من جانب اجلهات اح نةع   أوسةتةا اجلنو ةع ألسبا  عديدل  منها ت ذ  الوصول.
نارشات  شا ن التادا ري اإلضاافةع لبنااء الثقاع وترحاب  بااد ل وتشجس احفوضةع السامةع اح -87

 جملس أو واب احت لقع إبد ا  التوعةع سقوق اإلنسان    ر جمها. 
وأفادت   ض احصااد  ةن السا ان احمللةاني ي تقادون    مجلاع ماا ي تقادون  أن تادا ري  -88

تساااها   لتقسااةا و اقريبااع ماان خطااوط  ناااء الثقااع مي اان أن تااطدي إىل هتدئااع الوضااس   احناااطت ال
ان   واجلاااري ققةااات احزياااد مااان السااالا مااان خاااالل إراماااع حاااوا  عااارب تلاااو اخلطاااوط يشااامل األراااا  

ع عارب خطاوط احشارت  السا قني  وعن طريت دعاا التباادل االرتصاادي وتنمةاع احشاا يس االرتصااديع
 احلدود اإلدا يع. 

 استنتاجات -اثلثاا  
يرحررب املفرروض السررامي ابلتعرراون املسررتمر بررني حكومررة جورجيررا واملفوضررية السررامية  -89

ة لوطنيرة حلمايرنظومرة احلقوق اإلنسران وابلترزام احلكومرة اب راط اخلطروات الالزمرة لتحسرني امل
واملمارسرات  السياساتحقوق اإلنسان. وتربهن جهود احلكومة الرامية إىل مواءمة القوانني و 

 . والتزاماهتا واجباهتابري الدولية حلقوق اإلنسان على رغبتها يف الوفاء الوطنية مع املعاي
وي ررج ع املووفررون العررامون، مررن فرريهم املووفررون الررذين ي رر،لون أعلررى املناصررب،  -90

 البلرد. وتظرل ىل تنميرةعلى أن يعربوا ب كل أكثر تواتراا عن أمهيرة حقروق اإلنسران ابلنسربة إ
صرلحة يف احبة املصرم حكومة جورجيا وسرائر اجلهرات الوطنيرة املفوضية السامية ملتزمة بدع

لر،، طيرا. ومرع املضي قدماا من أجل إعمال مجيرع حقروق اإلنسران لكافرة السركان يف جورج
لتحقيرق لل وفعرال ل تزال هناك أسباب تدعو إىل القلق فيما يتصل بعدم وجرود إطرار مسرتق

مقاضرراة أسرررهم و  تصررال للضررحااي أويف حرالت التعررذيب وإسرراءة املعاملررة وإ حررة سرربل الن
سررائط و ان حريررة املسروولني عررن تلرر، احلررالت ومعررابتهما وحلمايررة احلررق يف اخلصوصررية وضررم
إمكانيررة  ا وحتسرنياإلعرالما ومكافحرة التمييرزا وضرمان اسرتقالل القضراء وعدالرة ا اكمرات

 التمتع ابحلقوق القتصادية والجتماعية للسكان املستضعفني. 
ملفوض السامي عرن األسرف مرن أن السرلطات احلاكمرة يف أخبرازاي وأوسريتيا ويعرب ا -91

ان التابعة وق اإلنساجلنوبية رفضت التصريح ابلدخول ملووفي املفوضية السامية وآليات حق
ملتحررردة ا األمرررم لألمرررم املتحررردة رغرررم النرررداءات املتكرررررة الصرررادرة عرررن كبرررار املسررروولني يف

 ال،رض. هلذا
__________ 

  .SG/Inf(2017)18ان ر وثةقع جملس أو واب   33ا
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ت موثوقررة وقققررة عررن حالررة حقرروق اإلنسرران يف أخبررازاي وأوسرريتيا ول توجررد معلومررا -92
اجلنوبية، يف حرني ل ترزال الدعراءات املتضراربة ت،رذي التروترات وتقروض اجلهرود املبذولرة يف 
جمررالت األمررن وحقرروق اإلنسرران والتنميررة. وتوكررد املفوضررية السررامية مررن جديررد اسررتعدادها 

يرريم موضرروعي لحتياجررات النرراح يف جمررال حقرروق ملسرراعدة مجيررع اجلهررات املعنيررة إلجررراء تق
اإلنسرران والتصررردي هلرررا بفعاليررة. وتفيرررد املعلومرررات املتاحررة أن بعررر  املمارسرررات يف أخبرررازاي 
وأوسرريتيا اجلنوبيررة ترقررى، فيمررا يبرردو، إىل أ رراط عييزيررة تقرروم علررى أسررس إثنيررة، وخباصررة فيمررا 

 حلق يف التعليم واحلق يف امللكية. يتعلق حبرية التنقل واحلصول على الواثئق ال خصية وا
إيرالء املزيرد مرن الهتمرام لعواقرب النزاعرات املاضرية علرى حقروق اإلنسران،  وينب،ي -93

السررامية  املفوضررية وهتيرربحيررإ إ ررا ل تررزال ترروثر سررلباا يف احليرراة اليوميررة للسرركان ا ليررني. 
ميرررع اجلهرررات املسررروولة أن تتخرررذ كرررل التررردابري املناسررربة لضرررمان محايرررة احلقررروق املكفولرررة جب

 موجب القانون الدويل دون عييز. 
الر  ي ر ك يف رتسرتها   –ويتسم استمرار اجلهود يف إطار مباحثات جنيف الدولية  -94

وكررذل، يف  –دة كررل مررن الحترراد األوروم ومنظمررة األمررن والتعرراون يف أورواب واألمررم املتحرر
إطار اآللية امل  كة ملنع احلوادث ومواجهتها، أمهية حامسة لتهيئة الظرول الالزمة لتحسني 

 حالة حقوق اإلنسان يف أخبازاي وأوسيتيا اجلنوبية. 
ول بد مرن تطروير أو تعزيرز الردعم املقردم مرن أجرل مرد جسرور التصرال برني النراح  -95

فعالررررة للتصرررردي للقضررررااي املتصررررلة ابلتعلرررريم، والعبررررور، واجملتمعررررات ا ليررررة وابتكررررار سرررربل 
واملطالبات املتعلقة ابمللكية، وم اركة املرأة، واألشخاص املفقودين، ومحايرة الر اث الثقرايف. 
وينب،ي أيضاا دعم األن طة الرايضية والثقافية ال  ت رك ال باب، وكذل، الرربام  امل ر كة 

الفنيني ا ليني )من قبيرل الصرحفيني وا رامني والفنرانني  والزايرات الدراسية لصاحل املووفني 
 ابإلضافة إىل دعم التواصل مع خمتلف وسائط اإلعالم. 

وينب،رري ت ررجيع امل رراركة الكاملررة للمرررأة، علررى قرردم املسرراواة مررع الرجررل، يف مجيررع  -96
عرة املسرتو  اجلوانب املتعلقة منرع النزاعرات وحلهرا، مرا يف طلر، يف إطرار الجتماعرات الرفي

املتعلقة حبل النزاعات. وت ج ع اجلهات املسوولة كافة على مواصلة تعزيز جهودها ملكافحرة 
العنرف القررائم علرى أسرراح نرروا اجلرنس واملواقررف النمطيررة فيمرا يتعلررق ابألدوار واملسررووليات 

 املنوطة ابملرأة والرجل يف األسرة ويف اجملتمع. 
اءات ال  ا ذهتا السلطات احلاكمة يف أخبرازاي مرن وترحب املفوضية السامية ابإلجر  -97

أجررل إ حررة إمكانيررة الوصررول ابنتظررام لرربع  اجلهررات الفاعلررة يف اجملررالني اإل ررائي واإلنسررا  
التابعة لألمرم املتحردة، وتردعوها إىل أن تعامرل الرركن اخلراص حبقروق اإلنسران معاملرة  اثلرة. 

 أوسررريتيا اجلنوبيرررة علرررى أن تتررريح إمكانيرررة وحترررإ املفوضرررية السرررامية السرررلطات احلاكمرررة يف
الوصررول ابنتظررام إىل اجلهررات الفاعلررة الرر  تعررص ابلقضررااي املتصررلة ابلتنميررة وحقرروق اإلنسرران 

 والعمل اإلنسا ، وال  تن ط يف جمايل السلم واألمن. 
وهتيررب املفوضررية السررامية ابلسررلطات احلاكمررة يف أخبررازاي وأوسرريتيا اجلنوبيررة أن تترريح  -98

للمفوضية السامية واآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان إمكانية الوصول دون عوائق  
 كيما يتسص هلا تقدمي املساعدة للمضي قدماا يف محاية حقوق اإلنسان للسكان املتضررين. 

    


