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  املتعلق هبـا    الدوري الشامل  االستعراضترحب جورجيا بالتوصيات املقدمة يف سياق       
 ١٦٣وخالل االستعراض، تلقّت جورجيـا   . ٢٠١٠يناير  /الثاين كانون   ٢٨الذي أُجري يف    

 حنّتها   توصية ٦٢يات رفضتها على الفور، و    ، ومخس توص  تواً توصية قبلتها    ٩٦توصيةً، منها   
. وتقدم اإلضافة التالية ردود جورجيا على الفئة الثالثة من التوصيات         . جانباً لبحثها يف ما بعد    

جورجيـا  ) ١: (وضمن هذه الفئة، تقدم اإلضافة معلومات بشأن تلك التوصيات مفادها أن          
 ضـمناً أيـضاً علـى أن    ينطوي أن قبول توصية بعينها قد مالحظة التوصيات؛ وجيب   تقبل

حكومة جورجيا كانت عاكفة على بذل جهود يف هذا الشأن قبل تلقّيهـا التوصـية وأن                
جورجيـا تقبـل التوصـيات جزئيـاً؛     ) ٢(جهودها قد اسُتكملت أو ال تزال مـستمرة؛      

  .جورجيا ال تقبل التوصيات )٣(

  :جيا التوصيات التاليةتقبل جور    

  ٥١-١٠٦و ١٤-١٠٦    
  قانون ، أقّر الربملان اجلورجي التعديالت اليت أُدخلت على       ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨يف    

ومشـل  .  من أجل تعزيز ملكية وسائط اإلعالم والشفافية املاليـة         البث اإلذاعي يف جورجيا   
على اإلذاعي  تراخيص البث   اختذه البلد من تدابري يف هذا الصدد حظر امتالك األسهم يف             ما

  . الشركات املسّجلة يف مواقع خارجية

  ٤٦-١٠٦و ٢١-١٠٦    
 حتقيق مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا فيهـا تلـك     هبمة من أجل   جورجيا   تعمل  

املتعلقة بتعميم التعليم االبتدائي وخفض معدالت الوفيات من األطفال الرّضع واألطفال دون            
  . ببذل هذه اجلهود ملتزمة بقوةورجياوستظل ج. سن اخلامسة

  ٢٣-١٠٦و ٢٢-١٠٦    
توّجه جورجيا جهوداً واسعة النطاق حنو محاية حقوق الطفـل وتعزيزهـا، علـى                

املستوى السياسايت ويف املمارسة العملية، متاشياً مع املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال،  
تواصل جورجيا عملها الـدؤوب يف سـبيل   وس. بصرف النظر عن دينهم أو أصوهلم العرقية   

  .إدراك هذه الغايات على حنو ما تدعو إليه هاتان التوصيتان

    ٢٥-١٠٦  
جورجيا ملتزمة بالتعاون البّناء مع جملس حقوق اإلنسان وستقدم، علـى أسـاس               

طوعي، تقريراً نصف سنوي بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الـيت قبلتـها يف إطـار عمليـة                
  .A/HRC/16/L.39لدوري الشامل، وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان االستعراض ا
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  ٣٣-١٠٦ و٣٠-١٠٦ و٢٧-١٠٦    
تتفق جورجيا متاماً مع هذه التوصيات اليت هتدف إىل تقوية مستوى محاية املرأة من                

   .التمييز وتعزيز املساواة بني اجلنسني، وتوّجه جهوداً هائلة حنو تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

    ٣٧-١٠٦  
 بتعزيز محاية أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، كما          بقوةجورجيا ملتزمة     

 هاتني الغايتني، مشلت إنشاء مراكز خمصـصة للرعايـة          بلوغأهنا اختذت خطوات مهمة حنو      
  . ٢٠١١-٢٠٠٨النهارية، عمالً خبطة عمل احلكومة لرعاية الطفل للفترة 

    ٤٨-١٠٦  
ا بأمهية التصدي ملشكلة مصادرة دور العبادة، فإهنا تشري إىل أن           بينما تسلّم جورجي    

زالت موضع خالف شديد يف مـا بـني          يت، وأهنا ما  ااملصادرات حدثت إّبان احلكم السوفي    
خمتلف املذاهب الدينية، وأن إعادة ممتلكات معتنقي أي من املذاهب ال يتأّتى إال بالدراسـة               

  .  حالياً هذه العملية وقد أمثرت بالفعل نتائج إجيابيةوُيجري البلد. والتحقيق املتأنّيني

    ٥٢-١٠٦  
 احملكمـة   راجعـت  ،جلورجيااحملكمة الدستورية    )١( مؤخراً يف احلكم الذي أصدرته     

القانون اجلورجي املتعلق بالتجّمع والتظاهر، فألغت القواعد املقيِّدة للتمتع هبـاتني احلـريتني             
  .كفلت بذلك لألفراد حرية التجّمع والتظاهر السلميو، جورجياورأت أهنا خماِلفة لدستور 

    ٥٩-١٠٦  
تؤيد جورجيا هذه التوصية نظراً التساقها وممارسات البلد وسياسـاته الراميـة إىل               

  .تعزيز حقوق األقليات، مبا فيها حقوق األقلية األرمّنية

    ٦١-١٠٦، ٦٠-١٠٦  
ة توطيد حقـوق األشـخاص       أن مواصل  بالنظر إىل تؤيد جورجيا هاتني التوصيتني،       

العمل   االقتصادية يشكالن حجر الزاوية خلطة     - املشردين داخلياً وحتسني أوضاعهم االجتماعية    
  .٢٠١١-٢٠٠٩املتعلقة بتنفيذ استراتيجية الدولة بشأن األشخاص املشردين داخلياً للفترة 

__________ 

)١( Political Union of Citizens “Movement for United Georgia”, Political Union of Citizens “Georgian 

Conservative Party”, Georgian Young Lawyers’ Association, the Public Defender of Georgia and 

citizens of Georgia - Zviad Dzidziguri, Kakha Kukava, Dachi Tsaguria and Jaba Jishkariani          

v. Parliament of Georgia (Judgment of the Constitutional Court of Georgia N2/482, 483, 487, 502). 
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  :تقبل جورجيا جزئياً التوصيات التالية    

  ٨-١٠٦ و٧-١٠٦ و٦-١٠٦ و٥-١٠٦    
وقّعت جورجيا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري            
 وُتجري حالياً التحليل املطلوب لتشريعاهتا وسياسـاهتا الداخليـة لتنظـر يف       ٢٠٠٩يف عام   

لذلك، . بْيد أن مسألة التصديق مرهونة بقرار الربملان      . إمكانية التصديق على هذين الصكني    
  . احلاضر إصدار بيان حمدد يف هذا الشأنال ميكن يف الوقت 

  ١٢-١٠٦ و١١-١٠٦    
 إطارها القانوين الوطين لتصّدق الحقـاً علـى         مراجعةتعكف احلكومة حالياً على       

غـري أن جورجيـا ال تعتـزم    .  املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية   ١٩٥٤اتفاقية عام   
   .١٩٦١ام الدخول طرفاً يف اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لع

    ١٦-١٠٦  
 هلذه التوصية وتعمل عن كثب مع كل مـن جلنـة             املنطقي األساستؤيد جورجيا     

مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنـسان      /البندقية ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا     
لضمان أخذ توصياهتما يف احلسبان إىل أقصى حدٍّ ممكن يف ما يتعلق مبجموعـة التعـديالت        

وتشكّل عملية اإلصالح جهداً متعدد األحزاب والقطاعات، إذ يـشارك          . ية النهائية االنتخاب
 حزباً سياسياً وخرباء من اجملتمع املدين بصورة مباشرة يف عمل الفريق العامـل املعـين                ١٥

وسيتطلب التوصل إىل توافق هنائي يف اآلراء يف هذا الصدد إجراء عملية            . بقانون االنتخابات 
مكتب املؤسـسات   /ستكون فيها توصيات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا       تشاور مكثّفة،   

بْيد أن مدى تنفيذ توصـيات جلنـة   .  مهمةإرشاديةالدميقراطية وحقوق اإلنسان مبثابة معامل   
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنـسان      /البندقية ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا     

   .سع يف اآلراًءسيكون مرهوناً بتوافق سياسي وا

    ١٩-١٠٦  
على بيد أهنا ال ميكن أن تقبل اجلزء الذي يطلب          . تقبل جورجيا التوصية يف جوهرها      

ترى أن القوانني والسياسات والـربامج الوطنيـة        إذ إهنا   ،  "تعديل التشريعات  "وجه التحديد 
جورجيا تعاونـاً   وتتعاون  .  التزاماهتا الدولية مبوجب االتفاقيات املذكورة     متمشية مع القائمة  

وثيقاً مع هيئات األمم املتحدة لرصد املعاهدات، وستواصل تعاوهنا معها يف املستقبل وستتخذ           
   .ما يلزم من تدابري ضماناً الستمرار متاشي تشريعاهتا مع التزاماهتا الدولية
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    ٢٠-١٠٦  
ـ                ز حيظى اجلزء األول من التوصية بتأييد جورجيا من حيث دعوة التوصية إىل تعزي

وال ميكن جلورجيـا أن تؤيـد       ". بيئة عامة تضمن محاية احلريات األساسية جلميع املواطنني       "
اعتماد استراتيجية وطنيـة   ،على وجه التحديد  إهنا تطلب،    اجلزء الثاين من التوصية من حيث     

وتعتقد جورجيا أن اإلطار التشريعي والسياسايت القائم يكفل حريـة          . بشأن حرية الصحافة  
 ،وقانون حرية الكالم والتعـبري    اإلذاعي يف جورجيا،     البلد، ويشمل قانون البث      الصحافة يف 

وتعتزم جورجيا مواصلة ضمان هـذه احلمايـة        .  اإلذاعي ومدونة قواعد سلوك هيئات البث    
  . باختاذ ما تراه الزماً من تدابري

    ٢٨-١٠٦  
لة االجتماعية، تكّرس جورجيا جهودها حملاربة التمييز على أساس نوع اجلنس أو احلا  

 قوانينها حيث تتمشىإال أهنا مل تتوخَّ إدخال أي تعديالت أخرى على تشريعاهتا ذات الصلة،  
  . ملعايري الدولية يف جمال التمييز ضد املرأةعلى حنو تام مع االتشريعية احلالية 

    ٢٩-١٠٦  
، وقـد    ضمان عدم جواز التمييز على أساس نوع اجلنس         على ببدأ جورجيا   تعمل  

ومع ذلك، فال ميكن جلورجيا أن تؤيد       .  هذه الغاية  هبدف حتقيق   شامالً اًقانونيضعت إطاراً   و
برامج واستراتيجيات للقـضاء    "على وجه التحديد وضع     يف هذه التوصية اجلزء الذي يطلب       

على ن جهود احلد من الفقر قائمة على أساس االحتياجات وغري متييزية            حيث إ ،  "على الفقر 
  . ن األسباب، مبا فيها نوع اجلنسأي سبب مأساس 

    ٣١-١٠٦  
توافق جورجيا على أنه ينبغي أال يواجه أي شخص متييزاً على أساس نوع جنسه أو                 

وستواصـل  . أصله العرقي أو إعاقته، وقد اختذ البلد خطوات مهمة ملنع ممارسة هذا التمييـز        
غري . ملعتمدة يف هذه اجملاالت   جورجيا ضمان متاشي تشريعاهتا وسياساهتا مع املعايري الدولية ا        

تشريعات لتحقيق  " إصدار"أن جورجيا ال ميكنها أن تؤيد يف هذه التوصية اجلزء الذي يطلب             
هذه الغاية، ألن مثل هذه القرارات سوف ُتتخذ استناداً إىل عملية حتليل متواصلة للتشريعات              

  . الوطنيةويف حالة وجود فجوة بني املعايري الدولية املعتمدة والقوانني 

  ٣٤-١٠٦ و٣٢-١٠٦    
 هاتني التوصيتني من حيث دعوهتمـا إىل زيـادة مـستوى            بفحوىتقبل جورجيا     

مشاركة املرأة يف احلياة العامة، وقد كرس البلد جهوداً هائلة لتعزيز حقوق املرأة على النحو               
قبل بيد أن جورجيا ال ميكنها أن ت      . ٣٠-١٠٦ و ٢٧-١٠٦املبّين يف ردوده على التوصيتني      
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هاتني التوصيتني من حيث إمكانية انطوائهما على إقرار حصص يف اهليئات التـشريعية، ألن              
األحزاب السياسية مبختلف أطيافها قد أبدت معارضتها هلذا النظام طوال عملية صياغة قانون             

  . املساواة بني اجلنسني اليت جرت مؤخراً

    ٣٩-١٠٦  
الواجب على النحو    وستويل االعتبار    ،ية هلذه التوص  باألساس املنطقي تقبل جورجيا     

إال أن مدى تنفيذ توصيات جلنة البندقية سيكون مرهوناً بتوافق واسع       . لتوصيات جلنة البندقية  
  .  ذوي الصلة املصلحةأصحابيف اآلراء يف ما بني 

    ٤٠-١٠٦  
إىل مواصـلة اإلصـالحات     من دعوة    التوصية   ما جاء يف هذه   توافق جورجيا على      

بيد أن جورجيا ال ميكن أن تقبل يف هذه التوصية اجلـزء    . الرامية إىل حتسني السلطة القضائية    
فقد ورثت جورجيا نظاماً قضائياً     . ثقة السكان بالنظام القضائي   " استعادة"الذي حيثها على    

ت الدولية والوطنية بوضوح    وتبّين املؤشرا .  يتسم بانعدام الثقة الشعبية فيه بوجه عام       سوفياتياً
. ازدياد الثقة الشعبية يف النظام القضائي ازدياداً مطرداً نتيجة اإلصالحات اليت أجراها البلـد             

وجورجيا ملتزمة مبواصلة جهودها يف سبيل كفالة االستقالل التام للسلطة القضائية الـذي             
   .يسهم يف حد ذاته يف زيادة مستوى الثقة الشعبية فيها

    ٤١-١٠٦  
 على أي آثار    وإن كان ال ميكنها املوافقة    توافق جورجيا على أهداف هذه التوصية،         

قد تنطوي عليها من شأهنا أن تعرقل التقدم الكبري الذي أحرزته يف جمال حماربـة التعـذيب                 
ففـي  . ذين ميارسهما أفراد الـشرطة وموظفـو الـسجون        لواملعاملة القاسية والالإنسانية ال   

ة مكافحة التعذيب ما أحرزه البلد من تقدم هائل يف هـذا الـصدد    ، أكدت جلن  ٢٠٠٧ عام
 ٨٠والحظت اخنفاض عدد حاالت إساءة املعاملة يف مرافق االحتجاز لدى الشرطة بنـسبة              

  . املائة يف

    ٤٢-١٠٦  
 هلذه التوصية الرامية إىل إخضاع هيئات إنفـاذ         األساس املنطقي توافق جورجيا على      

 أن توافق على اجلزء الـداعي إىل تغـيري   ها ال ميكنهبيد أن . و كامل القوانني للمساءلة على حن   
 يتماشـى  الً شكاوى شامهنا قد أنشأت بالفعل نظاَمألاإلجراءات احلالية املتعلقة بالشكاوى،   

   .مع املعايري الدولية
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    ٤٣-١٠٦  
، الدعوة إىل   ٤٢-١٠٦تقبل جورجيا، على النحو املشار إليه يف ردها على التوصية             

ويف الوقت نفسه، تعتقد جورجيـا      . ضاع موظفي إنفاذ القوانني للمساءلة على حنو كامل       إخ
أن شرطة التحريات العاملة حالياً تتيح إجراء حتقيقات فعالة وشفافة يف ادعاءات اإلفراط يف              

 هـذه   ما تدعو إليه   على   ها املوافقة استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القوانني وال ميكن        
   .سياسات التحقيق القائمة إعادة النظر يف نمالتوصية 

  ٥٣-١٠٦ و٥٠-١٠٦ و٤٥-١٠٦    
توافق جورجيا على هذه التوصيات يف جوهرها وتعقد العزم على زيادة مـستوى               

. شفافية وسائط اإلعالم والتحقيق على النحو الواجب يف أي هتديدات يتعرض هلا الصحفيون           
يات على األجزاء اليت تدعو احلكومـة إىل أداء دور    أن توافق يف هذه التوص     أنه ال ميكنها  غري  

قيادي يف معاجلة مسألة الثقة الشعبية واحلد من ممارسة الرقابة الذاتية والنقل غـري املتـوازن                
للمعلومات، بالنظر إىل أن هذه التدابري تدخل يف اختصاص املنافذ اإلعالمية وتقـوم علـى               

ن جانبها خطوات يف هذا الـصدد، تـشمل         وقد اختذت حكومة جورجيا م    . التنظيم الذايت 
الدولية من أجل تعزيز املعايري املهنية وجودة نقل املعلومات         اإلذاعي  التعاون مع هيئات البث     

كما حققت املنافذ اإلعالمية اخلاصـة      .  يف جورجيا   الوطنية العامة  اإلذاعيداخل هيئة البث    
 يف جمملها على حنو مطرد يف زيادة        طفرات يف جودة نقل املعلومات، يعتقد البلد أهنا ستسهم        

   .مستوى الثقة الشعبية يف وسائط اإلعالم

  ٥٨-١٠٦و ٥٧-١٠٦و ٥٦-١٠٦    
 وقد حققت، بالتعاون مع املنظمات      ، هلذه التوصيات  األساس املنطقي تقبل جورجيا     

وتتخذ جورجيـا   .  هذه الغايات  صوب حتقيق الدولية ومؤسسات اجملتمع املدين، تقدماً كبرياً       
يت من  اما يالئم من تدابري لتكفل لألشخاص املشردين قسراً الذين أبعدهم النظام السوفي           كل  

. جورجيا يف األربعينات من القرن املاضي التمتع الكامل حبقوقهم يف عملية العودة إىل وطنهم             
بيد أن جورجيا ترى أنه من غري املقبول أن تنسبهم مجيعاً إىل أصل عرقي معني، وعليه، فـال   

كتسمية مسبقة فتحـول بـذلك دون       " األتراك امليسخيتيني "جلورجيا أن تقبل تسمية     ميكن  
   .متتعهم حبقهم األصيل يف التحديد الذايت للهوية

    ٦٢-١٠٦  
تقبل جورجيا من هذه التوصية اجلزء املتعلق بضرورة توفري السكن الالئق لألشخاص         

الء قد حتدث يف بعـض      خعمليات اإل غري أهنا جيب أيضاً أن تشري إىل أن         . املشردين داخلياً 
وتكّرس جورجيا جهوداً هائلة لضمان احلصول على موافقـة         . احلاالت دون موافقة األفراد   

الء حمتملة وتسترشد يف هذا الشأن باإلجراءات التنفيذية املعياريـة          خاألفراد يف أي حاالت إ    
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حدثت بالتعاون مع جهات الء األشخاص املشردين داخلياً وتوفري السكن الدائم، اليت استُ       خإل
   .وستواصل جورجيا عملها الدؤوب يف سبيل النهوض هبذه املعايري. فاعلة دولية

  :ال تقبل جورجيا التوصيات التالية    

  ١٠-١٠٦ إىل ١-١٠٦    
ترفض جورجيا هذه التوصيات باستثناء التوصيات املتصلة بالربوتوكول االختياري           

. ك األطفال يف الرتعات املسلحة الذي جيري تنفيذه فعالً        التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشترا    
  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣بالفعل يف جورجيا منذ ساري العمل به الربوتوكول االختياري و

تشارك جورجيا يف تبين األهداف التطلعية للربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل             •
هنا ال تعتزم التوقيع والتصديق اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بيد أ

  .على هذا الصك يف الوقت احلاضر
وال تعتزم جورجيا التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص          •

  .وميكن إعادة النظر يف هذا القرار يف مرحلة الحقة. من االختفاء القسري
ىل االتفاقيـة الدوليـة   ويف الوقت احلاضر، ال تنظر جورجيا يف مسألة انضمامها إ          •

فهـذه  . حلماية حقـوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم كأحـد أطرافهـا          
االتفاقية جتسد حقوقاً ومبادئ موجودة من قبل يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان            

  .اليت جورجيا طرف فيها

    ١٣-١٠٦  
ابع لألمم املتحدة،   متتثل جورجيا، وستواصل االمتثال، جلميع قرارات جملس األمن الت          

إال أن جورجيا ال ميكنها أن تقبل الطبيعة األحاديـة هلـذه            ). ٢٠٠٩(١٨٦٦مبا فيها القرار    
 هو قرار ملزم ال جلورجيا فحسب بل للطرف اآلخر يف           ١٨٦٦التوصية بالنظر إىل أن القرار      

قـدرة   وهو دولة حتتل منطقتني جورجيتني وحتد مباشرةً مـن  - الرتاع أيضاً على حد سواء    
والدولة الصادرة عنـها هـذه التوصـية،        . جورجيا على تنفيذ القرار املذكور تنفيذاً كامالً      

 إىل جانب سياسة الدولة القائمة باالحتالل، إمنا تعرقل بصورة مباشرة اجلهود الـيت              بوقوفها
  .١٨٦٦تبذهلا جورجيا لتنفيذ القرار 

    ١٥-١٠٦  
 وقـد   ،دقية يف جمال اإلصالح الدستوري    تسلّم جورجيا بأمهية التعاون مع جلنة البن        

. ظلت على عالقة وثيقة مع هذه اللجنة طوال عملية اإلصالح الدستوري اليت جرت مؤخراً             
 مجيـع بيد أن جورجيا ال ميكنها أن تقبل من هذه التوصية اجلزء الذي يقترح إعادة النظر يف                 

 التعـديالت   إقـرار ء  سيما يف ضـو    توصيات جلنة البندقية بشأن اإلصالح الدستوري، وال      
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 الدولة مـع    نطاق عملية تشاور على     يف أعقاب  ٢٠١١أكتوبر  /الدستورية يف تشرين األول   
  . عشرة أشهرتستغرقاجملتمع املدين واألحزاب السياسية واجلمهور 

  ١٨-١٠٦ و١٧-١٠٦    
ال ميكن جلورجيا أن تقبل هاتني التوصيتني ألن عملية إصالح جهاز الشرطة تتصدر               

، كمـا أن تـشريعها      ٢٠٠٣ منذ قيام الثورة الوردية يف عام        حكومة جورجيا ل  برنامج عم 
وبينما تعتزم جورجيا مواصلة عملية     . احلايل املتعلق بالشرطة متوائم بالفعل مع املعايري الدولية       

مواءمة إطارها التشريعي مع تطور املعايري الدولية يف املستقبل، فإهنا ال تعتزم تعديل قانوهنـا               
  .بالشرطة يف الوقت احلاضراملتعلق 

  ٥٥-١٠٦ و٥٤-١٠٦ و٤٤-١٠٦ و٣٨-١٠٦ و٢٦-١٠٦ و٢٤-١٠٦    
لن تنظر جورجيا يف هذه التوصيات بالنظر إىل أهنا مقدمة من دولة تعرقل بـصورة                 

مباشرة قدرة جورجيا على محاية حىت أبسط حقوق اإلنسان للسكان املقـيمني يف منطقـة               
  .أوسيتيا اجلنوبية التابعة جلورجيا/شخينفايلأخبازيا التابعة جلورجيا ومنطقة ت

    ٣٦-١٠٦  
حظر مجيع أشكال العقوبة البدنيـة      املتمثل يف   تتفق جورجيا مع هدف هذه التوصية         
إال أن جورجيا تعتقد أن التشريعات اجلورجية احلالية تنص على حظر شامل جلميع             . لألطفال

كما أن إطارها القانوين الوطين     . ضد األطفال أشكال العقوبة البدنية، مبا فيها العقوبة املوجهة        
القائم ميتثل للمعايري الدولية وحيمي األطفال من أي شكل من أشكال العقوبة البدنية محايـة               

  .وعليه، ال تعتزم جورجيا تعديل تشريعاهتا السارية يف هذا الصدد. وافية

    ٤٧-١٠٦  
وات أخرى هبذا الـشأن     ال ميكن جلورجيا أن تقبل هذه التوصية ولن ُتتخذ أي خط            

ن التشريعات اجلورجية القائمة تتيح فعالً جلميع املنظمات، ذات الطابع الديين أو غـريه،              أل
وإذا اختارت منظمة . القدرة على أن تسجل نفسها بصورة قانونية ككيان رحبي أو غري رحبي

، فيمكن  )ةكما هي املمارسة يف دميقراطيات عديد     (دينية أن تسجل نفسها ككيان غري رحبي        
 .هلا أن تستفيد من مزايا ضريبية شىت

        


