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موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن اليونان*
موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن اليونان

أوال -معلومات أساسية
-1

أعد هذا التقرير عمال بقراري مجلس حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااا  1/5و ،21/16مع مراعاة الطاابع الدوري

لالس ا ا ا ااترراا الدوري الش ا ا ا ااام

ويو

التقرير ما اء في ورقات المرلومات المقدمة إلى االس ا ا ا ااترراا
()1

الدوري الشاام من  27هة من الجهات صااحةة الملال ة وهو مقدف في لا
لردد الكلمات ويفرد التقرير فرعا مس ااتقال لمس اااهمة الملسا اس ااة الوإلنسة ل قوق اإلنس ااا المرتمدة ناء على
مو

تق دا بال د األقلاى

تق دها التاف بمةادئ باريس

ثانيا -المعلومات المقدمة من المؤسسسسسسسسسسة الوونية لحقوق اإلنسسسسسان المعتمدة نا
على تقيدها التام بمبادئ باريس
-2

أل ا ا ااارت اللجنة الوإلنسة ال ونانسة ل قوق اإلنس ا ا ااا إلى أ ال ونا ص ا ا اادقه على مسع مراهدات

حقوق اإلنساا األسااساسة تقريةا ،ولكنها أعرعه عن أسافها لردف إح ار أي تقدف خرر في التلاد ع على هذ

المراهدات منذ ولة االسا ا ااترراا الدوري الشا ا ااام األر رة ول علا ا اادق البلد برد على ملة صا ا ا و من
نها االتفاقسة الدولسة ل ماعة حقوق مسع الرمال المها رين وأفراد أسا ا ااره  ،والبروتوخول االرتساري الم لع

بالرهد الدولي الخاص بال قوق االقتل ا ا ا ااادعة واال تمااسة والثقارسة ،والبروتوخول االرتساري التفاقسة حقوق الطف

المترلع بإ راء تقدع البالغات وألااارت اللجنة أعضااا إلى المشااال التي ت ول دو التلااد ع على اتفاقسة
مجلس أوروعا للوقاعة من الرنف ضد النساء والرنف المن لي وم اف تهما

-3

()2

وأعرعه اللجنة الوإلنسة ال ونانسة ل قوق اإلنسا ا ااا عن قلقها إ اء عدف و ود سانات وتحلا ا اااءات متاحة

وم دثة ،ملنفة حسب الجنس والرمر واألص اإلثني والموقع الجغرافي وال الة اال تمااسة  -االقتلادعة ،عن
()3
مختلف مجاالت حماعة حقوق اإلنسا  ،مشددة على ضرورة وضع مللرات خمسة ونواسة مناسةة

*

تلدر هذ الوثسقة من دو ت رير رسمي
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ورحبه اللجنة الوإلنسة ال ونانسة ل قوق اإلنس ا ا ا ا ااا بخطة الرم الوإلنسة لمناهض ا ا ا ا ااة الرنلا ا ا ا ا ارية

-5

وأعرعه اللجنة عن ل ا اارورها المس ا ااتمر بالقلع إ اء تكرار اإل الغ عن حاالت س ا االو ترس ا اافي من

للفترة  ،2023-2020التي وضرتها و ارة الردل بالتشاور مع المجلس الوإلني لمناهضة الرنلرية والترلب

()4

انب موظفي إنفاذ القانو وادعاءات الرنف غ ر المبرر من انب الشا ا ا اارإلة ال ونانسة ،والردد الكب ر لتل

ال االت واالدعاءات وإلابرها وأوص ا ا ا ااه اللجنة بل تكف ال ونا إ راء ت هسقات ن يهة وفرالة في هذ ال االت
وتكثف هودها الرامسة إلى توف ر تدريب منهجي لجمسع موظفي إنفاذ القانو في مجال استخداف القوة

-6

ضم ريا

()6

()5

وألا ااارت اللجنة إلى ضا اارورة أ تكو السا االطات المدنسة هي المرنسة بالكام بالترام مع المسا ااتنكف ن
وألارت أعضا إلى أ مشارخة المرأة في ال ساة السساسسة ما اله ضعسفة على مسع المستويات وأ

تخلااسح حلااح للمرأة في المناصااب الرامة ل عسااه خث ار في يادة مشااارختها ،رغ التقدف التدريجي الم ر

في هذا اللدد

()7

-7

وألاارت اللجنة إلى أ اإلإلار التنيسمي والملساساي لم اف ة االتجار باأللاخاص والرم القساري

-8

وأوصا ااه اللجنة بل تتخذ ال ونا التدا ر الال مة لالعتراخ بمختلف أنواس األس ا ار وقبولها ،مث اآلباء

-9

وأل ا ااارت اللجنة إلى أ التدا ر التق دعة المفروض ا ااة على الرمالة والمتخذة لم اف ة او ة خوف د19-

-10

وأعرعه اللجنة عن قلقها إ اء ما رلفته أ مة اللا ا ا ا ا ا ة الرامة النا مة عن او ة خوف د 19-من

-11

وأعرعه اللجنة عن قلقها إ اء عدف مقاضاة مرتكبي الرنف األسري والحيه أنه ل ت برد اتخاذ

ل نفذ بالكام برد وألارت أعضا إلى رطر االستغالل في الرم والرم القسري في ال راعة
المثل ن واألمهات المثلسات

()8

()9

فاقمه من أو ه التفاوت القاومة وأوصه اللجنة بل تنفذ ال ونا تدا ر لسد الفجوة في األ ور ن الجنس ن

()10

تدااسات إلويلة األمد
تدا ر من قب

()11

تدريس مواد ترلسمسة في المدارس عن القضااء على التنمس الجنسااني وتدريب ارتلااصا ي

مهنة الترلس عل ها وال ال عدف توافر سانات مل ا ا اانفة حس ا ا ااب نوس الجنس عن الرنف الجنس ا ا اااني عش ا ا ا

ت دعا روسسسا
-12

()12

ونبهه اللجنة إلى أ فقر األإلفال ظاهرة د دة تفاقمه بساابب األ مة االقتلااادعة و او ة خوف د19-

وأوصااه اللجنة بل تضااع ال ونا سااساسااة م انسة م ورها الطف إلى انب ترمس مراعاة منيور راعي احتسا ات
األإلفال في مسع قطاعات السساسة الرامة

-13

()13

وأعرعه اللجنة عن أس ا اافها ل االت ص ا ااد المها رين الم عومة على ال دود البرية والة رية وأل ا ااارت

إلى ضارورة ضاما مبدأ عدف اإلعادة القسارية وأوصاه اللجنة بل تنشاا ال ونا خلسة رسامسة مساتقلة لتساج
ورص ااد الشا ا اوا غ ر الرس اامسة المترلقة ب االت ص ااد المها رين

()14

وأوص ااه أعض ااا بل تر

االستهةال واإل واء باألإلةاء والمساعد ن الطب ن والموظف ن اإلداري ن واألرلاو ن اال تماع ن

ال ونا مرال

()15

ثالثا -المعلومات المقدمة من الجهات األخرى صاحبة المصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية
-14

()16

والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان

()17

أوصاى خ من المشااروس الرالمي المرني باالحتجا والورقة المشااترخة  5والورقة المشااترخة  7بل

تلا ا ا ا ا ا ا اادق ال ون ااا على االتف اااقس ااة ال اادولس ااة ل م اااع ااة حقوق مسع الرم ااال المه ااا رين وأفراد أسا ا ا ا ا ا ااره

()18

وأوص ا ااه الورقة المش ا ااترخة  2والورقة المش ا ااترخة  7بل تل ا اادق ال ونا على البروتوخول االرتساري المل ع
2
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بالرهد الدولي الخاص بال قوق االقتلا ااادعة واال تمااسة والثقارسة

()19

وأوصا ااه الورقة المشا ااترخة  2والورقة

المش ا ا ا ااترخة  7والورقة المش ا ا ا ااترخة  8بل تل ا ا ا اادق ال ونا على البروتوخول االرتساري التفاقسة حقوق الطف
المترلع بإ راء تقدع البالغات

()20

وأوص ا ا ااه الورقة المش ا ا ااترخة  4بل تقب ال ونا المادة  31من االتفاقسة

الدولسة ل ماعة مسع األل ا ااخاص من االرتفاء القس ا ااري

وأوص ا ااه الورقة المش ا ااترخة  7بل تقب ال ونا

()21

الرنلري

المادة  14من االتفاقسة الدولسة للقضاء على مسع أل ال التم
-15

()22

وأوصااه الورقة المشااترخة  7بل تلاادق ال ونا على اتفاقسة عاف  1961المترلقة بخفض حاالت

انرداف الجنس ا ا ااسةق واتفاقسة ال ونسا ا ا ا و لراف  1960بش ا ا اال م اف ة التم

في مجال الترلس ق واتفاقسة منيمة

الرم الدولسة لراف  2011بش ا اال الرم الالوع للرمال المن ل ن (االتفاقسة رق )189

() 23

وأوص ا ااه ال ملة

الدولسة للقض اااء على األس اال ة النووية بل توقع ال ونا على مراهدة األم المت دة ل ير األس اال ة النووية

باعتةار التوقسع عل ها مسللة عا لة على اللر د الدولي
-16

()24

وأوصا ا ااه الورقة المشا ا ااترخة  2والورقة المشا ا ااترخة  4بل تلا ا اادق ال ونا على البروتوخول رق 4

المل ع باتفاقسة حماعة حقوق اإلنسا ااا وال ريات األسا اااسا ااسة

()25

وأوصا ااه الورقة المشا ااترخة  7بل تلا اادق

ال ونا على البروتوخول رق  12المل ع باتفاقسة حماعة حقوق اإلنسا وال ريات األساسسة

با  -اإلوار الووني لحقوق اإلنسان
-17

()26

()27

أوصااه رابطة ماعة الةابا وحنا الثالو والرش ارين بل تكف ال ونا تنف ذ توصااسات االسااتر ارا

الدوري الشااام تنف ذا فراال من رالل إنشاااء خلسة ح ومسة داومة للتواص ا مع الو ارات المرنسة والتشاااور مع
المجتمع المدني والملسسات الوإلنسة ل قوق اإلنسا و مسع أص اب الملل ة المرن ن

-18

()28

وخررت الورقة المشا ااترخة  7توص ا ا تها بل تضا ااع ال ونا ملل ا ارات وإلنسة ل قوق اإلنسا ااا  ،على

ن و ما اقترحته مفوض ا ااسة حقوق اإلنس ا ااا  ،بما تس إ راء تق س ألثر دقة واتس ا اااقا لس ا ااساس ا اااتها الوإلنسة في

مجال حقوق اإلنسا

()29

جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسسسسسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنسسسسساني
الواجب التطبيق

-1

المسائل المشتركة ين القطاعات

المساو المشترخة ن القطاعات
-19

()30

رحبه الورقة المش ااترخة  5تر ي التشا اريرات المناهض ااة للرنلا ارية ،من رالل ترد

المادة 81

ألف من القانو الجناوي (أص ا ا ا ااة ه المادة  82ألف بمو ب القانو  ،)2019/4619وتسسا ا ا ا ا ر تطب ع أح امها
أثناء إ راءات الت ق ع وعلى مسا ا ااتوا الم ال وألا ا ااارت إلى أ أثر المادة  82ألف في القضا ا اااعا الجناوسة

التي ل به ف ها برد ال ال م دودا ،وحددت الرهةات الماثلة في هذا اللدد
-20

والحظ الت الف الدولي من أ

()31

السا ااالف والتنمسة أ المجلس الوإلني لمناهضا ااة الرنلا ارية والترلا ااب

عر ف على صااوغ اسااتراتسجسات لم اف ة رطاب الكراهسة في وساااو اإلعالف وفي أوسااا الموظف ن الرموم ن

()32

وفي عاف  ،2017رحبه اللجنة األوروعسة لمناهض ا ا ااة الرنل ا ا ارية والترل ا ا ااب بالتدا ر التي اتخذها المجلس الوإلني
لم اف ة الرنل ا ارية والترل ا ااب

()33

ورحبه الورقة المش ا ااترخة  5رص ا ااد راو الكراهسة الذي أ ار م تب المدعي

الراف في أث نا بالتراو مع إحدا مةادرات الشا ا ا ارإلة ال ونانسة

()34

وأوص ا ا ااه الورقة المش ا ا ااترخة  5بل ت يد ال ونا

الموارد المخللة لسلطات إنفاذ القانو الم لفة بالت ق ع في الجراو المرتكةة دافع الكراهسة والرنلرية

GE.21-11139
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-21

ورحبه الورقة المشااترخة  5بخطة الرم الوإلنسة لمناهضااة الرنلارية والترلااب للفترة 2023-2020

التي وضارتها و ارة الردل ،بالتشااور مع المجلس الوإلني لمناهضاة الرنلارية والترلاب ،والتي ت دد عددا
من الرناصا اار على اللا اار د السا ااساسا ااات الرامة لمنع التم

والرنل ا ارية وم اف ة الرنف الرنلا ااري

ورحبه

()36

الورقة المشاترخة  5بإعداد و ارة الردل والمجلس الوإلني لمناهضاة الرنلارية والترلاب دل ال لفاودة ضا اعا

الرنف الرنلري
-22

()37

وفي عاف  ،2018أل ا ااارت مفوض ا ااة حقوق اإلنس ا ااا في مجلس أوروعا إلى أ الرنف الرنل ا ااري

الذي عساتهدخ المها رين ال ال ظاهرة مقلقة ،ولاجره ال ونا على تكثس

ضد المها رين

()38

عن لواغ مماثلة
-23

وفي عاف  ،2019أعرعه وخالة االت اد األوروعي لل قوق األساسسة والورقة المشترخة 7

()39

والتهمس

والحيه الورقة المش ا ااترخة  7انتش ا ااار التم

وأفاد االت اد ال وناني للهس اإلنسا ا ا ااانسة بل ال ونا
االت اد ال وناني للهس اإلنسا ا ا ااانسة بل تر

المها رين والال ئ ن والروما

()42

للروما ،وخر األ انب والتم

على نطاق واس ا ااع ض ا ااد الروما في ال ونا

لد عر رسه الترلا ا ا ااب دال من التسا ا ا ااام
هودها من أ

ال ونا

()41

القضا ا ا اااء على التنمس والتم

()40

وأوصا ا ا ااى

ضا ا ا ااد

وأوصا ااى م تب الملس ا اسا ااات الدعمقراإلسة وحقوق اإلنسا ااا التابع لمنيمة األمن

والتراو في أوروعا بل تد ن ال ونا بشا ا ا اادة وعش ا ا ا ا

قاإلع الكراهسة الرنل ا ا ا ارية واإلثنسة ،والنررات المرادعة

ضاد الروما والسانتي ،وأ تضاع تدا ر لتر ي وحماعة حقوق اإلنساا وترم

همة في الوقه ذاته على مناهضة الرنلرية والتم

-24

هودها للقضااء على التم

ضد الروما والسنتي

وأل ا ا ا ا ا ااارت الورقة المش ا ا ا ا ا ااترخة  5إلى أ

()43

الجنس ا ا ا ا ا ااي

ماعات المثلسات والمثل ن وم دو ي الم

ومغا ري الهوية الجنسا ا ااانسة أ لغه عن احتواء الخطاب الراف على اةارات مفرمة ب راهسة المثل ن ومغا ري

الهوية الجنسانسة ،والمضاعقة اللفيسة ،والترلسقات غ ر الالوقة
-2

()44

الحقوق المدنية والسياسية

حع الفرد في ال ساة وال رية واألما على لخله

()45

-25

ألار المجلس الوإلني ال وناني للشةاب إلى الرنف ضد الشةاب

-26

وألا ااار عدد من ورقات المرلومات إلى حاالت عنف واسا ااتخداف مفر للقوة من انب الش ا ارإلة وقوات

()46

األمن األررا ضا ا ا ااد إلالبي اللجوء والمها رين والال ئ ن في سا ا ا ااساق عملسات اإلعادة القسا ا ا ارية بإ راءات مو ة
المرروفة باس ا ا ا ا عملسات الل ا ا ا اادد أو اإلعادة القس ا ا ا ارية الجمااسة المنفذة عبر ال دود البرية وفي ب ر إعجة

()47

وأوصاه الورقة المشاترخة  2بل توقف ال ونا فو ار ممارساة اللاد وأ تنشاا خلسة مساتقلة متسامة بالشافارسة لرصاد

انتهالات ال قوق األس ا ا اااس ا ا ااسة عبر حدود البلدق وأ تجري ت هسقات سا ا ا اريرة ون يهة وفرالة في خ حالة من هذا

القب  ،بما ع ف مقاضاة المسلول ن ومراقبته فرلسا

()48

-27

ووردت في عدد من ورقات المرلومات توصسات مماثلة

()49

وفي عاف  ،2018أعرعه لجنة مجلس أوروعا لمنع الترذ ب أعض ا ا ا ااا عن قلقها أل لجوء الش ا ا ا اارإلة إلى

المراملة السا ئة ،ال سااسما ضااد الرعاعا األ انب واأللااخاص المنتم ن إلى مجتمع الروما ،ال ال ممارسااة لاااورة
في مسع أن اء ال ونا

وس ا ا ا االطه اللجنة الض ا ا ا ااوء على ال الة المث رة للج س في س ا ا ا ااجن خوريدالوس للر ال

وألاارت أعضاا إلى عدف فرالسة نياف الت ق ع ال الي في ادعاءات ساوء المراملة

()50

وأوصاه اللجنة بل توفر

ال ونا م يدا من الموارد لآللسة الوإلنسة للت ق ع في ال وادث الترسفسة وتخولها صالحسات إضارسة

-28

()51

وأل ا ااارت الورقة المش ا ااترخة  7إلى أ موظفي إنفاذ القانو الذ ن رتكبو أفرال ترذ ب عجرمها القانو

ع ادو ال عخضاارو ألي مساااءلة أو مقاضاااة أو مراقةة ،خما ألااارت إلى عدف خفاعة خلسة الت ق ع الوإلنسة

المنشاالة في إإلار م تب أم ن الميال

()52

وأوصااه الورقة المشااترخة  7بل تتخذ ال ونا ما ل ف من تدا ر

لضما الت ق ع بفرالسة وسرعة في مسع ادعاءات إساءة المراملة من انب موظفي إنفاذ القانو

4
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وأعرعه لجنة مجلس أوروعا لمنع الترذ ب عن اسا ااتمرار لا اارورها بالقلع إ اء ال الة الم رية لنياف

الساجو ال وناني وعدف خفاعة التدا ر المتخذة لمرالجة أ مة الساجو
والنقح الم من في عدد موظفي الس اجو

وألاارت إلى مشا لة التيال الساجو

وأوصااه اللجنة بل ترالا ال ونا بفرالسة األسااةاب الهس لسة اللتيال

السجو وأ تضع رطة استراتسجسة ألثر تفل ال لنياف السجو للفترة من عاف  2021إلى عاف 2025

()54

ورسما ترلع بيروخ االحتجا  ،أوصااه الورقة المشااترخة  7بل تقل ال ونا التيال السااجو وأ تضاامن

اسااتسفاء ظروخ السااجو في ال ونا المرا ر الدولسة ل قوق اإلنسااا  ،وذل

عن اللجنة األوروعسة لمنع الترذ ب

()55

إقامة الردل ،بما في ذل مسللة اإلفالت من الرقاب ،وسسادة القانو
-30

تنف ذ مسع التوصااسات اللااادرة

()56

ألااارت مفوضااة حقوق اإلنسااا في مجلس أوروعا إلى أ و ير الردل اعترخ و ود تلر رات في

البه في قضا ا اااعا راو الكراهسة ،ورحبه ت لي الو ير باإلرادة الال مة لت د و إدارة الجها القضا ا اااوي من

أ

-31

تسريع وت رة البه في تل القضاعا

()57

وأل ااارت المفوض ااة إلى أ ال الة الراهنة في الس ااجو تنذر بل تقوا بشا ا

الجناوسة رمته

ألبر نياف الردالة

وألا ا ااارت المفوضا ا ااة إلى ضا ا اارورة أ تكف ال ونا إ راء الشا ا اارإلة و ها القضا ا اااء ف ها

()58

(المدعو الرامو والقضا ا ا اااة) ت هسقات فرالة في القضا ا ا اااعا التي تنطوي على ادعاءات إسا ا ا اااءة مراملة

()59

ول ااددت المفوض ااة على أهمسة ض ااما أ ع و واضا ا ا من المرا ر الم ددة بمو ب القانو ومن تفسا ا ر

القانو أ نياف الردالة الجناوسة ال وناني تخذ موقفا حا ما رسما ترلع بالترذ ب وغ ر من أل ا ا ا ا ا ال سا ا ا ا ااوء
المراملة ،بما تمالى مع اال تهاد القضاوي للم مة األوروعسة ل قوق اإلنسا

-32

()60

وألا ا ا ا ااارت الورقة المشا ا ا ا ااترخة  8إلى عدف حلا ا ا ا ااول األإلفال على المسا ا ا ا اااعدة القانونسة المجانسة،

مما عمنره من س ا ااب االحتكاف الفرال إلى القض ا اااء

()61

ورسما ترلع ب ماعة حقوق الطف  ،أل ا ااارت منيمة

()62

وأوصاه المنيمة بل تنفذ ال ونا اإلإلار القانوني

القرا الدولسة إلنقاذ الطفولة إلى أ اإلإلار القانوني المرمول به في حالة إ راءات اس ااتجواب القل اار ضا ا اعا
االعتداء لجمع األدلة الجناوسة هو إإلار ارسا تماما

إل راءات وعروتوخوالت الم ار رة القض اااوسة رسما عخح األإلفال ضا ا اعا االعتداء ،على الن و المنل ااوص

علسه في القانو  2017/4478والقانو  2019/4640والمرسوف الو اري 2019/7320

ال ريات األساسسة وال ع في المشارخة في ال ساة الرامة وال ساة السساسسة
-33

()63

()64

ألا ا ا ا ا ااار المرخ األوروعي للقانو والردالة إلى رطر إعادة سا ا ا ا ا اان قانو التجدع  ،برد إلغاوه في

عاااف 2019

()65

وأل ا ا ا ا ا ا ااار خ ا من صا ا ا ا ا ا اناادوق الت ااالف من أ ا الاادفاااس عن ال ريااة ،والمرخ األوروعي

للقانو والردالة ،والورقة المشا ااترخة  6إلى حير التةشا ا ر في الدسا ااتور ال وناني ،مما لثر على حرية الد ن
أو المرتقد المرترخ ها في المادة  18من الرهد الدولي الخاص بال قوق المدنسة والساساساسة ،وتسااءله تل

الجهات عن الترري

الغامض للتةش ا ا ا ا ر المنل ا ا ا ااوص علسه في القانو ( 1938/1363بل ا ا ا ااسغته المردلة

بالقانو )1939/1672

()66

وأوص ا اه الورقة المش ا ااترخة  6بل تردل ال ونا المادة  4من القانو 1938/1363

التي ت ير التةش ا ر ،على ن و عمتث لاللت اف باحتراف ال ع في اعتناق مرتقد وفي نش اار

الت الف من أ
-34

الدفاس عن ال رية توصسة مماثلة

()67

()68

وأ لغ خ من الورقة المشترخة  6واالت اد ال وناني للهس اإلنسانسة عن حاالت تم

وقدف ص ااندوق
في ال لول

على الترعسة الد نسة في المدارس ال ومسة ولا ا ا كا في الترهد الرس ا ااميد المطلوب تقدعمه من أ

من دروس ترالس الد ن المسا ااس ي األرثوذوخسا ااي

()69

اإلعفاء

وألا ااارت الورقة المشا ااترخة  6إلى الرهةات المرترضا ااة

عملسا رسما ترلع بمن الشخلسة القانونسة للطواوف الد نسة المنلوص علسه في القانو 2014/4301
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وأ لغ االت اد ال وناني للهس اإلنسااانسة عن مشااال ذات صاالة بالمسااا د والمقا ر في برض المد وعتسااج

الدعانة في لاهادات الم الد وال وا والوفاة
االعتراخ بمفت ي مسلمي تراقسا

-35

()71

()72

وأ لغ صاندوق الت الف من أ

الدفاس عن ال رية عن عدف

ورغ إح ار قدر من التقدف في إإلار التشا اريع الجد د للمسا ااتنكف ن ضا اام ريا من الخدمة الرسا ا رية

(القانو  ،)2019/4609الحظ عدد من ورقات المرلومات عدف امتثال القانو للمرا ر الدولسة

()73

أل ا ا ااار

ل من حرخة التلااال الدولسة والرابطة الدولسة لمناهضااي ال روب والورقة المشااترخة  1إلى الخدمة المدنسة
البد لة التي تنطوي على تم

وتتس بطابع عقا ي وتم ي من ح و إلول فترة الخدمة البد لة وموقع الخدمة

أو بردف خفاعة االسا اات قاقات الملا ااروفة وأ لغ أعضا ااا عن عدف مالءمة إ راءات النير في إللةات ال لا ااول

على صاافة المسااتنكف الضاام ري التي عمن ها و ير الدفاس الوإلنيق وعدف االعتراخ بفئات مر نة من المسااتنكف ن
ضا اام رياق ومراقةة عدف إلاعة األوامر ،فضا ااال عن عدد من انتهالات حقوق اإلنسا ااا الدولسة( )74وأوصا ااه
حرخة التلااال الدولسة والرابطة الدولسة لمناهضااي ال روب بل تنير ال ونا في إدرال تغ رات على التشاريرات

والممارسا ااات بما ع ف لجمسع األفراد الذ ن عررعو عن اسا ااتنكافه ضا اام ريا عن الخدمة الرسا ا رية اإلل امسة

عدف التررا للمالحقة القضاوسة ويتس له فرصة أداء الخدمة المدنسة من دو تم
-36

()75

وأفاادت الورقاة المشا ا ا ا ا ا ااترخاة  4بال الراد اد من المنيماات غ ر ال ومساة أ لغاه عن ت ا اد حااالت

تجري المدافر ن عن حقوق اإلنسااا  ،مش ا رة إلى أنه تهمو

تهريب الةشاار واالتجار ه وألااارت الورقة

المش ا ااترخة  4إلى أ الش ا اارإلة ال ونانسة أص ا اادرت ،في أ لول/س ا اابتمبر  ،2020سانا ص ا ا فسا بش ا اال الت ق ع
الجنا اااوي مع  33ما اادافر ا اا عن حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ا ااا من أرعع منيما ااات غ ر ح ومسا ااة دولسا ااة إل الغه عن

حاالت صا ااد المها ريند وألا ااارت أعضا ااا إلى ت ا د الرداء والرنف ،بسا اابب صا اارود السم ن المتطرخ ،تجا
الرامل ن في المجال اإلنساااني والمدافر ن عن حقوق اإلنسااا والل ا ف ن( )76وأوصااه الورقة المشااترخة 4
بل تكف ال ونا عن تجري منيمات المجتمع المدني ،بما في ذل من رالل حمالت التشاه ر ،وانتهالات

ال ساة الخاصة ،واالعتداءات ،والمضاعقة القضاوسة
-37

()77

وألا ااار م تب الملس ا اسا ااات الدعمقراإلسة وحقوق اإلنسا ااا التابع لمنيمة األمن والتراو في أوروعا

إلى أ االنتخاااباات البرلمااانسااة التي أ رياه في تمو  /ولساه  2019اتسا ا ا ا ا ا امااه باالتنااافس واحترماه ال رياات

األساسسة إلى حد خب ر

()78

حير مسع أل ال الرق
-38

()79

في عاف  ،2017أل ااار فريع الخبراء المرني بالرم على م اف ة االتجار بالةش اار والتابع لمجلس

أوروعاا إلى اتخااذ ال وناا عاددا من التادا ر لم ااف اة االتجاار باالةشا ا ا ا ا ا اار ودع ضا ا ا ا ا ا ا ااعاا من رالل اعتمااد
التش ا اريرات ذات اللا االة ،وتنشا اااء هسال منسا ااقة ومتخل ا الا ااة ،وتوف ر التدريب للمهن ن المرن ن ،وتذخاء

الوعي الراف وألا ا ا ا ااار أعضا ا ا ا ااا إلى أ مشا ا ا ا ااارخة المجتمع المدني انب هاف من وانب الجهود التي تبذلها

ال ونا للتلادي لالتجار بالةشار

()80

وفي مجال الوقاعة ،لادد الفريع على و وب أ تكو الجهود المبذولة

إلذخاء الوعي الراف باالتجار بالةشا اار مل ا ا وعة تدا ر مو هة رلا ااسلا ااا لفاودة األفراد والجماعات األلا ااد
عرضااة لخطر االتجار بالةشاار ،بمن ف ه النساااء وإلالبو اللجوء والمها رو غ ر الشاارع ن واألإلفال غ ر

المل وع ن واألإلفال المرتةطة أوضاعه بالشوارس
-39

()81

وألاارت الورقة المشاترخة  8إلى ال ا ة المل ة إلى تكثس

االتجار واالستغالل

()82

الجهود للتررخ على األإلفال ضا اعا

وأوصه الورقة المشترخة  8بل ترتمد ال ونا تدا ر لمنع استغالل األإلفال نسسا

واالتجار ه والتلادي لهما ،وأ تضاع إإلا ار ع ف حماعة األإلفال ضا اعا االعتداء الجنساي و/أو االساتغالل

واالتجار الجنس ن قانونا وممارسة
-40

()83

وفي عاف  ،2019ألاارت وخالة االت اد األوروعي لل قوق األسااساسة إلى أ ال ونا سانه تشاريرات

تنح على ترويض ض اعا االتجار بالةشر
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ال ع في الخلوصسة وال ساة األسرية
-41

()85

باإللا ااارة إلى ال ساة األس ا ارية ،ذخرت المنيمة األوروعسة للرابطات والنقابات الرس ا ا رية أ التوا

ن الرم وال ساة الشااخلااسة ال ال مشا لة خبرا بالنسااةة ألفراد الجس  ،وال سااسما من عرولو أإلفاال ذوي

إعا اااقا ااة

()86

األساري

()87

وأ لغا ااه منيما ااة القرا الا اادولسا ااة إلنقا اااذ الطفولا ااة عن نيا اااف الكفا ااالا ااة وعن راما تر ي التراب
وأوصاه المنيمة بل تنشاا ال ونا

البراما القاومة منرا لفل األإلفال عن أسره

-42

()88

راما لتر ي التراب األساري ومنع التفك األساري وت سان

والحيه الورقة المشترخة  7أ ال ونا أ دت االعتراخ القانوني الكام بالرالقات المثلسة ،ولكنها

ل تسا ا ا اان تشا ا ا اريرات تج

وا مثل ي الجنس وتسا ا ا اام للمترالا ا ا ارين من مثل ي الجنس تبني األإلفال

()89

وأوصااه الورقة المشااترخة  7بل تتخذ ال ونا تدا ر ترمي إلى االعتراخ الكام بالرالقات المثلسة ،بما عشاام
ال وا وتم انسة تبني األإلفال

-3

()90

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ال ع في الرم وفي ظروخ عم عادلة وملاتسة
-43

()91

أ لغ المجلس الوإلني ال وناني للش ا ا ااةاب عما تتررا له الفتسات والنس ا ا اااء الش ا ا ااابات من تنمر في

مجال الرم وت رش نس ا ا ا ااي في أمالن الرم

ا لت رش الجنس ا ا ا ااي في م ا الرم

()92

نح على ترري

وأوص ا ا ا ااى المجلس بل ترتمد ال ونا تشا ا ا ا اريرا بشا ا ا ا ال

واض ا ا ا ا  ،و اءات ص ا ا ا اري ة ،وأح اف تترلع توف ر

الدع المالي والقانوني للض اعا ،وتوف ر التدريب اإلل امي للموظف ن وأرعاب الرم

-44

()93

وأ لغه المنيمة األوروعسة للرابطات والنقابات الرس ا ا رية عن مشا ااال تلثر على أفراد القوات المسا اال ة

ال وناانساة رسماا ترلع باال ع في ظروخ عما عاادلاة ومواتساة ،وعادف و ود ترويض عن الرما الل لي ،وعرض

الرهةات التي ترترا ممارسة حرية تكوين الجمعسات

ال ع في مستوا معسشي الوع
-45

()95

أ لغه المنيمة األوروعسة للرابطات والنقابات الرس ا ا ا رية عن مش ا ا ا لة إس ا ا ا ا األفراد الرس ا ا ا ري ن

وإللبه إ راء م يد من المش اااورات بش اال مس االلة ترد

أفراد الجس

()96

ال ع في الل ة
-46

()94

لواو ه ئة األرخا الرامة التي ت دد إإلار إسا ا ا

()97

أعرعه مفوضة حقوق اإلنسا في مجلس أوروعا عن قلقها إ اء حاالت نقح الموظف ن والمردات

وترط الخدمات المبلغ عنها في نياف الرعاعة الل ا ا ا ا ا سة ال وناني والنا مة عن تدا ر التقشا ا ا ا ااف المتراقةة
التي اتخذت منذ داعة األ مة االقتلادعة ومع أ المفوضة الحيه بارتساح تنف ذ تدا ر ترمي إلى ضما

ال لااول على الرعاعة اللا سة ،من نها اساات داث نياف تلم ن صا ي لااام  ،فإنها الحيه اسااتمرار و ود

عدد من الرهةات التي ت ول دو ال لاول على الرعاعة اللا سة في الواقع الرملي وحثه المفوضاة السالطات
ال ونانسة على تذل

-47

هذ الرهةات ،بسب منها ضما توافر األدوية فرلسا وعتكلفة مرقولة للجمسع

()98

وألا ا ا ااارت رابطة ماعة الةابا وحنا الثالو والرش ا ا ا ارين إلى مش ا ا ا ا لة إدما المخدرات والمشا ا ا ااال

المترلقة بالرعاعة الطبسة

()99

والحظ االت اد الدولي لرابطات وملساسااات الم تةات أنه ال عجو للم تةات في

المسا ااتشا اافسات ال ومسة ال ونانسة أ تقدف ردماتها إال للموظف ن الطب ن الرامل ن في المسا ااتشا اافسات ،ولسس

للمرضاى ومن رافقونه  ،وأ من لال مرالجة هذا األمر أ توساع نطاق حلاول السا ا على المرلومات
المترلقة بالل ة وتساعد على يادة إعمال حقه في ال لول على تل المرلومات
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ال ع في الترلس

()101

أعرعه مفوضااة حقوق اإلنسااا في مجلس أوروعا عن قلقها إ اء فقر المناها الد ارساسة وت اء التدهور

-48

المل ول في رفا التالم ذ وظروخ عم المرلم ن والمردات المدرسسة النا م ن عما أ ري إبا سنوات األ مة
من تخفسض ا ااات حادة في الم انسة وأعرعه المفوض ا ااة عن س ا اارورها لمالحية ال يادة التي إلرأت على م انسة

الترلس في السنوات األر رة ولجره السلطات ال ونانسة على مواصلة يادة هذ الم انسة في السنوات المقبلة

()102

وأعرعه المفوض ا ااة عن قلقها إ اء اس ا ااتمرار الرهةات التي ت ول دو ال ل ا ااول الفرال على الترلس  ،ودعه

الس االطات ال ونانسة إلى ذل هود تهدخ رل ااسل ااا إلى ض ااما فرص ال ل ااول الفرال على الترلس ل إلفال

المنتم ن إلى الفئات المستضرفة ،الذ ن تدعو مردالت مواظبته على الدراسة إلى القلع

()103

ودعه المفوضة

السا ا ا االطات ال ونانسة إلى مع سانات مفلا ا ا االة عن مواظةة األإلفال ذوي اإلعاقة على الد ارسا ا ا ااة بما عم ن من
الرهةات الماثلة أمامه ت ل ال أفض ا  ،ولااجره ال ونا على مواصاالة هودها الرامسة إلى إنهاء الترلس

ت ل

المنفل ألإلفال الروما

()104

-49

وأوصا ا ااى صا ا ااندوق الت الف من أ

-50

والحظ االت اد الدولي لرابطات وملساسااات الم تةات أ برض م تةات المدارس ال ومسة لسسااه

من أ

إنهاء التم

مجه ة تجه ا

الدفاس عن ال رية بل تردل ال ونا القانو 1985/1566

ضد الترلس المن لي ،وضما ال ع في الة و عن أل ال ترلس د لة

دا وتفتقر إلى الموارد الال مة

()106

المدارس اال تداوسة والثانوية بخدمات الم تةات

-4

()107

()105

وأوصاى بل تتخذ ال ونا إ راءات لضاما توث ع صالة

حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة

المرأة

()108

-51

أقرت وخالة االت اد األوروعي لل قوق األساااسااسة بالقانو الجد د  2019/4694المترلع بالمساااواة

ن الجنس ا ن وم اف ة الرنف الجنس اااني ،الذي نح على إنش اااء خلسة وإلنسة للمس اااواة ن الجنس ا ن والذي

س تلدا أعضا للتم
-52

على أساس الهوية الجنسانسة والم ول الجنسسة

()109

وأفاد المجلس الوإلني ال وناني للشةاب بل الرنف ضد الشابات والفتسات تخذ أل اال لتى ،منها

الرنف األسا ااري واالغتلا اااب واالتجار بالفتسات والنسا اااء واإلل ار على ممارسا ااة الةغاء وألا ااار المجلس إلى

تردد وانب الرنف ض ا ا ا ااد المرأة وارتةاإله بلو ه عدف المس ا ا ا اااواة في أدوار الجنسا ا ا ا ا ن وفي هسال الس ا ا ا االطة

اال تمااسة  -االقتلادعة

()110

وألار الت الف الدولي من أ

السالف والتنمسة إلى التقدف اإلعجا ي الم ر

في مجال ال د من الرنف ضا ا ا ااد المرأة ،وأوصا ا ا ااى بل تكف ال ونا عن اللجوء إلى الوسا ا ا اااإلة مع مرتكبي

الجراو التي تنطوي على ت رش نسي وعنف نساني
-53

()111

وأعرعه المنيمة األوروعسة للرابطات والنقابات الرس رية عن قلقها إ اء االعتداءات التي تستهدخ

األم نة الرامة ل مانة الرامة للمسا اااواة ن الجنس ا ا ن الم لفة ت س ا ا ن حقوق المرأة وتمث لها ومشا ااارختها في
القوات المسل ة

-54

()112

ورحبه الورقة المش ااترخة  3بالتل ااد ع على اتفاقسة مجلس أوروعا للوقاعة من الرنف ض ااد النس اااء

والرنف المن لي وم اف تهما ،التي درله ح

النفاذ في عاف  ،2018مررعة عن لا ا اارورها المسا ا ااتمر بالقلع

أل التلا ااد ع على تل االتفاقسة ال ع ف حماعة خارسة لال ئات وإلالةات اللجوء ،وال سا ااسما من عرشا اان في

المخسمات أو في ظروخ هشا ااة أررا

()113

وأفادت الورقة المشا ااترخة  3بل اليروخ المعسشا ااسة الم رية في

المخسمات المطلة على ب ر إعجه ،وال س ا ا ا ااسما عدف و ود مرافع ص ا ا ا ا سة خارسة وأمالن اس

خمنة ،تررا

النسا ا اااء والفتسات لخطر الرنف ويررا االفتقار إلى الرعاعة الل ا ا ا سة قب الوالدة وعردها ص ا ا ا ة النسا ا اااء

ال وام وموال دهن للخطر
8

()114

GE.21-11139

A/HRC/WG.6/39/GRC/3

األإلفال

()115

-55

الحيه رابطة ماعة الةابا وحنا الثالو والرشا ا ا ا ارين تر ي مةادئ الترلس الش ا ا ا ااام للجمسع بقدر

-56

وألا ا ا ا ا ا ااارت منيماة القرا الدولساة إلنقااذ الطفولة إلى حا ة ال ونا المااسا ا ا ا ا ا ااة إلى إدرال م يد من

ألبر واتخاذ عدد من التدا ر والمةادرات ذات الللة رسما ترلع باألإلفال

()116

اإلصا ااالحات على مجال رعاعة الطفولة وضا اارورة إحداث تغ ر على اللا اار د ن الملس ا اسا ااي واال تماعي
وأضا ا ااافه المنيمة أ مسا ا االلة م ار رة قضا ا اااعا األإلفال ض ا ا ا اعا االعتداء في ال ونا تث ر قلقا بالغا ،فرغ

و ود إإلار قانوني عقض ا ا ا ا ااي بإنش ا ا ا ا ااء مرال للدفاس عن األإلفال منذ عاف  ،2017فإ هذ المرال ل تبدأ

عملها حتى اآل
-57

()117

وأل ا ا ااارت المنيمة إلى وض ا ا ااع إإلار مه للغاعة بالنس ا ا ااةة ل إلفال المودع ن في دور الرعاعة في

عاااف ( 2018قااانو الكفااالااة  ،)2018/4538وهو إإلااار اادأ تنف ااذ في الرعع الثااالااو من عاااف  ،2020غ ر
أنهاا الحياه و ود عهةاات في تنف اذ ذلا القاانو
بإدرال ت س نات هامة علسه من قب

()118

وأوصا ا ا ا ا ا ااه المنيماة بال ترادل ال وناا قاانو الكفاالاة

توسسع نطاق المةادرات المنفذة بالتراو

ن القطاع ن الراف والخاص

وأل ا ا ال التراو مع المنيمات ذات الخبرة والملهالتق واتةاس نها متردد التخل ا الا ااات في عملسة الة و
اال تماااعي عن خف ل ن وخف الت م تمل نق ودع الكف ل ن والكف الت وتاادريبه ق وتوسا ا ا ا ا ا ااسع نطاااق الكفااالااة

المهنسة لسشم
-58
بشا ا ا

مسع األإلفال

()119

وأل ا ا ا ا ااار عدد من ورقات المرلومات إلى س ا ا ا ا ااوء أحوال المخسمات في الج ر ال ونانسة ،الذي لثر

راص على األإلفال في س ا ااساق الهجرة

()120

وأل ا ااارت الورقة المش ا ااترخة  8والورقة المش ا ااترخة  2إلى

المش ااال التي ترتري اإل راء المترلع تقد ر س اان األإلفال باس ااتخداف الخل اااوح الب ومترية وتم انسة تدر
الوحدة النفسسة اال تمااسة مرة أررا إل راء تقد ر السن
-59

()121

ورحبا ااه عا اادة ورقا ااات مرلوما ااات با ااالموافقا ااة على قا ااانو الوصا ا ا ا ا ا ا ا ااا عا ااة على األإلفا ااال غ ر

الملا ا ا ا ا ا وع ن  ،2018 /4554لكنها أل ا ا ا ا ااارت إلى عدف تنف ذ تنف ذا فراال وتلى عدف و ود أوص ا ا ا ا ااساء في

المخسمات الكاونة في الج ر

()122

ورحبه الورقة المش ا ا ا ا ااترخة  3باعتماد القانو  ،2018/4540الذي نح

على ضرورة عدف اللجوء إلى احتجا األإلفال غ ر المل وع ن إال خمالذ أر ر ،ولكنها أ لغه عن حاالت
ترد ب

الواقعد بمثابة احتجا

()123

واعتبرت الورقة المشا ا ا ا ااترخة  8اعتماد القانو  2019/4636المترلع

نق األإلفال غ ر المل وع ن إلى دار ال ونا تد ار إعجا سا ،ولكنها الحيه أو ه القلور التي تشوعه

وأفادت الورقة المشترخة  8أعضا بل ما عسمى المناإلع اآلمنةد دار ال ونا لسسه خمنة على اإلإلالق

()124

-60

ورحبه الورقة المشا ااترخة  2ورابطة ماعة الةابا وحنا الثالو والرش ا ارين بإنشا اااء منلا ااب األم ن

الخاص المرني ب ماعة القل ا ا ا ار األ انب غ ر المل ا ا ا ا وع ن في و ارة الهجرة واللجوء في عاف 2020

ورحبه رابطة ماعة الةابا وحنا الثالو والرشا ا ا ارين ب ملة عدف تر أي إلف وح داد

()126

واعتبرت الورقة

المشترخة  2أ نق األإلفال غ ر المل وع ن إلى لدا أررا في االت اد األوروعي أمر إعجا ي

األلخاص ذوو اإلعاقة
-61

()125

()127

()128

الحيه رابطة ماعة الةابا وحنا الثالو والرش ارين عدف و ود سانات دقسقة عن عدد األلااخاص

ذوي اإلع اقة ،وال سا ااسما األإلفال ذوو اإلعاقة وأوصا ااه الرابطة بل تطبع ال ونا مرا ر ودة تسا ااتند إلى
مةادئ تو هسة مرترخ ها دولسا ل ماعة األإلفال والشا ا ا ا ا ااةاب ذوي اإلعاقة من رالل تلا ا ا ا ا اامس رط تالو
احتسا اته الفردعة
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وألا ا ااار االت اد الدولي لجمعسات وملس ا ا اسا ا ااات الم تةات أ القانو ال وناني  2020/4672در

-62

تو سه االت اد األوروعي  1564/2017اللا ا ا ااادر عن البرلما األوروعي ومجلس االت اد األوروعي في 13

أ لول/ساابتمبر  2017في النياف القانوني ال وناني ويرخ هذا القانو على اسااتخدامات مر نة مسااموح ها
لةرض المل اانفات وغ رها من المواد الخاض اارة لل ماعة بمو ب حع التللس

والنش اار لفاودة الم فوف ن أو ذوي

اإلعاقة الةلا ا ا ا ا ا ارية أو ذوي اإلعاقات األررا في قراءة المطبوعاتد وألا ا ا ا ا ا ااار االت اد الدولي إلى أ هذا

القانو عسااعد على ت سا ن وتوساسع نطاق وصاول األلاخاص ذوي تل اإلعاقات إلى المرلومات والم توا

الثقافي

()130

وأوصا ااى االت اد الدولي با تطور ال ونا وتوفر ،في الم تةات الرامة وم تةات البلدعات والمدارس،

الخدمات ذات اللا ا االة التي من لا ا االنها أ تسا ا اااعد على ضا ا ااما حع األلا ا ااخاص ذوي اإلعاقة في الترلس
وال لول على المرلومات

()131

األقلسات والشروب األصلسة
-63
ال ونا

()132

والتهمس

أل ا ا ااارت الورقة المش ا ا ااترخة  7إلى انتش ا ا ااار التم

ض ا ا ااد الروما على نطاق واس ا ا ااع في

وأوص ا ا ا ااه الورقة المش ا ا ا ااترخة  7بل تكف ال ونا إدما الروما وتمتره الكام ب قوق اإلنس ا ا ا ااا ،

وال س ا ااسما ال ع في السا ا ا ن الالوع والرم والترلس ق وعل ترتمد رطة وإلنسة لم اف ة اس ا ااتض ا ااراخ النس ا اااء

المسلمات ونساء الروما وتقلاوهن من المجتمع
-64

()133

وألاارت وخالة االت اد األوروعي لل قوق األسااساسة إلى أ األمانة الخاصاة المرنسة بإدما الروما

في المجتمع قدمه تقري ار إلى المجلس الوإلني لمناهضا ااة الرنلا ارية والترلا ااب وأنها توقع أ تدر الروما

في رطة عملها المقبلة وأفادت الوخالة أعضا ا ا ااا بل االعتراخ باإلبادة الجمااسة للروما وتحساء ذخراها عم ن
أ عسا اااعدا في م اف ة مراداة الغجر

()134

وأوصا ااى م تب الملس ا اسا ااات الدعمقراإلسة وحقوق اإلنسا ااا التابع

لمنيمااة األمن والتراااو في أوروعااا باال ت رص ال ونااا على أ تكو رط اإلنراااش المقبلااة التي عجري

وضارها لفترة ما برد الجاو ة لااملة للجمسع ،ومرااسة للت دعات التي توا ه مجتمري الروما والسانتي وقا ل تهما

للتضرر من األ مات ،وتكف مشارخة الروما مشارخة خاملة في المشاورات
-65

()135

وقادماه الورقاة المشا ا ا ا ا ا ااترخاة  7مرلوماات عن األقلساات اإلثنساة القومساةد المن ادرة من أقلساات إثنساة

ترخسة ومقدونسة وعن حرمانها من حرية تكوين الجمعسات

()136

وأل ااارت أعض ااا إلى أ قانو الملس اس ااات ل

عردل على ن و فرال وأ األقلسة المسا االمة الترخسة في تراقسا ال تتمتع بلا ااالحسة اإلل ا اراخ والرقابة الكامل ن

على ملسا ا اس ا اااتها

()137

وأوص ا ااه الورقة المش ا ااترخة  7بل ترترخ ال ونا ب ع مسع الجماعات التي تنادي

هوية أقلسة إثنسة أو قومسة في تقرير الملا ر في مسع أن اء ال ونا وأ تمن الجماعات األصالسة الترخسة

المسا ا ا ا االمة في رودس وخوس ذات ال قوق الممنوحة للجماعات األصا ا ا ا االسة الترخسة المسا ا ا ا االمة في تراقسا

()138

وأوص ا ااه الورقة المش ا ااترخة  7أعض ا ااا بل تمن ال ونا األقلسة الترخسة المس ا االمة ال ع في إدارة ملسا ا اس ا اااتها
الخ رية في مسع أن اء ال ونا وأ تلبي إللبها إنشاء رياا أإلفال ثناوسة اللغة

المها رو والال ئو وإلالبو اللجوء والمشردو دارلسا
-66

()139

()140

أل ا ا ااار المش ا ا ااروس الرالمي المرني باالحتجا إلى أ ال ونا وا هه تدفقات هاولة من المها رين

والال ئ ن وإلالبي اللجوء وأفاد بل السا ا ا االطات اتخذت ،في ضا ا ا ااوء اسا ا ا ااتمرار تدفقه  ،تدا ر لترد
اللجوء في البلد وتعادة هس لة مرافع االستهةال واالحتجا

-67

()141

قانو

وألا ا ااار عدد من ورقات المرلومات إلى انتها مبدأ عدف اإلعادة القس ا ا ارية في حع إلالبي اللجوء

والمها رين والال ئ ن نتسجة لما عسمى ا عملسات اللدد أو اإلعادة القسرية الجمااسة المنفذة عبر ال دود
البرية وفي ب ر إعجة

()142

وأوصا ا ااه الورقة المشا ا ااترخة  2بل تكف ال ونا اتسا ا اااق االسا ا ااتجابة التش ا ا اريعسة

والسا ا ا ااساسا ا ا ااسة لت ا د وصا ا ا ااول المها رين والال ئ ن وإلالبي اللجوء إل ها مع القانو الدولي ل قوق اإلنسا ا ا ااا

والقانو الدولي لال ئ ن ،وال سسما مبدأ عدف اإلعادة القسرية
10
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-68
في

سااج

وألا ااار عدد من ورقات المرلومات إلى سا ااوء األحوال في مرال االسا ااتهةال وت د د الهوية الكاونة

ر ب ر إعجة الش اارقسة وفي ر ال ونا

()144

وأفادت ورقات المرلومات تل بل عدد مرال االس ااتهةال

يادة حتى عاف  ،2019ولكنه انخفض في عاف  ،2020وال سااسما عدد الشااقع (المرروفة باس ا )ESTIA

والفنادق (المرروفة باس  ،)FILOXENIAمما أدا إلى حاالت تشرد في أوسا إلالبي اللجوء والال ئ ن

()145

وأ لغ عن التيال مرافع االس ا ا ااتهةال في الج ر ،وص ا ا ااروعات في ال ل ا ا ااول على الغذاء والمسا والل ا ا اارخ

اللا ا ي والرعاعة اللا ا سة وفي حل ااول األإلفال على الترلس  ،فض ااال عن حاالت عنف ض ااد النس اااء والمثلسات
الجنسا ا ااي ومغا ري الهوية الجنسا ا ااانسة وأحرار الهوية الجنسا ا ااانسة وحاملي صا ا اافات

والمثل ن وم دو ي الم

الجنسا ن (مجتمع المس )

() 146

وأدت او ة خوف د 19-إلى تفاق ال الة

()147

وألاار عدد من ورقات المرلومات

أعضا إلى ال ريع الذي لب في موريا في عاف  2020وتلى نق من خانوا رسه إلى مخس أسوأ حاالد
-69

()148

وأ لغاه ورقتاا من ورقاات المرلوماات عن المرال المو ودة في ر ال وناا  ،وعاددهاا  30مرخ ا،

ووصفتها بلنها مخسمات ملقتة تقع رار المناإلع ال ضرية ،مش رة إلى أنها ال ت ال غ ر مستورسة للمرا ر

وغ ر صاال ة لققامة لفترات إلويلة رغ الت سا نات التي أدرله عل ها ملر ار

()149

وأوصاه الورقة المشاترخة 8

بل تش ا ا اارس ال ونا في تو سه موظف ن إلى مرال االس ا ا ااتهةال وت د د الهوية وتر ي ردمات اللا ا ا ا ة المجتمعسة

والدع اال تماعي ف ها

()150

وأوص ا ااه الورقة المش ا ااترخة  2بل تكف ال ونا ظروخ إ واء خريمة لطالبي اللجوء

والال ئ ن المرترخ ه  ،بسب منها يادة الطاقة االستسرا سة ال السة لمرال اإل واء
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()151

وألا ا ا ااارت ثالث ورقات مرلومات إلى القانو  ،2020/4686الذي نح على إنشا ا ا اااء نوس د د

من مرال اإلقامة عسا ا ا اامى المرافع المغلقة الخاضا ا ا اارة للرقابة في الج رد ،وهو ما سا ا ا ا لدي إلى يادة فترة

الر ل ويقل فترة السماح من ستة ألهر إلى  30وما وألارت تل الورقات أعضا إلى عدف و ود مرلومات
دقسقة في هذا اللدد
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()152

وألا ا ااار عدد من ورقات المرلومات إلى عدد من الرهةات المرترضا ا ااة في إ راءات اللجوء وألا ا ااارت تل

الورقات إلى المشاال المرترضاة في تساج إللةات اللجوء بسابب نياف إللب المواع د باساتخداف تطب ع سا ا بد،
وال سسما رسما عخح قدرة السلطات الم دودة وقلة توافر ردمات التر مة الشفوية لغات مختلفة

()153

وألار

عدد من ورقات المرلومات إلى األمر التش ا ا اريري الطارئ الل ا ا ااادر في مارس/خذار  ،2020الذي عمنع من
درلو البالد بشا ا ا ا ا ا

غ ر قانوني من االس ا ا ا ا ااتفادة من إ راءات إللب اللجوء

()154

وأل ا ا ا ا ااارت منيمة دع

الال ئ ن في ب ر إعجه إلى أ ال ونا مددت اإل راء ال دودي الس اريع المرمول به في حالة وصااول أعداد
هاااولااة من المهااا رين والال ئ ن وإلااالبي اللجوء ،رغ انخفاااا عاادد الوافااد ن في عاااف 2020

()155

وأفااادت

ورقات مرلومات لاتى بل القانو  ،2019/4636المرروخ باسا قانو ال ماعة الدولسة ،قد رفض مرا ر

ال ماعة وأنه عدل
-72

وسا بمو ب القانو 2020/4686

()156

وأ لغااه ثالث ورقااات من ورقااات المرلومااات عن تاالر رات إلويلااة في إ راءات اللجوء ،ونقح

المس ا ا ا ا ا اااعدة القانونسة في إ راءات اللجوء ،وعدف و ود مس ا ا ا ا ا اااعدة قانونسة مجانسة تمولها الدولة في الم ال

اال تااداوسااة ،وم اادودعااة المس ا ا ا ا ا ا اااعادة القااانونسااة ال ومسااة المقاادمااة في إإلااار إ راءات االسا ا ا ا ا ا ااتئناااخ بمو اب

ارت رفض إللةات
القانو  2016/4375وأ لغ أعض ا ااا عن عدف فرالسة س ا ااب االنتل ا اااخ القانونسة ض ا ااد قر ا
اللجوء الل ا ا ا ااادرة عن م ال الدر ة الثانسة

()157

وأوص ا ا ا ااى المش ا ا ا ااروس الرالمي المرني باالحتجا بل تكف

ال ونا إم انسة اسا ا ااتفادة المها رين الم تج ين من الضا ا اامانات اإل راوسة ،مث االسا ا ااترانة بم اف ،أو القدرة
على الطرن في قرار االحتجا  ،أو ال لاول على المرلومات لغاته األف
المرلومات توصاسات مماثلة

()159

وأوصاى فريع المرلومات المتنق بل ت يد ال ونا من قدرة ردمات تطب ع

س ا ب على توف ر م يد من ساعات الرم لطالبي اللجوء
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()158

ووردت في عدد من ورقات

()160
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وأل ااار عدد من ورقات المرلومات إلى ال يادة المس ااجلة في عدد إلالبي اللجوء الم تج ين إداريا،

واس ا ا ااتخداف مرال الش ا ا اارإلة على نطاق واس ا ا ااع ،وعدف و ود إ راءات تق س فردعة قب االحتجا  ،وممارس ا ا ااة

االحتجا التلقاوي لدا وصا ا ااول فئات مر نة من إلالبي اللجوء

()161

وأعرب مقدمو تل الورقات عن قلقه إ اء

قانو ال ماعة الدولسة ،الذي در ح النفاذ في  1خانو الثاني /نا ر  ،2020مش رين إلى أ قانو ال ماعة

الدولسة ،بلا ا ا ا ا ااسغته المردلة في أعار/ما و  ،2020أدا إلى تقويض حقوق إلالبي اللجوء والال ئ ن ويج

القانو الجد د احتجا إلالبي اللجوء على أس ا اااس قاومة مس ا ااتفسض ا ااة من األس ا ااةاب التي تبرر االحتجا ق وتمد د
الفترة ال منسة القل ااوا الحتجا إلالبي اللجوءق وتلغاء الض اامانة التي ال تج

فرا ق اررات احتجا إلالبي

اللجوء إال ناء على توص ا ااسة مس ا ااةقة من داورة اللجوء وأ لغ مقدمو تل الورقات أعض ا ااا عن ال الة الم رية
في مرافع االحتجا قب الترح

بسا اابب تلا اامسمها الشا اابسه بالسا ااجو  ،والتيال تل المرافع ،وافتقارها إلى

النيافة الل ا سة ،وعدف و ود أنشااطة ترف هسة ،في ملة أمور أررا

()162

وأوصااه الورقة المشااترخة  2بل

ارت االحتجا اإلداري لتق س وتبرير ألس ا ا ااةابه ومدته في خ حالة على حدة
تكف ال ونا إرض ا ا اااس تنف ذ قر ا
وأوصا ا ااه رابطة ماعة الةابا وحنا الثالو والرش ا ا ارين بل تشا ا ااجع ال ونا

()163

داو قا لة للتطب ع لالحتجا وال ةس

اإلداري من رالل إنشاااء مرال اسااتهةال مفتوحة وهسال أساااسااسة مالومة للمها رين وإلالبي اللجوء والمسااتف د ن

من ال ماعة ال دولسةق وض ا ا ااما توف ر ردمات التر مة الش ا ا اافوية المناس ا ا ااةة والكارسة و يادة اس ا ا ااتخدامها

()164

وأوصااى المشااروس الرالمي المرني باالحتجا بل ت رص ال ونا على أال تلدي التدا ر المتخذة في ضااوء
او ة خوف د 19-إلى منع اس ا ا ا ا ااتفادة المها رين وإلالبي اللجوء من إ راءات اللجوء أو إلى حةس ا ا ا ا اه غ ر

المشروس في مرافع غ ر ملممة لالستخداف في أغراا االحتجا

()165
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