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 اإلطار العاو –عملية إعداد التقرير  -     أوال   

  يركز التقرير على تنفيذ التوصييييال التي تبلتاا اليونان  ال الةولة الثانية من اعسيييتلرار الدور   -1
الشييام . وتد ىرت تقد م نةرة عامة على الحالة الراهنة في تقريرنا المريلي العوعي لمنتصييم المدةذ الذ  

 .2018تدم في عام 

وثيا مع ىميع الوزارال الملنية بتلزيز    وتامت وزارة الخارىية بتنسيييييييييا صيييييييييانة التقرير بتلاون  -2
ويما ة يقوق اإلنسييان. وتد ذ ذ في اععترار تقرير ذصييحام المصييلحة المقدم من اللةنة الولنية اليونانية 
                                                                                             لحقوق اإلنسييانذ وهي المسسييسيية الولنية لحقوق اإلنسييانذ التي ت مث   فياا بيدت وذرملون منةمة  وع سيييما 

                                                                   حادال اللمال واألشيييخاو  و  اإلعاتةو. وماإلةيييافة بلى  ل ذ ت د  م المشيييرو  المنةمال نير الحكومية وات 
                                                                                                  الناائي للتقرير بلى اللةنة الولنية اليونانية لحقوق اإلنسييييييييان. وذ  ذل جرا  اللةنة في اععترار عند وةيييييييع  

 التقرير في صيغته الناائية.

تتصيييييييييياد  المنبثا عن جلية ذ ا تتمت اليونان بنةاح برنامج التكيف اع 2018وفي جم/ذنسييييييييييع    - 3
 في الةولة اللاد ة لتنسيا السياسة اعتتصاد ة واعىتماعية لاتحاد األورومي.   دمةه اعستقرار األورومية وتم 

وتد ترك عقد من التقشيييييم هصيييييماته على الاياا  والمسسيييييسيييييال المكلفة ه يييييمان ايترام الحقوق   -4
اا. ويددل الحكومة ذولوياتاا في تلزيز اللمالةذ ومكافحة  اعتتصييييييييييياد ة واعىتماعية والثقااية ويمايتاا و عمال 

اعسيييترلاد اعىتماعيذ ويما ة األسيييرةذ وع سييييما األلفالذ ويصيييول الموالنين على  دمال الرعا ة الصيييحية  
 .و 1  ال عيفة  عن تقد م الدعم اللملي بلى الفئال        ف ا  والتلليم الةيدة للةميع وعلى تدم المساواةذ  

ذ ييث توفي ثاثة عشر ذلم شخص       ذ  ا   سائر فاديةذ في اليونان    19-وذلحقت ىائحة كوفيد -5
و. وتمكن البلد من تفاد  ذسييوذ عواتا األزمة الصييحيةذ كما يت يي  نسييمة  100 000يالة وفاة لك    120 

سييا  من البيانال  ال الصييلةذ  اصيية من منةور مقارن. وتحقا  ل  من  ال اعسييتةاهة في الوتت المنا
ذ واللم  الشيياق الذ   قوم هه األلرا  وىميع و 2  لحالة العوارئ الصييحيةذ والتحسييينال في تدرال التشييخيص

اللاملين في النةام الصيحي الولنيذ ومثابرة االلمال األسياسيييناذ وتدرة السيكان على الصيمودذ والثقة التي 
    دا  الللميين. وفرةييييت السييييلعال عد  وةييييلاا الةماور في دور مشييييورة الخبرا  العبيين ونيرهم من الخبرا 

من التدابير التقييد ةذ ع سيييييما على األنشييييعة اعتتصيييياد ة ويرية التنق ذ ولكن دون اللةو  بلى التحل  من 
                                                                                           الملاهدال األورومية والدولية  ال الصييييييييلة في مةال يقوق اإلنسييييييييان. وفي الوتت نفسييييييييهذ اعت م دل تدابير 

 ييييررين للتخميف من ا ثار اعىتماعية واعتتصيييياد ة السييييلبية لاذه بناثة اتتصيييياد ة موىاة بلى ىميع المت 
. وتتوالى يملة التععيم هسييياسيييةذ مع اترا  سيييياسييية لتحديد األولويالذ ع سييييما هالنسيييرة ألولئ   و 3  الةائحة

ام بلى الملايير الللميةذ دون ذ  استرلاد ذو تمييزذ هاستخد    دا  ذ استناو 4  الذين  لتبرون ملرةين لخعر كبير
ذ تم 2021جم/انسييع    3ذدوال رتمية مبتكرة هغية تسيياي  اللملية على ىميع الرانبين في التععيم. وفي  

 تععيم ما  قرم من نصم مةمو  السكان هشك  كام .

لمرفا اعتحاد األورومي لانتلاش والقدرة على الصييمود و عة اعتحاد األورومي من الةي      قا  ووف -6
لي للدول األع يييا  بادل التصيييد  لقثر اعتتصييياد  واعىتماعي للةائحةذ تدمت  القادم لتقد م الدعم الما

ا. وتتمحور الخعييةذ التي ذترتاييا  0-2اليونييان  عتاييا الولنييية لانتليياش والقييدرة على الصييييييييييييييمود االيونييان  
ذ يول ذرمع ركيييائز هيأ  ذو التحول األ  ييييييييييييييرذ  2021يزيران/يونييييه    17المفوةيييييييييييييييييية األوروميييية في  

لرتميذ  جو اللمالة والماارة والتماس  اعىتماعيذ  دو اعستثمار الخاو وتحوي  اعتتصاد.  التحول ا  مو
 وتتألم الركيزة الثالثة على وىه الخصييوو من اللناصيير التاليةأ تحسييين تدرة الرعا ة الصييحية على الصييمود 

ةذ والتحول الرتميوذ و مكانية الوصيييييييول بلياا واسيييييييتدامتاا  نةام الرعا ة الصيييييييحية األوليةذ والصيييييييحة اللقلي 
وزيادة بمكانية الوصييييول بلى السييييياسييييال اعىتماعية الفلالة والشيييياملة  ايما يتللاذ على وىه الخصييييووذ  
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هحمييا يية العفيي ذ واإلعيياتييةذ واإلدميياج اعىتميياعيذ والتحول الرتمي لنةييام الييدعم اعىتميياعيذ وتحسييييييييييييييين  
عا ة األلفال دا   الشيييركال الكبرتذ وتلزيز اعسيييتحقاتال اعىتماعيةذ والوعي هالتنو ذ و نشيييا  ويدال لر 

 بدماج الاىئين في سوق اللم ذ والتحول الرتمي لنةام الاةرة واللةو .

  ذ ذللقت وزارة اللم  والشسون اعىتماعية مشاورة عامة هشأن اعستراتيةية2021وفي يزيران/يونيه  -7
 الولنية لإلدماج اعىتماعي والحد من الفقر.

الفترة المشييمولة هالتقريرذ تم تلزيز مسييسوليال ديوان المةالمذ كما سيييبين  ل  في األىزا   و ال   -8
  ال الصلة من هذا التقرير.

 عن بىرا  بصييياح هام لإللار التشيييريلي الذ   حكم اللةنة الولنية 2021/ 4780وذسيييفر القانون   -9
                                         انونية وت لزز استقالاا الوظيفي واستقالاا اليونانية لحقوق اإلنسان. فقد ااتسبت اللةنة المذكورة شخصية ت

 .و 5                                                                                      اإلدار  والمالي. وع دل تشكي  اللةنة ليصر  ذاثر تلدد ة وليشم  ىميع ميادين يقوق اإلنسان

اىتماعال افتراةيييييييية لمةل  اإلدارة هكام  هيئتهذ     يا  و ال هذه الةائحةذ عقدل اللةنة ذسيييييييبوع -10
 المشياركين في عملية صينع القرارذ ةيمن ىاال ذ رت. وتد انلكسيت همشياركة مسيسولين رايلي المسيتوت من 
واعتمدل اللةنة   . 2021ويزيران/يونيه   2020في يزيران/يونيه  را  الق ييييييا ا التي نوتشييييييت في تقريرين نشيييييي 

  عن اللديد من البيانال والنشرال الصحمية        ف ا  عن مسألة الاىئين والمااىرينذ          شاما            مرىعيا           تقريرا          ذ  ا  
 ذكرال المقدمة بلى هيئال األمم المتحدة ومةل  ذوروماذ وما بلى  ل .والم

 تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجوالت السابقة -       ثانيا   

 (6)التصديق على الصكوك الدولية  

ذ على الميثاق اعىتماعي األورومي لمةل  ذوروما  2016/ 4359                              صيييييد ق البرلمانذ هموىا القانون   -11
 المنقحةو. هصيغته  

                                                                                 وصيييييييييييييد ق البرلمان ذ  يييييييييييييا  على اتفا ية مةل  ذوروما لمنع اللنم ةيييييييييييييد المرذة واللنم اللائلي  -12
 .و 7  2018/ 4531ومكافحتاما هموىا القانون 

وفي ا ونة األ يرةذ ىرت التصيديا على اتفا ية منةمة اللم  الدولية هشيأن الق يا  على اللنم  -13
  . 2021/ 4808 و هموىا القانون 187يةي للسييامة والصييحة المانيتين  رتم و واإللار الترو 190والتحرش  رتم  

 يزال التصديا على الصكوك الدولية األ رت المشار بلياا في التوصيال  ال الصلة تيد النةر.  وع 

 (8)خطط العمل الوطنية  

  ال الفترة المشمولة هالتقريرذ اعتمدل ثاث  عط عم  ولنية  ال ذهمية كبرت. -14

. 2020في عام                                                                 فاعت م دل  عة اللم  الولنية األولى هشيييييييييييأن يقوق األشيييييييييييخاو  و  اإلعاتة -15
  مكثمذ وع سيييما على ةييو  المايةال الختامية للةنة الملنية هحقوق األشييخاو   بلى عم  تح ييير       دا   واسييتنا 

   رت في يركة  و  اإلعاتةذ وممشييييييييييياركة اعتحاد الولني لقشيييييييييييخاو  و  اإلعاتة في اليونان وىاال فاعلة ذ 
األشخاو  و  اإلعاتةذ ذام  فريا عام  مسلم من ذاثر من مائة ع وذ همن فيام ىاال تنسيا ملينة 

 يديثا في ىميع الوزارال واإلدارال والبلد ال اعتليميةذ بعداد  عة اللم  الولنية.
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ىرا ال ذفاية  واةييحة وتابلة للايا ذ مع ب    فا  و عة اللم  وثيقة سييياسييال عامة شيياملة تحدد ذهدا -16
. وهذه الركائز هي التاليةأ الدولة                                                              ومسشييييييرال ونقاي مرىعيةذ وهي متمحورة يول سييييييت ركائز وثاثين هدفا  

في  دمة األشييخاو  و  اإلعاتةو ويما ة يقوق األشييخاو  و  اإلعاتةو و مكانية الوصييولو والمشيياركة 
 ر والتنميةذ هما في  ل  السياية الميسرة. في ىميع ىوانا الحياةو وتوعية المةتمع واإلدارة اللامةو والتآز 

ذ ذول  عة  2020واعتمد المةل  الولني لمكافحة اللنصييييرية والتلصيييياذ في كانون األول/د سييييمبر   -17
 .( 9) 2023-2020عم  ولنية لمكافحة اللنصرية والتلصاذ تغعي الفترة 

الولنية    ة ا “ا لي ا وتد صييييييييييييانت   . 2021                                                         واعت م دل  عة اللم  الولنية لحقوق العف  في يزيران/يونيه   -18
لوةييييييع  عط اللم  المتللقة هحقوق العف  ورصييييييدها وتقييماااذ وهي هيئة ىماعية ملحقة هاألمانة اللامة 
لللدل ويقوق اإلنسييان التاهلة لوزارة اللدلذ ومسلفة من ممثلين عن وزارال مختلفةذ واألمانة اللامة لتنسيييا 

وديوان المةالم لليونان  دون يا التصييييويتوذ   اللم  الحكوميذ واللةنة الولنية اليونانية لحقوق اإلنسييييانذ
 ذ مكتا اليونيسيف القعر  في اليونان. 2021/ 4786وملاد صحة العف ذ ثم ذةيفذ منذ اعتماد القانون  

وينص القانون على ذن ىميع الوكاعل المشيييييييييياركة في وةييييييييييع  عة اللم  ملزمة هأن تأ ذ في   -19
.  درة عن هيئال يقوق اإلنسييييان ويقوق العف  الولنية والدولية اععترار القرارال والتوصيييييال  ال الصييييلة الصييييا 

وعاوة على  ل ذ سيترصيد ا لية تنفيذ  عة اللم ذ وسيتصيو  في هذا الصيدد التقارير المستتةذ على ذسيا   
 مللومال مستكملة.

عليامذ                                                                                     وي د  دل في  عة اللم  المحاور التالية  ال األولوية اللاليةأ مكافحة فقر األلفال وجثاره  -20
و تامة عدالة مواتية لقلفالذ ويما ة األلفال في سيييييياق الاةرة وتدفقال الاىئينذ وةيييييمان يا األلفال  

بناا  اإليدا  في    -في الصييحةذ ويقوق األلفال في التلليمذ ويما ة األسييرة واأللفال في المةتمع المحلي  
 مع التركيز على المثليال والمثليين  وتلزيز الحقوق    -مسسييييييييسييييييييال الرعا ةذ والق ييييييييا  على التمييز القائم 

ومزدوىي المي  الةنسييييييي ومغاير  الاوية الةنسييييييانية وذيرار الاوية الةنسييييييانية وياملي صييييييفال الةنسييييييين 
 مةتمع الميمووذ واللم  األفقي هشيييييييأن األلفال  و  اإلعاتة وتلزيز يقوق العف  على المسيييييييتوت الدوليذ 

 ة الرصرية.وتلزيز يما ة العف  في المحتويال السمعي 

 (10)مكا حة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب  

الذ   لاتاذ في   2014/ 4285واصيييلت السيييلعال اليونانيةذ  ال الفترة المذكورةذ تنفيذ القانون   -21
الكراهيية ذو ىملية ذمورذ على التحري  الللني على األفليال ذو األنشييييييييييييييعية التي تيد تسد  بلى التمييز ذو  

اللنم ةييد األفراد ذو مةموعال األفراد على ذسييا  اللرق ذو اللون ذو الدين ذو النسييا ذو األصيي  القومي 
                                                                                                 ذو اإلثني ذو المي  الةنسيي ذو الاوية الةنسيانية ذو اإلعاتةذ على نحو  لر ر للخعر النةام اللام ذو يادد 

          ين جنفا .الحياة ذو الحرية ذو السامة البدنية لقشخاو المذكور 

ذلم من تيانون اللقوميالذ يرفع الحيد األدنى لللقوميال الواىيا فرةييييييييييييييايا في  82ومموىيا الميادة   -22
بثرال كون مرتكا                    لذل ذ لي  معلوما      قا  يالة ما ب ا كانت الةريمة تتسيييييييييم هخصيييييييييائص عنصيييييييييرية. وتحاي 

لى ذسيييا   صيييائصييياا  هكراهية ال يييحية. ويكفي بثرال ذن الةاني تد اسيييتادل ال يييحية ع                 الةريمة مدفوعا  
 اللرق ذو اللون ذو األصييييي  القومي ذو اإلثني ذو النسيييييا ذو الدين ذو اإلعاتة ذو المي  الةنسيييييي ذو الاوية 

 الةنسانية ذو الخصائص الةنسانيةو.

ذ  2019ذلم من تانون اللقومالذ هصيييغته الملدلة في عام   137للمادة     قا  وعاوة على  ل ذ ووف -23
 لاتا على التلذيا يتى في غيام األنرار المحددة المنصيييييوو علياا في تلريف تل  الةريمةذ ييثما 

 ىرت ا تيار ال حية هسبا الخصائص المذكورة ذعاه.
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ذ الذ    يع EU/2012/29التوىيه   2017/ 4478وايما يتللا بدعم ال يحا اذ ت يمن القانون   -24
ملايير دنيا هشأن يقوق ةحا ا الةريمة ودعمام ويمايتام  ومن بيناا ىرائم الكراهيةو وعزز بلى يد كبير 

 اإللار التشريلي  ا الصلة.

  وتقدم سييييلعال الشييييرلة تقارير سيييينوية تلك  عدد الحوادث المبلن عناا على ذناا تلرر  صييييائص  -25
   هذه األعمال.عن الدوافع المزعومة لمث       ف ا  عنصرية 

. وكان الدافع  و 11  يادثة  حتم  ذن تنعو  على دوافع عنصيييييييرية  222ذ سيييييييةلت  2020وفي عام  -26
 13  في المائةوذ يليه الدين   69  الرئيسيي عرتكام األعمال اللنصيرية هو عرق ال يحية ذو لونه ذو ذصيله  

  في المائةوذ والاوية الةنسييييانية. وكان ملةم ةييييحا ا   10  في المائةوذ والمي  الةنسييييي    5  في المائةوذ واإلعاتة 
 في المائةو. 65  في المائةو واألىانا  80  الحوادث من الذكور 

شييييركة تسييييةي  يوادث اللنم اللنصيييير ذ وهي   2021وفي ج ر تقرير نشييييرته في نيسييييان/ذبري    -27
ئت همرادرة من في الم     لا   ىاة من ذاثر الةاال الفاعلة نشيا                                                         ةتمع المدني في مةال مكافحة اللنصيريةذ ذ نشي 

 51لةنة يقوق اإلنسيييان الولنية اليونانية ومفوةيييية األمم المتحدة السيييامية لشيييسون الاىئينذ وتتألم من 
                                                                                                  منةمة نير يكومية وهيئة من هيئال المةتمع المدنيذ س ة  لت زيادة  في يوادث اللنم اللنصر  ةد الاىئين  

رين والمسيدين ولويظ ذن الحوادث التي كان مرتكبوها موالنين و/ذو ذع يا  في ىماعال متعرفة وتلت  والمااى 
في منالا تةمع فياا الاىئون والمااىرونذ وع سييييييييييما في المنالا التي توىد باا مرافا لإليوا  واعسيييييييييتارال.  

ير مناا دا   مسيييييكن ال يييييحا اذ                                                                     وسيييييةلت الشيييييركة المذكورة ذ  يييييا  يوادث ةيييييد ذفراد من مةتمع الميم وتع الكث 
 عن عدد كبير من الحوادث الناتةة عن الاوية الةنسانية.        ف ا  وىملت بين اللنم اللائلي والدافع اللنصر ذ  

ذ ذدانت محكمة اعسييييتئنال في ذثينا  2020تشييييرين األول/ذاتومر  7وفي يكم تاريخي صييييدر في  -28
                                               ميني المتعرل بتامة توىيه منةمة بىرامية. وذ دين األع ييييييييييا  السييييييييييرلة في  يادة يزم االفةر الذهبيا الي 

عن رئيسيييا       ف يييا  ذع يييا  البرلمان السييياهقون الخاةيييلون للمحاامةذ وذع يييا  المةل  السيييياسيييي للحزمذ 
فرعين محليينذ هاعن مام بلى منةمة بىرامية والمشاركة فياا. وكان الدعم اعنتخابي لحزم الفةر الذهبي 

ذ ىرت  2019  هوفي اعنتخياهيال البرلميانيية األ يرةذ التي ذىرييت في تموز/يوليي   .                         تيد انخف  هيالفلي  تيدريةييا  
في المائة من األصوال الشلبيةذ   2,93التصويت على بتصا  هذا الحزم من البرلمانذ ييث يص  على 

 في المائة. 3وهو ما  ق  عن اللترة اعنتخابية الرالغة 

عديدة من المحاام الةنائية المختصية التي ذدانت المتامين  وفي السينوال األ يرةذ صيدرل ذيكام  -29
 هارتكام ىرائم عنصرية والتحري  على اللنم اللنصر  ذو الكراهية.

وتد تحسيييينت عملية ىمع البيانال المتللقة هالةرائم اللنصييييرية هشييييك  ملحو ذ ويتوتع ذن  سييييتمر  -30
هذا التحسيييييين هلد تشييييييغي  نةام الحوسييييييرة الةديد للمحاام. وتحم  الملفال المتللقة هالةرائم المرتكرة بدافع 

ذ و ليي  و اللنصيييييييييييييير  اللنم  )  ”racist violence“من العرييارة اإلنكليزييية    RVالكراهييية الحرفين األولين  
 لتحديد الق ا ا  ال الصلة.

 الشييييرلة   ”Police Online“نمو ج عام لتسييييةي  الق ييييا ا في الشييييركة الدا لية         ذ  ييييا  وهناك   -31
 على اإلنترنتو  سم  هاإلبا  عن الةرائم المرتكرة بدوافع عنصرية وتسةي  دوافع التحيز.

ولني لمكافحة اللنصيييييرية والتلصييييياذ وهو ذ اعتمد المةل  ال2020وفي كانون األول/د سيييييمبر   -32
هيئة مشتركة بين الوزارال تشارك فياا هيئال مستقلة  مث  لةنة يقوق اإلنسان في اليونان وديوان المةالم  
                                                                                       اليونانيوذ وشييييركة تسييييةي  يوادث اللنم اللنصيييير ذ وذصييييحام مصييييلحة ج رون في المةتمع المدني ذول   

وذعرم ىميع ذع ييييييا  المةل    . 2023- 2020ا تغعي الفترة  عة عم  ولنية لمكافحة اللنصييييييرية والتلصيييييي 
ارتيايام للمشيييياورال الشيييياملة التي ذىريت وتلزيز مسييييارال اللم  ةييييد اللنصييييريةذ بينما ذعرم هل    عن 

 األع ا  عن تحفةاتام ايما يتللا هالحاىة بلى اعتماد سياسال و ىرا ال ملموسة ذ رت.
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و ذشييييييييكال التمييز والقوالا 1 أ اللم  المذكورة ايما يليوتتمث  مسييييييييارال اللم  الواردة في  عة  -33
و التصيييييد  للةرائم اللنصيييييريةذ مع التركيز بوىه  او على اإلبا  عن هذه الةرائم  2النمعية والتحيزذ  
و اإلىرا ال األفاية/المشييييييتركة عبر 5و اإلدماج والتمكينذ  4و ذنشييييييعة التوعية واإلعامذ  3وتسييييييةيلااو  

  عنوانذ تصييييييم  عة اللم  الولنية األنشييييييعة المحددة التي يتلين على السييييييلعال  القعاعال. وتحت ك
الايام هأنشيعة          ذ  يا  ذ يتو ى                          تنفيذ  عة اللم . وذ يرا         ذ  يا  المختصية اعةيعا  باا. وسييرصيد المةل   

 محددة للنشر واإلعام والتدريا.

 ير رسيالة اىتماعية عن بدماج وفي بلار ذنشيعة التوعية التي  قوم باا المةل ذ ذصيدر هذا األ -34
    يا  موظفي الخدمة المدنية على الةرائم اللنصيييييييييريةذ ودل  األلفال الاىئين في نةام التلليمذ وكتيرا علا

 هشأن يقوق ةحا ا الةرائم اللنصرية.

                                                                                      وت نة م ذنشيييييييييعة تدريبية ويلقال عم  همشييييييييياركة الق ييييييييياة والمدعين اللامين للدولة واللاملين في   -35
في هيذا المةيال مع المنةميال اليدولييةذ هميا      قيا   وثي      نيا   األىازة الملنيية هيفنفيا  القيانون. وتتلياون وزارة الليدل تلياو 

في  ل  منةمة األمن والتلاون في ذوروما/ مكتا المسسيسيال الد مقرالية ويقوق اإلنسيانذ وتشيارك بنشياي 
 إلنترنتذ في ىملة ذمور ذ رت.هشأن مكافحة  عام الكراهية على ا في محاف  اعتحاد األورومي

(12)التمييز على أساس الميل الجنسي  
 

هشييييييييييييييأن اععترال القانوني    2017/ 4491من التعورال الاامة منذ الةولة الثانية اعتماد القانون   -36
  هالاوية الةنسييييانيةذ الذ   سييييم ذ في ىملة ذمورذ بتغيير المللومال الةنسييييانية المسييييةلة دون اشييييتراي الخ ييييو  

ذوليا   على القصييييرذ هموافقة صييييريحة من والديام ذو       ذ  ييييا    لبي ذو فحص ذو عاج. وينعبا هذا إلىرا
 هاعستناد بلى رذ  مةل  لبي.     ما ذعا 17و  15ذمورهم القانونيينذ وعلى القصر الذين تتراوح ذعمارهم بين  

ا في  ل  لقشييييييييخاو الذين د لوا في اتفا ية شييييييييرااة مدنيةذ هم 2018/ 4538ويسييييييييم  القانون   -37
األزواج من نف  الةن ذ ذن  صيييييرحوا جها  هالتبني. وذةييييييفت الاوية الةنسيييييانية والخصيييييائص الةنسيييييانية  

 .2016/ 4443 هاإلةافة بلى المي  الةنسيو بلى ذسرام التمييز المحةورة هموىا القانون 

القوالا النمعية وتد ذسيييييييييييام تعبيا القانون المتللا هاتفاق الشيييييييييييرااة المدنية في الق يييييييييييا  على  -38
تحد ال تتعلا اتخا  بىرا ال وسييييياسييييال    ومةاهر التحيز. ومع  ل ذ ع تزال هناكذ في مةاعل عديدةذ

 شاملة للدة تعاعال.

ئ تذ2021وفي ج ار/مار    -39 هقرار من رئي  الوزرا ذ لةنة لصييييييييييانة اسيييييييييتراتيةية ولنية             ذ ذ نشييييييييي 
رئي  السييييييييييابا لاتفا ية الدولية للق ييييييييييا  على التمييز  لمسيييييييييياواة مةتمع الميم في اليونان يرذسيييييييييياا نائا ال

اللنصييير  والرئي  السيييابا للمحكمة األورومية لحقوق اإلنسيييان البروايسيييور لينو  ذلكسيييندر سييييسييييليانو ذ  
وتتألم من ممثلين لقوسيياي األااد ميةذ والمنةمال نير الحكومية تدافع عن يقوق مةتمع الميمذ واألمين  

  . 2021يزيران/يونيه    29كبير المسييتشييارين اعتتصيياديين لرئي  الوزرا . وتدم التقرير في  اللام لوزارة اللدل و 
                                                                                              وعاوة على  ل ذ ت نة م لفائدة ةييييييراي الشييييييرلة والق يييييياة والمدعين اللامين ذنشييييييعة تدريبية هشييييييأن الةرائم  

 نية.بلى ىملة ذمور مناا المي  الةنسي والاوية الةنسا    دا  المرتكرة بدافع الكراهيةذ استنا

(13)الروما  حماية  
 

و عية اللمي    2020-2011اعسييييييييييييييتراتيةيية الولنيية لإلدمياج اعىتمياعي للروميا للفترة   تشييييييييييييييمي  -40
  ذرمع ركائز هيأ اإلسييكان والصييحة واللمالة والتلليمذ ذةيييفت بلياا مةموعة من اإلىرا ال  2021- 2017 للفترة 

 األفاية الداعمة والقعاعية.
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 الروماو مسيييييييتولنال في المعيشيييييييية  الةرول  تحسيييييييينأ يلي ما الصيييييييلة   ال  اإلىرا ال وتشيييييييم  -41
األوسييييعو   الح يييير    سيييييجالن   في اادماىو  األىيال  يسييييا  المقسييييمة  المخيمال/المسييييتولنال  على  والق ييييا 

واتخا  تدابير لمكافحة الفقر والمغادرة المركرة للمدار و وتلزيز الوصييييييييييول بلى  دمال الرعا ة الصييييييييييحيةذ  
وتلزيز المشييياركة اعىتماعية النشيييعةذ وتعوير الحوار اعىتماعي ومنا  توافا ا را ذ من  ال الوسيييالة  

لتمييز والقوالا النمعيةو والق يييييا  على اعىتماعية وتمكين الروماذ و اصييييية الشيييييرام والنسيييييا و ومكافحة ا
ذسيرام الةنوح ونشياي اللصياهال اإلىرامية في المنالا التي  سيكناا الروماذ وكذل  اتخا  بىرا ال لارئة  

  . وتد سيييييلعت19-ةيييييد كوفيد في مسيييييتولنال الروما وتلزيز عملية تلاي  الروما 19-لمنع انتشيييييار كوفيد
على السكان  19-ق اإلنسان  ال الصلة ال و  على ذثر ىائحة كوفيدتقارير اللةنة الولنية اليونانية لحقو 

 الروماذ هما في  ل  في مةال التللم عن هلد.

هشييييأن مسيييياواة  2021ج ار/مار   12وفي بلار توصييييية مةل  اعتحاد األورومي الصييييادرة في  -42
لإلدماج اعىتماعي للروما                                                                        الروما و دماىام ومشيييياركتامذ  ةر  وةييييع ياليا  اعسييييتراتيةية الولنية الةديدة 

تحت مسيسولية ىاال الوصي  الولنيةذ واألمانة اللامة للت يامن اعىتماعي ومكافحة    2030-2021للفترة 
الفقر التاهلة لوزارة اللم  والشييييييسون اعىتماعية. وسيييييييشييييييك  منع ومكافحة ملاداة الغةر والتمييز ةييييييدهمذ 

 الرئيسيتين لاستراتيةية الولنية الةديدة.  عن تلزيز مشاركة وتمكين الروماذ الركيزتين      ف ا  

(14)حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات  
 

في اليونانذ توصيم مةموعة وايدة من األشيخاو هأناا اذتليةاذ وهي األتلية المسيلمة في ترا ياذ  -43
ينحييدر وتتييألم األتلييية من ثاث مةموعييال متميزة    . 1923التي يييدد مركزهييا هموىييا مليياهييدة لوزان للييام  

ذع ييييييا ها من ذصييييييول تركية وموماك وروما. ولك  مةموعة من هذه المةموعال لغة تتحدث باا وتقاليدها  
الثقااية التي تحةى هاعيترام الكام  من الدولة اليونانية. وتاسيييييمام المشيييييترك هو اللقيدة اإلسييييياميةذ وهذه 

 .الحايقة الموةوعية تفسر سبا اععترال باذه األتلية كأتلية دينية

مبيدذ تحيديد الاوية الفرد ة الذاتيية. واألشييييييييييييييخياو الذين                                        وفي الوتت نفسييييييييييييييهذ تحترم اليونان تمياما   -44
 عيشييييييون في اليونان ذيرار في اإلعان عن ذصييييييلامذ والتحدث بلغتامذ وممارسيييييية دينامذ ومراعاة عاداتام  

تلية المسييييييلمة هأاملاا في  وتقاليدهم الخاصيييييية. وما هو نير مقبول هو محاولة تحديد هوية عر ية وايدة لق
 ترا يا.

ويشيييييارك األشيييييخاو المنتمون بلى األتلية المسيييييلمة في ترا يا مشييييياركة نشيييييعة في ىميع منايي  -45
         مسيةدا   260الحياة اليومية واللامة والمدنية والسيياسيية على الصيليدين اإلتليمي والولني. وهناك ما  قارم 

.  وظيفة مخصيصية لمللمي الدين اإلسيامي في هيئال اإلفتا  في المنعقة   240                               تسد  عملاا في ترا يا. وذ نشيئت  
ومامتام األسييييياسيييييية هي تدري  القرجن في المسييييياىدذ وكذل  في المدار  اللامة للتلليم اعبتدائي والثانو   

  األرثو كسييييييية اليونانية ويرنبون في ي ييييييور   في ترا يا للتاميذ المسييييييلمين الذين تم بعفا هم من الفصييييييول الدينية 
من  2020/ 4713 مدرسييييييييييتان دينيتان  ترجنيتانو في ترا يا. ورفع القانون رتم       ذ  ييييييييييا  درو  القرجن. وهناك  

 وةع لةان المدار  الدينية.

ذ الذ  ينص 2018/ 4511وكان من ذهم التعورال الحاصيييييييييييلة منذ الةولة الثانية اعتماد القانون   -46
لمين اليونانيينذ ذع ييييييا  األتلية المسييييييلمة في ترا ياذ لديام الخيار بين القانون المدني  الذ  على ذن المسيييييي 

 تنفذه المحاام المدنيةو والشريلة اإلساميةذ في مسائ  األسرة و/ذو تانون الميراث.
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         ا ذيكام                                                                    ذ تنةم مسييييائ   تانون األسييييرة المتللقة هأفراد األتلية المسييييلمة في ترا ي                    ومشييييك  ذاثر تحديدا   -47
القانون المدني اللاد  وع  ةوز ذن تندرج ةييييمن ا تصيييياو المفتين بع في ياعل اسييييتثنائيةذ هشييييري ذن 

 يوافا العرفان على عرر ت يتاما على هسع .

أليكام القانون المدنيذ ما لم  حرر الموصييي وصييية ذ يرة  كون        ذ  ييا  وتخ ييع مسييائ  الميراث   -48
 رنبته في ب  ا  تركته للشريلة اإلسامية. م موناا الوييد هو اإلعرام عن

وعاوة على  لي ذ ع  مكن بنفيا  ذيكيام المفتين ميا لم تللن المحياام الميدنيية المحليية  لي . ويتلين   -49
ما ب ا كانت       يا ذعلى هذه المحاامذ ذوعذ ذن تنةر ايما ب ا كان الحكم  قع ةييييييمن ا تصيييييياو المفتيذ وثان 

عن       ف يييييييا  و  المسييييييياواة بين الةنسيييييييينوذ  2 4تور اليونانيذ وع سييييييييما المادة األيكام المعرقة تنتا  الدسييييييي 
 اعتفا ية األورومية لحقوق اإلنسان.

و لصيييت الدائرة الكبرت للمحكمة األورومية لحقوق اإلنسيييانذ في يكماا الصيييادر في ت يييية موع  -50
ذ بلى ذن التعبيا اإللزامي للشيريلة اإلسيامية على 2018كانون األول/د سيمبر   19سيالي ةيد اليونان في 

 ية هالقانون الةديد.لاتفا ية األورومية لحقوق اإلنسان وريبت صرا    اا  المسائ  المذكورة ذعاه  شك  انتاا

ىميع القواعد اإلىرائية الازمة المتللقة هممارسية المفتين    2019/ 52ويحدد المرسيوم الرئاسيي رتم  -51
لماامام الق ييييائيةذ وةييييمان شييييفااية اإلىرا ال وايترام يقوق األلرال. ويحقا المرسييييوم الرئاسييييي نفسييييه 

 اعتساق بين شروي عقد الزواج ذمام المفتي واأليكام اللامة للقانون المدني.

    األتليالذ بينما تراعي في الوتت نفسيييييه على النحو المناسيييييا وتواصييييي  الدولة تقد م دعم تو  لمدار  -52
تف ي  لام األتليال المسلمة المتزايد لنةام التلليم اللام. والواتع ذن عدد لام األتليال الذين  ف لون 

عن       ف يييييا  و  . 1996اعلتحاق هالمدار  اللامة على ىميع المسيييييتويال تد ت ييييياعم ثاث مرال منذ عام 
مدرسيية   115 د فتيال األتليال المسييلمة المتخرىال من المدار  الثانوية زيادة كبيرة. وهناك ل ذ ازداد عد

من األتليال هالمدار           لالرا    2 024لامذ في يين يلتحا   4  103ابتدائية لقتليال في ترا يا تست يف  
في   0,5تخصييص يصيية  مدرسييتان ثانويتان ومدرسييتان دينيتان  ترجنيتانو. و         ذ  ييا  اعبتدائية اللامة. وهناك  

المائة من نسييا القبول اللام في الةاملال والملاهد اللليا للتلليم التقني لعام األتلية المسييلمة من ترا يا. 
 وتد ذدت  ل  بلى زيادة كبيرة بنف  القدر في عدد العام الةامليين من األتليال المسلمة.

مية لحقوق اإلنسيييان  لصيييت بلى انتااك  ومن ذى  تنفيذ ثاثة ذيكام صيييادرة عن المحكمة األورو  -53
من اعتفيا يية األوروميية لحقوق اإلنسييييييييييييييان  يريية تكوين الةمعييالوذ اعتميد البرلميان اليونياني في   11للميادة  

 سيييم  هفعادة فت  اإلىرا ال الق يييائية نير الخاايةذ هما في             تشيييريعيا         يكما    2017تشيييرين األول/ذاتومر  
الةمعيالذ هلد صييييييييييدور يكم من المحكمة األورومية لحقوق اإلنسييييييييييان  ل  اإلىرا ال المتللقة بتسييييييييييةي  

 لص بلى يدوث انتااك لاتفا ية. ويشييييار في الحكم المذكور ذعاه بلى الشييييروي والقيود الواردة في المواد 
 ال الصيلة من اعتفا ية األورومية لحقوق اإلنسيان. وماإلةيافة بلى  ل ذ  شيم  يكم انتقالي الحاعل التي 

من  11فياا يكم من المحكمة األورومية هالفل  ويشييييير بلى الشييييروي المنصييييوو علياا في المادة صييييدر  
عن        ف ييييا  اعتفا ية األورومية لحقوق اإلنسييييانذ و لى ذيكام ذ رت من اعتفا ية األورومية لحقوق اإلنسييييانذ 

 الملاهدال الدولية.

ذوروما  توركيكي بينوسيييي زانثي وذ رف يييت  وايما يتللا هما  سيييمى اتحاد ذتراك ترا يا الغرمية في  -54
ذ فقد تم التلةي  و 15  للره. ذما هالنسيييييييييييرة للق ييييييييييييتين األ ريين 2021يزيران/يونيه    29المحكمة اللليا في 

 .2021تشرين األول/ذاتومر  1بلى  2022ج ار/مار   18هةلسة اعستما  ذمام المحكمة اللليا من 

الناائي هشأن تسةي  الةمعيال  قع على عاتا المحاام المختصةذ وتةدر اإلشارة بلى ذن القرار   -55
 ولي  على السلعال اإلدارية.
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وتد اسييتخدمت السييلعال اليونانية منذ زمن لوي  توانين مسييتمدة من السييوابا الق ييائية للمحكمة   -56
 ا الملنية.على الق ا         ذ  ا  األورومية لحقوق اإلنسان كمعيار لممارسال الدولةذ وينعبا الشي  نفسه 

  وينرغي التشيييييديد على ذن يرية تكوين الةمعيال محمية يسيييييا األصيييييول هموىا الدسيييييتور اليونانيذ  -57
 وذن ىميع الموالنين يتمتلون بااذ هغ  النةر عن األص  اإلثني ذو الثقافة ذو الدين.

يتيييألم من راهعيييال   -58 وعلى وىيييه الخصييييييييييييييووذ يوىيييد في منعقييية ترا ييييا مةتمع ميييدني مزدهر 
ةمال نير يكوميةو ذنشييييييييأها موالنون يونانيون ينتمون بلى األتلية المسييييييييلمة وتتألم ع ييييييييويتاا من  ومن 

هسع  الموالنينذ على النحو المتو ى في األيكام  ال الصييييلة من القانون المدني التي تنعبا على ىميع 
معية من هذا ى 50الةمعيال في اليونان. وفي الواتعذ سييييية   ال السييييينوال اللشييييير الماةيييييية ذاثر من 
 القبي  لدت المحاام المحلية في ترا ياذ وىميلاا تتاهع ذنشعتاا المختلفة وتلززها هحرية.

ذ ينرغي توةيييييي  ذن تسيييييةي  المحاام المختصييييية لةمعية ما ع  لني وىود مةموعة ملينة         وذ يرا   -59
 باا من ىانا الدولة.        رسميا                              بوصفاا اذتليةا وع اعترافا  

(16)ئليمكا حة العنف العا  
 

منذ ىولة اعسييتلرار الثانيةذ صييدتت اليونان على اتفا ية مةل  ذوروما للوتا ة من اللنم ةييد  -60
ذ اليذ  ىلي ذ هياإلةييييييييييييييافية بلى  لي ذ 2018/ 4531النسييييييييييييييا  واللنم الليائلي ومكيافحتاميا هموىيا القيانون  

ويلزز   التشيييييييييييريلال الولنيةذ وع سييييييييييييما في مةال القانون الةنائيذ تتماشيييييييييييى مع ذيكام القانون الةنائي.
القانون الةديدذ ةيمن ىملة ذمورذ األيكام الةنائية التي تلاتا تشيويه األع يا  التناسيلية األنثويةذ ويةرم 
المعاردةذ ويلزز يقوق ةيييييييييحا ا اللنم اللائليذ ويسيييييييييا  تنفيذ اعتفا يةذ ويلين األمانة اللامة للمسيييييييييائ  

ارة اللم  والشيييسون اعىتماعية بوصيييفاا اهيئة السيييكانية وسيييياسييية األسيييرة والمسييياواة بين الةنسيييين التاهلة لوز 
 من اعتفا ية. 10للمادة     قا  تنسيااذ وف

ذ وهي تلم  في ىميع ذنحا  البلد لمنع ىميع ذشيييييكال        هيكا   63وتد ذنشيييييئت شيييييركة متكاملة من  -61
 لم  على مدار   15900للمسييييييياعدة العارئة          هاتميا                                                 اللنم ةيييييييد المرذة وملالةتاا. وتشيييييييم  الشيييييييركة  عا  

 .           مأوت جمنا   19لاستشارال و        مركزا   43الساعة و

ويدة بتليمية لاسييييييييتةاهة لللنم اللائلي دا     73ذ ذنشييييييييئت 2019وفي تشييييييييرين الثاني/نوفمبر   -62
الشييييييرلة اليونانية. وعاوة على  ل ذ ذصييييييدرل الشييييييرلة اليونانية ذوامر محددة هشييييييأن التلام  مع الةرائم  

ا اذ ومنع اإليذا  الثانو ذ واعسييييييتفادة على ذف يييييي  وىه من عم  الةنسيييييييةذ هاترا  ناج يركز على ال ييييييح
 ىميع اإلدارال المختصة و با  المدعين اللامين ونيرهم من الدوائر  ال الصلة دون تأ ير.

وتم وةييييييع ونشيييييير دلي  عم     صييييييلة موىه بلى ةييييييراي الشييييييرلةذ كما ىرت تةميع تلليمال  -63
هغية تشيييييييةيع هسع  على اعتصيييييييال هالخدمال المختصييييييية.    موىاة بلى ال يييييييحا ا ونشيييييييرها على اإلنترنت

 .و 17  وذدرىت دورال  ال صلة في مناهج مدار  ذااد مية الشرلة

وىرت تحييديييث التلليمييال المييذكورة ذعاه و ثرا هييا  ال الةييائحييةذ وهي فترة زادل فياييا ييياعل   -64
وتد ركزل  . 15900اللنم اللائلي زيادة كبيرة كما يبين عدد الحوادث المبلن عناا بلى الخط السييييييا ن رتم 

ئال ال ييييعيفة من النسييييا  على ذثر الةائحة على الف         شييييديدا                                                 اللةنة الولنية اليونانية لحقوق اإلنسييييان تركيزا  
 ايما يتللا هاللنم اللائليذ وعلى التدابير الرامية بلى مواىاة  ل  األثر.
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(18)االتجار بالبشر  
 

ذلمذ من  ال تويييد ذيكيام القيانون الةنيائي  ال    323الميادة    و 19  عيدل القيانون الةنيائي الةيدييد -65
 تةار.الصلة وتشديد اللقومال على من يتلقون  دمال ةحا ا اع

ذ ذللقت جلية اإليالة الولنيةذ وهي نةام ولني رسييمي لتحديد 2019كانون الثاني/يناير   1وفي  -66
الاوية واإليالة للتلاون بين الوكاعل هشيأن ت يا ا تحديد الاوية والدعم من المسيتوت األول لصيال  ةيحا ا 

لية مكتا المقرر الولني بوزارة  اعتةار  وال يييييحا ا المفترةيييييين/المحتملينو في اليونان. ويشيييييرل على ا 
 الخارىية ويديرها المركز الولني للت امن اعىتماعي.

ذ 2023-2019وتد وةييع مكتا المقرر الولني  عة عم  ولنية هشييأن اعتةار هالرشيير للفترة  -67
تت من مةموعة واسلة من المشاريع المتللقة هصنع السياسالذ وتشم  في ىملة ذمور ذ رت منع اعتةار 

لرشييرو والكشييم المركر عن ةييحا ا اعتةار هالرشيير المحتملينو ويما ة ال ييحا ا ومسيياعدتامو ومقاةيياة ها
الةناة وملاتبتامو والتنسيييييييا والتلاون الفلال بين ىميع ذصييييييحام المصييييييلحة الولنيين والدوليينو وةييييييمان 

صييية للقصيييرو وتلزيز  اترا  ناج يركز على ال يييحا او و دماج الةانا الةنسييياني للةاهرة واعيتياىال الخا
ذ ذللا وزير يميييا ييية الموالنين والمقرر 2021تموز/يولييييه    30الرحوث ودعمايييا في هيييذا المةيييال. وفي  

ا التي وةييييييييلتاا الوزارة. وتشييييييييم  تل  2025-2021الولني ااسييييييييتراتيةية مكافحة اعتةار هالرشيييييييير للفترة 
وسييييةر  تنفيذها في بلار  عة   اعسيييتراتيةية بىرا ال موىاة ةيييد اعتةار هالرشييير وتركز على ال يييحا ا

 اللم  الولنية المذكورة ذعاه.

وايما يتللا هالمايقة الق ائية لمرتكبي ىرائم اعتةار هالرشرذ ذرس  المدعي اللام في المحكمة   -68
اللليا بلى ىميع مكاتا المدعي اللام المرادئ التوىياية  ال الصيلة ومذكرة صياناا مكتا المقرر الولني 

                                                                                  اإلبا  ك  ذرملة ذشييار عن عدد ةييحا ا اعتةار هالرشيير الملترل بام رسييمي ا. وع ي  ن مدعون    وللا منام
مع ت ييييييييا ا اعتةار هالرشيييييييير وتحديد ذولوياتااذ في يين تتلاد الشييييييييرلة اليونانية       را   عامون للتلام  يصيييييييي 

 .و 20                                                 ويدال وويدال فرعية ت لنى همكافحة اعتةار هالرشر

ةيييييييحية مفترةييييييية من ةيييييييحا ا اعتةار هالرشييييييير بلى جلية اإليالة   167ذ ذيي   2020وفي عام  -69
 للتسول القسر .      لفا   73عستغالام في اللم  و        هالغا   21الولنيةذ من بينام  

هشييييأن           منتةما                                                                                    ويتلقى لام المدرسيييية الولنية للق يييياة والمدعين اللامين وموظفي بنفا  القانون تدريرا   -70
 ت ا ا اعتةار هالرشر. وماإلةافة بلى  ل ذ كثفت اللةنة الفرعية البرلمانية لمكافحة اعتةار هالرشر ذنشعتاا. 

وذيرزل ىميع الخيدميال التي تشييييييييييييييارك في بدارة مرااز اعسييييييييييييييتاريال وتحيدييد الاويية للماياىرين   -71
رشير. وتعبا مسشيرال اعتةار هالرشير على في تحديد ال يحا ا المحتملين لاتةار هال     را   كبي         تقدما  والاىئين  

التقييم المويد لةوانا ةيلم المااىرين المسيةلين في مرااز اعسيتارال وتحديد الاوية. وتقوم جلية اإليالة  
الولنيةذ هالتلاون مع المنةمة الدولية للاةرة في اليونان واألمانة الخاصة لحما ة القصر نير المصحومين 

اللةو ذ بدور ياسيييييييييم في تدريا الموظفين في مرااز اعسيييييييييتارال وتحديد الاوية على التاهلة لوزارة الاةرة و 
 تحديد ةحا ا اعتةار.

                                                                                  واعت بر اعتةار هالرشيييير ألنرار اسييييتغالام في اللم  مسييييألة تثير القلاذ وع سيييييما هلد صييييدور   -72
ية مانوعداوذ يكم المحكمة األورومية لحقوق اإلنسييييييييان في ت ييييييييية تشييييييييودر  وج رين ةييييييييد اليونانذ  ت يييييييي 

نير شييرعي كانوا ةييحا ا اعتةار ألنرار اللم  الزراعيذ ييث  لصييت المحكمة بلى     را  مااى  42 هشييأن
يدوث انتااك لاتفا ية األورومية لحقوق اإلنسييييييييييان. وتد ظلت اللةنة اللالمية لحقوق اإلنسييييييييييان تراتا هذه 

 من المقتريال لملالةتاا.    دا  المسألة عن كثا وتدمت عد



A/HRC/WG.6/39/GRC/1 

11 GE.21-11036 

ذلم الةديدة التي تلاتا على اعتةار هالرشييييييرذ على توسيييييييع    323القانون الةنائي في المادة   وينص  -73
تلريف مفاوم ااعسييييتغالا ليشييييم  ب  ييييا  ال ييييحية لللبود ة ذو الممارسييييال الشييييبياة هاللبود ةذ ذو للرق 

 الممارسال الشبياة هالرق. ذو

ال يحية ذو اسيتخدام الةاني لوسيائ  تسيرية ويتم فصي  بثرال ىريمة اعتةار هالرشير عن اموافقةا   -74
 ذو  ادعة للحصول على هذه االموافقةا. وتد ذادل السوابا الق ائية للمحكمة اللليا هذا التفسير.

وتقوم هيئية تفتي  اللمي  هلملييال تفتي  في ىميع ذمياان اللمي  للكشييييييييييييييم عن انتاياايال توانين  -75
ذنه تةدر اإلشيييييييارة بلى ذن رصيييييييد القعا  الزراعي ينعو  اللم  وتحديد ةيييييييحا ا اعتةار المحتملين. نير 

 على عدد من التحد ال.

  عملية تفتي  مشييتركة   1426ذىرل ويدة مكافحة اعتةار التاهلة للشييرلة اليونانية    ذ 2018عام   وفي  -76
 5 984 مع مفتشييييييي اللم  واأل صييييييائيين اعىتماعيين من المركز الولني للت ييييييامن اعىتماعي شييييييملت

 .و 21  مختلفةال ةرائماليالة من  46وذدل بلى الكشم عن        شخصا  

ذشييييييييخاو من   8ت ييييييييا ا و 3ذ عرةييييييييت الشييييييييرلة اليونانية على النياهة اللامة  2019وفي عام  -77
ةيييييحية من ةيييييحا ا اعتةار هالرشييييير.    18مرتكبي ىرائم اعتةار هالرشييييير بتامة التسيييييول القسييييير  وذنقذل  

مايقة ىنائية بتامة اعتةار هالرشيير ألنرار   13لق ييائية اليونانية  و ال اللام نفسييهذ ذىرل السييلعال ا
ذيكام هالبرا ة   6في الدرىة الثانية و 6ذيكام هاإلدانة في الدرىة األولى و 4اللم  والتسييييييييييولذ وذصييييييييييدرل  

 تتللا بنف  الةرائم.

ن                                                                            وتد ن ةمت عدة ذنشييييعة تدريبية همشيييياركة مدعين عامين وت يييياة وةييييراي شييييرلة وموظفين م -78
 مسسستي مفتشية اللم  وال مان اعىتماعيذ في يين نشرل المنشورال  ال الصلة على نعاق واسع.

لمسييييييييييييييألية تو ي اللنيا ية الواىرية في       را   كبي      ميا   وعاوة على  لي ذ ذولى مكتيا المقرر الولني اهتميا -79
ال والمنةمال الدوليةذ سياسي  اإلمداد والمشيتريال الحكوميةذ و ل  هالتلاون مع السيلعال اإلتليمية والبلد  

 هما فياا منةمة األمن والتلاون في ذوروما.

(22)المساواة بين الجنسين  
 

هشييييأن اتلزيز المسيييياواة الموةييييوعية بين الةنسييييين ومنع اللنم   2019/ 4604اسييييتحدث القانون   -80
هشيييأن المسييياواة بين الةنسيييين والق يييا  على التمييز ةيييد المرذةذ        شييياما            تانونيا      را  الةنسييياني ومكافحتها بلا

على ىميع تعييياعيييال الحيييياة ويغعي اللاتيييال القيييانونيييية في بليييار كييي  من القيييانونين الليييام                ينعبا ذفاييييا  
 والخاو.

ذ  2025-2021التشييييياور هشيييييأن  عة اللم  الولنية للمسييييياواة بين الةنسيييييين للفترة               ويةر  ياليا   -81
بتنسيييييا من األمانة اللامة للمسييييائ  السييييكانية وسييييياسيييية األسييييرة والمسيييياواة بين الةنسييييينذ هما يتماشييييى مع 

 ذولويال اعتحاد األورومي واألمم المتحدة هشأن المساواة بين الةنسين.

 مع البيانال وتقييم األثر ذثنا  تنفيذ ىميع األهدالذ من  ال جلية للرصد  مرصدو.ويتوتع ى -82

  وينصيييا تركيز تو  على مكافحة التمييز المتلددذ ذ  التمييز الةنسييياني ةيييد األشيييخاو المنتمين -83
 ل و.بلى فئال اىتماعية ةعيفة  المااىرال والاىئال واألسر الوييدة الوالد ونسا  الروماذ وما بلى  

التحصيييييييييص الةنسيييييييياني في اللدد اإلىمالي من المسييييييييتشييييييييارين   2018/ 4555ورفع القانون رتم  -84
المرشييييييييييييييحين من   والمةتمليين  والبلييييديين  القييييانون    40في المييييائيييية بلى    33اإلتليميين  المييييائيييية. ورفع  في 

ألت  من في المائة على ا 40التحصيييييييص الةنسيييييياني الحالي لانتخاهال البرلمانية بلى   2019/ 4604 رتم
 ذ انتخا البرلمان امرذة رئيسة للةماورية اليونانية للمرة األولى.2020بىمالي عدد المرشحين. وفي عام 
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  وشييييرااال لويلة األى  مع ذصييييحام مصييييلحة ج رين من القعا  اللامذ      نا   وذتامت األمانة اللامة تلاو  -85
ذى   ينو ومنةمال نير يكومية من ومنةمال دولية  مث  مفوةييييية األمم المتحدة السييييامية لشييييسون الاىئ 

ذ  المسيييياهمة في تلبية ايتياىال الاىئال وذلفالان. ويةر  تقد م الخدمال  ال الصييييلةذ على وىه الخصييييوو 
 .و 23  من  ال شركة الاياا  الولنية الملنية همنع اللنم ةد المرذة ومكافحته

ووةييلت اليونان اللمسييال األ يرة على  عة عملاا الولنية األولى هشييأن المرذة والسييام واألمن  -86
والقرارال الايقةذ بتنسيييييا   2000/ 1325                                              ذ تنفيذا  لقرار مةل  األمن التاهع لقمم المتحدة و 2020-2024  

 حام المصلحة المختصين. من وزارة الخارىية ومالتلاون مع ىميع الوزارال المختصة والوكاعل ونيرها من ذص 

(24)مساءلة العاملين  ي األجهزة المعنية بإنفاذ القانون   
 

ديوان المةالم اليوناني بوصفه جلية التحقيا الولنية    2016/ 4443من القانون   56يددل المادة  -87
  مسييييييسوليتاا في يوادث التلسييييييم من تب  اللاملين في األىازة الملنية هفنفا  القانون وموظفي السييييييةونذ وتتمث   

الرئيسيييييية في ىمع الشيييييكاوت المتللقة همزاعم يوادث التلذيا ذو اعنتاااال األ رت لكرامة اإلنسيييييانذ على 
  ذلم من تانون اللقومالذ والحوادث المتللقة هاعنتاااال نير المشيروعة   137النحو المنصيوو عليه في المادة 

ية الشيييييييخصيييييييية ذو الةنسييييييييةذ والحوادث المتللقة والمتلمدة للحياة ذو السيييييييامة البدنية ذو الصيييييييحة ذو الحر 
نير المشيرو  لقسيلحة الناريةذ والسيلوك نير القانوني الذ  توىد هصيدده ذدلة على وىود دوافع  هاعسيتخدام

عنصرية ذو ملاملة تمييزية ذ رتذ وفي تسةي  تل  الشكاوت وتقييماا والتحقيا فياا و يالتاا بلى السلعال  
 التأديبية المختصة.

ويةوز ألمين المةالم اليوناني ذن  حقا في ت ييييية  ذو عقا تقد م شييييكوتذ  مو هحكم منصييييرهذ  -88
 جو هلد بيالة ت يييييييية من الوزير المختص ذو األمين اللامذ  دو هلد صيييييييدور يكم من المحكمة األورومية 

التييأديبييية لحقوق اإلنسيييييييييييييييان ةيييييييييييييييد اليونيان. وممةرد ذن  ةر  ذمين المةييالم تحايقيياذ يتلين على الايئييال  
 .                                                        المختصة ذن تللا ترارها بلى ذن  صدر ذمين المةالم تقريرا  

اإللار التشييريلي  ا الصييلة ومن  صيياييال بةييااية وذوسييع        ذ  ييا   2020/ 4662وعزز القانون  -89
 ألمين المةالم.

ذ و 2019 في المائة مقارنة هلام  26ت ية بلى ا لية  بزيادة تدرها    263ذ تدمت  2020وفي عام   -90
ت يييييا ا من تب  الشيييييرلة اليونانيةذ وت يييييية وايدة من تب  المةل    209ت يييييية من تب  ذفرادذ و 53مناا  

القيانوني لليدولية  هصييييييييييييييفتيه مكتيا الوكيي  ذميام المحكمية األوروميية لحقوق اإلنسييييييييييييييانذ وتتللا بتنفييذ ذيكيام 
بلى اإلدارة هغية اسيييييييتكمال التحقياذ     قا  تحاي  37المةالم  المحكمة األورومية لحقوق اإلنسيييييييانو. وذيال ذمين

ذ وهي بيانال تشييييييييير بلى ذن التحايقال الدا لية تتوافا هشييييييييك  متزايد مع       كاما      قا  تحاي  53في يين اعتبر  
 ملايير اعستلرار التأديبي الشام .

البدنية ذو التلد  في المائةو هالسييييييامة  45وتتللا ملةم ياعل الحوادث التلسييييييمية المزعومة   -91
في المائة. ويتللا اللديد من يوادث التلسييييم المبلن   25على الصييييحة وانتااك الحرية الشييييخصييييية بنسييييرة  

ذت  من الحاعل      دا  عناا هاألشيخاو المنتمين بلى الفئال ال يعيفة  الشيرامذ المااىرونوذ في يين ذن عد
ذفراد الروماوذ ذو المي  الةنسيذ ذو الاوية يتللا هادعا ال التمييز على ذسا  األص   الذ  يت رر منه 

 الةنسانيةذ ذو الخصائص الةنسانية.

هامة هشيأن تلزيز وتسيريع اإلىرا ال      ما  ذيكا 2019/ 111ذ يت يمن المرسيوم الرئاسيي رتم         وذ يرا   -92
 التأديبية المتللقة هأفراد الشرلة.
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(25)ظروف االحتجاز  
 

لسييياسيية مكافحة الةريمةذ المسييسولة عن نةام السييةون في                         ذ ن ق لت األمانة اللامة2019في عام  -93
البلدذ بلى وزارة يما ة الموالنين. ويركز التخعيط اعسيييتراتيةي للوزارة على المسيييائ  األمنية وايترام يقوق  

 اإلنسان واعرتقا  بنةام السةون.

والتلديال الرئيسيييييييييييييييية   . 2019وىرت تلدي  تانون اللقومال وتانون اإلىرا ال الةنائية في عام   -94
التي لاا تأثير هام على مسيألة ااتةا  مرافا اعيتةاز هيأ بلغا  المخالفال الرسييعةذ والايام في ظرول  
ملينة بتلليا تنفيذ األيكام المتللقة هالةرائم الةنائية التي  لاتا علياا هالسيييييييييييييةن لمدة تصييييييييييييي  بلى ثاث 

سييييييرلين من اللمرذ واألماال الاتي لديان ذلفال تق  سيييييينوالذ و مكانية ت ييييييا  األشييييييخاو الذين بلغوا ال
من اللقومال           ذ ىز ا                                                                        ذعمارهم عن سييرع سيينوالذ واألشييخاو الذين  لانون من هل  األمرار الخعيرة ىدا  

الصيييييييييييييييادرة في يقام في المنزلذ و د ييال  ييدميية المةتمع المحلي كلقوميية فرد ييةذ و لغييا  األيكييام المتللقيية 
متنا  عن مقاةيييييييياة مرتكبي هل  الةن  وىرائم محددةذ هشييييييييري ذن يوفر الةاني هاللودة بلى اإلىرامذ واع

 الةبر الكام ذ واللم  هاعتفاق التفاوةي لتخميف اللقومة.

وتنةر األمانة اللامة لسيياسية مكافحة الةريمة في مواصيلة توسييع نعاق اسيتخدام التدابير البديلة  -95
 وني.المتمثلة في اللم  المةتملي والرصد اإللكتر 

                                                                                  وتتاهع السيلعال المختصية عن كثا تدرة المسسيسيال اإلصيايية في البلد. ون شيرل البيانال  ال  -96
الصلة على الموتع اإللكتروني لوزارة يما ة الموالنذ ويتم تحديثاا مرتين في الشار. ومن دواعي القلا ذن 

المسييييييألة الخعيرةذ تسييييييتثمر ملدل شييييييغ  هل  مرااز اعيتةاز ذعلى من لاتتاا الرسييييييمية. ولملالةة هذه 
السييلعال ذمواع وموارد كبيرة ل ييمان تحسييين ظرول اعيتةاز اللامة هسييرعة وعلى المدت العوي . وايما 

 يلي ذهم الخعوال المتخذة ذو المزمع اتخا هاأ

  النةر على سيبي  األولوية في للرال النق  بلى مسسيسيال اعيتةاز الزراعي ذو المسيتود  •
 ون ذو المرافا التي لاا برامج  اصة إلعادة التأهي والمركز  لمواد السة

 وو 26  بنا  مرااز ايتةاز ىديدة ذو ذىنحة سةون ىديدة في المرافا القائمة •

 تحسين كفا ة توزيع السةنا  بين المرافا القائمةو •

 تةديد و/ذو صيانة المسسسال اإلصايية. •

قشيييييخاو المحتةزينذ مث  بتاية وفي الوتت نفسيييييهذ تبذل ىاود لتحسيييييين الةرول المعيشيييييية ل -97
 مزيد من الوتت للمرافا الخارىيةذ وتنةيم برامج تلليمية/مانيةذ وتيسير اعتصال هاللالم الخارىي.

(27)الحق  ي محاكمة عادلة  
 

من بين األولويال الرئيسيييييييييية في هذا الصيييييييييدد بتامة اللدل على نحو ذسييييييييير  وذاثر كفا ةذ ييث   -98
عتحاد األورومي األ رت في هذا المةال. ويةر  تنفيذ لائفة واسلة من التدابير تتخلم اليونان عن بلدان ا

الرامية بلى تسييريع وتحسييين نوعية نةام بتامة اللدلذ وع سيييما من  ال تصييميم وتنفيذ ااسييتراتيةية لللدالة  
 اإللكترونيةاذ تقوم على تشةيع استخدام التكنولوىيال الرتمية الةديدة.

ارذ سيييييةر  بنشييييا  النةام المتكام  إلدارة ت ييييا ا اللدالة المدنية والةنائيةذ بادل وفي هذا اإلل -99
عن ك  اإلىرا ال الق يييييائية الملروةييييية ذمام        ف يييييا  رتمنة الملفال والبيانال المحفوظة في محاام البلدذ  

 المحاام المدنية والسياسية ومكاتا المدعين اللامين في ىميع ذنحا  البلد.

واسيييتخدام الوسيييائ                                                                   اإلىرا ال األ رت تقد م المعالرال ووثائا المحاام األ رت بلكترونيا  وتشيييم    -100
 عن بصدار المحاام للشاادال وتسليماا.      ف ا  اإللكترونية لخدمة المستندال و بانااذ 
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(28)حرية الدين  
 

نحت الدولة  وذ يم المسييييةد على ذرر م . 2020بدذ مسييييةد ذثينا عمله في تشييييرين الثاني/نوفمبر   -101
يا اعنتفا  بااذ كما تدعم تشييييغيله وصيييييانته. ونعى برنامج اعسييييتثمار اللام تكاليف بنا  المسييييةد. ويتم  

زيادة عدد ذع ييا        را   تليين مةل  اإلدارة وكذل  رى  دين مسييلم  بمامو هموىا مرسييوم وزار . وتد تم مس 
ي األصيييي و من ممثلي المسييييلمين المايمين  من سييييرلة بلى تسييييلةذ ذرملة منام  بدع من اثنين ف و 29  المةل 

 في منعقة ذتيكا.

هشييأن تنفيذ التشييريع الخاو همن  تصييري     2016  هوصييدر منشييور مشييترك محدث في تموز/يولي  -102
 .و 30  إلنشا  وتشغي  دور العرادة للعوائم الدينية نير الكنيسة األرثو كسية

للعرادة مر صة لعوائم دينية ذ رتذ مسيحية ونير مسيحيةذ هما      نا   مكا  524ويتى ا نذ هناك   -103
. ولم تكن هناك ذ  عارال بدارية و 31  ا ياللصاة في منالا ذ رت نير تر          بساميا                           في  ل  ذرملة عشر بيتا  

ذو نير بدارية تتللا بتر يص المواتع التي تتوافا مع ىميع ذنةمة التخعيط الح ييييييييير  الملمول باا ومع 
 ملايير السامة  على سبي  المثال ةد الحرائا والزعزل وما بلى  ل و واللوائ  الصحية.

ونانية توفر هالمةان منشيييييييييآل رياةيييييييييية محميةذ مث  ذن الحكومة الي        ذ  يييييييييا  ومن الةدير هالذكر   -104
المللا األولمبي في ذثينا ونيره من المنشيييييييييييييآل البلد ةذ يتى يتمكن المسيييييييييييييلمون من ذدا  واىراتام الدينية 

  ال شار رم ان ونيره من المناسرال الدينية.

والشيييييييسون الدينية برصيييييييد وىمع وتقييم  وتقوم األمانة اللامة للشيييييييسون الدينية التاهلة لوزارة التلليم   -105
البيييانييال المتللقيية هحوادث تخريييا وتييدني  المواتع الييدينييية لةميع العوائم الييدينييية في اليونييانذ و ليي  من 

  ال بتامة شركال التواص  مع العوائم الدينية نفساا ومع سلعال الدولة األ رت.

يالة    591ذ و 2017يالة في عام   556ذ و 2016يالة في عام   215                       وس ة  لت في هذا الصدد   - 106
ويمكن تفسييييييييييييييير هييذه الزيييادة بتلزيز شييييييييييييييركيية اإلبا ذ   .2019ييياليية في عييام    524ذ و 2018في عييام  
عن الةاود التي تبذلاا العوائم الدينية نفسيياا       ف ييا  الشييرلة اليونانية للشييكاوت  ال الصييلةذ   واسييتةاهة 

ةيييييييييييد المواتع الدينية للكنيسييييييييييية األرثو كسيييييييييييية  لتةميع البيانال  ال الصيييييييييييلة. وتمث  األعمال المرتكرة 
األنلبية اللةمىذ تلياا ذعمال ةيييييد العوائم الدينية األ رت. وايما يلي الحوادث المسيييييةلة في  اليونانية 
ياعل تتللا  504ذ مناا  وفي المائة  98,08 يادثة  514  :ذ مقسمة يسا الدينأ المسيحية 2019عام  

يوادث    5  :في المائةوذ اإلسييام  0,95 يوادث  5  :ئةوذ الياود ة في الما  96,18 هالكنيسيية األرثو كسييية  
 في المائةو.   0,95 

في المائة من بىمالي السيييكانذ يايظ هانتةام عدد نير   0,05وفي يين  مث  الياود اليونانيون   -107
. و 2018في المائة في عام  3,38متناسييييا من األعمال ةييييد المواتع الدينية الياود ة  على سييييبي  المثال 

بيد ذنه لم تقع ذ  هةمال عنيفة ةيييييييد ذفراد العائفة الياود ة ذو ممتلكاتام. ومن الواةييييييي  ذن هناك ياىة  
 بلى بذل مزيد من الةاود لمكافحة ملاداة السامية والثقافة المصايرة لاا.

ذ ذن اليونان يافةت يتى وتسكد البيانال المةملةذ وع سييما الةرول المحددة للحوادث المسيةلة -108
 ا ن على السام الديني وتةنبت الخافال  ال العاهع الديني.

ومن بين األهدال الرئيسييييييييية المرسييييييييومة لقمانة اللامة تخعيط وتنفيذ السييييييييياسييييييييالذ وع سيييييييييما  -109
  .يتللا هالعام والمللمينذ ومكافحة اللنصرية والتلصا الديني وملاداة الساميةذ وما بلى  ل ايما
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ولاذا الغررذ اتخذل يتى ا ن اللديد من اإلىرا الذ مث أ التلاون مع المسسييييييييسييييييييال الثقااية  -110
للعام يول موةيييييييو  محرتة الياودذ  والتاريخية الياود ة في ك  من اليونان و ارىااذ وتنةيم مسييييييياهقال

لمين في ترا ياذ ومرامج ويلقال دراسيييية للمللمينذ ويلقال دراسيييية مشيييتركة لللما  الدين المسييييحيين والمسييي 
تلليمية لعام المدار  الكنسيييةذ هالتلاون مع المدار  الدينية اإلسييامية في ترا يا ومع المدار  الكنسييية 
األرثو كسييييييييييية في الخارجذ وكذل  مشيييييييييياركة المدار  الكنسييييييييييية في برامج توعية متللقة هحقوق اإلنسييييييييييان 

لاون مع  اد فاشيييييييييييمذ ذول يلقة دراسييييييييييية عبر اإلنترنت                 ذ نة  متذ هالت 2021  والاىئين. وفي يزيران/يونيه
 يول محرتة الياود وملاداة السامية لفائدة رىال الدين في الكنيسة األرثو كسية في اليونان.

اعتماد اليونان للتلريف اللملي     يا  ذ ذعلن رئي  الوزرا  رسيييييم2019تشيييييرين الثاني/نوفمبر   8وفي  -111
عن التلريف اللملي       ف يييييييييا  الم الدولي إلييا   كرت محرتة الياودذ  لملاداة السيييييييييامية الصيييييييييادر عن التح

إلنكار المحرتة وتشيييييييييييويااا. ومالفل  اعتمدل األمانة اللامة للشيييييييييييسون الدينية هذا التلريف. وعين مرلوث 
 او ملني همكافحة ملاداة السيييييييييامية والحفا  على بييا   كرت محرتة الياود في وزارة الخارىيةذ ويلم  

ذ  2021للوفد اليوناني في التحالم الدولي إلييا   كرت محرتة الياود. وفي نيسييييييييان/ذبري          يسييييييييا  رئ        ذ  ييييييييا  
تولت اليونان رئاسييييييية التحالم لمدة عام وايدذ وفي هذا السيييييييياقذ سيييييييتلزز الحكومة شيييييييركة من األنشيييييييعة  

 األااد مية والتلليمية والثقااية.

تيييانو 2019/ 4619وذلغى القيييانون رتم   -112 ن اللقوميييال الةيييدييييدذ األيكيييام التي تةرم ذ اليييذ  اعتميييد 
 التةد ف.

(32)التثقيف والتدريب والتوعية  ي مجال حقوق اإلنسان  
 

تقوم وزارة التلليم والشييييييييييييييسون الدينيية بتليدي  منياهةايا الدراسيييييييييييييييية وذلر عملايا ومرامةايا التلليميية  -113
والكتا المدرسيييييييية وملايير الممارسييييييية دا   الصيييييييم هغية نشييييييير  يم ومرادئ الموالنة الد مقرالية والفللية 

اعل والويدال والمشياريع المسيسولة ويقوق اإلنسيان واعيترام المشيترك بين الثقافال/األد ان في ىميع المة
ذ تامت الوزارةذ  2020والبرامج من  ال ناج مشترك بين المةاعل الللمية والمواةيع. ومنذ شراي/فبراير  

تسيييييمى   و 33  هالتلاون مع ملاد السيييييياسييييية التلليميةذ بتصيييييميم وتنفيذ ويدة تلليمية بلزامية في مريلة تةريبية
رالية وتلميا ىذورها و عداد العام ليصرحوا مفكرين ناتدين امختبرال الماارالاذ بادل نر  ثقافة د مق

 .و 34  وموالنين نشعين عالميين

وتقوم وزارة التلليم بوةيع اللديد من البرامج التلليمية الولنية والدولية والمشياركة فيااذ من  ال   -114
ذ وهي تادل من بين ىملة  مدار  ابتدائية وثانوية للتلليم اللاد  ومدار  لتلليم  و  اعيتياىال الخاصة

ذمور بلى التوعية هحقوق اإلنسيانذ ومنع ىميع ذشيكال التمييزذ والق يا  على المواتم السيلبيةذ واللنم في  
 المدار ذ والتحيز و/ذو عدم المساواة.

وكما هو موة  في ذىزا  مختلفة من هذا التقريرذ  ةر  تنفيذ تدريرال مختلفة ومتلددة األوىهذ   -115
ن ذنشييييييييييييعة التدريا والتوعية الموىاة للامة النا ذ والق يييييييييييياةذ والمدعين اللامينذ واللاملين في  والمزيد م

األىازة الملنية هفنفا  القانونذ وموظفي الخدمة المدنية والممارسيييييييييييييينذ وما بلى  ل ذ التي تغعي مةموعة  
  من تلصيييييياذ واسييييييلة من المةاعلذ مث  اللنصييييييرية والتمييز اللنصيييييير  وكره األىانا وما يتصيييييي  بذل

ويقوق الاىئين والمااىرينذ وتحديد يقوق ةيييييييحا ا اعتةار هالرشييييييير ويمايتااذ واللنم اللائليذ وما بلى 
 ل . وتقدم مناهج دراسييييية شيييياملة في مةال يقوق اإلنسييييان لعام المدرسيييية الولنية للق يييياة وذااد ميال 

 وق اإلنسان من ذنشعتاا في هذا المةال.الشرلة. وماإلةافة بلى  ل ذ زادل اللةنة الولنية اليونانية لحق
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(35)حقوق المهاجرين  
 

ذ تواىه اليونان تدفا عدد كبير نير مسيييييبوق من لالبي اللةو  والمااىرين نير 2015منذ عام  -116
الشييييييييييييرعيينذ القادمين بلى ذوروما عبر تركياذ نتيةة لقرم اليونان الةغرافي من تركيا. ومسييييييييييييبا وصييييييييييييول  

ذ ظ   2016على الرنم من بيان اعتحاد األورومي وتركيا الصيييييييييادر في ج ار/مار   الوافدين دون انقعا ذ
                                                                                        ال ييييييييييغط مرتفلا  للدد من السيييييييييينوال على تدرال اعسييييييييييتارال وملالةة للرال اللةو ذ وكذل  على الايك  

ذ بلن عدد عمليال الار  على األشييييييخاو هسييييييبا 2019اعىتماعي للحياة اليومية في الةزر. وفي عام 
في   93 367عملية هالنسرة لرعا ا البلدان الثالثةذ مقارنة بييي  123 710اإلتامة هصفة نير تانونية الد ول و 
 .و في المائة 32,5ذ  بزيادة تدرها    2018عام 

في المائة في عدد الوافدين الةددذ وانخفار   80ذ يدث انخفار كبير بنسييييييييرة  2020وفي عام  -117
في عيدد المايمين في ىميع هييااي  البليدذ وتخميف ملحو  لااتةيا  في ىزر هحر ب ةيهذ وعيدد كبير من 

 عمليال اللودة و عادة التولين والنق ذ على الرنم من ظرول الةائحةذ والتلةي  هفىرا ال اللةو .

تاا هموىا القانون الدوليذ وسييتواصيي  هذا اعمتثالذ هما في  ل  وتد ظلت اليونان تمتث  علتزاما -118
التزاماتاا        ذ  ييييييا  لةميع ملاهدال يقوق اإلنسييييييان  ال الصييييييلة التي هي لرل فيااذ واةييييييلة في اعترارها 

هموىا اإللار القانوني لاتحاد األورومي هشيييييييييييييأن الحدود والاةرة واللةو . والتلاون والت يييييييييييييامن الدوليان  
في التلام  مع تدفا ذعداد ةيخمة ونير مسيبوتة من األشيخاوذ بلى ىانا تقاسيم األعرا     ذمران ياسيمان

والمسييييييسولية. وماذه الروحذ تدمت اليونان دعماا لك  من اعتفاق اللالمي هشييييييأن الاىئين واعتفاق اللالمي 
 هشأن الاةرة ا منة والمنةمة والنةامية.

ذ واىاييت اليونييان تحركييال 2020ولوال ج ار/مييار   و ال األ ييام األ يرة من شييييييييييييييريياي/فبراير   -119
ىماعية منةمة ومنسييييقة  عل من رعا ا البلدان الثالثة على يدودها البرية مع تركياذ في محاولة ع تراق  
ذراةييياا هلنم. وتم ت ييلي  هسع  األشييخاوذ الذين كانوا  ايمون هالفل  في تركياذ ب  تي  لام بن الحدود  

م مع بلدان ذورومية ذ رتذ على الرنم من التوةييييييييييييييحال الللنية المتكررة التي تدماا مفتوية مع اليونانذ ث 
                                                                                     مسيييييييسولون يونانيون ومسيييييييسولون في اعتحاد األورومي هلك   ل . وفي ن يييييييون  ل ذ د فع عدد كبير من 

 القوارم التي تحم  رعا ا البلدان الثالثة مرة ذ رت نحو الةزر اليونانية في هحر ب ةه.

ذ تمكنت السيييييييييلعال اليونانية 2020ج ار/مار   9بلى   2020شيييييييييراي/فبراير   28فترة من وفي ال -120
.              عبور يوميا   5 000عبور نير تانوني بلى اليونانذ ذ  ما  قرم من   41 000المختصيييية من منع يوالي 

ة                                                                                               وكان من شييأن تلمد تايئة ظرول فوةييوية على الحدودذ بن لم ت لالجذ ذن يتةاوز تدرة اليونانذ وهي دول 
على الحدود الخارىية لاتحاد األورومي ومنعقة شيييييييينغنذ على التصييييييييد  هعريقة منةمة وفلالة لتدفا هذا 

 اللدد الكبير من األشخاو.

وعاوة على  ل ذ ففن الحالة المذكورة ذعاه ع تشييك  اسييتغاع واةييحا لتدفقال الاةرة فحسيياذ   -121
ونير متماث  لقمن الولني للبلدذ تزيد من تفاتمه يالة العوارئ               واسيييييييتثنائيا       را   و عي         فلليا            تاديدا         ذ  يييييييا  ب  

 .19-الصحية الناىمة عن ىائحة كوفيد

هذ تقرر تلليا تقد م للرال لةو  ىديدة مستتا لمدة شييييييييارذ وهو ولةميع األسييييييييرام المذكورة ذعا -122
 نيسيييييييان/ 1هالفل ذ في                                                        مع  عورة الوةيييييييع على الحدودذ وتم رفلهذ كما كان متوتلا                        بىرا  يتناسيييييييا تماما  

 .2020 ذبري 

ييدود وتسييد اليونيان هيالكيامي  المبيدذ القيائي  هيأن لليدول الحا في يميا ية ييدودهيا الولنيية التي هي   -123
                                                                                             ذورومية ذ  ييييييا ذ ويقع علياا واىا يما ة تل  الحدودذ مع اعيترام التام لحقوق اإلنسييييييان. وتادل ذنشييييييعة  
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المرا رة التي تةر  على الحدود البرية بلى الكشييييييم المركر عن نشيييييياي عبور الحدود هصييييييفة نير تانونيةذ 
مرا رة الحدود المختصييييييييييية التي تنفذ    لقانون يدود شييييييييييينغن. وتقوم ذفرتة    قا  وتعبيا تدابير الوتا ة والرد ذ وف

ذنشيعة دوريال دا   األراةيي اليونانية هلمليال يدود ولنية ومشيتركة مع اعتحاد األوروميذ هالتلاون مع 
 وكيالية ير  الحيدود و فر السييييييييييييييوايي  األوروميية  فرونتك و. وتترع كي  من السييييييييييييييلعيال الولنيية ووكيالية

على المسييييييييتوت الدا لي و/ذو مسييييييييتوت اعتحاد  حقياذفرونتك  مدونة تواعد سييييييييلوك صييييييييارمةذ ويةر  الت 
 موظفي الحدودذ هما في  ل  مزاعم  األوروميذ في ك  اتاام هسييييييييييو  الملاملة في هذه األنشييييييييييعة من نايية

 ياعل اإلعادة نير الملالةة.

وع تتفا اعدعا ال   . 2019/ 4636مبدذ عدم اإلعادة القسيييييييييييييرية منصيييييييييييييوو عليه في القانون  و  -124
هانتاااال هذا المبدذ مع األنشيييييييييييعة التشيييييييييييغيلية المنفذة. ويذكر ذن موظفي الشيييييييييييرلة ذنقذوا مئال المتللقة 

 المااىرين والاىئين نير الشرعيين الملرةين للخعر على الحدود البرية.

وكالة  و   و 36  مع ذمين المةالم اليوناني     قا   وثي      نا   وماإلةيييييييييييافة بلى  ل ذ تتلاون ذىازة الشيييييييييييرلة تلاو  -125
من ذى  التصيييييييييييد  أل  انتااك مزعوم لحقوق اإلنسيييييييييييان على الحدودذ من ىانا المسيييييييييييسولين فرونتك ذ 

ذ صيييييييدر ذمر هفىرا  تحايقال  2020المشييييييياركين في عمليال مرا رة الحدود. ويتى تشيييييييرين األول/ذاتومر 
بدارية في  م  ت يييييييييا ا. وتد رفلت/ذنلقت ثاث من هذه الق يييييييييا ا من وىاة نةر تأديبيةذ بينما ع تزال  

ق يييييتان المترقيتان تيد النةر في مريلة صيييييانة رذ  هشييييأناما. وماإلةييييافة بلى  ل ذ بلن عدد الق ييييا ا ال
وذرمع ت ييييا ا    2019التي يقا فياا النائا اللام هشييييأن اسييييتخدام اللنم على الحدود ذرمع ت ييييا ا في عام 

وذنلقت ذرمع من هذه الق ييييا اذ ذ  ت يييييتان في السيييينةذ عن لريا تيدها في ملم   . 2020ذ رت في عام 
 الةناة المةاولين.

في   مايياىر  319  000ذ ذنقييذ  فر السييييييييييييييواييي  اليونيياني ذاثر من  2020-2015و ال الفترة   -126
ذ وتليت دا   منعقة         يادثا   1  358ذ عالج  فر السييييييييييييييواي  اليوناني  2020يوادث هحيث و نقيا . وفي عام 

ملرةين للخعر          شخصا   27  334ذثينا  لمللومال العيران و ارىااذ وتدم في بلارها  دماته الايمة بلى  
في بيرايو    و 37  ذ تدم المركز المشيييييييييييترك لتنسييييييييييييا اإلنقا 2021في الرحر. وفي النصيييييييييييم األول من عام 

 يادث هحث و نقا . 490ذ في سياق       شخصا   9 599المساعدة بلى 

تشيييييييييييييغيلية لخفر السيييييييييييييواي  اليوناني ذوع على تحديد هوية القوارم التي تحم   وتركز األهدال ال -127
مااىرين دا   المياه اإلتليمية التركية في الوتت المناسييييييا تب  د ول ذراةييييييي اعتحاد األورومي مراشييييييرة. 

عتحاد علتزاماتاا الناهلة من بيان ا    قا  وملد  ل ذ  ةر  التواص  مع السلعال التركية لكي تتصرل تركيا وف
والقانون الدولي. نير ذن تركيا ع ترد في الوتت المناسيييياذ كما ينرغي عليااذ    2016األورومي وتركيا للام  

وعاوة على  ل ذ ع  متنع  فر السيواي  التركي عن رد  القوارم  . 2020وع سييما منذ ناا ة ج ار/مار   
األييان يتى تقترم القوارم من  التي تحم  مااىرين نير شيييييييرعيين فحسييييييياذ ب  ع يتحرك في كثير من

عن  ل ذ ترافا سيييييييييييييفن  فر السيييييييييييييواي  التركية في هل  األييان توارم        ف يييييييييييييا   ط الحدود الرحرية. و 
 المااىرين في المياه اإلتليمية اليونانية.

وتنفيذ اإلىرا ال التي تتخيذها السييييييييييييييلعيال اليونانيية على الحيدود الرحرية في امتثيال تام علتزامال   -128
 األرواحالدولية المنصيييييييوو علياا في اتفا ية األمم المتحدة لقانون الرحارذ واعتفا ية الدولية لسيييييييامة  البلد 

لتشييييييييييييييريلال اعتحاد األوروميذ هما في  ل      قا  في الرحارذ واعتفا ية الدولية للرحث واإلنقا  في الرحارذ ووف
ابوسيييييييييييييدوناذ في هحر ب ةةذ في بدارة  فرونتك ذ من  ال عملية  وتسيييييييييييياهم وكالة .656/2014الائحة  

 الحدود ة هشك  فلالذ وع سيما من  ال ذنشعة المرا رة.  ملابرال
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تدريا موظميه المنتشييييييييييييرين على الحدود الرحرية الخارىية يتى   اليونانيةالسييييييييييييواي      فرعزز  و  -129
ة ذو الذين  حتاىون ال يييييعيف الفئالمن                                األشيييييخاو الذين تد  كونون ىز ا  هوية   كونوا تادرين على تحديد 

السييييييييييواي      فرتلاون  ي  ل ذ  عاوة علىو بيالتام بلى السييييييييييلعال المختصيييييييييية. من ذى   بلى يما ة دولية  
ألمم المتحدة السييييامية لشييييسون الاىئين في سييييياق مذكرة تفاهم ذبرمت بين الةانبين  افوةييييية  ممع    اليوناني
بايدل و لي   يكومييةذ    ةميال نيرمن و   الرعيا ية الصييييييييييييييحيية  ىايال ذ رت تقيدم  ذ وكيذلي  مع2015في عيام  
 . الخدمال العبية والقانونية الازمة علىال عيفة  والفئالاألفراد  يصولتساي  

من الممارسال                                                                           وتشير اعدعا ال المتللقة هما  سمى اعمليال الصدا بلى سلوك لم  كن تط ىز ا   -130
والممارسييييال المعرقةذ التي تتمث  في  التشييييغيلية التي ينفذها  فر السييييواي  اليونانيذ وع  لك  اإلىرا ال  

 بيالة الملنيينذ همن فيام لالبو اللةو ذ بلى السلعال الولنية المختصة.

وتوىد هالفل  دا    فر السييييييواي  اليوناني جلية دا لية للمرا رة التأديبية ل ييييييمان التحقيا على النحو  - 131
                                                  لمد عى ارتكاباا على يد ذفرادها. وماإلةييافة بلى  ل ذ المائم في الشييكاوت المتللقة هانتاااال الحقوق األسيياسييية ا 

 يتلاون  فر السواي  اليوناني مراشرة مع السلعال الولنية المختصةذ وع سيما ذمين المةالم اليوناني. 

سيييييييييلسيييييييييلة من الدورال التدريبية التلليمية  ال الصيييييييييلة       را   وتد ذناى  فر السيييييييييواي  اليوناني مس  -132
 والتزامال ةراي  فر السواي  اليونانيين على الحدود الخارىية لاتحاد األورومي.بواىرال 

ي الاياا  التي تسيييييت ييييييف المااىرين والاىئين ف  اعاتةا   لتخميف وتشيييييم  المرادرال المتخذة -133
في الةزر النق  العوعي للقصر نير المصحومينذ وذسر مقدمي العلرال من الفئال ال عيفة والمستفيدين 
من الحما ة الدولية بلى دول ذورومية ذ رتذ وتلزيز المسيييييييييييياعدة على اللودة العوعية بلى بلدان المنشييييييييييييأ.  

في نق  األلفال نير      ما   تم ييييييييييييي السييييييييييييلعال اليونانية تدذ  وعلى الرنم من التحد ال الناىمة عن الةائحة
 لموىودين في الةزر.المصحومين بذويامذ وتد يققتذ ألول مرة هلد فترة لويلةذ انخفاةا في ذعداد ا

بنشييييييييا ها هالملايير    المزمع الةديدة  األنرار المتلددة الاوية  وتحديد  اعسييييييييتارال  مرااز وسييييييييتفي -134
  تب  ما  مركز  هاسييييتثنا   ذمايمينال  تنق   يرية  وسييييتصييييانالمتاية.   سييييتيلابيةعا  قدرةالمناسييييرة وسييييتزيد من ال

إليوا  المااىرين من الفئال     فا  تاح منالا مختلفة محددة سيييييييييييلسيييييييييييت لرلا. وماإلةيييييييييييافة بلى  ل ذ  التريي 
 واألشخاو  و  اإلعاتةذ ونيرهمو. ذاال اللازمالاألم ذسريفة  مث  القصر نير المصحومينذ و ال ع

في مرااز   ذ بلن اللدد اإلىمالي لرعا ا البلدان الثالثة المايمين2021وفي النصم األول من عام  -135
في المائة تقريرا مقارنة  54ذشيخاوذ هانخفار تدره  6 804اعسيتارال وتحديد الاوية في ىزر هحر ب ةه  

 .و 38  2020هلام  

ويموله مفوةييييييييية شييييييييسون الاىئين وفي بلار برنامج ابسييييييييتياا  الذ  تديره وزارة الاةرة واللةو  و  -136
شييييييقة في ىميع  4 648في          شييييييخصييييييا   21 762  ا بيو   2020اعتحاد األوروميوذ ىرت في ذيلول/سييييييبتمبر  

عىئ ولياليا لةو  مسهلين. ويتلقى    100  000  ذنحيا  البليد. وتقيدم المفوةيييييييييييييييية مسيييييييييييييياعيدال نقيد ية لنحو
 المستفيدون  ال بتامتام  دمال مصايرة عند توافرها.

في مرافا اسييييتارال          شييييخصييييا   21 666  بيوا   2021  يزيران/يونيه  30في   ر البيانالذ تم      قا  ووف -137
في          شييخصييا   6 794في شييقا لإل ةار وفنادقذ بينما  ايم         شييخصييا    1 781وتم بيوا    . مفتوية تديرها الدولة

 فنادق ومرافا تديرها المنةمة الدولية للاةرة.

وتنفذ المنةمة الدولية للاةرة مع شييييركائااذ ما  سييييمى ببرنامج اهيليو اذ الذ  تموله المفوةييييية  -138
مراشيييييييييييرة وترا ره وزارة الاةرة واللةو . ويتو ى نعاق البرنامج تشيييييييييييةيع بدماج المسيييييييييييتفيدين من   األورومية

الحميا ية اليدوليية في المةتمع اليونياني من  الأ  ذو بعيانيال اإلسييييييييييييييكيانو  مو دورال اعنيدمياجذ ذ  دورال  
الشيييخصييييةو  جو تيسيييير   عن التدريا على الماارال      ف يييا  تلليم اللغة اليونانية وعناصييير الثقافة اليونانيةذ  

 الوصول بلى سوق اللم   دو ذنشعة التوعية المةتمعية المحلية وتلزيز التماس  اعىتماعي.
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  14 914ببرنامج هيليو ذ في يين اسييييييييييتفاد       دا   مسييييييييييتفي  31 964  االتحأليدث البيانالذ      قا  ووف -139
مسييييتفيدين من الحما ة   5 609من اإل ةار في بلار برنامج هيليو . وفي الوتت نفسييييهذ التحا         شييييخصييييا  

في يلقال دراسييية لتقد م المشييورة هشييأن مسييائ  التوىيه         شييخصييا    3 333الدولية بدورال اعندماجذ ويشييارك  
 المتللا هفرو اللم .

تحاد األورومي ايما يتللا هلدد لالبي  وتحت  اليونان المرترة الراهلة بين الدول األع يييييييا  في اع -140
 وهو انخفار كبير مقارنة  2020للا لةو  في عام  40  559                                    اللةو  المسيييييييةلين ألول مرة. فقد سييييييية     

 كييانون األول/  31و. وملن عييدد الحيياعل تيييد النةر في        للرييا    77  282ذ عنييدمييا تم تسييييييييييييييةييي   2019هلييام  
لتسييييييييييةيال المسييييييييييرقة والتسييييييييييةيال تيد النةروذ يالة  هما في  ل  ا 76  335ما تدره    2020 رد سييييييييييمب 

 32. ومن         للريا    81 052ذ تم فحص 2020. وفي عيام  2019في الميائية مقيارنية هليام   43هيانخفيار تيدره 
في الميائية من مقيدمي العلريال يميا ية فرعييةذ    9,8في الميائية من مقيدمي العلريال وةييييييييييييييع عىئذ ومن   

في   3,6لرال ع تسييييييييتند بلى ذسييييييييا  صييييييييحي ذ ورف  في المائة من العلرال هاعترارها ل  28,15ورف  
ذ بلن متوسييييييط وتت الملالةة بين التسييييييةي  المسييييييبا 2019المائة من العلرال هاعترارها نير مقبولة. وفي عام 

 ذ ام لقرارال عدم المقبوليةو. 110     ما  يو  189ترار المحكمة اعبتدائية هشأن األس  الموةوعية   و صدار 

لةنة مسلفة من ثاثة ت ييياة محترفين   21اللةو  من الدرىة الثانيةذ تنةر   وايما يتللا هسيييلعال -141
في العلون المقدمة ةد القرارال التي ترف  للرال اللةو  في الدرىة األولى. وملن عدد العلون المقدمة  

 20  316وصييييييييييييييدر    و. 2019في عيام       نيا   لل  25  013ذتي  من          نيا   لل  12  931  تيدره  ميا  2020في عيام  
في المائة في الةزر  وةع الاىئ    16,73في المائة في المةمو  و  5,15ذ بلن ملدل اععترال فياا        ترارا  

في       ما   يو  92والحما ة الفرعيةو. وملن متوسيييييط الوتت المخصيييييص من تقد م اعسيييييتئنال بلى بصيييييدار القرار  
 .2020عام 

من الق ييييا ا القانونية     دا  عداهشييييأن الحما ة الدولية واأليكام األ رتا   4636/2019وي  القانون  -142
المتللقة هفمكانية ايتةاز مقدمي العلرال للحصيييييييييول على الحما ة الدولية  من  ال النق  الكام  للتوىيه  

2013/33/EU و وفحص العلون ةد ترارال اإلعادة  ال الصلةذ في يين تم تسريع اإلىرا ال الق ائية
  ال الصلة.

دان ثيالثية يلتم  الحميا ية اليدولييةذ بلى ذن يتم النةر في للريه.  وع  لياد ذ  موالن محتةز من بلي  -143
وتبذل سيييلعال الشيييرلة تصيييارت ىادها للدم ايتةاز رعا ا البلدان الثالثة الخاةيييلين إلىرا ال اللودة في  
زنزانال اعيتةاز التاهلة للشييييييرلةذ ب  تسييييييلى بلى بيالتام في ذترم وتت ممكن بلى ذيد المرااز الثمانية 

تب  المغادرة. وذععيت األولوية ل يييييييمان ظرول اسيييييييتارال و تامة عئقة في هذه المراازذ هما في  لايتةاز  
 ل  من  ال تةديد المرافا و عادة تشييييييييييدها. وتشييييييييم  بدائ  اعيتةاز بتامة رعا ا بلدان ثالثة في مرااز  

ن تتم عودتام بلى اعسيييييييتارال وتحديد الاوية المفتوية ذو شيييييييره المفتوية في ىزر شيييييييرق هحر ب ةهذ بلى ذ
 تركياذ هلد تقد م تلليمال تسم  هاللودة العوعية  من  ال برامج المنةمة الدولية للاةرةو.

ويةوز بصييييدار ذمر ايتةاز للفترة ال ييييرورية للغا ة الازمة عسييييتكمال بىرا ال اللودةذ مع فترة  -144
ما يتللا هفرر ذو مواصييلة تدابير  بةييااية. واي      را   ذتصيياها سييتة ذشييارذ  مكن تمديدها لمدة اثني عشيير شييا

 اعيتةازذ يس ذ في اععترار توافر مرافا اعيتةاز و مكانية ةمان ظرول معيشية عئقة للمحتةزين.

وذنشئت ذمانة  اصة لحما ة القصر نير المصحومين بذويام دا   وزارة الاةرة واللةو  بوصفاا  -145
اعسييتراتيةية الولنية لحما ة القصيير نير المصييحومين والمنفصييلين عن السييلعة الولنية المختصيية بوةييع 

 ويام المايمين في اليونانذ ومتنفيذ تل  اعسييتراتيةية واإلشييرال علياا. وتدير األمانة اللامة للرال اإليوا  
  و عادة التولينذ وتدعم اإلدماج اعىتماعي للقصير نير المصيحومين المايمين في اليونانذ وت يمن هشيك 

 عام توفير الحما ة المسسسية الكااية لام.
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وع  ايم القصير نير المصيحومين الذين  صيلون بلى الةزر اليونانية في مرااز اعسيتارال وتحديد  -146
الاوية بع للفترة الزمنية الازمة عسيتكمال بىرا ال تحديد هويتام وما دامت البروتوكوعل الصيحية تقت يي 

يمون في منالا مصييممة  صيييصيياذ منفصييلة عن مرافا ايتةاز الرالغينذ بلى  ل  لمكافحة الةائحة. ويا
 ذن تتم مرافقتام بلى ذماان ذاثر ما مةذ بدعم من األمانة الخاصة.

التنةيمي المتللا هالوصا ة على القصر نير المصحومين.   اإللار  4554/2018القانون    ويحدد -147
  في  وةييييييلام همسييييييسولية  الخاصيييييية  األمانة  تكليف على الملدلة هصيييييييغته  4636/2019وينص القانون رتم 

وفي هذا السييياقذ تحدد األمانة الخاصيية ملايير النوعية المتللقة بتشييغي  مرافا    .و 39  المناسييرة اإليوا  مرااز
 .و 40  اإليوا ذ وكذل  الشقا الخاةلة لإلشرال

  الدولية والمنةمة  الاىئين لشييييسون  المتحدة األمم مفوةييييية  مع  هالتلاون   الخاصييييةذ األمانة ونفذل -148
ا  في اعتحاد األورومي ومدعم مالي من المفوةييييييية  األع يييييي  والدول المكتا األورومي لدعم اللةو و   للاةرة

األوروميةذ  عة إلعادة تولين األلفال نير المصييييحومين والقصيييير المصييييحومين الذين  لانون من ياعل  
 لبيية ييادة ذو يياعل ةييييييييييييييلم ذ رت. ومنيذ بلاق المريادرة الممولية من اعتحياد األورومي في نيسييييييييييييييان/

       لفا    849ذفراد من اليونييانذ من بينام    4  008تم نقيي     ذ2021  يونيييهويتى ناييا يية يزيران/  2020 ذبرييي 
اا األمانة الخاصييييييية ىميع ت نفذ   عة نق  لارئة                ن ق   في بلار نير مصيييييييحومين بذويام. وعاوة على  ل ذ

 جمنة في البر الرئيسي. بيوا   القصر نير المصحومين من ىميع مرااز اعستارال وتحديد الاوية بلى مرافا

ما  سيييييييييييييمى االحر     4760/2020ذ ذلغي هموىا القانون  2020د سيييييييييييييمبر    كانون األول/وفي  -149
الوتائيا للقصيييير نير المصييييحومين بذويام  وهو بىرا  ايتراز  مستت  قت ييييي بتامتام في هياا  الشييييرلة  

على ذن األمانة الخاصييية تتحم  مسيييسولية ةيييمان بيالة         ذ  يييا  اليونانية ذو نيرها من المرافاو الذ  ينص  
بلى مرفا بتامة مناسيييا. وايما يتللا هالحاعل التي  كون فياا القصييير نير المصيييحومين في      را  صييير فو الق

ذ بتنسييييييييا من األمانة الخاصيييييييةذ جلية  2021ياىة ملحة بلى الحما ة واإليوا ذ ذنشيييييييئت في نيسيييييييان/ذبري   
تتألم من جلية    لاسيتةاهة لحاعل العوارئ لفائدة القصير نير المصيحومين الذين  عيشيون في ظرول هشية

  للتترع واإليالةذ واإليوا  في ياعل العوارئذ و لار شام  إلدارة الحاعل.

  ذ كانت مرافا اإليوا  المتاية عستارال القصر نير المصحومين2021ومحلول ناا ة يزيران/يونيه   -150
شييييقة من شييييقا    97و و      شييييخصييييا   1 672مأوت تتسييييع لما تدره   64 :في ىميع ذنحا  البلد على النحو التالي

االعي  المسيتق  المدعوما تمكن من العي  هشيك  شيره مسيتق  لصيال  القصير نير المصيحومين الذين تزيد 
  منعقة جمنة في مرافا اعسييتارال   11و   و       شييخصييا    388سيينةذ وتبلن تدرتاا اعسييتيلابية اإلىمالية   16ذعمارهم عن  

فنادق للقصيييير نير المصييييحومين   7و و     خصييييا  شيييي   330في البر الرئيسيييييذ تديرها الدولةذ هسييييلة بىمالية تبلن  
 مكاناذ هما في  ل  مكان وايد  لم  كمركز عبور لنق  القصر نير المصحومين. 359هسلة بىمالية تبلن 

وتتخذ السيييلعال اليونانية ىميع التدابير الممكنة عيتوا  انتشيييار الةائحة في مرااز اعسيييتارال وتحديد   - 151
ذ ذرسييييييلت ذفرتة لبية متخصييييييصيييييية بلى تل  المرااز في ثاث ىزر تقع شييييييرق  2021الاوية. ففي يزيران/يونيه  

 هحر ب ةه بادل تععيم لالبي اللةو  الماتمين. وستترع  ل  تريرا مرافا في ىزر ذ رت وفي البر الرئيسي. 

(41)اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
 

لمفاوم         وشييياما           واةيييحا                     ع الولني تلريفا  في التشيييري   4488/2017من القانون   60ذدرىت المادة  -152
اإلعاتةذ يتسييييييييييا مع ديراىة اتفا ية يقوق األشييييييييييخاو  و  اإلعاتة. وينص هذا القانونذ في ىملة ذمورذ 
على تلميم مراعاة اإلعاتة في ىميع مةاعل السيياسية اللامة وينةم المسيائ  المتصيلة هالترتيرال التيسييرية  

 لنسرة للةنة الولنية لحقوق اإلنسانذ ومفمكانية الوصول.الملقولةذ التي تشك  ذولوية ها
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                                                                            من اتفا ية يقوق األشيييييخاو  و  اإلعاتةذ ع ي  ن وزير الدولة بوصيييييفه اجلية التنسييييييا   31للمادة     قا  ووف  -153
دا   الحكومةا واألمانة اللامة لللدل ويقوق اإلنسييان التاهلة لوزارة اللدل بوصييفاا ىاة التنسيييا المركزيةذ 

                                                                                        ود ىاال تنسيييا دا   ك  وزارة. وذ يرا ذ عين مكتا ذمين المةالم اليوناني بوصييفه اإللار الولني مع وى
ذ ذنشييييئت                                                                                            لتلزيز تنفيذ اعتفا ية المذكورة جنفا ذ هالتلاون مع اعتحاد الولني لقشييييخاو  و  اإلعاتة. وذ يرا  

 ىاال تنسيا في ك  وايدة من بلد ال ومنالا البلد.

                                                               تنةيميا  شيييييييييياما  وييدا  لتنفيذ مبدذ عدم التمييزذ ويحدد الايئال      را   بلا   2016/ 4443ويرسييييييييييي القانون   -154
الماام  المسسولة عن يما ة المبدذ السالم الذكر وتلزيزه ورصد اعمتثال لهذ مما وسع في هذا الصدد نعاق  

 ةمن ذسرام التمييز المحةورة. المسندة بلى ذمين المةالم اليوناني. وتدرج اإلعاتة والحاعل المزمنة  

ووةييييييلت وزارة اللم  والشييييييسون اعىتماعية سييييييياسييييييال ومرامج محددة األهدال من ذى  العي   -155
 - المسيييتق ذ من بيناا ابيول العي  المدعوماذ التي تقدم الدعم لقشيييخاو  و  اإلعاتال البدنية والنفسيييية

                                          ال مختلفة. وصيييممت ذ  يييا  سيييياسيييال ومرامج تلزز اعىتماعية والفكرية و/ذو الحسييييةذ ممن لديام ايتياى
 .و 42  العي  المستق 

وايما يتللا هالتلليمذ هناك برامج للتلليم المشييييترك في مدار  التلليم اللاد ة ومدار  تلليم  و   -156
                                                                                          اعيتياىال الخاصييييية. وتد عر ل القانون التلليم الشيييييام  للةميع. ووةيييييلت  عة عم  اسيييييتراتيةية لتكافس 

ل األشييخاو  و  اإلعاتة على التلليم ويةر  تنفيذها ياليا. وتم تلزيز وتعوير هياا  الدعم فرو يصييو 
 دا   النةام المدرسي اللاد  وتليين موظفين دائمين في التلليم اللام وتلليم  و  اعيتياىال الخاصة.

ال لتوظيف  وتشيييييييم  التدابير األ رت المتخذة لتلزيز يقوق األشيييييييخاو  و  اإلعاتة برامج بعان  -157
في المائة لتوظيف األشييييييخاو  و  اإلعاتة واألمرار   15األشييييييخاو  و  اإلعاتةذ وتخصيييييييص نسييييييرة 

                                                                                             المزمنية في وظائم نير محيددة الميدة في القعيا  الليام والقعيا  الليام األوسييييييييييييييع نعياتا ذ وكذل  في وظائم  
ذ واسييييتحقاتال  سييييال الرعا ةفي مسسيييي األشييييخاو  و  اإلعاتة  ناا  بيدا  اللمالة المستتةذ ومرامج تةريبية إل

اإلعياتيةذ ومرااز المان اإلبيداعيية لقلفيال  و  اإلعياتيةذ ومرنيامج التخييم لقشييييييييييييييخياو  و  اإلعياتية  همن  
 فيام األلفال  وو اإلعاتةوذ وتذاار مةانية ذو مخف ة السلر للنق  اللام.

لوزرا ذ بوصييييفاا هيئة هيئة ولنية إلمكانية الوصييييول تاهلة لرئي  ا 4780/2021وذنشييييأ القانون   -158
اسييتشييارية مكلفة برصييد ىميع المسييائ  المتصييلة هحا األشييخاو  و  اإلعاتة في الوصييول بلى الخدمالذ  

عن   ووةع مقتريال هشأن تصميم السياسال اللامة في هذا المةال. وتتألم الايئة من  برا  علميينذ وممثلين 
ذ  ةنة الولنية لحقوق اإلنسييييييانذ وذمين المةالم اليوناني اعتحاد الولني لقشييييييخاو  و  اإلعاتة في اليونانذ والل 

 .و 43  واإلدارة اإلتليمية والبلد الو ويشارك فياا كرار ممثلي الحكومة دون الحا في التصويت

(44)حقوق الطفل  
 

بلى تنسييييييييييا المسسيييييييييسيييييييييال التي تنفذ بىرا ال الكفالة والتبنيذ من   4538/2018يادل القانون   -159
                                                                                          ال المةل  الولني للرعيا ية والتبني. ويايدل ذ  ييييييييييييييا  بلى تسييييييييييييييريع اإلىرا الذ وىمع البييانيال الولنيية 

 .و 45  الصحيحةذ وتحديث و ثرا  اللوائ  المتللقة هالسةال الولنية  ال الصلة

على ىميع الرانبين في ذن  صيييرحوا جها  كافلين ذو جها       ما   اذ ذصييير  لز 2019ومنذ نيسيييان/ذبري    -160
وألول مرةذ  سييييييييييييييم     .و 46  هييالتبنيذ التقييدم هعلييا عبر اإلنترنييت من  ال نةييام المللومييال للكفيياليية والتبني
 لقزواج من نف  الةن  الذين وتلوا على شرااة مدنية هأن  صرحوا جها  هالتبني.

اعسييييييييييتراتيةية الولنية ا 2021يزيران/يونيه   30اعىتماعية في  وذللقت وزارة اللم  والشييييييييييسون  -161
 إلناا  اإليدا  في المسسييسييالا التي تادل بلى وةييع بلار نةم لدعم الرعا ة اعىتماعيةذ همشيياركة ذصييحام 

                 سييينوالذ برنامةا     6                                                                          المصيييلحة الملنيين. وصيييممت ذ  يييا ذ لفائدة األلفال ممن تتراوح ذعمارهم بين صيييفر و
 .و 47  لة العفولة المركرة  غعي ايتياىال األلفال وذسرهم للحصول على دعم  اوللتد   في مري
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وتد اتخذل هالفل  مةموعة واسييييييلة من اإلىرا ال من ذى  تلزيز بناا  اإليدا  في مسسييييييسييييييال   -162
 الرعا ة وتعوير ياعل اإليدا  في الرعا ة البديلة األسيييييريةذ مث  ابرنامج بناا  بيدا  األشيييييخاو  و  اإلعاتة 

  رها الشيييخص دا   ذ مع التركيز على نةم و دمال الدعم التي  كون محو 2017في مسسيييسيييال الرعا ةا للام 
 . و 48  المةتمع المحلي والمنزل وفي شك  مساعدة شخصية عند الحاىة

 االستنتاج  

    دا  التحد ال الماثلة ذمامااذ وهي مصييييييييييييييممة على ذع تد ر ىا     ما   تدرك السييييييييييييييلعال اليونانية تما -163
للتصييييييد  لقثر الاائ  الناىم عن الةائحةذ ويما ة ىميع من  عيشييييييون في ذوةييييييا  هشييييييةذ و دارة تدفقال  
الاةرة المختلعة هصورة فلالة مع اعيترام الكام  لحقوق اإلنسانذ وتلزيز المساواة بين الةنسينذ ومكافحة  

ي الباد. وسييييتقدم التوصيييييال اعتةار هالرشيييير واللنم اللائليذ وتلزيز التحول الرتمي والتحول األ  يييير ف
 المنبثقة عن اعستلرار الدور  الشام  توىياال  يمة في هذا الصدد.

Notes 

 1 Recommendations 134.97, 134.98, 134.99, 134.100, 134.101, 134.102, 134.103, 134.104, 134.105, 
134.106, 134.107, 134.108. 

 2 This was achieved through the operation, at national level, of “mobile health teams of specific 
purpose” (KOMY). 

 3 Furthermore, considerate measures were imposed in public and private sector workplaces for those 
employees with underlying diseases, such as back office work or working from home or special 
leaves. 

 4 In particular, health personnel, the elderly, people with underlying diseases and other vulnerable 
groups. 

 5 Recommendation 134.9. 
 6 Recommendations 134.1, 134.2, 134.3, 134.4, 134.5, 134.6, 134.7, 136.1, 136.2. 
 7 For more details, see para. 60. 
 8 Recommendations 134.8, 134.10, 134.11, 134.12, 134.13, 134.14, 134.15, 134.16, 134.17, 134.18, 

134.19. 
 9 For more details, see paras. 32–33. 

 10 Recommendations 134.35, 134.36, 134.37, 134.38, 134.39, 134.40, 134.41, 134.42, 134.43, 134.44, 

134.45. 134.46, 134.47, 134.48, 134.49, 134.50, 134.51, 134.52, 134.53, 134.54, 134.55, 134.56. 

134.57, 134.58, 134.59, 134.60, 134.61, 134.62, 136.8, 136.9, 136.10, 136.22. 

 11 100 incidents were recorded in 2016, 184 in 2017, 226 in 2018, 282 in 2019. 

 12 Recommendations 134.64, 134.65. 134.66, 136.11. 

 13 Recommendations 134.116, 134.117, 134.118, 134.119, 134.20, 134.121, 134.122, 136.19, 136.23. 

 14 Recommendations 134.94, 134.123, 136.18. 

 15 Cases “Bekir-Ousta and others” and “Emin and others”. 

 16 Recommendations 134.5, 134.6, 134.7, 134.25, 134.79, 134.80, 134.81, 134.82, 134.83. 

 17 Courses on sexual violence crimes (trafficking in human beings, rape, sexual assault etc) have been 

included in the curricula of the Police Academy Schools (basic, postgraduate education, retraining). 

These subjects may take either the form of a course of study or of lectures, training and further 

training. A key objective is to effectively train learners on these issues and optimize their skills in 

investigating and dealing with such cases, in fully grasping the meaning of a gender-sensitive 

approach while dealing with victims, in promoting the cooperation with other bodies and services 

active in providing assistance and protection to victims. 

 18 Recommendations 134.84, 134.85, 134.86, 134.87. 

 19 The new Criminal Code entered into force on 1.7.2019 (Law 4619/2019). 

 20 More specifically, at the Athens and Thessaloniki First Instance Courts, Public Prosecutors have been 

appointed to handle exclusively and to prioritize THB cases. The Hellenic Police maintain an Anti-

Trafficking Unit (ATU) within the Organized Crime Division comprised of two sub-units in Athens 

and Thessaloniki, and twelve smaller sub-units across municipalities all over the country. 

 21 The results referred to in this paragraph were achieved in the context of an Operational Action Plan, 

within the framework of EU’s policy cycle on serious and organized transnational crime, having as 

main priority dismantling organized crime networks active in human trafficking and labour 

exploitation of the victims. For the implementation of the above mentioned actions, Common Action 

Days were organized, coordinated by Europol, aiming at enhancing cooperation while promoting 

coordination of actions carried out by the prosecuting authorities of the EU member states active in 

combating trafficking in human beings. Greece participated for the year 2018 in the action “OAP 4.1” 

of the priority «EMPACT THB». The relevant actions were positively assessed, given the fact that, on 

one hand, a substantial number of infringements related to labour exploitation were confirmed and on 

the other, the Hellenic Police cooperated closely with the most competent Service on the matter, 

namely the Labour Inspectorate. 
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 22 Recommendations 134.26, 134.27, 134.28, 134.29, 134.30, 134.31, 134.32, 134.33, 134.34, 134.63, 

134.95, 134.96, 134.109, 136.20. 

 23 See supra, para. 61. 

 24 Recommendations 134.67, 134.68, 134.69. 134.70, 134.71, 134.72, 134.73, 134.74, 136.12. 

 25 Recommendations 134.75, 134.76, 134.77, 134.78. 

 26 In particular, steps have been taken to relocate the Korydallos prison in the greater Athens area. The 

site of the new prison, which will have a capacity of 2,000 persons, has been identified, and the 

relevant programme contract has been concluded. 

 27 Recommendations 134.88, 134.89. 

 28 Recommendations 134.93, 136.14. 

 29 Law 4777/2021. 

 30 The complete text of the Circular and a list of the documentation required are available in English on 

the website of the Ministry of Education and Religious Affairs. 

 31 For Thrace specifically, see para. 45 above. 

 32 Recommendations 134.20, 134.21, 134.22, 134.23, 134.24, 134.25. 

 33 The policy is going to be implemented nationwide in September 2021. 

 34 This initiative has been awarded with the GENE Global Education Award 2020-2021 for Quality and 

good practice in Global Education across Europe. 

 35 Recommendations 134.124, 134.125, 134.126, 134.127, 134.128, 134.129, 134.130, 134.131, 

134.132, 134.133, 134.134, 134.135, 134.136, 134.137, 134.138, 134.139, 134.140, 134.141, 

134.142, 134.143, 134.144, 134.145, 134.146, 134.147, 134.148, 134.149, 134.150, 134.151, 

134.152, 134.153, 134.154, 136.26, 134.142, 134.149, 136.24, 136.25. 

 36 In its capacity as the National Investigation Mechanism of incidents of arbitrariness by law 

enforcement personnel and prison officers (see para. 87 above). 

 37 Joint Rescue Coordination Center. 

 38 On 31.12.2020, the total number of third country nationals staying in Reception and Identification 

Centers (RICs) in the Aegean islands amounted to 14,688 persons, having decreased by 

approximately 60% compared to 2019. 

 39 In this context, the Special Secretariat defines quality standards of operation for accommodation 

facilities, as well as supervised apartments. 

 40 See infra, para. 150. 

 41 Recommendations 134.110, 134.111, 134.112, 134.113, 134.114. 134.115. 

 42 (i) Personal Assistant in order to support beneficiaries in their routine and help them develop the 

necessary skills for their daily needs, depending on their functionality, social, personal factors and 

employment status -the programme has been submitted for funding by the EU RRF as part of the 

National Plan for Recovery and Resilience “Greece 2.0”.; (ii) a specialized employment program for 

persons with Autism Spectrum Disorder (ASD). 

 43 At the level of the Secretary General of the competent Ministries. 

 44 Recommendations 134.90, 134.91, 134.92, 136.6. On the National Action Plan on the Rights of the 

Child, see paras. 18–20. On the situation of unaccompanied minors and the activities of the Special 

Secretariat for the Protection of Unaccompanied Minors of the Ministry of Migration and Asylum, 

see paras. 145–150. 

 45 Registers of children in institutional care, foster care, adoption, as well as of prospective foster 

parents. 

 46 The procedure is completely digitalized, except for the home study report. 

 47 Indeed, with the involvement of stakeholders, including those representing the users, an 

implementation plan can lead to a successful and sustainable framework of support systems meeting 

human rights standards and individual needs. The Early Childhood Intervention program covers the 

needs of both children and their families for special support in order to ensure and enhance personal 

development and promote social inclusion. 

 48 The program includes the transition of individuals living in institutional settings to settings based in 

the community where individualization of support and inclusion in society is made possible. 
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