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الم موع( خالل ال ولببة اللبباللببة من  في    239)التي ورد  ترحببا النونببان ع ميت التو ببببببببببببببيببا    -1
. وتود أن توضبببببن أن ن   ا 2021تابببببرين اللاني/نوفمبر   1االسبببببتاراو الدورا الابببببامل ال ا  ب ا في  

بنر  تداات اذ    عالفال  تم  يا  التي  التو ببببببببتلك    الاام إزاء تو ببببببببيا  االسببببببببتاراو الدورا الاببببببببامل هو  بول
تقريرها الطوعي المقبل عن تقديم  ات اذ تدابنر عابببببببب ن ا  بل من المقرر   أو  ات اذهاحاليًا   أو ي را   عابببببببب ن ا

 .2026عام في  ال ا  ب ا االستاراو الدورا الاامل المقبل بل منتصف المدة أو 

  تحاط علما  تن  تواأأاة و   219( تو ت ئاا    تقبل )كلاا  وعليه، يسبببر  النونان، عاد دراسبببة مت نية، أن   -2
 .ذلكتفا نل فيما يلي . و توااة 20ما عد ه ب 

 :وعلى وجه ال صو  -3

  ،11-130و ،10-130و ،9-130و  ،8-130و ،5-130  :التو ببببببببببببببيبا  التباليبة  تقبأل اليونأان 
،  19-130و  ،18-130و ،17-130و  ،16-130و  ،15-130و  ،14-130و  ،13-130و  ،12-130و
  ،27-130و  ،26-130و ،25-130و  ،24-130و  ،23-130و  ،22-130و  ،21-130و  ،20-130و
  ،35-130و  ،34-130و ،33-130و  ،32-130و  ،31-130و  ،30-130و  ،29-130و  ،28-130و
  ،43-130و  ،42-130و ،41-130و  ،40-130و  ،39-130و  ،38-130و  ،37-130و  ،36-130و
  ،52-130و  ،51-130و ،50-130و  ،49-130و  ،48-130و  ،46-130و  ،45-130و  ،44-130و
  ،60-130و  ،59-130و ،58-130و  ،57-130و  ،56-130و  ،55-130و  ،54-130و  ،53-130و
  ،69-130و  ،68-130و ،67-130و  ،66-130و  ،64-130و  ،63-130و  ،62-130و  ،61-130و
  ،77-130و  ،76-130و ،75-130و  ،74-130و  ،73-130و  ،72-130و  ،71-130و  ،70-130و
  ،89-130و  ،87-130و ،86-130و  ،85-130و  ،84-130و  ،83-130و  ،79-130و  ،78-130و
  ،99-130و  ،98-130و ،95-130و  ،94-130و  ،93-130و  ،92-130و  ،91-130و  ،90-130و
  ،106-130و  ،105-130و  ،104-130و  ،103-130و  ،102-130و  ،101-130و  ،100-130و
  ،113-130و  ،112-130و  ،111-130و  ،110-130و  ،109-130و  ،108-130و  ،107-130و
  ،120-130و  ،119-130و  ،118-130و  ،117-130و  ،116-130و  ،115-130و  ،114-130و
  ،127-130و،  126-130و  ،125-130و  ،124-130و  ،123-130و  ،122-130و  ،121-130و
  ،134-130و  ،133-130و  ،132-130و  ،131-130و  ،130-130و  ،129-130و  ،128-130و
  ،141-130و  ،140-130و،  139-130و  ،138-130و  ،137-130و  ،136-130و  ،135-130و
  ،148-130و  ،147-130و  ،146-130و  ،145-130و  ،144-130و  ،143-130و  ،142-130و
  ،155-130و  ،154-130و  ،153-130و  ،152-130و  ،151-130و  ،150-130و  ،149-130و
  ،162-130و  ،161-130و  ،160-130و  ،159-130و  ،158-130و  ،157-130و  ،156-130و
  ،169-130و  ،168-130و  ،167-130و  ،166-130و،  165-130و  ،164-130و  ،163-130و
  ،176-130و  ،175-130و  ،174-130و  ،173-130و  ،172-130و  ،171-130و  ،170-130و
  ،183-130و  ،182-130و  ،181-130و  ،180-130و ،179-130و  ،178-130و  ،177  -130و
  ،193-130و  ،192-130و  ،191-130و  ،190-130و  ،189-130و  ،185-130و  ،184-130و
  ،200-130و  ،199-130و  ،198-130و  ،197-130و  ،196-130و  ،195-130و،  194-130و
  ،209-130و  ،208-130و  ،206-130و  ،205-130و  ،203-130و  ،202-130و  ،201-130و
  ،217-130و  ،216-130و  ،215-130و  ،213-130و  ،212-130و  ،211-130و  ،210-130و
  ،225-130و  ،224-130و  ،223-130و  ،221-130و  ،220-130و  ،219-130و  ،218-130و
  ،234-130و  ،233-130و  ،232-130و  ،231-130و  ،230-130و  ،229-130و  ،228-130و
 .239-130و ،238-130و ،237-130و ،236-130و ،235-130و
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 :ما يليوتود النونان في هذا الصدد أن توضن  -4

مت مراعبباة أن حريببة التابنر مةفولببة في النونببان عموجببا  بلبب   43-130التواأأأأأأأأأاأة   )أ( 
إن   ،فإن المراجاة القضائية والتدابنر الالحقة الماتمدة تكفلالدستور واألحةام القانونية ذا  الصلة؛ وعليه،  

 . تاماً  ذاً تنفنذ هذه الضمانا  تنفن ،لزم األمر )أا في حاال  خطاب الكراهية(

أن النونان سببتن ر في ع ن األسبباا المنطقي لذلك هو    علماً  بل     44-130التواأاة   )ب( 
 تنفنذ إجراءا  يس ل الو ول إلن ا ع صو  تغننر ال وية ال نسانية. 

ع ن األسببببببببباا المنطقي لذلك هو أن القضبببببببببايا، ملل   علماً  بل     60-130التواأأأأأأاة   )ج( 
 أفضل ِمن طريق توثنق التااون اللنائي والدولي. ااَلج ماال ةالقضايا التي أثنر  في التو ية المذكورة، ت

، تود النونان أن تابدد على 91-130التواأاة  الملارة في إطار    قضباياوفيما يتالق عال )د( 
ء  المن ما  غنر الحةومية وأعضبا   ةهو إدماج مسباعد  حديلاً ماتمد  ال  4825/2021أن الغرو من القانون  

متطوعن ببا في الن ببام الوطني للةيببادة والتحةم لامليببا  البحببل وا نقبباذ ل فر السببببببببببببببواحبل  /هببذه المن مببا  
مسبببباعدة ع على المااينر الم نية.  الياانون المحَن  األشبببب ا  الذين  يتلق ى للحر  أكلر على أن  النوناني،  

متطوعن ا يالحقون عسببببببا  /هذه المن ما   ءأن المن ما  غنر الحةومية أو أعضبببببا  ولذلك، ليس  بببببحيحاً 
 إن ما يالَحق إنما هو أا تدخل غنر  انوني في م ال اختصا  خفر السواحل النوناني.و أفاال م؛ 

  ،215-130و  ،209-130و  ،203-130و  ،202-130 بالتواأأأأأأأأأاأاووفيمبا يتالق   )هب( 
، تؤكد النونان أن خفر السبببببببببببواحل النوناني ينقذ  238-130و  ،237-130و  ،231-130و  ،216-130و

األرواح في البحر وسبببببببببيسبببببببببتمر في ذلك. وفي الو   نفسبببببببببه، تمتلل لوائَن االتحاد األورو ي ذا  الصبببببببببلة  
على أن الابببببرطة    أيضببببباً النونان  اعتراو القوارب التي تدخل المياه ا  ليمية النونانية. وتابببببدد    ع صبببببو 
تكفببل مابباملببة جميت مواطني البلببدان األخري الببذين يابرون الحببدود عطريقبة   ، على الحببدود البريببة،النونببانيببة

. وي در عا شبببارة  عالموضبببوع  المتصبببَلننغنر  انونية مااملًة تتوافق مت التابببرياا  الوطنية والقانون الدولي  
إلى أنه كلما أثنر أا ادعاء أو ادعاءا  من هذا القبنل، ُوجد  أ باًل للية من ثالثة مسبتويا  للرد علن ا.  

' فور و ببول أا مالوما  تتالق ب ذه االدعاءا  أو الاببةاوي  1وتت لف هذه اآللية من ا جراءا  التالية: '
' و التوازا مت ذلك،  2'ص إدارا ماببببببببفوع بيمنن دون ت خنر؛ إلى السببببببببلطا  الم تصببببببببة، يؤمر عإجراء فح

' وإضبببافة إلى ذلك، يتلقى أمنن  3'ي وز عرو هذه االدعاءا  على سبببلطا  االدعاء النونانية الم تصبببة؛  
، وكالهما من سبلطا  الر بد المسبتقلة، ملفا   ضبايا ذا   أيضباً   الم الم النوناني وال نئة الوطنية للابفافية

 حال، من المتوخى االرتقاء عفاالية هذه اآللية. لة. وعلى أية 

 التو يا  التالية: جزئياً  تقبل اليونان -5

إال من ج ة ا عالن عابب ن األطفال والاببباب والامل    جزئياً لم تقبل   6-130التواأاة   )أ( 
من ج ة التصبببديق على االتفاهية عاببب ن الذخائر    ب ا علماً  طيالمناخي الذا سبببتن ر النونان في توهياه وأح
 الانقودية ومااهدة ح ر األسلحة النووية.

وما وأح  جزئياً لم تقبل   47-130التواأأأأاة   )ب(   طيإال من ج ة ال زء المتالق عالسبببببةان الر 
 من ج ة التصديق على االتفاهية ا طارية لحماية األ ليا  القومية وتنفنذها عفاالية. ب ا علماً 

إال من ج ة ال زء المتالق بتكليف ال  ود    أيضبببباً  جزئياً لم تقبل   222-130التواأأاة   )ج( 
،  202-130لتقنيم طلبا  الل وء. و النسبببببببببببببة لل زء اللاني، ان ر)ا( الفقرة أعاله المرتبطة عالتو ببببببببببببيا   

 .238-130و 237-130و 231-130و 216-130و 215-130و 209-130و 203-130و
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  ، 7- 130و   ، 4- 130و  ، 3- 130و   ، 2- 130و   ، 1- 130  :عبالتو بببببببببببببيبا  التباليبة   تحاط اليونأان علمأا  و  -6
  ، 186- 130و ،  97- 130و   ، 96- 130و   ، 88- 130و   ، 82- 130و   ، 81- 130و   ، 80- 130و   ، 65- 130و 
 . 227- 130و   ، 226- 130و   ، 214- 130و   ، 207- 130و  ، 204- 130و   ، 188- 130و   ، 187- 130و 

 وتود النونان في هذا الصدد أن توضن اآلتي: -7

ال تاتزم النونان، شبببب ن ا شبببب ن سببببائر الدول األعضبببباء في االتحاد    :1-130التواأأأاة   )أ( 
غنر أن    ،األورو ي، التصببببببببديق على االتفاهية الدولية لحماية حقول جميت الامال الم اجرين وأفراد أسببببببببرهم

حقول الامال الم اجرين وأفراد أسبرهم مصبونة في النونان عمقتضبى تابرياا  االتحاد األورو ي والتابرياا   
 ذا  الصلة، وكذلك عمقتضى المااهدا  الاامة لحقول ا نسان التي النونان طرف فن ا. المحلية

تولي النونبان أهميبة كبنرة للبروتوكوال  االختيباريبة  :3-130و  2-130التواأأأأأأأأأيتأان   )ب( 
الملحقبة عماباهبدا  األمم المتحبدة لحقول ا نسببببببببببببببان، عمبا فن با تلبك التي تنص على إجراء لتقبديم البالغا .  

الا د  كل من   ةنكان  السببببببببلطا  النونانية الم تصببببببببة تتاعت عن كلا اآلراء والقرارا  التي تاتمدها ل وإذا  
البدولي ال با  عبالحقول اال تصببببببببببببببباديبة واالجتمباييبة واللقبافيبة واتفباهيبة حقول الطفبل وتتطلت إلى مزيبد من 

ليسببببببب  في   هذه المرحلة، ، فيالمؤشبببببببرا  عن كييية تنفنذها الصبببببببةوَا القانونية ذا  الصبببببببلة، فإن النونان
نحو التصبببديق على البروتوكوال  االختيارية الملحقة عالا د الدولي ال ا    تدابنر وضبببت يمةن ا من ات اذ  

 عالحقول اال تصادية واالجتمايية واللقافية واتفاهية حقول الطفل.

للقانون النوناني المرتبط عالموضوع، ي را تحديد مو ت ال دمة    وفقاً   : 88-130التوااة   )ج( 
.  األوسبت نطا اً   إلى احتياجا  ومتطلبا  سبلطا  القطاع الاام   اسبتناداً   البديلة التي يؤدي ا المسبتنكفون ضبمنرياً 

األمر  ،  ضببمنرياً لكن، لما كان الم نَّدون ياملون خارج مةان إ امت م الماتاد، فإن األمر كذلك مت المسببتنكفنن  
ياني أنبه يطلبا من م أداء خبدمت م الببديلبة خبارج محبل إ بامت م الماتباد، إذ يمةن م، في جميت الحباال ،    البذا 

  طلا النقل عاد خمسة أش ر من ال دمة البديلة.
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