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 بيواالتحاد األور

  
ية تجاه مئات اآلالف من طالبي اللجوء ئتجابة فعالة ومبدودوله األعضاء تطوير اس (االتحاد)، بيوحاول االتحاد األور

ُمتطرفين ُمسلحين في باريس في  ُمروعة من جانبھجمات شھد أوروبا، في عام إلى والُمھاجرين الذين وصلوا 
يناير/كانون الثاني، ونوفمبر/تشرين الثاني، وأزمة الجئين حادة. كثيرا ما استبدلت مصالح حكومية ضيقة االستجابات 

ما أدى إلى تأخر حصول األشخاص الضعفاء على الحماية والمأوى، وأثار أسئلة بشأن ھدف ة، حالسياسية الصحي
  وحدود عمله.االتحاد 

  
  اللجوءوالھجرة 

األزمة، تزامنا مع وصول أعداد كبيرة من إلى تفاقم سوء اإلدارة والخالفات بين الدول األعضاء في االتحاد أدى 
البحر إلى أوروبا خالل  شخص 850000م بحرا. عبر أكثر من ، وصل أغلبھالُمھاجرين وطالبي اللجوء إلى أوروبا

عبروا بحر إيجه  ـ المئة 82تُقدر بنحو ـ غالبية العظمى من ھؤالء األشخاص ھذا العام، حتى وقت كتابة ھذا التقرير. ال
 فقط عبروا المتوسط من شمال أفريقيا إلى إيطاليا؛ أشھر ممر بحري تاريخيا.  بالمئة 17من تركيا إلى اليونان، و

  
، وإريتريا، والعراق، وأفغانستانلذين وصلوا بحرا من الدول الُمصدرة لالجئين مثل سوريا، من ا بالمئة 84جاء 

امبيون، والسودانيون، والباكستانيون، غل النيجيريون وال. شكّ "األمم المتحدة لالجئين مفوضية"والصومال، بحسب 
 من الواصلين الُجدد.  بالمئة 7والماليون 

  
عقب موت أكثر من  مرات 3اسة في البحر المتوسط الحردوريات بي ميزانية وموارد عمليات وضاعف االتحاد األور

وكالة الحدود الخارجية لالتحاد  "،فرونتكس"بدأت ألف شخص في البحر في أسبوع واحد في أبريل/نيسان. 
، إطالق دوريات في المياه الدولية قُرب ليبيا وزادت من دورياتھا في بحر إيجه، ونفذت عمليات بحث وإنقاذ األوروبي

 ُمھاجر 3500ات أو فُقد أكثر من ُمبادرات إنسانية خاصة، ممنھم بوحماية للحدود. رغم إنقاذ اآلالف خالل ھذا العام، 
 في البحر.

  
غربي البلقان، وتعرضوا النتھاكات من جانب الشرطة في  إلىوصلوا إلى اليونان رحلتھم برا واصل العديد من الذين 

تعرضوا  .عضو االتحاد ،وفي المجر ؛رية مقدونيا اليوغسالفية السابقة الُمتقدمتين لعضوية االتحادصربيا وجمھو
 وضاع احتجاز ُمفزعة أحيانا في مقدونيا والمجر.أل
  

على عدة حدود بين الدول دون مأوى مناسب، وعجزوا عن ، في سبتمبر/أيلول، وطالبي اللجوءعلِق آالف الُمھاجرين 
مياه. أحكمت المجر الُمسيل للدموع ومدافع الغاز الإطالق إلى مواصلة رحلتھم، دون بديل حقيقي، وتعرضوا أحيانا 

وحدودھا مع كرواتيا في إغالق حدودھا مع صربيا في وجه طالبي اللجوء والُمھاجرين في سبتمبر/أيلول، 
أكتوبر/تشرين األول. منعت سلوفينيا وكرواتيا أحيانا دخول طالبي اللجوء والمھاجرين في سبتمبر/أيلول 
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وأكتوبر/تشرين األول. في نھاية نوفمبر/تشرين الثاني، فرضت سلوفينيا وكرواتيا، وصربيا، ومقدونيا قيودا على 
  ، وسمحت بدخول جنسيات بعينھا، من بينھم السوريون.الحدود في وجه طالبي اللجوء والمھاجرين

 
عملت حكومات دول االتحاد على نحو ُمتقطع، على مدار العام، لتنفيذ مجموعة من الُمقترحات بشأن سياسات الھجرة 

. ُوضعت خطة إلعادة توطين الالجئين في كافة أيارة" في مايو/األوروبيوطلب اللجوء التي تقدمت بھا "المفوضية 
عقب جدل حاد، وبعد اعتراض  مكان على مدار العامين الُمقبلين. 22000االتحاد، وتعھدت دول بأكثر من دول 

، على مدار توطينوسلوفيكيا ورومانيا، وافقت حكومات االتحاد على برنامج إلعادة ال المجر وجمھورية التشيك
شھدت قد تكون خرى دول أأي طالب لجوء وصلوا إلى إيطاليا واليونان، و 160000إلجمالي  العامين الُمقبلين،

طالب لجوء فقط من إيطاليا  159 توطينعيد ت المملكة المتحدة من المشروع. أُ خرجوصوال ملحوظا لالجئين. 
 .الملخصواليونان إلى دول أخرى أعضاء في االتحاد بموجب الخطة، حتى كتابة ھذا 

  
غالبية اقتراحات اللجنة على تدابير للحد من الوصول، وتقوية السيطرة على الحدود، واإلسراع في عودة ركزت 

تعھدات بزيادة ھا األشخاص الذين لم يُمنحوا الحق في البقاء داخل االتحاد. اتخذ االتحاد بعض الخطوات اإليجابية، من
ى منظمات المساعدات اإلنسانية. إال أن تكثيف جھود التعاون المساعدة للدول الُمضيفة ألعداد كبيرة من الالجئين، وإل

في مجال الھجرة مع دول المنشأ والمعبر أثارت مخاوف بشأن تمكين وقوع انتھاكات حقوقية، وحرمان األشخاص من 
الحماية. ظلت مكافحة شبكات التھريب ھدفا مركزيا لنھج االتحاد، مع إطالق مھمة بحرية في المتوسط، بدأت في 

 أكتوبر/تشرين األول، للصعود إلى متن القوارب التي يستخدمھا الُمھربون، والسيطرة عليھا، وتغيير مسارھا.
  

العام لحق اللجوء" حيز التنفيذ في  األوروبيدخلت الحزمة الكاملة إلعادة صياغة التوجيھات الُمشِكلة لـ "النظام 
 ياع االستقبال. استمر اعتماد طالبيوليو/تموز، وفرضت تعديالت على القواعد والمعايير الخاصة بإجراءات وأوض

ستويات مُ اللجوء على الحظ في الحصول على الحماية، جراء التفاوت الشاسع بين الدول األعضاء في االتحاد في 
فتحت تحقيقا ، والمفوضية األوروبية إجراءات اإلنفاذ الخاصة بھا. صعدت دمجابير التدو، والسكن، االھتمام

االتحاد لطب  االلتزام بقوانينجراء إخفاقھا في  ،من الدول األعضاء 23 انتھاك إلجراءاتھا من جانب 74في 
  للجوء. ا

  
 التمييز وعدم التسامح

شخصا من العاملين بصحيفة  12أدت ھجمات ُمتطرفين ُمسلحين في باريس، في يناير/كانون الثاني، إلى مقتل 
ُمھاجمين. في  3يھودية، وشرطي، وأغذية  أشخاص احتجزوا كرھائن بمتجر 4األسبوعية الساخرة، و "شارلي إبدو"

الُمھاجم، ھم أشخاص، من 3إلى مقتل ھودي يھجمات على ندوة حول حرية التعبير، وعلى كنيس أدت فبراير/شباط، 
ة السامية الخطيرة في االتحاد. أظھر تقرير نشرته "وكالة االتحاد افي كوبنھاغن. أبرزت الھجمات ُمشكلة ُمعاد

عديد من حكومات دول االتحاد أخفقت في جمع بيانات الن أللحريات األساسية" في أكتوبر/تشرين األول  األوروبي
 الكراھية ضد اليھود، وھي نتيجة تعكس إخفاقا أوسع في جمع بيانات تفصيلية حول جرائم الكراھية.  كافية حول جرائم

  
تشكل جرائم الكراھية ضد المسلمين كذلك مشكلة خطيرة، مع ارتفاع عدد الحوادث الُمبلغ عنھا في فرنسا والمملكة 

في نھم يريدون دما قال العديد من قادة االتحاد إعنالمتحدة. تجلى قبول عدم التسامح ضد المسلمين في سبتمبر/أيلول، 
  المسلمين.بدال من الجئين مسيحيين فقط بالدھم 
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 الء القسريجعمليات اإل، الحسين زيد رعد، اإلنسانحقوق لألمم المتحدة ل المفوض السامي نتقدفي سبتمبر/أيلول، ا
منھجية سياسة وطنية وسلط الضوء على ". السنوات األخيرة في العديد من الدول األوروبية في الُرّحلغجر لل الجارية

 دمرة لألقليات المتضررة".ء القسري "المُ جالعمليات اإل على وقف بلغاريا حثوفرنسا، قسرا" في  غجرالطرد ل
  

خامس دولة في العالم توفر اعتراف  إيرلندا" في يوليو/تموز، أصبحت االجتماعينوع البعد سن "قانون االعتراف ب
في  المثليزواج القانونا يسمح ب إيرلنداعاما. أنفذت  16قانوني بخيارات األشخاص الجنسية، باستثناء األطفال دون 

 .أيارنوفمبر/تشرين الثاني، عقب نجاح استفتاء دستوري يضمن المساواة في الزواج في مايو/
  

عقب استعراضھا لالتحاد ، سبتمبر/أيلول فيالمخاوف  اإلعاقة" األشخاص ذوي األمم المتحدة لحقوقأثارت "لجنة 
التعليم  دول االتحاد، وال يستطيعون الحصول علىب في مؤسسات األطفال المعوقين الذين يعيشون بي بشأنوأور

سر التي لديھا قدمة لألالمُ على الخدمات  التقشفتدابير اآلثار السلبية ل قلقھا إزاء السائد. كما أعربت اللجنة عن الشامل
أن حقيقة إلى ، وذوي اإلعاقة والمھاجرين احتجاز الالجئين مخاوف بشأنإلى  أيضا قين. وأشارت اللجنةاعمُ  أطفاال

 اتخاذ قراراتھم بأنفسھم. قدرتھم على، مما يؤثر على ُمعاقينال األھلية القانونية ُمقيدة للعديد من
  

  ُمكافحة اإلرھاب
األكثر دموية منذ أكثر من عقد، إلى اتخاذ تدابير طارئة في فرنسا ، فمبر/تشرين الثاني في باريسوأدت ھجمات ن

؛ استدعت تفتيش الحدود، من بينھا منطقة شينغن التي تتمتع بحرية في بلجيكا واسعة(انظر أدناه)، وعملية أمنية 
االتحاد. أثارت الھجمات الكبيرة السابقة في  الحركة، كما أدت إلى دفعة جديدة نحو تعاون أمني واستخباري بين دول
 أوروبا مخاوف من إضعاف حماية حقوق اإلنسان من جديد باسم األمن.

  
ألقى نشر نسخة ُمنقحة من تقرير مجلس الشيوخ األمريكي بشأن التعذيب من جانب "وكالة االستخبارات المركزية 

، الضوء ُمجددا على تواطؤ دول االتحاد 2014في ديسمبر/كانون األول  (االستخبارات األمريكية) األمريكية"
األوروبي مع برامج تسليم الُمشتبھين وتعذيبھم، والتقدم المحدود في اتجاه الُمحاسبة. في فبراير/شباط، قررت "لجنة 

  لتعذيب.برلمان االتحاد األوروبي للحريات المدنية" استئناف تحقيقاتھا في تواطؤ دول االتحاد في ا
  

نھم سيُعيدون فتح تحقيق في مزاعم حول استضافة بلدھم أفي ليتوانيا في أبريل/نيسان  أعضاء النيابة العامةأعلن 
احتجاز  لمركز انفي استضافة بلدھ احتجاز سري تابع لالستخبارات األمريكية. واصلت السلطات الرومانية ركزم

 لرئيس السابق إيون إليسكو في أبريل/نيسان أنه وافق علىسري تابع لالستخبارات األمريكية، رغم اعتراف ا
. ظھرت بوادر تقدم قليلة خالل العام في التحقيقات في بولندا والمملكة الُمتحدة حول تواطؤ لھا موقع استحداث

 . مسؤولي الدولتين في عمليات التسليم والتعذيب (انظر أدناه)
  

مخاوف بشأن ُخطط في العديد من الدول ، في مارس/آذار، أثار مفوض "المجلس األوروبي لحقوق اإلنسان"
 األوروبية لزيادة قوة ُمراقبة األجھزة األمنية دون إذن قضائي ُمسبق.

  
جوزيف كاناتاكي كأول ُمقرر خاص معني بالحق في ، في يوليو/تموز، عيّن "مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان"

والتشريعات الحكومية العتراض وسائل االتصال الرقمية. في  الخصوصية. يتضمن تخويله مراجعة السياسات
 .ُمراقبةالمملكة المتحدة على آليات ال إشرافأغسطس/آب، انتقد كاناتاكي ضعف 
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  كرواتيا
طالب لجوء ومھاجر إلى كرواتيا بنھاية نوفمبر/تشرين الثاني. جميعھم تقريبا مكثوا لفترة  441931دخل أكثر من 

من أجل الوفاء بالحاجات  اكرواتيجه إلى المجر (حتى أغلقت حدودھا) أو سلوفينيا. ناضلت قصيرة فقط قبل التو
األساسية لطالبي اللجوء والُمھاجرين، وأغلقت حدودھا أحيانا مع صربيا وفرضت قيودا على الدخول عبر حدودھا 

  على جنسيات بعينھا في نوفمبر/تشرين الثاني.
  

شخصا  165ُمنح  2015، وبحلول يوليو/تموز 2006بحق اللجوء إلى كرواتيا منذ  شخص 5000طالب أقل من 
. يواجه طالبو اللجوء والمھاجرون ألمد طويل صعوبات في الحصول 2015في  32ھم فقط بعض أشكال الحماية، من

في منزل  على سكن، ورعاية صحية، وتعليم. استمر وضع األطفال من طالبي اللجوء والمھاجرين غير المصحوبين
لإلقامة يُستخدم في إيواء األطفال ذوي مشاكل أخالقية، وفي مراكز استقبال للبالغين، دون حراسة كافية أو حماية 

 خاصة.
  

شخصا  18000مان نحو رأحرزت كرواتيا بعض التقدم في حماية حقوق الُمعاقين، إال أن نظام الوصاية استمر في ح
الء الُمعاقين من المؤسسات ببطء، واستثنت جإل 2011بشأن حياتھم. تقدم تنفيذ خطة ُمعاقا من الحق في اتخاذ قرارات 

الء حتى سبتمبر/أيلول. جدون إ شخص 7500لبالغين. ظل أكثر من رعاية االُمعاقين في الُمستشفيات النفسية، ودور 
وق الُمعاقين.حق حماية ھا المحليةتضمن قوانينعلى أن  الكرواتية الُمعاقين" الحكومة األمم المتحدة لحقوقحثت "لجنة   

 
قضية جريمة حرب حتى اآلن في المحاكم الوطنية. في فبراير/شباط، قضت "محكمة  220لم تتم ُمعالجة أكثر من 
بية" أن كرواتيا تنتھك حقوق الُمحاكمة العادلة لشخص يحمل الجنسيتين الكرواتية والصربية؛ وحقوق اإلنسان األور
 جرائم حرب، وال يستطيع الحصول على إعادة ُمحاكمة. تمت إدانته غيابيا عن

  
ُمالحظات ختامية بشأن كرواتيا، من بينھا مخاوف بشأن ، في أبريل/نيسان، تبنت "لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان"

  والصرب. غجرالالتمييز والعنف بحق أعضاء األقليات اإلثنية، ال سيما 
  

العقارات أثناء الحرب صعوبات في االستفادة من برنامج حكومي لعام  مون من حق امتالكوواجه الصرب المحر
 يُتيح شراء العقارات بسعر أقل من ُمعدالت السوق. 2010

  
الصحية  مثل الرعاية، األساسية الخدمات الحكوميةفي الحصول على  معينة عديمو الجنسية صعوبات غجراليواجه 

 عن غيرھم فعليا في قطاع التعليم. غجرالأطفال السكن المالئم. يتم فصل و، والمساعدة االجتماعية
  

  إستونيا
من سكان البالد البالغ عددھم  بالمئة 6.3تحتل إستونيا المرتبة العاشرة عالميا في عدد السكان عديمي الجنسية. نحو 

 ، بحسب تقرير وزارة الداخلية.2015مليون نسمة بدون جنسية حتى يونيو/حزيران  1.3
  

غين. في للبال التجنُستدابير لتقليص عدد األطفال عديمي الجنسية، وتبسيط إجراءات ، 2015، في تبنت الحكومة
 اإلستونيةسية عديمي الجنسية على الجن األطفالمح بحصول سي، عدلت الحكومة قانون الجنسية لييناير/كانون الثان
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نيابة عن  ونيةاإلستتلقائيا عند مولدھم؛ في السابق كان على األبوين التقدم بطلب. يمكن لألبوين رفض الجنسية 
 أو أكبر من اختبار اللغة اإلستونية اإلجباري 65أطفالھم في غضون عام. أعفت التعديالت كذلك األشخاص في سن 

.التجنُسمن أجل   
 

د. ظلت تكلفة ظلت اشتراطات اختبار اللغة أھم تحديات التجنُس بالنسبة لمن يتحدثون اللغة الروسية من سكان البال
 رم الُمقيمينالتجنس، من بينھا التقدم بطلب واإلعداد الختبار اللغة، واشتراطات الدخل للحصول على الجنسية، تح

وس اللغة المدفوعة عديمي الجنسية بين الُمتحدثين باللغة الروسية. تُشكل تكلفة در ، وأسھمت في زيادةلفترات طويلة
روس ُمقدما من أجل االختبار عقبة مالية كبيرة لغير المواطنين من محدودي أو معدومي الدخل. تعيد الدولة رسوم د

 اللغة فقط إذا اجتاز الُمتقدم االختبار.
 

ھيئات الخدمة  مناصباالشتغال بعديد من المھن، مثل  يف الكاملة، ويُمنعون منال يتمتع عديمو الجنسية بحقوق التوظ
أو ُكتاب  المدنية القومية والمحلية، والشرطة، والجمارك، وقد ال يمكنھم أن يصبحوا أعضاء النيابة العامة، أو قضاة،

 دوائر العدل.
 

، 2014األول  الذي صدر في أكتوبر/تشرين"، المساكنةلم تتخذ الحكومة خطوات كافية للتحضير لتنفيذ "قانون 
. يُطبق القانون حقوق األزواج على غير الُمتزوجين، من بينھم األزواج من نفس 2016ويدخل حيز التنفيذ في 

 الجنس.
 

طالب لجوء على مدار عامين بموجب  329. وافقت الحكومة على قبول الحد األدنى لالجئين التزمت إستونيا بسياسة
و اللجوء . يواجه طالبالملخصتم إعادة توطين أحد حتى كتابة ھذا توروبي إلعادة التوطين، ولكن لم األخطة االتحاد 

ترجمة إلى لغاتھم خالل مقابالت تقرير وضع الالجئين.العقبات جسيمة في الحصول على دعم   
 
 فرنسا

باريس  مات ُمتعددة فيت ھجعانت فرنسا من ھجمات قاتلة في يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني. وقع
نوفمبر/تشرين  20شخصا، وجرحت المئات. في  130نوفمبر/تشرين الثاني، قتلت  13في  دنيس وضاحية سان

 3مدة سوا ھوالند عقب الھجمات، لنالتي أعلنھا الرئيس فر ،الطوارئحالة  فرضالثاني، أصدر البرلمان قانونا ي
ضع أشخاص قيد تفتيش دون إذن قضائي، وواليوسع القانون كذلك من السلطات االستثنائية للحكومة، من بينھا . شھور

 اإلقامة الجبرية دون موافقة قضائية، ما أثار مخاوف بشأن الحق في الحرية، وحرية الحركة، وحرية تكوين
 الجمعيات، وحرية التعبير.
 

شرطة،  وعنصرشارلي إبدو الساخرة، لثاني، أدت ھجمات على مجلة نون ايناير/كا مطلعأيام من  3على مدار 
طة. الذين قتلوا في تبادل إطالق النار مع الشر ،الُمھاجمين الثالثةھم شخصا، من 20اليھودية إلى مقتل لبقالة ومتجر ل

 7وتھديد ضد مسلمين بين  حالة اعتداء 50، وسجلت الحكومة ُمعاداة اإلسالمأعقب ھذا تصاعد أعمال ناجمة عن 
يناير/كانون الثاني. 12و  
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أعضاء النيابة العامة بالتعامل استنادا إلى القانون الجنائي تعليمات إلى يناير/كانون الثاني،  12، في أصدر وزير العدل
باريس. ذو الصلة بھجمات في مواجھة الحديث عن "تمجيد اإلرھاب" والحديث عن ُمعاداة السامية أو العنصرية 

ُمصطلح  –قضية تتعلق بـ "تمجيد اإلرھاب"  298مارس/آذار، فتحت السلطة القضائية الفرنسية  24بحلول 
  ھذا ھو الُجرم الوحيد فيھا.قضية كان  185من بينھا  – يشمل أي حديث ال يُحرض على الُعنف قدفضفاض 

  
 2014في  بالمئة 100والتھديدات، بنسبة أكبر من  عتداءات العنيفةتزايدت األفعال الُمعادية للسامية، من بينھا اال

  المنشور في أبريل/نيسان.، ، بحسب التقرير السنوي لـ"اللجنة الوطنية االستشارية لحقوق اإلنسان"2013ُمقارنة بـ 
  

أن نھاء التمييز العنصري" عن قلقھا بشإفي ُمراجعة يونيو/حزيران لفرنسا، أعربت "لجنة األمم الُمتحدة المعنية ب
التمييز ضد الُمھاجرين و"األشخاص من أصل أجنبي" في الحصول على الوظائف والمساكن والثقافة والرعاية 

 الصحية، والصعوبات التي يُواجھونھا في التعليم. 
  

في سبتمبر/أيلول، انتقد المفوض السامي لألمم الُمتحدة المعني بحقوق اإلنسان "السياسة القومية الفرنسية في الطرد 
سبتمبر/أيلول إلى  يناير/كانون الثانيمن مكانا في فرنسا  79من  غجرمن ال 8714. طُرد غجرالالقسري" للُمھاجرين 

  بحسب منظمات حقوقية.، دون توفير مسكن بديل في أغلب الحاالت، 2015
 

وضاع غير صحية في ُمخيمات مؤقتة في كاليه، مع حصول محدود أثناء أطالب لجوء وُمھاجر في  4500يعيش نحو 
في . ، بحسب تقديرات رسميةشخصا 1500النھار على االستحمام، والكھرباء، والطعام في مركز ُمعد لخدمة 

نوفمبر/تشرين الثاني، أمر "مجلس الدولة" الحكومة بإمداد الُمخيمات بصنابير المياه، والمراحيض، وأدوات جمع 
 إلى الموقع عند الحاجة إليھا. طوارئالقمامة، وتوفير وصول خدمات 

  
قدم طالب اللجوء أيام من ت 3أصدر البرلمان قانونا في يوليو/تموز يُلزم السلطات بتسجيل طلبات اللجوء في غضون 

أنھى القانون كذلك احتجاز  يام عمل في حالة وجود أعداد كبيرة ُمتزامنة من الطلبات.أ 10بطلبه، أو في غضون 
األطفال غير المصحوبين في مناطق العبور إذا كانوا يرغبون في اللجوء إلى فرنسا، إال أنه وفر استثناءات، مثل أن 

"آمنا". يمكن احتجاز األطفال غير المصحوبين اآلخرين الذين لم يؤكدوا رغبتھم يكون الطفل من بلد تعتبره السلطات 
 يوما في ميناء بحري أو ميناء جوي. 20في التقدم بطلب لجوء لمدة 

  
دون الحصول على واسع و على نطاق شاملة ُمراقبة رقمية جراءبإ سنت فرنسا، في يوليو/تموز، قانونا يسمح للحكومة

اإلنسان في األمم  حثت لجنة حقوق، يوليو/تموز مراجعة الخصوصية. بعد للحق في خرق في، قضائي مسبقإذن 
متناسبة وتخضع للموافقة والرقابة أنشطة الُمراقبة ضرورية و أن أغسطس/آب على التأكد من في فرنسا المتحدة

المرسلة أو  اإللكترونية االتبمراقبة االتص يسمح قانونا الفرنسي أقر البرلمان، القضائية. في نوفمبر/تشرين الثاني
  من الخارج.  المستلمة

  
 التحقق من الھوية بتعويض ضحايا الدولة، يونيو/حزيران في رائدة أحكام 5في  االستئناف بباريس،أمرت محكمة 

فعالة. أخفقت أوضاع أن اإلخفاق في تسجيل عمليات التحقق يحرم الضحايا من تسوية  التمييزي. وجدت المحكمة



7 
 

بطريقة ُمھينة، رغم تعھد الرئيس  من الھوية ي في ُمعالجة التحققرتدبير جوھ – في توفير استمارات إيقافالحكومة 
 .2012ھوالند بُمحاربة االنتھاكات أثناء عمليات التحقق من الھوية ھذه عندما كان ُمرشحا رئاسيا في 

  
شأن زيارته إلى فرنسا في أغسطس/آب خلص مفوض "المجلس األوروبي لحقوق اإلنسان"، في تقرير فبراير/شباط ب

بشأن مخاوف مجموعة من حقوق اإلنسان، إلى أن فرنسا "تتخلف على نحو ملحوظ" في جعل األماكن العامة  2014
 ووسائل المواصالت ُمتاحة للُمعاقين، وأشار إلى ُمعدل البطالة الُمرتفع بين الُمعاقين.

  

  ألمانيا
زيادة الملحوظة في عدد طلبات اللجوء للزادت السلطات عدد العاملين وميزانية المكتب الفيدرالي للجوء في استجابة 

لمانيا مليون طلب لجوء بحلول أت الحكومة أن تستقبل الجديدة، وأقامت مراكز استقبال جديدة في أنحاء البالد. قدرّ 
 نھاية العام.

  
تشريعا لإلسراع في إجراءات اللجوء، وتحسين تدابير ُمتكاملة، توبر/تشرين األول، ، في أكتبنى البرلمان الفيدرالي

واستبدال المعونات النقدية بمعونات عينية، واإلسراع بإنشاء مساكن إيواء جديدة. نقص المعايير الموحدة والُملزمة 
لحماية النساء واألطفال من يعني تفاوتا شاسعا في جودة مساكن إيواء طالبي اللجوء، من بينھا نقص الحراسة 

 الُمضايقات واالنتھاكات.
  

البوسنة والھرسك،  تشمل أصال أضاف التشريع ألبانيا، وكوسوفو، وجمھورية الجبل األسود إلى قائمة الدول اآلمنة؛ 
ال أيُفترض والكوسوفيون.  ن طالبي اللجوء، يليھم األلبانوصربيا، ومقدونيا. شكل السوريون أكبر مجموعة قومية م

مخاوف بشأن عمليات تُثير الجراءات عاجلة، إلالمواطنون من دول تُعتبر آمنة إلى حماية دولية، ويخضعون يحتاج 
  من دول غرب البلقان. غجرالالُمتقدمين من  من الفحص الفردي والتبعات بالنسبة للعديد

  
األولى من ھذا العام،  التسعة شھراألضد أماكن إقامة طالبي اللجوء في حالة اعتداء  473سجلت الشرطة الفيدرالية 
أعربت عن قلقھا من صعود منظمات اليمين الُمتطرف. نشط الُمحتجون ضد و، 2014أكثر من ضعف إجمالي 

 الُمھاجرين خالل العام، ال سيما في الشرق.
  

 بشأن صالحيات الشرطة أيارمايو/في  صري" عن قلقھاالعن على التمييز األمم المتحدة المعنية بالقضاء أعربت "لجنة
ذات الدوافع االعتداءات  فيعدم كفاية التحقيقات العرقي و التنميط إلى ذلك يؤديالواسعة في اإليقاف والتفتيش؛ 

ذات  للتحقيق في جرائم ومنح صالحيات أوسع للنيابة العامة حيز التنفيذ قانون، دخل يوليو/أغسطس العنصرية. في
 عقوبة أشد.تخضع ل، واآلن عنصرية دوافع

  
على ارتداء  شمالي الراين،- في وستفاليا 2004س/آذار بأن حظر في مار في ألمانيا الدستورية المحكمة قضت

في واليات أخرى غير  حظر مماثلھذا الُحكم أي  تمييزيا. يجعلكان الحرية الدينية و ينتھك الحجاب المعلمات
 دستوري. 

  
البيانات مخاوف بشأن تدخل غير ُمبرر في حقوق الخصوصية، وتجريم الوشاية. قال الحتفاظ بجديد لأثار قانون 

 المفوض الفيدرالي المعني بحماية البيانات إن القانون غير دستوري.
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أن نظام الوصاية األلماني يحرم  أيارذوي اإلعاقة" في مايو/ شخاصقالت "لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق األ
على قدم الُمساواة أمام القانون، وأعربت عن قلقھا بشأن التوسع في إجالء ذوي اإلعاقة بھم من االعتراف لُمعاقين ا

 .واالجتماعية النفسية
  

  اليونان
اتسم العام في اليونان بالغموض السياسي، والھجرة الجماعية، وعدم االستقرار. في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، حث 

، النقد الدولي، وصندوق المؤسسات األوروبية اإلنسان بالديون الخارجية وحقوق المستقل المعني المتحدة األممخبير 
 اإلنسان. حقوق تقوض نالجديدة ل أن التدابير التقشفية ضمانعلى  والحكومة اليونانية

  
استقباال وأوضاع ، اليونانية وكذلك في أثينا لوا إلى ُجزر بحر إيجهواجه آالف الُمھاجرين وطالبي اللجوء الذين وص

. أدى إخفاق نظم التسجيل على الُجزر في تحديد ھوية األشخاص ذوي احتياجات الحماية الخاصة، ةُمرعب احتجاز
 أو الحاالت الصحية والنساء واألطفال، إلى تفاقم المخاطر التي تواجه ھذه المجموعات. الُمعاقونھم من
  

شخصا، أغلبھم من سوريا وأفغانستان، الرحلة البحرية من تركيا إلى اليونان منذ مطلع عام  726000قطع نحو 
، بحسب 2015شخصا على األقل أثناء عبورھم من تركيا في  588مات  .الملخص، وحتى وقت كتابة ھذا 2015

 "المنظمة الدولية للھجرة".
  

اللجوء، وصدھم  وطالبي جماعي للمھاجرين عمليات طرد في شاركيُ  الحدود اليوناني حرس مزاعم بأن استمرت
من ھذه المزاعم التي  20نھا تحقق في إلى أ أشارت السلطات، أكتوبر/تشرين األول تركيا. في مع على الحدود البرية

في بحر  لجوء وطالبي قوارب تحمل مھاجرين ملثمون ُمسلحون مجھولون عطّلاإلنسان.  أثارتھا جماعات حقوق
 التركية. اإلقليمية المياه إلىھم للعودة و، ودفعهإيج

  
تحتجز السلطات طالبي اللجوء واألطفال المھاجرين الُمسجلين باعتبارھم أحداثا لفترات أطول غالبا من البالغين أو 

د ، حتى تعثر لھم السلطات على أماكن إيواء. ليس ھناك تقديرات موثوقة عن عداألطفال المسافرين مع عائالتھم
 األطفال الُمھاجرين غير المصحوبين الذين دخلوا اليونان خالل ھذا العام.

  
ي سمح بھا تشھرا ال 18في فبراير/شباط، ألغت الحكومة قرارا وزاريا كان يسمح باحتجاز الُمھاجرين أكثر من الـ 

األشخاص الذين تجاوزت لفئات األضعف من طالبي اللجوء، وكذلك اإلفراج فورا عن االقانون األوروبي، وأعلنت 
 أشھر. ظلت أوضاع مراكز االحتجاز سيئة. 6مدة احتجازھم 

  
ة لحقوق اإلنسان" بمسؤولية اليونان عن الُمعاملة الالإنسانية والُمھينة داخل مراكز احتجاز األوروبيقضت "المحكمة 

 .2014قضايا ُمنفصلة منذ ديسمبر/كانون األول  5الھجرة في 
  

نظام طلب اللجوء والزيادة الملحوظة في ُمعدالت الحماية اليونانية، يواجه طالبو اللجوء رغم التحسينات على 
لجوء في اليونان حتى  شخصا فقط بطلبات 10718. تقدم الضرورية جراءاتاإلصعوبات جسيمة في الوصول إلى 
ل الُمتراكم من طلبات اللجوء وكالة اللجوء اليونانية. لم تنجز السلطات بعد العمنھاية أكتوبر/تشرين األول، بحسب 

  جراء النظام القديم الذي كانت تُديره الشرطة.
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لتفضيل الجنسي المزدوج ن والمثليات وذوي ايالمثليو ،وطالبي اللجوء ،تواصلت االعتداءات على المھاجرين
مدار السنوات حادث على  460شبكة من المنظمات غير الحكومية أكثر من ؛ سجلت جنسيا ون والمتحوالتوالُمتحول

بإدانة رجلين ، 2014ت محكمة في أثينا ُحكمھا المكتوب الصادر في األربع الماضية. في أكتوبر/تشرين األول، نشر
مدى الحياة. أوضح الُحكم أن المحكمة وجدت أن جريمة القتل كانت  سجنباكستانيا والُحكم عليھما بال لقتلھما رجال

 ھا في اليونان لجريمة جسيمة.بدوافع ُعنصرية، وھي أول قضية من نوع
  

، حث مقرر األمم المتحدة الخاص المعني باألشكال المعاصرة للعنصرية اليونان على وضع آليات فعالة أيارفي مايو/
لجناة. لستحق وكذلك العقاب المُ  ،وضمان وصولھم إلى العدالة تعويضا االعتداءات العنصرية على لحصول ضحاي

يوليو/تموز تصاريح إقامة ألسباب إنسانية للضحايا والشھود في جرائم الكراھية غير  مد فيعتُ قدم قانون جديد، ا
  الموثقة.

  
عشرات النساء الالتي يُزعم أنھن  حتجازال 2012الئحة صحية استُخدمت في ، في أبريل/نيسان، ت الحكومةغلأ

عامالت جنس، وأُجبرن حينھا على إجراء فحوص فيروس فقدان المناعة الُمكتسبة. في أوائل فبراير/شباط، أعلنت 
استھدفت الُمھاجرين واألجانب. رغم ذلك،  أمنيةأليكسيس تسيبراس نھاية عملية زينيوس زيوس؛ عملية حكومة 

وقيف، واالحتجاز تعسفا، والمضايقة بحق الُمشردين، ومن يتعاطون الُمخدرات أو استمرت الشرطة في عمليات الت
 يبيعون الجنس، والتدخل في إمكانية حصولھم على الرعاية الصحية وخدمات الدعم. 

  
ُمضايقة و في تقرير نُشر في فبراير/شباط، أشارت "اللجنة األوروبية لمناھضة العنصرية والتعصب" إلى التمييز

 على نحو ملحوظ. جنسيا والمتحوالت نولتفضيل الجنسي المزدوج والُمتحوللمثليين والمثليات وذوي الالشرطة 
  

 المجر
؛ ضغطت على نظام طلبات اللجوء الَمعيب وغير الكافي. 2015شھدت المجر زيادة ھائلة في طلبات اللجوء في 

بداية العام؛ عشرة أضعاف العدد  طلب لجوء منذ 150000كثر من أبحلول أواخر أغسطس/آب، سجلت السلطات 
 . 2014قارنة بعام مُ 
  

بإقامة سياج على طول حدودھا مع صربيا، اكتمل في سبتمبر/أيلول، وأقامت سياجا على حدودھا مع  كومةالح ردت
 ات قانونية جرت في يوليو/تموزريكرواتيا في أكتوبر/تشرين األول. انتھجت السلطات نظاما حدوديا جديدا عبر تغي

ما سمح بإعادة سريعة لطالبي اللجوء عتبر صربيا "بلدا ثالثا آمنا"، تجرم الدخول الُمخالف للقواعد، وتُ غسطس/آب، وأ
 عبور الحدود بُمخالفةجراء  شخص 500، أُدين أكثر من األول أكتوبر/تشرينالذين عبروا منھا. وبحلول نھاية 

  إلى صربيا في أغلب الحاالت. ،الترحيل، واحتُجزوا بمراكز احتجاز الھجرة في انتظار الشروط
  

قضائية الاجعة مرُ الإجراءات اللجوء، و تسريعيحة، لالتي تُھدد الحق في إجراءات صح تم إجراء المزيد من التغييرات
. يسمح قانون صادر في سبتمبر/أيلول بانتشار الجيش على وضاعلألفعالة  سويةتقوض الحق في ت ، وھيأيام 3في 

والرصاص المطاطي ضد  قنابل الغاز الُمسيل للدموع بما يشمل، القاتلةالحدود، ويسمح للجنود باستخدام القوة غير 
 الُمھاجرين وطالبي اللجوء.
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ل للدموع ومدافع المياه ضد طالبي في سبتمبر/أيلول، استخدمت شرطة الحدود ومواجھة اإلرھاب المجرية الغاز الُمسي
. انتقد مفوض األمم المتحدة السامي بعنفنقطة حدود مع صربيا، تصرف بعضھم اللجوء الُمحتجين على إغالق 

 لحقوق اإلنسان استخدام القوة من جانب الشرطة باعتباره غير ُمتناسب.
  

الصربي إلى األراضي المجرية، ، وسحبتھم من الجانب بالھراواتصحفيين دوليين  3ضربت الشرطة كذلك 
 ساعة، واتھمتھم بعبور الحدود بالُمخالفة للقواعد. أُسقطت التھم الحقا. 24لمدة احتجزتھم و
  

إلى  اُمتحيز ااستبيانفي أبريل/نيسان  شملت، شنت الحكومة حملة ُمناھضة للھجرة، 2015خالل النصف األول من 
 .أيارحملة ُملصقات إعالنية ُمناھضة للھجرة في مايو/يربط الھجرة باإلرھاب، و المواطنين المجرين

  
واصلت الحكومة كذلك تقييد حرية وسائل اإلعالم. في يناير/كانون الثاني، نقل الُمدير التنفيذي لمحطة "آر تي إل 

ن عقب تھديده باستخدام الُعنف. في ا شخصييكلوب" التلفزيونية الُمستقلة عائلته إلى الخارج واستأجر حراس
ليو/تموز، منع "مكتب الھجرة والجنسية" وسائل اإلعالم المجرية من الوصول إلى مراكز احتجاز الالجئين، بُحجة يو

 أن وجود الصحفيين قد يتعدى على الحقوق الشخصية لطالبي اللجوء.
  

مؤكدا على المخاوف  ،بشأن وسائل اإلعالم المجرية أيارأصدر "مجلس لجنة فينسيا األوروبية" رأيا في مايو/
وبشأن الُمحتوى  ،أو الدينية السياسيةراء اآلحتوى البث، ال سيما حظر انتقاد بشأن الالئحة الغامضة لتنظيم مُ ُمستمرة ال

 الذي ينتھك حقوق الخصوصية.
  

على  محلية تحظر قانونيةُمشردا باتھامات جنائية بموجب مراسيم  71، اتُھم 2015أكتوبر/تشرين األول  31بحلول 
ُمشردا بحلول نھاية  234الُمتشردين اإلقامة على نحو دائم في األماكن العامة، وھو انخفاض ملحوظ ُمقارنة بـ 

كانون الثاني، ألغت المحكمة الُعليا بنودا في مرسوم قانوني محلي يمنع /. في نھاية يناير2014نوفمبر/تشرين الثاني 
 .أيارمايو/ 31ز التنفيذ في ودابست، دخل حيّ الُمشردين من التواجد في مناطق بعينھا من ب

  
يُمثل  2014في  غجرالمحكمة الُعليا أن إجالء ال ، قضتأياريواجھون التمييز والُمضايقة. في مايو/ غجرال ال زال

جراء ُمخالفات  غجرنمطا لقيام الشرطة بتغريم ال "غجرمركز األوروبي لحقوق الالق "تمييزا ُمخالفا للدستور. وثّ 
حتجز غير القادرين على الدفع. في سبتمبر/أيلول، اعتبرت جات الھوائية، وأحيانا يُ الوازم للدر غياببسيطة، مثل 

 "الھيئة المجرية للمساواة في الُمعاملة" ھذه الُممارسة تمييزية. 
  

  إيطاليا
إلى إيطاليا بحرا. جاء أغلبھم من  ُمھاجرا وطالب لجوء 143000بنھاية نوفمبر/تشرين الثاني، وصل أكثر من 

ألن أغلب  2014امبيا. تقلصت طلبات اللجوء ُمقارنة بعام غسودان، وسوريا، وإريتريا، ونيجيريا، والصومال، وال
 سريعا. إيطالياالواصلين الُجدد يُغادرون 

 
طالب  86000يواء لطالبي اللجوء. اعتبارا من أغسطس/آب، يُقيم إلتواجه إيطاليا تحديات ُمستمرة في توفير أماكن ا

في مراكز إيواء  مكان 10000لجوء في مراكز رسمية، بينما يُقيم المئات في أماكن مؤقتة. التزمت الحكومة بتوفير 
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يانا خاصة لطالبي اللجوء والالجئين. يحتج سكان األحياء التي تستضيف مراكز إيواء طارئة من حين آلخر، وأح
  .بعنف

 
ا في سبتمبر/أيلول، مع التخطيط سفي المبيدو -"نقطة ساخنة"–بدأ تشغيل مركز ُمراقبة مدعوم من االتحاد األوروبي 

مخاوف بشأن إجراءات فرز، تحرم جنسيات  عنُمنظمات حقوقية  عبّرتمراكز أخرى بحلول نھاية العام.  4لتشغيل 
 البالد. ةبُمغادريؤمرون بعينھا من التقدم بطلبات لجوء و

  
بشأن الوصول إلى مراكز طالبي ، أيارفي مايو/ أعرب مفوض األمم المتحدة المعني بحقوق الُمھاجرين عن قلقه

طفال غير مصحوب على  7600اللجوء وأوضاعھا، وكذلك الحماية غير الكافية لألطفال غير المصحوبين. وصل 
شھور من العام، بحسب ُمنظمة "أنقذوا األطفال". قامت "لجنة األمم المتحدة الفرعية المعنية بمنع  8األقل في أول 

 لتقييم ُمعاملة وأوضاع الُمھاجرين الُمحتجزين. ،عا في سبتمبر/أيلولزيارة استغرقت أسبوبالتعذيب" 
  

وضع قانوني لألزواج من ي في يوليو/تموز بأن إخفاق إيطاليا في توفير أ ة لحقوق اإلنسان"األوروبيقضت "المحكمة 
جدال طويال لالعتراف نفس الجنس ينتھك الحق في الخصوصية والحياة العائلية. لم يعتمد البرلمان مشروع قانون أثار 

 .الملخصبزواج األشخاص من نفس الجنس، حتى وقت كتابة ھذا 
  

دوسا ثم على متن ي، أوال في المب2011في سبتمبر/أيلول، قضت المحكمة أن احتجاز مجموعة من التونسيين في 
تسوية فعالة ألوضاعھم،  في . كما ينتھك حقھم ك حقوقھم في الحرية واألمنُسفن، وترحيلھم بعد ذلك إلى تونس، ينتھ

 الالإنسانية أو الُمھينة في مركز االحتجاز، وضد الترحيل الجماعي. ةحماية من المعاملالوفي 
  

  التفيا
من سكان الدولة  بالمئة 12، كان ھناك أكثر من 2014 نھايةحتى لسكان عديمي الجنسية. لدى التفيا عدد كبير من ا

حقوق اإلنسان". رغم ل"مفوضية األمم المتحدة  بال جنسية فعليا (تشير إليھم السلطات باسم "غير مواطنين")، بحسب
ن يعيشو طفل 7800تفيا بدون جنسية، ھناك الذي يُعالج أوضاع األطفال الذين ُولدوا ويعيشون في ال 2013إصالح 

بحسب تقرير المنظمات غير الحكومية "الشبكة األوروبية المعنية بعديمي  ،2015بداية  حتىفي التفيا بال جنسية 
 الجنسية"، والمركز الالتفي لحقوق اإلنسان.

  
تواصل التمييز بحق الُمتحدثين باللغة الروسية، ال سيما في مجالّي التوظيف والتعليم. يُمنع غير المواطنين الالتفيين 

 ة وغيرھا من المھن. يواجھون كذلك عقبات في تملك األراضي.من شغل مناصب بعينھا في الخدمة المدني
  

استمرت قيود تفرضھا الدولة على اللغة الروسية كلغة تعليم في المدارس، ما يؤثر على جودة التعليم في المناطق التي 
المدارس الثانوية ھج على األقل باللغة الالتفية، في امن المن بالمئة 60يعيش فيھا ُمتحدثون بالروسية. يجب أن يكون 

 الالتفية.
  

متحف وعضو مجلس محلي، موظف  ھم، واصلت السلطات جھودھا في ُمعاقبة األفراد والمنظمات، من بين2015في 
  المزعوم في استخدام اللغة الالتفية في الُمحادثات المھنية. اإلخفاقجراء 
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فاعلية تحتفي بالمثليين والمثليات وذوي التفضيل "؛ 2015"يوروبرايد ، في يونيو/حزيران، استضافت العاصمة ريغا
جنسيا، تستضيفھا مدن أوروبية ُمختلفة كل عام. ھذه المرة األولى للفاعلية  والمتحوالت الجنسي المزدوج والمتحولين

إلزام  لصالحمان الالتفي لتي السابق. رغم ذلك، في يونيو/حزيران كذلك، صوت البريدول االتحاد السوفي إحدىفي 
؛ يتوافق مع التعريف الدستوري للزواج كارتباط بين المدارس" ألطفال ةلمدارس بتوفير "تعليم األخالق الدستوريا

  رجل وامرأة.
  

  ھولندا
 اللجنة األوروبيةمجلس أوروبا"، في قرار صدر في أبريل/نيسان، التأكيد على قرار "الوزارية ل أعادت "اللجنة

اللجوء الذين رفضت طلباتھم  لطالبي الئقة إنسانية ر ظروفيعلى ھولندا توفأن  2014ية" لعام للحقوق االجتماع
، ليال خبز" لتوفير مأوى مؤقتسرير، حمام، "اتفاق  أعلنت الحكومة عن البالد. وفي الشھر نفسه، لحين مغادرتھم

 إذا رفض الشخص إنھاؤه، ويمكن بلديات 5 أكبر يقتصر على االتفاقجبتين يوميا. إال أن ووإمكانية االستحمام، و
 .ھولندان اإلبعاد عقرار  لتعاون معا

  
، قائلة إنه يجب نھج الحكومة، أغسطس/آب ، فيالعنصري التمييز المعنية بالقضاء على لجنة األمم المتحدة انتقدت
 في )أعلى محكمة إدارية( مجلس الدولة الھولندي دون قيد أو شرط. قال األساسية للمھاجرين االحتياجاتتوفير 

اللجوء الذين  لطالبي توفير المأوىوضع شروط على  عموما الھولنديةحكومة يحق لل ، إنهنوفمبر/تشرين الثاني
 الشخص حالةب تلك المتعلقة مثل، ظروف استثنائية فيإال ، ھولندا قرار اإلبعاد عنمع م تعاونھ مثل، فضت طلباتھمرُ 

 .النفسية
  

بقلق إلى ترحيل األطفال في "مواقف تعرضھم في يونيو/حزيران، أشارت لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق األطفال، 
تدابير لمنع مثل  اتخاذللخطر" إلى بالدھم األصلية، حيث قد ينتھي بھم األمر في ملجأ لأليتام، وحثت السلطات على 

 ھذه الترحيالت.
  

عن قلقھا بشأن سجالت ، أغسطس/آب ، فيالعنصري التمييز نية بالقضاء علىالمع لجنة األمم المتحدة أعربت
على تبني تدابير لضمان عدم ممارسة سلطة التوقيف  ھولنداالتعريف العنصرية من جانب الشرطة الھولندية، وحثت 

حاولوا كذلك عن قلقھا بشأن تقارير حول عدم منح إذن لمواطنين  ةوالتفتيش على نحو ُعنصري. أعربت اللجن
الشخصية التقليدية الُمميزة الحتفاالت "سنتركالس كريسماس"، ، "األسود االحتجاج سلميا ضد رسم شخصية "بيت

ومنعھم من ھذا االحتجاج في وقت ومكان ھادفين، كما تعرضوا العتداءات عنيفة وأشكال أخرى من الترھيب، لم 
 يُحقق فيھا على نحو كاٍف.

  
، الذين أجبرتھم قوات حفظ 1995سربرنيتسا عام تعويضا إلى أقارب ضحايا مذبحة  ھولندافي يونيو/حزيران، دفعت 

السالم الھولندية على إخالء ُمجمع سكني تابع لألمم المتحدة. قضت محكمة في مدينة أرنھيم في أبريل/نيسان أن القائد 
 العرقية في سربرنيتسا.بادة إلالسابق وُمعاونيه لن يُحاكموا بتُھمة التواطؤ في جرائم الحرب وا

  
ة بمنع وُمجابھة العنف ضد المرأة عنياتفاقية المجلس األوروبي الم"على ، في نوفمبر/تشرين الثاني، قت ھولنداصدّ 

 (المعروفة باسم اتفاقية اسطنبول). "والعنف المنزلي
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  بولندا
ھناك عالمات قليلة على التقدم في تحقيق الُمدعي العام بمدينة كراكوف الجنائي الذي طال انتظاره في برنامج 

االحتجاز والتحقيق السري التابع لـ "وكالة االستخبارات المركزية األمريكية" (االستخبارات األمريكية). عقب نشر 
لكسندر كفاسنيفسكي بالُموافقة على منح أيس السابق تقرير مجلس الشيوخ األمريكي عن التعذيب، اعترف الرئ

ة لحقوق اإلنسان قرارھا في األوروبياالستخبارات األمريكية منشأة احتجاز سرية. في فبراير/شباط، أيدت المحكمة 
بشأن تواطؤ بولندا في برنامج االحتجاز، وأكدت قرارھا بأن على بولندا دفع تعويضات إلى اثنين  2014يوليو/تموز 

 الضحية في للحصول على صفة طلبا من الُمحتجزين في "الموقع األسود". في سبتمبر/أيلول، رفضت محكمة بولندية
 غوانتانامو.خليج في  سابقُمحتجز سعودي  قضية ُرفعت نيابة عن

  
رغم االرتفاع  بشأن جرائم الُعنصرية وكراھية األجانب. ظلت اإلدانات قليلة،، أيار، في مايو/نشر الُمدعي العام تقريرا

ونيو/حزيران، حثت اللجنة األوروبية ضد العنصرية وعدم التسامح بولندا عدد الحاالت الُمبلغ عنھا. في ي الملحوظ في
الكراھية، والتمييز استنادا إلى التوجه الجنسي  وخطابلُمعالجة الجرائم الُعنصرية، مزيد من التدابير  على اتخاذ

 والھوية الجنسية.
  

 ، في أغسطس/آب.ةالمدني شراكةدا مشروع قانون بشأن إدخال الرفتي البرلمان ُمجدرفضت إحدى غُ 
  

استمرت القيود على الحصول على الحقوق اإلنجابية والصحة الجنسية، مع محدودية اإلجھاض القانوني والتعليم 
مشروعية "شرط الضمير"؛ ، نظرت المحكمة الدستورية بعين االعتبار إلى الجنسي الشامل. في أكتوبر/تشرين األول

نظام يسمح للعاملين في مجال الصحة برفض توفير خدمات إنجابية تتعارض مع قيمھم وُمعتقداتھم الشخصية. قضت 
ئي طبي آخر في حالة وقوع مثل ھذا التعارض غير االمحكمة الدستورية أن اإللزام القانوني بإحالة المريض إلى أخص

 دستوري.
  

في إلغاء اعتراض الرئيس على تشريع كان من شأنه إدخال تحسينات ، في أكتوبر/تشرين األول، أخفق البرلمان
 جنسيا. والمتحوالت الُمتحولينبملحوظة على عملية االعتراف القانوني 

  
، مشكلة خطيرة النساءضد  ظل العنف. اتفاقية اسطنبول بالتصديق على قانونافي فبراير/شباط،  ،البرلمان سن
 والعدالة.خدمات الناجين على ال تحد من إمكانية حصول الحاالت عناستمرت عدم االستجابة للبالغات و
  
  سبانياا

، وسمحت بالترحيل السريع من الجيبين نيسانحيز التنفيذ في أبريل/ سبانيةاإلدخلت التغييرات على قوانين الھجرة 
الوصول صعبا إلى مكاتب اللجوء التي تم تأسيسھا على الحدود ظل سبتة ومليلة.  ،التابعين للدولة في شمال أفريقيا

ة األوروبيظر اعتراض المحكمة ينت سوريون، إذ تُغلق المغرب الحدود من جانبھا أحيانا.ھم بالنسبة لكثيرين، من
  .الملخصلُمھاجرين في مليلة، البت فيه حتى كتابة ھذا إعادة الحقوق اإلنسان، ضد 

  
 بتھمة المحلي الحرس المدني قائدمن حرس الحدود بتُھم المعاملة الُمھينة، وضد  8أغلق قاٍض من مليلة القضايا ضد 

/تشرين األول أكتوبر إلى المغرب في مجموعة من المھاجرين إلعادة القوة باستخدام فيما يتعلق، عرقلة سير العدالة
2014. 
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لمنع التعذيب مخاوفھا بشأن أوضاع مراكز احتجاز الھجرة التي تشبه في أبريل/نيسان، جددت اللجنة األوروبية 
 الُمھاجرين في مليلة. ز احتجازالشديد في مرك االكتظاظالسجون، وانتقدت 

  
رف جرائم اإلرھاب تُعّ  ابنود يشملدخل قانون جنائي ُمعدل وقانون جديد لألمن العام حيز التنفيذ منذ يوليو/تموز، 

فرض غرامات باھظة على االحتجاجات ھا من –وتنتھك حقوق حرية التعبير والتجُمع السلمي بعبارات فضفاضة، 
إنفاذ القانون، وعقوبات أقسى جراء ُمقاومة السلطات في سياق االحتجاجات. حذر  عناصرالعفوية و"قلة االحترام" ل

ر ُمتناسبة أو تقديرية. أدخل القانون تطبيق عقوبات غيخبراء األمم المتحدة سابقا من أن تلك التدابير قد تؤدي إلى 
  الجنائي الجديد جريمتي الُمالحقة والزواج القسري.

 
، 17و 16تشريعا يتطلب موافقة الوالدين أو الوصي على إجھاض الفتيات في سن ، في سبتمبر/أيلول، أصدر البرلمان
األمم  لجنة أعربت صوصية واالستقاللية.مم المتحدة وإعرابھا عن القلق بشأن التدخل في الحق في الخرغم احتجاج األ

، النساءضد  نتشار العنف، بشأن ايوليو/تموز فيقلقھا البالغ،  عن ضد المرأة على التمييز المتحدة المعنية بالقضاء
 في التشريع والممارسة. سلسلة من اإلصالحاتوحثت على تبني 

  
 إنفاذ من جانب ھيئات الُمستمر العرقي التنميط بشأنعن قلقھا ، يوليو/تموز في األمميةاإلنسان  أعربت لجنة حقوق

ضد  والتمييز، ھذه الھيئات جانب للقوة من، واالستخدام المفرط التشريعية اإليجابية اإلصالحات رغم بعض القانون
، االحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي سبانياإ لغيت توصيتھا بأن اللجنة . جددتغجرالومنھم  واألقليات المھاجرين

اإلعدام خارج نطاق القضاء و، واالختفاء القسري، التعذيب الُمحاسبة عن الذي يمنع ،1977العفو لعام  قانون وكذلك
 حكم فرانكو. خالل

  
انتھكت أن إسبانيا إلى ، سبتمبر/أيلول ، فيواالجتماعية" المعنية بالحقوق االقتصادية لجنة األمم المتحدةخلُصت "

  منزلھا جراء رھن عقاري. علىالمواجھة القانونية ضد حجز  غير قادرة على امرأةحالة  في في السكن الُمالئم الحق
  

  المملكة الُمتحدة
"قانون الحقوق البريطاني" ليستبدل "مرسوم  مشروع، أعلنت الحكومة الُمنتخبة حديثا أنھا ستتقدم بأيارفي مايو/

إلى أن  وزراء في القانون المحلي. توحي تصريحات اإلنسان االتفاقية األوروبية لحقوق حقوق اإلنسان"، الذي يدمج
 .حماية حقوق اإلنسان قد يُضعف مشروع القانون الجديد

  
ُمكلفة من جانب الحكومة في ديسمبر/كانون األول، بإجراء تحقيق في تورط المملكة الُمتحدة في عمليات تسليم اللجنة ال

. تواصلت التحقيقات في ضلوع الملخصتقريرھا حتى كتابة ھذا دم لم تُقأشخاص لدولة أخرى وتعذيب خارج الحدود، 
 مزعوم لمسؤولين من المملكة المتحدة في العديد من قضايا تسليم أشخاص ُمتعلقة بليبيا.

  
مع العبودية. و الُسخرةواالتجار بالبشر و الرق مكافحة بھدف الحديث" الرق" قانون أقر البرلمان، في مارس/آذار،

عامالت المنازل الوافدات، على نحو ُمناسب، حيث يرتبط وضعھن انتھاكات  القانون في ُمعالجةذلك، أخفق 
حتى كتابة ، الحكومة منزلية بتكليف من عاملةتأشيرة ل ُمراجعة ُمستقلة كُمھاجرات بصاحب العمل. لم ترد تقارير عن

  . الملخصھذا 
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من شأنه تكريس ُممارسات الُمراقبة الحكومية واسعة  اقترحت الحكومة، في نوفمبر/تشرين الثاني، مشروع قانون
النطاق؛ الموجودة في القانون الحالي، والتوسع فيھا، بإشراف قضائي محدود فقط. في تقرير يونيو/حزيران، طالب 

 ُمراجع المملكة المتحدة المستقل لقانون مكافحة اإلرھاب بإذن قضائي لُمذكرات التوقيف.
  

، أنھا قد تتقدم بتشريع لتوسيع سلطة الُمراقبة. في تقرير يونيو/حزيران، طالب ُمراجع أيار/أعلنت الحكومة، في مايو
 المملكة المتحدة الُمستقل لتشريع اإلرھاب بقانون ُمراقبة جديد، وإذن قضائي لُمذكرات التوقيف.

  
رائم ُمعاداة اإلسالم بين في ج 46.7في جرائم ُمعاداة السامية، وبنسبة  بالمئة 22سجلت شرطة لندن زيادة بنسبة 

 ، ُمقارنة بالعام الماضي.2015يناير/كانون الثاني، ويوليو/تموز 
  

ـ الُمتطرف (المعروف كذلك ب "الدولة اإلسالمية"أعضاء في تنظيم  3قتلت القوات البريطانية في أغسطس/آب، 
بموجب  شرعي دافيد كاميرون، أن الھجوم راء) في ھجمة طائرة بدون طيار في سوريا. أعلن رئيس الوز"داعش"

 الضربة الجوية. التي تُخّول القانون الدولي، إال أنه رفض نشر اإلرشادات القانونية الُمستخدمة
  

 جوازات سفر بمصادرة للسلطات، فبراير/شباط في، الصادر 2015األمن لعام و اإلرھاب يسمح قانون مكافحة
 المواطنين البريطانيين ومنع أنشطة تتعلق باإلرھاب، في للُمشاركة إلى الخارج السفراعتزامھم  األشخاص الُمشتبه في
عديمي يجعلھم . إلى سنتين لمدة تصل المملكة المتحدة من العودة إلى أنشطة تتعلق باإلرھاب في الُمشتبه في ضلوعھم

  الفترة. في تلك فعلياالجنسية 
  

 معتتوافق  مكافحة اإلرھاب جعل قوانينعلى  المملكة المتحدة في أغسطس/آب، األمميةاإلنسان  حثت لجنة حقوق
 والسياسية. المدنية الدولي الخاص بالحقوق العھد

  
 سلطاتالتي تعتبر  طالباتالمُ  لتقييمعاجل إجراء  ؛"حتجزينلمُ ل المسار السريع"تموز في يوليو/ علقت الحكومة
عقب ُحكم التعليق  أمراالستئناف ، أصدرت محكمة يونيو/حزيران فينه يُمكن البت فيھا "بسرعة". أ المملكة المتحدة
رفضت ، تشرين الثانيلطاعنين. في نوفمبر/ل ھيكليا وغير عادل غير قانونيبأن ھذا اإلجراء كان  المحكمة العليا
 يونيو/حزيران.ستئناف ُحكم من جانب الحكومة ال طلبا المحكمة العليا
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