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 اليوانن: التغيريات املقرتحة إلجراءات اللجوء انتهاك صريح للقانون الدويل
 

من شأنه إدخال تعديالت واسعة على املرسوم تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق عميق بشأن مرسوم رائسي يوانين مقرتح 
، الذي ضمَّن القانون اليوانين أحكام التعليمات اإلجرائية لالحتاد األورويب. وتنظم هذه التعليمات معايري احلد 90/2008الرائسي 

 ورويب. األدىن إلجراءات اللجوء يف خمتلف أحناء االحتاد األ
 

املرحلة الثانية من إجراءات اللجوء يف اليوانن، ما يرتك طاليب اللجوء دون فرصة للجوء إىل وسيلغي املرسوم املقرتح، إذا ما نُفذ، 
استئناف ذي مغزى. وإذا ما جرى تبين التغيريات، لن يكون أمام من رفضت طلباهتم للجوء يف املرحلة األوىل سوى فرصة ألن 

 اجلوانب اإلجرائية فحسب.  صإمنا يتفحيراجع طلبهم "جملس الدولة"، األمر الذي ال يغطي جوهر الطلب، و 
 

اإلنصاف الفعال، الذي وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التغيريات املقرتحة ستجرد طاليب اللجوء، إذا ما أُقرت، من حقهم يف 
د جراءات. وسيقو من تعليمات االحتاد األورويب املتعلقة ابإل 39من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واملادة  13تكفله املادة 

نصاف الفعال ابلعالقة مع قرارات اللجوء السلبية إىل انتهاكات لواجبات اليوانن بعدم إعادة أي شخص إىل بلد ميكن غياب اإل
اإلنسانية مبقتضى اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني، وغريها من املعاهدات  هأن يتعرض فيه النتهاكات خطرية حلقوق

 قوق اإلنسان. الدولية حل
 

وقد قالت منظمة العفو الدولية من قبل أن القرارات غري الصائبة بشأن طلبات اللجوء ستظل على هذا النحو دون طعن فعال،  
كما سترتك األشخاص املعرضني لالضطهاد يف بلدان أخرى أمام احتمال رفض طلباهتم للجوء وإعادهتم إىل بلدان يواجهون فيها 

قوقهم اإلنسانية. وإذا ما أُقرت هذه التغيريات، فإن ذلك سوف يلقي بظالل من الشك القامت على التزام انتهاكات خطرية حل
 اليوانن حبقوق اإلنسان. 

 
وفضالً عن ذلك، تعتقد منظمة العفو الدولية أنه ستظل هناك بواعث قلق خطرية بشأن نزاهة املرحلة األوىل من إجراءات اللجوء. 

املقرتحة، سيتوىل مديرو الشرطة احملليون أمر اختاذ القرارات عوضاً عن اختاذها على املستوى الوطين العام. فبناء على التغيريات 
أن نظر طلبات اللجوء  ، الذين يتولون مهام السيطرة على اهلجرة،ختويل ضباط الشرطةمن شأن ولطاملا أشارت منظمة العفو أبن 
 يقوض نزاهة إجراءات اللجوء. 

 


