
(A)   GE.11-10679    290311    300311 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

من مرفق قرار جملـس     ) أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة          
  ٥/١حقوق اإلنسان 

 *اليونان    

__________ 

ي من جانب األمانة العامة      وليس يف حمتوياهتا ما يعين التعبري عن أي رأ         .اسُتنسخت هذه الوثيقة كما وردت      *  
 .املتحدة لألمم

 
 A/HRC/WG.6/11/GRC/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

14 February 2011 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/11/GRC/1 

GE.11-10679 2 

  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً   
لمالمح األساسية  شامل وموضوعي ودقيق ل   عرض  تقدمي  التقرير هو    الغرض من هذا    -١
 مدت مؤخراً  التدابري القانونية والسياسية اليت اعتُ      وبيان لنظام اليوناين حلماية حقوق اإلنسان،    ل

ـ وقد. اإلجنازات والتحدياتبف يأهم معاهدات حقوق اإلنسان، والتعراذ  إنفهبدف    تسق ن
 الشؤون اخلارجية، بالتعاون الوثيق مع مجيع الوزارات املعنية يف جمـال             التقرير وزارةُ  صياغةَ

اهتمام خاص مـن    حتظى ب ويركز التقرير على القضايا اليت      .  ومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان  
املنظمات غـري   ومن جانب    العاملي واإلقليمي،    يننسان على الصعيد  جانب آليات حقوق اإل   

 /كـانون األول   ٢قد اجتماع مع ممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة يف             وُع. احلكومية
يف اجملتمع املـدين علـى      اجلهات املعنية   مجيع  إىل  دعوة مفتوحة   توجيه  ، بعد   ٢٠١٠ ديسمرب

 ،إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان     دعوة  إرسال  وزارة الشؤون اخلارجية و   الشبكي ل وقع  امل
بعـد  دم مشروع التقريـر  قُو. الصحافيني املعتمدين يف وزارة الشؤون اخلارجية    وكذلك إىل   

وروعيت يف هذا التقرير النهائي، وعلـى النحـو         . لجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   إىل ال ذلك  
ما قدمته اللجنة    ع أعاله، فضالً املذكورة  يف عملية التشاور    اليت أُعرب عنها    راء  الواجب، اآل 

  .االستعراض الدوري الشاملالوطنية حلقوق اإلنسان يف 

  ومحايتها  واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنساناملعيارياإلطار   - ثانياً  

  حلماية حقوق اإلنسانالعام اهليكل السياسي العام واإلطار القانوين   - ألف  

 اإلطار الدستوري  -١  

ورأس اليونان مجهوري برملاين،    فإن نظام احلكم يف      من الدستور،    )١(١ للمادة   وفقاً  -٢
: فيما يلي يف اليونان   لنظام احلكم   املبادئ األساسية   وتتمثل  . الدولة فيه هو رئيس اجلمهورية    

 ومبـدأ   ؛ ومبدأ سيادة القـانون    ؛ ومبدأ الدميقراطية التمثيلية والربملانية    ؛مبدأ السيادة الشعبية  
 . الرفاه دولة

املدنيـة والثقافيـة    واحلريات   اليوناين جمموعة شاملة من احلقوق       صون الدستورُ وي  -٣
أهم املعاهـدات   للحقوق واحلريات املدرجة يف     واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، مماثلة     

من التزامـات    اً أساسي اًالتزامومحايتها  عترب احترام كرامة اإلنسان     وُي. الدولية حلقوق اإلنسان  
، عالوة على ذلك، حقوق األشخاص كأفراد        تضمن  من الدستور اليت   ٢ للمادة   اًلدولة، وفق ا

  ).٢٥املادة "(الدستوريةدولة الرفاه " عن مبدأ وأعضاء يف اجملتمع، فضالً
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  اليوناناليت صدقت عليها قوق اإلنسان الدولية حلصكوك ال  -٢  

ـ       على  صدقت اليونان     -٤ .  تقريبـاً  سانمجيع الصكوك الدولية األساسية حلقـوق اإلن
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية          على   ووقعت اليونان 

ومل توقـع   .  لكنها مل تصدق عليهما    حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري     
سرهم، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أ        أو تصدق على    اليونان  

والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة             
لعهد اخلـاص بـاحلقوق     امللحق با القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري        

 .والثقافية االقتصادية واالجتماعية

مة العمل الدولية، مبا يف ذلك عدد كبري من اتفاقيات منظعلى  وصدقت اليونان أيضاً  -٥
أهـم معاهـدات    كما صـدقت علـى      العمل القسري وعمل األطفال،     اتفاقيات تتعلق ب  

 .اإلنساين القانون

لوفـاء  لاليونان أمهية كـبرية      تويلآليات الرصد على الصعيد العاملي،      بوفيما يتعلق     -٦
 التقارير الدورية يف الوقـت      كل جهد لضمان تقدمي   تبذل  بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير و    

لمالحظات اخلتاميـة هليئـات      ل متأنية جداً دراسة  ب املختصة   السلطاتمجيع  وتقوم  . املناسب
حتـسني  هبدف   كأساس الختاذ مزيد من التدابري       غالباًُتستخدم  معاهدات األمم املتحدة، اليت     

عنيـة حبقـوق    وقد اعترفت اليونان باختصاص اللجنـة امل      . تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان   
فحـص  يف القضاء على التمييز ضد املـرأة  املعنية بلجنة  الاإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب و    
عدد البالغات الفرديـة املتعلقـة      وال يزال   . ذات الصلة  البالغات الفردية مبوجب الصكوك   

تنـشر الـسلطات     ومع ذلك،    ؛اًمنخفضأعاله  اليت نظرت فيها اهليئات املذكورة      واليونان  ب
 .يف االعتبارأخذها وت  على نطاق واسععن هذه اهليئاتاآلراء الصادرة ختصة امل

. أصدرت اليونان دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان           و  -٧
بيع األطفـال   مبسألة  املعين  نظمت زيارات قام هبا املقرر اخلاص       يف السنوات العشر املاضية،     و

واخلبري املستقل املعين بقضايا    ،  )٢٠٠٥(املواد اإلباحية   ألطفال يف   استغالل ا وبغاء األطفال و  
        العقوبة                                                       املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو و) ٢٠٠٨(األقليات 

توصيات اإلجـراءات   مهية كربى ل  أاليونان  وتويل  ). ٢٠١٠(                                    القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
 . وتراعيها جبدية اخلاصة

يف على الصعيد اإلقليمي، طرف يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان و          واليونان،    -٨
لمحكمـة األوروبيـة حلقـوق      القضائية ل تقوم السوابق   و. معظم الربوتوكوالت امللحقة هبا   

الـسياسة  القـانون و   تأثري عميق على     ا يف النظام القانوين اليوناين، وهل      حيوي بدوراإلنسان  
اخلاصـة  قـضايا اليونانيـة     النصف األحكام اليت أصدرهتا احملكمـة يف        يتعلق  و. واملمارسة

وهـي  (طول اإلجراءات القضائية    ، ب ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١ من   باالنتهاكات، اعتباراً 
 مؤخراًوتناوهلا  ،  نب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    من جا أيضاً  حتظى باهتمام خاص    مسألة  
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احلق يف حماكمة   يف املائة منها ب    ١٦يتعلق  ،  )لعدالة اجلنائية واإلدارية   ا جمايل يف   انجديدونان  قان
طول بيف كثري من األحيان     ترتبط  مسألة  وهي  (فعال  احلق يف انتصاف    يف املائة ب   ١٤وعادلة،  

 امتثاالًاليونان  ومتتثل  .  يف املائة بقضايا أخرى    ١٠ماية امللكية و  يف املائة حب   ١٠، و )اإلجراءات
ـ  الصادرة عن احملكمة وتعتمد مجيع التدابري الفردية والعامة          ألحكامل تاماً ضرورية لتنفيـذ   ال

املزيد من التشريعات   إىل وضع   لمحكمة  السوابق القضائية ل  دت  أو. األحكام املذكورة أعاله  
احلق يف حماكمة عادلـة،     منها  فعالة يف جماالت متنوعة،     الووالسياسات واملمارسات احلمائية    

 . لقرارات القضائية احمللية، وظروف االحتجاز وحرية الدينلاإلدارة وامتثال 

عالوة على ذلك، طرف يف امليثاق االجتماعي األورويب جمللس أوروبـا،           واليونان،    -٩
 على الربوتوكول اإلضايف مليثـاق      صدقت اليونان أيضاً  و. املنقحامليثاق  على    قريباً وستصدق

 . ية الذي ينص على نظام للشكاوى اجلماع١٩٩٥عام 

باألسـاس إىل   صكوك حقوق اإلنسان يف النظام القانوين الـوطين         إدماج  وخيضع    -١٠
، املعتـرف هبـا عمومـاً     القانون الدويل   قواعد   "أن من الدستور، اليت تنص على       ٢٨ ملادةا

 وفقـاً دخوهلا حيز النفاذ  و اً من وقت التصديق عليها قانون     وكذلك االتفاقيات الدولية اعتباراً   
أي أحكـام    وتعلو على  ال يتجزأ من القانون اليوناين احمللي        جزءاًتشكل  ها،   كل من  شروطل

 يف النظام القـانوين اليونـاين، ميكـن     املعاهدات الدولية بعد إدماج و". ...لقانونيف ا خمالفة  
مجيع احملاكم  وتلتزم  . ما دامت تتسم بطابع التنفيذ الذايت      مباشرة أمام احملاكم،     هبااالحتجاج  
دولية صدقت عليها اليونـان، مبـا يف        معاهدة  عارض مع    يت تشريعيحكم  م تطبيق   احمللية بعد 

فـأكثر   أكثر   ا قراراهت  تستند يف  احملاكم اليونانية قع أن   اوالو. ذلك معاهدات حقوق اإلنسان   
حلقوق اإلنسان  االتفاقية األوروبية    وال سيما (على أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان       

تأخذ يف االعتبـار    و) اص باحلقوق املدنية والسياسية، حبسب اإلحصاءات     اخلوالعهد الدويل   
وهي اجتهادات منشورة   شبه القضائية،   الدولية القضائية و  لهيئات  ل ةالقضائي السوابقالكامل  

 . على نطاق واسع

 ومحايتها اآلليات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان  - باء  

حبق إجرائي أساسي يف اللجـوء      ) ستور من الد  ٢٠ للمادة   وفقاً(كل شخص   يتمتع    -١١
احلصول علـى   يف   و ية وظيفية وشخصية،  استقاللالدائمني الذين يتمتعون ب   لقضاة  اإىل حماكم   

قبل اختاذ اإلجراءات أو التدابري     إىل رأيه   ستمع   عن احلق يف أن يُ     ، فضالً منهماحلماية القانونية   
 هاحمتوااليت يتعارض عدم تطبيق القوانني بملزمة واحملاكم . اليت متس حقوقه أو مصاحلهاإلدارية 

وعـالوة  . املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها اليونانكما ذُكر أعاله، مع مع الدستور أو،   
حلماية مجيع األشـخاص مـن      ُوضع    شامالً اًالدستور والتشريعات نظام  يشمل  على ذلك،   

  . أو من تقصريهارتكبها اإلدارةت اليت القانونيةاألعمال غري 
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رصد وتعزيز امتثال   ل قوق اإلنسان وطنية حل ومؤسسات   سلطات مستقلة أُنشئت  و  -١٢
يف تها كل ضمان مساءللقوق اإلنسان واحلريات األساسية و    وحيوية حل واسعة  إدارية  قطاعات  

إنـشاء    أخـرى  وأحكام خمصصة من الدستور    ألف   ١٠١وتضمن املادة   . هانطاق اختصاص 
سـتقالل  االستقلة بـضمانات    السلطات امل أعضاء  يتمتع    للدستور، وفقاًو. مستقلةسلطات  

 أوسع توافـق ممكـن يف اآلراء        تضمن من خالل إجراءات     وُيختارونالشخصي والوظيفي   
  . الربملان داخل
بني األفراد واإلدارة العامـة، والـسلطات   مبهمة التوسط  اليوناينأمني املظامل  ويقوم    -١٣

 وشركات  ،العامةاملؤسسية  وكاالت  ال، و  األخرى ة العام ةيكيانات القانون ال و ،احلكومية احمللية 
، حبكم  جيوز ألمني املظامل  كما  ؛  عنيوناملشخاص  األتقدم هبا   يشكوى  بناء على    العامة،   املنافع
مكتب أمني  ويضم  .  من عامة اجلمهور    خاصاً اهتماماًيف القضايا اليت أثارت     التحقيق   منصبه،

جزء كبري مـن    يتعلق  (حقوق اإلنسان   : التاليةعىن باملسائل    من اإلدارات ت   عدداً املظامل حالياً 
 ؛)الرومـا املهاجرين والالجئني والفئات االجتماعية الـضعيفة، مثـل         أنشطة هذه اإلدارة ب   

 ؛حقـوق الطفـل  والدولة؛ وعالقات املواطن ب ونوعية احلياة؛ ؛الصحة والرعاية االجتماعية و
منـع التمييـز بـني       تكافؤ الفرص و   ت يف جمايل  سؤوليااملمع تعزيز   (واملساواة بني اجلنسني    

صالحية ويف احلالتني األخريتني، ألمني املظامل      ). ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  منذ   اجلنسني،
أمـني املظـامل   يتصرف ، ٢٠٠٥منذ عام  و. اخلاصالقطاع  النظر يف أفعال األفراد وكيانات      

 املتعلقة مبكافحة تنفيذ التشريعات   ولة عن   واملسؤاملساواة يف املعاملة    كهيئة من اهليئات املعنية ب    
ورغم أن توصيات   . شكوى ١٣ ٠٠٠أكثر من   أمني املظامل   ، تلقى   ٢٠٠٩عام  يف  و. لتمييزا

 وهناك أمثلة كثرية مـن  ؛االعتباروتؤخذ يف  دراسة وافية   فإهنا ُتدرس   ملزمة،  أمني املظامل غري    
 . طاف يف هناية املها اإلدارةبلتقالتوصيات واملقترحات اليت 

 ملبـادئ   ، وفقـاً  ١٩٩٨ يف عام    نشئتأُ اليت   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   ُتعدُّ  و  -١٤
مباشـرة لـرئيس    ختضع   استشارية للدولة،    ، هيئةً "الفئة ألف " من   وُمنحت اعتماداً  ،باريس
إعداد دراسات حول قـضايا حقـوق       عمل هذه اللجنة    الرئيسية ل االت  اجملوتشمل  . الوزراء

. حقوق اإلنـسان  يف جمال   قترحات، وزيادة الوعي والتثقيف     مي التوصيات وامل  اإلنسان، وتقد 
. ست منظمـات غـري حكوميـة   بينهم ممثلون ل   من األعضاء   جداً  كبرياً وتضم اللجنة عدداً  

حرية الدين، وعدم التمييـز،     جماالت تطال مجلة أمور منها      بشكل خاص يف    تنشط اللجنة   و
 وحالـة   ،طاليب اللجوء، وتعزيز احلقوق االجتماعيـة     وظروف االحتجاز، ومحاية الالجئني و    

التثقيف يف جمال حقـوق     وحقوق الطفل،   و ،، وحقوق املرأة  املنحدرين من الروما  األشخاص  
 .وما إىل ذلكاإلنسان، 
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 التعاون الدويل من أجل التنمية  - جيم  

دخلـها القـومي    إمجـايل   من  يف املائة    ٠,١٩، خصصت اليونان    ٢٠٠٩يف عام     -١٥
خيصص مبلغ املساعدة اإلمنائية ألنشطة     و. عدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل البلدان النامية      لمسال

تـضعها  وبرامج التنمية اليت    املتعددة األطراف،   املساعدة اإلمنائية   و ،املساعدة اإلمنائية الثنائية  
يف كـثري مـن   تدخلت اليونان و. يف البلدان الناميةوتنفذها  املنظمات غري احلكومية اليونانية     

إلغاثة يف حـاالت    ل ال،  الكوارث النامجة عن النشاط البشري    حاالت الكوارث الطبيعية أو     
يف ضمان حقوق األشخاص املتـضررين يف احليـاة         أيضاً  للمسامهة  بل  ،   فحسب الطوارئ

 بقـوة يف    وعلى وجه اخلصوص، تشارك اليونان    . والغذاء الكايف واإلسكان واملياه والصحة    
رئاسة ال وخالل.  منظور حقوق اإلنسان    بينها غري املناخ، من خالل مجلة أمور     مكافحة آثار ت  

 اليونان عدداً اختذت  ،  )٢٠٠٨مايو  /أيار -٢٠٠٧مايو  /أيار(اليونانية لشبكة األمن البشري     
من املبادرات لتسليط الضوء على تأثري تغري املنـاخ علـى متتـع الفئـات الـضعيفة مـن            

 . حبقوقها السكان

  يف اليونانومحايتها عزيز حقوق اإلنسان ت  - ثالثاً  

  تدابري وآليات مكافحة التمييز  - ألف  

هذا احملاكم تنِفذ  وجبانبيه العام واخلاص،احلق يف املساواة يف املعاملة، الدستور يضمن   -١٦
ن واطيتمتع امل  من القانون املدين،     ٤نص املادة   وحبسب  .  تاماً  إنفاذاً ع واإلدارة املشرِّاحلق إزاء   

رس مبـدأ املـساواة يف      وقد كُ . جنيب بنفس احلقوق املدنية اليت متنح للمواطنني اليونانيني       األ
ومـع  . قطاعات واسعة من احلياة االجتماعيـة ومشل املعاملة يف عدد من القوانني التشريعية،      

علـى  تـوي علـى أحكـام موضـوعية و        حي أمشلتشريع   من الضروري وضع     ُعدَّذلك،  
 . تنفيذهال آليات

تنفيذ مبدأ املساواة   " بشأن   ٣٣٠٤/٢٠٠٥، اعتمد الربملان القانون     ٢٠٠٥يف عام   و  -١٧
الديين أو غريه من املعتقدات، أو على        وأيف املعاملة بغض النظر عن األصل العرقي أو اإلثين،          

توجيهـات  توجيهني من   ويتضمن هذا القانون    ،  "السن أو التوجه اجلنسي    وأاإلعاقة  أساس  
إطار تنظيمي عام ملكافحـة  وضع ) أ(القانون هو  واهلدف من.  ذات الصلةاالحتاد األورويب

رصـد  تعيني أو إنشاء هيئات حلماية وتعزيـز و       ) ب(يز يف طائفة واسعة من اجملاالت و      التمي
 .االمتثال ملبدأ عدم التمييز

ري التداب"ن  أويؤكد  " التحرش" عن   قانون التمييز املباشر وغري املباشر، فضالً     وحيظر ال   -١٨
س أحكام أخـرى   كرَّوُت. مبدأ املساواة يف املعاملة   تتطابق مع   " ةاإلجيابياإلجراءات  "و" اخلاصة



A/HRC/WG.6/11/GRC/1 

7 GE.11-10679 

عبء اإلثبـات   على إعفاء مقدم الشكوى من      ، يف مجلة أمور،     تنصماية ضحايا التمييز و   حل
 . اإليذاءمن  تهومحاي )استثناء اإلجراءات اجلنائيةب(

ثالث هيئات خمتلفة لتعزيز    تعيني  إنشاء أو    علىأيضاً   ٣٣٠٤/٢٠٠٥القانون  ينص  و  -١٩
انتهاكات مزعومة املتعلقة باملظامل الذي يدرس الشكاوى مكتب أمني  ) أ: (املساواة يف املعاملة  

حـاالت  تتناول  اليت  مفتشية العمل   ) ب(و،   العامة الدوائرجانب  ملبدأ املساواة يف املعاملة من      
اليت تدخل يف اختصاص     احلاالتباستثناء  ،  الت العمالة جماة و ياالت املهن اجملالتمييز املزعوم يف    

العـدل   وهي هيئة أنشئت داخـل وزارة      ،جلنة املساواة يف املعاملة   ) ج(املظامل و مكتب أمني   
انتـهاك األشـخاص    حاالت  تناول  وتالوزير،  بالشفافية وحقوق اإلنسان وترتبط مباشرة      و

اليت تقع ضمن اختـصاص     باستثناء احلاالت   ة،  بدأ املساواة يف املعامل    مل الطبيعيني واالعتباريني 
 . مكتب أمني املظامل أو مفتشية العمل

 يطار التـشريعي ذ   اإلقصور يف    إىل أوجه    ت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    وأشار  -٢٠
 فيما يتعلق برصـد     ، بعد يطوِّر كامل إمكاناته   مل   ٣٣٠٤/٢٠٠٥القانون  صحيٌح أن   . الصلة
 علـى القطـاع العـام     تقتصر أساساً هي  شكاوى املقدمة صغري و   عدد ال ف.  هذا اإلطار  تنفيذ

التشديد على أن أمني املظامل     من  ،  ال بد بيد أنه   . املظاملمكتب أمني   وتندرج ضمن اختصاص    
طـار  ضـمن اإل  ،  بطريقة فعالـة  يتناوالن  اليوناين، باعتباره سلطة مستقلة، ومفتشية العمل       

كافحة مجيـع   مب  وثيقاً رتبط ارتباطاً  ت اليت القضايان   م اً كبري اً عدد ، لكل منهما  العام التشريعي
 الضحايا والضحايا احملتملني واجلهات      إىل جعل  ومن الواضح أن هناك حاجة    . لتمييزأشكال ا 

ومن . القانون املذكور  أحدثهااليت  املعززة  وسائل العمل   بيستأنسون  الفاعلة يف اجملتمع املدين     
التوعية يف إطار مبادرات    اإلعالمية وأنشطة   نشطة  األم   تنظي ،املمارسات اجليدة يف هذا الصدد    

سـم  ا ٢٠٠٧لعـام   على ا االحتاد األورويب   إطالق   عن   االحتاد األورويب ذات الصلة، فضالً    
املزيـد مـن   بـذل   حاجة إىل   مثة  ومع ذلك،   ". جلميعأمام ا السنة األوروبية لتكافؤ الفرص     "

 . املتضافرة اجلهود

  املساواة بني اجلنسني  - باء  

اعتمدت اليونان سلسلة من التدابري التشريعية والسياسات من أجل تعزيز املـساواة              -٢١
بعبـارات  دستوري،  أرسى تعديل   ،  ٢٠٠١في عام   ف. بني اجلنسني يف مجيع قطاعات اجملتمع     

. عـدم املـساواة   أوجه  للقضاء على   " تدابري اجيابية "اختاذ  بألول مرة، التزام الدولة     واضحة و 
ومنـها   يف مجيع مستويات صنع القرار،       مستوى متثيل املرأة  شريعية لزيادة   أحكام ت ُسنت  و

 اجلنسني يف القوائم االنتخابية لالنتخابـات احملليـة          من  لكل حصة دنيا نسبة الثلث ك   اعتماد
الكيانات القانونيـة  يف  اإلدارة العامة، وات يف اخلدموجمالس  يف اهليئات اجلماعية    ووالربملانية،  

. ت احمللية، وكذلك يف تكوين اهليئات واللجان الوطنية للبحث والتكنولوجيا         العامة والسلطا 
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ـ بنظام احلصص غري املوايت للمرأة فيما يتعلق        أُلغي  ويف الوقت نفسه،     أكادمييـات   يف   اقبوهل
 . واإلطفاءالشرطة 

 اليونان يف جمال املساواة بني اجلنسني نـسبة         ها اليت تواجه  التحديات الرئيسية ومن    -٢٢
لرجال، وارتفاع معدل البطالة بـني النـساء،   نسبة عمالة الة املرأة، اليت ال تزال أقل من        عما

 . يف املائة ٢٠حوايل اليت تبلغ والفجوة يف األجور بني الرجال والنساء، 

، ٣٤٨٨/٢٠٠٦القـانون    (املساواة يف املعاملة بني الرجل واملـرأة      تشريع  وحيظر    -٢٣
أي شكل من أشـكال     وعلى حنو صارم،     ،)٣٨٩٦/٢٠١٠قانون  ال مؤخراًحمله  حل  الذي  
وعالوة على ذلك، . بني اجلنسني يف جمال العمالة وظروف العملاملباشر أو غري املباشر التمييز 

لكال  الوالديةجازات  اإل بشأن محاية األمومة وتيسري      التشريعات ذات الصلة أحكاماً   تتضمن  
 من  عترب شكالً الذي بات يُ  التحرش اجلنسي،    التشريع، بصورة مباشرة،  تناول  يكما  . الوالدين

 ُعيِّنومن اجلدير بالذكر أن مكتب أمني املظامل        . أشكال التمييز بني اجلنسني يف مكان العمل      
رصد تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة، يف القطاعني العـام   اهليئة املسؤولة عن    

 . اخلاص مع مفتشية العملتعاون القطاع بينما ينص التشريع على خمطط لواخلاص، 

نصت ،  ملرأةافرص عمل    برامج من أجل تعزيز      ُوضعت وُنفذت ويف السياق نفسه،      -٢٤
يف  من برامج دعـم املؤسـسات        اتمن املستفيد نسبة النساء   تكون    على أن  يف مجلة أمور  

 عن التوفيق الً، فض يف املائة٦٠إقامة مشاريع جتارية خاصة يف جدد أو أفراد  توظيف موظفني   
إجازة  وإحداثبني العمل واحلياة األسرية، ال سيما من خالل إنشاء هياكل لرعاية األطفال             

 .أمومة خاصة

أخطر أشكال  أحد   أيضاًيعترب  فحسب بل    جرمية جنائية    العنف ضد املرأة  يعترب  وال    -٢٥
، يف مجلـة  يـنص ، ٢٠٠٦مد قانون ملكافحة العنف املرتيل يف عام اعُتوقد . اينالتمييز اجلنس 

 كما يرسـي إجـراءً    أمور، على عقوبات أكثر صرامة على اجلرائم املتعلقة بالعنف املرتيل؛           
جرمية االغتـصاب   وينص على املعاقبة على     رائم العنف املرتيل؛    فيما يتعلق جب   اجلنائيةوساطة  لل

ايـة   ويكفل مح  ؛حيظر صراحة العنف اجلسدي ضد القصر     و؛   إجرامياً  فعالً ، بوصفه الزوجي
 لضحايا سواء من خالل متكينهم من الوصول إىل العدالة وضمان سالمتهم داخـل املـرتل              ا

ـ رجل و الستقرة بني   املشراكة  العالقات  أيضاً  نطاق القانون   يشمل  و. وخارجه رأة غـري   امل
 عدد النساء من ضحايا العنف املرتيل بشكل ملحوظ منـذ  مل ينخفضومع ذلك،   . تزوجنيامل

 برنامج عمل شامل، بدعم مايل من اإلطار املرجعـي  ُوضع،  ٢٠٠٩ عام   يفو. تطبيق القانون 
، ال سيما من خالل إنـشاء       اجلنساين ، الذي يهدف إىل مكافحة العنف     الوطين االستراتيجي

 واملالجئ، وتطوير خدمات الدعم واملساعدة القانونية والتوعية        تقدمي املشورة وتطوير مراكز   
 . املنظمات النسائية ومنظمات اجملتمع املدينمع  ختلفةاملالتآزر أوجه وأنشطة التدريب و

الربنامج الـوطين للمـساواة     ملساواة بني اجلنسني    شؤون ا ووضعت األمانة العامة ل     -٢٦
تحـسني  ب، تتعلق، على التوايل،     دعامات، الذي يتألف من ثالثة      ٢٠١٣-٢٠١٠ الفعلية
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ا يف ذلك سياسـات مكافحـة       مب(سياسات املساواة بني اجلنسني     والتشريعات ذات الصلة،    
مـن خـالل    املساواة بني اجلنسني،    تعميم مراعاة    و ،)التمييزاألشكال املتعددة من    العنف و 
أمهية املساواة بني اجلنسني يف التنمية      بأمور، زيادة الوعي    مجلة  من  تشمل،  مشاريع  /إجراءات

  االجتماعي من خـالل    هاجواندماللفئات الضعيفة   االقتصادية احمللية، وتعزيز املواطنة الثقافية      
  ".مدرسة دولية للثقافة واالتصال"

تنـاول    يبني للـشرطة كيفيـة     وعالوة على ذلك، أصدرت الشرطة اليونانية دليالً        -٢٧
 .  التوجيه جلميع املواطنني، وكذلك للضحايا، وال سيما النساءويقدمحاالت العنف املرتيل، 

 أجل املسامهة يف القضاء على الـصور         برامج خاصة من   تفذوباإلضافة إىل ذلك، نُ     -٢٨
 . النمطية السلبية عن دور الرجل واملرأة يف اجملتمع واألسرة

ملساواة املساواة بني اجلنسني ومركز حبوث      لشؤون ا األمانة العامة   اشتركت  ،  وأخرياً  -٢٩
الرومـا  الـسكان   بدراسات حول املسائل املتعلقـة      إعداد  الربامج و يف تنفيذ    ،بني اجلنسني 

 . التعليم واالجتار بالبشربو

  االجتار بالبشر  - جيم  

خالل السنوات العشر املاضية، اختذت السلطات اليونانية خطوات مهمـة ملعاجلـة              -٣٠
اليونان بلد عبور ومقصد لضحايا     وقد أصبحت   . مسألة االجتار بالبشر بطريقة شاملة وفعالة     

ت حامسـة مـن مجيـع أصـحاب         ديد اختاذ إجـراءا   وقد استدعى هذا الواقع اجل    االجتار،  
 . املعنيني املصلحة

  إطاراً ،تدرجييعلى حنو    ،السلطات العامة واجملتمع املدين   وضعت  ،  ٢٠٠٢منذ عام   و  -٣١
وعززت اليونـان جهودهـا للتـصدي      .  ملنع االجتار ومحاية ضحاياه ومقاضاة مرتكبيه      متيناً

يق بـني الوكـاالت،   إصالحات تشريعية، والتنـس إدخال للمشكلة، مبا يف ذلك من خالل       
لـشبكات  املنتظمـة ل  الحقة  املمحالت توعية، و  تنظيم  ، و  على نطاق واسع   لضحايااومحاية  
التعاون مع املنظمات الدوليـة وبلـدان       تعزيز  كما مت   . ضحايا االجتار اليت تستغل    اإلجرامية

 ،٢٠٠٩/٢٠١٠خـالل   ف. مية بدأت تؤيت أكلـها    نادينامية مت ومثة  . قصداملنشأ والعبور وامل  
حـاالت  و يف املائـة،     ٥٢بنسبة  اإلدانات  عدد  ، و يف املائة  ٦٥ عدد احملاكمات بنسبة     ارتفع
 . يف املائة ٦٠، بنسبة  هويتهماملدعي العامومساعدة الضحايا الذين حدد محاية 

الوزارات املختصة واملنظمة    املشكَّلة من ممثلي مجيع      وطنيةال التنسيقآلية  تواصل  ستو  -٣٢
أربعة هبدف زيادة حتسني سجل اليونان      ذات حماور   عمل  التركيز على خطة    دولية للهجرة،   ال
الـدخول يف   و ضحايا االجتار ومنع االجتـار    محاية  املالحقة القضائية للمتجرين بالبشر و    " يف

إىل  هبدف الوصول حلقوق اإلنسان،   متسقة  خارطة طريق    اآللية   وتؤيد". شراكات ملكافحته 
نتائج أكثر إجيابيـة   والوصول إىل   أقل صرامة وأكثر مشوالً      هوية الضحايا يكون  تحديد  لنظام  
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العناصر األساسية  من  للحكومة  رادة السياسية   وجيب أن تكون اإل   . يف مكافحة االجتار بالبشر   
 هلذه الغاية، صدقت اليونـان علـى   حتقيقاًو. للرق احلديثة األشكاللجهود الدولية ملواجهة  ل

 -رمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا           اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجل    
. االجتار بالبشرمكافحة  بشأن إجراءات  ووقعت على اتفاقية جملس أوروبا       -" اتفاقية بالريمو "

درج وأُ. ٢٠٠٦عام   يف   اجلهات املعنية  مذكرة تفاهم هامة بني مجيع       ُوقعتويف هذا اإلطار،    
 . لمدرسة الوطنية للقضاةلار بالبشر يف املناهج الدراسية االجتبشأن التدريب األويل واملستمر 

شـكال  مبعاقبـة األ  ،  ٣٠٦٤/٢٠٠٢قـانون   يقضي ال ،  املستوى التشريعي على  و  -٣٣
ألشخاص الذين ينتمون إىل الفئـات      ل عن االستغالل اجلنسي     ، فضالً  لالجتار بالبشر  املعاصرة

صدر يف عـام    دد مرسوم رئاسي    وحي. صراألجانب والقُ النساء و الضعيفة من السكان، مثل     
هـذه   وتدابري وسبل ووسائل تقـدمي        اليت تقدم املساعدة لضحايا االجتار      الوكاالت ٢٠٠٣

حتسن مركز  و. جماالت السكن والرعاية الصحية واملساعدة القانونية     يف  املساعدة، مبا يف ذلك     
 رخصة  الذي ينص على إمكانية إصدار٣٣٨٦/٢٠٠٥الضحايا ووضعهم مع صدور القانون 

ضحايا االجتار بالبشر الذين يتعاونون مع الـسلطات        ل قابلة للتجديد يف ظروف معينة،       إقامة
اإلطـار  على  زيد من التحسينات    امل وأُدخل".  التفكري مهلة" خالل   هماملختصة، وحيظر طرد  

ـ التشريعي، فيما يتعلـق      سـن  ضحايا االجتـار، وال سـيما األطفـال، مـن خـالل             ب
القـانون  ويوسـع   . تعويض ضحايا اجلرائم املتعمدة العنيفة    تعلق ب امل ٣٨١١/٢٠٠٩ القانون
على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب          التصديق  ب املتعلق (٣٨٧٥/٢٠١٠

ضحايا هتريـب   احلمائية ليشمل   نطاق التدابري التشريعية    ) الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا   
 أيضاًألسباب إنسانية ويف ظروف معينة        تراخيص اإلقامة  املهاجرين وينص على إمكانية منح    

ومن اجلدير . الحتمال جلوء اجلناة إىل التهديد يتعاونون مع السلطاتال ضحايا االجتار الذين ل
. سهمت يف تعزيـز إطـار احلمايـة       اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أ    باملالحظة أن توصيات    

 اإلقامـة   تـراخيص  ُمنحت،  ٢٠١٠  األول من  الربع إىل   ٢٠٠٦املمتدة من   فترة  الخالل  و
وعالوة على ذلك، صدقت اليونان على اتفاقية جملس أوروبـا          . ضحايا االجتار من   ١٠٢ ل

  ).٣٧٢٧/٢٠٠٨القانون (حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي 
 نتائج  أسفر عن املتجرين مما    الشرطة ضد    ت إجراءات ثف، كُ املستوى العملي على  و  -٣٤

 يف جمال مكافحة    ةمتخصص دائرة) ١٧ (ةسبع عشر وتعمل يف إطار الشرطة اليونانية      . إجيابية
ثقيـف  وتشمل اإلجـراءات األخـرى ت     .  املركزي واإلقليمي  ينيعلى املستو وذلك  االجتار،  

اجملاورة وتبادل املعلومات بـشأن     البلدان  املوظفني وتدريبهم، والتعاون الدويل، وال سيما مع        
 والدول ،اأوروبيف جنوب شرق نتربول واليوروبول ومركز مبادرة التعاون    اإل( مية املنظمة اجلر

، والتعـاون مـع الـسلطات       )أخرىوالدول اجملاورة ودول     ،يف االحتاد األورويب  األعضاء  
إجـراءات   مذكرة بـشأن إىل دوائر الشرطة رسلت أُو. وما إىل ذلكالدبلوماسية األجنبية، 

وعالوة على ذلك،   . لتعامل مع قضايا االجتار بالبشر    با الفضلى فيما يتعلق  الشرطة وممارساهتا   
مكافحة االجتار يف جمال  "Ilaeira"  واملعنونةاملشتركة بني الوكاالتالتنفيذية خطة العمل متثل 
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اإلجراءات  - الشرطةإجراءات   (العمليةبني اإلجراءات   مع  جتبالنساء واألطفال مبادرة هامة     
 . لضحاياإىل ا املساعدة واحلماية ميوتقد) القضائية

ث قضايا االجتار بالبشر، فيمـا      عيان عامان يف أثينا لبح    ُعيِّن مدَّ وعالوة على ذلك،      -٣٥
 . إذكاء وعي القضاة وتدريبهم باستمرار بشأن قضايا االجتار بالبشرُعزِّز

 االجتمـاعي    من خالل املركز الوطين للتضامن     لضحاياإىل ا املساعدة  قدم  ، تُ وأخرياً  -٣٦
إىل  املشورة   إسداءمن قبيل   خدمات  يوفر   والذيوزارة الصحة والتضامن االجتماعي،     التابع ل 

مباشر   اتصال خطوتوفري  مالجئ مؤقتة،   واستقباهلم يف   ،  هميلإ الدعم النفسي ضحايا وتقدمي   ال
رة نطاق مبـاد   يفبرامج  أيضاً  وزارة العمل والضمان االجتماعي     نفذت  و. ، وما إىل ذلك   هلم

دعم فعال ومتكامـل    تقدمي  ، هتدف إىل ضمان الظروف الالزمة ل      "املساواة "االحتاد األورويب 
أربـاب العمـل،   (فئات مستهدفة من املهنيني    موجهة ل  عن إجراءات    لضحايا االجتار، فضالً  

 . عموماًلسكان لو) وما إىل ذلكن، ووالصحفي

 الروما  حالة  - دال  

 وهم يتمتعون متتعـاً   .  ال يتجزأ من السكان اليونانيني     جزءاًيشكل الروما اليونانيون      -٣٧
املـواطنني   كغريهم من    باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية      كامالً

 وال يف أن يعامَ   م، عن رغبته  من خالل منظماهتم األكثر متثيالً    وقد أعربوا بوضوح،    . اليونانيني
اخلاصة يف  قة الروما   طريوبالنظر إىل   . رد منحدرين من الروما   ال جم مواطنني يونانيني،   معاملة  

بوصفهم فئة اجتماعية   إليهم  ، تنظر السلطات اليونانية     م واحتياجاهت تهماحلياة، وظروف معيش  
، هتدف إىل دجمهـم يف اجملتمـع      خاصة  ) إجيابية(تدابري وإجراءات    هملصاحلاُتخذت  ضعيفة،  
عية مثـل الـصحة واإلسـكان والعمالـة والتعلـيم      االجتمااحلياة  مجيع جماالت     يف وذلك
 . والرياضة والثقافة

الـضوء علـى    املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وهيئات الرصد الدولية     سلطت  و  -٣٨
يف بانتظـام   أمني املظامل اليوناين     وحيقق. لسلطاتالروما على ا   حالةفرضها  تالتحديات اليت   

وكاالت البوجه خاص على ضرورة التنسيق بني        داًمشدمزاعم االستبعاد يف خمتلف اجملاالت،      
قوق الطفل  الشعبة املعنية حب   تتناولو. اجملتمع املدين منظمات  واحلكومية وأجهزة احلكم احمللي     

ـ إالرعايـة الطبيـة     أطفال الروما وتقـدمي     مكتب أمني املظامل قضايا تتعلق بتعليم       يف   . هميل
تقارير أما  . الرومامن التوصيات بشأن قضايا      عدداًت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      وأصدر

لس أوروبا واللجنة األوروبيـة ملناهـضة العنـصرية         حقوق اإلنسان جمل  وتوصيات مفوض   
والتعصب، وقرارات اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية وكذلك املالحظـات اخلتاميـة           

 إىل عدد من الـصعوبات      انتباه السلطات اليونانية  فقد لفتت   هليئات معاهدات األمم املتحدة،     
 . وأوجه القصور
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ـ والتحديات اليت ال يزال يتعني التصدي هلـا           تاماً إدراكاًالسلطات  وتدرك    -٣٩  ىسعت
فـي  ف. للرومـا اليونـانيني   إىل تنفيذ تدابري ملموسة لتعزيز االندماج االجتمـاعي         جاهدة  

، يف  ينياليونان رومادماج االجتماعي لل  إللالسلطات خطة عمل متكاملة     أطلقت  ،  ٢٠٠٢ عام
مشلـت  و. الضعيفة اجتماعياً السكانية  إلدماج االجتماعي للفئات    لإطار خطة العمل الوطنية     

اليونانيني دون متييز علـى أسـاس   الروما  مجيع   ٢٠٠٨-٢٠٠٢ للفترة   خطة العمل املتكاملة  
هلم   وتوفري خدمات تكميليةبناء مساكن للروما،: أولويتني اثنتني  أساسعلى  قُسمت  الدين، و 

اليت تنفـذ  لمناطق ليف جماالت التعليم والصحة والعمل والثقافة والرياضة، مع إعطاء األولوية           
ـ     وأُدجمت يف اخلطة    . البناء املنظَّم للمدن  مشاريع  فيها   ي ذاستنتاجات احلوار االجتمـاعي ال
 لرومـا ااملشاكل اليت يواجهها    حبث  ، بغية   التسعينياتاليونانية يف   احلكومة  والروما  بني   جرى

 .على املستوى احمللي

شخص من   ٩ ٠٠٠يشكل خمطط للقروض الرهنية يشمل      ،  اإلسكانبفيما يتعلق   و  -٤٠
أخرى ال تليب احلد األدىن مـن       مساكن  خيام أو أي     وأيعيشون يف أكواخ    الروما اليونانيني   

خطط املمول  وُي. ، أحد أكرب التحديات يف تنفيذ خطة العمل املتكاملة        دائمالسكن  المتطلبات  
وحيـق  . الرئيسي إىل تأمني السكن يهدف حصراًومضمونة وطنية حكومية  من موارد    حصراً

حـىت  و.  لشروط دفع مواتية   وفقاً يورو   ٦٠ ٠٠٠يبلغ  على قرض   منه احلصول   للمستفيدين  
 لعدد مماثـل مـن      ) يف املائة  ٨٧,٢٤ (سكنياً اً قرض ٧ ٨٥٤اآلن، خصصت وزارة الداخلية     

 ٨٣,٥٨( القروض   يف تسديد بالفعل   مستفيداً ٦ ٥٦٤ بدأبينما  ليونان،  األسر يف مجيع أحناء ا    
 مـع   هفي، لتكي ةمستمرملراجعة  الربنامج  وخيضع  .  املشاركة يف الربنامج   املصارف من) يف املائة 

  مجلة أمـور   ٢٠٠٦ أدخلت املراجعة التشريعية الشاملة لعام    و. ع واالحتياجات املتطورة  اقالو
 مواحتياجـاهت لرومـا   املعيشية اخلاصة با  ظروف  التماعي مع مراعاة    معايري التقييم االج  منها  
جلان تقييم على املستوى احمللـي مبـشاركة       أنشأت  اإلقامة الدائمة، و  شرط   تزالأو ،الثقافية

 أقوى للرصد وشجعت املشاركة النـشطة للـسلطات         اًشروطووضعت  ،  الروماممثلني عن   
مع حث   وحقوق الطفل،     بالتساوي جلنسنياكة  مشارربنامج  الويف الوقت نفسه، عزز     . احمللية
واحلصول علـى   القيام بذلك    الروما الذين مل ُيسجلوا أمساءهم بعد على      شخاص من أصل    األ

يف  ٥٦ لوحظ أن ،يف هذا الصددو. احلصول على اخلدمات االجتماعيةليضمنوا وثائق اهلوية، 
معيار يستوفون من املستفيدين ملائة يف ا ٩١أن  امرأة يف حنيتعيلها من األسر املستفيدة  املائة

 . طفالً ٦ ٧٢٦وهي عائالت تضم يف اجملموع ، "العائالت الكبرية"

ظـروف  ال إنشاء مستوطنات جديدة أو حتسني       أيضاًساكن  امل إجراءات بناء    ومشلت  -٤١
الـيت  ة يف املستوطنات القائمة، من خالل مشاريع البنية التحتية األساسية يف البلديات             ياملعيش
أي بناء الطرق والكهرباء واإلنارة والصرف الصحي وإمدادات املياه          ( من الروما  اًسكانتضم  

، ونقـل املـستوطنات وشـراء       للبيوت اجلاهزة وحتسني املستوطنات وأعمال البنية التحتية      
  ).تالءم البناء املنظم للمدنمساحات من األراضي 
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يه بوصـفه   الضوء عل قوق اإلنسان   اللجنة الوطنية حل   تلطالذي س  التعليميف جمال   و  -٤٢
يف نظـام  الرومـا  التالميذ اندماج ذلت جهود متضافرة هبدف تعزيز األولوية، ُب حيظى ب جماالً

يف البداية، مت تسهيل إجراءات التسجيل عـن طريـق          و. التعليم وخفض معدالت التسرب   
كـل  عن    عن منح بدل سنوي لألسر ذات الدخل املنخفض        ، فضالً "املتنقلبطاقة الطالب   "

منذ عام  ُتنفذ  وعالوة على ذلك،    . لتعليم اإللزامي يف مرحلة ا  طفل مسجل يف املدارس العامة      
، مببادرة من وزارة التربية الوطنيـة وبتمويـل         نياليونانيالروما  تعليم تالميذ   لبرامج   ١٩٩٧

ي ، الـذ  األخري" الرومابرنامج تعليم األطفال    "تنفيذ  ويهدف  . مشترك من االحتاد األورويب   
ويف إىل التعلـيم اإللزامـي      الروما  ، إىل زيادة تعزيز وصول أطفال       ٢٠١٣يف عام    سيكتمل

تراعـي اإلجـراءات    و. تنوعهمتلبية احتياجاهتم التعليمية اخلاصة واحترام      الوقت نفسه إىل    
، وتعـزز    يف كثري من األحيـان      الروما  طالب هاالظروف اخلاصة اليت يعيش   التعليمية املقررة   

 .  بني الوزارات وأي سلطات حكومية حملية معنيةتنسيق العمل

منـذ  ، ويف بداية كل عام دراسيتصدر وزارة التربية اليونانية، باإلضافة إىل ذلك،   و  -٤٣
تـسجيل  هم املتمثـل يف     مجيع رؤساء الوحدات املدرسية بواجب     لتذكري   اً تعميم ،٢٠٠٨عام  

مـا  التعليم  الروما إىل   ية وصول أطفال    أمه وللتشديد على    تالميذ الروما يف املدارس االبتدائية    
املتـصلة  حل املشاكل    إرشادات ومعلومات عن كيفية      أيضاًيف التعميم   رد  تو. قبل املدرسي 
وعالوة علـى   . دائمةرخص إقامة   تطعيم التلميذ من قبل وتقدمي      مثل  الشروط،  بعدم استيفاء   

هـي  العاديـة، و  وف  الصف يف   الروماضمان إدماج أطفال    إىل   الوزارة جاهدة    تسعىذلك،  
لدستور اليوناين هم أمر مناف ل وهتميشموعزهل الروما تالميذأن استبعاد بالغرض،   هلذا،رذكِّت

  . عدد من الصكوك الدولية امللزمة لومناف أيضاً،  اليونانيةوالتشريعات
املنحدرين مـن   شخاص  األلصاحل   اليت اعُتمدت    األخرىتكميلية  التدابري  التشمل  و  -٤٤

، وزيارات ملخيمات   لدى الروما  تنظيم املشاريع وصول إىل سوق العمل وتعزيز روح       الالروما  
وجتـدر   .وما إىل ذلك  وحدات طبية متنقلة، ووضع إجراءات إدارية بديلة،        تقوم هبا    الروما

تـشاركية،  إجراءات  إرساء  إىل  و ، بلدية ٣٣طبية يف    - إنشاء مراكز اجتماعية  اإلشارة إىل   
وأنشأت السلطات احملليـة    . والسلطات املختصة الروما  شراك ممثلي   على مجيع املستويات، إل   

أيضاً يشارك الروما   و. اليت يقيم فيها الروما ُتعىن بشؤون الروما      بني البلديات   مشتركة  شبكة  
ويـنظم الرومـا    . اهليئات احلكومية املركزية أو احملليـة     يف  يف احلياة العامة والسياسية للبلد و     

 ومنظمـات غـري     رابطـات (للدفاع عن مصاحلهم     متثيلية مجاعية    يف هيئات أنفسهم أيضاً   
 ). وما إىل ذلكحكومية، 

على شكل تعميمات   وامر  األ من   اًوعالوة على ذلك، أصدرت الشرطة اليونانية عدد        -٤٥
 جتاه مجيع املواطنني، دون اسـتثناء،       اًونزيه  حسناً أفراد الشرطة سلوكاً   التزامضرورة  بشأن  

الفردية للجميع، دون متييز على أساس العرق أو األصل         للفرد وللحقوق   ل  مع االحترام الكام  
مجيع دوائر  إىل  تعليمات ومبادئ توجيهية    أُرسلت  ويف هذا اإلطار،    . أساس آخر أو أي   اإلثين  
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الروما بطريقة لبقة تراعـي  على احلاجة إىل معاجلة القضايا اليت متس املواطنني   تشدد  الشرطة،  
 . ظروفهم االجتماعية

روما االندماج االجتماعي لل  تنفيذ خطة العمل املتكاملة بشأن      عند االنتهاء من فترة     و  -٤٦
بعض احلاالت غـري    تعاجل  السلطات اليونانية أن    يتوجب على   ،  )٢٠٠٨-٢٠٠٢ (ينياليونان

 . املستوى احمللي املتصلة يف معظمها برضيةاملُ

 يف  اإلداريـة  والالمركزيـة    املؤسسي للحكم الذايت  ح كاليكراتيس   إصالوبناء على     -٤٧
للمشاكل اليت يواجهها الرومـا      ة الفعال ت املعاجلة ستلزما،  )٣٨٥٢/٢٠١٠القانون  (اليونان  

 يستند   شامالً اً إداري ، تدخالً باندماجهم يف اجملتمع يف إطار املساواة     فيما يتعلق   منذ زمن طويل    
جيري استعراض جمموعة واسعة    و. ركزيتضافر اجلهود على املستوى احمللي واإلقليمي وامل      إىل  

ملشاريع االعجز اليت مت حتديدها بالفعل و     أوجه  من املسائل احلامسة يف هذا االجتاه، على أساس         
على حتديـد آليـات     بناء   و  خطة العمل املتكاملة؛   تقييمعلى أساس    و املستعرضة حىت اآلن؛  
حلالـة  حتويـل ا  افية، مثل   إضمسائل  يتم وضع   و. احلاليةللظروف املالية    التمويل املتاحة نظراً  

اللجنـة   مع توصيات أمني املظـامل و      ذات أولوية، متشياً  و ةرئيسيإىل مسألة   لسكان  لاملدنية  
ـ و. حالياًاجلاريني  االستعراض واإلصالح   صميم  ، يف   الوطنية حلقوق اإلنسان   اهتمـام  وىل  ي

اجلـاري  ت  لتدخالحتديد أهداف ا  ، وانعدام الرصد املنتظم و    قسيم اإلجراءات تلأيضاً  خاص  
الرومـا  ، على أساس األولويات اليت حتددها االحتياجات املختلفة جملتمع           وافياً  حتديداً تنفيذها

. شاملة أمهية كبرية  لتدخالت حملية   تطوير مشاريع   يكتسي  وهلذه الغاية،   . على املستوى احمللي  
مكافحة هبدف   التوعيةبشأن  زيد من اإلجراءات املصاحبة     األكرب تناول امل   يشمل هذا اجلهد  و

ـ املبعـاد   األعلى أساس مجيـع     الروما  القائم ضد   أوجه التحامل   التمييز و  السـتبعاد  ل ةمكن
التعاون وذلك ب أو العرقي،   كاألصل اإلثين   معايري اهلوية   على أساس   ال  االجتماعي والتعصب،   

نساء اين ل الثلمؤمتر األورويب   اليونان ل استضافة  ب مع املنظمات الدولية والسلطات احمللية، بدءاً     
وحترير نساء الرومـا يف اليونـان       تعزيز متكني   من أجل    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين الروما يف   
 . يف أوروباوكذلك 

 الشرطة مساءلة   - هاء  

 الشرطة اليونانية، وال يـزال     ولقيادةوزارة محاية املواطن    لاهلدف االستراتيجي   ن  كا  -٤٨
ولتحقيق هذه الغاية،   .  وقريبة من املواطن   ياًوفعالة وحساسة اجتماع  عصرية  شرطة  القوة  جعل  

ومواكبـة  االحترام الكامل حلقـوق اإلنـسان،       املتعلقة ب  للمسائل   ُجعلت الوالية القصوى  
فيما يتعلق بتنفيذ   ومراقبتهم  أفراد الشرطة   على  اإلشراف  و ،حقوق اإلنسان قضايا  مستجدات  

  . التشريعات السارية
 بشأن محاية   على شكل تعميمات  وامر  األ من   اًعدد أصدرت قيادة الشرطة اليونانية   و  -٤٩

تغطي جمموعة واسـعة مـن      هي أوامر   عام، و بشكل  حقوق اإلنسان وسلوك أفراد الشرطة      
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، ومحاية حقوق احملتجـزين،     مرتكبيهماومعاقبة  عاملة  املوإساءة  تعذيب  الاجملاالت، مثل منع    
فراد من بني االلتزامات األولية ألاحترام التنوع وقد ُحدد . ومكافحة العنصرية وكره األجانب

الروما  الضعيفة، مثل  الفئات أفرادمت التركيز بشكل خاص على معاملة       كما  الشرطة اليونانية،   
ملراقبة مستمرة وُيتخـذ    أعاله،  املذكورة   املعممةوامر  األتنفيذ  خيضع  و. أو املواطنني األجانب  

الـشرطة  أفـراد   أخالقيات  مدونة  وتسلط  . حيثما كان ذلك ضرورياً    جراءاتاملزيد من اإل  
اإلثـين  اجلـنس واألصـل     نـوع   على أساس اللون و   ضرورة غياب أي حتامل     الضوء على   
وضـع االقتـصادي أو     اجلنسي والسن واإلعاقة واألسرة وال    لتوجه   والدين وا  واإليديولوجية

 . الشرطة أفرادمن املعايري األساسية لسلوك ذلك  االجتماعي بوصف

يف ت حلقوق اإلنسان    انتهاكاحدوث  مة األوروبية حلقوق اإلنسان     احملكاستنتجت  و  -٥٠
 دقـة عـدم   إىل  لشرطة، ويرجع ذلك، بـصفة خاصـة،        إجراءات ل حاالت تنطوي على    

ومن اجلدير باملالحظة أن . على احملكمةمعروضة حمددة قضايا التحقيقات يف االستفسارات أو 
الوعي لدى إذكاء املوظفني هبدف تنفيذها وومجيع الدوائر  ُترسل إىلأحكام احملكمة األوروبية 

 . أفراد الشرطة

 على سـبيل األولويـة،      سلوكالحاالت سوء   وُينظر فيما يرتكبه أفراد الشرطة من         -٥١
سـنت قـوانني    و. بطريقة عادلة وموضوعية، على الرغم من أهنا تشكل حاالت معزولـة          و

. الـشرطة سلوك  مزاعم سوء   يف   أدقإجراء حتقيق   مبا يضمن   أكثر صرامة،   وإجراءات تأديبية   
بيانـات  علـى   ألمم املتحدة   اهيئات معاهدات   التقارير الوطنية الدورية املقدمة إىل      حتتوي  و

عن  الشرطة وأفرادضد سوء املعاملة املقدمة عن حاالت التحقيق يف شكاوى مفصلة إحصائية 
 . لسالح لاألفرادهؤالء حاالت استخدام 

لتحقيق يف وجـود دوافـع      باسلطات الشرطة   ى إلزام   ومن التطورات اهلامة األخر     -٥٢
ـ    تشمل   واإلدارية اليت    اجلنائيةعنصرية يف القضايا      ينتمـون إىل    اًمواطنني أجانب أو أشخاص

مدعي عام احملكمة   عن   ٢٠٠٨  صادر يف عام   تعميمينص  وعالوة على ذلك،    . فئات ضعيفة 
قوم املدعون العامون، عنـد ورود    ي أنضرورة  موجه إىل مجيع املدعني العامني، على       والعليا،  

انب، بتحرك فوري يتمثل يف     ملواطنني يونانيني أو أج    أفراد الشرطة    شكوى حول سوء معاملة   
طبيـب شـرعي    إذا لـزم األمـر، طلـب        و،  املالحقة القضائية ملرتكيب هـذه األعمـال      

 . لضحاياا لفحص

 حتت سـلطة  شاء مكتببإنتتعلق  بصياغة أحكام  وزارة محاية املواطنني حالياً   وتقوم    -٥٣
إىل هذا املكتب   يهدف  و.  عن معاجلة احلاالت املزعومة إلساءة املعاملة      مسؤوالًالوزير يكون   

ضباط   على أيدييةكرامة اإلنسانالاالت سوء معاملة األفراد أو انتهاكات فعال حلاستعراض 
ر السواحل طة وخف أفراد الشرمن أعمالجتميع الشكاوى مهمة املكتب يف تمثل وست. الشرطة

هـذه  تـسجيل   ، ويف   وظيفتـهم ورجال املطافئ يف ممارسة واجباهتم أو يف إساءة استغالل          
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يف احلاالت   سيحقق املكتب وعالوة على ذلك،    . التحقيقإحالتها إىل   مث   هاوتقييمالشكاوى  
 .  وجود انتهاك فيهااحملكمة األوروبية حلقوق اإلنساناستنتجت اليت 

 يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان وتعزيز ثقافـة  دور حيويتدريب أفراد الشرطة  ول  -٥٤
، على مجيع مستويات     دروس يف جمال حقوق اإلنسان     حالياًوتعطى  . احترام حقوق اإلنسان  

وجهـة نظـر   ، سواء مـن  )بعد التدريبومستوى ما املستوى األساسي، (تدريب الشرطة   
 .القانون الدويلأو القانون الدستوري 

 يناحملتجزحقوق   - واو  

احتجـاز  مرافق   ستة   ُبنيتمن أجل معاجلة مشكلة االكتظاظ يف السجون اليونانية،           -٥٥
حبلول هناية مرفق آخر  وسيستكمل،  شخص٦٠٠ ليتسع كل منها ، ٢٠٠١جديدة منذ عام    

) الـصياغة  قيد   املوجودةبالفعل أو   النافذة   (ة اليوناني اتالتشريعوتشجع  . ٢٠١١مارس  /آذار
إىل ، وحتويل العقوبات الـسالبة للحريـة   االجتماعيةدمة اخلازية، مثل االحتج العقوبات غري

 مع الصكوك الدولية الواجبة التطبيق، ومـن        متشياًو. مالية، وتعليق تنفيذ العقوبات   غرامات  
املـرأة  باإلمكان تفتيش األماكن احلساسة يف جـسد        عد  ي، مل   يةكرامة اإلنسان الأجل محاية   

املستشفيات اجلامعية لتوفري اخلدمات الطبية والنفسية      مع  عاون  التومت تطوير خطط    . احملتجزة
 . خمتلف مرافق االحتجازيف 

 ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً واملثليني  املثليات حقوق  - زاي  

 على  املشار إليه أعاله،  على النحو    ،٣٣٠٤/٢٠٠٥رقم  مكافحة التمييز   ينص قانون     -٥٦
  منـها  مجلة أمـور   عن   بغض النظر  واملهنيف جماالت العمالة      املعاملة تطبيق مبدأ املساواة يف   

وزارة العـدل والـشفافية وحقـوق    وتتبع . ، وعلى حظر التمييز غري املباشر التوجه اجلنسي 
، وال سيما يف     يف هذا اجملال   الصكوك الدولية ذات الصلة   اليت تنص عليها    اإلنسان التوجيهات   

 . اجملتمع اليوناين يف هذا الصددالذي وصل إليه نضج المستوى مراعاة إطار جملس أوروبا، مع 

  وطاليب اللجوءالنظاميني حالة املهاجرين غري   - حاء  

ال أكثر التحديات امللحة اليت     أحد   وطاليب اللجوء    النظامينيحالة املهاجرين غري    متثل    -٥٧
قوق اإلنسان وغريها مـن  وقد أشارت اللجنة الوطنية حل  . بد من إعطائها األولوية يف املعاجلة     

الظـروف القاسـية الحتجـاز       إىل   اهليئات الوطنية والدولية واملنظمات غري احلكومية مراراً      
 . والعيوب اهليكلية والعملية يف إجراءات اللجوءالنظاميني املهاجرين غري 

هجـرة شـديدة    أن اليونان تواجه ضغوط      من املعروف عموماً  ويف الوقت نفسه،      -٥٨
الربية  هاحدود سعةوبسبب  ا اجلغرايف على احلدود اخلارجية لالحتاد األورويب،        بسبب موقعه 
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البيانـات  وتكتـسي   .  الرئيسية هلجرة غري النظامية  ابلدان منشأ وعبور    من  البحرية وقرهبا   و
الذين ُرصد دخوهلم   ارتفع عدد األشخاص    فقد  . يف هذا الصدد  أمهية كبرية   اإلحصائية التالية   

 يف  ١٢٦ ٠٠٠مقابـل   ،  ٢٠٠٨ يف عام    ١٤٦ ٠٠٠إىل  شروع يف اليونان    غري امل أو بقاؤهم   
الصادرة عـن    بياناتالأحدث   أن   الواقعو.  تقريباً ٢٠١٠ يف عام    ١٣٢ ٠٠٠و ٢٠٠٩عام  

الوكالة األوروبية إلدارة التعاون يف العمليات على احلدود اخلارجية للدول األعضاء يف االحتاد 
يف املائة من حاالت رصد العبور غـري الـشرعي      ٩٠تشري إىل أن    ،  )FRONTEX(األورويب  

فقـد  طلبات اللجوء، بوفيما يتعلق  . اآلن تتم يف اليونان حلدودية يف االحتاد األورويب    ا لمعابرل
. ٢٠١٠ يف   ١٠ ٤٢٢و ٢٠٠٩ يف   ١٥ ٩٢٨و،  ٢٠٠٨ يف   ١٩ ٨٨٤وصل عـددها إىل     

يف االحتـاد   بة الـسادسة    املرتاليونان  حتتل  ،  للمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية    وفقاًو
وباإلضافة إىل ذلك، .  نسبياًعدد سكاهناقلة األورويب يف عدد طلبات اللجوء، على الرغم من    

يف االحتاد األورويب املسؤولة عـن فحـص       الدولة العضو   دد  حت  يتال(الثانية  الئحة دبلن   تلقي  
 احلاالت، أول نقطـة     ، يف كثري من   متثلاليونان، اليت   على   غري متناسب    عبئاً) طلبات اللجوء 

 . األورويب االحتاد إىلدخول 

ال و. لجـوء الوطين ل  يف نظامها    ة غري متناسب  اليونان ضغوطاً تواجه  ومن البديهي أن      -٥٩
للتضامن احلقيقي والفعال ومـن     من خالل اعتماد تدابري ملموسة      إال  حتسينات  إجراء  ميكن  
قـدمت املفوضـية    و. االحتاد األورويب التقاسم العادل لألعباء بني الدول األعضاء يف        خالل  

لتدابري لتمويل ا  ٢٠١٠صندوق األورويب لالجئني عام     ال يف إطار     يورو ماليني ٩,٨األوروبية  
 األورويب  يف إطار الـصندوق    أصالًتدابري املمولة   لتضاف إىل ال  زمة  احل ههذجاءت  و. طارئةال
فرق مـن    وتقوم أيضاً . ودة للع رويبوصندوق األ اللحدود، والصندوق األورويب لالجئني و    ل

وكما قال .  إضافيةة مساعدميقد بتاللجنة والدول األعضاء وخرباء املفوضية مكونة مناخلرباء  
التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو             مبسألة  املقرر اخلاص املعين    

 /تـشرين األول  (اليونـان   إىل  الالإنسانية أو املهينة السيد نواك عقـب زيارتـه األخـرية            
إىل حـل   وحتتاج  مشكلة أوروبية   يف حقيقة األمر،     ،هياملشكلة  هذه  فإن  ،  )٢٠١٠ أكتوبر

 يةاألصـل بلـدان   التفاقات إعادة القبول مع     االحتاد األورويب ال  إبرام  ن  مث إ . أورويب مشترك 
الثنائية حتسني تنفيذ اتفاقات إعادة القبول      أمهية   عن   أمهية حامسة، فضالً  يكتسي  وبلدان العبور   

 .  الثانيةدبلن القائمة مع بلدان ثالثة وإعادة النظر يف الئحة

ـ عفي السلطات اليونانية من التزامهـا       تال   القيود املذكورة أعاله   أن   بيد  -٦٠ االحترام ب
، ٢٠٠٩أكتـوبر   /تـشرين األول  منذ  و. قانون الالجئني لالكامل حلقوق اإلنسان الدولية و    

 . وطاليب اللجوءالنظاميني املهاجرين غري حالة تحسني لتدابري مؤقتة أو ُوضعت  تخذاُت

والـيت  إصالح نظام اللجوء وإدارة اهلجـرة،       املتعلقة ب خطة العمل الوطنية    وتتوخى    -٦١
األوروبية واليت سيتم تنفيذها يف غضون ثالث سنوات، سلـسلة          املفوضية   إىل   دمت مؤخراً قُ

هاجرين غري الشرعيني واحتجازهم    املكشف  من اإلجراءات، مع التركيز بشكل خاص على        
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) ٢٠١١ينـاير   /كانون الثاين ( مؤخراًاعتمد   قانونويشمل  . هتم وعودهتم إىل أوطاهنم   وإعاد
 يف وزارة محاية املواطن من شأهنا تنـسيق تـشغيل            بشأن إنشاء دائرة استقبال أويل     أحكاماً

 . رية كب يف املناطق احلدودية اليت تواجه ضغوطاًويلاألمراكز االستقبال 

فـي  ف.  إلصالح جذري   بأعباء مفرطة  ثقلاملنظام اللجوء   خيضع  ويف الوقت نفسه،      -٦٢
يف مجلة  ،  ينصلجوء،   ل انتقالياًشر مرسوم رئاسي حيدد إجراء      ، نُ ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
،  وحيسن عملـها   نشاء جلان االستئناف  يعيد إ  و "طبيعي"إجراء  و  " مسار سريع "أمور، على   

كثـر  األاللجنـة   مهمة  وستتمثل  . جئنياللا األمم املتحدة لشؤون  ن مفوضية   شاركة ممثل ع  مب
والعالقة  ٤٦ ٠٠٠يف االنتهاء من النظر يف طلبات اللجوء املتأخرة البالغ عددها حوايل حلاحا إ

جعل النظر يف طلبـات اللجـوء يف         ومن املتوقع أيضاً  . الدرجة الثانية حماكم  سنوات يف   منذ  
 ٢٠١١ينـاير   /وينص قانون كانون الثاين   . أسرع وأكثر مرونة وكفاءة   حماكم الدرجة األوىل    

تكـون  إطار وزارة محاية املواطنني،     املذكور أعاله على إنشاء دائرة جديدة تعىن باللجوء يف          
هلذا ن ون ومؤهلومدربمدنيون ن وموظفدائرة اللجوء يعمل يف و. مستقلة عن الشرطة اليونانية

 . اللجوءبية واإلدارية املتصلة ات القضايا السياسمجيعالعمل تناط هبم مسؤولية 

  ضمان حقوق املهاجرين وتعزيز اندماجهم االجتماعي  - طاء  

هجرة إىل اخلارج إىل بلد     بلد  بأهنا   تقليدياً املعروفة   اليونانحتولت  ،   التسعينيات خالل  -٦٣
وقد خلـق   .  متغرية بيئة عاملية وإقليمية  ظل  يف  و  جداً اًسريعوكان هذا التحول    هجرة وافدة،   

بينمـا   بطريقة فعالة،    مل تعاجل دائماً  هي صعوبات   هذا الوضع صعوبات مل يسبق هلا مثيل، و       
إطار قـانوين   اسُتحدث، بشكل تدرجيي،     ومع ذلك، .  كبري إداريمواطن ضعف     البلد شهد

 ، فضالً ملسألة تدفق املهاجرين  وغري بريوقراطية   ومبسطة  فعالة  معاجلة  جديد لضمان   وسياسايت  
 .  ومحايتهاعن هتيئة بيئة مؤاتية لتعزيز حقوق املهاجرين

مجيع األشخاص املقيمني بصفة قانونية يف اليونان بنفس حقـوق الـضمان            ويتمتع    -٦٤
املساواة يف احلـصول    باحلق يف احلماية االجتماعية، و    ب، و اليت يتمتع هبا اليونانيون   االجتماعي  

 ، واملنظمـات احلكوميـة احملليـة      ، العامة لكياناتعلى اخلدمات اليت تقدمها الوكاالت أو ا      
والعيادات املستشفيات  احلصول على االستشفاء والرعاية الطبية يف        احلق يف ب العامة، و  واملنافع
رخص اإلقامـة   التشريعات اليونانية شروط احلصول على      حتدد  وعالوة على ذلك،    . العامة

حيـق لرعايـا   ويف الوقت نفسه، . املواطننيمعاملته معاملة اليت ختول حاملها ، الطويلة األجل 
 بغض النظـر عـن      ،احلصول على الرعاية يف حاالت الطوارئ يف املستشفيات       البلدان الثالثة   
القصر الوصول إىل مؤسسات الرعاية الصحية، بغض       األجانب  ألطفال  وحيق ل . وضع إقامتهم 

جئني وطاليب اللجـوء    تسجيل أطفال الال  وميكن  . إقامة والديهم النظر عن وضع إقامتهم أو      
دون حـىت  يف املـدارس   ، معلقاًتهموضع القانوين إلقامال يزال ال الذين  ،واملواطنني األجانب 

 . وثائق كاملةتقدمي 
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املواطنـة واحلقـوق    ني مها    حرج ني يف جمال  ان، صدرا مؤخراً  تشريعيويعزز تعديالن     -٦٥
 اليونان يف مجيع جماالت احلياة       االندماج االجتماعي للمهاجرين الذين يعيشون يف      ،السياسية

 يواصلون اإلقامة فيها  يف اليونان و   األجانب الذين يولدون  الرعايا  ألطفال  و. االجتماعية للبلد 
يف اليونـان    بصفة قانونية    أن يكون أحد الوالدين مقيماً     يطة شر أن يكتسبوا اجلنسية اليونانية   

األمر نفسه على أطفـال     وينطبق   طلب؛التقدمي  ، لدى   ملدة ال تقل عن مخس سنوات متتالية      
مدرسة يونانية يف اليونان    صفوف يف    ةاملواطنني األجانب الذين أمتوا بنجاح ما ال يقل عن ست         

أي شخص يولـد علـى   يكتسب وعالوة على ذلك، . هاويقيمون بصورة قانونية ودائمة في    
أن يكون   و  يف اليونان  مولوداًأحد والديه   األراضي اليونانية اجلنسية اليونانية شريطة أن يكون        

 عملية التجنيس واعتماد    ُبسِّطتوعالوة على ذلك،    . بصفة دائمة منذ والدته    البلد يف   مقيماً
األجانب مـن   ، فإن للرعايا    وفيما يتعلق باحلقوق السياسية   . فيها وتعزيز شفافيتها  الالمركزية  

التـصويت  حـق   طويلـة   ة  لرعايا البلدان الثالثة املقيمني بصفة قانونية منذ فتر       أصل يوناين و  
 . والترشح يف االنتخابات البلدية

أن وضع سياسة فعالة يف جمال االندماج االجتمـاعي ذو          احلكومة اليونانية    وتدرك  -٦٦
لوقاية من اإلقصاء االجتماعي والعنصرية وكره األجانب وتعزيـز التماسـك            ل أمهية حيوية 
من  اخلصائص الثقافية والدينية وغريها      ىل احترام إوينبغي أن تستند هذه السياسة      . ياالجتماع

ويف . ته وثقاف  البلد املضيف وتارخيه   معرفة لغة إىل جانب   الرعايا األجانب،   اخلصائص اليت متيز    
حتـت  ربامج السنوية لليونـان،     ال، يف إطار    ستنفذ ُنفذت وأخرى    إجراءاتمثة  هذا الصدد،   

األنشطة املذكورة أعـاله    وتتعلق  . البلدان الثالثة الصندوق األورويب إلدماج مواطين     إشراف  
 يف ذلـك  ناجملتمع املضيف، مبب) وما إىل ذلكاملعلومات ومحالت التوعية وبرامج التدريب،   (

وباإلضافة إىل  . الثالثة املقيمني بصفة قانونية يف اليونان     البلدان  رعايا  ب اخلدمة املدنية، و   وموظف
 اإلصالح اإلداري يف البلد   بشأن   الذي صدر مؤخراً   ٣٨٥٢/٢٠١٠رقم  القانون  ينص  ذلك،  

دمـاج املهـاجرين يف     جمالس معنيـة بإ   إنشاء  على   ،للمرة األوىل و ،)كاليكراتيس برنامج(
ين علـى الـصعيد     جاليات املهاجر عن  مستشاري البلديات، وممثلني    ُتشكَّل من   البلديات،  

 .  وممثلني عن املؤسسات االجتماعية املختلفةاحمللي،

  املنتمني إىل أقلياتحقوق األشخاص   - ياء  

 احلماية املمنوحة لألشخاص املنـتمني إىل أقليـات          أن اً راسخ اليونان اعتقاداً تعتقد    -٦٧
تنفيذ املعاهدات الدولية    وعلىاالحترام الكامل حلقوق اإلنسان وحرياته      ينبغي أن تقوم على     

لف من ثالث جمموعات    تأ اليت ت  تراقيااملسلمة يف   األقلية  ب اليونان رمسياً وتعترف  . ذات الصلة 
وجيمـع بـني مكوناهتـا الـدين        ،  والروما  واألتراك البوماكإىل  ها  ئأعضاخمتلفة يعود أصل    

 الثقافية اليت   هاوتقاليدوتراثها   لغة تتحدث هبا  من هذه اجملموعات    جمموعة  كل  ول. اإلسالمي
ـ مركـز    ١٩٢٣لعام  نظم معاهدة لوزان    تو. االحترام الكامل من جانب الدولة    حتظى ب  ذه ه
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جتسد ،   ذات الصلة  االمتثال التام ألحكام معاهدة لوزان    إىل   وباإلضافة.  املذكورة أعاله  األقلية
،  العصرية وتنص على تنفيذها    معايري حقوق اإلنسان  قواعد و اليونانية  السياسات والتشريعات   

 هتدف إىل حتسني الظروف املعيشية ألفـراد هـذه        اليت  االحتاد األورويب   تشريعات   عن   فضالً
 . احمللي والوطينالصعيدين سلس يف مجيع جوانب اجملتمع على اندماجهم الاألقلية و

تدابري هامة لصاحل أفـراد األقليـة   احلكومات اليونانية يف السنوات األخرية اختذت  و  -٦٨
. ال التعلـيم  جملويوىل اهتمام خاص    . جمموعة واسعة من القطاعات   مشلت   يف تراقيا،    ةسلمامل

ـ إىل تعزيز اهلوية الثقافية لألشخاص املنتمني إىل األقلية         أخرى  دة  معتموهتدف تدابري     ةسلمامل
تسهيل حصوهلم على فرص العمل يف القطاع العام من خـالل تـدابري             إىل  وواحلفاظ عليها   

، وال سيما النساء ةسلماملخطوات إضافية من أجل متكني أفراد األقلية  أيضاً   تخذاُتو. خاصة
االحتاد األورويب، يف     مع برامج ومشاريع وطنية، بتمويل مشترك    ن  من االستفادة م  والشباب،  

 يف هذا التقرير، وال سيما تهاري معاجلاليت جت األفقية، املسائلبعض احلاالت، مع التركيز على 
احلـصول علـى    فـرص   /مكافحة التمييز، ومكافحة التعصب وتعزيز املساواة بني اجلنسني       

 . قوق اإلنسانحثقافة /بني الثقافاتوار احل/العمل

. مدارس األقليات يف تراقيـا لعمل  ةالسليماإلدارة يف جمال التعليم، ضمنت اليونان      و  -٦٩
 لنظـام  متفـضيله ُيبدون   يف تراقيا    ةسلماملعدد متزايد من الطالب املنتمني إىل األقلية        وبات  

إىل ترمـي  ابري تداعتماد وقد استوعبت الدولة اليونانية بنجاح هذا التفضيل مع         . التعليم العام 
اللغـة  جتريبية واختيارية لتعليم    دورات  اعتماد   الثقافية واللغوية مثل     ماحلفاظ على خصائصه  

وعالوة على ذلك،   . املسلمنيدورات يف اللغة والثقافة لآلباء      وفري  وتتراقيا  التركية يف مدارس    
مويل مشترك من   وزارة التربية الوطنية وبت    مببادرة من    ١٩٩٧ منذ عام    برامج ذات صلة  ُتنفذ  

واملقرر ،   األخري " يف تراقيا  ةسلمامل ةبرنامج تعليم أبناء األقلي   "تنفيذ  ويهدف  . االحتاد األورويب 
يف املـسلمني    الطالب   اندماج إىل مكافحة ظاهرة التسرب وتعزيز       ٢٠١٣يف عام   أن ينتهي   

 . املدارس اليونانية

ـ طالب  بعض التدابري اإلضافية اليت اختذت لصاحل ال      وتشمل    -٧٠  :ني مـا يلـي    سلمامل
 يف املائة لقبول الطالب املسلمني يف التعليم العايل بينمـا           ٠,٥حتديد حصة خاصة بنسبة      )أ(

التكنولـوجي  التعلـيم   يف مؤسسات    من املقاعد    اً معين اً عدد ٣٤٠٤/٢٠٠٥أحدث القانون   
ـ    ٥٠٠  مببلغ   منحصرف  ) ب(و جيي املدارس املهنية من املسلمني؛    خلر العايل  هرياً يـورو ش

منحة دراسـية خاصـة     تقدمي  ) ج( و ؛خالل السنة الدراسية  سلم يف التعليم العايل     للطالب امل 
 . ةسلمامل ةمدارس األقليالقادمني من للطالب 

. يف تراقيـا مكان عبادة للمـسلمني   ٣٠٠وفيما يتعلق حبرية الدين، هناك أكثر من          -٧١
هبة لتلك املطبقة يف مجيع أحنـاء العـامل      ، مشا ن من خالل إجراءات شفافة متاماً     واملفتوُيختار  
نزاهة وتكتسي  .  يف اجملتمع احمللي   ةبارزال ةسلمامل، مبشاركة نشطة من الشخصيات      اإلسالمي

يف مسائل معينة مـن     املخولة للمفتني   السلطة القضائية   بالنظر إىل    أيضاًأمهية  وشفافية العملية   
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للـدين اإلسـالمي يف      مدرسنيتعيني   نت مؤخراً قوانني سُ وعززت  . اإلرثقانون األسرة و  
، إذا اختـاروا ذلـك،      مرتبات حكوميـة   على   م، وكذلك حصوهل  املكاتب الثالثة للمفتني  

 بات يستفيد من هذه االستحقاقات أيـضاً       و ؛الصحة والتقاعد حصوهلم على استحقاقات    و
 يـنص ،  الوقف اإلسـالمي  ؤسسات  مبوفيما يتعلق   .  القرآن الكرمي  واألئمة والدعاة ومدرس  

وهـو  ،  الـثالث الرئيسية  اإلدارية   على انتخاب أعضاء اللجان      ٣٦٤٧/٢٠٠٨رقم  القانون  
معفاة من  اإلسالمية  املؤسسات  مطلب قدمي لألقلية املسلمة لبَّته الدولة اليونانية، إضافة إىل أن           

 .  ألغراض خرييةُتستخدماملفروضة على املمتلكات اليت دفع ضريبة املمتلكات الرئيسية 

 املتعلقة بقانون األسرة واملرياث إىل      اهمرفع دعاو بني  اخليار  ة  سلماملعضاء األقلية   وأل  -٧٢
ن وتخذها املفت ي القرارات اليت    احملاكم أيضاً وتراجع هذه   .  أو إىل احملاكم املدنية    نياملفتني احمللي 

من أجل حتديد مدى توافقها مع الدستور اليونـاين ومعاهـدات           القضائية  يف نطاق واليتها    
املشار إليها أعـاله    املراجعة  احلاجة إىل تعزيز     جدياًاليونان  وتراعي  . وق اإلنسان الدولية  حق
 . اليت متارسها احملاكم احملليةو

 من اجلمعيـات واملنظمـات غـري     كبرياًيضم عدداًنشط ويف تراقيا واجملتمع املدين     -٧٣
مما ة وتعمل دون عوائق،     احملاكم املختص وهي منظمات مسجلة يف      ة،سلملألقلية امل احلكومية  

وتـسليط   ألقليـة ذه ا مجيع جوانب احلياة الثقافية والتعليمية واالقتصادية هل       على   احلفاظيتيح  
وقد وجدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف ثالث قضايا، أن          . عليها وتعزيزها الضوء  

ـ ل أو رفض تسجيل عدد متساو من اجلمعيـات،          املتعلقة حب كمة  احملقرارات   ـ شكل  ي  اًخرق
احلكومة سبل ووسائل تنفيذ أحكـام احملكمـة        وتدرس  . لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   

 .  املشار إليها أعالهاألوروبية

تابعـة  جمالت   تسعصحف و  تسع إذاعات و  سبعتشكل  وفيما يتعلق حبرية التعبري،       -٧٤
 . اقيا من بيئة إعالمية مفتوحة وحيوية وتعددية يف تراًجزءهلذه األقلية 

.  يف الربملـان   يف تراقيا أعـضاءً   ملسلمة  ان ينتمون إىل األقلية     ومرشحولطاملا انُتخب     -٧٥
ـ ومها  أعضاء الربملان،    شخصان من األقلية املسلمة يف تراقيا بني         حالياًهناك  و ن مـع   امنتخب

هـذه   ينتمون إىل    اً شخص ٢٤٠حوايل  أو ُعني   خب  وعالوة على ذلك، انتُ   . احلزب احلاكم 
 . لمنطقةلواسعة من الوظائف يف اإلدارة احمللية موعة ة جملقلياأل

عملية ميثل  حوار  هو  احلكومة اليونانية أمهية كبرية للحوار مع اجملتمع املدين، و        وتويل    -٧٦
تشجيع وتعزيز الرخاء واالستقرار وتكافؤ الفرص جلميع املواطنني اليونانيني،       إىلشاملة هتدف   

، احلكومة اليونانيـة  ستستمر  ولذلك،  .  الثقافية منية أو خلفياهت  بغض النظر عن معتقداهتم الدي    
يف البحث عن سبل ووسائل أخرى لتلبية احتياجات أعضاء األقليـة            ،من خالل هذه العملية   

 . ها ورفاهها وازدهارا وتعزيز تقدمهةسلمامل
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خلطـوات  واوتدابريها اإلجيابية   ،  ةسلماملاألقلية  جتاه   ةسياسة اليونان العام  تجسد  وت  -٧٧
معاجلة أي حتديات متبقية، يف تقارير اهليئات الدولية واإلقليميـة حلقـوق         املمكنة الرامية إىل    

قـرار  وال ٢٠٠٩لعام القضاء على التمييز العنصري جلنة  توصيات/استنتاجاتمثل اإلنسان، 
   .اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا الصادر عن ١٧٠٤/٢٠١٠رقم 
خمتلفـة  ي شخص يدعي االنتماء إىل جمموعة عرقية أو ثقافية          ألاليونان أن   وتدرك    -٧٨

هـذه   بيـد أن  . عليـه آثار سلبية   ترتب عن ذلك اخليار     دون أن ت  يف أن يفعل ذلك،     احلرية  
عدد قليل من األشخاص واليت ال تـستند إىل         اليت تصدر عن     أو التصورات الذاتية  املطالبات  

 رمسيـاً أن تعترف   على الدولة   كي حتتم   هتا  حقائق ومعايري موضوعية، ليست كافية يف حد ذا       
 واليت تضاف إىل احلقـوق      ألقلياتل  احملددة قوقاحلكأقلية، وتوفر ألعضائها    معينة  جموعة  مب

 مع النهج الذي اعتمدتـه      هذا الرأي متاماً  يتفق  و. معاهدات حقوق اإلنسان  املكفولة مبوجب   
 لمعايريل وفقاًووعالوة على ذلك، . اتمحاية األقليجمال قوق اإلنسان يف    احلديثة حل عاهدات  امل

اللغوية أو الدينية ال تؤدي بالضرورة إىل خلق         وأالثقافية   وأاالختالفات العرقية   فإن  ،  نفسها
 جموعات صـغرية عـددياً    مبعدم االعتراف   ال يعين   ويف هذا اإلطار،    . أقليات قومية أو إثنية   

أعـضاء هـذه    أن يتمتع   ، شريطة   "مايةاحليف  فجوة  "أي  معاملة متييزية أو    أي  كأقلية قومية   
يف ظل الظروف املنصوص عليها يف املعاهـدات         ماإلنسان وحرياهت حبقوق  بالطبع  اجلماعات  
  . اليت تتناول هذا املوضوعاإلقليمية حلقوق اإلنسانالعاملية و

  حقوق اإلنسانالتثقيف يف جمال -مكافحة التعصب   - كاف  

توعيـة  أنـشطة    عن تنفيـذ     ، فضالً  فعاالً اًريعي تش اًمكافحة التعصب إطار  تتطلب    -٧٩
 . يف القطاع العامسؤولنياملعامة اجلمهور وتدريب موجهة إىل و

األدوات املتاحة يف هذا     إحدى   احملاكم املختصة  اليت تْنفذها    التشريعات اجلنائية ومتثل    -٨٠
أو فعال التحريض على األعلى يعاقب ، يف مجلة أمور، ٩٢٧/١٩٧٩القانون ذلك أن . الصدد

تؤدي إىل التمييز أو الكراهية أو العنف ضد أفراد أو جمموعات مـن             ميكن أن   األنشطة اليت   
 عـن   ، فضالً  هلؤالء األفراد  أو الديين العرقي أو القومي    صل  األاألفراد على أساس وحيد هو      

تـصوير أو أي    ال بواسطة أو عن طريق الصحافة أو نص مكتوب أو          ، إما شفوياً  التعبري علناً 
وجيوز لسلطات االدعـاء    . ي فرد أو جمموعة من األفراد     أفكار مسيئة أل   عنسيلة أخرى،   و

بعض أن  وعلى الرغم من    . األفعال املشار إليها أعاله   باهتامات فيما يتعلق    توجيه  حبكم عملها   
يف واحدة وأدين املتهمون أمام احملاكم يف السنوات الثالث املاضية، ُرفعت ذات الصلة القضايا 

. منفذ على حنو كـاف    غري   ٩٢٧/١٩٧٩القانون  ال يزال   مبوجب حكم قضائي هنائي،      هامن
اإلطـاري  للمقرر  وشيك  إدخال  ، من خالل     قريباً عززُيوسُيحدَّث  اإلطار التشريعي   بيد أن   
واملتعلـق  ،  ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨ املؤرخ   ،JHA/2008/913 االحتاد األورويب جمللس  
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لنظام ، يف االقانون اجلنائيعن طريق ر العنصرية وكره األجانب     كافحة بعض أشكال ومظاه   مب
 . القانوين اليوناين

 على القانون اجلنائي ينص     ٢٠٠٨صدر عام    أن تعديالً أيضاً  من اجلدير باملالحظة    و  -٨١
، أو الكراهيـة بـسبب      العنصرية أو الدينية  اإلثنية أو   على أن ارتكاب جرمية بدافع الكراهية       

 . داً مشدِّاجلنسي، يشكل ظرفاًالتوجه اختالف 

ظـر  حب تتعلـق    عالم االلكترونية أحكاماً  التشريعات اليت تنظم وسائل اإل    وتتضمن    -٨٢
ستخدام أساليب التنظيم الذايت، مثل اعتماد وتنفيـذ  ومثة تشجيع وتعزيز ال  خطاب الكراهية،   

. مـات املهنيـة   اجمللس الوطين لإلذاعة والتلفزيون واملنظ    جانب  مدونات قواعد السلوك من     
االحتـاد األورويب   توجيـه   الـذي ينقـل     ،  ١٠٩/٢٠١٠املرسوم الرئاسـي رقـم      وينص  
شبكة حلماية حقـوق    على إرساء   خدمات وسائط اإلعالم اجلديدة،     بشأن   ٢٠١٠/١٣ رقم

وعـالوة علـى    . الفئات الضعيفة من السكان   اإلنسان اخلاصة ب    حقوق وخصوصاًاإلنسان،  
ملذكورة أعاله عقوبات إدارية على حمطات اإلذاعة والتلفزيون ااملستقلة ذلك، فرضت السلطة  

. كره األجانب أو التعصب    وأالعنصرية  اليت تتسم ب   اتطاباخلبث    حتترم التزامها بعدم   الاليت  
ن بينها تشغيل حمطة بـث إذاعـي        مأنشطة  بإلذاعة والتلفزيون   وتضطلع الشبكة العمومية ل   

ونان، من أجل تعزيز التسامح والقضاء على التحامـل         لغات املهاجرين الذين يعيشون يف الي     ب
 . معهموتعزيز التفاهم 

متعـددي الثقافـات، يـضع      لطـالب   اعـدد   تزايـد    ل يف جمال التعليم، ونظراً   و  -٨٣
املتعلـق  العمـل  أسـاس  س التعليم املشترك بـني الثقافـات و     ا أس ٢٤١٣/١٩٩٦ القانون

 جتماعيـة أو الثقافيـة أو الدينيـة       اخلصائص اال ذات  االحتياجات التعليمية للمجموعات    ب
والطالب العائـدين إىل    للطالب األجانب    ١٩٩٨ة قّيمة منذ عام     مساعدوقُدمت  . املختلفة
الذي أطلقتـه   ،  "العائدين إىل الوطن  املهاجرين و الطالب من   تعليم  "من خالل برامج    الوطن  

برنـامج تعلـيم    "يذ  تنفويهدف  . وزارة التربية الوطنية بتمويل مشترك من االحتاد األورويب       
الذي سيتم االنتهاء منـه يف      و  الذي ُوضع مؤخراً   "العائدين إىل الوطن  املهاجرين  من  الطالب  

 عن متكينهم من تطوير مهاراهتم يف البيئة        الطالب، فضالً إدماج  تعزيز  زيادة  ، إىل   ٢٠١٣عام  
 .  اليونانية بقدر كافاللغةمتكينهم من اكتساب املدرسية اجلديدة و

املفاهيم واملبادئ األساسية للتثقيـف يف جمـال        إدراج  ضافة إىل ذلك، يتم اآلن      باإل  -٨٤
وقد . الشاملة ملواضيع شىت  اجلديدة  الدراسية  يف املناهج   وجمال تعدد الثقافات    حقوق اإلنسان   

اآلخر "لتعزيز فهم    يستمر تنقيحها ، و ة والثانوي ةاالبتدائيُنقحت الكتب املدرسية يف املرحلتني      
 . هم وتفكريهمعتقدات اآلخرين، وطرق عيشمباالهتمام احترامه ولتعزيز  و"ختلفامل

اخللفية النظريـة  التعريف ب من    كبرياً  قدراً ن حىت اآل  تهمتدريب املعلمني وتوعي  ومشل    -٨٥
ـ  عـن اسـتخدام      فلسفة التعليم املتعدد الثقافـات، فـضالً      بو ديـدة  اجلتعليميـة   الواد  امل

 . األجانب للطالب
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يف جمال حقوق اإلنسان أمهية قـصوى ملنـع         املوظفني العموميني   ريب  تدويكتسي    -٨٦
مجيـع أشـكال تـدريب      على   تعليم حقوق اإلنسان     فقد ُعمِّم . انتهاكات حقوق اإلنسان  

سـبق  و. التركيز بشكل خاص على مكافحة مجيع أشكال التمييـز        ، مع   ملوظفني العموميني ا
 أيـضاً التعاون وذلك ب، ل حقوق اإلنسان يف جمافراد الشرطةألتدريب املستمر  احلديث عن ال  

املعلمـني  تدريب  ذات صلة ب   برامج   وُنفِّذت. املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية    مع  
لمدرسة الوطنيـة  ل يدراسالربنامج ويتضمن ال". اًتنوع"تزداد على التعامل مع فصول دراسية     

لفائدة  من احللقات التدريبية     ظم عدد كبري  ُنبينما  مقررات ذات صلة حبقوق اإلنسان       للقضاة
 . أعضاء السلطة القضائية

الـسلطات  وتتخذ  .  الديين يف اجملتمع   بالتنوعلتسامح من خالل االعتراف     ا وُيشجَّع  -٨٧
يف هذه و. الدولةتقدمها س اليونانية اخلطوات الالزمة لبناء مسجد يف قطعة أرض يف بلدية أثينا 

تكـون  ومن املتوقع أن    . ل القضايا العالقة   حل انونية بعد بعض الترتيبات الق  مل تكتمل   املرحلة،  
 .  للشروع يف مسابقة معمارية دولية لبناء املسجد٢٠١١يف عام الدولة اليونانية جاهزة 

  احلقوق االجتماعية واالقتصادية  - الم  

، قررت الدول األعضاء يف     ٢٠١٠في عام   ف.  صعبة ماليةوالة اقتصادية   حباليونان  متر    -٨٨
املـساعدة املتعـددة   إىل جانب  اليورو يف االحتاد األورويب دعم االستقرار يف اليونان،          منطقة

 بتنفيذ تدابري احلكومة حالياًتقوم ويف هذا اإلطار، . األطراف املقدمة من صندوق النقد الدويل    
ياة االجتماعية واالقتصادية للبلـد، مثـل       احلغطي قطاعات واسعة من     ت  يت، ال ةاملاليالتسوية  

التـدابري  أن هلذه    ومما ال شك فيه   . عمالة وقطاع الصحة والضمان االجتماعي وما إىل ذلك       ال
دولة "ماية حلالسياسات اليت تنتهجها احلكومة ضرورية بيد أن . تأثري عميق على اجملتمع ككل 

بذل كل  ُيو. ملالية العامة للحالة ا الوضع املزري   اليت تتعرض للخطر بسبب     " االجتماعيالرفاه  
األكثـر  ممكن للتخفيف من اآلثار املترتبة على السياسات املذكورة أعاله إىل الفئـات         جهد  
من خالل اعتمـاد تـدابري ملموسـة،        ( من السكان، وإنشاء شبكات األمان الكايف        اًضعف
ومـا  يف سوق العمل، واملعاشات التقاعدية،      اإلدماج  سيما يف جماالت التوظيف، وإعادة       وال

البلد مرة أخرى إىل    إىل إعادة   بري املذكورة أعاله اليت اختذهتا احلكومة       التداوهتدف  ). إىل ذلك 
 . طريق النمو االقتصادي املستدام، وتعزيز التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية للجميع

جلميـع  ) ٢٢املـادة    من   ٥الفقرة  (الضمان االجتماعي مكفول مبوجب الدستور      و  -٨٩
الـذي  قانون الضمان االجتماعي    ويضمن  . ونية يف البلد  األشخاص الذين يعملون بصورة قان    

 من اآلن فـصاعداً    بات قادراً السالمة املالية لنظام الضمان االجتماعي، الذي        اعُتمد مؤخراً 
 . يف املستقبل وحاالت الطوارئاألوضاع اليت ميكن أن تنشأ مجيع على معاجلة 

جتمـاعي  االق  احلن الدستور،    م ٢٢ للمادة   وفقاًحتمي الدولة،   وعالوة على ذلك،      -٩٠
وجيري التعامل على سبيل األولوية . املالئمة خللق فرص عملظروف  الضمن هتيئة   تلعمل و يف ا 
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إىل ، مثل الـداخلني اجلـدد    خلطر االستبعاد منه املعرضة تقليدياًللفئاتمع فتح سوق العمل   
مـن   وكبار الـسن     طويلةوالعاطلني عن العمل منذ فترات      سوق العمل، والنساء واملعوقني     

 .  عن العملالعاطلني

 أشكال خمتلفـة    يف يعيشون شخصاً ٢١ ٢١٦وفيما يتعلق باحلق يف السكن، هناك         -٩١
يـورو   ٢٣٤,٧٨من  مرة واحدة   الدعم املايل هلؤالء األشخاص      زيادة   تمتوقد  . من التشرد 

ـ   كحد أقصى؛ وعلى مستوى السلطات اإلقليمية         يورو ٦٠٠إىل   ٢٠٠٩عام   ذ جيـري تنفي
ا من الكـوارث    وتضررالذين  برامج احلماية االجتماعية ملكافحة الفقر ومساعدة األشخاص        

. لالجئني وطاليب اللجوء واألطفال غري املصحوبني     اسكان  برامج إل كما جيري تنفيذ    . الطبيعية
لكهـا وزارة الـصحة والتـضامن       متمنح املنازل اليت    يف سياق برنامج اإلسكان الشعيب، تُ     و

 . يةأسر تواجه مشاكل إسكانىل إاالجتماعي 

 جماناًوالعالج الطيب تقدمي االستشفاء وفيما يتعلق باحلق يف الصحة، جتدر اإلشارة إىل    -٩٢
وملواطين دول االحتاد األورويب واألجانب املقيمني بـصفة قانونيـة يف           للمواطنني اليونانيني   

، اقتـصادياً  نياحملـروم الصحي و املسجلني يف التأمني    وطاليب اللجوء والالجئني غري     اليونان  
،  الذين يعانون من أمراض معدية  وضحايا االجتار غري املؤمن عليهم، وكذلك الرعايا األجانب       

 . القانوين كمهاجرينبغض النظر عن وضعهم 

 حقوق الطفل  - ميم  

محاية املصاحل الفضلى للطفل املبدأ الذي تقوم عليه مجيع التـدابري املتعلقـة             تشكل    -٩٣
وقد اختذت تدابري متكاملة حلماية حقوق الطفل يف جماالت مثل مكافحة اإلقصاء            . الباألطف

غري املشمولني  االجتماعي، والدعم املايل واستحقاقات األمومة والرعاية االجتماعية لألطفال         
لتشريعات والسياسات املتعلقـة   وتكتسي ا  .، والرعاية البديلة لألطفال، وما إىل ذلك      باحلماية

وفيما . اليت سبق ذكرها، أمهية خاصة حلماية حقوق الطفل       ورتيل واالجتار بالبشر،    بالعنف امل 
ملكافحـة   ٣٥٠٠/٢٠٠٦ من القـانون     ٤املادة  توضح  يتعلق مبنع العقاب البدين لألطفال،      

 . " وتعليمهميف إطار تنشئة األطفالغري مسموح العقاب البدين  "أنالعنف املرتيل 

لتصديق على الربوتوكول االختيـاري امللحـق      ل مؤخراًالقوانني اليت سنت    ونصت    -٩٤
باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة،         

علـى   اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنـسي      و
رائم ضد احلرية اجلنـسية وجـرائم االسـتغالل         باجلحكام القانون اجلنائي املتعلقة     تعديل أل 

 هـذه   مـرتكيب على  ديدة تشديد العقوبات    اجلتدابري  وتشمل ال . االقتصادي للحياة اجلنسية  
إمكانيـة  الضحية سن الرشد، وعدم     يبلغ  حىت  السقوط بالتقادم   نظام  العمل ب تعليق  و،  اجلرائم
رائم املرتكبة ضد احلرية اجلنـسية      أحكام محاية البيانات الشخصية أثناء التحقيق يف اجل       تطبيق  

لضحايا امساعدة و والتدريب،   والتوعيةواالستغالل االقتصادي للحياة اجلنسية، ومنع اجلرمية،       
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حتديث  من الذي صدر مؤخراً   ٣٨٦٠/٢٠١٠رقم  القانون   وزاد. من األطفال، وما إىل ذلك    
املتحدة الـدنيا النموذجيـة     القصر، مع مراعاة قواعد األمم      اخلاص ب وتعزيز التشريع اليوناين    

 . )بيجنيقواعد (إلدارة شؤون قضاء األحداث 

فـي  ف. قلق بالنسبة للسلطات اليونانية مصدرحالة األطفال غري املصحوبني    وتشكل    -٩٥
مـا يتعلـق   زمنة، مبا يف ذلك املشكلة  هذه امل ل  حلساس  األمرسوم رئاسي   وضع   ٢٠٠٧عام  
 . للجوءا واطلبيألطفال الذين مل با

املرسـوم الرئاسـي    مـن    على أسـاس عـدة أحكـام         أيضاًحمميون  األطفال  و  -٩٦
ة  البـصري  ةالـسمعي الـربامج   حمتوى  من أي ضرر حمتمل من      ، وال سيما    ١٠٩/٢٠١٠ رقم
 . االتصاالت التجاريةو

ثالثة أطفال  تضم  اليت  باألسر   "دعم األسر " بشأن   3454/2006رقم  قانون  ويعترف ال   -٩٧
 . املالية واملؤسسيةواالستحقاقات انات  من اإلعةمستفيدبصفتها 

حلماية القصر مـن التبـغ       "٣٧٣٠/٢٠٠٨رقم  قانون  ال اعتمدوعالوة على ذلك،      -٩٨
 . "واملشروبات الكحولية

  األشخاص ذوي اإلعاقةحقوق   -نون   

 على  مومشاركتهاألشخاص ذوي اإلعاقة    تعزيز حقوق   ينص الدستور على واجب       -٩٩
وزارة الـصحة   وتراقـب   . ة االقتصادية واالجتماعية والسياسية للبلـد     قدم املساواة يف احليا   

ـ ، و ة للمرضـى  اخلارجيالداخلية و رعاية  السري وكاالت   إدارة و والتضامن االجتماعي    دد حت
بـرامج  تقر ومتـول    لرعاية االجتماعية، و  ا ارس سياسة استحقاقات  متمستوى الدعم املايل، و   

ح بطاقات النقل وتنفذ برامج تنظـيم خميمـات         التأهيل خارج املؤسسات اإلصالحية، ومتن    
، لألشـخاص ذوي اإلعاقـة  لدعم املايل   لعشرة برامج    تنفيذ   حالياًوجيري  . األطفال والكبار 

 شخص مـن ذوي     ١٩٤ ٠٠٠من املقدر أن    الدخل، و معايري  بغض النظر عن املعايري املالية و     
 . ٢٠٠٩ يف عام من برامج دعم الرعاية االجتماعيةاإلعاقة استفادوا 

قدمي اخلدمات  مل، ينبغي   ١٠٩/٢٠١٠ من املرسوم الرئاسي     ٨ للمادة   وأخريا، وفقاً   -١٠٠
،  على حنـو تـدرجيي     يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة    اإلعالمية جعل خدماهتم وبراجمهم     

 . سيما األشخاص الذين يعانون من إعاقات يف السمع والبصر وال

 استنتاج  - رابعاً  

عطي صورة صادقة ودقيقة حلالة حقـوق اإلنـسان يف          نالتقرير أن   يف هذا   حاولنا    -١٠١
اليونـان  وتتعهد  . اليونان والتعرف على اإلجنازات واألولويات والتحديات وأوجه القصور       
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واصلة السياسات واملبادرات يف مجيع اجملاالت احلامسة حلماية حقوق اإلنسان، بالتعاون مع            مب
 االسـتعراض نتـائج عمليـة     مراعاة  تمع املدين، مع    املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجمل    

، وكذلك التوصيات الصادرة عن آليات الرصد ذات الصلة، من أجل ضمان            الدوري الشامل 
 . الكامل واملتساوي والفعال جلميع حقوق اإلنساناإلعمال 

        


