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 المنهجية وعملية التشاور -أوالً  
الغررررن  مررررن هررررذا التقنيررررن هررررو  قرررردو عررررن  مررررو  ، ول نرررر   ررررام ، ومو رررروع  ل ت ررررورات  -1

، وهرررررو عرررررا  2011جمررررراة حايرررررة نقررررروم اإلنسررررران منرررررذ عرررررا   واإلجنرررررااات والتحرررررديات الن يسرررررية ي
االستعنا  األوة ل يونان. وقرد نسقرقت واارة ارار يرة هرذا التقنيرن، االتعراون الوثيرع مرو ايرو الرواارات 
املعنيرررررة اتع يررررر  نقررررروم اإلنسررررران وحايتهرررررا. وُو هرررررت ي املوقرررررو ال ررررر    لرررررواارة العررررردة وال ررررر افية 

، دعرروة م تونررة شا م رراورة عامررة مررو    رر  2015ألوة/ديسررمرب كررانون ا  15اإلنسرران، ي  ونقرروم
اجملتمرو املرديف ي األمانررة العامرة ل  ر افية ونقرروم اإلنسران التااعررة ل رواارة، وُواعرت الرردعوة ع ر  ن رراٍم 

كررانون   25واسررو. كمررا أا غررت ال ونررة الوقنيررة نقرروم اإلنسرران أعوررا ها قررذه امل رراورة. وُعقرردت ي 
  سررة اسررتمام عامررة ملنجملمررات اجملتمررو املررديف الرر  قرردمت  ع يقررات   يررة عقرر   2016ال ايف/ينرراين 

 و يرر  الرردعوة امل تونررة، ونجملمررت هررذه اة سررة األمانررة العامررة ل  رر افية ونقرروم اإلنسرران. وااإل ررافة 
، قُررررد   م ررررنوم التقنيررررن شا ال ونررررة الوقنيررررة نقرررروم اإلنسرررران. وروعيررررت، ي  رررريا ة التقنيررررن  شا ذلرررُر

 آلرا  ال  أعنات عنها منجملمات اجملتمو املديف وال ونة الوقنية نقوم اإلنسان.النها  ، ا
وينكرررر  التقنيررررن ع رررر   ن يررررذ التو رررريات الرررر  ق  تهررررا اليونرررران ي شقررررار اةولررررة األوا مررررن  -2

 و ررية، وي يتسررن  ررا  111االسررتعنا  الرردوري ال ررام . وشرردر اإل ررارة شا أن اليونرران ق  ررت 
، قدمت اليونان  قنيرنا  منن يرا  قوعيرا  ملنت ر  2014 و ية أ نى. وي ن ينان/يوني   14ق وة 

ن  ن يررذ التو رريات املق ولررة ي اةولررة األوا مررن االسررتعنا  الرردوري ال ررام . وي هررذا املرردة ا رر 
التقنين، ُقس مت التو يات املق ولة شا جماالت موا ريعية، ورُ ر  ال نعران اجملمقعران داة وهرا  مرن 

 التقنين انا   ع   ذلُ. 

األساسية  التطورات التي حدثت منذ االستعراض السابق في المعلومات -ثانياً  
 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على أرض الواقع -المتعلقة بالبلد 

 التطورات الرئيسية منذ الجولة األولى  
 وانر   أنرد   كانرت عن ت اليونان ي السنوات الست األ رية ألامة اقت ادية   رية   -3

سياسرات الت ردي قرن األامة األوسرو ن اقرا  الر   ريفثن ي العديرد مرن ال  ردان األوروايرة. و  رت أُ 
اعتمرراد  رردااري  ق رر  عقرر  م او ررات مررو امليفسسررات ذات ال رر ة وامل و ررية لألامررة، أساسررا ، 

و ندوم النقد الدويل. وكان ل  ساد االقت ادي   ثري م مرو   وال نُ املنك ي األورويب األورواية
احمل ر  اإلارايل  د اتم يع النسيج اال تمراع . واف را النرا جأدى شا ا  نااات ا تماعية وهد  

ي املا رررة، ومعررردة ال  الرررة اررر  ال ررر ا   24.6شا  ي املا رررة، وو ررر  معررردة ال  الرررة 25انسررر ة 
ي املا ررررة. وااداد أيوررررا  ميف ررررن اننمرررران  28.8األق رررراة شا  نفقررررمعرررردة ي املا ررررة، و  49.5 شا

اآلن متوسررررؤ امليف ررررن ي االورررراد األورويب   هررررو ي ررررومايررررادة ك رررررية، و  2008املررررادي منررررذ عررررا  
مرررن  ةرر  وشمنررا أيورررا  ،  سرر ان املعن ررر  ر ررن ال قرررن فحسرر  ررا    لاننمرران املرررادي  مي رر  وال
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السر  ات الوقنيرة  الس ان  ري ال قنا . وي   تر  ال ونرة الوقنيرة نقروم اإلنسران  سرتع  اهتمرا   
وم اإلنسررران ي سررريام  ن يرررذ اسرررتا يوية اررررنو  واةهرررات الدوليرررة املعنيرررة شا  رررنورة انرررتا  نقررر

املررايل واال تمرراع  مررن أامررة الررديون. وأكرردت ال ونررة الوقنيررة نقرروم اإلنسرران، ي ايا ررا األ ررري 
قواعرررررد اآلليررررات الدوليرررررة أو األوروايرررررة    ال جيرررروا أن  تحايررررر ، أنررررر2015متوا/يوليررررر   15املرررريفر  
األورويب نقررروم اإلنسررران امل ررر   ةميرررو الررردوة ع ررر  وا ررر  انرررتا  القرررانون الررردويل و  ال ررر ة ذات

ألامررة االقت ررادية اار ن  ررش ي هررذه اآلليررات. وأ ررارت منجملمررات اجملتمررو املررديف أيوررا  شا امل رراركة
قرروم مررن ينتمررون شا أ ررع  ق اعررات اجملتمررو  العرراق ون، حبالتمتو حبقرروم اإلنسرران، ال سرريما ارر

ا شا ذلرررُو، وع ررر  قررردرة السررر  ات ع ررر  واأل رررخاو ذوو اإلعاقرررة، واملسرررنون، واألق ررراة، ومررر
،  رردااري ملوا هرررة 2015نقرروم اإلنسررران. واعتمرردت ان ومرررة، منررذ كررانون ال ايف/ينررراين  شعمرراة

 15"األامرررة اإلنسرررانية" الررر   ررريفثن ع ررر  ال شرررات السررر انية األ رررد ننمانرررا   انجملرررن أدنررراه، ال قرررنة 
، 2015ا ها ي آ /أ سرر س ي يهرراو. و ع رر  اليونرران ع رر   ن يررذ ا  ررام أانمترر  مررو  ررنك ومررا
 حايررة نقرروم مررن يعررانونشا  سررع  ي سرريام  ن يررذ اال  ررام شا  غيررري اشاهررات ال سرراد و هرر  و 

عمرر  ع رر  و ررو منرروذ   ديررد ل،نتررا  يقررو ، مرر   ، ع رر  انررتا   أ ررد نرراالت الوررع ، و  مررن
ع رر  االلترر ا   آن ررا   رر  شعررادة  وايررو العرر   الوررنيا. وين رروي اال  ررام املررذكور عوحايررة العمرر ، و 

ا د  نقاش مو وع  نوة كي ية التعام  مو م ر  ة اسرتدامة الردين العرا  ل يونران، وهر  مسر لة 
 ملسار االقت اد اليونايف. ي  اية األمهية االنس ة

وقررد وررو ة  ررغؤ ا وررنة القرروي، الررذي اعتررادت اليونرران ع رر  موا هترر  اسرر   موقعهررا  -4
، نيث وفرد 2015األورويب، شا أامة هونة/ال ش  ي عا  اةغناي عند اند ارار   ل واد 

 خص، معجملمهم ال شون، شا اة ر اليونانية ي  نم حبن شجير . وارذلت  800 000أك ن من 
اليونررران  هرررودا  ها  رررة إلنقررراذ هررريفال  األ رررخاو احملترررا   واسرررتق ا م ا نيقرررة شنسرررانية ي اةررر ر 

ومررررا ي يهرررراو.  25ركتهم أيوررررا   انجملررررن أدنرررراه، ال قررررنة األماميررررة، دسرررراعدة السرررر ان احمل يرررر  وم ررررا
خت   انا ة شا استا يوية  ام ة قوي ة األ   ل تعام  مو ايو  وانر  امل ر  ة، الر   را  وال

أيوا  اُعد أورويب. وي هذا ال ردد، ركر ت ال ونرة الوقنيرة نقروم اإلنسران اقروة ع ر  انا رة شا 
 اد األورويب وال حة دا ن ال ال ة املتع قة دسا   ال وو .شعادة  يا ة سياسة ال وو  ي االو

، ايرررادة ك ررررية ي نرررواد  االعتررردا  ع ررر  2013-2012و رررهدت اليونررران، ي ال رررتة  -5
األ انرر  املقيمرر  ي اليونرران مررن قم  رر  منجملمررات مت نفررة أو أفررناد مت ررنف  ي  اولررة السررتغ ة 

من األامة االقت ادية، ع      ية ال يادة انادة  استيا  اعا ق اعات الس ان املتونرين ا دة
ي عدد املها نين  ري النجملامي . واعُتمدت قوان  وسياسات اغية الت دي ألعماة العن  ال  

 39  نتهُ و قو   القيم األساسية ال  يقو  ع يها اجملتمو الدميقناق  ل   د  انجملرن أدنراه، ال قرنة
ى  رران ة م رر حة ل تحررديات النااررة عررن   ايررد العنرر  ومررا ي يهرراو. وقررد   رردت  هررات أ ررن 

العن رررني، ومت  ررر  ذلرررُ ا ررر ٍ   ررراو ي ا رررتاق ال ونرررة الوقنيرررة نقررروم اإلنسررران مرررو م تررر  
، ي شن رررررا  " ررررر  ة  سررررروي  العنررررر  2011م و رررررية  ررررريفون ال  شررررر  ي اليونررررران، ي عرررررا  

يتم ر  ا ردا األساسر  منجملمرة  رري ن وميرة وهيشرات أ رنى، و  38العن ني" ال    ارق فيهرا 
  ذه ال   ة ي  وثيع انواد  العن نية.
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  خطط العمل الوطنية  
 (9-84)التوصية 

، 2016-2014أُعررردت   رررة العمررر  الوقنيرررة األوا ا ررر ن نقررروم اإلنسررران، ل  رررتة  -6
اتنسريع مررن واارة العرردة وال ر افية ونقرروم اإلنسرران. و ع ر  الررواارة، مررن  ر ة أمانتهررا العامررة 

يررة اال رر افية ونقرروم اإلنسرران، ع رر  حبررث قررنم ووسررا   موا رر ة و ررو آليررة خت رريؤ فعالررة املعن
و ررام ة وعم يررة نقرروم اإلنسرران، مررو مناعرراة التو رريات ذات ال رر ة املقدمررة مررن ال ونررة الوقنيررة 
نقرروم اإلنسرران. و ررددت منجملمررات اجملتمررو املررديف ع رر   ررنورة اعتمرراد   ررة عمرر  وقنيرررة ي 

 رررام ة  تورررمن االلت امرررات احملرررددة وذات األولويرررة الواقعرررة ع ررر  عرررا ع   ررر   وثيقرررة اسرررتا يوية
 الس  ات، ال  ين غ  أن يُعهد اتن يذها شا آلية فعالة. 

وفورر   عررن ذلررُ، جيررني شعررداد   ررة عمرر  وقنيررة ا رر ن نقرروم ال  رر ، اتنسرريع مررن  -7
مجملاي  ية املعنية وأمانةاألمانة العامة ل   افية ونقوم اإلنسان، ود اركة ايو الق اعات ان وم

 من اجملتمو املديف.  ال   . وسُت نح ار ة ي م اورة عامة   ارق فيها اةهات ال اع ة
وينص قانوٌن  در ميف نا  ع   شن ا  "جم س وقين مل افحة العن نية والتع  "، وهرو  -8

هيشررة م ررتكة ارر  الررواارات   ررارق فيهررا هيشررات مسررتق ة  منهررا ال ونررة الوقنيررة نقرروم اإلنسرران 
وأم  املجملاي اليونايفو واةهات  ران ة امل ر حة التااعرة ل موتمرو املرديف، وُي  ر  هرذا اجمل رس، 

 أمور، او و   ة عم  وقنية مل افحة العن نية والتع  . ي ا ة 

  اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات  
 (9-84)التوصية 

ي  ررر ة ال ونرررة الوقنيرررة نقررروم اإلنسررران  هررردا ،  ررر ة فرررتة التقنيرررن، ي أدا  مهامهرررا.  -9
و ريات ، عرددا  مرن الت2010واو    او، اعتمدت ال ونة الوقنية نقوم اإلنسان، منذ عا  

املو هة شا الس  ات الوقنية واةهات الدولية املعنية ا  ن الت ثري الوار لألامة االقت ادية ع   
التمتو حبقوم اإلنسان، مو التكي  ع   ال عردين الروقين واألورويب لألامرة. وأولرت ال ونرة الوقنيرة 

ذلرُ، اعتمردت ال ونرة  نقوم اإلنسران اهتمامرا   ا را  أيورا  مل افحرة العن رنية. وااإل رافة شا
 و يات و قرارين ا ر ن جمموعرة متنوعرة وواسرعة مرن املسرا  ، منهرا انرع ي املرا ، وحايرة نقروم 
األق اة واملسن ، وا وية اةنسانية، واةنسية، وما شا ذلُ. وُي ار ي أنيران ك ررية شا أعمراة 

مليرررة واإلق يميرررة املعنيرررة حبقررروم و و ررريات ال ونرررة الوقنيرررة نقررروم اإلنسررران ي  قرررارين اآلليرررات العا
اإلنسرررران وي قررررنارات وأن ررررا  ا يشررررات القوررررا ية و رررر   القوررررا ية. و ررررويل السرررر  ات املخت ررررة 
االعت ررار الوا رر  لتو رريات ال ونررة الوقنيررة نقرروم اإلنسرران ي اإل ررنا ات الت ررنيعية واإلداريررة. 

ة ال ونرررة الوقنيرررة نقررروم وعررر وة ع ررر  ذلرررُ، أدى  عررردي    رررنيع  ُأ رررني مررريف نا  شا  ع يررر  قررردر 
 اإلنسان ع   أدا  رسالتها. 
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و وا رررر  أمانررررة املجملرررراي ي اليونرررران أدا  دور ر يسرررر  ي  ع يرررر  وحايررررة نقرررروم اإلنسرررران  -10
واننيررات األساسررية. وقررد ن ررذت ان ومررة عررددا  ك ررريا  مررن  و رريات أمانررة املجملرراي. وعرر وة ع رر  

يرررة الوقنيرررة" دو ررر  الربو وكررروة اال تيررراري ال  اقيرررة ذلرررُ، ُعيقنرررت األمانرررة ا ررر تها "اآلليرررة الوقا 
مهامهررررا منررررذ  ، وهرررر   رررريفدي2014مناهوررررة التعررررذي ، الررررذي  ررررد قت ع يرررر  اليونرررران ي عررررا  

ا  تها هيشة الن د ارار ية إل رنا ات  ننير  رعايرا ال  ردان  رري األوروايرة. ويُتوقرو  2014 عا 
عنيرررة ااملسررراواة عقررر  منا عرررة قرررانون م افحرررة أن  عررر  ا مسررريفوليات أمانرررة املجملررراي ا ررر تها هيشرررة م

 . 3304/2005التميي  

  الحكومية ومنظمات المجتمع المدنيالتعاون مع المنظمات غير   
 (75-83و 16-83)التوصيتان 

 تعاون الس  ات املخت ة مرو املنجملمرات  رري ان وميرة ومنجملمرات اجملتمرو املرديف ي عردد  -11
 شررر  وم تمسررر  ال ورررو ، درررن فررريهم األق ررراة  رررري ال رررحوا ، مرررن اجملررراالت، ال سررريما حايرررة ال 

ومسرررراعدة األ ررررخاو الوررررعي ة نررررا م اسرررر   األامررررة االقت ررررادية، وم افحررررة االشررررار اال  ررررن، 
. وعررررادة مررررا يُت رررراور مررررو املنجملمررررات  ررررري  و ع يررر  وحايررررة نقرررروم النسررررا  واألق رررراة، ومررررا شا ذلرررُر

نيعية املهمرررة، ع ررر  حرررو مرررا نرررد  مررريف نا  ا ررر ن ان وميرررة ي املنن رررة التحورررريية ل م رررادرات الت ررر
،  القرررانون املتع رررع ارررر رررو ن اقررر  لي رررم  امل  يررر . وش رررافة شا ذلررُر "عقرررد ال رررناكة املدنيرررة" الرررذي ُوسق

منجملمرة  رري ن وميرة  انجملرن ال قرن    38  ارق  ر  ة  سروي  العنر  العن رني، الر   تر ل  مرن 
لتع ر  وال نيرع العامر  املعرين ارالعن  العن رني. و، ي اجمل س الوقين مل افحرة العن رنية وا45و 5

وأ ريا ، شدر اإل ارة شا أن سرتا  مرن املنجملمرات  رري ان وميرة األك رن مت ري   هر  أعورا  ي ال ونرة 
 الوقنية نقوم اإلنسان.

  تنفيذ التوصيات   
 (96-83و 15-83و 14-83)التوصيات 

لتو رريات ايررو آليررات حايررة نقرروم  عررادة  مررا ُشررني السرر  ات املخت ررة دراسررة وافيررة -12
اإلنسررران، درررا فيهرررا  و ررريات اإل رررنا ات ارا رررة، و ناعيهرررا مناعررراة  امرررة، و  رررارق السررر  ات ي 

 نوار متااعة انقا  مو ايو امل     اواليات. 
و ُنارررررت شا ال غرررررة اليونانيرررررة ن ررررري ة االسرررررتعنا  األوة الرررررذي ُأ رررررني ي شقرررررار آليرررررة  -13

 ام ، وأ  حت وانردة مرن وثرا ع املع ومرات األساسرية املهمرة ي  ريا ة االستعنا  الدوري ال
التقررارين الدوريررة املقدقمررة شا هيشررات معاهرردات نقرروم اإلنسرران وي شعررداد   ررؤ العمرر  الوقنيررة 
ا رر ن نقرروم اإلنسرران. وشا  انرر  ذلررُ،   ترر   اليونرران اوررمان أن  ُررت م شا اليونانيررة و ُن ررن 

ستعنا  الدوري ال رام ، وامل نجملرات ارتاميرة  يشرات معاهردات ع   ن ام واسو  و يات اال
نقررروم اإلنسررران عقررر  النجملرررن ي التقرررارين الوقنيرررة، فوررر   عرررن التو ررريات األ رررنى ذات ال ررر ة 
ال ادرة عن آليات حاية نقوم اإلنسان. وشدر اإل ارة شا أن ال ونة الوقنية نقروم اإلنسران 
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جملات ارتامية األ رية ل   من ال ونة املعنية اانقوم االقت رادية  نات شا ال غة اليونانية امل ن
واال تماعيررة وال قافيررة، املن رر ة دو رر  العهررد الرردويل اررراو اررانقوم االقت ررادية واال تماعيررة 
وال قافيرة، وال ونررة املعنيررة حبقرروم اإلنسرران، املن رر ة دو رر  العهررد الرردويل اررراو اررانقوم املدنيررة 

 ا ع   موقعها ال    . والسياسية، ون نهت

 متابعة االستعراض السابق: اإلنجازات والتحديات والعقبات -ثالثاً  
  التصديق على الصكوك الدولية  

، 6-83، و5-83، و4-83، و3-83، و2-83، و1-83)التوصيييييييييات 
، 7-84، و6-84، و5-84، و4-84، و3-84، و8-83، و7-83و
 (8-84و
األوا ل سرررررتعنا  الررررردوري ال رررررام ، ع ررررر  كررررر  مرررررن  رررررد قت اليونررررران، منرررررذ اةولرررررة  -14

و  4074/2012نقررررروم األ رررررخاو ذوي اإلعاقرررررة وانو وكو رررررا اال تيررررراري  القرررررانون  ا  اقيرررررة
والربو وكرروة اال تيرراري ال  اقيررة مناهوررة التعررذي  و ررريه مررن  ررنو  املعام ررة أو العقواررة القاسررية 

نت أمانة املجملاي ي اليونان ا  تها اآللية و وعيق 4228/2014ال شنسانية أو املهينة  القانون  أو
الوقا يرررة الوقنيرررة  كمرررا  ررردققت ع ررر  اال  اقيرررة الدوليرررة نمايرررة ايرررو األ رررخاو مرررن اال ت رررا  

و  وا  اقيررررة جم ررررس أورواررررا املتع قررررة د افحررررة االشررررار اال  ررررن 4268/2014القسررررني  القررررانون 
عتمررررد الربملرررران قانونررررا  االت ررررديع ، ا2016و. وي كررررانون ال ايف/ينرررراين 4216/2013  القررررانون

 املي ام اال تماع  األورويب املنق ح جمل س أورواا.  ع  

  حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 (29-83)التوصية 

كان لألامة االقت ادية، كما س ع الت كيد،   ثري س ا ع   التمتو اانقوم االقت ادية  -15
يررة او رر   راو. و ع رر  ان ومررة ع ر  اخترراذ  رردااري نمايرة  ررنا ح السرر ان واال تماعيرة وال قاف

األ رررد  رررع ا ، قررردا احملافجملرررة ع ررر  الو رررا  اال تمررراع  وعررر   مجملررراهن الت ررراوت اال تمررراع  
واملتع ررع  2015، املعتمررد ي آذار/مررار  4320ال اسررو. وا رر    رراو، ييفكررد القررانون رقررم 
و واألسرررن الرررذين يعي رررون ي مرررنوا فقرررن مررردقو ي دوا هررة "األامرررة اإلنسرررانية"، نرررع األ رررخا

ان رروة ع رر  السرر و واررردمات األساسررية دون أي متييرر ، ات ويرردهم اال هناررا  جمانررا ، ومررنحهم 
 ررخص.  300 000شعانررة شجيررار وقسررا م املعونررة الغذا يررة  وقررد أفرراد هررذا القررانون اال عرر  حررو 

،   ة اند األدىن 2014ل ايف/نوفمرب وع وة ع   ذلُ، ن  ذت اليونان، منذ منت     نين ا
ا دية، و ستهدا هذه ار ة األفرناد واألسرن الرذين يعي رون ي مرنوا  13املومون ل د   ي 

فقررن مرردقو. و عترر   ان ومررة ال ررد   رردرجييا  ي  ن يررذ   ررة انررد األدىن املوررمون ل ررد    اعت ررارا  
ي ايرررو أحرررا  ال  رررد حب ررروة  ايرررة  و، قررردا  ن يرررذها  ن يرررذا  كرررام   2016نيسررران/أاني   1 مرررن
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. وي الوقررررت ن سرررر ،  نسرررر  االسررررتا يوية الوقنيررررة ل،دمررررا  اال تمرررراع  األسررررا  2016 عررررا 
إل  ح السياسات املتع قة دوا هرة ال قرن واالسرت عاد اال تمراع  ومجملراهن التميير ، وهتردا شا 

 ررتق لتنسريع ور ررد و قيرريم شير   أولويررة إل رر ح نجملرا  انمايررة اال تماعيررة، وشا و رو شقررار م
 ايو التد  ت ذات ال  ة. 

 الحق في العمل  
أ ارت هيشات الن د الدولية، ع   النحو الذي وثققت  ال ونة الوقنيرة نقروم اإلنسران،  -16

شا نرردو  انتهاكررات أو و ررود وررديات مسررتمنة فيمررا يتع ررع اررانتا  وحايررة وشعمرراة انررع ي 
 رررنا   ررردااري التق ررر . و رررويل ان ومرررة أولويرررة لتقررردو الررردعم شا العمررر  وانرررع ي املعررراش، مرررن 

العرراق   قرردا التخ يرر  مررن آثررار الو ررو االقت ررادي الررناهن. و ن ررذ اليونرران، ي ال ررتة الناهنررة 
 مسررت يد، وذلرُر ااالسررت ادة 110 000، اررنامج  وميرر   سررتهدا حررو 2016ونررآ آذار/مررار  

 ل ورراد األورويب  وشن كانررت هررذه ال ررناديع  ررري كافيررة ملعاةررةال ام ررة مررن مرروارد ال ررناديع ا ي  يررة 
 54 000م ررر  ة ال  الرررةو. و ُن قرررذ ارررنامج ل توميررر  ي ميفسسرررات املن عرررة العامرررة قررردا دعرررم 

و، واملسرراعدة ي شدمرا هم ي سرروم العمرر ، مررو وسرر  2015-2014 رخص عاقرر   ل  ررتة 
، سررررُتن قذ اررررنامج منقحررررة 2016ر/مررررار  اررررردمات اال تماعيررررة املقدمررررة ل مررررواقن . واعررررد آذا

العامة ع   أسا  ريادي ي ال  ديات ال   سوق  أع   معدالت  ل تومي  ي ميفسسات املن عة
 ال  الة ال وي ة األ  . ويُعت   أيوا   ن يذ  د  ت مت ام ة ش افية. 

 الحق في الصحة  
النعايرة ال رحية. و  رري  كانت لألامة االقت رادية الر  قراة أمردها عواقر  سر  ية ع ر  -17

مرررواقن ال يتمتعرررون اتررر م   رررح ، وشا أن  رررن ة ك ررررية مرررن  2 500 000التقررردينات شا أن 
الس ان  عيش وت  ؤ ال قن، ي الوقت الذي ار  و في  ا دة عردد ونسر ة األ رخاو الرذين 

ي اليونان من ي  ُ    انتيا اهتم من النعاية ال حية. وع وة ع   ذلُ، يعايف النجملا  ال ح  
نقص التموي ، وهو و و أسر ت لر  أيورا  ال ونرة الوقنيرة نقروم اإلنسران، نيرث ي  ر  اإلن رام 

ي املا رة، وهر  نسر ة  4.5ع ر  ال رحة العموميرة، كنسر ة مشويرة مرن النرا ج احمل ر  اإلارايل، حرو 
وهترررردا  ي املا ررررة. 7.5 قرررر  عررررن متوسررررؤ اإلن ررررام ع رررر  ال ررررحة ي االورررراد األورويب، ال ررررال  

ان ومرررة شا رفرررو مسرررتوى اإلن رررام ع ررر  ال رررحة  ررردرجييا  ليقرررت  مرررن متوسرررؤ م ي ررر  ي االوررراد 
األورويب،  ا يومن ن وة اةميو ع   النعاية ال حية، وي الوقرت ن سر  شن را  نجملرا  ل نعايرة 
دة ال حية األوليرة قرادر ع ر  موا هرة التحرديات الناهنرة. وي السريام ن سر ، قرنرت ان ومرة ايرا

 و وفري الت م  ل مواقن   ري امليفم ن .  2016مي انية النعاية ال حية العمومية لعا  
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  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
 (4-83)التوصية 

عقرررر  الت ررررديع ع رررر  ا  اقيررررة نقرررروم األ ررررخاو ذوي اإلعاقررررة، ُعينررررت واارة العمرررر   -18
التنسيع  عن ر يس الوارا ،  هة والومان اال تماع  والتوامن اال تماع ، دو   قنار  ادر

املعنيرررة ان رررد  ن يرررذ اال  اقيرررة، وذلرررُ االتعررراون مرررو  ررر  ة مرررن ا يشرررات املخت رررة ي ان ومرررة، 
واو  ها آلية التنسيع املعنية اتيسري األن  ة ذات ال  ة. وايادة ع   ذلُ، ينص القنار ن س ، 

ديف وي ررررارق م رررراركة كام ررررة، و مررررن اال  اقيررررة، ع رررر  أن يسررررهم اجملتمررررو املرررر3 33 وفقررررا  ل مررررادة
سرريما األ ررخاو ذوو اإلعاقررة واملنجملمررات املم  ررة  ررم، ي ر ررد هررذه العم يررة. وااإل ررافة شا  ال

ذلرررُ،  ررردور م ررراورات مسرررتمنة مرررو اجملتمرررو املرررديف مرررن أ ررر  شن رررا  آليرررة مسرررتق ة لن رررد  ن يرررذ 
ديف عرن الق رع شاا  التر  ن اال  اقية. وأعنات ال ونة الوقنية نقوم اإلنسان ومنجملمات اجملتمو املر

 ي شن ا  هذه اآلليات املستق ة. 
وعرر وة ع رر  ذلررُ، سررتك  االسررتا يوية الوقنيررة ل،دمررا  اال تمرراع ، املررذكورة أعرر ه،  -19

ع ررر  ال شررررات املسررررتهدفة الررر   وا رررر  االسررررت عاد اال تمرررراع  أو الررر  ااد   ررررن  عن ررررها ل  قررررن، 
 فيها األ خاو ذوو اإلعاقة.  دا
ذوي اإلعاقررررة،  سررررع  اليونرررران شا اعتمرررراد شقررررار الو رررروة ع رررر   اتسررررهي  يتع ررررع وفيمررررا -20

 ديررد، وصا ررة ال  حررة العامررة ل م ررايف وس سرر ة مررن القررنارات ذات ال رر ة،  ررا يوررمن    ررنيع 
الو رروة األفقرر  والنأسرر  شا ايررو امل ررايف واألمرراكن اةديرردة. ووفقررا  ل قررانون، ُي ررت  ل ح رروة 

قرردو رسررم خت ي رر  يو ررح كي يررة د رروة امل رر . واالنسرر ة شا امل ررايف القا مررة، ع رر  ر  ررة انررا   
. وع وة ع   ذلُ، جيروا لوكراالت 2020 نته  مه ة است ماة التعدي ت ال امة انهاية عا  

الق ررام العررا  أن  تخررذ ار رروات الوررنورية، وفقررا  ل قررانون الوا رر  الت  يررع، اغيررة شن ررا  هياكرر  
اإلعاقرررة د ررروة هرررذه الوكررراالت. وشررردر اإل رررارة او ررر   ررراو شا  ن يرررذ  تررريح لأل رررخاو ذوي 

انامج لتع ير  و روة األ رخاو ذوي اإلعاقرة شا امل رايف ال  ديرة العامرة. وشردر اإل رارة أيورا  شا 
أن مناكرر   دمررة املررواقن ، املنررو  قررا ش ررنا  عرردد مت ايررد مررن املعررام ت مررو ان ومررة، جيرر  أن 

  األ رررخاو ذوي اإلعاقرررة د و رررا ع ررر  النحرررو املن ررروو ع يررر  ي  و ررد ي أمررراكن يسررره  ع ررر
 ال  حة العامة ل م ايف. 

وي جمرراة التع رريم، ركرر ت اإل رر نات الرر  ُأ نيررت مرريف نا  ع رر   عرر  النجملررا  التع يمرر   -21
ررذت  رردااري لوررمان ن رروة ايررو ال رر   ذوي اإلعاقررة أو الررذين يعررانون مررن  أك ررن  رروال . واختت

ع م ع ررر  املرررواد التع يميرررة ي  ررر   رقمررر . ويُتررراح التع ررريم الرررذي يناسررر  ذوي  رررعواات ي الرررت
ررر ت قياكررر  الررردعم املناسررر ة، ويُتررراح أيورررا  ي  االنتيا رررات ارا رررة ي املررردار  العاديرررة الررر  ُ هق
املرردار  املخ  ررة لررذوي االنتيا ررات ارا ررة. و ُترراح اررنامج التع رريم املنرر يل عنررد الوررنورة. ومررو 

نة املجملاي ي اليونان عن اواعث ق ع شاا  التحديات املسرتمنة الر   تع رع أساسرا  ذلُ، أعنات أما
انقص املوارد  من نيث التموير  والعرام  و. و ُقردق  م ايرا ومعا رات وشعانرات ماليرة لأل رخاو 
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ذوي اإلعاقررة. وهترردا اررنامج دعررم سرر ن املعي ررة شا  رروفري م رران شقامررة ارردي  ي اجملتمررو احمل رر  
 ي اإلعاقة الذهنية، وشن  شيداعهم ي امليفسسات واست عادهم مرن اجملتمرو، ووسر لأل خاو ذو 

 استق ليتهم، وشدما هم ي اجملتمو. 

 حماية الطفل  
أعناررت أمانرررة املجملرراي ي اليونررران ومنجملمررات اجملتمرررو املررديف عرررن اواعررث ق رررع شاا  األق ررراة  -22

املررررودع  ي امليفسسررررات، وأكرررردت انا ررررة شا ش رررر ح اإلقررررار القررررانويف، و ررررمان فعاليررررة الن ررررد 
واإل رررناا، و  رررويو األ ررر اة ال دي رررة لنعايرررة ال  ررر . ول  ررروز هرررذه الغايرررة، أع نرررت واارة العمررر  

 تمرراع  والتوررامن اال تمرراع  الت امهررا ال رار  ااخترراذ ايررو الترردااري الوررنورية ل تحرروة والورمان اال
مررن األوسررا  امليفسسررية امل تقررنة شا امل رراعن اإلنسررانية شا اررردمات اجملتمعيررة، وذلرُر قرردا دعررم 
عم ية النعاية  ار  امليفسسات. و تعاون الواارة مو ك  من أمانرة مجملراي ال  ر ، ومنجملمرات اجملتمرو 
 املديف، ودا نة دعم اإل  ح ا ي    التااعة ل م و ية األورواية، ع    مان استدامة التحوة. 

و ُعمررد واارة العمرر  والوررمان اال تمرراع  والتوررامن اال تمرراع ، اسررتنادا  شا م رراد  األمررم  -23
، 2016ايرة عرا  املتحدة التو يهية ل نعايرة ال دي رة لألق راة، ش ر نا    رنيعيا  يُتوقرو ال رناز منر  انه

وينك  هذا اإل  ح ع   و و معايري م تكة ةرودة النعايرة ال دي رة لألق راة وع ر    رويو منافرع  
ك الة األق اة واملنافع ال غرية ال   قد  النعاية املن لية املتمحورة نروة نقروم ال  ر  وانتيا ا ر ، 

ُ اتروفري  ردمات الردعم وي الوقت ن سر  و رو اسرتا يويات وقا يرة لتونر     ُر األسرنة، وذلر
، أُدر  األق ررراة  رررمن ال شرررات املسرررتهدفة ي االسرررتا يوية الوقنيرررة  اجملتمعررر . وعررر وة ع ررر  ذلررُر
ل،دمرا  اال تمراع . وأكردت منجملمررات اجملتمرو املرديف أيورا  انا ررة شا ارو ايانرات منهويرة عررن 

ي ادعررا ات االعترردا  األق رراة الررذين يعي ررون ي امليفسسررات، وانا ررة شا آليررة مونرردة ل تحقيررع 
 ع   أق اة. ودعت هذه املنجملمات أيوا  شا شلغا  عم يات الت ين ارا ة. 

  التعاون اإلنمائي الدولي   
 (97-83)التوصية 

نجملررررنا  شا ال ررررعواات املاليررررة ار ررررررية الرررر   وا ههررررا اليونررررران،  ق  ررررت ا رررردة الرررررربامج  -24
متعدد السنوات وشقار   رنيع   ديرد ل تعراون ار  اإلمنا ية، و وقق  اعتماد اننامج شمنا    ديد 

الرررواارات. ومرررو ذلرررُ،  ررردرق ايرررو الرررواارات أهرررداا التنميرررة املسرررتدامة الررر  اعُتمررردت مررريف نا ، 
 وستسع  شا وقيع هذه األهداا ي شقار ش نا اهتا اإلمنا ية املق  ة. 
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  ملتمسو اللجوء والمهاجرون غير النظاميين   
 ،67-83، و66-83، و65-83، و12-83و ،11-83و ،10-83)التوصيييات 

 ،74-83، و73-83، و72-83، و71-83، و70-83، و69-83، و68-83و
          ، 89-83، و88-83، و87-83، و86-83، و85-83، و82-83و
 (18-84، و95-83، و94-83، و93-83، و92-83و ،90-83و
اةغناي عند اند اررار   ل وراد  تعن  اليونان لوغؤ هونة اال  القوة اس   موقعها  -25

األورويب، واس   امتداد ندودها الربية وال حنية، وقنقا من ا دان امل ردر والع رور الن يسرية ل هورنة 
. فرررررر ك ن 2015 ررررررري النجملاميررررررة. وأ ررررررذت أامررررررة ا وررررررنة/ال  ش  أاعررررررادا   ررررررري مسرررررر وقة ي عررررررا  

يونانيررة ي  ررنم حبررن شجيرر ، وهررو  ررخص، معجملمهررم ال شررون، و رر وا شا اةرر ر ال 800 000 مررن
. وختترررب دوا ررن وهياكرر  االسررتق اة 2014 ررع  العرردد الررذي و رر  ي عررا   24عرردد ي  رر  حررو 

األويل ي اليونررران قررردراهتا ا رررورة مسرررتمنة ي وقرررت  عرررايف فيررر  اليونررران مرررن م ررراع  ماليرررة  رررديدة 
شنقراذ نيراة ال  رن ي ال حرن، اس   األامرة االقت رادية. وي ير ُة نرن  السروان  اليونانيرة  هردا  ي 

 رررخص ي  100 000 نيرررث أنقرررذ نرررن  السررروان  أعررردادا  ها  رررة مرررن ال  شررر  فرررام عرررددهم
. وجنحت ان ومة، ي فتة امنية و ي ة ل غاية، ي شن ا  منافرع مناسر ة ي من قرة أثينرا 2015 عا 

 هودهرا الناميرة  ال ربى قدا شيوا  عدد من ال  ش  ا    ميفقت. و وا   الس  ات املخت رة
شا وسررر  منافرررع االسرررتق اة وش رررنا ات فرررنا الوافررردين، وشا شقامرررة "نقرررا  سرررا نة"، االت ررراور مرررو 
امل و ية األورواية واملنجملمات األورواية ذات ال  ة، لتيسري شعرادة  روق  ال  شر  ي ا ردان أ رنى 

ل  شرر  االتعرراون مررو م و ررية دا رر  االورراد األورويب، ولوررمان  رروفري اإلقامررة املناسرر ة لعرردد مررن ا
 رريفون ال  شرر . ومررن الوا ررح أن السرر   املتانررة ل سرر  ات اليونانيررة  ررري كافيررة، وهررو مررا أ ررارت 

أيوررا  منجملمررات اجملتمررو املررديف. و تعرراون اليونرران  عاونررا  وثيقررا  مررو  ررنكا ها األوروايرر  مررن أ رر   شليرر 
 اُعٌد أورويب.  اختاذ  ج  ام  ملوا هة هذا التحدي الذي ل  االت كيد

ونُ ررذت   ررة العمرر  الوقنيررة املتع قررة اا رر ح نجملررا  ال وررو  وشدارة ا وررنة ملرردة عررام   -26
، ُو عت   ة عم  منقحة ع   أسرا  2012و. وي كانون األوة/ديسمرب 2010-2012 

أ ررا "وثيقررة قاا ررة ل تعرردي " قرردا  ررمان ان رروة ع رر  انمايررة الدوليررة، مررن  انرر ، و ررمان 
 إلعادة، من  ان  آ ن. فعالية نجملا  شدارة اندود وا

ووفقا  ر ة العم  اليونانية، أُن شت س  ة خمت ة  ديدة مسيفولة عن ش نا ات ال ورو   -27
 كانررت  2013ن ينان/يونيرر   7و. وارردأت دا ررنة ال وررو  عم ياهتررا ي 3907/2011 القررانون 

 و.2015 سررت م ا رر  شق يميررة معنيررة اررال وو  وثرر   ونرردات معنيررة اررال وو   عمرر  ي  ايررة عررا 
. 2015عرا   ي 33.2ق ر  ةرو ، وهرو عردد ااد انسر ة  27 000وُقد  نآ اآلن أك رن مرن 

ي املا رة، ي نر  ي ر  متوسرؤ مردة  50وي    معدة االعتاا او و ال  ئ  املنن ة األواو 
قعررن،  8 600اإل ررنا  شا ث ثررة أ ررهن. و  قررت السرر  ة املعنيررة اررال عون  املنن ررة ال انيررةو أك ررن مررن 

ي املا رة. وشرني ناليرا  منا عرة ش رنا  ال ورو  ي  15ن  ي   معدة القرنارات اإلجياايرة شا  ي
 قانون وقين. و شاEU/2013/32سيام ووي  التو ي  املعادُة  يا ُت  واملتع ع اا نا ات ال وو   
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و ت ل  دا نة االستق اة األويل ناليا  من منك ين ل سرتق اة، وونرد   متنق تر ، ومنفرع  -28
شقامررة م ترروح لأل ررخاو الررنا    ي العررودة ال وعيررة شا ا رردا م األ رر ية، ومنفررع شقامررة م ترروح 

 دا رنة االسررتق اة مل تمسر  ال ورو  واأل ررخاو الورع ا  ورعايررا ال  ردان  ررري األوروايرة. ويُعهررد شا
األويل دهمررررة  سرررروي  وشث ررررات هويررررة وأ رررر  رعايررررا ال  رررردان  ررررري األوروايررررة عررررن قنيررررع مرررروم   
متخ  ررر ، مرررو  رررمان  سررروي  النعايرررا األ انررر  وفح رررهم ق يرررا ، و  ويررردهم دع ومرررات عرررن 
نقوقهم، نآ فيما خيص ش نا  ال وو ، فو   عن الردعم الن سر . وُ راة األ رخاو الورع ا  

مسرو ال ورو  شا ا ياكر  املناسر ة. أمرا مناكر  االسرتق اة األويل فهر  ليسرت مناكر  انتوراا. وم ت
يومررا ، وهررو عرردد األيررا  األق رر   15وقررد مي ررث قررا املهررا نون  ررري النجملررامي  فررتة ال   يررد عررن 

 يومررا   25الرر ا  ل،نالررة شا ا ي رر  املناسرر   وجيرروا ي مررنوا اسررت نا ية فقررؤ متديررد ال ررتة شا 
 دو   قنار مس    ع   النحو الوا  . 

وااإل ررافة شا ذلررُ،  عمرر  سرر عة مناكرر  ل نتورراا السررااع ل تنيرر  ي منرراقع خمت  ررة  -29
مررررن ال  ررررد. وجيررررروا أن ُ تورررر  ي هرررررذه املناكرررر  النعايررررا األ انررررر  الررررذين  ررررردر ي نقهررررم أمرررررن 

  شا هريفال  النعايرا األ انرر  قند/شعرادة، والرذين مرن املم ررن شعرادهتم شا ا ردهم األ ر  . ويُقررد  
الررردعم ال رررا والن سررر ، و ررردمات التارررة ال ررر وية، واملسررراعدة القانونيرررة اجملانيرررة. ويرررنجملم قرررنار 

املسررا   املتع قررة اعمرر  املناكرر  املررذكورة،  2015كررانون ال ايف/ينرراين   21م ررتق  رردر ي  وااري
 فيها نقوم احملتو ين ووا  اهتم.  دا
األ ان  شداريا  دو ر  ش رنا ات اإلعرادة شالق كحر  أ رري. واعُتمردت  وال جيوا انتواا -30

ي العرررا  املا ررر   ررردااري، نجمليرررت اتنيررر  م و رررية  ررريفون ال  شررر ، اسرررتهدفت وسررر  و رررو 
املها نين  ري النجملامي  ارا رع  إل رنا ات اإلعرادة، و  رت هرذه التردااري اإلفرنا  عرن ال شرات 

امررة، واإلفررنا  عررن األ ررخاو الررذين اادت مرردة انتوررااهم ع رر  الوررعي ة وشنالتهررا شا منافررع شق
ستة أ هن، ووس  أنواة االنتواا، واستخدا   دااري ادي رة ل نتوراا. و  رم  هرذه ال ردا   
األقرر   قييرردا  م ررنح مه ررة ل مغررادرة ال وعيررة ل   ررد، ي مررنوا معينررة، وامل رراركة ي اررنامج اإلعررادة 

ات اجملتمرو املرديف عرن ق قهرا شاا  التحرديات املسرتمنة املتع قرة ال وعية شا الروقن. وأعنارت منجملمر
 ااالنتواا وأنواة االنتواا، ال   ت ثن انقص املوارد. 

و  م  املمارسات ال ااتة ل س  ات املخت ة التحقيع  ي ايو ادعا ات شسا ة املعام ة  -31
االدعرا ات، يتعرن  املومر  و ارسات "دفو املها نين شا ال حرن" امل عومرة. فراذا   كردت هرذه 

الررذي ار   هررا ةرر ا ات   دي يررة. ومررو ذلررُ، ول رر  جُيررنى وقيررع فعرراة ي ال رر اوى، ال اررد أن 
اانررراد . و  رررم    تررروفن ل سررر  ات املخت رررة مع ومرررات كافيرررة وأن خُت  رررن هرررذه السررر  ات فرررورا  

قسررنية التعرراون  مررو الوكالررة ختررذهتا ال ررنقة اليونانيررة ملنررو انتهرراق م رردأ عررد  اإلعررادة الالترردااري الرر  ا
األوروايرررة إلدارة التعررراون ي جمررراة العم يرررات ع ررر  انررردود ارار يرررة ل ررردوة األعورررا  ي االوررراد 

، وشن ررا   رر  ة مررن املسرريفول  قرردا حايررة انقرروم األساسررية ي مرردينيات وFrontexاألورويب  
ا الرردوا ن اإلق يميررة، ومررا شا  ررنقة ال  ررد ع رر  انرردود، وشنالررة التع يمررات وامل رراد  التو يهيررة ش

ذلُ. ومن هذا املن  رع، اسرت م  املقرن الن يسر  نرن  السروان  اليونرايف  ريا ة "مدونرة قواعرد 
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سرر وق العررام   ي  هرراا نررن  السرروان  اليونررايف"، الرر    ررم  املعررايري القانونيررة امل  قررة ا رر ن 
ررررذت انقررروم األساسرررية والتن يرررذ السررر يم مل ررردأ عرررد  اإلعرررادة القسرررن  ية. وعررر وة ع ررر  ذلرررُ، اختت

م ررادرات  ع يميررة و دري يررة ي هررذا ال رردد، منهررا شدرا  الربنررامج الترردريا ل وكالررة األوروايررة إلدارة 
التعراون ي جمراة العم يررات ع ر  انرردود ارار يرة ل ردوة األعوررا  ي االوراد األورويب ي ال رروا ح 

 التدري ية ألكادميية نن  السوان . 

  المصحوبين القصر غير  
، 80-83، و79-83، و78-83، و77-83، و76-83)التوصييييييييييييييات 

 (81-83و
حايرة نقروم اإلنسران امل  ولرة ل ق  رن  رري امل رحوا   مس لةااألولوية الق وى وجمل   -32

الرررذين د  ررروا شق ررريم اليونررران ا رررورة  رررري نجملاميرررة. ولررردى و ررروة الق  رررن  رررري امل رررحوا  مناكررر  
د هويتهم ويسو ون و ُقرد    رم النعايرة ال رحية والردعم الن سر . وُ رالون االستق اة األويل، ُود  

اعرررد ذلرررُ شا   ررر  النياارررة العامرررة لتحديرررد مرررن سرررُيع ق و ررريا  ع ررريهم وإليرررداعهم ي منفرررع شقامرررة 
م تررروح. ويُعهرررد شا املنكررر  الررروقين ل تورررامن اال تمررراع  دهمرررة ال رررت ي ق  رررات شقامرررة الق  ررررن 

، نيرررث 2012قرررد  وررراع  عررردد هرررذه ال   رررات ث ثرررة أ رررعاا منرررذ عرررا  امل رررحوا . و   رررري
سنينا . و  ري منجملمرات اجملتمرو  94ق  ا . واادادت ميف نا  قدرة منافع اإلقامة اا افة  2 390 فام

املررديف شا أن التحررديات الرر  يوا ههررا الق  ررن  ررري امل ررحوا  أ ررد وقشررا  ي اةرر ر، ويُعرر ى ذلرُر 
نقرررص منافرررع اإلقامرررة املناسررر ة وال رررعواات الررر    تنررر  الع رررور ع ررر  أقرررار  ا رررة أمرررور، منهرررا  شا

األق اة. و د دت أمانة املجملراي ي اليونران أيورا  ع ر  انا رة شا اإلسرنام ااعرادة ارو  ر  اأُلسرن 
و سرررنيو ش رررنا ات ال ورررو  ل ق  رررن  رررري امل رررحوا ، وشا ارررو ايانرررات منهويرررة. ودعرررت منجملمرررات 

 وا  شا شلغا  عم يات انتواا الق  ن مهما كان األمن  ولو كح  أ ريو.اجملتمو املديف أي
و تعراون م و رية  رريفون ال  شر  واملنجملمررات  رري ان وميررة  عاونرا  وثيقررا  مرو السرر  ات  -33

 املخت ررة، ويقرردقمن ل ق  ررن  ررري امل ررحوا  ايررو املع ومررات الوررنورية عررن نقرروقهم، وسرر   ن ررو م
 أثنا  شقامتهم ي اليونان. ع   اردمات القانونية

ور ررم اةهررود املرررُونية الرر    ررذ ا دولررة اليونرران، ال  رر اة  و ررد وررديات، منهررا سررو  أدا   -34
ميفسسررة الو رراية. وشرردر اإل ررارة ا ررورة أدم شا أنرر  يتعررذر ع رر     رر  النيااررة العامررة، املعيقنرر  

ا  ا ر  اسر   ق رة املروارد و رخامة الو ر  وو  دو   القانون أو يا  مريفقت ، أن ميارسروا نقروم
نورم العمر . ول ر  هرذه األسر ا ، شرني منا عرة اإلقرار الت رنيع  ذي ال ر ة. و ع رر  واارة 
العدة وال  افية ونقوم اإلنسران ع ر  و رو   رة عمر  وقنيرة ا ر ن نقروم ال  ر   نكقر  ع ر  

 ا ة أمور، منها حاية األق اة  ري امل حوا .
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  إدماج المهاجرين  
 (84-83وصية )الت
، املسم  "قانون ا ورنة واإلدمرا  اال تمراع "، شدمرا  4251/2014ي وو القانون  -35

املهررا نين عررن قنيررع   سرريؤ اإل ررنا ات اإلداريرررة، ووسرر  ا ررة مسررا  ، منهررا شديررد   ررراريح 
  اإلقامة، وشعادة او    اأُلسن، ون وة اةي  ال ايف من املها نين ع     اريح شقامة، و ع ير

 و و اإلقامة ال وي ة األ   دو    و يهات االواد األورويب ذات ال  ة.
و ن  ذ الس  ات اليونانية انامج هتدا شا شدما  رعايا ال  دان  ري األورواية ي اجملتمو،  -36

وذلررُ أساسررا  عررن قنيررع  ررندوم اإلدمررا  األورويب وال ررندوم اال تمرراع  األورويب، فورر   عررن 
 وررر  و قرررا ال  رررديات واةهرررات ال اعم رررة التااعرررة ل موتمرررو املرررديف. و  رررت هرررذه  امل رررادرات الررر 

الررربامج  رردري  مرروم   ان ومررة ي جمرراة التعرردد ال قرراي، و  ررادة أفورر  املمارسررات، وحرر ت 
 التوعية، و ع ي  أن  ة انا  قدرات موم   ان ومة، وما شا ذلُ.

جم سررا  إلدمررا  املهررا نين ي ايررو  53هن يعمرر  ي الوقررت الررنا ،وع رر  ال ررعيد احمل رر  -37
أحرررا  ال  رررد، د ررراركة مرررن اةهرررات اال تماعيرررة احمل يرررة املعنيرررة دسرررا   املهرررا نين، قررردا وديرررد 
امل اك  الر  جيردها املهرا نون فيمرا يتع رع ااإلدمرا  و قردو مقتنرات شا اجمل رس ال  ردي ا ر ن 

 شدما  املها نين اس سة ي اجملتمو احمل  .
، 4251/2014، املعرررد ة ل قرررانون 4332/2015وشررردر أيورررا  م نجملرررة أن القرررانون  -38

ييسررن اكتسررا  اةيرر  ال ررايف مررن املهررا نين ل ونسررية اليونانيررة، و رردد معررايري االلتحررام ااملرردار  
 االاتدا ية وال انوية.

مكافحيية العنصييرية والتمييييز العنصييري واألشييكا  األخيير، ميين التمييييز، بمييا فيهييا   
  مييز القائم على أساس الميل الجنسيالت

، 27-83، و26-83، و25-83، و24-83، و23-83)التوصييييييييييييييات 
 (14-84، و11-84، و10-84، و39-83، و30-83، و28-83و
، املعرررررررررررررد ة 4285/2014القرررررررررررررانون  2014اعتمرررررررررررررد الربملررررررررررررران ي أي وة/سررررررررررررر تمرب  -39

املناهوررررة ل تمييرررر ، وموا مررررة قرررردا  ع يرررر  الت ررررنيعات اةنا يررررة الوقنيررررة ، 927/1979 ل قررررانون
 .JHA/2008/913اإلقار الت نيع  ذي ال  ة دا يت ع والقنار اإلقاري جمل س االواد األورويب 

ع رر  ا رة أمررور، منهرا التحرنيا الع ررين ع ر  األفعرراة  4285/2014ويعاقر  القرانون  -40
موعرات أفرناد ُيسرتهدفون أو األن  ة ال  قد   و  شا متيي  أو كناهية أو عن  شراه أفرناد أو جم

اسرررر   العررررنم أو ال ررررون أو الرررردين أو النسرررر  أو األ رررر  القرررروم  أو اإلثررررين، أو امليرررر  اةنسرررر ، 
أو يهررردد نيررراة ل خ رررن ا ويرررة اةنسرررانية، أو اإلعاقرررة، وذلرررُ ع ررر  حرررو يعرررن   النجملرررا  العرررا   أو

منجملمررة أو اورراد  األ ررخاو املررذكورين أو نررنيتهم أو سرر متهم ال دنيررة  كمررا يعاقرر  ع رر  شن ررا 
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مرررن األ رررخاو مرررن أي نررروم يسرررعون ع ررر  حرررو منهوررر  شا ار  رررا  األفعررراة املرررذكورة، وع ررر  
امل اركة فيهما  ويعاق  أيوا ، ي شقرار الجملرنوا الر   رددها القرانون، ع ر  شجيراد املرربرات ع نرا  

لتهررروين مرررن  ررر  ا ل ورررنا م الررر  اعتفرررت قرررا قرررنارات احملررراكم الدوليرررة أو الربملررران اليونرررايف وع ررر  ا
شن ار ار  اقا أو   ورهتا اسو  نية، ومنها  نا م اإلارادة اةماعيرة، و رنا م انرن ، واةرنا م  أو

. و  د د العقواة ي نالة   وم موم  ن روم  و نقة اليهود واةنا م النااية ي نع اإلنسانية،
ررررر  القرررررانوني هرررررذه اةرررررنا م. وا العت ررررراري  أو اورررررادات األ رررررخاو ا اإل رررررافة شا ذلرررررُ،  م 

 األ خاو املسيفولية اإلدارية. 
ألمر  املورافة نردي ا  شا القرانون  81وُ د دت العقواات ع ر  اةرنا م العن رنية. فاملرادة  -41

اةنرررا    نفرررو انرررد األدىن ل عقوارررة و وررراع  العقوارررات املاليرررة الررر  مي رررن فن رررها ع ررر  مرررن  ا 
ها اررر ن ار  رررا   نميرررة اررردوافو عن رررنية  اسررر   العرررنم، اةرررنا م العن رررنية. و قوررر  املرررادة ن سررر

ال رررون، أو الررردين، أو النسررر ، أو األ ررر  القررروم  أو اإلثرررين، أو امليررر  اةنسررر ، أو اإلعاقرررة،  أو
ا وية اةنسانية، أو، كما ُأ ي  ميف نا ، ار را ص اةنسرانيةو ي ر   منفرا  م رد دا  ل عقوارة،  أو

و النيااررة والقوراة اسرر  ة التحقيررع ي الردافو العن ررني احملتمرر  ويتمترو موم ررو شن رراذ القرانون و   رر
وأ ذه ي انس ان ي ايو منانر  الردعوى اةنا يرة. وأُد ر  مريف نا   عردي    رنيع  ييسرن ويعر ا 

ألمررر  املرررذكورة أعررر ه. وعررر وة ع ررر  ذلرررُ، أن رررئ فعررر  ش نامررر   ديرررد  81قاا يرررة    يرررع املرررادة 
اررررا  مررررن القررررانون اةنررررا  و يعاق رررر  دو  رررر  ع رررر  اإلمررررداد االسرررر و واررررردمات مررررو  361 املررررادة 

االسرررت عاد املهررر  ل رررخص مرررن األ رررخاو ألسررر ا  عن رررنية. وااإل رررافة شا ذلرررُ، ست ررردم 
اليونرررران ي أقررررن  وقررررت   ررررن ع رررر  ا  اقيررررة جم ررررس أورواررررا املتع قررررة ااةنميررررة اإلل تونيررررة وع رررر  

 ري املتع ع ا ناهية األ ان  والعن نية. انو وكو ا اال تيا
و ُرت خررذ   قا يررا  اإل ررنا ات القوررا ية ا رر ن األفعرراة الرر  يُعاقرر  ع يهررا القررانون، وكررذلُ  -42

ا  ن أي  رنا م  ُن  ر  نتيورة  رذه األفعراة. ويُع ر   رحايا هرذه اةرنا م مرن دفرو النسرو  عنرد 
عرروى  نا يررة  أمررا رعايررا ال  رردان  ررري  قرردميهم  رر وى  نا يررة أو م رراركتهم ك ررنا مررديف ي د

األعوررا  ي االورراد األورويب، الررذين يقعررون  ررحية أفعرراة عن ررنية أو ي ونررون  ررهودا  أساسرري  
 ع يها، فيووا منحهم   نيح شقامة ألس ا  شنسانية.

اوقر  التموير  الرذي  4203/2013مرن القرانون  2وع وة ع ر  ذلرُ،  قور  املرادة  -43
 لألن ا  السياسية، اقنار من الربملان، شذا اهُتم قادهتا أو عدد مرن مسريفوليها املنتخ ر  قدم  الدولة 

 وانُتو وا قيد احملاكمة. ،""منجملمة ش نامية اار  ا   نمية، وال سيما ااالنتما  شا
ررنت ك ررريا  عم يررة اررو ال يانررات املتع قررة ارراةنا م العن ررنية، ويُتوقررو أن  تحسررن  -44 وقررد وسق

  غي  نجملا  نوس ة احملاكم اةديرد. وأُن رشت آليرة وقاعردة ايانرات مونرد ان لتسروي   أك ن اعد
نررواد  العنررر  العن رررني والعنرر  القرررا م ع ررر  كناهيررة األ انررر  املررردع  ار  اقررا، درررا ي ذلرررُ 

نادثررة عنرر   ررن ة، واخُتررذت  80، ُسررو ت 2014االدعررا ات ع رر  أفررناد ال ررنقة. وي عررا  
قورية،  24دثة منها، وأُدين اةناة ي أراو قوايا، ومت ش ر م م ر  نا 19ش نا ات قوا ية ي 
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 14نادثرررة مرررن   رررُ انرررواد ، واخُترررذت  ررردااري   دي يرررة ي  66واخُترررذت ش رررنا ات  نا يرررة ي 
 16نادثررررة، و ررررور  مواقنررررون ي  36نالررررة. وا ررررورة أك ررررن وديرررردا ط  ررررور   رررر ا  ال ررررنقة ي 

نادثرة. وينجملرن  17ة، وال ي اة اةنراة جمهرول  ي نادث 11نادثة، و ورقت ااعات منجملمة ي 
 فنيع عام  أُن ئ  ذا الغن  ي شد اة م يد من التحسينات ع   نجملا  او ال يانات.

 81أعر هو سرو ت  5وشدر م نجملة أن  ر  ة  سروي  العنر  العن رني  انجملرن ال قرنة  -45
  خص. 100، ااد عدد  حاياها ع   2014نادثة عن  عن ني ي عا  

رررذ عررردد مرررن التررردااري األ رررنى ع ررر   -46 وااإل رررافة شا  ررردااري  ع يررر  اإلقرررار الت رررنيع ، اختت
،  وررو 2013والت ررنيعات اةنا يررة، ونجملررا  العدالررة. وي أي وة/سرر تمرب  مسررتوى شن رراذ القررانون،

 ر يس ان   السياس  "ال ون الرذها" وأعورا  فير   مرنهم أعورا  ي الربملرانو لتحقيقرات قورا ية
ررم، ي اجملمرروم، حررو  اسرر    خ ررا . وارردأت احملاكمررة  70انتمررا هم شا "منجملمررة ش ناميررة". واهتت

، و تررااو منجملمررات اجملتمررو املررديف هررذه احملاكمررة عررن ك رر ، ي مرر  2015نيسرران/أاني   20 ي
انتا  كامر  ل حرع ي  اكمرة عادلرة، ال سريما مرن  ر ة م رادرة "مناق رة  اكمرة أعورا  نر   

 ""."ال ون الذها
 68و  ررم  أهررم الترردااري املتخررذة ي جمرراة شن رراذ القررانون شن ررا  شدار رر  متخ  ررت  و -47

م ت ا  ي ايو أحا  ال  د  و  غي   ؤ ها    م ا ن وموقو      ل  اوى العنر  العن رني 
أو ل مع ومات عن نقوم الوحايا  وشل ا    ا  ال نقة االتحقع من و ود دوافو عن نية ورا  

و  وين  رع األمرن 2014  رنين ال رايف/نوفمرب  8ش نام   انجملن املذكنة التعميمية امليفر ة أي فع  
ن سررر  ع ررر  التحقيقرررات الت دي يرررة ي انررراالت الررر   ن ررروي ع ررر  سررر وق  رررري م  رررم مرررن  انررر  
 رررر ا  ال ررررنقة شرررراه األ ررررخاو املنتمرررر  شا فشررررات  ررررعي ة أو رعايررررا أ انرررر   والتنسرررريع مررررو 

ة قة. وي جمرراة  رردري   رر ا  ال ررنق ان وميررة و رردري  العررام   ي ال ررن املنجملمررات احمل يررة و ررري
 ووك   النيااة،  تعاون اليونان مو جم س أورواا ومو منجملمة األمن والتعاون ي أورواا.

 وع وة ع   ذلُ، ُع ق مدعيان  ا ان ي أثينا وارياو  ل تحقيع ي اةنا م العن نية. -48
قرررانون  ررردر نررردي ا  ع ررر  شن رررا  "اجمل رررس الررروقين مل افحرررة وكمرررا سررر ع الرررذكن، يرررنص  -49

أعر هو، د راركة عردة  هرات، منهرا ال ونرة الوقنيرة نقروم  8العن نية والتع  "  انجملن ال قنة 
اإلنسرران و رر  ة  سرروي  العنرر  العن ررني وم و ررية  رريفون ال  شرر  وأمانررة املجملرراي ي اليونرران. 

ا يوية  ررام ة مل افحررة العن ررنية، و نسرريع  هررود والغررن  مررن شن ررا  هررذا اجمل ررس هررو و ررو اسررت 
ايررو اةهررات  رران ة امل رر حة، ور ررد  ن يررذ الت ررنيعات الدوليررة واألوروايررة والوقنيررة. و  ررم  
مهرا  اجمل ررس أيوررا  و ررو   رة عمرر  وقنيررة مل افحررة العن رنية والتع رر . وااإل ررافة شا ذلررُ، 

 سُت م م آلية لن د   ا  ال ناهية.
الترررردااري امل ينررررة أعرررر ه، اف ررررا ا رررردة عرررردد األفعرررراة الرررر   ن رررروي ع رررر  وعقررر  اخترررراذ  -50

العن ررررنية أو كناهيررررة األ انرررر ، ال سرررريما األفعرررراة الرررر   ن   هررررا اةماعررررات املنجملمررررة. وقررررد أدان 
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أعوررررا  القيررررادة السياسررررية ي ال  ررررد األفعرررراة العن ررررنية ا  ررررد ع ررررارات اإلدانررررة، وأدا ررررا كررررذلُ 
اسرر ، وهررو مررا ينقرر  رسررالة  ررن ة اعررد  التسررامح م  قررا  مررو املسرريفولون ع رر  أع رر  مسررتوى سي

 األفعاة العن نية.
 وفيما يتع ع د افحة التميي  القا م ع   املي  اةنس  أو ا وية اةنسانية، واغا النجملن -51

 3304/2005 عررن شدرا  هررذين السرر    ي   ررنيعات م افحررة العن ررنية وشدرا همررا قني ررا  ي القررانون
و  وسريو 2015ديسرمرب  اة ي املعام ة، اةاري  عدي  ،  نى ميف نا   كرانون األوة/ا  ن املساو 

و، ليعرتا 4356/2015 ن ام قانون عقد ال ناكة املدنية ك  ي م  األاوا  امل  ير   القرانون
ارررالنوااؤ اأُلسرررنية اررر  ال رررنف  ومينحهمرررا نقوقرررا  ي جمررراالت عديررردة مُتاثررر  انقررروم النا رررشة عرررن 
الررر وا . ويُعتقرررد أن االعرررتاا اع قرررات ال رررناكة اررر  امل  يررر  سُيسرررهم ي القورررا  ع ررر  التحيررر  

نسررر  ومغرررايني ا ويرررة اال تمررراع  والقوالررر  النم يرررة  رررد امل  يرررات وامل  يررر  وم دو ررر  امليررر  اة
ذلررررُ، ألغرررر  القررررانون ن سرررر   اةنسررررانية واملتسررررا    ونررررام    رررر ات اةنسرررر . وااإل ررررافة شا

الع قرات اةنسرية امل  يرة ار   من القانون اةنا   الر  وردد سرنا  أكررب ل موافقرة ع ر  347 املادة
م اإلنسان وأمانة املجملراي الذكور،  ا أس ن عن  ونيد سن املوافقة. وس  ت ال ونة الوقنية نقو 

ي اليونررران ومنجملمرررات اجملتمرررو املرررديف الورررو  ع ررر  أمهيرررة شعرررداد   رررنيو ا ررر ن االعرررتاا القرررانويف 
اا ويرررة اةنسرررانية، وهرررو مرررا نرررددت لررر  واارة العررردة موعررردا  اال عررر . وعررر وة ع ررر  ذلرررُ، قرررنح 

اةنسرر  ومغررايني ا ويررة  يرر ومنجملمررات اجملتمررو املررديف املدافعررة عررن امل  يررات وامل  يرر  وم دو رر  امل
اةنسررانية واملتسررا    ونررام    رر ات اةنسرر  مسرر لة االعررتاا ارر وا  امل  يرر . وأعناررت أمانررة 
املجملررراي ي اليونررران ومنجملمرررات اجملتمرررو املرررديف عرررن اواعرررث ق رررع شاا  التحرررديات املسرررتمنة املتع قرررة 

ي  3304/2005دور القررانون  ااملسرراواة وعررد  التمييرر  ي جمرراالت متنوعررة ر ررم  نني هررا اتع يرر 
 م افحة التميي  عن قنيع  عدي   اةاري.

  المساواة بين الجنسين  
، 20-83، و19-83، و18-83، و17-83، و9-83)التوصيييييييييييييييييييييييييييييييات 

 (60-83، و59-83، و58-83، و57-83، و22-83و ،21-83و
نآ  ايرة  ،2013-2010ُمدد الربنامج الوقين ل مساواة ال ع ية ا  اةنس ، ل  تة  -52
. وجيني ناليا  و و   ة عم   ديدة ا  ن املسراواة ار  اةنسر  ل  رتة الربناجميرة 2015عا  

، وذلررُ االت رراور مررو اةهررات  رران ة امل رر حة، و ناعرر  هررذه ار ررة 2020-2014القادمررة 
ت رادية. ايو االلت امات الدولية ل   د و نك  ع   موا هة التحديات املت  ة ع   آثار األامرة االق

وسررررُيكق  او ررر   ررراو ع ررر  مسرررا   مرررن ق يررر  ان ررروة ع ررر  العمررر  واستش ررراة ال قرررن وال  الرررة 
والعنررر  اةنسرررايف، والقورررا  ع ررر  القوالررر  النم يرررة اةنسرررانية  كسياسرررة أفقيرررةو. ون  رررذت واارة 

، ورررت ش رررناا  رررع ة اإلدمرررا  اال تمررراع ، ارررنامج هتررردا شا وقيرررع 2015الدا  يرررة ي عرررا  
 ا  اةنس ، وذلُ من   ة  ندوم اإلدما  األورويب. املساواة 
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ور ررم اةهررود املسررتمنة الناميررة شا  ع يرر  م رراركة املررنأة ي انيرراة السياسررية وي منا رر   -53
 رررررنو القرررررنار، املتو يرررررة ي وديرررررد ن رررررص نسرررررا ية ي القررررروا م االنتخاايرررررة وا يشرررررات اةماعيرررررة 

ي  املرنأة ناق را . و ردرق اليونران  رنورة موا ر ة املسراع  األ نى ذات ال  ة، ال ي اة مت  والربامج
 ي ذلُ اجملاة. 

وسرررر ق ت ال ونررررة الوقنيررررة نقرررروم اإلنسرررران الوررررو  مررررنارا  ع رررر  أن أثررررن األامررررة و رررردااري  -54
التق   ع   املنأة أ د مرن أثرنه ع ر  الن ر ، ومرن مجملراهنه وديردا  ار  رام معردالت ال  الرة ار  

س لة ا الة املنأة،  ن  ذ األمانة العامة ل مساواة ا  اةنس  م نوم "دعم النسا . واغية معاةة م
رررذت   ررروات ش رررافية ل يرررادة فرررنو العمررر  ي  املنجملمرررات  رررري ان وميرررة  منجملمرررات املرررنأةو". واختت

. واعُتمررردت  ررردااري  رررددة 2013-2007سررريام اإلقرررار املن عررر  االسرررتا يو  الررروقين ل  رررتة 
 رة مرن النسرا  العراق ت أو املهرددات اال  الرة. ون ر  العديرد مررن  سرتهدا فشرات عمنيرة خمت 

هرريفال  النسررا  ع رر  دعررم مررايل لتم يررنهن مررن شقامررة أعمرراة شاريررة  ا ررة قررن. وأيوررا ، ي شقررار 
 ن يرررذ الت رررنيعات املتع قرررة ات رررافيف ال رررنو اررر  اةنسررر  و معام رررة اةنسررر  معام رررة متسررراوية ي 

و، ُقدق  اننامج  دريا و  قي    او مل ت ر  العمر . 3896/2011العم  والتومي   القانون 
وعرر وة ع رر  ذلررُ، أعناررت أمانررة املجملرراي ي اليونرران عررن اواعررث ق ررع شاا  املسرراواة ارر  اةنسرر ، 

مرا يعيرع شعمراة نقروم املرنأة العام رة فيمرا يت ر   سيما ي الق ام اراو، وأ ارت شا و ود ال
 و التوارية ال غرية واملتوس ة. ا ثن األامة املالية ع   امل اري

وُ  ررن ق نسررا  األق يررة املسرر مة ي من قررة  ناقيررا ش ررناكا  كررام   ي سياسررات املسرراواة ارر   -55
اةنسررر ، كمرررا ي ررراركن ي الرررربامج ذات ال ررر ة الررر   ن رررذها السررر  ات املخت رررة. ويتمترررو أفرررناد 

اكم املدنيررة أو شا امل ترر  احمل يرر . فرراذا األق يررة املسرر مة ي  ناقيررا ا امرر  اننيررة ي التو رر  شا احملرر
ا تن امل ت  احمل ي ، ُ    ع أن ا  ال نيعة ما ي  تعار  مو القيم األساسية ل موتمرو اليونرايف 
وال مو النجملا  والدستور اليوناني . وي هرذا ال ردد، ال  ن رذ احملراكم فتراوى امل تر  الر   تعرار  

عاهرردات الدوليررة نقررروم اإلنسرران. و و ررح اليونرران ااسررها  ال نيرررع مررو الدسررتور اليونررايف أو امل
املناسررررر  لت  يرررررة مرررررا   وررررر   ومتيررررر  شليررررر   ال يرررررة األق يرررررة املسررررر مة فيمرررررا يتع رررررع ااملسرررررا   الدينيرررررة 
 واال تماعية والقانونية دون ش  ة االت اماهتا القانونية الدولية وال االدستور والقانون اليوناني . 

  يالعنف المنزل  
 (32-83و 31-83)التوصيتان 

ي شقرررار "الربنرررامج الررروقين ملنرررو وم افحرررة العنررر   رررد املرررنأة"، أق قرررت األمانرررة العامرررة  -56
 ل مساواة ا  اةنس  امل ادرات التالية، و ع   ع    ن يذهاط

  شن رررررررا   رررررررؤ هرررررررا    م ا رررررررن لنوررررررردة الورررررررحايا ثنرررررررا ي  ال غرررررررة  يونرررررررايف وشن  يررررررر يو
وي ال رررتة مرررن   sos15900@isotita.grدي شل رررتويف هررروط ، وعنررروان انيررر15900 رقمررر 
 23 005،   قرررر  ارررررؤ ا ررررا    2015كررررانون األوة/ديسررررمرب   31شا  2011عررررا  

 رسالة   260م املات ها  ية، و  ق  الربيد اإلل تويف 

mailto:SOS15900@ISOTITA.GR؛
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   أكرب ال  ديات   منك ا  لتقدو امل ورة، االتعاون مو 40  غي 
   ا ديررة   19دار شيرروا  ل نسررا  الرر ن  عن ررن ل عترردا ، وذلررُ وررت ش ررناا  21  ررغي

 ك رية واملنك  الوقين ل توامن اال تماع . 
امرررنأة ا ياكررر  املرررذكورة أعررر ه ي  ررر ة فرررتة   رررغي   قررر  عرررن ثررر    8 000واارت  -57

 سنوات. 
وأني ررت  ع يمررات شا ايررو دوا ررن ال ررنقة ا رر ن كي يررة معاةررة نررواد  العنرر  املنرر يل  -58

 رحية ل عنر  املنر يل   3 914،  رنى وديرد 2014والتعام  مو الوحايا واملعتدين. وي عرا  
رررررذ  قورررررية وقوررررريت ، ا ترررررار  500أ رررررخاو. وي  307ش رررررنا   قورررررا يا ، وأُديرررررن  1 197واختت

نا يرة املتراح ك ردي  ي سريام العدالرة الت رانية، اغيرة شنر  ش رنا ات الوحايا ش نا  الوسراقة اة
 احملاكم ال وي ة وال اقة. 

وشدر اإل ارة أيوا  شا أن   تم   قا يا  املقا اة ع    نا م العنر  املنر يل. و ُقرد   شعانرة  -59
  رر  دفررو رسررو  لوررحايا العنرر  املنرر يل ال قررنا  كرر  يتسرر   ررم ق رر  اخترراذ  رردااري ميفقتررة، وال يُ 

مقاا   قدو أي   وى  نا ية. وأ ريا ، أن ئ فنيع عام    نيع  ل ت ديع ع   ا  اقيرة جم رس 
 أورواا ا  ن منو وم افحة العن   د املنأة والعن  املن يل. 

  االتجار بالبشر  
، 36-83، و35-83، و34-83، و33-83، و13-83)التوصييييييييييييييات 

 (13-84، و12-84، و83-83و، 37-83و
،  رررد قت اليونررران ع ررر  ا  اقيرررة جم رررس أوروارررا ا ررر ن م افحرررة االشرررار 2013ي عرررا   -60

 الررررذي ينقرررر  موررررمون  4198/2013و. ودو رررر  القررررانون 4216/2013اال  ررررن  القررررانون 
 و يررر   رررادرا  عرررن االوررراد األورويب ي هرررذا ال رررددو، أن رررئ م تررر  املقرررنر الررروقين لررردى واارة 

مل تررر  ي التعررراون الوثيرررع ي جمررراة م افحرررة االشرررار اال  رررن مرررو ارار يرررة. و تم ررر  واليرررة هرررذا ا
املنسررق  ي واارات أ ررنى خمت ررة وكررذلُ مررو املنجملمررة الدوليررة ل هوررنة واملنجملمررات  ررري ان وميررة 
املعتمدة مرن  انر  منتردى اجملتمرو املرديف الترااو ل م و رية األوروايرة. ويريفدي امل تر  دورا  فعراال  

السررتا يوية م افحررة االشررار اال  ررن  وهرر  املنررو، وانمايررة، واملقا رراة،  ي ايررو األركرران األراعررة
 وال ناكة مو اجملتمو املديف والق ام اراوو. 

م ترر  املقررنر الرروقين ي وسرر  نجملررا  وديررد هويررة الوررحايا ي  أولويررات و تم رر  أهررم -61
الورحايا ع ر  املسرتوى ال  د و وسيو ن اق  اغيرة ش رناق م يرد مرن ال رنكا  ي عم يرة وديرد هويرة 

األوة، وايادة عدد الوحايا احملددة هويتهم  اتقدو التدري  ي جماة االشار اال  ن ل عام   ي 
مناك  االستق اة األويل، ودا نة ال وو ، ونن  اندود والسوان ، ومل ت   العم ، والعرام   ي 

وأن ر   .الوحايا ورد   منهويرا  املست  يات، وس س  اإلمدادو، وكذلُ شن ا  قاعدة ا يانات 
م ترر  املقررنر اررراو، ي اآلونررة األ رررية، آليررة اإلنالررة الوقنيررة، وهرر  منترردى ل تعرراون فيمررا ارر  
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الوكرررراالت، ويترررروا شدارهتررررا املنكرررر  الرررروقين ل توررررامن اال تمرررراع ، وختررررتص دسررررا   م رررر  اإليرررروا ، 
يوررا  منترردى دا مررا  ل ت رراور مررو و عررويا الوررحايا، واإلعررادة اآلمنررة ل وررحايا، وأن رر  امل ترر  أ

اجملتمرو املرديف قردا وسر  التعرراون فيمرا ار  خمت ر  اةهررات  ران ة امل ر حة ووسر   نسرريع 
ارررردمات املقدمرررة مرررن هرررذه اةهرررات. وسرررعيا  شا موا هرررة ال  ررر  ع ررر  االشرررار االيرررد العام رررة، 

 يرة مل ت ر  العمر . ووق رو يتعاون م ت  املقنر الوقين مرو م ت رية العمر  ع ر   قردو دورات  دري
م ترر  املقرررنر الررروقين أيورررا  مررذكنة   ررراهم مرررو الق رررام اررراو،   تررر   دو  هرررا اةهرررات الن يسرررية 
 رران ة امل رر حة ي الق ررام اررراو ارراننو ع رر  أن خت ررو س سرر  شمرردادها مررن الررنم. وعرر وة 

حة االشرار اال  رن. ع   ذلُ،       وعية عامة النا     ا  ال يتو أ من سياسة اليونان مل اف
ود ررر  عررردد مرررن م ررراريو املنجملمرررات  رررري ان وميرررة، الررر  يررردعمها م تررر  املقرررنر الررروقين، شا 
املررردار  مرررن أ ررر  ش رررناق ال ررر   ي أن ررر ة الت قيررر  ي جمررراة نقررروم اإلنسررران. وش رررافة  شا 
 ذلرررُ، أق رررع امل تررر  مررريف نا  عرررددا  مرررن م رررادرات التوعيرررة عرررن قنيرررع الق رررام ال قررراي. وي هرررذا
رن الس سر ة"،  السيام، نجملرم امل تر  مهن انرا  ك رريا  ل ح ايرة الت اع يرة املتعرددة ورت عنروان "اكسم

 وذلُ االتعاون مو املنجملمات الدولية والنجملنا  احمل ي . 
ون  رررذ أ رررحا  م ررر حة  رررآ  ررردااري نمايرررة األق اة/الق قرررن  رررري امل رررحوا . و ررروف ن دور  -62

و املنجملمرات  رري ان وميرة، انمايرة لألق راة املعن ر  ل خ رن، درن فريهم شيوا  خمت  ة،  دينها الدولة أ
 ررحايا االشررار. ويعمرر  عرردد مررن   ررو  املسرراعدة ا ا  يررة، املخ  ررة لألق رراة املعن رر  ل خ ررن 

" الرررذي يرردينه املنكررر  الرروقين ل تورررامن 1107ع رر  مررردار السرراعة   رررؤ املسرراعدة الررروقين لألق رراة "
" ال ررررذان 116000" وارررررؤ امل ا ررررن لألق رررراة امل قررررودين "1506" اال تمرررراع ، و ررررؤ املسرررراعدة

اال تمراع ،  -يت قر   رحايا االشرار الردعم الن سر   ، دينمها منجملمات  ري ن وميرةو. وا رورة أعرم
والعرر   الن سرر ، والنعايررة ال  يررة، والتم يرر  القررانويف أو املسرراعدة القانونيررة ي سرريام اإلعررادة ال وعيررة 

    قدو الدعم ي ال تة االنتقالية من أ   شعادة   هي  الوحايا ا تماعيا . شا الوقن. ويتوا 
 اإلداري، والت رويناألمانة العامة ل مساواة ا  اةنسر ، التااعرة لرواارة الدا  يرة  ون  ذت -63

ش نا ات  ددة    رم    رغي   رؤ مسراعدة هرا    وقرين لورحايا االشرار، وشن را  دور شيروا  
ا العنر ، درن فريهن  رحايا االشرار، وشقر م ح رة  وعيرة ا ر ن العنر  اةنسرايف، ل نسا   حاي

 دا ي ذلُ التوعية دس لة االشار االنسا و. 
ويقررردق  املنكرررر  الررروقين ل توررررامن اال تمرررراع   ررردمات، منهررررا اإليررروا  العا رررر ، والرررردعم  -64

لنعايرة ال رحية واملسراعدة اال تماع  والن س ، واإلس ان ال وير  األ ر ، والوسراقة ي  قردو ا
 رر ة ، وذلررُ مرن القانونيرة واإلعررادة شا الروقن، فورر   عرن املسرراعدة ع ر  االنرردما  ي اجملتمرو

 ررر  ة   رررم    رررا  ها  يرررا  م ا رررنا  يعمررر  ع ررر  مررردار السررراعة، وداريرررن ل،يررروا  ي أثينرررا ودارا  ي 
ان اال تمراع  ارنامج أيورا  ثيسالوني  ، ومناك  ل دعم اال تماع . ون ذت واارة العمر  والورم

ي سرريام م ررادرة "املسرراواة" الرر  أق قهررا االورراد األورويب. وأ ررريا ، يرروفن عرردد ك ررري مررن املنجملمررات 
الررذي يرروفنه  اال تمرراع  والقررانويف لوررحايا االشررار - ررري ان وميررة دور شيرروا ، والرردعم الن سرر  

 موم ون متخ  ون. 
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االشرررررار أولويرررررة االنسررررر ة شا ال رررررنقة. وخترررررتص  ومت ررررر  اإل رررررنا ات القورررررا ية ي  رررررنا م -65
الوندات ارا ة مل افحة االشار االتحقيع ي هذه اناالت. وعادة  ما ي نا ع   التحقيقات 

 املدع  العا  ل مح مة االاتدا ية، الذي خُي  ن فورا  ويُقد   شلي  ما جُيمو من أدلة مادية. 
قانونيرة اجملانيرة ي اإل رنا ات اةنا يررة عرن قنيرع آليررة و ُقرد   لورحايا االشرار املسرراعدة ال -66

اإلنالرررة الوقنيرررة املن ررر ة نررردي ا ، وال  ُررردفو رسرررو  لتقررردو ال ررر اوى. وقرررد مُينحرررون أيورررا    رررنيح 
شقامرررة. وأ رررريا ، جيرررني شن رررا  فنيرررع عامررر  لتحسررر  أدا  مررروم   شن ررراذ القرررانون والعدالرررة اةنا يرررة 

 ررررحية اشررررار اال  ررررن. وي  78، مت وديررررد هويررررة 2014عررررا  املعنيرررر  د افحررررة االشررررار. وي 
 خ ا   نا يا ، واترب ة ع نة أ خاو. و نا و العن   15،  درت أن ا  اادانة 2014 عا 

امل ن  املستخد  كوسي ة إلكرناه الورحايا مرن أ ر  اسرتغ  م، و ن ر  ع ر  ذلرُ اف را  عردد 
ييفكد الدور احملوري الذي ييفدير  كر  مرن آليرة ناالت االشار ال  اُ غت الس  ات عنها، وهو ما 

 اإلنالة الوقنية ووديد ا وية ع   املستوى األوة، ا ورة  ا ة. 

  مساءلة موظفي إنفاذ القانون  
، 46-83، و42-83، و41-83، و40-83، و38-83)التوصييييييييييييييات 

 (43-83و ،44-83، و91-83و
ا  "امل تررر  املسررريفوة عرررن ، ا ررريغت  املعدلرررة، ع ررر  شن ررر3938/2011يرررنص القرررانون  -67

النجملرررن ي نررراالت االعتررردا  املررردعاة". وي يتسرررن، نرررآ اآلن،  عيررر  مررروم   ل م تررر  املرررذكور 
دا نة األ رخاو  4249/2014من القانون  10ألس ا  مالية ي املقا  األوة. ووس عت املادة 

كر  يتسر  ل م ترر  الرذين جيروا  عييرنهم ك عورا  ي ال ونرة ال  ثيررة األعورا  التااعرة ل م تر ،  
أدا  مهام  اواس ة أ خاو ميفه   ين  ون ي  قدو  دماهتم. و ُ ذة  هود مستمنة من أ   
الت ررغي  العا رر  ل م ترر  و  ويررده ارراملوم  ، امت رراال  ل ن  ررة ال ررن ة ل قيررادة السياسررية. وأعررن   

اجملتمرو املررديف عررن  كر  مررن ال ونرة الوقنيررة نقروم اإلنسرران وأمانرة املجملرراي ي اليونران، ومنجملمررات
 ق قهم شاا  عد  اد  امل ت  عم   اعد، وكذلُ شاا  ا ي   امليفسس  ل م ت  انمقت . 

،  وررر  و 2012  رررنين األوة/أكتررروان  24ووفقرررا  ألمرررن قا رررد ال رررنقة اليونانيرررة املررريفر   -68
حقيع ي  ررع ة ال رريفون الدا  يررة التااعررة ل مقررن الن يسرر  ل  ررنقة اليونانيررة، ك ولويررة م  قررة، اررالت

ال  اوى املقدمة من مواقن  أ ان   سوا  أكانوا  تو ين أ   ري  تور ينو الر  يردقعون فيهرا 
 عنق هم ألي     من أ  اة شسا ة املعام ة ع   يد   ا  ال نقة، دن فيهم الو ا  الرذين 

  نى استدعاؤهم ل تد   ي نواد   ارسة العن  العن ني ع   األ ان . 
  ذلررُ، جيرر  ع رر   رر ا  ال ررنقة التحقيررع فيمررا شذا كرران  رر ا  ال ررنقة وعرر وة  ع رر -69

الذين  در عنهم س وق  ري قانويف شاا  أ خاو ينتمون شا فشات عنقية أو دينيرة أو ا تماعيرة 
 عي ة أو شاا  مواقن  أ انر  قرد ار   روا اةرنا م ارا رعة ل تحقيقرات الت دي يرة اردافو ال ناهيرة 

االت، جير  أن يُرذكن ي نترا ج التحقيقرات اإلداريرة أنر  مت التريقن  رنانة  العن نية. وي هرذه انر
مررن و ررود دوافررو عن ررنية مررن عدمرر . وأكرردت أمانررة املجملرراي ي اليونرران أمهيررة  سررنيو التحقيقررات 

 الت دي ية وشث ات فعاليتها. 
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وشرررردر م نجملررررة أن  رررردريس نقرررروم اإلنسرررران  رررر   مررررن املنرررراهج الدراسررررية ي مرررردار   -70
ة جبميررو مسررتوياهتا. كمررا  ُررنجملقم ا ررورة دوريررة اررنامج و ا ررنات ون قررات دراسررية، ومررا شا ال ررنق

 ذلُ، ي جماة الت قي  حبقوم اإلنسان. 
ع ررر  الربو وكرررروة اال تيررراري ال  اقيررررة األمررررم  2014قت اليونررران ي عررررا  وأ رررريا ،  ررررد   -71

 اآللية الوقا ية الوقنية.املتحدة ملناهوة التعذي ، وعي نت م ت  أم  املجملاي او    

  ظروف االحتجاز  
 (49-83، و48-83، و45-83)التوصيات 

أعنارررررت منجملمرررررات اجملتمرررررو املرررررديف وأمانرررررة املجملررررراي ي اليونررررران عرررررن ق قهرررررا شاا  مرررررنوا  -72
االنتورررراا ي السرررروون، وكررررذلُ ي منافررررع االنتورررراا التااعررررة ل  ررررنقة. و تم رررر  سياسررررة واارة 

اإلنسررران ي خت يرررر  نرررردة االكتجملررراني ي السرررروون ووسرررر  مررررنوا وال رررر افية ونقرررروم  العررردة
السررروون ا رررورة فعالرررة، درررا ي ذلرررُ مرررنوا شعرررادة االنررردما  اال تمررراع  ل محتوررر ين. وأدى 

ا رر ن ش رر ح السرروون، الررذي  رردر مرريف نا ، شا اف ررا  م مررو  ي  4322/2015 القررانون
كانون   16ي  9 632شا  2013كانون األوة/ديسمرب   16ي  12 808عدد السونا   من 

 و.2015األوة/ديسمرب 
و تررروا ال وررران املسررريفولة عرررن شعرررداد م رررنوم قرررانون العقوارررات اةديرررد وم رررنوم قرررانون  -73

اإل نا ات اةنا ية  قييم مدى اند من استخدا  انر س االنتيراق . وعر وة  ع ر  ذلرُ، يُتوقرو 
 دو ر   2015اردأ  ن يرذه ي أيار/مرايو  من  ن يذ م نوم املناق ة اإلل تونيرة  النيراديو، الرذي

و والذي ي  ق ، م   ، ادي   ل نتواا امليفقت، أن يسهم ي انرد 62/2014املنسو  الن اس  
 من عدد احملتو ين ميفقتا .

و ُ ذ ة  هود مستمنة من أ   وس  منافع االنتواا التااعة ل  نقة. وشدر م نجملة  -74
ن اتنرررري هم ال ُ تورررر ون ي أقسررررا  ال ررررنقة شال ي نرررراالت أن املهررررا نين الررررذين  رررردرت أوامرررر

اسررت نا ية وملرردة امنيررة ق رررية ال  تورراوا وسررة أيررا . وقررد ُ تورر  األ انرر  الررذين  رردرت أوامررن 
 ، أع هو.29اتني هم ي مناك  االنتواا ق   التني   انجملن ال قنة 

  الحق في محاكمة عادلة  
 (52-83، و51-83، و50-83، و47-83)التوصيات 

 ررررهدت السررررنوات األ رررررية اعتمرررراد عرررردد مررررن القرررروان  الناميررررة شا  ن رررريد اإل ررررنا ات  -75
القورا ية  املدنيرة واةنا يرة واإلداريرةو، وشا  سرنيو و ريهترا ووسر  ك ا هترا، وهر  مسرا   وجملرر ، 

ااهتما   شا  ان  مس ل  ار  ام   الي  التقا   و مان انع ي التاة ال  وية والتحنينية،
، 4055/2012ال ونررررة الوقنيررررة نقرررروم اإلنسرررران ومنجملمررررات اجملتمررررو املررررديف. ويررررنص القررررانون 

ا ررر    ررراو، ع ررر   سرررنيو ش رررنا ات مرررنح انمايرررة القورررا ية امليفقترررة، وينسررر  ش رررنا  الوسررراقة 
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القوررا ية، ويوررو أسررالي  ادي ررة لتسرروية الن اعررات ارا ررة. وُأ نيررت ش رر نات ي اإل ررنا ات 
نا يرررة واملدنيرررة واإلداريرررة اسرررتهدفت انرررد مرررن  رررناكم القورررايا املعنو رررة ع ررر  احملررراكم القورررا ية اة

و ق ررري مرردة احملاكمررات، فحققررت نتررا ج شجياايررة. و نكرر  السياسررة الناهنررة لررواارة العرردة وال رر افية 
ونقوم اإلنسران ع ر  شن را  نجملرا   ديرد إلدارة أع را  العمر  ي احملراكم، ويهردا ذلرُ ا ر   

  مة املمارسة القوا ية مو السوااع القوا ية ل مح مة األورواية نقوم اإلنسان. او شا موا
ولومان الو روة ال ع ر  شا القورا ، يع ر  القرانون  رحايا اةرنا م العن رنية، والعنر   -76

املنرر يل، و ررنمي  العنرر  اةنسرر  واالسررتغ ة اةنسرر ، ومررا شا ذلررُ، مررن دفررو رسررو  ال رر وى 
  ذلرررُ، ال  ُررردفو رسرررو  ي القورررايا املتع قرررة اررراةنا م الررر  يُقا  ررر  ع يهرررا اةنا يرررة. وعررر وة ع ررر

   قا يا ، وه  عادة اةنا م األ د   ورة.

  حماية حرية الدين أو المعتقد  
 (15-84، و64-83، و54-83، و53-83)التوصيات 

 دولرة  تخذ الس  ات اليونانيرة ار روات الورنورية ل نرا  مسرود ي ق عرة أر    وكرة ل -77
، أفررآ جم ررس الدولررة  احمل مررة 2014ي ا ديررة أثينررا، مُيررو ة ن ررنا  مررن األمررواة الوقنيررة. وي عررا  

اإلدارية الع ياو ا ن اإلقار الت نيع  املتع ع اتموي  الدولة انا   املسود ال خيال  م دأي املسراواة 
و. 2399/2014رقررم  وننيررة التع ررري عررن املعتقررد الررديين، وشمنررا  مرر  نقرروم املسرر م   ان ررم

يتخرررذ جم رررس الدولرررة قرررنارا  آ رررن ا ررر ن املسرررا   ال يشيرررة ذات ال ررر ة ا نرررا  املسرررود. وأعنارررت  وي
منجملمات اجملتمو املديف عن ق قها شاا  عد  اكتماة انرا  املسرود، وعرد  و رود مقراان ل مسر م  

  ار  من قة  ناقيا، وديدا . 
ن ومة اليونانية، االتعاون مو ايو ، خت ص ا2011وي ك  عا ، منذ آ /أ س س  -78

الررررواارات املخت ررررة، سررررانت  مغ قترررر  جمانررررا  ل مسرررر م  ي م عرررر  "السرررر   وال ررررداقة" ومنكرررر  
النيا ررة األوملررا  ومهررا أ ررهن م رران  ريا رري  ي العا ررمةو، ااإل ررافة شا منافررع عديرردة أ ررغن 

و املسرر م  الررنا    ي ذلررُ اعيررد مسررانة ي ال  ررديات ي ايررو أحررا  اليونرران، ل رر   ت رر  ايرر
 ال  ن وعيد األ ح .

يو ررررح ويقررررد   و يهررررات ا رررر ن  ن يررررذ  2014و رررردر  عمرررريم م ررررتق ي أيار/مررررايو  -79
الت ررررنيو املتع ررررع دررررنح   ررررنيح ااقامررررة و  ررررغي  أمرررراكن ع ررررادة ل  وا رررر  الدينيررررة  ررررري ال نيسررررة 

ي قا  ررة دينيررة ي  ارسررة  ررعا ن األرثوذكسررية. و ررت  هررذا التعمرريم ع رر  حررو كامرر  نررع أ  ررام أ
دينهرررا حبنيرررة ودون أي عوا رررع، ويهررردا ي الوقرررت ن سررر ، عرررن قنيرررع الت رررنيعات املناسررر ة، شا 
 ررمان سرر مة األ ررخاو اجملتمعرر  ي م رران الع ررادة وحررايتهم، وسرر مة ونوعيررة نيرراة السرر ان 

 اجملاورين،  ا  م  ويع ا الس   اال تماع  والت اهم.
 ررر     ديررردا  مرررن أ ررر اة ال خ رررية القانونيرررة  4301/2014القرررانون واسرررتحد   -80

متاح ل  وا   الدينية ومنجملماهتا ي ال  د. وجيوا  رذه ال وا ر  ان روة ع ر  منكر  "األ رخاو 
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عورو ع ر  األقر   300القانوني  الديني "، شذا ر  وا ي ذلُ، اتقدو ق    سوي  موق رو مرن 
مة املخت ة. و تخذ احمل مة قنار  سروي  "ال رخص القرانويف الرديين" ي ال ا  ة الدينية شا احمل 

دون  رررد   مرررن ان ومرررة. وقرررد جيتمرررو ث ثرررة "أ رررخاو قرررانوني  دينيررر " ع ررر  األقررر  لي ررر  وا 
" خ ا  قانونيا  ك ن سيا ". ويُعرتا، حب رم القرانون، اال خ رية القانونيرة ل  نيسرة ال اثولي يرة ي 

 نى املو ودة وا ياناهتا القانونية. وقد و   ال وا   الدينيرة، الر  اليونان ول عا ال نا س األ
ال  ن رر  ي ق رر  منكرر  "األ ررخاو القررانوني  الررديني "، ع رر  منكرر  قررانويف دو رر  األن ررا  

 العامة ل قانون املديف، أو قد  عم  او  ها اوادات أ خاو. 
اال    الذي  قد   ا     و اعيرة وقد ع مت ان ومة والس  ات اإلق يمية أو ال  دية  -81

ثقافيررة ي ثيسررالوني   ااقامررة مسررود قررا. وشررني دراسررة هررذا ال  رر  أيوررا  ي شقررار السياسررات 
والربامج اليونانية األوسو ن اقا  املتع قة اتميم واستخدا  اآلثار اإلسر مية ي اإلق ريم اليونرايف الر  

 رررر ، اار قرررر   مدرسررررة هررررايني  القنآنيررررة ي مدنيررررة   عررررود شا الع ررررن الع مررررايف. وي العررررا  املا
كومرررو يين مسرررود يرررين كرررام  ي ثيسرررالوني   وأدوا ال ررر ة اررر . كمرررا أُقيمرررت  ررر ة ي املسرررود 

. وعر وة  ع ر  ذلرُ، أذمن رت مدينرة 2013ن س  دناس ة االنت اة اعيد ال  ن ي آ /أ س س 
 .2014ن رموان ي عا  ثيسالوني   ااستخدا  املسود ن س  ل نت اة اانتها   ه

  حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات  
 (17-84، و61-83، و55-83)التوصيات 

 ُعرررد األق يرررة املسررر مة ي  ناقيرررا، ع ررر  حرررو مرررا اي نررر   قنيرررن اةولرررة األوا مرررن االسرررتعنا   -82
ع ر  منك هرا الدوري ال ام  ل يونان، األق ية الونيدة املعتا قرا رييرا  ي اليونران، وقرد ن ر ت 

 . و ت ل  األق ية املس مة مرن ثر   قوا ر  مسرتق ة1923دو   معاهدة لواان املربمة ي عا  
 عرود أ رروة أفنادهررا شا األ رناق وال ومرراق والنومررا، و  ررتق هرذه ال وا رر  ي العقيرردة اإلسرر مية. 

جملر  ارانتا  كامر  مرن ول   قا  ة منها لغتها املن وقة و قاليردها ال قافيرة و ناثهرا، وهر  ايعرا  و
دولررة اليونرران. وااإل ررافة شا أن سياسررات اليونرران و  ررنيعاهتا متت رر  امت رراال  كررام   ملعاهرردة لررواان، 

  ع س هذه السياسات والت نيعات و ن ذ القواعد واملعايري املعا نة نقوم اإلنسان.
  تررر ، دون وورررت  اليونررران ع ررر  حرررو كامررر  نرررع كررر   رررخص ي ا تيرررار هويتررر  وفقرررا  لن  -83
يت   ع    ع ريه عن ر  ت  أي  نر. ووفقا  مل دأ التحديد الذان ل هويرة، يتمترو كر   رخص  أن

يعيش ي اليونان حبنية اإلع ن عن أ   ، والتحد  ا غت ، و ارسة  عا ن دينر ، وانرتا  عادا ر  
لررردويل ل عرررتاا قرررا  و قاليرررده. أمرررا أفرررناد ال شرررات الررر  ال  سرررتوي املعرررايري املدر رررة ي القرررانون ا

"أق يرررات"، فيتمتعرررون متتعرررا  كرررام   حبقررروم اإلنسررران واننيرررات، درررا فيهرررا ننيرررة التع رررري وننيرررة  كرررر
التومررررو السرررر م  و  رررروين اةمعيررررات، وفقررررا  ل  ررررنو  املن رررروو ع يهررررا ي املعاهرررردات العامليررررة 

 واإلق يمية نقوم اإلنسان.
ارررالتقنين،  ن يرررذ  ررردااري هتررردا شا حايرررة  ووا ررر ت اليونررران، ي  ررر ة ال رررتة امل رررمولة -84

 نقوم أفناد األق ية املس مة ي  ناقيا وشا ن جملها و ع ي ها.



A/HRC/WG.6/25/GRC/1 

GE.16-02663 24 

، وألوة مررنة،  يررار  رردريس القررنآن ال ررنو ي املرردار  4115/2013وقررد أ رراح القررانون  -85
العمرررروم . العموميرررة اليونانيررررة ي  ناقيرررا ل رررر   األق يررررات الرررذين ال ي الررررون ي ورررر ون نجملرررا  التع رررريم 

ا تيار مع م  القنآن عن قنيع ش نا   ر اا و رام ، ورت ش رناا امل ر  احمل ر ، و  رارق  وجيني
ي هذا اإل نا   خ يات ااراة مرن املسر م . و رع ملع مر  القرنآن أن خيتراروا حبنيرة االنورما  شا 

 4115/2013هرررذا النجملرررا  والتمترررو او رررو أفوررر  ود ايرررا الورررمان اال تمررراع . وال يررريفثن القرررانون 
ع رر  و رررو األ مرررة ي  ناقيرررا، الرررذين خُيترررارون وفقررا  ألن رررا  ال رررنيعة اإلسررر مية و قاليرررد و ارسرررات 

 األق ية املس مة، ودون أي  د   من الدولة، وميارسون وا  اهتم الدينية حبنية. 
  وة ر يسية ي اةهود الناميرة شا  رمان  قردو  4310/2014ومي   اعتماد القانون  -86
يم  يررررد شا أفررررناد األق يررررة املسرررر مة ي  ناقيررررا. وا رررر   أك ررررن وديرررردا ، ي  رررر  هررررذا القررررانون  ع رررر
ي ررغ  ومررا    رردريس اننررامج األق يررات ي مرردار  األق يررات شال أفررناد األق يررة املسرر مة، وأن  أال

جيررني  رردري هم ع رر  حررو مناسرر  ي قسررم التع رريم االاترردا   جبامعررة أل سرراندرواوليس. واررذلُ 
درقسرر  الربنررامج التع يمرر  املقررد  لألق يررات ي مرردار  األق يررات، ااإل ررافة شا مهررارات  ترروافن مل

ارربة ال افيرة ي ال غرة وي الردين اإلسر م  ع ر  النحرو الرذي  ومعارا مدرس  املدار  العامة،
  ت     هذه الومي ة. و ع  يفال  املدرس  ق عا  أن يُعي نوا ي أي مدرسة عمومية ي ال  د.

و  حررث ن ومررة اليونرران قررنم وسرر    ن يررذ ث ثررة أن ررا   ررادرة عررن احمل مررة األوروايررة  -87
نقرررروم اإلنسرررران    ررررت فيهررررا شا نرررردو  انتهرررراق ل حررررع ي ننيررررة   رررروين اةمعيررررات وفقررررا  
ل   اقيرة األوروايرة نقرروم اإلنسران. وي  ُن  رذ هررذه األن را   ن يرذا  كررام   اعرد، ويُعر ى ذلررُ شا 

 يررة نررددهتا احملرراكم املخت ررة ال ع قررة  ررا او ررو أو أن رر ة أي اعيررة اعينهررا، وشمنررا أسرر ا  ش نا
يُع ى شا عد  و ود س ي  ش نا   إلعادة فتح م  ات القوايا املدنية اعد  دور ن م احمل مرة 
األوروايرررة نقررروم اإلنسررران الرررذي    رررت فيررر  شا نررردو  انتهررراق ألن رررا  اال  اقيرررة. وشررردر 

احملرراكم فقرؤ، الرر   ناقر  ي هررذا ال رردد  نار  سروي  أي اعيررة مرن ا ت رراواإل رارة شا أن قرر
مدى قانونية اةمعيات، دون النجملن ي امل  مة أو ال ر نية، وع ر  أسرا  مرني، ودون  رد   

، رفورررت احمل مرررة األوروايرررة نقررروم اإلنسررران 2015مرررن ان ومرررة. وي كرررانون األوة/ديسرررمرب 
مررن اةمعيررات الرر    املررذكورة أعرر ه، ادعتررا فيهمررا نرردو    رر وي   ديررد   قرردمتهما اثنترران

م يرررد مرررن االنتهاكرررات ننيرررة   ررروين اةمعيرررات. وأكررردت منجملمرررات اجملتمرررو املرررديف أمهيرررة  ن يرررذ 
 أن ا  احمل مة األورواية نقوم اإلنسان، دا فيها األن ا  املتع قة ااةمعيات ال    املذكورة. 

معررررايري مررررو كم املخت ررررة جنحررررت ي موا مررررة  ارسرررراهتا الت ررررديد ع رررر  أن احملررررا   وجيرررر -88
 ناقيا جمتمو مديف م دهن يت ل  من ي اال  اقية األورواية ذات ال  ة. وع وة ع   ذلُ، يو د 

الر  سرو تها احملراكم التااعرة  را، عدد ك ري من اعيات األق ية املس مة واملنجملمات  ري ان وميرة 
 50، أك رن مرن 2008منرذ كرانون ال ايف/ينراين د ُسرو ، قراملخت ة، وه   عم  دون عق ات. و 

 اعية  ااعة ألق يات. 
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  تعزيز وحماية حقوق الروما  
 (63-83، و62-83 نات)التوصي

ي ررر   ورررديات أمرررا  السررر  ات، ع ررر  النحرررو الرررذي ي اليونررران ال يررر اة و رررو النومرررا  -89
اليونان وال ونة الوقنية نقوم اإلنسان ومنجملمرات اجملتمرو  ي املجملاي ةنا ، ا     او، أمتوثق

امل رر حة شا أن أو ررام السرر ن  ررري ال  ررع، و  ررن  مررن أ ررحا املرديف. و  ررري  هررات خمت  ررة 
التع ريم، هر  مرن امل راك  االنق ام عرن التعن  ل  قن واالست عاد اال تماع ، وار  ام معدالت 

 ك    اقمت ا ع  األامة االقت ادية.الن يسية ال  يوا هها النوما، وه  م ا 
 رررررررذه التحرررررررديات، وي شقرررررررار االوررررررراد األورويب، أق قرررررررت اليونررررررران اإلقرررررررار  ا  و  ررررررردي -90

النومرا وحررايتهم مررن  ي نررعقرردا م افحرة التمييرر   2011 نومرا ي عررا  لاالسرتا يو  الرروقين 
ي جمراالت ان رروة  االسرت عاد اال تمراع ، وذلررُ ااعتمراد أو او ررو  رج  ررام  إلدمرا  النومررا

من قرررة ي اليونررران  13مرررن  12والعمررر ، والنعايرررة ال رررحية، والسررر ن. وو رررعت  ،ع ررر  التع ررريم
. شق يمر ي كر  استا يويات شق يمية إلدما  النوما، رك ت ع      ية االنتيا رات احملرددة ل نومرا  

املتم  رررة ي ت مار ايرررو الرررربامج التن يذيرررة اإلق يميرررة أولويرررة االسررري در رررت عررر وة ع ررر  ذلرررُ، أُ و 
 االقت ادي ل موتمعات املهم ة كالنوما". -"اإلدما  اال تماع  

وي جمررراة اإلسررر ان، ا رررورة أك رررن وديررردا ، ي ررر     ررروين ووسررر  ال نيرررة األساسرررية ي  -91
 رخص  20 000االت رويو نرآ اآلن  واسرت اد   مستوقنات النوما اإل نا  الن يس  الذي نجملر

ة الرر  يرردعمها ال رندوم األورويب ل تنميررة اإلق يميررة. وجيررني ناليررا  شعررداد مرن اإل ررنا ات ذات ال رر 
قاعرردة ايانررات  ا ررة دسررتوقنات النومررا، سررُتحد   ا نيقررة منهويررة مررن  انرر  ايررو السرر  ات 
احمل ية. ومن الوا ح أن الدولة ي   مم وي  ن ذ أي سياسرة ا ر ن اإل ر   القسرني. وفيمرا يتع رع 

م رراريو م رر  "ا  اقررات الت ررغي  احمل يررة" و"التررد  ت  2015-2013ال ررتة  االعمرر ، نُر  ررذت ي
احمل يرة املت ام رة ل ا ردة ال شرات الوررعي ة"،   رت شمرا ش رنا ات اسررتهدفت ن رنا  أفرناد النومرا، وشمررا 

 خ را  مرن النومرا.  883ش نا ات مت ام ة   م  النوما وفشات  عي ة أ نى، وقد اسرت اد منهرا 
،  قرررد  مناكررر  دعرررم النومرررا وال شرررات اال تماعيرررة الورررعي ة األ رررنى  ررر  ة مرررن  وعررر وة ع ررر  ذلررُر

اررررردمات،   ررررم   قرررردو امل ررررورة والرررردعم شا األسررررن، والترررردري  املهررررين، و ع يرررر  ال ررررحة العامررررة، 
والت قيرررررر  ال ررررررح  وان رررررروة ع رررررر  اررررررردمات ال ررررررحية األوليررررررة، فورررررر   عررررررن ش ررررررنا ات أفقيررررررة 

 2013-2005النومرررا. وي جمررراة ال رررحة، نُر  رررذ ي ال رررتة د املتحيررر ة  رررالقوالررر  النم يرررة  إلاالرررة
م رررنوم "ال رررحة ل نومرررا اليونررراني " الرررذي قُررردمت ي شقررراره  ررردمات ال حرررص ال رررا، والت عررريم، 

اال تمرررراع ، ا يررررارة املخيمررررات أو عررررن قنيررررع الونرررردات املتنق ررررة التااعررررة ملنكرررر   -والرررردعم الن سرررر  
 من األمنا . الوقاية
التع يم، وا  ت واارة التع يم  ن يذ انامج ا تماعية   ا االنتيا ات ارا رة وي جماة  -92
قا  ررة النومررا و ت رردى ل تحيرر  أو ل سررت عاد الررذي قررد يتعررن  لرر  أق رراة النومررا ي  سرر ان مررن ل

در ررت احملرراور الن يسررية لسياسررة  ع رريم النومررا ي اننررامج " ع رريم أق رراة النومررا". املرردار . وقررد أُ 
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 ن ن ايو مديني املدار  ارذلُ،   در الواارة ي اداية ك  عا  دراس   عميما  يذك  وش افة شا 
 اة   ميرررذ النومرررا يرررالت ميرررذ النومرررا ي املررردار  االاتدا يرررة. ور رررم ذلرررُ ال   سررروي وا ررر هم مرررن 

. و  تر   واارة التع ريم دوا ر ة حب رم الواقرو ااملردار  القا مرة ع ر  ال  ر  العنقر ي تحقرون أنيانرا  
 تذلي  ال عواات القا مة. ا هودها النامية شا شنام أق اة النوما جبميو مستويات التع يم، و 

وشرردر اإل ررارة أيوررا  شا أن اام رران أسررن النومررا ذات الررد   املررنخ ا أن  سررت يد مررن  -93
اإلعانرررة السرررنوية املدفوعرررة ل ررر  ق ررر  ي تحرررع ااملدرسرررة العموميرررة ي منن رررة التع ررريم اإلل امررر ، وهررر  
 منحة ال  ُدفو شليهم شال ي  اية ك  سنة دراسية اعد  قدو  هادة   يد دوام تهم ع   انوور. 

  الشفافية  
 (56-83)التوصية 

يهررررردا اننرررررامج "ال ررررر افية" شا وقيرررررع أق ررررر  دعايرررررة ل ن رررررا  السياسررررران واإلداري  -94
. ومسرا لتمها   ة عامة مان ال  افية، و وقيد مسيفولية امليفسسات ال  متار  سمو  ،ل ح ومة

، الترر ا  ان ررن 2010  ررنين األوة/أكترروان  1ويقررو ع رر  عررا ع ايررو امليفسسررات ان وميررة، منررذ 
مررن نيررث امل رردأ، ال  عررد اإل ررنا ات والقررنارات اإلداريررة و ايررو ش نا اهتررا وقناراهتررا ع رر  اإلنتنررت. 
 سارية شال اعد ن نها ع   اإلنتنت. 

 حرية التعبير والصحافة  
ا رر ن  1178/81الررذي  رردر نرردي ا  أن ررا  القررانون  4356/2015ة القررانون عررد   -95

املسررريفولية املدنيرررة ل  رررحافة، وألغررر  انرررد األدىن ل تعرررويا عرررن الورررنر  رررري املرررايل ي نالرررة ن رررن 
  ننيرة نر  يعرن  أل ا  انتقرادلقر  ان رم امل غر  مع ومات  قدح ي  رنا أي  رخص ويعتر . وقرد 

أعنارت منجملمرات اجملتمرو املرديف عرن اواعرث ق رع شاا   ن يرذ ع   ذلُ، وايادة ال حافة ل خ ن. 
 رتم   الت نيو املتع ع ص ا  ال ناهية واألن ا  اةنا ية املتع قة االتودي ،  را ي ر   هتديردا  

 ننية التع ري. 

األولويات والمبادرات وااللتزامات الوطنيية الرئيسيية التيي اعيطلعت بهيا  -رابعاً  
نيييية وتعتيييزم االعيييطتغ بهيييا للتاليييي عليييى تلييي  التحيييديات الدولييية المع

 والعقبات وتحسين أوعاغ حقوق اإلنسان على أرض الواقع
   م  األولويات الن يسية ل ح ومة ي جماة نقوم اإلنسان ما ي  ط -96

  موا ررر ة  هودهرررا الناميرررة شا خت يررر  آثرررار النترررا ج السررر  ية لألامرررة االقت رررادية و ررردااري
 الس انية األ د ننمانا  ال شات ثن أساسا  ي التق   ال   يف 
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  ال ررناز مررن و ررو   ررة العمرر  املتع قررة حبقرروم ال  رر   و  ررم  األولويررات الن يسررية ي هررذا
اجملاة موا هة آثرار األامرة االقت رادية ع ر  األق راة، و ع ير  حايرة الُق  رن  رري امل رحوا ، 

 ال و   ل    ، وما شا ذلُ ووديث قانون األسنة اغية  ع ي  حاية امل احل 
  موا  ة م افحة العن نية، و نا م ال ناهية، و  ا  ال ناهية، وذلُ، مر   ، عرن قنيرع

اجمل ررس الررروقين مل افحرررة العن ررنية والتع ررر   املقرررنر شن رراؤهو، الرررذي سيورررو اسرررتا يوية 
وقنية  ام ة ي       ة عم  مل افحة العن رنية والتع ر ، ووسر  عم يرة اإلار ز 

 عن  نا م ال ناهية و سوي ها، و  ميم آلية لن د   ا  ال ناهية  
  ،اإلسنام ااقامة العدة، ووس  ايو اإل نا ات القوا ية، و يسري الو وة شا العدالة

    ايوشن  التعن  ل،يذا  اإل
  ،عرردد السررونا  وفقررا  لسررعة السرروون،     يررتوفيمررا يتع ررع اسياسررة املنافررع اإل رر نية

عم يرررررة  قررررردو النعايرررررة ال رررررحية، و ع يررررر  هي  رررررة نوا االنتوررررراا وشعرررررادة ووسرررر  مررررر
ملخردرات وارردمات الناميرة شا شعرادة شدمرا  ع ر  ااردمات املقدمة ل سونا  املدمن  
  روين ارنامج  ردري  العرام   ي السروون، موا ر ة السونا  امل ن  عنهم ي اجملتمرو، و 

 رررة اة ا يرررة عاموو رررو نجملرررا   رررام  ا ررر ن املية، ونل تررردااري السررر اررردي و ع يررر  اسرررتخدا  
 لألندا  وال  ا  ي اجملتمو  

  موم   شن اذ القانون ع  غي  آلية فعالة ومستق ة ل تحقيع ي االدعا ات    
 القانونية اا وية اةنسانية ش دار   نيو يعتا  
    ع رر    قيرريم  ن يررذ   ررة العمرر  املتع قررة حبقرروم اإلنسرران، وو ررو أولويررات  ديرردة انررا

 ذلُ 
  .وس  الت قي  ي جماة نقوم اإلنسان 

    
 


