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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الخامسة والعشرون
 13-2أيار/مايو 2016

تجمي ععل للمعلوم ععات م ودت ععأل مفول ععية الم ععة المتق ععدة الس ععامية لقق ععوق
اإلنس ع ععانً ولق ع ععا للفق ع ععرة (15ب) مع ع ع مرل ع ععق قع ع عرار مجل ع ععس حق ع ععوق
اإلنسان  1/5والفقرة  5م مرلق قرار المجلس 21/16
اليونان
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيئاات اععاهاتات ،واإلجارااات اااةا ،
مبااا يف ذلااا اعظاتااات والتعليقااات الاواردة مااا التولا اعع يا  ،ويف تقااارير مضااوم اامااد اعت ااتة
السامي حلقوق اإلنسان ،ويف غري ذلاا ماا وااا ا ااماد اعت اتة ذات ال ال والتقريار مقات يف
شكل موجز تقيُّتاً باحلت ااق ى لعتد الكلماات ولظطّاظ للاى الا ل الكامال ،يرجاى العاودة
إىل الوا ااا ا اعرجعي ا وا يتض ااما التقري اار أي ا راا أو وجه ااات نت اار أو اقرتاا ااات م ااا اعضو ااي
السامي حلقوق اإلنسان خبظف ما يرد م ها يف التقاارير واليياناات العل يا ال اادرة لاا اعضو اي
وه ا ا ااو يتي ا ا ااع هيك ا ا اال اعي ا ا ااادي التوجيهي ا ا ا العام ا ا ا ال ا ا ااه التم ا ا ااتها نل ا ا ا اق ا ا ااوق اإلنس ا ا ااان يف
مقرره  119/17وقت ذكرت للى حنو م هجي يف اواشي هناي ال ل مراجع اععلوماات الاواردة
يف التقرير وروليت يف إلتاد التقرير دوري ااستعرام والتطورات اله اتات يف تلا الضرتة
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وال -المعلومات الساسية واإلطار
لف -نطاق االلتزامات الدولية

()1

 -1المعاهدات الدولية لققوق اإلنسان

()2

احلال خظل التورة السابق
الت تيا أو اانضما
أو ااظف

الت ضتات و/أو
اإللظنات

ااتضاقيا ا التوليا ا للقض اااا لل ااى ي ااع أش ااكال الربوتوكا ا ا ا ا ا ا ا ااول ااختيا ا ا ا ا ا ا ا اااري ااتضاقي التوليا حلمايا اقاوق
اتضاقي ا ا م اهض ا ا التعا ااذيب يااع العم ااال اعه اااجريا وأف اراد
التمييز الع ري ()1970
أسرهد
العها ا اات الا ا ااتو ااا ا اااق با ا اااحلقوق ااقت ا ا ااادي ()2014
اتضاقيا ا ا اق ا ااوق ااشا ا ا اق
وااجتمالي والثقافي ()1985
العهت التو اااق باحلقوق اعتني والسياساي ذوي اإللاق ()2012
ااتضاقي التولي حلماي يع
()1997
الربوتوك ا ااول ااختي ا اااري الث ا ااا اعل ا ااا بالعه ا اات ااش ا ا ا اق م ا ا ااا ااختض ا ا اااا
ال ا ااتو اا ا اااق ب ا اااحلقوق اعتنيا ا ا والسياس ا ااي  ،القسري ()2015
()1997
اتضاقيا القضاااا للااى يااع أشااكال التمييااز اات
اعرأة ()1983
اتضاقي م اهض التعذيب ()1988
اتضاقي اقوق الطضل ()1993
الربوتوك ااول ااختي اااري اتضاقيا ا اق ااوق الطض اال
بش ااان اشا ارتاا ااطض ااال يف اع احل ااات اعس اال
()2003
الربوتوك ااول ااختي اااري اتضاقيا ا اق ااوق الطض اال
بشان بيع ااطضال واستغظل ااطضال يف اليغاا
ويف اعواد اإلبااي ()2008
الربوتوك ا ااول ااختي ا اااري الث ا ااا اعل ا ااا بالعه ا اات اتضاقيا ا ا اق ا ااوق ااشا ا ا اق
ال ا ااتو اا ا اااق ب ا اااحلقوق اعتنيا ا ا والسياس ا ااي  ،ذوي اإللاق ا (حتضااظ ،اعااادة
(حتضظ ،اعادة )1997 ،2
)2012 ،)1(27
الربوتوك ااول ااختي اااري اتضاقيا ا اق ااوق الطض اال
بش ااان اشا ارتاا ااطض ااال يف اع احل ااات اعس اال
(إلااظن ملااز مبوجااب اعااادة  :)2(3حتتياات سااا
التج يت با  18س )2003 ،

إجا ا ارااات الش ا ااكاوى الربوتوكول ااختيااري ااول اعل اا بالعهات الاتو
والت قيااا واإلجارااات اااق باحلقوق اعتني والسياسي ()1997

العاجل

2

()3

اإلجا ا ا ا ا اراا اعت ا ا ا ا ااذ بع ا ا ا ا اات
ااستعرام
مل ي تق لليها/مل تقيل

الربوتوكول ااختياري اتضاقي ااتضاقي ا التولي ا للقضاااا للااى
اقا ا ا ا ا ااوق ااش ا ا ا ا ا ا اق ذوي يع أشكال التمييز الع ري،
اإللاق  ،اعادة  )2012(6اعادة 14
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احلال خظل التورة السابق

الربوتوكا ا ا ا ا ااول ااختيا ا ا ا ا اااري اتضاقي ا ا ا ا ا ا القضا ا ا ا ا اااا
لل ااى ي ااع أش ااكال التميي ااز اات اعا ارأة ،اع ااادة
)2002(8
اتضاقي ا ا ا م اهض ا ا ا التعا ا ااذيب ،اع ا ا اواد  20و21
و)1988(22

اإلجا ا ا ا ا اراا اعت ا ا ا ا ااذ بع ا ا ا ا اات
مل ي تق لليها/مل تقيل
ااستعرام

الربوتوكا ااول ااختيا اااري اعل ا ااا
بالعهات الاتو ااااق باااحلقوق
ااقت ادي وااجتمالي والثقافي
العهاات الااتو اااااق باااحلقوق
اعتني والسياسي  ،اعادة 41
الربوتوك ااول ااختي اااري اتضاقي ا
اق ااوق الطض اال اعتعل ااا ب ا ا جراا
تقتمي اليظغات
ااتضاقي التوليا حلمايا اقاوق
يااع العم ااال اعه اااجريا وأف اراد
أسرهد
ااتضاقيا ا التوليا ا حلمايا ا ي ااع
ااشا ا ا ا ا ا اق م ا ا ا ا ااا ااختض ا ا ا ا اااا
القسري ،اعادتان  31و32

 -2صكوك دولية رئيسية خرى ذات صلة
احلال خظل التورة السابق
الت تيا أو اانضاما
أو ااظف
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اتضاقيا ا ا م ا ااع جراا ا ا اإلب ا ااادة ا ماليا ا ا
واععاقي لليها
نتا روما ااساسي للم كما ا ا يا
التولي
( )4
بروتوكول بالريمو
ااتضاقيااات اعتعلق ا ب االظجئني ولااتاي
ا سااي (باسااتث اا اتضاقي ا لااا 1961
اعتعلقا ا ا ا ا ا خبضا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااات انع ا ا ا ا ااتا
( )5
ا سي )
اتضاقي ا ا ا ا ا ا ا ااات ج يا ا ا ا ا ا ا ا ا اع رخا ا ا ا ا ا ا ا ا 12
ب/أغس ا ا ا ااط  1949وبروتوكواهت ا ا ا ااا
( )6
اإل افي
ااتضاقي ا ااات ااساس ا ااي ع تما ا ا العم ا اال
( )7
التولي

اإلجراا اعت ذ بعت ااستعرام مل ي تق لليها

اتضاقيا ا ا ا ل ا ا ااا  1961اعتعلقا ا ا ا
خبض ااات انعتا ا سي

اتضاقيت ااا م تما ا العم اال التوليا ا
( )8
رقد  169ورقد 189
اتضاقي مكاف التمييز يف نال
التعليد
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 -1يف لا ااامي  2012و ،2013ا ا ا كا اال م ا ااا اعقا اارر اا ا اااق اعع ا ا ق ا ااوق اإلنس ا ااان
للمهاااجريا و ا القضاااا للااى التمييااز اات اعارأة و ا اقااوق الطضاال و ا م اهض ا التعااذيب
اليون ااان لل ااى الت ااتيا لل ااى ااتضاقيا ا التوليا ا حلمايا ا اق ااوق ي ااع العم ااال اعه اااجريا وأفا اراد
()9
أسرهد
 -2ويف لااامي  2012و ،2015اا كاال مااا ا اقااوق الطضاال واايااري اعسااتقل اععا
بآاااار الااتيون ااارجيا للااتول ،ومااا يت اال اااا مااا التزامااات ماليا دوليا أخاارى لليهااا ،يف التمتااع
الكامل جبميع اقوق اإلنسان ،وخاة احلقوق ااقت ادي وااجتمالي والثقافي  ،و احلقاوق
ااقت ااادي وااجتماليا ا والثقافيا ا اليون ااان لل ااى الت ااتيا لل ااى الربوتوك ااول ااختي اااري اعل ااا
()10
بالعهت التو اااق باحلقوق ااقت ادي وااجتمالي والثقافي
 -3ويف لا ااا  ،2012أوةا اات ا ا اقا ااوق الطضا اال اليونا ااان بالت ا ااتيا للا ااى الربوتوكا ااول
ااختياااري اتضاقي ا اقااوق الطضاال اعتعلااا ب ا جراا تقااتمي اليظغااات وللااى اتضاقي ا م تم ا العماال
()11
التولي (رقد  )189لعا  2011بشان العمال اع زليني
 -4وكااررت مضو ااي اامااد اعت ااتة السااامي لش ا ون الظجئااني التوةااي اعقتم ا إىل اليونااان
خااظل الااتورة ااوىل لعملي ا ااسااتعرام الااتوري الشااامل بااان ت ااتق للااى اتضاقي ا لااا 1961
اعتعلق خبض ااات انعتا ا سي ( )12وأوةات ا اقاوق الطضال اليوناان أيضااً بالت اتيا
()13
للى تلا ااتضاقي
 -5واث اات م تما ا اام ااد اعت ااتة للرتبي ا والعل ااد والثقاف ا (اليونس ااكو) اليون ااان بق ااوة لل ااى
()14
الت تيا للى اتضاقي مكاف التمييز يف نال التعليد

باء -اإلطار المؤسسي والبنية الساسية لققوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
ولل المؤسسات الوطنية لققوق اإلنسان

()15

اع سس الوط ي حلقوق اإلنسان

احلال خظل التورة السابق

اللج الوط ي حلقوق اإلنسان

أل ()2010

احلال خظل التورة احلالي
أل ()2010

()16

()17

 -6أوة ااى ااي ااري اعس ااتقل اعع ا ا بال ااتيون ااارجي ا ا واق ااوق اإلنس ااان ،وخاة ا ا احلق ااوق
ااقت ااادي وااجتمالي ا والثقافي ا  ،ب ا جراا تقياايد شااامل ااااار برنااامل التكي ا ا يكلااي ،مبااا يف
ذلا تقييد اإلخضاقات الساابق يف ناال محايا الضاعضاا والت يا ات الساابق بااااار الاه اكاا أن
ختلضهااا تااتابري تكيا بعي هااا للااى ال ااعيت ااجتمااالي وللااى ةااعيت اقااوق اإلنسااان ودلااا إىل
تضساري ماذكرة التضاااهد اعتعلقا باربامل التكيا يف اوا التزامااات اليوناان اعتعلقا قاوق اإلنسااان
()18
وتوةيات ليات اقوق اإلنسان الوط ي والتولي
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 -7وألربت القضاا للى التمييز ت اعارأة لاا قلقهاا ان اعاوارد اعتااا ع سسا أماني
اعتااامل قل اات كث اريا يف وقاات تااتلو فيااث الضاارورة أكثاار مااا أي وقاات مضااى إىل وجااود م سس ا
امااني اعتااامل نشاايط للغايا ( )19وقاات كاال مااا اعقاارر اااااق اععا قااوق اإلنسااان للمهاااجريا
والضري ااا العاما ال اععا ا باااتج اااح التعس ااضي وااي ااري اعس ااتقل اععا ا بال ااتيون ااارجيا ا واق ااوق
اإلنسان ،وخاة احلقوق ااقت ادي وااجتمالي والثقافي  ،مظاتاات ذات ةال ك كماا أوةاى
()20
الضريا العامل واايري اعستقل بزيادة موارد اللج الوط ي حلقوق اإلنسان
 -8وأشااادت ا اقااوق الطضاال باانشااط الااه ا ااطلعت اااا إدارة اقااوق الطضاال التابع ا
ع سس ا أمااني اعتااامل وأوةاات اليونااان بكضال ا اسااتمراري واي ا هااذه اإلدارة مااا خااظل تزويااتها
()21
باعوارد اعالي الكافي
 -9وااتت اللج بقلا أن اعرةات الاوط حلقاوق الطضال ،الاذي أنشام يف لاا ،2001
()22
ا يزال لملث غري كامل وأن دوره يف نال الت سيا مل حيتد بالشكل اع اسب
 -10وأوةاات ا القض اااا لل ااى التمييااز اات اع ارأة ب ااان يتعاااون ي ااع وا ااعي السياس ااات
اعهمني يف اليونان إلنشاا لي إلجراا تقييد شامل اار التتابري اعت ذة خظل ااحم ااقت اادي
()23
واعالي للى اعرأة
 -11واثت تلا اللج اليوناان للاى كضالا ا اول ليا رةات ت ضياذ سياساات اعسااواة باني
()24
ا سني يف اانشط العام للى اعوارد الظحم إلجناح وايتها

ثانيا -التعاون مل آليات حقوق اإلنسان
 -12يف لا  ،2014قتمت اليونان تقريراً ل
خظل التورة ااوىل لعملي ااستعرام التوري الشامل

اعتة بشان ت ضيذ التوةيات اعوجه إليهاا

()25

لف -التعاون مل هيئات المعاهدات
 -1حالة اإلبالغ
هيئ اععاهتة

اعظاتات ااتامي اعقتم
يف ااستعرام السابا

خ اار تقري اار ق ات م ااذ خ ا اار مظات ا ااات
ااستعرام السابا ختامي
اال اإلبظغ

القضاا للى التمييز
الع ري

ب/أغسط 2009

2015

-

ا احلقااوق ااقت ااادي
وااجتمالي والثقافي

أيار/مايو 2004

2012

تش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اريا ااول /حيل مولت تقتمي التقرير الثالا
يف لا 2020
أكتوبر 2015
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التقري ا ا اار ا ا ا ااامع للتق ا ا ااارير م ا ا ااا
العشا ا اريا إىل الث ا ااا والعشا ا اريا
بانتتار ال تر فيث
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اعظاتات ااتامي اعقتم
يف ااستعرام السابا

هيئ اععاهتة
اللج ا ا ا اعع ي ا ا ا ق ا ا ااوق
اإلنسان

ذار/مارس 2005

خ اار تقري اار ق ات م ااذ خ ا اار مظات ا ااات
اال اإلبظغ
ااستعرام السابا ختامي
2014

القضاا للى التمييز شياط/فرباير 2007
ت اعرأة
م اهض التعذيب

تشريا الثا /نوفمرب 2004

اقوق الطضل

شياط/فرباير 2002

( 2011الربوتوكا ا ا ا ااول
ااختي ا ا اااري اتضاقي ا ا ا ا
اق ااوق الطض اال بش ااان
بي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع ااطض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال
واس ا ا ااتغظل ااطض ا ا ااال
يف اليغا ا ا اااا ويف اع ا ا ا اواد
اإلبااي )

تش ا ا ا ا ا اريا الثا ا ا ا ا ااا  /حيل مولت تقتمي التقرير الثالا
يف لا 2020
نوفمرب 2015
شا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااياط/فرباير
2013

حيل مولت تقاتمي التقريار الثااما
يف لا 2017

أيار/مايو 2012

حيل مولت تقتمي التقرير السابع
يف لا 2016

ازيران/يوني ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااث حيل مولت تقتمي التقريار ا اامع
( 2012اتضاقي ا ا ا ا ا ا للتقاارير مااا الراباع إىل السااادس
اق ا ا ا ا ااوق الطض ا ا ا ا اال يف لا 2017
وبروتوكو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
ااختي ا اااري بش ا ااان
اش ا ا ا ارتاا ااطض ا ا ا ااال
يف اع احلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات
اعسال وبروتوكو ااا
ااختي ا ا اااري بش ا ا ااان
بي ا ا ا ا ا ا ااع ااطض ا ا ا ا ا ا ااال
واستغظل ااطضال
يف اليغاا ويف اعواد
اإلبااي )

ا اقااوق ااش ا اق -
ذوي اإللاق

2015

-

التقرير ااو بانتتار ال تر فيث

اللج ا ا ا اعع يا ا ا ا اااات -
ااختضاا القسري

-

-

حيال مولاات تقااتمي التقرياار ااو
يف لا 2017

 -2الردود ملى طلبات المتابعة المقددة المقدمة م هيئات المعاهدات

اعظاتات ااتامي
هيئ اععاهتة

اعولت اعقرر اعو و

اللج اعع ي قوق اإلنسان 2016
ا ا ا القض ا اااا لل ا ااى التميي ا ااز 2015
ت اعرأة

6

قت يف

ااس ا ا اات تا اعض ا ا اارط للق ا ا ااوة وإس ا ا ااااة اععاملا ا ا ا ك والقاة ا ا اارون غ ا ا ااري -
()26
اع وبنيك وطرد ملتمسي اللجوا واعهاجريا غري الشرليني
ال

ا سي واإلجنابي ك وال ساا والضتيات احملتجزات

()27

 )28(2015احلاوار
بش ا ا ا ا ا ا ااان اعتابع ا ا ا ا ا ا ا ا
متواةل
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هيئ اععاهتة

اعولت اعقرر اعو و

م اهض التعذيب

قت يف

إجاراا حتقيقاات فوريا ونزيها وفعالا ك ومظاقا اعشاتيث يف ارتكااااد  )30(2013احلاوار
افع ا ااال التعا ا ااذيب أو اععامل ا ا ا السا ا اايئ ومعاقي ا ا ا ا ا ا اااةك و ا ا ااروف بش ا ا ا ا ا ا ااان اعتابع ا ا ا ا ا ا ا ا
()29
متواةل
اااتجاح واااتجاح اإلداري علتمسي اللجوا واعهاجريا

2013

ااراا
هيئ اععاهتة

لتد ااراا

اللج اعع ي قوق اإلنسان

4

احلال
احل ا اوار بشا ااان اعتيع ا ا متواةا اال فيما ااا يتعلا ااا با ااثظ اا اااات( )32ويف لا ااا
 ،2014لل ا ااا احل ا اوار بش ا ااان اعتابع ا ا ل ا ااتى اس ا اات تا الت ضي ا ااذ غ ا ااري اعر ا ااي
()33
لتوةيتها بشان إاتى احلاات

()31

باء -التعاون مل اإلجراءات الخاصة

()34

احلال خظل التورة السابق

احلال الراه

دلوة دا م

نعد

نعد

الزيارات اله جرت

التعذيب
قضايا ااقليات
بيع ااطضال

اعهاجرون
اااتجاح التعسضي
التيون ااارجي
الع ري

()35

()36

الزيارات اعوافا لليها ما اي اعيتأ

الغذاا
استقظل القضاة واحملامني
السكا الظ ا

الزيارات اله طلب إجراؤها

اعهاجرون

الردود للى رسا ل اادلاا وال تااات العاجل
تقارير وبعثات اعتابع

خااظل الضاارتة قياات ااسااتعرام ،أرساالت ساات بظغااات ردت احلكوم ا للااى س ا
بظغات
التعذيب

()37

جية -التعاون مل مفولية المة المتقدة السامية لققوق اإلنسان
 -13قااتمت اليونااان مسااام مالي ا إىل مضو ااي اامااد اعت ااتة السااامي حلقااوق اإلنسااان يف
()38
ألوا  2011و 2013و2014
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ثالثا -تنفيععا االلتزامععات الدوليععة المتعلقععة بققععوق اإلنسععان مععل مرامععاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
لف -المساواة ومدم التمييز
 -14ألرباات ا اقااوق الطضاال لااا قلقهااا ان اعااتارس حتااتضظ بسااجظت متعلق ا بتيان ا
الطظب ويشار إىل التيان يف شواهت اعغادرة وا يوافَا دا ماً للى طلياات اإللضااا ماا احل ال
()39
التي ي
 -15ويف ل ااا  ،2015اا ااظ اعق اارر اا اااق اعع ا بااش ااكال اععاة اارة للع اري والتميي ااز
الع ري وكاره ااجاناب وماا يت ال باذلا ماا تع ُّاب أن ااحما ااقت اادي أدت إىل مزيات ماا
التمييااز اات أشاات ا مالااات ااعضاً ،مااا قيياال اعهاااجريا والظجئااني وملتمسااي اللجااوا والرومااا
واعثليااات واعثليااني ومزدوجااي اعياال ا سااي ومغااايري ا وي ا ا ساااني ( )40وأوةااى اعقاارر اااااق
اععا قااوق اإلنسااان للمهاااجريا احلكوما بااان حتقااا يف يااع ااااات الع ا القااا د للااى كااره
ااجانااب واالتااتااات للااى اعهاااجريا ،مبااا يف ذلااا أي تااورط اجهاازة إنضاااذ الق اوانني يف هااذه
ا را د( )41وأوةت اللج اعع ي قوق اإلنسان اليونان مبراجع قواني ها لكضال احلتار القاانو
مي ااع أش ااكال ال ااتلوة إىل الكراهي ا القومي ا أو الع اري أو التي ي ا وي يغ ااي لليون ااان أن تت ااذ
()42
تتابري فعال لتعزيز إجرااات اإلبظغ لا جرا د الكراهي
 -16وألرباات ا احلقااوق ااقت ااادي وااجتماليا والثقافيا لااا قلقهااا إحاا اسااتمرار التمييااز
اات اع تمااني إىل فئاه اعهاااجريا والرومااا ،وا ساايما يف ناااات العماال والتعلاايد والرلايا ال ا ي
()43
والسكا
 -17وأوة ااى اعق اارر اا اااق اععا ا ق ااوق اإلنس ااان للمه اااجريا احلكوما ا بالش اارو يف با ا
خط اااب لا اا ق ااوي بش ااان الت ااو ااجتم ااالي واإلدم ااا ( )44وبالقي ااا م ااظت لاما ا عكاف ا ا
()45
الع ري وكره ااجانب وب درا تعليد اقوق اإلنسان يف اع اهل التعليمي للمتارس العام
 -18وألرباات ا اقااوق الطضاال لااا قلقهااا إحاا اسااتمرار التمييااز اات أطضااال أقلي ا الرومااا
وااطضااال مااا ااةاال الرتكااي وااطضااال اع تمااني إىل الطا ضا اعساالم يف تراقيااا وااطضااال اع تمااني
()46
تعرف نضسها للى أساس اانتماا إىل ااقلي اعقتوني
إىل ا مالات اله ِّ
 -19وألرباات ا القضاااا للااى التمييااز اات اع ارأة لااا قلقهااا بشااان اإلق اااا ااجتمااالي
والض ااع اللا ااذيا تعانيهم ااا ال سا اااا اع تميا ااات إىل الطا ض ا ا اعسا االم يف تراقي ااا وإىل أقلي ا ا الروما ااا
()47
واعهاجرات والريضيات
 -20وااتت اللج اعع ي قاوق اإلنساان بقلاا التميياز الاذي يتعارم لاث ااشا اق ذوو
اإللاق  ،وخباة فيما يتعلا باحل ول للى التعليد والعمل وااتمات ال ي ( )48وقتمت ا
()49
اقوق الطضل توةيات ذات ةل بشان ااطضال
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 -21و ل اات اللج ا اعع ي ا ق ااوق اإلنس ااان قلق ا إحاا ش اايو ال ااور ال مطي ا والت ي ااز اات
اعثلياات واعثليااني ومزدوجااي اعيال ا سااي ومغااايري ا ويا ا ساااني وألرباات بشاكل خاااق لااا
قلقها إحاا لت التجاوب الرمسي اعظ د مع الشكاوى اعتعلق بالتمييز للى أساسي اعيل ا ساي
()50
وا وي ا ساني

باء -حق الفرد لي القياة والقرية و منأل الشخصي
 -22أوةاات ا م اهض ا التعااذيب اليونااان بااان تا ن
اتمل يف قانوهنااا ا ااا ي تعريض ااً للتعااذيب
()51
يتوافا بشكل ةار مع ااتضاقي
 -23وألربت اللج لا قلقها إحاا اععلومات اله تت ت لا معامل مو ضي إنضاذ القاانون
اعهاجريا غري الشرليني وملتمسي اللجوا واع تمني إىل أقلي الروماا معاملا سايئ  ،مباا يف ذلاا يف
()52
مراك ااز اااتج اااح ويف س ااياق لملي ااات اعراقيا ا اع تتما ا ال ااه تق ااو ا ااا الش اارط يف الشا اوار
وأبتت اللج اعع ي قوق اإلنسان قلقها إحاا تقارير بشان ادلااات متعلق ب ساااة اععاملا يف
()53
سياق طرد اعهاجريا ويف مراكز اإليواا خظل مرال ما قيل اإللادة القسري
 -24وألربت م اهض التعاذيب لاا قلقهاا الياالا إحاا اساتمرار اادلاااات بشاان اارسا
مو ضي إنضاذ القاانون أفعاال التعاذيب واععاملا السايئ أا ااا االتقاال أو اااتجااح ،مباا يف ذلاا
()54
يف ميا دوا ر الت قيقات ا ا ي
 -25وكااررت تلااا اللج ا اإلل اراب لااا قلقهااا إحاا اسااتمرار اادلااااات باساات تا مااو ضي
إنضاااذ القااانون القااوة اعضرط ا  ،ويف كثااري مااا احلاااات يف سااياق إدارة الشاارط للمتاااهرات ومراقي ا
()55
احلشود
 -26كم ااا ك ااررت اللج ا ا اإللا اراب ل ااا قلقه ااا الي ااالا إحاا ل اات حتس ااني الس االطات ااروف
اااتجاااح يف مراكااز الشاارط والسااجون وألرباات لااا قلقهااا للااى وجااث اا ااوق ان مسااتوى
اكتتاااا السااجون ا يازال مضزلااً وي يغااي لليونااان أن تكضاال توافااا ااروف اااتجاااح مااع قوالاات
اام ا ااد اعت ا ااتة ال موذجي ا ا ا ال ا ااتنيا ععامل ا ا ا الس ا ااج اا( )56وإنش ا اااا نت ا ااا عراقي ا ا ا ي ا ااع مراك ا ااز
()57
اااتجاح
 -27وأوة اات اللج ا ا اعع يا ا ق ااوق اإلنس ااان اليون ااان با اان تكض اال ،بالتع اااون م ااع ش ااركا ها
اإلقليمياني والاتوليني ،اروف لاي ا قا يف يااع اعراكاز اااةا باساتقيال وااتجااح اعهاااجريا
وملتمسااي اللج ااوا ،وذل ااا بتااوفري ق ااتر ك اااف مااا خ ااتمات الرلاي ا ال ا ي والغ ااذاا والت ااروف
()58
ال ي وفرق الوةول إىل وسا ل ال قل
 -28ورأى الضريا العامل اعع باااتجاح التعسضي أنث ا يزال ه ااا الكثاري ااا ي يغاي القياا
بث لكضال اعرالاة التام حلقوق اإلنسان للمهاجريا وملتمسي اللجوا يف اليونان وا توجات للاى
مااا ييااتو شاايك ا ق ا اسااتقيال الوافااتيا ،و ااروف مادي ا وةا ي م اسااي يف اعراكااز وإجارااات
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مظ م إللادة ااش اق إىل بلتاهند( )59وألربت اللج اعع ي قوق اإلنساان لاا قلقهاا إحاا
التروف غري الظ ق يف مراكز اااتجاح الاه ياود فيهاا القاةارون غاري اع ا وبني ،مباا يف ذلاا
إي اواؤهد مااع اليااالغني وي يغااي لليونااان أن تكضاال لاات ااتجاااح القاةااريا غااري اع ا وبني الااذيا
يتخلون اليلت بطريقا غاري قانونيا أو لات إياتالهد رهاا اااتجااح إا يف اعاظذ ااخاري واق ار
()60
متة احم  ،و رورة ف لهد لا اليالغني
 -29وفيم ااا يتعل ااا بالع ااتد الكي ااري م ااا دوري ااات الش اارط ال ااه تضض ااي إىل ااتج اااح ااجان ااب
واع تمني إىل نتمع الروما ،ذكر الضريا العامال اععا باااتجااح التعساضي باان أي ااتجااح للاى
أس متييزي يشكل ااتجاحاً تعسضياً وبان اااتجاح دون أي أسااس قاانو قات عال اااتجااح
()61
أيضاً تعسضياً
 -30واثت ا القضااا للاى التميياز ات اعارأة اليوناان للاى كضالا اإلنضااذ ال اار للقاوانني
اات اع ارأة وتشااجيع ال ساااا للااى اإلبااظغ لااا ا اواد الع ا اع ااز
الوط ي ا اعتعلق ا بااالع
وا س ااي و اامان ا ا اول الضا ا ايا لل ااى س اايل فوريا ا اارب الض اارر واحلمايا ا ومظاقا ا ا اااة
()62
ومعاقيتهد
 -31وألربت اقاوق الطضال لاا قلقهاا إحاا تقاارير مضادهاا أن ااطضاال ذوي اإللاقا يف
مركااز رلايا ااطضااال يف لي اي ااا يعيشااون روفااً ا إنساااني وغااري مقيولا تشاامل التهااتيا اع ااتتد
باعسااك ات والتعاارم عمارسااات مااا قيياال ربطهااد ن
بااساارة واسااتعمال ااساارة القض ااي بساايب
()63
نقل اعو ضني
 -32وأوةاات تلااا اللج ا اليونااان بو ااع وت ضيااذ اس ارتاتيجي وط ي ا خاة ا بااطضااال الااذيا
يعيشااون و/أو يعملااون يف الشاوار ترمااي إىل الوقايا والااتلد واإلدمااا ااجتماالي وكااذلا بارامل
()64
شامل خاة باطضال الشوار
 -33و لاات ا احلقااوق ااقت ااادي وااجتمالي ا والثقافي ا تشااعر بااالقلا إحاا انتشااار لماال
ااطضال ،مبا يف ذلا اإلكراه للى التسول والعمال ااطاري وغاري الرمساي يف الشاوار  ،وإحاا تعارم
()65
ااطضال يف هذه احلاات لظستغظل وااجتار اد
 -34وكررت اللج ا اعع يا قاوق اإلنساان توةاياهتا لليوناان باان تعازح تاتابريها الوقا يا وباان
تزياات إجارااات التعاارف للااى الضا ايا ومحااايتهد ،مبااا يف ذلااا مااا خااظل ال تاار يف مسااال إنشاااا
قالتة بيانات وط ي بشان ااجتار اد ،وبان حتقا بانتتا وااز يف اادلاااات اعتعلقا بااجتاار
بااش ا اق وتظاااا وتعاقااب اعس ا ولني وتااوفر ساايل اانت اااف الضعال ا للض ا ايا( )66وقااتمت
ا م اهضا التعااذيب مظاتااات ذات ةاال ( )67ودلاات ا القضاااا للااى التمييااز اات اعارأة
اليون ا ااان إىل معا ا ا ااس ا ااياب ا ذري ا ا لظجت ا ااار وال ا ااتلارة وإىل كضال ا ا إل ا ااادة تاهي ا اال الضا ا ا ايا
()68
وإدماجهد يف اجملتمع ،مبا يف ذلا ما خظل توفري اعاوى واعسالتة د
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 -35وألربت اللج اعع ي قوق اإلنسان لا قلقها إحاا ما أبلا ل ث ما اااات مهااجريا
يعملااون يف ااروف مشاااا للاارق يف القطااا الزرالااي ،وأشااارت إىل أنااث ي يغااي لليونااان أن تراجااع
قواني ه ااا ولوا ه ااا الت تيميا ا لكضالا ا احلمايا ا الكاملا ا م ااا العم اال ا ااربي مي ااع فئ ااات العم ااال
()69
واعراقي الضعال لتروف العمل
 -36وألرب اات ا ا اق ااوق الطض اال ل ااا قلقه ااا إحاا اس ااتمرار جت اارمي تس ااول ااطض ااال واث اات
اليونا َن للاى ناز ةاض ا راا لاا تساول ااطضاال وللاى اختااذ خطاوات لضامان أا يساتغل هاذا
()70
التعتيل ما قيل اليالغني

جية -إقامة العدلً بما لي ذلك مكالقة اإللالت م العقابً وسيادة القانون
 -37أشا ااار اايا ااري اعسا ااتقل اعع ا ا بالا ااتيون ااارجي ا ا واقا ااوق اإلنسا ااان ،وخاة ا ا احلقا ااوق
ااقت ادي وااجتماليا والثقافيا  ،إىل أناث ي يغاي لليوناان أا تقيات الوةاول إىل العتالا يف أوقاات
ااحمااات ويف الوقاات الااذي ي يغااي أن تتااوخى فيااث اإلةااظاات القضااا ي تقلاايل الضاارتة الزم ي ا
الضاةاال بااني تقااتمي القضااي واحل ااول للااى اكااد قضااا ي ،ااب أا حتا نات لوا ا َاا جتيااتةَ مت ااع
ذوي احلقااوق مااا التماااس اانت اااف القضااا ي ،وي يغااي إتاا ا اعسااالتة القضااا ي للااى نطاااق
()71
أوسع عا تعوحهد الوسا ل الكافي
 -38وألرباات اللج ا اعع ي ا قااوق اإلنسااان لااا قلقهااا إحاا الطااول اعضاارط إلج ارااات طلااب
اعسا ااالتة القضا ااا ي أو اإللضا اااا ما ااا الرسا ااو القضا ااا ي  ،ورفا ااع قيم ا ا الرسا ااو القضا ااا ي بال سا ااي
إلج ارااات الااتلاوى ا ا ي ا  ،ولاات الو ااو فيمااا يتعلااا ب اا را د ااا ااع إلج ارااات اعظاق ا
()72
القضا ي التلقا ي اععضاة ما الرسو  ،وااات التاخر يف إجرااات احملاكم اعتني وا ا ي
 -39و لت القضاا للى التمييز ت اعرأة تشعر باالقلا ان ال سااا ا يساتضتن لمومااً
ما ا ااا إمكاني ا ا ا اللجا ا ااوا إىل القضا ا اااا لل ا ا اى حنا ا ااو كا ا اااف ولا ا ااادل ،وااتا ا اات التما ا اااد القا ا ااانون
()73
رقد  2002/4055الذي يلغي بع الرسو بال سي لض ايا الع اع ز وا سي
 -40وأوةاات ا اقااوق الطضاال اليونااان بااان تعاازح جهودهااا ،يف ناااات تشاامل التش اريع،
لضمان ااستما اراا ااطضال وأخذها يف االتيار يف يع القرارات القضا ي واإلداري وغريهاا
()74
ما القرارات اله خت هد اسب لمر الطضل ومستوى نضجث
 -41وأوةات ا م اهضا التعااذيب اليوناان بااان تعاازح جهودهاا يف نااال جارب اارر ا ايا
التعااذيب وسااوا اععاملا  ،مبااا يف ذلااا التعااوي ووسااا ل إلااادة التاهياال للااى أكماال وجااث اكااا،
()75
وبان تضع برناناً خاةاً عسالتة ه اا الض ايا
 -42وراااب اعقاارر اااااق اعع ا بالع اري ب نشاااا م اةااب مااتلني لااامني مع يااني بافعااال
الع ا الع ااري يف أاي ااا وايسااالونيكي ،ودلااا إىل توساايع نطاااق وجااودهد ليشاامل يااع أحناااا
اليلت وأشار إىل أنث سعيت ب نشاا واتات شرط خاة عسالتة ايا الع الع ري وغريه
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مااا جارا د كااره ااجانااب وقااال كااذلا إنااث ي يغااي تعزيااز محايا ا ايا الع ا الع ااري والع ا
القااا د للااى أساااس كااره ااجانااب للااى غ ارار مااا ا اال يف اال ا ا ايا ااجتااار بااش ا اق،
وأوةااى احلكوم ا بتوساايع نطاااق تااتابري احلماي ا مااا قيياال م ا رخاال اإلقام ا ا اا الض ا ايا
()76
لتمكي هد ما تقتمي الشكاوى واإلداا بشهاداهتد يف حماكمات ا اة اعزلومني
 -43ويف لا  ،2012راب اعقرر اااق اعع مبسال التعذيب وغاريه ماا اروب اععاملا
أو العقوب القاسي أو الظإنساني أو اعهي بالقانون  2011/3938الذي أنشم مبوجياث ،اما
وحارة محاي اعواط ني ،مكتب مس ول لا ع الشاكاوى اعتعلقا بافعاال التعاذيب وساوا اععاملا
وتسااجيلها والت قيااا فيهااا واا احلكوما للااى أن ت شاام ليا مسااتقل خا ااع لساالط أخاارى
غري الوحارة للت قيا يف اادلاااات اعتعلقا مبمارسا ماو ضي الشارط للتعاذيب وغاريه ماا أشاكال
اععامل ا الساايئ وأن تكضاال خضااو اااتجاااح يف مراكااز الشاارط لقيااود حم ي ا ةااارم وللمراجع ا
()77
القضا ي ما قنيل حمكم
 -44وااااظ الضريااا العاماال اععا باااتجاااح التعسااضي أن اعتهمااني ،رغااد احلكااد التسااتوري
الذي حيتد متة احلي اااتياطي ،يقضون يف كثري ما احلااات رهاا هاذا ال او ماا اااتجااح
فرتات طويل نسيياً ،بل لتة س وات أاياناً وخلل إىل أن هذا يشاكل أاات ااساياب الر يساي
لظكتتاااا ااطااري يف السااجون اليونانيا  ،الااذي أةااي مشااكظً مزم ااً( )78وأوةاى الضريااا العاماال
احلكوم ا بااان ت االن ال تااا القضااا ي لضاامان خضااو يااع احمليوسااني ااتياطي ااً حملاكم ا لادل ا
وس اريع ()79ك وبااان ت تاار يف إمكاني ا نااز ةااض ا را ا لااا بع ا اع الضااات وتقلاايل لقوبااات
احلي وت ضيذ تتابري غاري ااتجاحيا عكاف ا ااهرة ااكتتااا الشاتيت يف الساجون وااسات تا
()80
حتس ااا
غااري اع اس ااب عراك ااز الشاارط ااتج اااح ااش ا اق م ااتداً تتجاااوح  72س ااال ك وب ااان ِّ
بشكل كيري اروف اااتجااح والضامانات اإلجرا يا وتضاع لاوا ت تيميا م اساي مياع مراكاز
اااتجاااح ،وفقااً للمعااايري التوليا حلقااوق اإلنسااان( )81وقااتمت ا اقااوق الطضاال مظاتااات
()82
ااال بشان ااطضال
 -45وألربت اللج اعع ي قاوق اإلنساان لاا قلقهاا ان احلاا يف ااستشاارة القانونيا م اذ
بتاي فرتة احلرمان ما احلري ا اَ بانتتا يف إطار اإلجرااات القانوني وان دور احملامي اععني
()83
قت يكون سليياً خظل إجرااات ااستجواب
 -46وألربت اقوق الطضل لا قلقها انث وح ااتجاح أطضال يف ساا ااامسا لشارة
()84
لاماً واحلكد لليهد بعقوب احلي متة ت ل إىل  10س وات أو  15س
 -47كمااا أبااتت تلااا اللج ا قلقهااا إحاا لاات تااوفري احلماي ا يف القااانون ا ااا ي للقاة اريا
()85
الذيا ترتاو ألمارهد بني  15و 18س

12

GE.16-03580

A/HRC/WG.6/25/GRC/2

دال -القق لي الخصوصية والزواج والقياة السرية
 -48أوةاات ا القضاااا للااى التمييااز اات اع ارأة اليونااان ب اال تر يف مسااال مراجع ا قااانون
ااسرة بغي جعال اااكاا القانونيا الاواردة فياث تساري للاى ااحوا الاذيا تاربطهد لظقا الازوا
كاد الواقااع ،وإدرا أاكاا تا تد توحياع اعمتلكااات ماا أجاال امان ا ااول اعارأة للااى ا ا
()86
متساوي يف يع اعمتلكات اله ترتاكد أا اا العظق الزوجي
 -49وألربات اللج ا لاا قلقهاا إحاا لات ساريان القاانون اليوناا العاا للاى الطا ضا اعسالم
يف تراقيااا فيمااا يتعلااا بااالزوا واإلر  ،إىل جانااب اسااتمرار اااهريت تعااتد الزوجااات والاازوا اعيكاار
()87
لتى طا ض اعسلمني ونتمع الروما
 -50وألربت اقوق الطضل لا قلقها ان لاتداً متزاياتاً ماا أطضاال أقليا الروماا ا يازال
غري مسجل وان بعضهد سجلوا باامسااا العا ليا اباا هد فقاق وبقيات خانا ااساد الش اي
()88
فارغ إا ما اخت ار "( "AKOبانتتار التعميت)
 -51وألربت تلا اللج لا قلقها إحاا ال قل االتياطي اارف اامساا الرتكي يف بطاقات
()89
ا وي
 -52وألرباات اللج ا ل اا قلقهااا إحاا اانتشااار الواسااع عمارسا إيااتا ااطضااال يف م سسااات
الرلاي ا وتاات معااتل الكضال ا يف اليونااان( ،)90وااتاات بقلااا أنااث ااري يف سااياق ااحم ا الراه ا
انتازا لااتد متزاياات مااا ااطضااال مااا أساارهد أو إيااتالهد يف م سسااات الرلايا ان ااباااا مل تعاات
()91
لتيهد اإلمكانيات الظحم لرلايتهد
 -53كمااا ألرباات اللج ا لااا قلقهااا بشااان اإلجارااات اعطولا وااااات التاااخر يف لمليااات
()92
التي
 -54وساااور اللج ا كااذلا القلااا إحاا كش ا هوي ا ا ايا ا ارا د أو مقرتفيهااا يف وسااا ق
اإللاظ مااا خااظل نشار بيانااات مااا سااجظت احملااكد اعتعلقا بقضااايا يتاابَع فيهااا قاةاارون بي مااا
()93
ري ال تر فيها ما قنيل احملاكد

هاء -حريععة الععدي و المعتقععد والتعبيععر والتجمععل السععلمي وتكععوي الجمعيععاتً والقععق
لي المشاركة لي القياة العامة والقياة السياسية
 -55أوةت اللج اعع ي قوق اإلنسان اليوناان مبراجعا قواني هاا بغيا إدرا باتيل لل تما
العسكري تتاا إمكانيا ااساتضادة م اث مياع اعسات كضني امريياً وخيلاو ماا العقااب أو التميياز
وي يغااي لليونااان أن تتج ااب تكارار العقوبا وأن ت تاار يف إخضااا لمليا تقياايد طليااات ما و ااع
()94
مريياً لسلطات متني
اعست ك
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 -56وأوةت اليونساكو اليوناان ب از ةاض ا راا لاا القاذف وإدراجاث فقاق يف إطاار قاانون
()95
مت يتوافا مع اععايري التولي  ،وب نشاا وتعزيز ليات الت تيد الذايت لوسا ق اإللظ
 -57وساااور اللج ا اعع ي ا قااوق اإلنسااان القلااا إحاا اع ازالد بتعاارم اعتتاااهريا الساالميني
وال ا ا ضيني للتهتي اات والت ويا ا واعض ااايق خ ااظل اعت اااهرات م ااا جان ااب ألض اااا ا مال ااات
()96
اعتطرف
 -58وألربت احلقوق ااقت ادي وااجتمالي والثقافي لا قلقها ان نسي متثيل ال ساا
()97
يف الربعا ااان اليونا ااا مل تيلا ااا سا ااوى  19يف اعا ا ا لقا ااب انت ابا ااات أيلول/سا اايتمرب 2015
ودلات ا القضااا للاى التميياز ات اعارأة اليوناان إىل أن حتاتد ا ااً م اساي لل سااا بغاارم
تساريع لمليا متثاايلها للااى قاات اعساااواة مااع الرجااال يف يااع ناااات احلياااة العاما واعه ي ا وأن
()98
تطيِّا بشكل م هجي نتا ا  30يف اعا يف نال الو يض العمومي

واو -القق لي العمل ولي التمتل بظروف ممل مادلة ومؤاتية
 -59ساور القضااا للاى التميياز ات اعارأة القلاا إحاا ااتماال تعارم ال سااا ااار سال
جاراا ق اوانني العماال الااه التمااتت يف لااامي  2010و 2011والااه أسااضرت لااا تقااتمي لااروم
ااا بالعماال ل ا الااتوا أو بالت اااوب وباااجور م ضضا يف كثااري مااا احلاااات واثاات اللج ا
اليونااان للااى اسااتعرام وحتلياال اااار القاوانني ا تيااتة للااى فاارق اعارأة يف سااوق العماال وإدخااال
()99
ما يلز ما التعتيظت لليها لكضال متتع ال ساا باعساواة يف هذا اجملال
 -60وألربت اللج اعع ي قوق اإلنسان لا قلقها بشان تاار اعرأة للى حنو غري مت اسب
بااحم ااقت ادي وتتابري التقش اععتمتة ،وا سيما ارتضا معتل بطال ال ساا الاذي يتجااوح
نسااي  28يف اعا ا (مقارن ا ب سااي  21.5يف اعا ا بال سااي للرجااال)( )100واثاات ا القضاااا
للااى التمييااز ات اعارأة اليونااان للااى تعزيااز فاارق ال ساااا يف سااوق العماال ،والقضاااا للااى التمييااز
اعها  ،اافقااي والعمااودي للااى ااات ساواا ،والتماااد تااتابري لتضااييا وساات الضجااوة يف ااجااور بااني
ال س ا اااا والرج ا ااال ،واحل ا اارق لل ا ااى أا تك ا ااون أج ا ااور ال س ا اااا ومعاش ا اااهتا التقالتيا ا ا دون لتيا ا ا
()101
الضقر
 -61وس اااور ا ا احلق ااوق ااقت ااادي وااجتماليا ا والثقافي ا القل ااا ارتض ااا مع ااتل اليطالا ا
ب ااورة اسااتث ا ي وهااي ت ا ار للااى حنااو غااري مت اسااب يف فئ ا الشااياب الااذيا ييلااا معااتل اليطال ا
يف أوس اااطهد حن ااو  50يف اعا ا ا وأب ااتت اللج ا ا قلق ا ااً بالغ ا ااً إحاا اليطال ا ا الطويل ا ا ااج اال ال ااه
()102
يعانيها  73يف اعا ما نمو العاطلني لا العمل يف اليونان
 -62وس اااور اللج ا ا القل ااا إحاا إجا ارااات خضا ا احل اات ااد ل ج ااور اعرتتيا ا لل ااى ت ااتابري
التقشا اعت ااذة ،وخباةا فيمااا يتعلااا مبرتّيااات العمااال الشااياب ،ونتاراً لعاات كضايا احلاات ااد
()103
احلا ل جور لتوفري مستوى معيشي ا ا
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 -63وألرباات اللج ا لااا قلقهااا إحاا لاات وجااود ق اوانني شااامل تااوفر احلماي ا التام ا حلقااوق
العمال اع زليني ،وإحاا روف العمل ،مبا فيها ااجور وب ود اتضاق العمل ،الاه تو اع ماا خاظل
()104
إبرا اتضاقات فردي بني أرباب العمل والعمال اع زليني
 -64وساااور اللج ا القلااا إحاا اإلطااار القااانو ا تياات اعتعلااا باااحلا يف التضاااوم ا مااالي،
الااذي مااا شااانث أن يضااع موق ا اعساات َتمني فيمااا خياال حتتياات ااجااور وشااروط العماال مااا
()105
خظل التضاوم اعياشر

زاي -القق لي الضمان االجتمامي ولي التمتل بمستوى معيشي الئق
 -65رأى ااي ا ااري اعس ا ااتقل اععا ا ا بال ا ااتيون ااارجيا ا ا واق ا ااوق اإلنس ا ااان ،وخاةا ا ا احلق ا ااوق
ااقت ااادي وااجتماليا والثقافيا  ،أن اليونااان حتتااا إىل ختضيا لاابا الااتيون بغيا حتضيااز ال مااو
الشامل اجتمالياً وإةظ ااتمات العام وست الثغارات يف شايكتها للرلايا ااجتماليا وقات
توةاايات بشااان إةااظ نتااامي الضاامان ااجتمااالي والتقالاات ،مبااا يف ذلااا اارورة اساات تا
نتااا قااا د للااى اختيااار اإلمكانيااات الظحم ا خاااق بالااتخل ااد اعضاامون وبااسااتضادة مااا
السكا( )106وأوةت احلقوق ااقت اادي وااجتماليا والثقافيا اليوناان باان تعيات ال تار يف
خض ميالا ااست قاقات اعتاتيا ماا نتاد غاري قا ما للاى ااشارتاا اهناا تضار بااكثر الضئاات
ارمانا ااً وهتميشا ااً ،وب ااان تلغ ااي يف أق اارب وق اات اك ااا إجا ارااات خضا ا اس اات قاقات الض اامان
()107
ااجتمالي القا م للى ااشرتاا
 -66وساااور اللج ا القلااا إحاا الزيااادة احلااادة م ااذ لااا  2010يف لااتد السااكان اععر ااني
اطر الضقار أو اإلق ااا ااجتماالي ،والاذيا بلغات نسايتهد  36يف اعا ا يف لاا  ،2013وإحاا
()108
ارتضا معتات الضقر يف ةضوف أشت اافراد وا مالات ارماناً وهتميشاً
 -67وأوةت اقوق الطضل اليونان بت ميد سياساات لاما ترماي للاى وجاث اا اوق
()109
إىل معا مشكل تزايت فقر ااطضال ،يف اعتى الق ري وبشكل مستتا للى ات سواا
 -68وأوة اات ا احلق ااوق ااقت ااادي وااجتمالي ا والثقافي ا اليون ااان ب ااان تكض اال ا ااول
الروم ااا لل ااى الس ااكا الظ ااا بوس ااا ل م ه ااا تس ااوي الو ااع الق ااانو للم اااحل "العش ا اوا ي " ق ااتر
اإلمكان ،و مان خت يل اعوارد الكافي لزيادة اععروم ما واتات السكا ااجتماالي كماا
أوةاات اللج ا اليونااان بكضال ا التشاااور مااع نتمعااات الرومااا طيل ا إج ارااات اإلخااظا ،ومب ا هد
()110
الضمانات الواجب مرالاهتا ،وسك اً بتيظً أو تعويضاً ا ّك هد ما اقت اا سكا ا ا
 -69وأوةاات تلااا اللج ا اليونااان بالتماااد سياسااات وتااتابري مالي ا لزيااادة الكااد اعتااا مااا
()111
اعساكا ااجتمالي عا ا ماوى د ول سر ذات التخل اع ض ولت سني نوليتها
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حاء -القق لي الصقة
 -70قا ااال اايا ااري اعسا ااتقل اعع ا ا بالا ااتيون ااارجي ا ا واقا ااوق اإلنسا ااان ،وخاة ا ا احلقا ااوق
ااقت ادي وااجتمالي والثقافي  ،إنث ي يغي إتاا نمول أساسي ما ختمات الرلايا ال ا ي
بااتون مقاباال أو باجملااان تقريي ااً ميااع ااش ا اق ،بغ ا ال تاار لااا انتسااااد أو لاات انتسااااد
ل تا التامني ااجتمالي( )112وألربت احلقوق ااقت ادي وااجتمالي والثقافي لا قلقها
بشااان ااااار الشااتيت ل حمااات اعالي ا للااى ال تااا ال ا ي ،وا ساايما يف قطااا ال ا العقلي ا ،
()113
وهااو مااا أدى إىل خضا ال ضقااات ال ا ي ونقاال ااااد يف مااو ضي نتااا الرلايا ال ا ي
واحل ول للى ااتمات ال ي ا يرالاى
وساور القلا اقوق الطضل ان احلا يف ال
()114
بال سي ميع ااطضال اي يتعني أداا رسو بع ااتمات ال ي نقتاً ومقتماً
 -71وألربات ا القضااا للاى التميياز ات اعارأة لاا قلقهاا إحاا تزايات لاتد اااات فاريوس
نقل اع ال اليشري /اإليتح وا ول حيادة اادة يف لتد الوفياات بسايب هاذا الضاريوس واثات
اللج ا اليونااان للااى تعزياز التثقيا يف نااال ال ا ا سااي واإلجنابيا واحلقاوق اعت اال اااا ،مااع
استهتاف اعراهقني ما الضتيات والضتيان للى وجث اا وق ،وذلا بغي تعزيز السلوا ا ساي
اعس ا ول ،وم ااع ااااات احلماال اعيكاار واإلةاااب باااامرام اع قول ا ج سااياً ،مبااا يف ذلااا فااريوس
نقل اع ال اليشري /اإليتح( )115وااتت احلقوق ااقت ادي وااجتماليا والثقافيا بقلاا
تزايت العتد اعيلا ل ث ما ااات اإلةاب بضريوس نقل اع الا اليشاري يف أوسااط ماا يتعااطون
()116
اع ترات باحلقا
 -72وساور ا القضااا للاى التميياز ات اعارأة القلاا ان اليوناان لاتيها معاتل مرتضاع جاتاً
مااا ااااات اإلجهااام وااساات تا اعا ض جااتاً لوسااا ل م ااع احلماال الضعالا والعاليا ا ااودة،
()117
وهو ما يع أن اعرأة تلجا إىل اإلجهام بالتياره وسيل لت تيد ااسرة

طاء -القق لي التعلية
 -73راياات ا اقااوق الطضاال ب ةااتار اع شااور ا تياات  2010/23/6اعتعلااا ااا كاال
طضل يعي يف اليونان يف االت اق باعترس  ،بغ ال تر لا و ع إقامتث وألربات اللج ا لاا
قلقهااا إحاا ااسااتمرار يف إتااا فاارق حمااتودة اطضااال أقليا الرومااا لظلت اااق باعااتارس وحمتوديا
معتل الت اقهد باعتارس وف لهد داخلها( )118وااتت احلقوق ااقت ادي وااجتمالي
والثقافي وجاود تاتابري إ ابيا  ،ماا قييال مشارو اع ااطا ذات ااولويا يف ناال التعلايد ،وأوةات
اليونا َن باختاذ تتابري لزيادة معتل موا ي التظميذ ما أقليا الروماا للاى التراسا واساتمرارهد فيهاا
بوسااا ل م هااا و ااع مااا يكضااي مااا التااتابري الشااامل لتغطيا نضقااات التعلاايد وحيااادة مسااتوى الااولي
()119
بامي التعليد لتى ااسر اع تمي إىل أقلي الروما

16

GE.16-03580

A/HRC/WG.6/25/GRC/2

 -74و ألرباات ا القضاااا للااى التمييااز اات اعارأة لااا قلقهااا إحاا اعسااتوى اعا ض جااتاً
للموا ي للى التراس وارتضا معتات اانقطا لا التراس يف ةاضوف الضتياات اع تمياات إىل
أقلي ا الرومااا وأساار اعهاااجريا وااقلي ا اعساالم يف تراقيااا وأوةاات اللج ا اليونااان بكضال ا تكاااف
فارق االت ااق جبميااع مرااال التعلايد للضتيااات وال سااا يف ياع اع اااطا وللضتياات اع تميااات إىل
()120
كل الات ااقليات ،وذلا بوسا ل م ها التتابري اااة اع قت
 -75وألربت احلقوق ااقت ادي وااجتمالي والثقافي لا قلقها إحاا تقارير مضادهاا أناث
()121
ا يرتاد اعتارس سوى  15يف اعا ما ااطضال ذوي اإللاق

ياء -القليات
 -76أفاااد اعقاارر اا اااق اعع ا بالع اري بااان روم ااا اليونااان ،وإن كان اات أغلييااتهد العتم ااى
م اواط ني يونااانيني ،ا يزالااون يعااانون التمييااز والضااع ااقت ااادي وااجتمااالي وبي مااا أااااط
للم ااً باس ارتاتيجي إدمااا الرومااا ،دلااا احلكوم ا إىل أن تاخااذ يف االتيااار وت ضااذ بشااكل لاجاال
التوةاايات العتيااتة الااه قااتمها أسااظفث يف ليااات اامااد اعت ااتة وااحتاااد ااوروي( )122وكااررت
اللج اعع ي قوق اإلنسان اإللراب لا قلقها بشان التمييز الضعلي ت أقلي الروما ،وأشارت
()123
إىل أنث ي يغي لليونان أن ت ضذ للى حنو كامل ااسرتاتيجي الوط ي إلدما الروما
 -77وااتت احلقوق ااقت اادي وااجتماليا والثقافيا و ا م اهضا التعاذيب بقلاا
أن ااقلي التي ي اعسلم يف تراقيا الغربي هاي ااقليا الواياتة اععارتف ااا يف اليلات واثات ا
احلقااوق ااقت ااادي وااجتمالي ا والثقافي ا اليونااان للااى إلااادة ال تاار يف تضسااريها الضاايا عضهااو
()124
"ااقليات"
 -78وألرباات اللج ا اعع يا قااوق اإلنسااان لااا قلقهااا إحاا لاات كضايا الضاامانات اعم واا
ميع ااش اق ،مبا فيهد ما ي كتون انتمااهد إىل أقلي إا ي أو دي ي أو لغوي  ،للتمتاع للاى
حنااو فعااال وللااى قاات اعساااواة باااحلا يف احلياااة الثقافيا ويف ا هاار بااتيانتهد واارسااتها واسااتعمال
()125
لغتهد
 -79وأوةاات اللج ا اليونااان بتس اريع وتاارية تااتابريها لتسااجيل رابطااات ا مالااات اع تلض ا ،
()126
مبا يف ذلا ا مالات اله تطالب بالتمتع بو ع ااقلي

كاف -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -80أوة ااى اعق اارر اا اااق اعع ا ق ااوق اإلنس ااان للمه اااجريا احلكوم ا ب ااان تكض اال مرال اااة
الق اوانني اليوناني ا اقااوق اإلنسااان للمهاااجريا مرالاااة كامل ا  ،وااااظ للااى وجااث اا ااوق أنااث
()127
ي يغي نز ال ض ا رمي لا ا جرة غري الشرلي
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 -81وراااب اعقاارر اااااق اعع ا مبسااال التعااذيب بالتماااد القااانون  ،2011/3907الااذي
أنشاائت مبوجيااث مراكااز اسااتقيال الظجئااني و لي ا مسااتقل ععا ا إج ارااات اللجااوا( )128وبي مااا
ااتاات مضو ااي اامااد اعت ااتة السااامي لش ا ون الظجئااني التماااد القااانون وكااذلا التوةاايات
اعقتم خظل التورة ااوىل لعمليا ااساتعرام الاتوري الشاامل ،ألربات لاا قلقهاا ان ترتيياات
اسااتقيال الظجئااني ا تازال غااري كافيا وأوةاات اعضو ااي اليونااا َن ،يف لا مااا أوةاات بااث  ،بااان
تضااع خط ا لماال وط ي ا اسااتقيال ملتمسااي اللجااوا تاخااذ يف االتيااار ق اوانني ااحتاااد ااوروي
اجع اتيثاً وكذلا اععاايري الاه أرساتها ااجتهاادات ذات ال ال للم كما ااوروبيا حلقاوق
اعر َ
اإلنس ااان ،وب ااان حت اارق لل ااى أن تق ااو ااطا ا لل ااى أس اااس الق ااترات وال ا اواقل احلاليا ا وأل ااتاد
الطليااات احلقيقي ا واع اوارد اعتاا ا واعطلوب ا وش اواغل ا هااات اعع ي ا وحتااتد إج ارااات وم ش ارات
ما إطار حما حماتد( )129واا اعقارر ااااق احلكوما للاى التمااد مياادي توجيهيا ععا ا
ما تراكد ما قضايا اللجوا يف مرال اإلجرااات اابتتا ي وللى كضال اانتقال بسرل إىل ت ضياذ
()130
القانون اعتعلا بالظجئني وملتمسي اللجوا الذي ا يزال مشرولث بانتتار اعوافق لليث
 -82وأوةى الضريا العامل اعع باااتجااح التعساضي احلكوما باان ت هاي سياسا اااتجااح
اع هجي ميع اعهاجريا غاري الشارليني وباان ت تار دا مااً يف إمكانيا اختااذ تاتابري أقال قساراً قيال
اللج ااوا إىل اااتج اااح( )131واات اات اللج ا ا اعع ي ا ا ق ااوق اإلنس ااان سياس ا ا اإلف ا ارا لم ااا
جتاوحت فرتة ااتجاحهد سات أشاهر الاه التماتت ما خراً وألربات لاا قلقهاا بشاان ماا أبلاا ل اث
ماا اااات أشا اق اات نجازوا فارتات أطاول( )132وقات كال ماا الضرياا العامال ومضو اي ااماد
اعت ااتة السااامي لش ا ون الظجئااني واعقاارر اااااق اعع ا قااوق اإلنسااان للمهاااجريا توةاايات
إ افي بكضال اقوق اعهاجريا احملتجزيا ،مبا يف ذلا اقهد يف إخياارهد باساياب ااتجااحهد،
خطيا ااً وبلغا ا يضهموهن اااك واات ااال مب ااا أو باعضو ااي الس ااامي لشا ا ون الظجئ ااني أو باع ااا
الق االي ك واحل ااول للااى اعسااالتة القانوني ا اجملاني ا ك وتقااتمي طليااات اللجااواك والطعااا يف ق ارار
()133
اااتجاحك واحل ول للى الرلاي الطيي اعظ م واعظب ووسا ل ال تاف
 -83وبي مااا راااب اعقاارر اااااق اعع ا بالع اري بالتقاات احملاارح م ا خراً يف حتسااني التااروف
العاما للمهاااجريا غااري الشاارليني اعااودلني يف مراكااز اااتجاااح واإلفارا لااا كثااري ما هد ،ااااظ
بقلااا أنااث ااري يف بعا احلاااات ااتجاااح مااا ةااتر بشاااهند قارار الرتاياال مااا اعهاااجريا الااذيا
ارتكياوا جارا د ج ا يا يف نضا اعراكاز ماع ماا خيضاعون لظاتجااح اإلداري بسايب لالضا قاوانني
()134
ا جرة
 -84وااتاات مضو ااي اامااد اعت ااتة السااامي لش ا ون الظجئااني التوةاايات اعقتم ا خااظل
ال ا ااتورة ااوىل لعمليا ا ا ااس ا ااتعرام ال ا ااتوري الش ا ااامل بش ا ااان محايا ا ا اعه ا اااجريا القاةا ا اريا غ ا ااري
اع ا وبني كمااا ااتاات أن هااذه احلماي ا  ،رغااد بع ا الت سااي ات ،ا ت ازال تشااواا ن اواقل
اادة اسياب م ها للى وجاث اا اوق أناث مل ار تعياني أي هيئا تتمتاع بااخت ااق الكامال
لرة اات القض ااايا اعت اال ا ااد وللت س اايا ب ااني الس االطات( )135ومل جت اار بع اات معا ا ا مس ااال و ااع
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إجرااات لت تيت م ا الطضل الضضلى( )136وألربت اللج اعع يا قاوق اإلنساان لاا قلقهاا
بشا ا ااان ال ا ا ااعوبات الا ا ااه تواجهها ا ااا اليونا ا ااان يف م ا ا ا الوةا ا اااي وحتتيا ا اات سا ا ااا القاة ا ا اريا غا ا ااري
اع ا وبني( )137وأشااار الضريااا العاماال اعع ا باااتجاااح التعسااضي إىل أنااث ي يغااي لل كوم ا أن
()138
متت ع لا ااتجاح ااطضال غري اع وبني وااسر اله لتيها أطضال
 -85وق اال اعقاارر اااااق اعع ا بالع اري إنااث ي يغااي التوةاال إىل ااال مشاارتا بااني اليلااتان
ااوروبيا ا عواجها ا الت ااتي اععق اات ال ااذي تش ااكلث ا ج اارة ا ماليا ا ل اارب ا ااتود أوروب ااا و اره ااا
ا وبيا كماا ااااظ اعقارر ااااق أن اليلااتان اعتااارة أةاظً للاى حناو شااتيت بااحما ااقت ااادي
ا تس ااتطيع لوا ااتها أن تواج ااث ه ااذا الت ااتي وأن مها ا ااج ا ا ماس ا ا عس ااام ش ااركا ها ااكث اار
()139
احدهاراً
 -86وس اااور اللج ا اعع ي ا ق ااوق اإلنس ااان القل ااا إحاا التق ااارير ال ااه تت اات ل ااا اس ااتمرار
لمليات اإللادة غري الرمسي  ،اععروف أيضاً بعيارة "لمليات ال ات" ،لارب احلاتود الربيا والي ريا ،
دون مانات كافي مبرالاة ميتأ لت اإللادة القسري ( )140وأوةت اللج اليونان بكضال ما
يااع مااا يطليااون احلمايا التوليا إمكانيا ااسااتضادة مااا إجارااات لادلا وكاملا لت تياات و ااع
الظجاام ومااا ااستشااارة القانوني ا وختم ا ماارتجد فااوري م ااذ بتاي ا اإلج ارااات وإلطاااا طليااات
الطعا اعقتم إىل احملاكد قوة وق إجرااات اإللادة القسري يف يع احلااات الاه ي اتر فيهاا
ق ارار اااذا اا ااوق واث اات اللج ا اليونااان للااى م ا اعهاااجريا ال اراغيني يف دخااول أرا اايها
إمكاني ا الوةااول إىل نقاااط الااتخول اام ا اي ا اكااا تقياايد طلياااهتد لل ااول للااى اللجااوا،
()141
وذلا بالتشاور مع شركا ها التوليني واإلقليميني ومع اليلتان اجملاورة ا
 -87وااتاات مضو ااي اامااد اعت ااتة السااامي لشا ون الظجئااني أنااث ا توجاات أي إجارااات
وط ي لت تيت لتاي ا سي واثت اليونان للى التماد قوانني حمتدة لو ع إجارااات ماا هاذا
القيياال وبي مااا التااربت اعضو ااي تعااتيل قااانون ا سااي اليوناني ا يف لااا  2015خطااوة إ ابي ا ،
أوة اات اليون ااان باانض ااما إىل اتضاقي ا ا ل ااا  1961اعتعلقا ا خبض ا ا ا اااات انع ااتا ا س ااي
()142
وبتعتيل قانون ا سي اليوناني وفقاً لذلا
Notes
Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be
found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal
Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United
Nations compilation on Greece from the previous cycle (A/HRC/WG.6/11/GRC/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
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Women
Optional Protocol to CEDAW
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR,
art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31.
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OPICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art.
76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action:
ICPPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol and 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition
of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention);
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International
Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the
official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of
Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right
to Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention,
1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment
and Occupation Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst
Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169); and Domestic Workers
Convention, 2011 (No. 189).
See A/HRC/23/46/Add.4, para. 90; CEDAW/C/GRC/CO/7, para. 44; CAT/C/GRC/CO/5-6, para.
29; and CRC/C/GRC/CO/2-3, para. 73.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, para. 73; end-of-mission statement of the Independent Expert on the
effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full
enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, following his
visit to Greece (issued on 8 December 2015), available from www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16852&LangID=E; and E/C.12/GRC/CO/2, para. 45.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, para. 73.
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) submission for the
review of Greece, p. 14. See also A/HRC/18/13, para. 84.8 (Slovakia); and A/HRC/18/13/Add.1.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, para. 73.
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See United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) submission for
the universal periodic review of Greece, para. 55.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of
National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights Sub-Committee on
Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: voting
member (fully in compliance with each of the Paris Principles); B: non-voting member (not fully
in compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to make a
determination); and C: no status (not in compliance with the Paris Principles).
The list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human
Rights is available from
http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.pdf.
Consideration of the reaccreditation of the National Commission for Human Rights was deferred
to 2016. Report and recommendations of the session of the Sub-Committee on Accreditation of
the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights held in Geneva from 16 to 20 March 2015, pp. 3 and 29-34, available
from http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Documents/
SCA%20MARCH%202015%20FINAL%20REPORT%20-%20ENGLISH.pdf.
End-of-mission statement of the Independent Expert on foreign debt and human rights,
particularly economic, social and cultural rights.
See CEDAW/C/GRC/CO/7, para. 10. See also A/HRC/23/46/Add.4, para. 92;
A/HRC/27/48/Add.2, para. 134; and end-of-mission statement of the Independent Expert on
foreign debt and human rights, particularly economic, social and cultural rights.
See A/HRC/27/48/Add.2, para. 134; A/HRC/23/46/Add.4, para. 92; and end-of-mission statement
of the Independent Expert on foreign debt and human rights, particularly economic, social and
cultural rights.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, paras. 15 and 16.
Ibid., para. 11.
See CEDAW/C/GRC/CO/7, para. 40. See also paras. 10 and 11.
Ibid., para. 11 (b).
Available from www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 46.
See CEDAW/C/GRC/CO/7, para. 45.
CEDAW/C/GRC/CO/7/Add.1.
See CAT/C/GRC/CO/5-6, para. 32.
CAT/C/GRC/CO/5-6/Add.1.
See CCPR/C/105/D/1558/2007, para. 10; CCPR/C/99/D/1799/2008, para. 7;
CCPR/C/93/D/1486/2006 and CCPR/C/86/D/1070/2002.
CCPR/C/105/D/1558/2007, see A/68/40; CCPR/C/93/D/1486/2006, see A/68/40; and
CCPR/C/86/D/1070/2002, see A/68/40..
CCPR/C/99/D/1799/2008; A/70/40.
For the titles of special procedure mandate holders, see
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
A/HRC/23/46/Add.4 and A/HRC/23/46/Add.5.
A/HRC/27/48/Add.2 and A/HRC/27/48/Add.6.
A/HRC/19/61/Add.3.
OHCHR annual reports for 2011, 2013 and 2014.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, paras. 34-35.
Press statement of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial
Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance Mutuma Ruteere, 8 May 2015, available
from www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15943&LangID=E.
See A/HRC/23/46/Add.4, para. 105.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 14.
See E/C.12/GRC/CO/2, para. 9.
See A/HRC/23/46/Add.4, para. 107. See also press statement of the Special Rapporteur on
racism, 8 May 2015; and UNESCO submission, para. 55.
See A/HRC/23/46/Add.4, para. 109.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, para. 26.
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See CEDAW/C/GRC/CO/7, paras. 32-33.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 9.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, paras. 50-51.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 11.
See CAT/C/GRC/CO/5-6, para. 9.
Ibid., para. 12. See also CCPR/C/GRC/CO/2, para. 15.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 33.
See CAT/C/GRC/CO/5-6, para. 10.
Ibid., para. 11. See also CCPR/C/GRC/CO/2, para. 41.
See CAT/C/GRC/CO/5-6, para. 14.
Ibid., para. 17.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 28. See also E/C.12/GRC/CO/2, para. 12; and CRC/C/GRC/CO/23, paras. 64-65.
See A/HRC/27/48/Add.2, para. 113.
See CCPR/C/GRC/CO/2, paras. 31-32.
See A/HRC/27/48/Add.2, para. 117.
See CEDAW/C/GRC/CO/7, paras. 20-21. See also CCPR/C/GRC/CO/2, para. 20;
E/C.12/GRC/CO/2, para. 28; CRC/C/GRC/CO/2-3, paras. 47-48; CAT/C/GRC/CO/5-6, para. 23,
and UNESCO submission, para. 55.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, para. 50.
Ibid., para. 67.
See E/C.12/GRC/CO/2, para. 31.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 22.
See CAT/C/GRC/CO/5-6, para. 24.
See CEDAW/C/GRC/CO/7, para. 23.
See CCPR/C/GRC/CO/2, paras. 21-22.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, paras. 68-69.
End-of-mission statement of the Independent Expert on foreign debt and human rights,
particularly economic, social and cultural rights.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 23.
See CEDAW/C/GRC/CO/7, paras. 10-11.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, para. 31.
See CAT/C/GRC/CO/5-6, para. 26.
Press statement of 8 May 2015.
See A/HRC/19/61/Add.3, para 37.
See A/HRC/27/48/Add.2, para. 111. See also CAT/C/GRC/CO/5-6, para. 14; and
CEDAW/C/GRC/CO/7, paras. 34-35.
See A/HRC/27/48/Add.2, para. 118 (a).
Ibid., para. 118 (b).
Ibid., para. 118 (d). See also CAT/C/GRC/CO/5-6, para. 14; and CEDAW/C/GRC/CO/7, paras.
34-35.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, paras. 68-69.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 25.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, para. 68.
Ibid.
See CEDAW/C/GRC/CO/7, para. 37.
Ibid., para. 36. See also CRC/C/GRC/CO/2-3, para. 9.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, para. 32.
Ibid.
Ibid., para. 42.
Ibid., para. 43.
Ibid., para. 45.
Ibid., para. 36.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 38.
See UNESCO submission, paras. 57-58.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 41.
See E/C.12/GRC/CO/2, para. 15. See also E/C.12/GRC/CO/2, para. 16; and CCPR/C/GRC/CO/2,
para. 7; CEDAW/C/GRC/CO/7, paras. 24-25.
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See CEDAW/C/GRC/CO/7, para. 25 (a).
Ibid., paras. 28-29.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 7.
See CEDAW/C/GRC/CO/7, para. 29 (a).
See E/C.12/GRC/CO/2, paras. 13-14.
Ibid., para. 19.
Ibid., para. 25.
Ibid., para. 21.
End-of-mission statement of the Independent Expert on foreign debt and human rights,
particularly economic, social and cultural rights.
See E/C.12/GRC/CO/2, para. 24.
Ibid., para. 29.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, paras. 58-59.
See E/C.12/GRC/CO/2, para. 34. See also CCPR/C/GRC/CO/2, para. 17; and
CRC/C/GRC/CO/2-3, paras. 58-59.
See E/C.12/GRC/CO/2, para. 34.
End-of-mission statement of the Independent Expert on foreign debt and human rights,
particularly economic, social and cultural rights.
See E/C.12/GRC/CO/2, para. 35.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, paras. 52; see also CRC/C/OPSC/GRC/CO/1, paras. 21-22
See CEDAW/C/GRC/CO/7, paras. 30-31.
See E/C.12/GRC/CO/2, para. 37.
See CEDAW/C/GRC/CO/7, para. 30.
See CRC/C/GRC/CO/2-3, para. 60. See also CCPR/C/GRC/CO/2, para. 17; E/C.12/GRC/CO/2,
para. 41; and UNESCO submission, para. 55.
See E/C.12/GRC/CO/2, paras. 41-42.
See CEDAW/C/GRC/CO/7, paras. 26-27.
See E/C.12/GRC/CO/2, para. 39.
Press statement of 8 May 2015.
See CCPR/C/GRC/CO/2, paras. 17-18.
See E/C.12/GRC/CO/2, paras. 9 and 10; and CAT/C/GRC/CO/5-6, para. 12.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 43.
Ibid., para. 40.
See A/HRC/23/46/Add.4, para. 87.
See A/HRC/19/61/Add.3, para. 36. See also A/HRC/18/13, paras. 83.66 (Lebanon) and 83.68
(Austria).
UNHCR submission, pp. 9 and 11. See also A/HRC/18/13, paras. 83.80 (Denmark), 83.88 (Qatar)
and 83.93 (Ecuador).
See A/HRC/19/61/Add.3, para. 36.
See A/HRC/27/48/Add.2, para. 118 (c).
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 27.
See A/HRC/27/48/Add.2, para. 118 (d) (i) and (iii).
Press statement of 8 May 2015.
UNHCR submission, pp. 11-12. See also A/HRC/18/13, paras. 83.79 (Norway) and 83.81
(Netherlands).
UNHCR submission, p. 12.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 31.
See A/HRC/27/48/Add.2, para. 130. See also A/HRC/23/46/Add.4, para. 111 (a).
Press statement of 8 May 2015. See also A/HRC/23/46/Add.4, para. 118.
See CCPR/C/GRC/CO/2, para. 33.
Ibid., paras. 30 and 34.
UNHCR submission, pp. 13-14. See also para. 4 of the present document.
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