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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون الخامسةالدورة 
 2016مايو /أيار 2-13

تععععأل مفولعععية المعععة المتقععععدة السعععامية لققععععوق    تجميعععل للمعلومعععات  مدو
قععععععرار مجلععععععس حقععععععوق معععععع  مرلععععععق )ب( 15 اإلنسععععععانً ولقععععععا  للفقععععععرة

 16/21 م  مرلق قرار المجلس 5 والفقرة 5/1 اإلنسان

 اليونان  
واإلجارااات اااةا ،  ،هيئاات اععاهاتاتللمعلومات الواردة يف تقاارير جتميع هذا التقرير   

تقااارير مضااوم اامااد اعت ااتة  مااا التولاا  اعع ياا ، ويفالااواردة يف ذلااا اعظاتااات والتعليقااات  مبااا
قات  يف م  والتقريار ماا وااا ا ااماد اعت اتة ذات ال ال   غري ذلاا  السامي حلقوق اإلنسان، ويف

، ي رجاى العاودة ظطّاظ  للاى الا ل الكامالولشكل موجز تقيُّتاً باحلت ااق ى لعتد الكلماات  
اقرتاااااات ماااا اعضو اااي   وجهاااات نتااار أو يتضاااما التقريااار أيااا   راا أو اعرجعيااا   واإىل الوااااا ا 

يرد م ها يف التقاارير واليياناات العل يا  ال اادرة لاا اعضو اي    خبظف ماالسامي  حلقوق اإلنسان 
  الاااااااه التماااااااتها نلااااااا  اقاااااااوق اإلنساااااااان يف اعياااااااادي التوجيهيااااااا  العاماااااااهيكااااااال ياااااااع يت  وهاااااااو 
اععلوماات الاواردة مراجع اواشي هناي  ال ل وقت ذ كرت للى حنو م هجي يف   17/119 مقرره

 الضرتة يف تلا استعرام والتطورات اله اتات اروليت يف إلتاد التقرير دوري  و يف التقرير  
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 المعلومات الساسية واإلطار - وال   
 (1)لتزامات الدوليةنطاق اال - لف 

 (2)المعاهدات الدولية لققوق اإلنسان -1 

 التورة السابق خظل احلال   

بعاااااااااااااااات اإلجااااااااااااااااراا اعت ااااااااااااااااذ 
 قيل تق لليها/مل ت  مل ي   ااستعرام

اانضما   الت تيا أو    
 ااظف  أو

ااتضاقياااا  التولياااا  للقضاااااا للااااى  يااااع أشااااكال 
 (1970التمييز الع  ري )
ااااااااااق بااااااااحلقوق ااقت اااااااادي  العهااااااات الاااااااتو  

 (1985وااجتمالي  والثقافي  )
العهت التو  اااق باحلقوق اعتني  والسياساي  

(1997) 
الربوتوكااااااول ااختياااااااري الثااااااا  اعل ااااااا بالعهاااااات 
الااااااتو  اااااااااق باااااااحلقوق اعتنياااااا  والسياسااااااي ، 

(1997) 
اتضاقياا  القضاااا للااى  يااع أشااكال التمييااز  اات 

 (1983اعرأة )
 (1988اتضاقي  م اهض  التعذيب )
 (1993اتضاقي  اقوق الطضل )

اقااااوق الطضاااال  الربوتوكااااول ااختياااااري اتضاقياااا 
بشاااان اشااارتاا ااطضاااال يف اع احلاااات اعسااال   

(2003) 
الربوتوكااااول ااختياااااري اتضاقياااا  اقااااوق الطضاااال 
بشان بيع ااطضال واستغظل ااطضال يف اليغاا 

 (2008اعواد اإلبااي  ) ويف

الربوتوكاااااااااااااااااااول ااختيااااااااااااااااااااري 
م اهضااااا  التعاااااذيب  اتضاقيااااا 

(2014) 
اتضاقيااااا  اقاااااوق ااشاااااا اق 

 (2012ذوي اإللاق  )
ااتضاقي  التولي  حلماي   يع 
ااشااااااا اق ماااااااا ااختضااااااااا 

 (2015القسري )

ااتضاقي  التوليا  حلمايا  اقاوق 
 ياااع العماااال اعهااااجريا وأفاااراد 

 أسرهد

ت ضتات و/أو ال
 لظناتاإل

الربوتوكااااااول ااختياااااااري الثااااااا  اعل ااااااا بالعهاااااات 
الااااااتو  اااااااااق باااااااحلقوق اعتنياااااا  والسياسااااااي ، 

 (1997، 2حتضظ، اعادة )
الربوتوكااااول ااختياااااري اتضاقياااا  اقااااوق الطضاااال 
بشاااان اشااارتاا ااطضاااال يف اع احلاااات اعسااال   

(: حتتياات سااا 2)3)إلااظن ملااز  مبوجااب اعااادة 
 (2003س  ،  18 باالتج يت 

اتضاقيااااا  اقاااااوق ااشاااااا اق 
ذوي اإللاقااا  )حتضاااظ، اعاااادة 

27(1 ،)2012) 

 

 وىاإجااااااارااات الشاااااااك
والت قيااا واإلجاارااات 

(3)عاجل ال
 

الربوتوكول ااختيااري ااول اعل اا بالعهات الاتو  
 (1997اااق باحلقوق اعتني  والسياسي  )

الربوتوكول ااختياري اتضاقي  
اقاااااااااااااوق ااشااااااااااااا اق ذوي 

 (2012)6اإللاق ، اعادة 

ااتضاقيااا  التوليااا  للقضااااا للاااى 
 يع أشكال التمييز الع  ري، 

 14 اعادة
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 التورة السابق خظل احلال   
بعاااااااااااااااات اإلجااااااااااااااااراا اعت ااااااااااااااااذ 

 قيل تق لليها/مل ت  مل ي   ااستعرام

الربوتوكااااااااااااول ااختياااااااااااااري اتضاقياااااااااااا  القضااااااااااااااا 
  اااات اعاااارأة، اعااااادة يااااع أشااااكال التمييااااز  للااااى
8(2002) 

 21و 20، اعاااااااواد اتضاقيااااااا  م اهضااااااا  التعاااااااذيب
 (1988)22و

الربوتوكاااااول ااختيااااااري اعل اااااا 
بالعهات الاتو  ااااق باااحلقوق 
 ااقت ادي  وااجتمالي  والثقافي 
العهااات الاااتو  ااااااق بااااحلقوق 

 41اعتني  والسياسي ، اعادة 
الربوتوكاااول ااختيااااري اتضاقيااا  

اعتعلااااا باااا جراا اقااااوق الطضاااال 
 تقتمي اليظغات

ااتضاقي  التوليا  حلمايا  اقاوق 
ل اعهااااجريا وأفاااراد  ياااع العماااا

 أسرهد

ااتضاقيااا  التوليااا  حلمايااا   ياااع 
ااشاااااااااااا اق مااااااااااااا ااختضاااااااااااااا 

     32و 31، اعادتان القسري
 صكوك دولية رئيسية  خرى ذات صلة -2 

 لليهاي  تق مل  اإلجراا اعت ذ بعت ااستعرام التورة السابق خظل احلال   

اانضاما   الت تيا أو    
 ااظف  أو

م ااااااع جرااااااا  اإلبااااااادة ا مالياااااا   اتضاقياااااا 
 واععاقي  لليها

نتا  روما ااساسي للم كما  ا  ا يا  
 التولي 

 (4)بروتوكول بالريمو
الظجئني ولاااتاي اعتعلقااا  باااتضاقياااات اا

 1961لااا  اتضاقياا  )باسااتث اا  ا  سااي 
اعتعلقاااااااااااا  خبضاااااااااااا  ااااااااااااااات انعااااااااااااتا  

 (5)(ا  سي 
 12 اتضاقياااااااااااااااااات ج ياااااااااااااااااا  اع رخاااااااااااااااااا 

هتاااااااااا وبروتوكوا 1949  ب/أغساااااااااط 
 (6) اإل افي

ااتضاقيااااااات ااساسااااااي  ع تماااااا  العماااااال 
(7)التولي 

 

  
 
 
 
 

اعتعلقاااااااا   1961لااااااااا  اتضاقياااااااا  
 خبض  ااات انعتا  ا  سي 

 
 
 
 

اتضاقيتااااا م تماااا  العماااال التولياااا  
 (8)189ورقد  169رقد 

اتضاقي  مكاف   التمييز يف نال 
     التعليد
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ماااااا اعقااااارر ااااااااق اععااااا   قاااااوق اإلنساااااان ، اااااا  كااااال 2013و 2012يف لاااااامي  -1
للمهاااجريا و  اا  القضاااا للااى التمييااز  اات اعاارأة و  اا  اقااوق الطضاال و  اا  م اهضاا  التعااذيب 
اليونااااان للااااى الت ااااتيا للااااى ااتضاقياااا  التولياااا  حلماياااا  اقااااوق  يااااع العمااااال اعهاااااجريا وأفااااراد 

   (9)أسرهد
اايااري اعسااتقل اععاا  الطضاال و  ، ااا  كاال مااا   اا  اقااوق2015و 2012ويف لااامي  -2

بآاااار الااتيون ااارجياا  للااتول، ومااا يت اال اااا مااا التزامااات مالياا  دولياا  أخاارى لليهااا، يف التمتااع 
و    احلقاوق  الكامل جبميع اقوق اإلنسان، وخاة  احلقوق ااقت ادي  وااجتمالي  والثقافي ،

الربوتوكااااول ااختياااااري اعل ااااا ااقت ااااادي  وااجتمالياااا  والثقافياااا  اليونااااان للااااى الت ااااتيا للااااى 
   (10)بالعهت التو  اااق باحلقوق ااقت ادي  وااجتمالي  والثقافي 

الربوتوكاااااول ، أوةااااات   ااااا  اقاااااوق الطضااااال اليوناااااان بالت اااااتيا للاااااى 2012ويف لااااا   -3
وللااى اتضاقياا  م تماا  العماال  قااوق الطضاال اعتعلااا باا جراا تقااتمي اليظغاااتااختياااري اتضاقياا  ا

   (11)بشان العمال اع زليني 2011( لعا  189التولي  )رقد 
وكااررت مضو ااي  اامااد اعت ااتة السااامي  لشاا ون الظجئااني التوةااي  اعقتماا  إىل اليونااان  -4

 1961لااا  ت ااتق للااى اتضاقياا  خااظل الااتورة ااوىل لعملياا  ااسااتعرام الااتوري الشااامل بااان 
بالت اتيا  أيضااً   وأوةات   ا   اقاوق الطضال اليوناان (12) اعتعلق  خبض  ااات انعتا  ا  سي

   (13)للى تلا ااتضاقي 
اليوناااان بقاااوة للاااى  م تمااا  ااماااد اعت اااتة للرتبيااا  والعلاااد والثقافااا  )اليونساااكو(واثااات  -5

   (14)ال التعليدمكاف   التمييز يف نالت تيا للى اتضاقي  

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

(16)خظل التورة احلالي احلال   خظل التورة السابق احلال   اع سس  الوط ي  حلقوق اإلنسان
 

(17)(2010أل  ) (2010أل  ) اللج   الوط ي  حلقوق اإلنسان   
 

اقااااوق اإلنسااااان، وخاةاااا  احلقااااوق ااارجياااا  و الااااتيون باايااااري اعسااااتقل اععاااا  أوةااااى  -6
، باا جراا تقيااايد شاااامل اااااار برنااامل التكيااا  ا يكلاااي، مباااا يف ااقت ااادي  وااجتماليااا  والثقافيااا 

الاه اكاا أن ااار ااالساابق  بلت يا ات امحايا  الضاعضاا و ناال إلخضاقات الساابق  يف اذلا تقييد 
اقااوق اإلنسااان  ودلااا إىل للااى ةااعيت و ال ااعيت ااجتمااالي للااى هااا عي بتااتابري تكياا  ختلضهااا 

تضساري ماذكرة التضاااهد اعتعلقا  بااربامل التكيا  يف  اوا التزامااات اليوناان اعتعلقاا   قاوق اإلنسااان 
   (18)وتوةيات  ليات اقوق اإلنسان الوط ي  والتولي 
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بت     القضاا للى التمييز  ت اعارأة لاا قلقهاا ان اعاوارد اعتااا  ع سسا  أماني وألر  -7
اعتااامل ق ل اات كثااريا يف وقاات تااتلو فيااث الضاارورة أكثاار مااا أي وقاات مضااى إىل وجااود م سساا  

  وقاات  كاال مااا اعقاارر اااااق اععاا   قااوق اإلنسااان للمهاااجريا (19)امااني اعتااامل نشاايط  للغاياا 
اقااااوق و الااااتيون ااارجياااا  باايااااري اعسااااتقل اععااا  ل اععاااا  باااتجااااح التعسااااضي و والضرياااا العاماااا

، مظاتاات ذات ةال ك كماا أوةاى اإلنسان، وخاة  احلقوق ااقت ادي  وااجتمالي  والثقافي 
   (20)الضريا العامل واايري اعستقل بزيادة موارد اللج   الوط ي  حلقوق اإلنسان

ضاال باانشااط  الااه ا ااطلعت اااا إدارة اقااوق الطضاال التابعاا  وأشااادت   اا  اقااوق الط -8
ع سساا  أمااني اعتااامل وأوةاات اليونااان بكضالاا  اسااتمراري  واياا  هااذه اإلدارة مااا خااظل تزوياااتها 

   (21)باعوارد اعالي  الكافي 
 ، 2001وااتت اللج   بقلا أن اعرةات الاوط  حلقاوق الطضال، الاذي أنشام يف لاا   -9
   (22)كامل وأن دوره يف نال الت سيا مل حيت د بالشكل اع اسب  غري ثزال لملي ا
وأوةااات   ااا  القضااااا للاااى التميياااز  ااات اعااارأة باااان يتعااااون  ياااع وا اااعي السياساااات  -10

ااحم  ااقت اادي  ظل اعهمني يف اليونان إلنشاا  لي  إلجراا تقييد شامل اار التتابري اعت ذة خ
    (23)واعالي  للى اعرأة

سياساات اعسااواة باني ت ضياذ  ليا  رةات واثت تلا اللج   اليوناان للاى كضالا  ا اول  -11
   (24)وايتهاالظحم  إلجناح للى اعوارد  ا  سني يف اانشط  العام 

 التعاون مل آليات حقوق اإلنسان -ثانيا   
ات اعوجه  إليهاا ل    اعتة بشان ت ضيذ التوةي ، قتمت اليونان تقريراً 2014يف لا   -12

   (25)خظل التورة ااوىل لعملي  ااستعرام التوري الشامل

 التعاون مل هيئات المعاهدات - لف 
 حالة اإلبالغ -1 

 هيئ  اععاهتة

 اعقتم اعظاتات ااتامي  
 يف ااستعرام السابا

ت  م اااذ  خااار تقريااار ق ااا
 ااستعرام السابا

 خاااااار مظاتااااااات 
 اال  اإلبظغ ختامي 

    القضاا للى التمييز      
 الع  ري

التقريااااااار ا اااااااامع للتقاااااااارير ماااااااا  - 2015 2009  ب/أغسط 
العشااااااريا إىل الثااااااا  والعشااااااريا 

 بانتتار ال تر فيث

احلقااوق ااقت ااادي     اا 
 وااجتمالي  والثقافي 

 تشاااااااااااااااااااااااريا ااول/ 2012 2004مايو /أيار
 2015أكتوبر 

الثالا  مولت تقتمي التقرير  حيل
 2020 لا يف 



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

GE.16-03580 6 

 هيئ  اععاهتة
 اعقتم اعظاتات ااتامي  
 يف ااستعرام السابا

ت  م اااذ  خااار تقريااار ق ااا
 ااستعرام السابا

 خاااااار مظاتااااااات 
 اال  اإلبظغ ختامي 

اللج ااااااا  اعع يااااااا   قاااااااوق 
 اإلنسان

 تشااااااااااااريا الثااااااااااااا / 2014 2005مارس / ذار
 2015نوفمرب 

الثالا  مولت تقتمي التقرير  حيل
 2020 يف لا 

قضاا للى التمييز ال    
  ت اعرأة

 شاااااااااااااااااااااااااااياط/فرباير  2007شياط/فرباير 
2013 

الثااما مولت تقاتمي التقريار  لحي
 2017 يف لا 

السابع مولت تقتمي التقرير  حيل 2012أيار/مايو   2004نوفمرب /تشريا الثا  التعذيب    م اهض  
 2016 يف لا 

الربوتوكاااااااااااول ) 2011 2002شياط/فرباير      اقوق الطضل
ااختياااااااااري اتضاقياااااااا  
اقاااوق الطضااال بشاااان 
بياااااااااااااااااااااااع ااطضااااااااااااااااااااااااال 
واسااااااااتغظل ااطضااااااااال 
يف اليغااااااااااا ويف اعاااااااااواد 

 (اإلبااي 

ازيران/يونياااااااااااااااااااااااااااااث 
)اتضاقيااااااااااااا   2012

اقااااااااااااوق الطضاااااااااااال 
وبروتوكو ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
ااختيااااااري بشاااااان 
اشااااااااارتاا ااطضاااااااااال 
يف اع احلاااااااااااااااااااااااااااااااااات 
اعسال   وبروتوكو ااا 
 ااختيااااااااري بشاااااااان
 بياااااااااااااااع ااطضااااااااااااااااال
واستغظل ااطضال 
يف اليغاا ويف اعواد 

 (اإلبااي 

ا اامع مولت تقتمي التقريار  لحي
للتقاارير مااا الراباع إىل السااادس 

 2017 يف لا 

  ااا  اقاااوق ااشااا اق 
 ذوي اإللاق 

 التقرير ااو  بانتتار ال تر فيث - 2015 -

اللج اااااا  اعع ياااااا   اااااااات 
 ااختضاا القسري

حيال مولاات تقااتمي التقرياار ااو   - - -
 2017يف لا  

     
 هيئات المعاهدات المقدمة م الردود ملى طلبات المتابعة المقددة  -2 

 اعظاتات ااتامي   
 قت  يف اعو و  اعولت اعقرر عاهتةاعهيئ  

ااساااااااات تا  اعضاااااااارط للقااااااااوة وإسااااااااااة اععاملاااااااا ك والقاةاااااااارون غااااااااري  2016 اللج   اعع ي   قوق اإلنسان
(26)اع  وبنيك وطرد ملتمسي اللجوا واعهاجريا غري الشرليني

 

- 

  ااااا  القضاااااااا للااااااى التمييااااااز 
  ت اعرأة

(27)واإلجنابي ك وال ساا والضتيات احملتجزاتال    ا  سي   2015
  احلااوار (28)2015 

بشااااااااااااااااان اعتابعاااااااااااااااا  
 متواةل
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 قت  يف اعو و  اعولت اعقرر عاهتةاعهيئ  

إجاراا حتقيقاات فورياا  ونزيها  وفعالا ك ومظاقاا  اعشاتيث يف ارتكااااد  2013     م اهض  التعذيب
افعااااااال التعااااااذيب أو اععاملاااااا  الساااااايئ  ومعاقياااااا  ا  اااااااةك و ااااااروف 

(29)علتمسي اللجوا واعهاجريااااتجاح واااتجاح اإلداري 
 

  احلااوار (30)2013
بشااااااااااااااااان اعتابعاااااااااااااااا  

 متواةل

 ااراا  
 احلال  لتد ااراا هيئ  اععاهتة

(31)4 اللج   اعع ي   قوق اإلنسان
  ويف لاااااا  (32)احلاااااوار بشاااااان اعتيعااااا  متواةااااال فيماااااا يتعلاااااا باااااثظ  اااااااات 

ر اااااي الت ضياااااذ غاااااري اعبعااااا  لاااااتى اسااااات تا  ، ل لاااااا احلاااااوار بشاااااان اعتا2014
 (33)لتوةيتها بشان إاتى احلاات

 (34)التعاون مل اإلجراءات الخاصة -باء 

 احلال  الراه   التورة السابق خظل احلال   

 نعد نعد دلوة دا م 

 التعذيب جرتالزيارات اله 
 قضايا ااقليات
 بيع ااطضال

 (35)اعهاجرون
 (36)اااتجاح التعسضي
 التيون ااارجي 

 الع  ري 

 الغذاا  ما اي  اعيتأاعوافا لليها الزيارات 
 استقظل القضاة واحملامني

 السكا الظ ا

 اعهاجرون  له ط لب إجراؤهاالزيارات ا

خااظل الضاارتة قياات ااسااتعرام، أ رساالت ساات  بظغااات ردت احلكوماا  للااى  ساا   الردود للى رسا ل اادلاا وال تااات العاجل 
 بظغات 

(37)التعذيب تقارير وبعثات اعتابع 
 

 التعاون مل مفولية المة المتقدة السامية لققوق اإلنسان -جية 
يف  مساااام  ماليااا  إىل مضو اااي  اامااد اعت اااتة الساااامي  حلقاااوق اإلنسااااناليوناااان قااتمت  -13
   (38)2014و 2013و 2011 ألوا 
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مرامععاة القععانون مععل ققععوق اإلنسععان المتعلقععة بتنفيععا االلتزامععات الدوليععة  -ثالثا   
 الواجب التطبيقالدولي اإلنساني 

 المساواة ومدم التمييز - لف 
ألربااات   ااا  اقاااوق الطضااال لاااا قلقهاااا ان اعاااتارس حتاااتضظ بساااجظت متعلقااا  بتيانااا   -14

الطظب وي شار إىل التيان  يف شواهت اعغادرة وا يواَفا دا ماً للى طلياات اإللضااا ماا احل ال 
    (39)ي ي الت
، اااااظ اعقااارر ااااااق اععااا  بااشاااكال اععاةااارة للع  اااري  والتميياااز 2015ويف لاااا   -15

الع  ري وكاره ااجاناب وماا يت ال باذلا ماا تع ُّاب أن ااحما  ااقت اادي  أدت إىل مزيات ماا 
التميياااز  ااات أشااات ا مالاااات   اااعضاً، ماااا قييااال اعهااااجريا والظجئاااني وملتمساااي اللجاااوا والروماااا 

  وأوةااى اعقاارر اااااق (40)اعثليااات واعثليااني ومزدوجااي اعياال ا  سااي ومغااايري ا وياا  ا  ساااني و 
اععاا   قااوق اإلنسااان للمهاااجريا احلكوماا  بااان حتقااا يف  يااع ااااات الع اا  القااا د للااى كااره 
ااجانااب واالتاااتااات للاااى اعهااااجريا، مباااا يف ذلااا أي تاااورط اجهااازة إنضااااذ القاااوانني يف هاااذه 

  وأوةت اللج   اعع ي   قوق اإلنسان اليونان مبراجع  قواني ها لكضال  احلتار القاانو  (41) را دا
 مياااع أشاااكال الاااتلوة إىل الكراهيااا  القوميااا  أو الع  اااري  أو التي يااا   وي يغاااي لليوناااان أن تت اااذ 

    (42)تتابري فعال  لتعزيز إجرااات اإلبظغ لا جرا د الكراهي 
احلقااوق ااقت ااادي  وااجتمالياا  والثقافياا  لااا قلقهااا إحاا اسااتمرار التمييااز  وألرباات   اا  -16

اعهاااجريا والرومااا، وا ساايما يف ناااات العماال والتعلاايد والرلاياا  ال اا ي  ه  اات اع تمااني إىل فئاا
   (43)والسكا

وأوةاااى اعقااارر ااااااق اععااا   قاااوق اإلنساااان للمهااااجريا احلكومااا  بالشااارو  يف باااا   -17
وبالقيااااا   مااااظت لاماااا  عكاف اااا   (44)ا  قااااوي بشااااان الت ااااو  ااجتمااااالي واإلدمااااا خطاااااب لاااا

   (45)الع  ري  وكره ااجانب وب درا  تعليد اقوق اإلنسان يف اع اهل التعليمي  للمتارس العام 
وألربااات   ااا  اقاااوق الطضااال لاااا قلقهاااا إحاا اساااتمرار التميياااز  ااات أطضاااال أقليااا  الروماااا  -18

وااطضااال اع تمااني الطا ضاا  اعساالم  يف تراقيااا ةاال الرتكااي وااطضااال اع تمااني إىل وااطضااال مااا اا
   (46)إىل ا مالات اله تعرِّف نضسها للى أساس اانتماا إىل ااقلي  اعقتوني 

ااجتماااالي ق ااااا وألربااات   ااا  القضااااا للاااى التميياااز  ااات اعااارأة لاااا قلقهاااا بشاااان اإل -19
الرومااااا الطا ضاااا  اعساااالم  يف تراقيااااا وإىل أقلياااا  ل ساااااا اع تميااااات إىل والض ااااع  اللااااذيا تعانيهمااااا ا

    (47)واعهاجرات والريضيات
وااتت اللج   اعع ي   قاوق اإلنساان بقلاا التميياز الاذي يتعارم لاث ااشا اق ذوو  -20

  وقتمت   ا  (48)اإللاق ، وخباة  فيما يتعلا باحل ول للى التعليد والعمل وااتمات ال  ي 
   (49)اقوق الطضل توةيات ذات ةل  بشان ااطضال
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شااايو  ال اااور ال مطيااا  والت ياااز  ااات  قلقااا  إحاااللج ااا  اعع يااا   قاااوق اإلنساااان   لاااتو  -21
اعثلياات واعثليااني ومزدوجااي اعيال ا  سااي ومغااايري ا ويا  ا  ساااني   وألرباات بشاكل خاااق لااا 

اعتعلق  بالتمييز للى أساسي اعيل ا  ساي  قلقها إحاا لت  التجاوب الرمسي اعظ د مع الشكاوى
   (50)وا وي  ا  ساني 

 حق الفرد لي القياة والقرية و منأل الشخصي -باء 
أوةاات   اا  م اهضاا  التعااذيب اليونااان بااان تااتمنل يف قانوهنااا ا  ااا ي تعريضاااً للتعااذيب  -22

   (51)يتوافا بشكل ةار  مع ااتضاقي 
ن و معامل  مو ضي إنضاذ القاان اععلومات اله تت ت  لاوألربت اللج   لا قلقها إحاا  -23
، مباا يف ذلاا يف معاملا  سايئ  الرومااأقلي  عهاجريا غري الشرليني وملتمسي اللجوا واع تمني إىل ا

  (52)مراكاااز اااتجااااح ويف ساااياق لملياااات اعراقيااا  اع تتمااا  الاااه تقاااو  ااااا الشااارط  يف الشاااوار 
وأبتت اللج   اعع ي   قوق اإلنسان قلقها إحاا تقارير بشان ادلااات متعلق  ب ساااة اععاملا  يف 

   (53)لادة القسري سياق طرد اعهاجريا ويف مراكز اإليواا خظل مرال  ما قيل اإل
شاان اارسا  وألربت     م اهض  التعاذيب لاا قلقهاا الياالا إحاا اساتمرار اادلاااات ب -24
أفعاال التعاذيب واععاملا  السايئ  أا ااا االتقاال أو اااتجااح، مباا يف ذلاا  نو ي إنضاذ القاانمو ض

   (54)يف ميا  دوا ر الت قيقات ا  ا ي 
اسااات تا  ماااو ضي بدلاااااات اساااتمرار ااوكاااررت تلاااا اللج ااا  اإللاااراب لاااا قلقهاااا إحاا  -25

إدارة الشاارط  للمتاااهرات ومراقياا  اق يف سااييف كثااري مااا احلاااات القااوة اعضرطاا ، و ن و إنضاااذ القااان
    (55)احلشود
كمااااا كااااررت اللج اااا  اإللااااراب لااااا قلقهااااا اليااااالا إحاا لاااات  حتسااااني الساااالطات  ااااروف  -26

اااتجاااح يف مراكااز الشاارط  والسااجون  وألرباات لااا قلقهااا للااى وجااث اا ااوق ان مسااتوى 
وف اااتجاااح مااع قوالاات اكتتاااا السااجون ا ياازال مضزلاااً  وي يغااي لليونااان أن تكضاال تواف ااا  اار 

وإنشاااااااا نتااااااا  عراقياااااا   يااااااع مراكااااااز  (56)اامااااااد اعت ااااااتة ال موذجياااااا  الااااااتنيا ععاملاااااا  السااااااج اا
   (57)اااتجاح

، بالتعاااااون مااااع شااااركا ها تكضاااالان وأوةاااات اللج اااا  اعع ياااا   قااااوق اإلنسااااان اليونااااان باااا -27
ا قا  يف  يااع اعراكاز اااةا  باساتقيال وااتجااح اعهاااجريا  لاي  اإلقليمياني والاتوليني،  اروف

تاااوفري قاااتر كااااف ماااا خاااتمات الرلايااا  ال ااا ي  والغاااذاا والتاااروف وذلاااا بوملتمساااي اللجاااوا، 
   (58)ال  ي  وفرق الوةول إىل وسا ل ال قل

لقياا  ورأى الضريا العامل اعع  باااتجاح التعسضي أنث ا يزال ه ااا الكثاري ااا ي يغاي ا -28
بث لكضال  اعرالاة التام  حلقوق اإلنسان للمهاجريا وملتمسي اللجوا يف اليونان  وا توجات للاى 
مااا ييااتو شاايك  ا قاا  اسااتقيال الوافااتيا، و ااروف مادياا  وةاا ي  م اسااي  يف اعراكااز وإجاارااات 



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

GE.16-03580 10 

قلقهاا إحاا    وألربت اللج   اعع ي   قوق اإلنساان لاا(59)مظ م  إللادة ااش اق إىل بلتاهند
التروف غري الظ ق  يف مراكز اااتجاح الاه ياود  فيهاا القاةارون غاري اع ا وبني، مباا يف ذلاا 

غااري اع اا وبني الااذيا  ياةاار الاات  ااتجاااح القإيااواؤهد مااع اليااالغني  وي يغااي لليونااان أن تكضاال 
خاري واق ار اا ظذيف اعااااتجااح إا لات  إياتالهد رهاا يتخلون اليلت بطريقا  غاري قانونيا  أو 

   (60) رورة ف لهد لا اليالغنيمتة احم ، و 
وفيماااا يتعلاااا بالعاااتد الكياااري ماااا دورياااات الشااارط  الاااه تضضاااي إىل ااتجااااح ااجاناااب  -29

واع تمني إىل نتمع الروما، ذك ر الضريا العامال اععا  باااتجااح التعساضي باان أي ااتجااح للاى 
وبان اااتجاح دون أي أسااس قاانو  قات  عال اااتجااح  تعسضياً  أس  متييزي  يشكل ااتجاحاً 

   (61)تعسضياً  أيضاً 
واثت   ا  القضااا للاى التميياز  ات اعارأة اليوناان للاى كضالا  اإلنضااذ ال اار  للقاوانني  -30

الوط يااا  اعتعلقااا  باااالع    ااات اعااارأة وتشاااجيع ال سااااا للاااى اإلباااظغ لاااا ااااواد  الع ااا  اع اااز  
ول الضاااا ايا للااااى ساااايل فورياااا   اااارب الضاااارر واحلماياااا  ومظاقاااا  ا  اااااة وا  سااااي و اااامان ا اااا

   (62)ومعاقيتهد
وألربت     اقاوق الطضال لاا قلقهاا إحاا تقاارير مضادهاا أن ااطضاال ذوي اإللاقا  يف  -31

اع ااتتد  ا إنساااني  وغااري مقيولاا  تشاامل التهااتيا اً  روفاامركااز رلاياا  ااطضااال يف لي اي ااا يعيشااون 
ااار ة واساااتعمال ااسااارة القض اااي  بسااايب  باعساااك ات والتعااارم عمارساااات ماااا قييااال ربطهاااد بااسن

    (63)نقل اعو ضني
وأوةاات تلااا اللج اا  اليونااان بو ااع وت ضيااذ اساارتاتيجي  وط ياا  خاةاا  بااطضااال الااذيا  -32

الي وكااذلا باارامل يعيشااون و/أو يعملااون يف الشااوار  ترمااي إىل الوقاياا  والااتلد واإلدمااا  ااجتماا
   (64)شامل  خاة  باطضال الشوار 

إحاا انتشااار لماال احلقااوق ااقت ااادي  وااجتمالياا  والثقافياا  تشااعر بااالقلا   اا    لااتو  -33
تعارم  وغاري الرمساي يف الشاوار ، وإحاا رياإلكراه للى التسول والعمال ااطا ذلا ااطضال، مبا يف

   (65)ادار ااطضال يف هذه احلاات لظستغظل وااجت
وكررت اللج ا  اعع يا   قاوق اإلنساان توةاياهتا لليوناان باان تعازح تاتابريها الوقا يا  وباان  -34

تزياات إجاارااات التعاارف للااى الضاا ايا ومحااايتهد، مبااا يف ذلااا مااا خااظل ال تاار يف مسااال  إنشاااا 
اعتعلقا  بااجتاار  قالتة بيانات وط ي  بشان ااجتار اد، وبان حتقا بانتتا  وااز  يف اادلاااات

  وقااتمت (66)بااشاا اق وتظاااا وتعاقااب اعساا ولني وتااوفر ساايل اانت اااف الضعالاا  للضاا ايا
  ودلاات   اا  القضاااا للااى التمييااز  اات اعاارأة (67)م اهضاا  التعااذيب مظاتااات ذات ةاال    اا 

 ايا اليوناااااان إىل معا ااااا  ااساااااياب ا ذريااااا  لظجتاااااار والاااااتلارة وإىل كضالااااا  إلاااااادة تاهيااااال الضااااا
   (68)وإدماجهد يف اجملتمع، مبا يف ذلا ما خظل توفري اعاوى واعسالتة  د
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وألربت اللج   اعع ي   قوق اإلنسان لا قلقها إحاا ما أ بلا ل ث ما اااات مهااجريا  -35
يعملااون يف  ااروف مشاااا  للاارق يف القطااا  الزرالااي، وأشااارت إىل أنااث ي يغااي لليونااان أن تراجااع 

لوا  هاااا الت تيميااا  لكضالااا  احلمايااا  الكاملااا  ماااا العمااال ا اااربي  مياااع فئاااات العماااال قواني هاااا و 
    (69)واعراقي  الضعال  لتروف العمل

وألربااات   ااا  اقاااوق الطضااال لاااا قلقهاااا إحاا اساااتمرار جتااارمي تساااول ااطضاااال  واثااات  -36
ي ساتغل هاذا  خطاوات لضامان أاوللاى اختااذ ناز  ةاض  ا راا  لاا تساول ااطضاال اليوناَن للاى 

   (70)التعتيل ما قيل اليالغني

 إقامة العدلً بما لي ذلك مكالقة اإللالت م  العقابً وسيادة القانون -جية 
اقاااااوق اإلنساااااان، وخاةااااا  احلقاااااوق و الاااااتيون ااارجيااااا  بياااااري اعساااااتقل اععااااا  أشاااااار اا -37

الوةاول إىل العتالا  يف أوقاات ، إىل أناث ي يغاي لليوناان أا تقيات ااقت ادي  وااجتماليا  والثقافيا 
اإلةااظاات القضااا ي  تقلااايل الضاارتة الزم يااا  فياااث ي يغااي أن تتااوخى  يف الوقاات الاااذيااحمااات  و 

ااتن  لوا ااَا جتيااتَة مت ااع  الضاةاال  بااني تقااتمي القضااي  واحل ااول للااى اكااد قضااا ي،  ااب أا حت 
قضاااا ي  للاااى نطااااق ذوي احلقاااوق ماااا التمااااس اانت ااااف القضاااا ي، وي يغاااي إتااااا  اعساااالتة ال

   (71)أوسع عا تعوحهد الوسا ل الكافي 
الطااول اعضاارط إلجاارااات طلااب اعع ياا   قااوق اإلنسااان لااا قلقهااا إحاا اللج اا  وألرباات  -38

أو اإللضاااااا مااااا الرسااااو  القضااااا ي ، ورفااااع قيماااا  الرسااااو  القضااااا ي  بال سااااي  اعسااااالتة القضااااا ي  
عظاقاا  جاارااات اا را د ااا ااع  إلعلااا باافيمااا يتإلجاارااات الااتلاوى ا  ا ياا ، ولاات  الو ااو  

   (72)وااات التاخر يف إجرااات احملاكم  اعتني  وا  ا ي ما الرسو ، عضاة القضا ي  التلقا ي  اع
 و لت     القضاا للى التمييز  ت اعرأة تشعر باالقلا ان ال سااا ا يساتضتن لمومااً  -39

تااااااات التمااااااااد القاااااااانون ، وااى حناااااااو كااااااااف  ولاااااااادلماااااااا إمكانيااااااا  اللجاااااااوا إىل القضااااااااا للااااااا
   (73)الذي يلغي بع  الرسو  بال سي  لض ايا الع   اع ز  وا  سي 4055/2002 رقد
جهودهااا، يف ناااات تشاامل التشااريع، وأوةاات   اا  اقااوق الطضاال اليونااان بااان تعاازح  -40

غريهاا القرارات القضا ي  واإلداري  و وأخذها يف االتيار يف  يع ااطضال لضمان ااستما  اراا 
   (74)لمر الطضل ومستوى نضجثاسب  خت هد ما القرارات اله

وأوةات   اا  م اهضا  التعااذيب اليوناان بااان تعاازح جهودهاا يف نااال جارب  اارر  اا ايا  -41
مبااا يف ذلااا التعااوي  ووسااا ل إلااادة التاهياال للااى أكماال وجااث اكااا، التعااذيب وسااوا اععاملاا ، 

   (75)ض اياه اا البرناناً خاةاً عسالتة  ان تضعبو 
مااتلني لااامني مع يااني بافعااال  م اةاابب نشاااا لع  ااري  باعقاارر اااااق اععاا  وراااب ا -42

، ودلاااا إىل توسااايع نطااااق وجاااودهد ليشااامل  ياااع أحنااااا ايساااالونيكيالع ااا  الع  اااري يف أاي اااا و 
تة   ايا الع   الع  ري وغريه اليلت  وأشار إىل أنث سعيت ب نشاا واتات شرط  خاة  عسال
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مااا جاارا د كااره ااجانااب  وقااال كااذلا إنااث ي يغااي تعزيااز محاياا   اا ايا الع اا  الع  ااري والع اا  
القااا د للااى أساااس كااره ااجانااب للااى غاارار مااا ا اال يف االاا   اا ايا ااجتااار بااشاا اق، 

ا الضااا ايا احلمايااا  ماااا قييااال مااا   رخااال اإلقامااا   ااا ا أوةاااى احلكومااا  بتوسااايع نطااااق تاااتابريو 
   (76)لتمكي هد ما تقتمي الشكاوى واإلداا بشهاداهتد يف حماكمات ا  اة اعزلومني

، را ب اعقرر اااق اعع  مبسال  التعذيب وغاريه ماا  اروب اععاملا  2012ويف لا   -43
  اما نشم مبوجياث،الذي أ 3938/2011أو العقوب  القاسي  أو الظإنساني  أو اعهي   بالقانون 

مس ول لا  ع الشاكاوى اعتعلقا  بافعاال التعاذيب وساوا اععاملا   وحارة محاي  اعواط ني، مكتب  
أخاارى وتسااجيلها والت قيااا فيهااا  وااا   احلكوماا  للااى أن ت شاام  لياا  مسااتقل  خا ااع  لساالط  

الوحارة للت قيا يف اادلاااات اعتعلقا  مبمارسا  ماو ضي الشارط  للتعاذيب وغاريه ماا أشاكال  غري
اععاملاا  الساايئ  وأن تكضااال خضااو  اااتجاااح يف مراكاااز الشاارط  لقيااود حم يااا  ةااارم  وللمراجعااا  

   (77)القضا ي  ما قنيل حمكم 
رغااد احلكااد التسااتوري  وااااظ الضريااا العاماال اععاا  باااتجاااح التعسااضي أن اعتهمااني، -44

ماا اااتجااح حلي  اااتياطي، يقضون يف كثري ما احلااات رهاا هاذا ال او  تد متة االذي حي
  وخلل إىل أن هذا يشاكل أاات ااساياب الر يساي  أاياناً  لتة س وات بل فرتات طويل  نسيياً،

ى الضريااا العاماال   وأوةاا(78)لظكتتاااا ااطااري يف السااجون اليونانياا ، الااذي أةااي  مشااكًظ مزم اااً 
احلكوماا  بااان ت االن  ال تااا  القضااا ي لضاامان خضااو   يااع احمليوسااني ااتياطياااً حملاكماا  لادلاا  

ك وباااان ت تااار يف إمكانياا  ناااز  ةاااض  ا رااا  لاااا بعااا  اع الضااات وتقلااايل لقوباااات (79)وسااريع 
سات تا  احلي  وت ضيذ تتابري غاري ااتجاحيا  عكاف ا   ااهرة ااكتتااا الشاتيت يف الساجون واا

اااا (80)ساااال  72غاااري اع اساااب عراكاااز الشااارط  ااتجااااح ااشااا اق م اااتداً تتجااااوح  ك وباااان حتسِّ
بشكل كيري  اروف اااتجااح والضامانات اإلجرا يا  وتضاع لاوا   ت تيميا  م اساي   مياع مراكاز 

  وقااتمت   اا  اقااوق الطضاال مظاتااات (81)اااتجاااح، وفقاااً للمعااايري التولياا  حلقااوق اإلنسااان
   (82)ل  بشان ااطضالااا
وألربت اللج   اعع ي   قاوق اإلنساان لاا قلقهاا ان احلاا يف ااستشاارة القانونيا  م اذ  -45

َ   بانتتا  يف إطار اإلجرااات القانوني  وان دور احملامي اععني   بتاي  فرتة احلرمان ما احلري  ا ا 
    (83)قت يكون سليياً خظل إجرااات ااستجواب

ساا ااامسا  لشارة  يفوألربت     اقوق الطضل لا قلقها انث  وح ااتجاح أطضال  -46
   (84)س   15س وات أو  10واحلكد لليهد بعقوب  احلي  متة ت ل إىل لاماً 
كماااا أباااتت تلاااا اللج ااا  قلقهاااا إحاا لااات  تاااوفري احلمايااا  يف القاااانون ا  اااا ي للقاةاااريا  -47

   (85)س   18و 15الذيا ترتاو  ألمارهد بني 
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 القق لي الخصوصية والزواج والقياة السرية -دال 
قاااانون مساااال  مراجعااا  ال تر يف أوةااات   ااا  القضااااا للاااى التميياااز  ااات اعااارأة اليوناااان بااا -48

لظقا  الازوا  ااسرة بغي  جعال اااكاا  القانونيا  الاواردة فياث تساري للاى ااحوا  الاذيا تاربطهد 
توحياع اعمتلكااات ماا أجاال  امان ا ااول اعارأة للااى ا اا    كاد الواقااع، وإدرا  أاكاا  تاا تد

   (86)متساوي  يف  يع اعمتلكات اله ترتاكد أا اا العظق  الزوجي 
العاا  للاى الطا ضا  اعسالم  اليوناا  قاانون ساريان الاللج ا  لاا قلقهاا إحاا لات   تلرباوأ -49
تعااتد الزوجااات والاازوا  اعيكاار هريت  ااافيمااا يتعلااا بااالزوا  واإلر ، إىل جانااب اسااتمرار تراقيااا يف 
    (87)الروماونتمع اعسلمني   طا ض لتى
ا يازال  ماا أطضاال أقليا  الروماا متزاياتاً  وألربت     اقوق الطضل لا قلقها ان لاتداً  -50

غري مسجل وان بعضهد س جلوا باامسااا العا ليا  اباا هد فقاق وبقيات خانا  ااساد الش  اي 
   (88))بانتتار التعميت(" AKOفارغ  إا ما اخت ار "

إحاا ال قل االتياطي اارف اامساا الرتكي  يف بطاقات  هاقلقوألربت تلا اللج   لا  -51
    (89)ا وي 
ا قلقهااا إحاا اانتشااار الواسااع عمارساا  إيااتا  ااطضااال يف م سسااات لاااللج اا  وألرباات  -52

أنااث  ااري يف سااياق ااحماا  الراه اا  ، وااتاات بقلااا (90)الرلاياا  وتاات  معااتل الكضالاا  يف اليونااان
انتاازا  لااتد متزاياات مااا ااطضااال مااا أساارهد أو إيااتالهد يف م سسااات الرلاياا  ان ااباااا مل تعاات 

   (91)رلايتهد  لالظحممكانيات اإللتيهد 
بشااان اإلجاارااات اعطولاا  وااااات التاااخر يف لمليااات كمااا ألرباات اللج اا  لااا قلقهااا  -53
    (92)التي 
إحاا كشااا  هويااا   ااا ايا ا ااارا د أو مقرتفيهاااا يف وساااا ق كاااذلا القلاااا اللج ااا    سااااورو  -54

ن بي مااا و قاةاار  ي تاابَع فيهااااإللاظ  مااا خااظل نشار بيانااات مااا سااجظت احملااكد اعتعلقاا  بقضااايا 
   (93)ما قنيل احملاكد ري ال تر فيها 

حريععة الععدي   و المعتقععد والتعبيععر والتجمععل السععلمي وتكععوي  الجمعيععاتً والقععق  -هاء 
 والقياة السياسيةلي المشاركة لي القياة العامة 

اعع ي   قوق اإلنسان اليوناان مبراجعا  قواني هاا بغيا  إدرا  باتيل لل تما  أوةت اللج    -55
وخيلاو ماا العقااب أو التميياز   العسكري  تتاا  إمكانيا  ااساتضادة م اث  مياع اعسات كضني  امريياً 

ماا   و ااع لملياا  تقياايد طليااات إخضااا  وأن ت تاار يف  وي يغااي لليونااان أن تتج ااب تكاارار العقوباا 
   (94)سلطات متني ل  مريياً  اعست ك 
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قاانون وإدراجاث فقاق يف إطاار القاذف اليوناان ب از  ةاض  ا راا  لاا أوةت اليونساكو و  -56
   (95)وسا ق اإللظ لذايت الت تيد ال ليات وتعزيز مع اععايري التولي ، وب نشاا يتوافا مت  
تتااااهريا السااالميني وسااااور اللج ااا  اعع يااا   قاااوق اإلنساااان القلاااا إحاا اعااازالد بتعااارم اع -57

وال اااا ضيني للتهتياااات والت وياااا  واعضااااايق  خااااظل اعتاااااهرات مااااا جانااااب ألضاااااا ا مالااااات 
    (96)اعتطرف 
 ال ساامتثيل ن نسي  ا هاقلقاحلقوق ااقت ادي  وااجتمالي  والثقافي  لا     وألربت  -58

  (97)2015لول/ساااايتمرب انت ابااااات أيلقااااب يف اعا اااا   19مل تيلااااا سااااوى  يف الربعااااان اليونااااا 
م اساي  لل سااا بغاارم  ودلات   ا  القضااا للاى التميياز  ات اعاارأة اليوناان إىل أن حتاتد ا  ااً 

تسااريع لملياا  متثاايلها للااى قاات  اعساااواة مااع الرجااال يف  يااع ناااات احلياااة العاماا  واعه ياا  وأن 
   (98)العمومي عا   يف نال  الو يض  يف ا 30نتا  ا   تطيِّا بشكل م هجي 

 بظروف ممل مادلة ومؤاتية التمتل القق لي العمل ولي -واو 
اار سال  ال سااا االقلاا إحاا ااتماال تعارم ساور     القضااا للاى التميياز  ات اعارأة  -59

تقااتمي لااروم  أسااضرت لااا والااه 2011و 2010لت مااتت يف لااامي قااوانني العماال الااه اجااراا 
يف كثااري مااا احلاااات  واثاات اللج اا   الت اااوب وباااجور م  ضضاا   اا  الااتوا  أو بل  ااا بالعماال

يف سااوق العماال وإدخااال اعاارأة ا تيااتة للااى فاارق اليونااان للااى اسااتعرام وحتلياال  اااار القااوانني 
   (99)لليها لكضال  متتع ال ساا باعساواة يف هذا اجملالالتعتيظت يلز  ما  ما
تاار اعرأة للى حنو غري مت اسب اعع ي   قوق اإلنسان لا قلقها بشان اللج   وألربت  -60

بااحم  ااقت ادي  وتتابري التقش  اععتمتة، وا سيما ارتضا  معتل بطال  ال ساا الاذي يتجااوح 
  واثاات   اا  القضاااا (100)يف اعا اا  بال سااي  للرجااال( 21.5يف اعا اا  )مقارناا  ب سااي   28 نسااي 

سااوق العماال، والقضاااا للااى التمييااز يف ال ساااا فاارق تعزيااز ت اعاارأة اليونااان للااى للااى التمييااز  اا
، والتماااد تااتابري لتضااييا وساات الضجااوة يف ااجااور بااني اافقااي والعمااودي للااى ااات سااواااعها ، 

لتيااااا  التقالتيااااا  دون  اومعاشااااااهتال سااااااا أجاااااور واحلااااارق للاااااى أا تكاااااون ال سااااااا والرجاااااال، 
    (101)الضقر
  ااا  احلقاااوق ااقت اااادي  وااجتماليااا  والثقافيااا  القلاااا ارتضاااا  معاااتل اليطالااا  وسااااور  -61

  ب ااورة اسااتث ا ي  وهااي تاا ار للااى حنااو غاااري مت اسااب يف فئاا  الشااياب الااذيا ييلااا معااتل اليطالااا
طالاااا  الطويلاااا  ااجاااال الااااه إحاا الي بالغاااااً  يف اعا اااا   وأبااااتت اللج اااا  قلقاااااً  50أوساااااطهد حنااااو  يف

   (102)اعا   ما نمو  العاطلني لا العمل يف اليونانيف  73 يعانيها
تااااتابري اعرتتياااا  للااااى خضاااا  احلاااات ااد  ل جااااور القلااااا إحاا إجاااارااات وساااااور اللج اااا   -62

لعاات  كضاياا  احلاات ااد   ، ونتااراً الشاايابالعمااال رتّيااات يتعلااا مبفيمااا وخباةاا  ، اعت ااذة التقشاا 
   (103)احلا  ل جور لتوفري مستوى معيشي ا ا
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شاااامل  تاااوفر احلمايااا  التامااا  حلقاااوق قاااوانني اللج ااا  لاااا قلقهاااا إحاا لااات  وجاااود وألربااات  -63
العمل، مبا فيها ااجور وب ود اتضاق العمل، الاه تو اع ماا خاظل   روف ، وإحاااع زلينيعمال ال

    (104)نياع زليوالعمال العمل أرباب إبرا  اتضاقات فردي  بني 
باااحلا يف التضاااوم ا مااالي، اعتعلااا ساااور اللج اا  القلااا إحاا اإلطااار القااانو  ا تياات و  -64

الااذي مااا شااانث أن يضااع  موقاا  اعساات َتمني فيمااا خياال حتتياات ااجااور وشااروط العماال مااا 
    (105)خظل التضاوم اعياشر

 التمتل بمستوى معيشي الئق القق لي الضمان االجتمامي ولي -زاي 
 اعسااااااتقل اععاااااا  بالااااااتيون ااارجياااااا  واقااااااوق اإلنسااااااان، وخاةاااااا  احلقااااااوق رأى اايااااااري -65

ااقت ااادي  وااجتمالياا  والثقافياا ، أن اليونااان حتتااا  إىل ختضياا  لاابا الااتيون بغياا  حتضيااز ال مااو 
وإةظ  ااتمات العام  وست الثغارات يف شايكتها للرلايا  ااجتماليا   وقات   الشامل اجتمالياً 

تااامي الضاامان ااجتمااالي والتقالاات، مبااا يف ذلااا  اارورة اساات تا  توةاايات بشااان إةااظ  ن
نتاااا  قاااا د للاااى اختياااار اإلمكانياااات الظحمااا  خااااق بالاااتخل ااد  اعضااامون وبااساااتضادة ماااا 

  وأوةت     احلقوق ااقت اادي  وااجتماليا  والثقافيا  اليوناان باان تعيات ال تار يف (106)السكا
هناا تضار بااكثر الضئاات اغاري قا ما  للاى ااشارتاا نتاد   ماا خض  ميالا ااست قاقات اعتاتيا

خضاااا  اساااات قاقات الضاااامان إجاااارااات  يف أقاااارب وقاااات اكاااااوبااااان ت لغااااي ارماناااااً وهتميشاااااً، 
    (107)ااجتمالي القا م  للى ااشرتاا

يف لاااتد الساااكان اععر اااني  2010الزياااادة احلاااادة م اااذ لاااا  القلاااا إحاا سااااور اللج ااا  و  -66
إحاا و ، 2013يف اعا ا  يف لاا   36بلغات نسايتهد والاذيا اطر الضقار أو اإلق ااا ااجتماالي، 

   (108)ارتضا  معتات الضقر يف ةضوف أشت اافراد وا مالات ارماناً وهتميشاً 
د سياساات لاما  ترماي للاى وجاث اا اوق يت موأوةت     اقوق الطضل اليونان ب -67
   (109) معا   مشكل تزايت فقر ااطضال، يف اعتى الق ري وبشكل مستتا  للى ات سوااإىل
ا اااول تكضااال باااان وأوةااات   ااا  احلقاااوق ااقت اااادي  وااجتماليااا  والثقافيااا  اليوناااان  -68

" قااااتر العشااااوا ي لم اااااحل "القااااانو  ل و ااااعالالرومااااا للااااى السااااكا الظ ااااا بوسااااا ل م هااااا تسااااوي  
كماا   خت يل اعوارد الكافي  لزيادة اععروم ما واتات السكا ااجتماالي اإلمكان، و مان 

ومباا  هد التشاااور مااع نتمعااات الرومااا طيلاا  إجاارااات اإلخااظا، أوةاات اللج اا  اليونااان بكضالاا  
   (110)سكا ا ااقت اا اّك هد ما  اً ضيتعو  وأ بتيظً  اً سك و الضمانات الواجب مرالاهتا، 

لزيااادة الكااد اعتااا  مااا سياسااات وتااتابري مالياا  اليونااان بالتماااد وأوةاات تلااا اللج اا   -69
    (111)ت سني نوليتهالو   سر ذات التخل اع  ض لا ا ماوى  د و عاعساكا ااجتمالي  
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 القق لي الصقة -حاء 
قاااااال ااياااااري اعساااااتقل اععااااا  بالاااااتيون ااارجيااااا  واقاااااوق اإلنساااااان، وخاةااااا  احلقاااااوق   -70

ااقت ادي  وااجتمالي  والثقافي ، إنث ي يغي إتاا  نمول  أساسي  ما ختمات الرلايا  ال ا ي  
أو لاات  انتسااااد  ميااع ااشاا اق، بغاا  ال تاار لااا انتسااااد  بااتون مقاباال أو باجملااان تقريياااً 

  وألربت     احلقوق ااقت ادي  وااجتمالي  والثقافي  لا قلقها (112)ااجتمالي ل تا  التامني
 حمااات اعالياا  للااى ال تااا  ال اا ي، وا ساايما يف قطااا  ال اا   العقلياا ، لااااار الشااتيت بشااان 
  (113) ي نتااا  الرلاياا  ال اامااو ضي أدى إىل خضاا  ال ضقااات ال اا ي  ونقاال ااااد يف وهااو مااا 

ا ي رالاى  احلا يف ال    واحل ول للى ااتمات ال  ي اقوق الطضل ان  وساور القلا    
   (114)بال سي   ميع ااطضال اي  يتعني أداا رسو  بع  ااتمات ال  ي  نقتاً ومقتماً 

وألربات   ا  القضااا للاى التميياز  ات اعارأة لاا قلقهاا إحاا تزايات لاتد اااات فاريوس  -71
وا ول حيادة اادة يف لتد الوفياات بسايب هاذا الضاريوس  واثات  نقل اع ال  اليشري /اإليتح
، مااع اعت اال  ااااال ا   ا  سااي  واإلجنابياا  واحلقاوق يف نااال لتثقياا  اللج ا  اليونااان للااى تعزياز ا

تعزيز السلوا ا  ساي وذلا بغي  ، للى وجث اا وق استهتاف اعراهقني ما الضتيات والضتيان
اإلةاااب  باااامرام اع قولاا  ج سااياً، مبااا يف ذلااا فااريوس و اعيكاار ااااات احلماال وم ااع اعساا ول، 

  وااتت     احلقوق ااقت ادي  وااجتماليا  والثقافيا  بقلاا (115)نقل اع ال  اليشري /اإليتح
ل ث ما ااات اإلةاب  بضريوس نقل اع الا  اليشاري  يف أوسااط ماا يتعااطون يل ا عتد اعالتزايت 

    (116)اع ترات باحلقا
 ان اليوناان لاتيها معاتل مرتضاع جاتاً القلاا   ا  القضااا للاى التميياز  ات اعارأة وساور  -72

وااساات تا  اعاا  ض  جااتاً لوسااا ل م ااع احلماال الضعالاا  والعالياا  ا ااودة، مااا ااااات اإلجهااام 
   (117)ت تيد ااسرةلوسيل  بالتياره وهو ما يع  أن اعرأة تلجا إىل اإلجهام 

 ق لي التعليةالق -طاء 
اعتعلاااا  اااا كااال  6/23/2010اع شاااور ا تيااات رايااات   ااا  اقاااوق الطضااال ب ةاااتار  -73

وألربات اللج ا  لاا  يف االت اق باعترس ، بغ  ال تر لا و ع إقامتث اليونان طضل يعي  يف 
 اعااتارس وحمتودياا ب لظلت اااق إحاا ااسااتمرار يف إتاااا  فاارق حمااتودة اطضااال أقلياا  الروماااقلقهااا 

  وااتت     احلقوق ااقت ادي  وااجتمالي  (118)هامعتل الت اقهد باعتارس وف لهد داخل
والثقافي  وجاود تاتابري إ ابيا ، ماا قييال مشارو  اع ااطا ذات ااولويا  يف ناال التعلايد، وأوةات 

ساتمرارهد فيهاا واالتراسا  الروماا للاى ما أقليا  موا ي  التظميذ اليوناَن باختاذ تتابري لزيادة معتل 
مسااتوى الااولي وحيااادة نضقااات التعلاايد و ااع مااا يكضااي مااا التااتابري الشااامل  لتغطياا  بوسااا ل م هااا 
   (119)الرومااع تمي  إىل أقلي  ااسر لتى بامي  التعليد 
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إحاا اعسااتوى اعاا  ض  جااتاً قلقهااا لااا   اا  القضاااا للااى التمييااز  اات اعاارأة  ألرباات و -74
اع تمياات إىل ضتياات اللا التراس  يف ةاضوف اانقطا    وارتضا  معتات للموا ي  للى التراس

  وأوةاات اللج اا  اليونااان بكضالاا  تكاااف  ااقلياا  اعساالم  يف تراقياااو عهاااجريا أساار االرومااا و أقلياا  
فارق االت ااق جبميااع مرااال التعلايد للضتيااات وال سااا يف  ياع اع اااطا وللضتياات اع تميااات إىل  

   (120)اقليات، وذلا بوسا ل م ها التتابري اااة  اع قت كل  الات ا
وألربت     احلقوق ااقت ادي  وااجتمالي  والثقافي  لا قلقها إحاا تقارير مضادهاا أناث  -75

   (121)يف اعا   ما ااطضال ذوي اإللاق  15ا يرتاد اعتارس سوى 

 القليات -ياء 
ع  اااري  باااان روماااا اليوناااان، وإن كانااات أغليياااتهد العتماااى أفااااد اعقااارر ااااااق اععااا  بال -76

ماااواط ني يوناااانيني، ا يزالاااون يعاااانون التميياااز والضاااع  ااقت اااادي وااجتماااالي  وبي ماااا أاااااط 
تاخاااذ يف االتياااار وت ضاااذ بشاااكل لاجااال أن  باسااارتاتيجي  إدماااا  الروماااا، دلاااا احلكومااا  إىل للمااااً 

  وكااررت (122) ليااات اامااد اعت ااتة وااحتاااد ااورويالتوةاايات العتيااتة الااه قااتمها أسااظفث يف 
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
ي  وااجتماليا  والثقافيا  و  ا  م اهضا  التعاذيب بقلاا وااتت     احلقوق ااقت ااد -77

أن ااقلي  التي ي  اعسلم  يف تراقيا الغربي  هاي ااقليا  الواياتة اععارتف ااا يف اليلات  واثات   ا  
احلقااوق ااقت ااادي  وااجتمالياا  والثقافياا  اليونااان للااى إلااادة ال تاار يف تضسااريها الضاايا عضهااو  

    (124)"ااقليات"
وألرباات اللج اا  اعع ياا   قااوق اإلنسااان لااا قلقهااا إحاا لاات  كضاياا  الضاامانات اعم وااا   -78

 ميع ااش اق، مبا فيهد ما ي كتون انتمااهد إىل أقلي  إا ي  أو دي ي  أو لغوي ، للتمتاع للاى 
ل حنااو فعااال وللااى قاات  اعساااواة باااحلا يف احلياااة الثقافياا  ويف ا هاار بااتيانتهد واارسااتها واسااتعما

    (125)لغتهد
ل رابطااات ا مالااات اع تلضاا ، تااتابريها لتسااجيوأوةاات اللج اا  اليونااان بتسااريع وتاارية  -79
   (126)ااقلي بالتمتع بو ع يف ذلا ا مالات اله تطالب  مبا

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -كاف 
مرالااااة باااان تكضااال   قاااوق اإلنساااان للمهااااجريا احلكومااا أوةاااى اعقااارر ااااااق اععااا   -80

، واااااظ للاااى وجاااث اا اااوق أناااث مرالااااة كاملااا  القاااوانني اليونانيااا  اقاااوق اإلنساااان للمهااااجريا
   (127)لا ا جرة غري الشرلي  مي  ض  ا ر الي يغي نز  
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، الااذي 3907/2011وراااب اعقاارر اااااق اععاا  مبسااال  التعااذيب بالتماااد القااانون  -81
  وبي ماااا (128)لظجئاااني و ليااا  مساااتقل  ععا اا  إجااارااات اللجاااواأنشاائت مبوجياااث مراكاااز اسااتقيال ا

ااتاات مضو ااي  اامااد اعت ااتة السااامي  لشاا ون الظجئااني التماااد القااانون وكااذلا التوةاايات 
اعقتم  خظل التورة ااوىل لعمليا  ااساتعرام الاتوري الشاامل، ألربات لاا قلقهاا ان ترتيياات 

، بااان مااا أوةاات بااث  لاا   يف   وأوةاات اعضو ااي  اليوناااَن، اسااتقيال الظجئااني ا تاازال غااري كافياا
تضاااع خطااا  لمااال وط يااا  اساااتقيال ملتمساااي اللجاااوا تاخاااذ يف االتياااار قاااوانني ااحتااااد ااوروي 

وكذلا اععاايري الاه أرساتها ااجتهاادات ذات ال ال  للم كما  ااوروبيا  حلقاوق  اعراَجع  اتيثاً 
اطاااا  للااااى أسااااس القااااترات وال اااواقل احلالياااا  وألااااتاد اإلنساااان، وبااااان حتااارق للااااى أن تقاااو  ا

الطليااات احلقيقياا  واعااوارد اعتاااا  واعطلوباا  وشااواغل ا هااات اعع ياا  وحتااتد إجاارااات وم شاارات 
  واا  اعقارر ااااق احلكوما  للاى التمااد مياادي توجيهيا  ععا ا  (129) ما إطار حما  حماتد

ااات اابتتا ي  وللى كضال  اانتقال بسرل  إىل ت ضياذ ما تراكد ما قضايا اللجوا يف مرال  اإلجر 
   (130)القانون اعتعلا بالظجئني وملتمسي اللجوا الذي ا يزال مشرولث بانتتار اعوافق  لليث

وأوةى الضريا العامل اعع  باااتجااح التعساضي احلكوما  باان ت هاي سياسا  اااتجااح  -82
قيال  يف إمكانيا  اختااذ تاتابري أقال قساراً  يني وباان ت تار دا مااً اع هجي  ميع اعهاجريا غاري الشارل

  وااتاااات اللج اااا  اعع ياااا   قااااوق اإلنسااااان سياساااا  اإلفاااارا  لمااااا (131)اللجااااوا إىل اااتجاااااح
  وألربات لاا قلقهاا بشاان ماا أ بلاا ل اث جتاوحت فرتة ااتجاحهد سات  أشاهر الاه الت ماتت ما خراً 

ازوا فارتات أ   وقات  كال ماا الضرياا العامال ومضو اي  ااماد (132)طاولماا اااات أشا اق اات جن
اعت اااتة الساااامي  لشااا ون الظجئاااني واعقااارر ااااااق اععااا   قاااوق اإلنساااان للمهااااجريا توةااايات 
إ افي  بكضال  اقوق اعهاجريا احملتجزيا، مبا يف ذلا اقهد يف إخياارهد باساياب ااتجااحهد، 

باعضو اااي  الساااامي  لشااا ون الظجئاااني أو باع اااا  وبلغااا  يضهموهنااااك واات اااال مب اااا  أو  خطيااااً 
الق  ااالي ك واحل اااول للاااى اعساااالتة القانونيااا  اجملانيااا ك وتقاااتمي طلياااات اللجاااواك والطعاااا يف قااارار 

   (133)اااتجاحك واحل ول للى الرلاي  الطيي  اعظ م  واعظب  ووسا ل ال تاف 
يف حتسااني التااروف  لتقاات  احملاارح ماا خراً وبي مااا راااب اعقاارر اااااق اععاا  بالع  ااري  با -83

العاماا  للمهاااجريا غااري الشاارليني اعااودلني يف مراكااز اااتجاااح واإلفاارا  لااا كثااري ماا هد، ااااظ 
بقلااا أنااث  ااري يف بعاا  احلاااات ااتجاااح مااا ةااتر بشاااهند قاارار الرتاياال مااا اعهاااجريا الااذيا 

تجااح اإلداري بسايب لالضا  قاوانني ارتكياوا جارا د ج ا يا  يف نضا  اعراكاز ماع ماا خيضاعون لظا
    (134)ا جرة
وااتاات مضو ااي  اامااد اعت ااتة السااامي  لشاا ون الظجئااني التوةاايات اعقتماا  خااظل  -84

الااااااتورة ااوىل لعملياااااا  ااسااااااتعرام الااااااتوري الشااااااامل بشااااااان محاياااااا  اعهاااااااجريا القاةااااااريا غااااااري 
الت ساااي ات، ا تااازال تشاااواا ناااواقل اع ااا وبني  كماااا ااتااات أن هاااذه احلمايااا ، رغاااد بعااا  

اادة اسياب م ها للى وجاث اا اوق أناث مل  ار تعياني أي هيئا  تتمتاع بااخت ااق الكامال 
  ومل جتااار بعااات معا ااا  مساااال  و اااع (135)لرةااات القضاااايا اعت ااال  ااااد وللت سااايا باااني السااالطات
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قاوق اإلنساان لاا قلقهاا   وألربت اللج   اعع يا   (136)إجرااات لت تيت م ا  الطضل الضضلى
بشااااااان ال اااااااعوبات الاااااااه تواجههااااااا اليوناااااااان يف مااااااا   الوةااااااااي  وحتتياااااات ساااااااا القاةاااااااريا غاااااااري 

  وأشااار الضريااا العاماال اععاا  باااتجاااح التعسااضي إىل أنااث ي يغااي لل كومااا  أن (137)اع اا وبني
   (138)متت ع لا ااتجاح ااطضال غري اع  وبني وااسر اله لتيها أطضال

ال اعقااارر ااااااق اععااا  بالع  اااري  إناااث ي يغاااي التوةااال إىل اااال مشااارتا باااني اليلاااتان وقااا -85
ااوروبيااا  عواجهاااا  الت ااااتي اععقاااات الااااذي تشااااكلث ا جااارة ا مالياااا  لاااارب اااااتود أوروبااااا و ارهااااا 

حناو شااتيت بااحما  ااقت ااادي   للاى ا  وبيا   كماا ااااظ اعقارر ااااق أن اليلااتان اعتااارة أةااظً 
ع لواااااتها أن تواجااااث هااااذا الت ااااتي وأن مهاااا  ااجاااا  ماساااا  عسااااام  شااااركا ها ااكثاااار تسااااتطي ا

    (139)احدهاراً 
اساااتمرار  الاااه تت ااات  لاااا تقااااريرالإحاا القلاااا اللج ااا  اعع يااا   قاااوق اإلنساااان  وسااااور -86

يا ، بعيارة "لمليات ال ات"، لارب احلاتود الربيا  والي ر  أيضاً لمليات اإللادة غري الرمسي ، اععروف  
  وأوةت اللج   اليونان بكضال  ما   (140)دة القسري لاكافي  مبرالاة ميتأ لت  اإل مانات  ن دو 

 يااع مااا يطليااون احلماياا  التولياا  إمكانياا  ااسااتضادة مااا إجاارااات لادلاا  وكاملاا  لت تياات و ااع 
 الظجاام ومااا ااستشااارة القانونياا  وختماا  ماارتجد فااوري م ااذ بتاياا  اإلجاارااات وإلطاااا طليااات

 اتر فيهاا ييف  يع احلااات الاه اإللادة القسري  إجرااات وق  الطعا اعقتم  إىل احملاكد قوة 
عهااااجريا الاااراغيني يف دخاااول أرا ااايها مااا   اللاااى اليوناااان اللج ااا  قااارار ااااذا اا اااوق  واثااات 

الوةااول إىل نقاااط الااتخول اام اا  اياا  اكااا تقياايد طلياااهتد لل  ااول للااى اللجااوا، إمكانياا  
   (141)بالتشاور مع شركا ها التوليني واإلقليميني ومع اليلتان اجملاورة  اوذلا 
وااتاات مضو ااي  اامااد اعت ااتة السااامي  لشاا ون الظجئااني أنااث ا توجاات أي إجاارااات  -87

وط ي  لت تيت لتاي ا  سي  واثت اليونان للى التماد قوانني حمتدة لو ع إجارااات ماا هاذا 
خطااوة إ ابياا ،  2015اعضو ااي  تعااتيل قااانون ا  سااي  اليونانياا  يف لااا   القيياال  وبي مااا التااربت

اعتعلقاااا  خبضاااا  ااااااات انعااااتا  ا  سااااي   1961أوةاااات اليونااااان باانضااااما  إىل اتضاقياااا  لااااا  
   (142)لذلا وبتعتيل قانون ا  سي  اليوناني  وفقاً 
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