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شكرا سيدي الرئيس،
تحيي اللجنة العربية لحقوق اإلنسان القبول الطوعي لليونان بالتوصيات الواردة بالفقرة  134وخاصة 1-134
المتعلقة بالتصديق على "العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية".
ونأمل أن تنطلق اليونان سريعا في اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة لتعديل سياساتها وخططها الوطنية بما
يتوافق مع العهد.
كما نأمل أن يتمكن اليونان من إدارة ملف المديونية الخارجية والتزاماته المالية تجاه الدول والمؤسسات الدائنة
بطريقة متوازنة ،تضمن تمتُّع كافة المواطنين والمقيمين بجافة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبالحق
ونخص بالذكر الفئات األكثر هشاشة .وخاصة تلك التي تعرضت بعد سياسات التق ُّشف إلى انهيار حاد
في التنمية.
ُّ
في طاقتها الشرائية ،بطريقة أصبحت تهدد حقوقها االساسية في الصحة وفي الغذاء وفي السكن الالئق ،على وجه
الخصوص.
سيدي الرئيس،
بقدر ترحيبنا بالخطوات اإليجابية التي اتخذتها السلطات اليونانية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في الدورة الفاصلة
بين االستعراض السابق وهذا االستعراض،
فإننا نعبر عن قلقنا البالغ من رفض اليونان التوصيات  1-137إلى  9- 137والقاضية بالتصديق على "اتفاقية
األمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" ،خاصة وأن اليونان بلد الهجرة منذ قدم
التاريخ.
ونفس القلق يساورنا إزاء رفض الجزء الثاني من التوصية  9-137والذي يدعو إلى  ،أذكر االقتباس" :تنقيح
القوانين واللوائح الوطنية لكفالة حماية كاملة من السُّخرة لجميع فئات العمال ،وضمان رقابة فعالة على ظروف
العمل".
كما نعبر عن قلقنا من رفض اليونان التوصية  11-137المتعلقة باالنضمام ل "اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز
في مجال التعليم" ،خاصة وأن اليونان بلد الفلسفة .فهل يعقل أن يقبل فالسفة اليونان القدامى بالتمييز في مجال
التعليم؟
وفي الختام ،سيدي الرئيس ،نوصي اليونان بإنشاء أو بتكليف "نظام وطني لمتابعة تنفيذ التوصيات" ،وكذلك
بإطالع مجلسنا الموقر من خالل "تقرير منتصف المدة على أوجه التقدُّم المحرز في تنفيذها".
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