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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والثالثون 

 2021الثاني/نوفمبر   تشرين 12-1

 تجميع بشأن اليونان  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1                                                أ عد  هذا التقرير عمال  بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
  للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات واإلجراءات الخاصاااااة و يرهاالدوري الشااااااملت والتقرير تجم ع  

                                                                                          من وثائق األمم المتحدة ذات الصلة، وهو مقد م في شكل موجز تقي دا  بالحد  األقصى لعدد الكلماتت

نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والةيلااات الاادوليااة لحقوق  -       ثانيا   
 (2)  (1)اإلنسان

                                                                               الحظ الفريق العامل المعني بالتمييز ضااااااااااااد النساااااااااااااء والفت ات أن اليونان صااااااااااااد ق  على جم ع  -2
                                                                                                   المعاهدات الدول ة األسااااسااا ة في مجا  حقوق اإلنساااان تقريتا  وأامرت التزاما  قويا  بالتعاون مع مل ات األمم 

ق العامل المعني  ت وأوصااااااااااا  لجنة القمااااااااااااء على التمييز العنصاااااااااااري، والفري ( 3) المتحدة لحقوق اإلنساااااااااااان
باااالحتجااات التعساااااااااااااافي، والمقرر الخااان المعني بحقوق اإلنساااااااااااااااان للمماااجرين، والمقرر الخااان المعني 
باألشااااكا  المعاصاااارة للعنصاااارية والتمييز العنصااااري وترل األجانم وما بتصاااال قذل  من تعصاااام، والفريق 

مفوضااا ة األمم المتحدة الساااام ة العامل المعني بالتمييز ضاااد النسااااء والفت ات، وتذل ، في ورقة مشاااترتة،  
لشااا ون الالجئين ومن مة األمم المتحدة لللفولة )اليون سااام( والمن مة الدول ة للمجرة، بقن تصااادق اليونان 

 ت( 4) أسرهمعلى االتفاق ة الدول ة لحماية حقوق جم ع العما  المماجرين وأفراد 

المسااااااتقل المعني بلثار الدبون الخارج ة   وأوصااااااى الفريق العامل المعني باالحتجات التعساااااافي، والخبير  - 3
للدو ، وما بتصااال قما من التزامات مال ة دول ة أ رل عليما، في التمتع الكامل بجم ع حقوق اإلنساااان، و اصاااة  
                                                                                                       الحقوق االقتصاااادية واالجتما  ة والثقا، ة، ب قن تصااادق اليونان على البروتوتو  اال ت اري الملحق بالعمد الدولي  

وأوصااااااااااى الفريق العامل المعني باالحتجات التعساااااااااافي،    ت ( 5) ، ة االقتصااااااااااادية واالجتما  ة والثقا الخان بالحقوق  
ومفوضاا ة األمم المتحدة السااام ة لشاا ون الالجئين واليون ساام والمن مة الدول ة للمجرة، في ورقتما المشااترتة، بقن  

 ت ( 6) تصدق اليونان على البروتوتو  اال ت اري التفاق ة حقوق اللفل المتعلق بإجراء تقديم البال ات 
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فوضاااااا ة واليون ساااااام والمن مة الدول ة للمجرة، والمقرر الخان المعني بالمماجرين،  وأوصاااااا  الم -4
( لمن مة  129)رقم  1969في ورقة مشاااااااااترتة، بقن تصااااااااادق اليونان على اتفاق ة تفت   العمل )الزراعة(، 

                                                                          ت وأوصااااااااااااااى المقرر الخان نفسااااااااااااااق بقن تصااااااااااااااد ق اليونان على اتفاق ة العما  المماجرين  ( 7) العمل الدول ة
ت وأوصااااااااااااااا  المفوضاااااااااااااا ااة ( 8) (189)رقم    2011( واتفاااق ااة العمااا  المنزليين،  97)رقم    1949لمنقحااة(،  )ا

  2014واليون ساااااام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشااااااترتة بقن تصاااااادق اليونان على قروتوتو  عام  
 ت( 9) (29)رقم  1930لالتفاق ة المتعلقة بالعمل الجبري،  

                                                                  م والمن مة الدول ة للمجرة أيمااا  بقن تصاادق اليونان على البروتوتو وأوصاا  المفوضاا ة واليون ساا  -5
 التفاق ة حماية حقوق اإلنساان والحريات األسااسا ة، وضامان بعح الحقوق والحريات  ير تل  المدرجة   4رقم 

  ، واالتفااق اة11 باالفعال في االتفااق اة وفي البروتوتو  األو  الملحق قماا بصاااااااااااااا وتاق المعادلاة باالبروتوتو  رقم
 ت( 10) 1961المتعلقة بخفح حاالت انعدام الجنس ة لعام 

وأوصاا  من مة األمم المتحدة للترة ة والعلم والثقافة )اليونسااكو( اليونان بالتصاادبق على االتفاق ة  -6
 ت( 11) بشقن مكافحة التمييز في مجا  التعل م

  المنبثقة عن الجولة الثان ة من االستعراض                                                         وقدم  اليونان تقريرا  لمنتصم المدة بشقن تنفيذ التوص ات   -7
 ت( 12) الدوري الشامل

وقدم  اليونان مسااااااااااهمة سااااااااانوية ملى مفوضااااااااا ة األمم المتحدة الساااااااااام ة لحقوق اإلنساااااااااان في   -8
، بما في ذل  ملى صاااااااااااااندوق األمم المتحدة االساااااااااااااتئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشاااااااااااااكا  2021 عام
 ت( 13) المعاصرة        الر  ق 

) طار الوطني لحقوق اإلنساناإل -       ثالثا   
14

 )
 

، الحظ الفريق العامل المعني بالتمييز ضااااااااد النساااااااااء والفت ات أن اللجنة الو ن ة  2020في عام  -9
                                                                                              اليونان ة لحقوق اإلنساااااان لم تو   اهتماما   اصاااااا  للترتيز على رصاااااد التمييز ضاااااد النسااااااء والقمااااااء عل ق، 

                                                  مختلم مجاالت عملمات وأضاف أنق يجم أن تزو د اللجنة  ولكنما عالج  هذل المسقلة على نحو شامل في 
 ت( 15) بالموارد الكا، ة وأن تتاح لما القدرة على العمل بشكل مستقل وفعا 

تنفيذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي  -       رابعا   
 الساري   اإلنساني

 المسائل الشاملة لعدة قطاعات -ألف 

 ( 16) المساواة وعدم التمييم  

، اعترف  لجنة القمااااااااااااء على التمييز العنصاااااااااااري بالجوانم اإليجاق ة الواردة في  2016في عام  -10
  يجرم  (، لكنما ال  تشاااااااعر بالقلق ألن القانون لم 2014/ 4285القانون الجدبد لمكافحة العنصااااااارية )القانون رقم 

م بنص على مجراء إلعالن عادم قاانون اة المن ماات  نشاااااااااااااار األفكاار القاائماة على أسااااااااااااااا  التفوق العرقي ول
ت وحث  اللجنة اليونان على منع  لاب الكراه ة والجرائم قدافع الكراه ة ومكافحتما ( 17) العنصاااااااااارية وح رها

والمعاقتة عليما، وإعالن عدم قانون ة المن مات التي تشااااااجع وتحرض على التمييز العنصااااااري، مثل الفجر  
ات؛ وتعزيز التدريم المقدم للقمااااااااااء والشااااااااار ة، والك ام بحمالت و ن ة مكثفة الذهبي، وح ر تل  المن م

 ت( 18) تمدف ملى مكافحة المواقم العنصرية
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، أعرةا  لجناة منااهمااااااااااااااة التعاذبام عن قلقماا متاء التقاارير التي ت مر تياادة في 2019وفي عاام   -11
،  (19) جرين ومجتمع الروماحاالت العنم العنصاااااااااااااري وتراه ة األجانم، ال سااااااااااااا ما ضاااااااااااااد الالجئين والمما

اعترافما بالتداقير التشااااااااااري  ة و يرها من التداقير التي اتخذتما اليونان ب  ة التصاااااااااادي للجرائم المرتكتة   مع
الكراه ةت وأوصااااااااا  اللجنة بقن تحقق اليونان في جم ع أشاااااااااكا  الجرائم المرتكتة قدافع الكراه ة، وأن  قدافع

وفر التاااادرياااام على الجرائم قاااادافع الكراه ااااة لموافي منفاااااذ القااااانون تحااااارم مرتكبيمااااا وتاااادبنمم وتعاااااقبمم وت 
 ت( 20) القمائ ة والسللة

 والح   المفوضااااا ة واليون سااااام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشاااااترتة أن مجاالت هامة -12
مثل الوصاااااااو  ملى العدالة والحصاااااااو  على الخدمات لدعم ضاااااااحايا العنم العنصاااااااري ال تزا  بحاجة ملى 
تحساااين على الر م من التقدم الم ساااساااي اإليجاقي الذي أحرت في مجا  منع العنصااارية وتراه ة األجانم،  

 ت( 21) مثل منشاء المجلس الو ني لمكافحة العنصرية والتعصم التابع لوتارة العد 

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

 ( 22)                                             حق الفرد في الحياة والحر ية واألمان على شخصه  

أعرة  لجنة مناهمااااااااااااااة التعذبم عن قلقما متاء التقارير التي تفيد باسااااااااااااااتخدام القوة المفر ة من  -13
جاانام موافي منفااذ القاانون الاذبن يعملون على تفريق المت ااهرين، بماا في ذلا  حااالت عنم الشاااااااااااااار اة  

،  االسااااتخدام المكثم للوات المساااايل للدموه ضااااد المماجرين و البي اللجوء الذبن يحتجون في مرارز االسااااتكتا  و 
ت وأوصااا  اللجنة اليونان باساااتعراض مجراءات مكافحة الشاااوم التي تلتقما ( 23)                       مثال  في ل سااابو  وساااامو 

  جم ع االدعاءات المتعلقة باالسااتخدام الشاار ة اليونان ة في ساا اق الم اهرات، وضاامان مجراء تحك قات فعالة في  
 ت( 24) المفرط للقوة، وتيادة الجمود الرام ة ملى توفير التدريم لجم ع موافي منفاذ القانون 

وترحم لجنة مناهمااااة التعذبم بالجمود التي قذلتما اليونان للحد من ارت اس السااااجون وتحسااااين  -14
ول وال روف الم  شااااا ة  الن أن ارتفاه معدالت   دمات الرعاية الصاااااح ة فيما، لكنما أعرة  عن قلقما م                        شااااا 

ت وأعرب الفريق العامل المعني بالتمييز ضااااااد ( 25) الساااااايئة ال تزا  تلرح مشااااااارل  ليرة في ن ام السااااااجون 
النساااااااااااء والفت ات عن ساااااااااارورل بالجمود المبذولة لدعم حقوق اإلنسااااااااااان المكفولة للمرأة في حالة االحتجات،  

ت وأوصاااااااااااااا  لجناة  ( 26) توفير قرامج التعل م االقتادائي والثاانوي والعاالي وإعاادة التاقهيالفي ذلا  من  ال   بماا
مناهماة التعذبم بقن تواصال اليونان جمودها الرام ة ملى تحساين اروف االحتجات وتخ  ال االرت اس في  

باالحتجات   عني وقدم الفريق العامل الم   ت( 27) الم سااسااات اإلصااالح ة، بلرق منما تلبيق التداقير  ير االحتجاتية 
 ت( 28) التعسفي توص ة مماثلة

، أعرة  اللجنة المعن ة بحقوق األشااخان ذوي اإلعاقة عن قلقما بشااقن األحكام 2019وفي عام  -15
في المسااتشاافى   االجتما  ة أو الذهن ة-القانون ة التمييزية وممارسااة مبداه األشااخان ذوي اإلعاقات النفساا ة

ت وأوصاااااااا  اللجنة اليونان بإلواء جم ع القوانين التي تساااااااام   ( 29) يةبصااااااااورة  ير  و  ة وحرمانمم من الحر 
بالحرمان  ير اللوعي من الحرية على أسااااااااااااا  العاهة، وإنماء اسااااااااااااتخدام العال  القسااااااااااااري، وأساااااااااااااليم 

 ت( 30) واإلررال  التقييد

       تموت/   1وفي حين الح اا  لجنااة مناااهماااااااااااااااة التعااذباام قاادء نفاااذ قااانون العقوةااات الجاادبااد في   -16
ألم ال بزا   ير مكتمل وأنق  137، فإنما اعتبرت أن تعريال جريمة التعذبم الوارد في المادة 2019 ق بول

ت وأوصا  اللجنة اليونان بقن تحقق االتسااق قين محتويات ( 31)                                           أضايق نلاقا  من التعريال الوارد في االتفاق ة
 ت( 32) من االتفاق ة 1ألم من قانون العقوةات والمادة  137المادة 
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ورحب  لجنة مناهماااة التعذبم والفريق العامل المعني باالحتجات التعسااافي قتعيين دبوان الم الم   -17
ت ومع ذلاا ، أعرةاا  اللجنااة عن قلقمااا متاء عاادم توفر ( 33) اليوناااني قوصاااااااااااااافااق اال ااة الو ن ااة لمنع التعااذباام

وتا، ة في الميزان ة وعدم وجود موافين متفر ين معينين للعمل بمكتم أمين   مخصاصاات مساتقرة ومنت مة
ت وأوصااااا  اللجنة اليونان بمااااامان االساااااتقال  الذاتي التشاااااويلي لةل ة الوقائ ة الو ن ة ( 34) الم الم اليوناني

 ت( 35) وتزويدها بالموارد المال ة والتشرية الالتمة

ان المعني بااالمماااجرين عن قلقااق متاء التقااارير التي ، أعرب المقرر الخاا 2020وفي مذار/مااار    -18
تفيد بحصاااااااااااااو  عمل ات صاااااااااااااد للالبي اللجوء والمماجرين في انتماد لح ر اللرد الجماعي واالعتداءات 
والعنم ضااد  البي اللجوء من قبل ضااتاط األمن اليونانيين ورجا  مساالحين مجمولي الموية قمدف معادتمم 

، الحظ المقرر الخااان الشااااااااااااااوا اال التي أثيرت في العاادبااد من 2021ن ااق  ت وفي حزيران/بو ( 36) ملى الحاادود
الورقااات المتعلقااة بااإدارة الحاادود على الحاادود البريااة والتحريااة قين اليونااان وترت ااا، بمااا في ذلاا  االدعاااءات  

 ت( 37) المتعلقة بعمل ات الصد على الحدود البرية وفي بحر ميجة

 ( 38) ت من العقاب، وسيادة القانون إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفال -2 

، الحظ الفريق العاامال المعني بااالحتجاات التعساااااااااااااافي باارت ااح أناق، بموجام قاانون 2020في عاام   -19
(، تم تخ  ح العقوةاات وتشااااااااااااااج ع اسااااااااااااااتخادام التاداقير  ير 4619/2019العقوةاات المعاد  )القاانون رقم  

                                                                                   ت  ير أن الفريق العامل الحظ أيمااااا  أنق في حين أن األفراد يقدمون عادة ملى المدعي العام ( 39) االحتجاتية
ساااعة من االعتقا ، فإن تقديم األشااخان أمام سااللات االدعاء ال يمكن أن يعتبر بمثابة   24في  مااون 

 ت( 40) اس ةتقديممم أمام قاض على النحو المللوب بموجم العمد الدولي الخان بالحقوق المدن ة والس  

وتلقى الفريق العامل تقارير عدبدة تفيد بقنق على الر م من الجمود التي تبذلما السللات من أجل  -20
                                                                                          توساااااااااا ع قائمة المترجمين الشاااااااااافويين، فإن هناد نقصااااااااااا  في المترجمين الشاااااااااافويين الذبن يقدمون  دماتمم 

العكتاات التي تعترض الحق في  لألشااااااااااااااخاان المحرومين من حريتممت وأعرب الفريق العاامال عن قلقاق متاء  
المسااااااعدة القانون ة، وفرصاااااة مخا تة المحكمة، وقرينة البراءةت وأوصاااااى بقن تقدم اليونان  دمات الترجمة  

 ت( 41) الشفوية لجم ع األشخان المحرومين من حريتمم

العمل ة وأوصاااا  لجنة مناهمااااة التعذبم بقن تتخذ اليونان  لوات فعالة لتماااامن في الممارسااااة  -21
الحكم بعادم مقبول اة االعترافاات التي تنتزه تحا  التعاذبام أو سااااااااااااااوء المعااملاة، وأن توسااااااااااااااع قرامج التادريام 

 ت( 42) المتخصصة للقماة والمدعين العامين على حد سواء

وأعرب الفريق العامل المعني بالتمييز ضااااااد النساااااااء والفت ات عن ساااااارورل لمعرفة أن المرأة ممثلة  -22
 ت( 43) في قلاه العدالة وأن هناد تيادة مستمرة في عدد القاض ات في المحكمة العل ا             تمثيال  جيدا  

وأعرة  لجنة حقوق األشاخان ذوي اإلعاقة عن قلقما لكون متاني المحارم  ير م سارة الوصاو    -23
يما،                                                                                              تماما  لألشخان ذوي اإلعاقة، ولعدم تفاية الخدمات والمعلومات القانون ة التي بت سر لمم الحصو  عل

ت وأوصااااااا  اللجنة بقن تكفل اليونان ( 44) بما في ذل  بلريقة قراي، وأشاااااااكا  القراءة الساااااااملة، ولوة اإلشاااااااارة
الوصاااااااو  بفعال ة ملى العدالة والخدمات القانون ة والمسااااااااعدة القانون ة، والتكنولوج ات المسااااااااعدة المجان ة، 

 ت( 45) و ريقة قراي و يرها من األشكا  البدبلةوالترجمة التحريرية الجيدة والترجمة الفورية قلوة اإلشارة 

 ( 46)                                                                      الحر يات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 

                                                                                       أوص  اليونسكو اليونان بإسقاط الصفة الجرم ة عن التشمير وإدراجق حصرا  في القانون المدني،  -24
 ت( 47)                        وفقا  للمعابير الدول ة
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وأعرة  لجنة حقوق األشااااااااخان ذوي اإلعاقة عن قلقما متاء الحواجز التي بواجمما األشااااااااخان  -25
ذوو اإلعاقة في الحصااااااااااو  على المعلومات، وذل  ألسااااااااااتاب منما عدم وجود وثائق في أشااااااااااكا  بت ساااااااااار 

جمات  ت وأوص  اللجنة بقن تممن اليونان ق ام ال( 48) اال اله عليما، وعدم وجود ترجمة فورية قلوة اإلشارة
التي تقدم الخدمات ملى الجممور، وال سااااااا ما هيئات البة العامة ومشاااااااولي االتصااااااااالت والمكتتات العامة، 

 ت( 49)                                                                                              قتوفير المعلومات بقشكا  م س رة، مثل لوة اإلشارة و ريقة قراي وأشكا  القراء السملة والعرض النصي

المتسااااقة بشااااقن التخويال والممااااايقة   وأعرة  لجنة مناهمااااة التعذبم عن بالق قلقما متاء التقارير -26
وحث     ت( 50) التي بتعرض لما المدافعون عن حقوق اإلنساااااااااان والعاملون في المجا  اإلنسااااااااااني والمتلوعون 

اللجنة اليونان على ضمان حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان والعاملين في المجا  اإلنساني والمتلوعين  
من التمدبد والتخويال، وعدم مقاضاااااتمم بساااابم المشااااارتة في عمل المساااااعدة، بما في ذل  المشااااارتة في  

ر الخان المعني بالمماجرين  ، أعرب المقر 2020ت وفي مذار/مار   ( 51) أنشاااااااااالة التحة واإلنقاذ في التحر
  عن قلقق متاء تزابد العداء والعنم ضااد العاملين في المجا  اإلنساااني والمدافعين عن حقوق اإلنسااان والصااحفيين 

، أعرب المقرر الخان  2021ت وفي مذار/مار   ( 52) العاملين في المنلقة الحدودية وفي بحر ميجق اليوناني
  والحق في تكوين الجم  ات، والمقرر الخان المعني بحالة المدافعين المعني بالحق في حرية التجمع الساااااااااااالمي 

الذي   4648/2020عن حقوق اإلنسان، والمقرر الخان المعني بالمماجرين عن قلقمم من أن القانون رقم 
                                           ، الاذي أدر  متللتاات وشاااااااااااااارو اا  قاانون اة مرهقاة  10616/2020                                      اعتماد م  را  والمقرر الوتاري المشااااااااااااااترد  

لمن ماات  ير الرةح اة العااملاة مع الممااجرين والالجئين، قاد يكون لمماا مثاار مماااااااااااااارة  لتسااااااااااااااجيال ا جادبادة
 ت( 53) بعمل ات هذل المن مات

والحظ الفريق العامل المعني بالتمييز ضاد النسااء والفت ات أن مشاارتة المرأة في الح اة السا اسا ة  -27
على الر م   -ل م ة والو ن ة واألوروة ة  المحل ة واإلق -في اليونان ال تال  متق رة على جم ع المساااااااااتويات 

ت وأوصاى الفريق العامل بقن تلبق اليونان تداقير  اصاة م قتة ( 54) من محرات تقدم تدريجي على مر السانين
 ت( 55) لتحقيق التواتن قين الجنسين في اإلدارة العامة

ات الذهن ة وأعرة  لجنة حقوق األشاااااخان ذوي اإلعاقة عن قلقما لكون األشاااااخان ذوي اإلعاق -28
االجتما  ة الخاضااااااااعين للدعم القمااااااااائي يحرمون من حقمم في التصااااااااوي  ولعدم ت سااااااااير   - أو النفساااااااا ة

ت وأوصااا  اللجنة اليونان بمراجعة م ار التصاااوي  لمااامان تمكين األشاااخان ذوي  ( 56) مجراءات التصاااوي 
 ت( 57) تصوي اإلعاقة من المشارتة الكاملة في الح اة الس اس ة والعامة وممارسة حقمم في ال

 ( 58) حظر جميع أشكال الرق  -4 

                                                                                     أحا   لجنة مناهمااااة التعذبم علما  بالجمود التي تبذلما اليونان لمكافحة االتجار باألشااااخان،   -29
لكنما قال  منما ال تزا  تشااااعر بالقلق متاء بجء مجراءات الفرت لتحدبد هوية المااااحايا المحتملين، وال ساااا ما 

ت وأوصااااااااااااااا  اللجناة اليوناان باقن تكثم جمودهاا لمنع االتجاار باالتشاااااااااااااار  ( 59) والممااجرينقين  االبي اللجوء  
ومكافحتق، بلرق منما وضاااع مجراءات فعالة لتحدبد هوية الماااحايا قين الفئات المااا  فة وإحالتمم؛ وتعزيز 
الجمود المبذولة للتحقيق في مزاعم االتجار بالتشاااااااااااار؛ وضاااااااااااامان الوصااااااااااااو  ملى المالج  اامنة و دمات  

 ت( 60) المشورة قديمت 

وأشارت المفوض ة واليون سم والمن مة الدول ة للمجرة، في ورقتما المشترتة، ملى أن مل ة اإلحالة   -30
الو ن ة لمااااااااحايا االتجار بالتشاااااااار، التي يشاااااااارف عليما وينسااااااااقما مكتم المقرر الو ني المعني باالتجار 

ئ  في عام  ملى أن وتارة الخارج ة تقوم قوضااع  لة عمل                          ت وأشااارت أيمااا  بارت اح( 61) 2019                       بالتشاار، أ نشاا 
 ت( 62) لمكافحة االتجار بالتشر، بما في ذل  االتجار باأل فا 
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 ( 63)                                  الحق في الخصوصية والحياة األ سرية -5 

أشااارت المفوضاا ة واليون ساام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشااترتة ملى أن االحتكام ملى  -31
 ت( 64)                                                          اإلسالم ة أصت  ا ت اريا  في مسائل األسرة و/أو قانون الميراثالشريعة 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

 ( 65) الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -1 

الحظ الفريق العامل المعني بالتمييز ضااااد النساااااء والفت ات أن مشااااارتة النساااااء في القول العاملة  -32
(  2020-2016                                                                         ليونان تان  منخفماااااااااة تاريخ ا ، وأن  لة العمل الو ن ة للمسااااااااااواة قين الجنساااااااااين )في ا

تمدف، في جملة أمور، ملى الحد من التلالة والعمالة الناقصااااااااااة قين النساااااااااااء، وأن القانون الجدبد بشااااااااااقن  
ة من ( يشاااااجع على وضاااااع  لج للمسااااااوا 4604/2019المسااااااواة الموضاااااو  ة قين الجنساااااين )القانون رقم 

لجنة الخبراء  ت و، ما بتعلق بالفجوة في األجور قين الجنساااااااااااين، الح    ( 66) جانم القلاعين العام والخان
التابعة لمن مة العمل الدول ة أن متوساااااج المرتم الشااااامري للمرأة ال  المعن ة قتلبيق االتفاق ات والتوصااااا ات

ة ال                                                                                            بزا  أقل بكثير من متوساااااج أجر الرجل في جم ع القلاعات االقتصاااااادية تقريتا ، وأن معد  عمالة المرأ 
نقلة مئوية، وأن النسااااااااااء بترتزن في الوالم في أعما  منخفماااااااااة   21بزا  أقل من معد  الرجل بما قدرل  

ت وأوصاااى الفريق العامل المعني بالتمييز ضاااد النسااااء والفت ات اليونان بإتالة الحواجز التي تحو  ( 67) األجر
فيذ تداقير لسااااد الفجوة في األجور قين  دون مشااااارتة المرأة مشااااارتة تاملة ومتساااااوية في القول العاملة؛ وتن 

 ت( 68) الجنسين؛ وتيادة مشارتة المرأة في ريادة األعما 

وأعرة  اللجنة المعن ة بحقوق األشااخان ذوي اإلعاقة عن قلقما متاء ارتفاه مسااتول التلالة قين   -33
األشاااااخان ذوي   ت وأوصااااا  اللجنة اليونان باتخاذ تداقير فعالة لمااااامان مدما ( 69) األشاااااخان ذوي اإلعاقة

 ت( 70) اإلعاقة، وال س ما النساء ذوات اإلعاقة في سوق العمل المفتوحة

وأعرة  لجنة القمااااء على التمييز العنصاااري عن قلقما متاء ساااوء اروف عمل العما  المماجرين،   - 34
يونان  ت وأوصاااااااا  اللجنة بقن تتخذ ال ( 71) وال ساااااااا ما العاملين في القلاه الزراعي وفي االقتصاااااااااد  ير الن امي 

تداقير فورية إلنماء أي م مر من م اهر التمييز في العمل واالسااااتوال  االقتصااااادي للعما  المماجرين، بما 
ت وحث  لجنة  ( 72) في ذل  عن  ريق توساااا ع نلاق حماية العما  لتشاااامل جم ع العما  وتعزيز مفتشاااا ة العمل 

تمة للتصااااااااااااادي بفعاال اة ألي حاالت تمييز   براء من ماة العمال الدول اة اليونان على اتخااذ جم ع الخلوات الال 
 ت ( 73) ضد العما  المماجرين من الرجا  والنساء من حية شروط العمل، وال س ما في القلاه الزراعي 

 ( 74) الحق في مستوى معيشي الئق -2 

أعرة  اللجنة المعن ة بحقوق األشاااااااااااااخان ذوي اإلعاقة عن قلقما ألن حقوق األشاااااااااااااخان ذوي  -35
                                                                                     تقثرت ساااااالتا بعدم اتساااااااق القانون الو ني ، ما  بتعلق باسااااااتتعاد قدالت الرعاية االجتما  ة على اإلعاقة قد 

ت  ( 75) أساااااااااا  اإلعاقة، وةحاالت المعاملة  ير المتسااااااااااوية المبلق عنما في توتيع قدالت الرعاية االجتما  ة
تعلقة قبدالت الرعاية  وأوصااااااااااا  اللجنة اليونان بقن تراجع األحكام القانون ة والممارساااااااااااات ذات الصااااااااااالة الم

االجتما  ة واإلعفاءات الماريب ة لألشاخان ذوي اإلعاقة وأن تماع تداقير أ رل لمامان مساتول م  شاي 
 ت( 76) الئق لألشخان ذوي اإلعاقة

والح   المفوضاااااااا ة واليون ساااااااام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشااااااااترتة أن األ فا  من  -36
ئين والمماجرين، بمن فيمم األ فا   ير المصااااااحوةين واأل فا  المودعون  مجتمعات الروما واأل فا  الالج

ت وأوصا  اليونان قوضاع  لة عمل و ن ة ( 77) في م ساساات الرعاية، معرضاون للفقر بشاكل  ير متناسام
 ت( 78) لمكافحة الفقر تستند ملى أدلة، مع تحدبد أهداف وموارد واضحة مرتتلة بمكافحة فقر األ فا 
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 ( 79) حةالحق في الص -3 

أعرب الفريق العامل المعني بالتمييز ضااااد النساااااء والفت ات عن قلقق متاء االرتفاه الشاااادبد لمعد    -37
عمل ات اإلجماض، واالنخفاض الشااااااادبد في اساااااااتخدام وساااااااائل منع الحمل الفعالة والعال ة الجودة، وارتفاه 

 ت( 80)                                                معد  العمل ات الك صرية التي ت جرل دون مبرر  بي

  اللجنة المعن ة بحقوق األشاااخان ذوي اإلعاقة عن قلقما متاء عدم ت سااار وصاااو  األشاااخان وأعرة    -38
  ذوي اإلعاقة بشاااااكل تاف ملى مرافق الخدمات الصاااااح ة والمعدات اللب ة، وعدم تفاية التداقير المتخذة لمااااامان 

ت ( 81) حصاااااولمم على  دمات الرعاية الصاااااح ة الشااااااملة، بما في ذل   دمات الصاااااحة الجنسااااا ة واإلنجاق ة
وأوص  اللجنة بقن تمع اليونان استرات ج ة  ويلة األجل تتممن تداقير فعالة لممان حصو  األشخان  

الصاااح ة، وال سااا ما  ذوي اإلعاقة على الخدمات الصاااح ة؛ وإتاحة وصاااولمم ملى المرافق والمعدات واألدوات
 ت( 82) والري  ةلممان الحصو  على  دمات الصحة الجنس ة واإلنجاق ة في المنا ق الحمرية 

 ( 83) الحق في التعليم -4 

الح اا  من مااة األمم المتحاادة للترة ااة والعلم والثقااافااة )اليونسااااااااااااااكو( أن التعل م عبر اإلنترناا  تم  -39
(، مع الترتيز قوجق  19-توفيرل ملى أقصاااااااى حد ممكن في اليونان في سااااااا اق مرض فيرو  تورونا )روفيد

ةت و ال  م الق المدار ، تان التدريس  ير المتزامن  ان على الصاااااااااااام األ ير من المدرسااااااااااااة الثانوي 
،                                                                                                  ملزام ا ، وتان التعل م في الوق  الحك قي مدعوما  من  ال   دمات ويتكس ومنصااة شااتكة مدرساا ة والتلفزيون 

                                                                                              ولكن لم بت ساااااااااار القدر الكافي من تكنولوج ا المعلومات الالتمةت وأضاااااااااااف  أنق اعت مد قانون  وار  بتعلق 
 ت( 84) م التعل ميالن ا باستجابة

وأعرب الفريق العامل المعني بالتمييز ضاد النسااء والفت ات عن سارورل لمالح ة المساتول العالي  -40
                                                                                             من التحصاااااايل التعل مي للفت ات على جم ع المسااااااتوياتت قيد أنق الحظ أيمااااااا  أن منجاتات المرأة في مجا   

                                      فريق العامل عن سااااارورل أيماااااا  لوجود ثالثة التعل م ال ت دي ملى تقدمما في المجا  االقتصااااااديت وأعرب ال
مساارات تتعلق بمحتول المسااواة قين الجنساين، والميل الجنساي، والموية الجنساان ة ضامن المناهج الدراسا ة؛  

ت وأوصاااااااااى الفريق العامل بقن  ( 85)  ير أن الفريق أشاااااااااار ملى أن هذا المحتول وصااااااااام بقنق محدود النلاق
لدراساااااا ة في جم ع المدار ، العامة والخاصااااااة، للقماااااااء على القوالم  تسااااااتعرض اليونان الكتم والمناهج ا

 ت( 86) النمل ة الجنسان ة وضمان عدم التمييز والمساواة قين الجنسين في المناهج الدراس ة األساس ة

والح   اليونسااكو أهم ة ضاامان حصااو  األشااخان ذوي اإلعاقة على التعل م، بما في ذل  من  -41
األساااااساااا ة والمواد المناسااااتةت وأشااااارت ملى أن األشااااخان ذوي اإلعاقة التصاااارية ال بزودون  ال  الم ارل 

بالمواد المناساااااااااتة، ألن العدبد من الكتم المدرسااااااااا ة مما أنما لم تترجم ملى  ريقة قراي أو ترجم  بشاااااااااكل  
د تشااااريعات  ت وأعرة  اللجنة المعن ة بحقوق األشااااخان ذوي اإلعاقة عن قلقما متاء عدم وجو ( 87) دقيق  ير

اسااااترات ج ة شاااااملة وواضااااحة بشااااقن التعل م الشااااامل للجم ع أو تخصاااا ص األموا  لق، وعدم توفر قيئات  أو
                                                                                          متان أو مواد تعل م ة أو معدات تكون في متناو  اللالب ذوي اإلعاقة، فمااااال  عن تقديم الدعم الفردي  أو

لشااامل للجم ع؛ واعتماد اسااترات ج ة متسااقة ت وأوصاا  اللجنة اليونان قزيادة جمودها لماامان التعل م ا( 88) لمم
بشاااااااقن التعل م الشاااااااامل للجم ع في م ار الن ام التعل مي العادي؛ وضااااااامان ممكان ة الوصاااااااو  ملى البيئات 
المدرسااا ة والجام  ة من  ال  تعزيز التصااام م الشاااامل، وتخصااا ص تداقير محددة ودعم فردي، مع مراعاة 

 ت( 89) من أهداف التنم ة المستدامة 4المدف 

وأفادت المفوضااااااااا ة واليون سااااااااام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشاااااااااترتة بقن تكاف  فرن  -42
                                                                                       الحصااااااااو  على التعل م ونوعيتق ال بزاالن يشااااااااكالن تحديا  ب ثر بشااااااااكل  ان على األ فا   البي اللجوء  
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 ة تعل م ة  ويلة األجل  ت وأوصاا  هذل المن مات اليونان قوضااع اسااترات ج( 90) والالجئين والمماجرين والروما
مع تحادباد النقص في التمويال من أجال اإلدماا  الكاامال لجم ع أ فاا  الالجئين والممااجرين وأ فاا  الروماا 

 ت( 91) واأل فا  ذوي اإلعاقة في المدار  العامة

وأفادت المفوضااااااا ة واليون سااااااام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشاااااااترتة بقن تنم ة ممارات  -43
 ت( 92)                                                                 التثك ال في مجا  حقوق اإلنسان قد أ درج  في المنما  الدراسي الو ني 

والح   اليونساااااااااااكو ساااااااااااوء األوضااااااااااااه التعل م ة في مرارز االساااااااااااتكتا  وتحدبد الموية لالجئين  -44
وأوصااااااااااا  اليونساااااااااااكو بقن تعزت اليونان جمودها لتوفير فرن التعل م للجم ع، وال سااااااااااا ما  ت  ( 93) والمماجرين

 ت( 94) المماجرين والالجئين

 حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة -دال 

 ( 95) النساء -1 

  4604/2019رحم الفريق العامل المعني بالتمييز ضااااااااااد النساااااااااااء والفت ات باعتماد القانون رقم  -45
                                                                                        بشاااااقن تعزيز المسااااااواة الموضاااااو  ة قين الجنساااااين ومنع العنم الجنسااااااني ومكافحتق، الذي تمااااامن أيماااااا  

اواة قين                                                                                       أحكاما  بشاااااقن مكافحة التنم ج الجنساااااانيت ورحم الفريق باعتماد  لة العمل الو ن ة بشاااااقن المسااااا 
ت وأشااارت المفوضاا ة واليون ساام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشااترتة ( 96) 2020-2016الجنسااين،  

                                                                                                ملى أن م ارا  شااامال  يماافي اللابع الم سااسااي على اال ات الو ن ة لتعزيز المساااواة قين الجنسااين ومكافحة  
فاق ة مجلس أوروةا للوقاية من العنم ضد  وأن ات   2019العنم الجنساني قد أدر  في التشريع الو ني لعام 

ت وأضاااف   2018النساااء والعنم المنزلي ومكافحتمما )اتفاق ة مساالنبو ( قد جرل التصاادبق عليما في عام 
تل  المن مات أن تعريال اال تصااااااااااااب أصااااااااااات ، بعد اعتماد قانون العقوةات الجدبد، يشااااااااااامل عدم موافقة  

األشاااااخان ذوي اإلعاقة ملى التحديات التي تواجمما النسااااااء   ت وأشاااااارت اللجنة المعن ة بحقوق ( 97) الماااااح ة
 ت( 98) والفت ات ذوات اإلعاقة

األمانة العامة للمساااواة قين الجنسااين ب  وأشاااد الفريق العامل المعني بالتمييز ضااد النساااء والفت ات -46
تواجق األمانة العامة ومرصاادها المعني بقمااايا المساااواة قين الجنسااين، ولكنق الحظ أن أحد التحديات التي 

ت وأوصااااى الفريق العامل بقن تزيد اليونان اسااااتثماراتما في ( 99) بتمثل في عدم تفاية مواردها التشاااارية والمال ة
الم سااااااااااااااساااااااااااااااات القااائمااة، بمااا فيمااا األمااانااة العااامااة، لماااااااااااااامااان تزوياادهااا بموارد بشااااااااااااااريااة ومااال ااة وتقن ااة  

 ت( 100) ومستدامة را، ة

ق متاء التفاوت في تنساايق  دمات الدعم المقدمة لمااحايا مختلم أشااكا  وأعرب الفريق العامل عن قلق  -47
وأوصااااااى   ت ( 101) العنم الجنسااااااانيت وأضاااااااف أنق ال بوجد ما يكفي من المالج  وأمارن اإلبواء في حالة اللوار  

  الفريق العامل بقن تكفل اليونان حصااااو  جم ع ضااااحايا العنم الجنساااااني/الناج ات منق على  دمات عال ة الجودة، 
ووصااااااولمن ملى العدالة، وال ساااااا ما النساااااااء الالئي يعشاااااان في أوضاااااااه هشااااااة، مثل النساااااااء المنتم ات ملى 

 ت( 102) األقل ات، بما في ذل  ممكان ة الوصو  ملى المالج  المالئمة والدعم اللويل األجل

الشاااار ة  ورحم الفريق العامل نفسااااق بالتدريم المحدد المقدم للقماااااة والمدعين العامين وضااااتاط  -48
ومقدمي الخدمات الصااااااااااااح ة والصااااااااااااحفيين والمعلمين، وةالجمود التي ببذلما مكتم المدعي العام للمحكمة  
العل ا واألمانة العامة للمساااواة قين الجنسااين وت انات الدولة األ رل ب  ة تيادة الوعي العام الرامي ملى منع  

 ت( 103) جم ع أشكا  العنم ضد النساء والفت ات
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 ( 104) األطفال -2 

أفادت المفوضاااا ة واليون ساااام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشااااترتة بقن الن ام الحالي   - 49
                                                                                         الخاان بااأل فاا  المودعين في الرعااياة  اار  المنز  ال بزا  يعتماد اعتماادا  تبيرا  على الم سااااااااااااااسااااااااااااااات  

                       ا ، مما ب دي ملى بقاء  الواساااااااعة النلاق وأن اساااااااتخدام الرعاية البدبلة األسااااااارية/المجتم  ة ال بزا  محدود 
                                                                                       األ فا  في م ساااااساااااات الرعايةت والح   عدم اتسااااااق الدعم المقدم ملى األسااااار واال ات المساااااخ رة لمنع  

ب دي ملى مبداه األ فا  في م سسات الرعاية في نماية الملاف، مع وجود فرن ضئيلة  انفصالما، مما 
 ت (105)الشمل  للم 

ن ذوي اإلعااقاة عن قلقماا متاء اللاابع الملو  إلنمااء وأعرةا  اللجناة المعن اة بحقوق األشااااااااااااااخاا -50
وأوصااااا  اللجنة بقن تكفل اليونان اإلنماء الساااااريع    ت( 106) مبداه األ فا  ذوي اإلعاقة في م ساااااساااااات الرعاية

 ت( 107) إلبداه األ فا  ذوي اإلعاقة في م سسات الرعاية، واتخاذ تداقير فعالة لممان حقمم في الرعاية

والحظ الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفت ات االنخفاض المستمر في ه ارل الرعاية   -51
ة وض   ت وأشار المقرر الخان المعني بالمماجرين ملى  ( 108)                                           النمارية لأل فا  التي تان  أصال   ير تا، ة  

 ت( 109) األ فا  المماجرين

عني باالحتجاات التعساااااااااااااافي بساااااااااااااان القاانون ورحبا  لجناة منااهمااااااااااااااة التعاذبم والفريق العاامل الم -52
ت  (110) الذي بن م مقامة الوصااااية على القصااار  ير المصاااحوةين والمنفصااالين عن ذويمم  4554/2018 رقم

وأعرةاا  اللجنااة والفريق العاااماال عن قلقممااا متاء اسااااااااااااااتمرار مبااداه األ فااا  المماااجرين  ير المصااااااااااااااحوةين 
حجز بورض الحماية ( ملى أن يصااااااااااات  مكان للمقول وملتمساااااااااااي اللجوء في مرارز احتجات المماجرين ) ال

الفريق العاامال بمتاادرة االتحااد األوروةي األ يرة الرام اة ملى معاادة تو ين األ فاا   ير   ت ورحام( 111)        متااحاا  
ت وأوصااااااااا  اللجنة اليونان بمااااااااامان عدم احتجات األ فا  لمجرد وضاااااااااعمم ( 112) المصاااااااااحوةين من اليونان

                                                           ق العامل اليونان قتعيين وصاااي ممني لكل قاصااار  ير مصاااحوب، وفقا  ت وأوصاااى الفري ( 113) رمماجرين فقج
 ت( 114) 4554/2018 للقانون 

وأثن  المفوضاااااا ة واليون ساااااام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشااااااترتة على منشاااااااء األمانة  -53
العدبد من  ت وأعرة  عن قلقما من أن ( 115) 2020الخاصاااااااااااة لحماية القصااااااااااار  ير المصاااااااااااحوةين في عام 

األ فا  صاااروا في عداد المفقودبن والح   أنق على الر م من منشاااء ن ام الوصاااية وسااجل الكفالة، فإن 
ت وأضاااااااااف  أن وضااااااااع م ار قانوني و ني إلجراءات تقي م ( 116) هذل اال ات ال تعمل مال بجزء من  اقاتما

مما ب دي ملى تساجيل األ فا  بصافتمم                                                      تتتعق دائما  ممارساات منساقة مالئمة لأل فا  في الميدان،   السان ال
، 2021ت وأفادت المفوضااااااا ة واليون سااااااام والمن مة الدول ة للمجرة تذل  بقنق، حتى مذار/مار  ( 117) بالوين

                                                                               فال   ير مصاحوةين للتقي م من حية مصاالحمم الفمالى ونقلوا ملى دو  أعمااء في االتحاد  695 ماع  
 ت( 118) األوروةي في م ار  لة معادة التو ين

 ( 119) األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

أعرة  اللجنة المعن ة بحقوق األشااخان ذوي اإلعاقة عن قلقما متاء بجء التقدم في تنفيذ اإل ار  -54
القانوني القائم بشااااقن ممكان ة الوصااااو  وعدم وجود اسااااترات ج ة و ن ة بشااااقن تنفيذ معابير ممكان ة الوصااااو   

ت  (120) بما في ذل  النقل ووسااااائج اإلعالم و دمات المعلومات  التي تن م البيئة المشاااايدة والساااالع والخدمات،
وأوصاااااااااا  اللجنة اليونان باعتماد ما بلزم من تداقير قانون ة و يرها من التداقير، بما في ذل  اعتماد أن مة  
و لة عمل و ن ة شااملة بشاقن ممكان ة الوصاو  مع توفير مخصاصاات تا، ة في الميزان ة، ومواعيد نمائ ة 

 ت( 121)  ة رصد فعالةمحددة، ومل
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وأعرةااا  اللجناااة عن قلقماااا متاء نقص التاااداقير المتخاااذة إللوااااء الحرماااان من األهل اااة القاااانون اااة  -55
ت وأوصاااااااااااااا  اللجنة ( 122) تقييدها، ولكفالة متاحة تداقير الدعم في اتخاذ القرار لألشااااااااااااااخان ذوي اإلعاقة أو

اإلعاااقااة، مع مراعاااة تعل قمااا العااام اليونااان بمواءمااة تشااااااااااااااريعاااتمااا مع اتفاااق ااة حقوق األشااااااااااااااخااان ذوي  
 ت( 123) (2014)1 رقم

 ( 124)                         األقل يات والشعوب األصلية -4 

أعرة  لجنة القماااااء على التمييز العنصااااري عن قلقما ألن المساااالمين الذبن ي  شااااون في منلقة   -56
جزيرتي    تراق ا ال يعترف قمم مال تققل ة دبن ة، وأن مساااااااااااالمين م رين، بمن فيمم أولئ  الذبن ي  شااااااااااااون في

رود  وتو ، ال يمكنمم التمتع الكاامال بحقوقمم بموجام االتفااق اة الادول اة للقماااااااااااااااء على جم ع أشااااااااااااااكاا  
 ت( 125) التمييز العنصري 

الموجودبن في الدولة لم تتحسااااانت والح      وأعرة  اللجنة نفساااااما عن قلقما ألن وضااااا  ة الروما -57
أن أفراد الروما تعترض  ريقمم عكتات للحصاااو  على الخدمات االجتما  ة األسااااسااا ة، ويواجمون القوالم  
النمل ة، وما تالوا يخماااااااااااااعون بشاااااااااااااكل  ير متناسااااااااااااام لعمل ات التحقق من الموية المتكررة واالعتقاالت 

نة اليونان بمماااااعفة جمودها من أجل تحسااااين تمتع جم ع  ت وأوصاااا  اللج( 126) التعساااا  ة من قبل الشاااار ة
أفراد الروما بالحقوق االقتصاااااااااادية واالجتما  ة والثقا، ة، واتخاذ التداقير المناساااااااااتة لمكافحة السااااااااالود  ير 

 ت( 127) المشروه من جانم الشر ة أو  يرهم من موافي منفاذ القانون 

ء والفت ات أنق على الر م من الجمود المبذولة والحظ الفريق العامل المعني بالتمييز ضاااااااد النساااااااا -58
، وتعيين  2020-2012من  ال  االسااااااااااااااترات ج ااة الو ن ااة لادمااا  االجتماااعي ألفراد الرومااا  ال  الفترة  

مدعين عامين  اصااين، وإنشاااء وحدات شاار ة  اصااة، فإن مسااتويات التمييز واالسااتتعاد والقوالم النمل ة  
 ت( 129) ق العامل بإنشاء األمانة الخاصة لادما  االجتماعي للرومات ورحم الفري ( 128) ال تزا  مرتفعة

 ( 130)                                                     المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخليا   -5 

أقر الفريق العاامال المعني باالتمييز ضااااااااااااااد النساااااااااااااااء والفت اات والفريق العاامال المعني بااالحتجاات  -59
 اساااااااتكتا  أعداد  ير مسااااااابوقة من المماجرين والالجئين منذ                                           التعسااااااافي بقن اليونان واجم  تحديا  بتمثل في  

 ت( 131) 2015 عام

وأعرة  لجنة مناهماااااااة التعذبم والفريق العامل المعني باالحتجات التعسااااااافي والمقرر الخان   - 60
المعني بالمماجرين، وتذل  مفوض ة األمم المتحدة السام ة لش ون الالجئين واليون سم والمن مة الدول ة  

ي ورقتما المشاااترتة، عن قلقمم متاء التقارير التي تشاااير ملى انتماد مبدأ عدم اإلعادة القسااارية، للمجرة، ف 
للالبي   -                       ما ي ساامى عمل ات الصااد    – وجود ادعاءات بحدوث عمل ات معادة قساارية بإجراءات موجزة   مع 

نلقة  اللجوء والمماجرين الذبن يجري اعتراضااااااااااااامم في التحر وعلى الحدود البرية في شاااااااااااااما  شااااااااااااارق م 
ت وأوصااااااا  لجنة مناهماااااااة  (132)ميفرو ، دون تقي م مسااااااابق للمخا ر التي تح ج ب روفمم الشاااااااخصااااااا ة 

التعذبم بقن تماااااامن اليونان لجم ع  البي اللجوء فرصااااااة مجراء اسااااااتعراض فردي مع أثر ميقافي تلقائي  
ة ت وأوصااااااااااا  المفوضااااااااااا  (133)ضاااااااااااد قرارات اللرد، وأن تحميمم من اإلعادة القسااااااااااارية والعودة الجما  ة 

واليون ساااااااااام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشااااااااااترتة بقن تعتمد اليونان قواعد وإجراءات تشااااااااااويل 
واضااااحة تتعلق بساااالود قائم على الحقوق من جانم موافي منفاذ القانون المختصااااين على الحدود؛ وأن  

أن تحقق في عمل ات تنشا  مل ة فعالة ومساتقلة لرصاد الحدود على الحدود الخارج ة لالتحاد األوروةي؛ و 
 ت (134)الصد المبلق عنما 



A/HRC/WG.6/39/GRC/2 

11 GE.21-11128 

وأشااااااااااااااار المقرر الخاان المعني باالممااجرين ملى أناق، في أعقااب الب اان الصااااااااااااااادر قين االتحااد   -61
، لم يكن أماام الممااجرين الاذبن يصاااااااااااااالون ملى الجزر سااااااااااااااول 2016مذار/ماار    18األوروةي وترت اا في 

في الماائاة    90دتمم ملى ترت اات وقاد أدل ذلا  ملى محااولاة   اارين  مماا أن بتقادموا بللام اللجوء أو تتم معاا
من المماااجرين التقاادم بللاام اللجوء في اليونااان، ممااا أدل ملى تحمياال دائرة اللجوء اليونااان ااة مااا ال تليقت 
وعالوة على ذل ، لم يعد المماجرون بنقلون من الجزر اليونان ة ملى البر الرئ ساااااااااااااي، مما أدل ملى حاالت  

 ت( 135) ارز االستكتا  وتحدبد الموية في الجزرارت اس في مر 

والح   لجنة مناهماااااااة التعذبم أن المماجرين و البي اللجوء بتعرضاااااااون ل روف م  شااااااا ة   - 62
ت والح   المفوضااااا ة (136)مروعة و ير صاااااح ة، ال سااااا ما في مرارز االساااااتكتا  وتحدبد الموية المكت ة 

ترتة أن المرارز في سااااااامو  ول ساااااافو  وشاااااايو   واليون ساااااام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشاااااا 
                                                                                           وتو  وليرو  تثيرا  ما تعمل فوق  اقتما الرساااااام ة، وأن المرارز مكت ة، وأن ال روف الم  شاااااا ة دون  

االجتمااعي   -   المسااااااااااااااتول المللوب، وأن الخادماات المقادماة من حياة الماقول والادعم اللبي والنفسااااااااااااااي 
                                                   ألمن  ير تا، ةت والح   أيماا  التحديات المختلفة التي  والن افة الصاح ة والمرافق الصاح ة والساالمة وا 

ت والح   تذل  أنق، في  (137)بواجمما البلد في تعيين موافين مناساااااااااااااابين، بمن فيمم الموافون اللبيون 
وتياادة    19- ، وفي أعقااب االنخفااض الكبير في عادد الوافادبن الجادد بساااااااااااااابام جاائحاة توفياد 2020عاام  

                                                                                          تداقير مراقتة الحدود، تحساااااااااااان  الحالة تحساااااااااااانا  تبيرا  في مرارز االسااااااااااااتكتا  وتحدبد الموية في ليرو  
ت ( 138)وإيفرو ، في حين ال  ال روف الم  شاا ة في مرارز سااامو  وشاايو  ول ساافو  صاا تة  وتو  

الوافدبن وأوصاااااااا  اليونان بماااااااامان سااااااااالمة اروف االسااااااااتكتا  في المواقع الحدودية ومالءمتما لجم ع 
المختللين؛ وتعزيز قدرات اساتكتا   البي اللجوء؛ ومنع العنم الجنسااني، وضامان وصاو  الجم ع دون  

  ت وقدم  توصااااا ات( 139) االجتماعي والمسااااااعدة القانون ة المجان ة   -   قيود ملى الخدمات اللب ة والدعم النفساااااي 
عنصااااااااااري، والمقرر الخان  مماثلة من جانم لجنة مناهمااااااااااة التعذبم، ولجنة القماااااااااااء على التمييز ال 

 ت (140)المعني بالمماجرين 

                                                                                         وعلى الر م من أن الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفت ات الحظ عددا  من التلورات   -63
الاذي يمن  األشااااااااااااااخاان  ير   2018لعاام    45/31اإليجااق اة في دعم الالجئاات، بماا في ذلا  القاانون رقم  

                                                               نم الجنساااني دون  وف من الترحيل، فقد تلقى أيمااا  تقارير تشااير ملى الموثقين الحق في اإلقالغ عن الع
ت وأوصااااااى ( 141) نقص الموافين المدرةين في مرارز الشاااااار ة و دمات الترجمة الشاااااافوية في المسااااااتشاااااا  ات

العامل بقن تكفل اليونان المشااارتة المجدية للنساااء الالجئات و التات اللجوء في صاانع القرار بشااقن  الفريق
لتي ت ثر على ح اتمن في المخ مات، وأن ترصاااااااااد وتساااااااااتعرض صاااااااااحة الالجئين وساااااااااالمتمم المساااااااااائل ا

 ت( 142) الم  ش ة واروفمم

وأردت المفوضاااااا ة واليون ساااااام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشااااااترتة أن اليونان تادت   - 64
  1 100والي  ، من ح 2016بشاااااااكل تبير من قدرات اساااااااتكتا   البي اللجوء في البر الرئ ساااااااي منذ عام 

، دون أن يشااامل ذل  قدرة مرارز االساااتكتا   2021مكان في مار    54 100 ملى  2015مكان في عام 
وتحدبد المويةت وفي السااااااا اقات الحمااااااارية، وفر قرنامج دعم اإلدما  واإلبواء في حاالت اللوار  التابع  

ت المااااااا  فةت وأشاااااااارت                                                                     لمفوضااااااا ة شااااااا ون الالجئين اروفا  تريمة و دمات دعم للالبي اللجوء من الفئا 
من   2018المفوضااااااااا ة واليون سااااااااام والمن مة الدول ة للمجرة ملى أن الساااااااااللات اليونان ة تادت في عام 

 ال  توفير الحماية و دمات اإلبواء في الفنادق لألشااااااااااااخان من الفئات الماااااااااااا  فة   قدرات اإلبواء من 
روه فيلوتساااااين ا، الذي ا تتم في المنقولين من الجزر ملى مواقع مختلفة في البر الرئ ساااااي في م ار مشااااا 

 ت (143)2021شتاط/فبرابر  
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وأقر المقرر الخان المعني بالمماجرين بالجمود المبذولة من أجل تعزيز دائرة اللجوء اليونان ة   - 65
ت وأفادت المفوضا ة واليون سام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما  (144)على الصاعيدبن الو ني واإلقل مي 

المشااترتة بقن دائرة اللجوء عزتت بشااكل تبير قدراتما اإلجمال ة من حية الموافين والعمل ات في جم ع  
قتصااا  ة   2020، مشااايرة ملى أن دائرة اللجوء وهيئة االساااتئناف قامتا في عام 2016أنحاء البلد منذ عام  

ت وعالوة على ذلا ، الح ا  أناق على الر م من الزياادة في  (145)ترارم من قراراتمماا ملى حاد تبير الكم الم 
قدرات التساااااجيل ودعم الموافين لدل دائرة اللجوء، فإن هذل األ يرة تواجق عكتات ، ما يخص الوصاااااو   

يدية الناجمة عن  والتسجيل، وال س ما في البر الرئ سي، األمر الذي أصت  أرثر صعوةة مع التداقير التقي
                                                                                  ت وأفادت بقن  البي اللجوء بواجمون أيما  صعوةات في التسجيل المسبق لللتاتمم من  ال   19- روفيد 

ت وأعرب الفريق العامل المعني باالحتجات التعسااااااااااااافي عن قلقق متاء القانون الجدبد (146)تلبيق ساااااااااااااكابم 
ت وأوصااااااا  (147)تجات  البي اللجوء                                                 ، الذي تمااااااامن أحكاما  أرثر تقييدا  ، ما بتعلق باح 2019/ 4636 رقم 

المفوضاااااا ة واليون ساااااام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشااااااترتة بقن تعزت اليونان ن ام التسااااااجيل  
المسااااابق، الذي يجري تنفيذل عبر تلبيق ساااااكابم، وتذل  مل ات اإلحالة؛ وأن تمااااامن مجراء تقي م فردي 

تماشااى مع معابير النو  ة الدول ة ومعابير النو  ة  لألسااس الموضااو  ة للللتات وإجراءات القبو ، بما ب
 ت (148)ي في االتحاد األوروة

والحظ الفريق العامل المعني باالحتجات التعساافي تيادة تبيرة في اسااتخدام االحتجات اإلداري  - 66
ت وأعرةا  لجناة منااهماااااااااااااااة التعاذبام عن قلقماا متاء التقاارير التي تفياد باقن الممااجرين  ( 149) للممااجرين 

                                                                                          ي اللجوء المحتجزين تثيرا  ما يحرمون، في الممارسة العمل ة، من الممانات القانون ة األساس ة،  و الب 
ت وأشااااااااارت المفوضاااااااا ة واليون ساااااااام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما ( 150) مثل الوصااااااااو  ملى محام 

ا ماا  ت وقاالا  منما ( 151) 2020المشاااااااااااااااترتاة ملى االحتجاات وتجريم الاد و   ير الن اامي مناذ مذار/ماار   
                                                                                           تال  تشعر بالقلق متاء سوء اروف االحتجات في مرارز االحتجات السابقة لابعاد، ن را  ملى محدودية  
المخزون من مواد الن ااافاة والمواد  ير الوااذائ ااة، ومحاادودياة اإلمادادات من مواد اإل ااثاة، ومحاادودياة  

ي مرارز الشااااار ة في  فرن الوصاااااو  ملى األنشااااالة الترفيم ة والتواصااااال، واالحتجات اللويل األجل ف 
ت وأوصاا  لجنة مناهمااة التعذبم بقن تماامن اليونان ت ساار وصااو   ( 152) اروف متدن ة بشااكل  لير 

 البي اللجوء والمماجرين المحتجزين ملى محام، بما في ذل   دمات المساااعدة القانون ة، وأن تماامن  
ت وأوصااااااااااا   ( 153) جرين                                                                    أيماااااااااااا  المراجعة القماااااااااااائ ة بورض اللعن في قانون ة االحتجات اإلداري للمما 

المفوضا ة واليون سام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشاترتة بقن تمامن اليونان احتجات  البي 
اللجوء تااااإجراء اساااااااااااااااتثنااااائي فقج، لماااادة دن ااااا، وعنااااد المااااااااااااااارورة القصاااااااااااااااول فقج بعااااد مجراء تقي م  

 ت ( 154) مناسم  فردي 

                                                                                        وأشااارت المفوضاا ة واليون ساام والمن مة الدول ة للمجرة أيمااا  في ورقتما المشااترتة ملى أنق جرل   -67
تعيين نائم وتير للمجرة واللجوء مسا و  عن االدما ، مما ي مر المزيد من   2021في تانون الثاني/بنابر  

 ت( 155) االلتزام بإدما  المماجرين

 ( 156) عديمو الجنسية -6 

ليون سااااااااام والمن مة الدول ة للمجرة في ورقتما المشاااااااااترتة ملى أن اليونان  أشاااااااااارت المفوضااااااااا ة وا -68
 ت( 157)                                            تمع بعد  مجراء  لتحدبد حاالت انعدام الجنس ة لم
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