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 .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

 املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة       لتقاريراالنظر يف   
 )تابع ( من االتفاقية١٨

 التقريـــــــــــر الـــــــــــدوري الـــــــــــسادس لليونـــــــــــان    
)CEDAW/C/GRC/6 ؛CEDAW/C/GRC/Q/6و Add.1( 

بدعوة من الرئيسة، اختذ أعضاء وفد اليونان أماكنـهم          - ١
 .إىل مائدة اللجنة

قالت إهنـا حـضرت أمـام       ): اليونان (السيدة تسوماين  - ٢
اللجنة، ال لتعطي صورة زخرفيـة حلالـة املـرأة يف اليونـان، الـيت               
مل يتحقـــق فيهـــا حـــىت اآلن مـــستوى املـــساواة املرغـــوب، بـــل 

، ملناقــشة اجلهــود الــيت تبــذَل ملعاجلــة خمتلــف أشــكال  بــاألحرى
وقـد قـام بلـدها مببـادرات        . التمييز ضد املرأة وأي نتـائج هامـة       

واعتمد تدابري تشريعية وغريها ترمي إىل حتسني حالة املـرأة يف           
وقـــد ســـاعد إعـــداد تقاريرهـــا الدوريـــة     . مجيـــع القطاعـــات 

جنــة علــى وجهودهــا املــستمرة لتنفيــذ االتفاقيــة وتوصــيات الل 
حتديد الثغرات التنظيمية، وجوانب القصور يف تنفيـذ التـشريع          

وقد ُنقِّح الدستور اليونـاين     . وأشكال نقص املساواة بوجه عام    
ــة كوســيلة      ــدابري إجيابي ــة باعتمــاد ت ــزام الدول ويتــضمن اآلن الت

والـنص اجلديـد    . لتحقيق املـساواة احلقيقيـة بـني الرجـل واملـرأة          
، مــن  االتفاقيــة، حــسب ٤ املــادة ، مــن١يتمــشى مــع الفقــرة 

 .  للجنة، يف مجلة أمور٢٥تفسري التوصية العامة 

ــانون خــاص       - ٣ ــاد ق ــه جــرى اعتم ــة إن واســتطردت قائل
وقـد ُعهـد إىل احلكـم احمللـي         . بشأن منـع وقمـع العنـف املـرتيل        

. باالختــــصاص يف تقــــدمي اخلــــدمات االستــــشارية للــــضحايا 
ــار     ــد ضــد االجت ــانوين اجلدي ــار الق ــك   واإلط ــصف تل ــشر ي  بالب

وقــد فُرضــت عقوبــات شــديدة  . األفعــال بأهنــا جــرائم جنائيــة 
على اجلناة ووضعت ترتيبات لتوفري احلماية الفعالة واملـساعدة         

وقــد ســهَّل القــانون مــنح تــصاريح اإلقامــة والعمــل  . للــضحايا

وهنــاك قــانون . لــضحايا االجتــار وإدخــال نظــام فتــرة الــتفكري  
وية للرجـل واملـرأة يف مجيـع نـواحي          جديد بشأن املعاملة املتسا   

العمــل يعــاجل املــضايقة اجلنــسية بوصــفها شــكال للتمييــز علــى    
وقــد ُوضـعت حــصة إلزاميــة تبلــغ الثلــث  . أسـاس نــوع اجلــنس 

لكـــل مـــن اجلنـــسني يف القـــوائم االنتخابيـــة للمناصـــب احملليـــة 
 . وللهيئات اجلماعية للوكاالت احلكومية

نظمة خاصة لتحـسني    ومضت قائلة إنه جرى اقتراح أ      - ٤
ــذكور وذلــك يف      ــة ال ــة املدني ــوظفي اخلدم ــة مل اإلجــازة الوالدي

. إطــار قــانون جديــد للخدمــة املدنيــة ينــاقش حاليــا يف الربملــان 
ــسني        ــني اجلن ــساواة ب ــز امل ــدة لتعزي ــات جدي ــد ُوضــعت آلي وق

ــة   ــات القائم ــدعيم اآللي ــام . وجــرى ت ــشئت ٢٠٠٢ويف ع ، أن
وأنـشئت  . اواة وحقوق اإلنـسان   جلنة برملانية دائمة معنية باملس    

جلنة وطنية معنية باملـساواة بـني الرجـل واملـرأة بوصـفها حمفـال               
رمسيا للحوار بني الدولـة، والـشركاء االجتمـاعيني واملنظمـات      
غــري احلكوميــة بغيــة صــياغة اســتراتيجية وطنيــة للمــساواة بــني  
اجلنسني وتعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين، متـشيا مـع التوصـية             

 . للجنة٦مة العا

وأردفت قائلة إن قانونا أسند إىل أمني املظامل اليونـاين           - ٥
االختصاص برصد تنفيذ املساواة يف املعاملة بني الرجل واملـرأة          
يف العمل يف القطاع العام، وللمرة األوىل، يف القطـاع اخلـاص            

وسُتنــشأ إدارة خاصــة معنيــة باملــساواة بــني  . علــى حــد ســواء 
وجنبـا إىل جنـب،     . مني املظامل اليوناين  اجلنسني ضمن مكتب أ   

جرى تعزيز األمانة العامة للمساواة بني اجلنـسني، وهـي اهليئـة            
ــا اإلداريــــني     ــادة موظفيهــ ــصة، وذلــــك بزيــ ــة املختــ احلكوميــ

 .والعلميني بصورة هامة

، ٢٠٠٦أكتـوبر   /وأضافت قائلة إنـه يف تـشرين األول        - ٦
ر آليـات احلكومـة     حبثت الرئاسة الفنلندية لالحتـاد األورويب دو      

ــة باملــساواة بــني اجلنــسني علــى أســاس مؤشــرات التقــدم     املعني
وجــاء ترتيــب . الــذي أحرزتــه الــدول األعــضاء يف هــذا اجملــال 



CEDAW/C/SR.767(A)  
 

07-21932 3 
 

اليونان يف املرتبتني الثانية والثالثة فيما يتعلق مبستوى مـسؤولية          
. آلية احلكومة واملوارد البـشرية الـيت تـستخدمها، علـى التـوايل            

، مابرحت احلكومة تنفذ خطة عمـل وطنيـة         ٢٠٠٤ومنذ عام   
متكاملــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر هبــدف فحــص، وحتديــد،       
ومحايــة ومــساعدة الــضحايا، فــضال عــن تقــدمي الــدعم لبلــدان  

وتقـوم احلكومـة    . املنشأ من خالل برامج املنع وإعادة االدماج      
بتنــسيق خطــة للتعــاون عــرب احلــدود واألقــاليمي وإجــراءات       

الشرطة يف بلدان جنوب شرق أوروبا ترمـي إىل         عملية لدوائر   
تـصفية شـبكات االجتـار عـرب الوطنيـة املنظمـة وحتريـر، ومحايــة        

 .ومساعدة الضحايا

وأردفــت قائلــة إن احلكومــة تعتــرب االتفاقيــة مبثابــة أداة  - ٧
قيمة للغاية لتعزيز حقوق اإلنـسان للمـرأة وحتـسني وضـعها يف       

ات اللجنــة وقــد درســتها وتعطــي أمهيــة كــبرية لتوصــي. اجملتمــع
وعقـب النظـر يف     . بعناية عند إعداد التقريـر الـدوري الـسادس        

جمـتمعني، جـرت ترمجـة      . التقريرين الـدوريني الرابـع واخلـامس      
استنتاجات وتوصيات اللجنة إىل اللغـة اليونانيـة وأحيلـت، إىل      
جانب احملاضر املوجزة جللساهتا املتعلقة بالتقارير اليونانيـة، إىل         

وقــد أحيطــت علمــا . لــوزارات واهليئــات العامــة املعنيــةمجيــع ا
ــة      ــة بتغطي ــة وقامــت الــصحف اليوناني املنظمــات غــري احلكومي

 .املوضوع

واســتطردت قائلــة إن إجــراء حــوار مــع اللجنــة بــدون  - ٨
. مسامهة املنظمات غـري احلكوميـة سـيكون غـري فعـال ونـاقص             

ــة أداة    ــة املوازي هامــة يف ومتثــل تقــارير املنظمــات غــري احلكومي
ــهيئات املنــــشأة مبوجــــب    حتديــــد الثغــــرات والتحــــديات، للــ

بيـد أن تلـك     . معاهدات وللحكومات املعنيـة علـى حـد سـواء         
التقارير التعطي دائما صورة عادلة ودقيقة للجهود الـيت تبـذَل           

وينبغي أن ُتدرس بـنفس النـهج       . لتنفيذ اتفاقية حقوق اإلنسان   
 .النقدي على غرار تقارير الدول األطراف

ــة      - ٩ ــة املتعلق ــه اســتجابة لتوصــية اللجن ــة إن ومــضت قائل
بالقضاء على القولبـة الـسلبية ألدوار الرجـل واملـرأة يف اجملتمـع              
واألســرة، تركــز احلكومــة جهودهــا علــى العمليــة التعليميــة       

وجيــري تنفيــذ عــدة بــرامج . وتوعيــة الوالــدين، وخباصــة اآلبــاء
عي املدرسـني يف    خاصة تستهدف القصَّر والكبار بغية زيادة و      

املــدارس الثانويــة العامــة ومؤســسات التــدريب املهــين، وإثــراء   
املكتبات يف مدارس التعليم التكنولوجي العامـة، والتوفيـق بـني      
احليــاة املهنيــة واحليــاة اخلاصــة للرجــل، وتعزيــز مــا ُيطلَــق عليــه  

، اليت تـشكل هـيكال متميـزا للـتعلم مـدى            “مدارس الوالدين ”
 .احلياة

، ٢٠٠٦أكتـوبر   /فت قائلـة إنـه يف تـشرين األول        وأرد - ١٠
ــار قــانوين جديــد إىل تعزيــز مكافحــة العنــف املــرتيل        أدى إط
ــات األخــرى     ــة واهليئ ــصورة هامــة اســتجابة لتوصــيات اللجن ب

وكـــان مـــن شـــأن هـــذا اإلطـــار . املنـــشأة مبوجـــب معاهـــدات
ــة احلقــوق األساســية للمــرأة مــن خــالل مخــسة       ــانوين محاي الق

فــرض عقوبــات أكثــر صــرامة علــى : مهيــةإصــالحات بالغــة األ
ــا      ــة ارتكاهب ــة يف حال ــا جــرائم جنائي ــيت توصــف بأهن األفعــال ال
داخل األسـرة؛ وجتـرمي اإلغتـصاب يف إطـار الـزواج؛ والتغطيـة              
ــة؛ واحلظــر الــصريح للعنــف     التــشريعية للمعاشــرة غــري الزوجي
البدين ضد القصَّر كإجراء تـأدييب؛ والعمـل بنظـام الوسـاطة يف       

وتنطلـق حاليـا محلـة    . جنائية معينة تتضمن العنف املرتيل  قضايا  
تليفزيونية يف مجيـع أحنـاء البلـد، وجيـري توزيـع مـواد مطبوعـة                
وعقــد حلقــات دراســية تدريبيــة لــإلدارات العامــة والــسلطات  

 . احمللية واملنظمات غري احلكومية

ومضت قائلة إن االهتمام اخلـاص الـذي توليـه الدولـة           - ١١
سألة العنف ضد املرأة قـد جتلـى، يف مجلـة أمـور، يف              اليونانية مب 

 يورو لـشعبة النـهوض بـاملرأة مـن          ١٢ ٦٥٠تربعها املايل مببلغ    
أجل إعـداد الدراسـة املتعمقـة الـيت جيريهـا األمـني العـام بـشأن                 

وتشترك اليونان أيـضا بنـشاط      . مجيع أشكال العنف ضد املرأة    
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ة العنــف ضــد يف احلملــة الــيت يقــوم هبــا جملــس أوروبــا ملكافحــ 
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧املرأة يف الفترة 

، ٢٠٠٦أغــــسطس /واســــتطردت قائلــــة إنــــه يف آب - ١٢
. اعُتمد قانون جديـد يعـاجل املـضايقة اجلنـسية يف مكـان العمـل       

ــصلة يف     ــاد األورويب ذات ال ــات االحت ــانون توجيه وأدخــل الق
ــة    ــيات اللجنـ ــتجاب إىل توصـ ــي واسـ ــانون احمللـ ــرِّف . القـ ويعـ

حاليا املضايقة اجلنـسية بأهنـا شـكل للتمييـز يف           القانون اليوناين   
مكـــان العمـــل علـــى أســـاس نـــوع اجلـــنس وهـــى حمظـــورة يف 

 .احلصول على العمل ويف طائفة عالقات العمل بأكملها

، بـــدأت اليونـــان ٢٠٠١ومـــضت قائلـــة إنـــه يف عـــام  - ١٣
ــسي       ــتغالل اجلن ــشر واالس ــار بالب ــة االجت ــة منهجي ــاجل بطريق تع

ــ. للنـــساء والفتيـــات ، مابرحـــت ٢٠٠٤أغـــسطس /ذ آبومنـ
ــة متكاملــة، تــشمل طائفــة        ــة تنفــذ خطــة عمــل وطني احلكوم

ــن اإلجــراءات   ــها،   : واســعة م ــد هويت ــضحية، وحتدي فحــص ال
ومحايتها وتقدمي الدعم هلا، ومـنح تـصاريح اإلقامـة أو العمـل،           
ــل      ــوطن مــع متوي ــة لل ــتفكري، واإلعــادة الطوعي ــرة لل وفــرض فت

ــدريب ضــب    ــاج، وت ــرامج إعــادة االدم ــشرطة، والقــضاة  ب اط ال
واملــدعني العــامني، والقيــام حبمــالت إعــالم وتوعيــة للجمهــور 

ومتثلــت نقطــة . وإنــشاء قاعــدة بيانــات وطنيــة لرصــد الظــاهرة 
حتـول هامــة يف توقيــع مــذكرة تعـاون بــني اللجنــة اخلاصــة الــيت   
ــة    ــة غـــري حكوميـ ــة، واثـــنيت عـــشرة منظمـ تنـــسق تنفيـــذ اخلطـ

 .واملنظمة الدولية للهجرة

ــة     - ١٤ ــة تليفزيوني ــذ محل ــه جــرى تنفي ــة إن واســتطردت قائل
ــشكلة    ــور بامل ــي اجلمه ــادة وع ــات  . واســعة لزي وُنظمــت حلق

دراسية تدريبية للقضاة، واملـدعني العـامني، وضـباط الـشرطة،            
. واملــسؤولني الــصحيني فيمــا يتعلــق بعمليــة الفحــص واإلحالــة 

ــان      ــضامن االجتمــاعي، وهــو كي ــوطين للت ــضطلع املركــز ال وي
ــانوين ــاعي،     ق ــضامن االجتم ــصحة والت ــه وزارة ال ــشرف علي  ت

 سـاعة ويـوفر الـدعم       ٢٤بإدارة خط هاتفي ساخن على مدار       

وتنفذ وزارة اخلارجيـة، عـن طريـق        . النفسي واملأوى للضحايا  
، خطــة  )Hellenic AID(الوكالــة اإلغريقيــة للتنميــة الدوليــة    

عمل تشمل، يف مجلة أمور، الفحص، وحتديد اهلوية واإلحالـة          
ــسية     إ ــساعدة النفـ ــدمي املـ ــسكن، وتقـ ــواء، واملـ ــاكن اإليـ ىل أمـ

االجتماعيـــة والقانونيـــة، وتقـــدمي املـــساعدة لإلعـــادة الطوعيـــة 
لبلــدان املنــشأ، وتــدريب املــدعني العــامني وضــباط الــشرطة       
والقيام مببادرات إقليميـة هتـدف إىل معاجلـة األسـباب اجلذريـة             

ع أن تكـون اليونـان      ومن املتوقـ  . لالجتار بالبشر يف بلدان املنشأ    
من بني أوائل البلدان اليت صـدقت علـى اتفاقيـة جملـس أوروبـا               
ــشرين     ــيت وقعـــت يف تـ ــشر، الـ ــار بالبـ ــة االجتـ ــة مبكافحـ املتعلقـ

 .٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

، أُلغيــت احلــصص ٢٠٠٣وأردفــت قائلــة إنــه يف عــام  - ١٥
الـــيت مل تكـــن يف صـــاحل قبـــول املـــرأة يف أكادمييـــات الـــشرطة  

 ٢٠٠٥وألغــى القــانون يف عــامي . ارســة حــدودوتعيينــها كح
ــسبتها   ٢٠٠٦و ــة و١٠ احلــصص الــيت بلغــت ن  يف ١٥ يف املائ

ــق وشــرطة        ــاء احلري ــة إطف ــة فرق ــرأة يف أكادميي ــول امل ــة لقب املائ
 .البلدية، على التوايل

ومضت قائلة إنه نقال عن الدائرة اإلحصائية الوطنيـة،          - ١٦
 إىل ٢٠٠٤ائـة يف عـام       يف امل  ٤٤ازداد معدل عمالة املـرأة مـن        

، يف حـــني ٢٠٠٦ يف املائـــة يف الربـــع الثـــاين مـــن عـــام ٤٧,٥
 ٢٠٠١ يف املائـة يف عـام   ١٦,٢اخنفض معدل بطالة املرأة مـن      

ــام     ١٣إىل  ــن ع ــث م ــع الثال ــة يف الرب ــرغم . ٢٠٠٦ يف املائ وب
االجتــاه الــرتويل، بقيــت تلــك النــسبة املئويــة أعلــى مــن النــسبة   

لــسبب، تــشكل عمالــة اإلنــاث أولويــة وهلــذا ا. املقابلــة للرجــل
. لدى احلكومة، والشركاء االجتماعيني واملؤسسات التجاريـة      

ويـشكل دعــم عمالـة املــرأة هـدفا خاصــا يف برنـامج اإلصــالح     
 .٢٠٠٨-٢٠٠٥الوطين للفترة 

 يف ٦٠وأضافت قائلة إنه حتـددت حـصة ال تقـل عـن         - ١٧
ــة ل    ــربامج التدريبي ــع ال ــرأة يف مجي ــصاحل امل ــة ل ــيت  املائ لعــاطلني ال
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 ٢٠٠٥ويف عـام    . تضطلع هبـا منظمـة القـوى العاملـة اليونانيـة          
 امـرأة مـن   ٣٥ ٠٠٠، استفادت ٢٠٠٦والربع األول من عام  

ــة  ــة تعــزز  . بــرامج العمــل والتــدريب الوطني ومــا برحــت الدول
مرافق رعاية الطفـل والرعايـة االجتماعيـة كـدعم لقـدرة املـرأة         

 مرفقـا علـى     ١ ٥٢٠ا  ويعمل حاليـ  . على احلصول على العمل   
 .  طفل٧٣ ٠٠٠الصعيدين الوطين واإلقليمي، تستوعب 

وأردفـــت قائلـــة إن وزاريت الداخليـــة والعمـــل تعـــدان  - ١٨
إطار عمـل مؤسـسي جديـد، مـن املقـرر إجنـازه يف أوائـل عـام                  

، لتعزيز قدرة املرأة على احلصول على العمـل بوسـائل           ٢٠٠٧
ــاة ال   ــة باســتخدام جديــدة لــسد الفجــوة بــني العمــل واحلي عائلي

اهلياكل القائمة فضال عن تقدمي الـدعم املـايل املباشـر خلـدمات             
 يف  ١٠وبغية تضييق فجـوة األجـور الـيت بلغـت           . رعاية الطفل 

ــام املكتــب اإلحــصائي للجماعــة     ــا ألرق ــان، وفق ــة يف اليون املائ
، اتُّخـذت تـدابري اسـتباقية بالتعـاون مـع           ٢٠٠٥األوروبية لعام   

وقـد ُوقِّـع    .  عن رابطات أرباب األعمال    القطاع اخلاص فضال  
ــاب       ــات أربـ ــم رابطـ ــة وأهـ ــني احلكومـ ــاون بـ ــول تعـ بروتوكـ

ويهـــدف الربوتوكـــول إىل تعبئـــة قطـــاع األعمـــال  . األعمـــال
التجارية لصاحل تكافؤ الفرص املهنية للمرأة والرجل واملـساواة         

ويـسلم قـانون مـوظفي اخلدمـة        . يف األجر مـن الناحيـة العمليـة       
يد حبق املوظفني املدنيني الـذكور يف احلـصول علـى           املدنية اجلد 

ــة ألغــراض رعايــة الطفــل، ميكــن أن تتــألف مــن     إجــازة والدي
ساعات عمل منخفضة أو إجازات مدفوعة األجر ملـدة تـسعة           

ــهر ــنفس    . أشـ ــد بـ ــل وحيـ ــى عائـ ــة علـ ــر القائمـ ــع األسـ وتتمتـ
 .االستحقاقات

، كفـل القـانون     ٢٠٠٠واستطردت قائلة إنه منذ عام       - ١٩
ــام     ا ــات القطــاع الع ــرأة يف كيان ــوازن للرجــل وامل الشــتراك املت

 يف املائـة لكـل      ٣٣والسلطات احمللية، وبلغت حصة االشـتراك       
ــذ عــام   . مــن اجلنــسني  ــه من ، ٢٠٠١وباإلضــافة إىل ذلــك، فإن

تقرر أال تقـل حـصة اشـتراك كـل مـن اجلنـسني عـن الثلـث يف                   
ــة   ــات احملليـ ــة يف االنتخابـ ــوائم االنتخابيـ ــات ويف اإل. القـ نتخابـ

، دعمـت   ٢٠٠٦أكتـوبر   /احمللية اليت أجريـت يف تـشرين األول       
احلكومـــة املرشـــحات مـــن النـــساء حبلقـــات دراســـية تدريبيـــة  
وكتيبات تثقيفية لتعزيز مهـارات االتـصال لـدى املـرأة، تبعتـها           

ونتيجــة لــذلك، زاد عــدد النــساء املنتخبــات  . محلــة تليفزيونيــة
ــسبة    ــديات بنـ ــسات للبلـ ــام    يف املا٤٧,٥رئيـ ــة بعـ ــة باملقارنـ ئـ

وزاد متثيـــل املـــرأة يف هيئـــات التـــدريس والبحـــث يف . ٢٠٠٢
ــة ٣٠ إىل ٢٠٠١ يف املائــة يف عــام ٢٥اجلامعــات مــن   يف املائ

ويف معاهد التعلـيم الـتقين، مثلـت املـرأة نـسبة      . ٢٠٠٤يف عام   
 .٢٠٠٤ يف املائة من هيئة التدريس يف عام ٣٩

جـاح يف األكادمييـة     ومضت قائلة إنه عقب االنتظام بن      - ٢٠
الدبلوماســـــية واجتيـــــاز امتحـــــان خـــــاص جـــــرى تعـــــيني                   

، ٢٠٠١واعتبــارا مــن عــام  . ســيدات يف الــسلك الدبلوماســي 
كان هناك توزيع متوازن تقريبا للجنسني بـني الطلبـة املقبـولني            

ــة ــرأة و١١: يف األكادمييـ ــام ١٢ امـ  ٨، و٢٠٠١ رجـــال يف عـ
ــاقص للمــرأة،  وا. ٢٠٠٦ رجــال يف عــام  ٧نــساء و لتمثيــل الن

الـــذي ميكـــن مالحظتـــه حـــىت اآلن يف أعلـــى مراتـــب الـــسلك 
الدبلوماســــي، مــــن املتوقــــع أن خيتفــــي تــــدرجييا يف غــــضون  
السنوات القليلـة املقبلـة عنـد ترقيـة عـدد كـبري مـن مستـشاري             

 .الوزراء إىل مناصب بدرجة سفري

وأردفــت قائلــة إن الغجــر، نــساء ورجــاال، يــشكلون    - ٢١
 يتجـزأ مـن الـشعب اليونـاين ويتمتعـون حبمايـة كاملـة               جزءا ال 

ونظـــرا لطريقـــة حيـــاهتم، فقـــد . مبوجـــب الدســـتور والقـــانون
اعترفت الدولة بأهنم فئة ضعيفة اجتماعيا تستحق اختـاذ تـدابري           

وطبقا خلطة عمـل متكاملـة إلدمـاج الغجـر       . وإجراءات إجيابية 
 ٧٢٨، اشـتركت    ٢٠٠٢اليونانيني يف اجملتمع نفذت منذ عـام        

 يف  ٧٠امرأة غجريـة يف بـرامج اإلدمـاج االجتمـاعي، وعينـت             
ــشاريع، وحــصلت     ــدة يف امل ــائف جدي ــات  ٢٠وظ ــى إعان  عل

 يف ٧١٥ماليـــة إلنـــشاء شـــركات فرديـــة صـــغرية واشـــتركت 
ويف . بـــرامج ترمـــي إىل تـــسهيل انـــدماجهن يف ســـوق العمـــل

ــرة مــن    مــن ١ ٢٠٠، جــرى تــدريب  ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٥الفت
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 يف  ٨٣,٥ليم الكبار، شكلت النساء نـسبة       الغجر يف مراكز تع   
 .املائة منهم

ــسلمة يف     - ٢٢ ــة امل ــساء أعــضاء األقلي ــة إن الن ومــضت قائل
ثــراس كــنَّ املــستفيدات مــن بــرامج التعلــيم والعمــل املختلفــة؛  
وعلـــى ســـبيل املثـــال، كـــان اهلـــدف مـــن مـــشروع يف منطقـــة 
 مقدونيا الشرقية وثراس تعزيز قدرة املـرأة علـى احلـصول علـى            

العمــل عــن طريــق إســداء املــشورة، والتــدريب والقــدرة علــى   
وهنـاك أيـضا برنـامج خـاص لتعلـيم األطفـال            . تنظيم املـشاريع  

املـــسلمني، البـــنني والبنـــات علـــى حـــد ســـواء، برعايـــة وزارة  
. التعليم، يتيح هلم الكثري من الفرص لتحسني أدائهم املدرسـي          

اع عـن   وقد أُدخلت سياسات جديدة ملكافحـة ظـاهرة االنقطـ         
ويـــنص . الدراســة وتـــشجيع إدمــاج الطلبـــة يف ســوق العمـــل   

ــشريع اليونــاين علــى حــصة خاصــة نــسبتها        يف املائــة ٠,٥الت
ونتيجـة لتلـك    . لقبول طلبة األقليـات يف معاهـد التعلـيم العـايل          

الــسياسات، اشــتركت أعــداد متــساوية مــن البنــات والبــنني يف 
 يف  ٤٠رأة نـسبة    التعليم االبتدائي والثانوي، يف حني مثلـت املـ        

 .املائة من الطلبة املسلمني

، ٢٠٠٦-٢٠٠٠واستطردت قائلة إنـه خـالل الفتـرة          - ٢٣
 برنـــامج عـــن ٤ ٥٠٠ُنفِّـــذ ســـنويا يف املـــدارس مـــا متوســـطه 

وأُعــدت مــواد تثقيفيــة عــن املوضــوع . قــضايا الثقافــة الــصحية
خصيــصا لطلبــة املــدارس الثانويــة، وطُلبــت مــواد مماثلــة لطلبــة   

ــدارس ا ــةامل ــة، جيــري    . البتدائي ــسنة الدراســية احلالي وخــالل ال
تنفيــذ برنـــامج تـــدرييب عـــن األمــراض الـــيت تنتقـــل باالتـــصال   
اجلنــــسي موجهــــة ملدرســــي املــــدارس االبتدائيــــة والثانويــــة؛  
وســيجري تعزيزهــا مبحاضــرات يلقيهــا خــرباء مــسؤولون عــن  

ــة الــصحية  ــع    . الثقاف ــشأن وســائل من ــد أُلقيــت حماضــرات ب وق
 طالــب يف ٧٠ ٠٠٠ مدرســة علــى ١٠٠ثــر مــن احلمــل يف أك

والنـسبة املئويـة للـوالدات بعمليـة قيـصرية          . مجيع أحناء اليونـان   
ومــن بــني التــدابري املنفــذة  .  يف املائــة٣٧مرتفعــة، حيــث تبلــغ 

لتخفيضها إنشاء وحدات للـوالدة بـدون أمل يف مراكـز تنظـيم              

 األســرة التابعــة ملستــشفيات التوليــد، فــضال عــن تنفيــذ بــرامج  
 .إعالمية عن مزايا الوالدة الطبيعية

وأردفــت قائلـــة إن اليونــان تنظـــر بــصورة إجيابيـــة يف     - ٢٤
، الــيت ختــضع، طبقــا  ٢٠، مــن املــادة ١اعتمــاد تعــديل للفقــرة 

ــان   ــصديق الربمل ــانوين، لت ــا الق ــدوري  . لنظامه ــر ال ــل التقري وميث
السادس مثرة التعـاون بـني دوائـر األمانـة العامـة للمـساواة بـني                

جلنسني والوزارات أخـرى، وسـلطات مـستقلة ألمـني املظـامل             ا
ــون، واملنظمــــات غــــري    ــة والتليفزيــ واجمللــــس الــــوطين لإلذاعــ

وقبـل تقدميـه    . احلكومية، واملنظمات الدولية واخلرباء املستقلني    
إىل اللجنــة، حظــي التقريــر بقبــول حــسن مــن اللجنــة الوطنيــة   

.  القانونيــةحلقــوق اإلنــسان، الــيت قُــدم إليهــا وفقــا لألنظمــة      
ــل مــن اإلعــالن    ــر بقــدر هائ  ٢ ٥٠٠ُوزعــت : وحظــي التقري

ــان ويف     ــا، يف اليون ــة، جمان ــة واإلنكليزي ــاللغتني اليوناني ــسخة ب ن
. اخلــارج علــى حــد ســواء، بفــضل متويــل مــن وزارة الداخليــة  

والتقريـــر والتـــشريع املـــصدق علـــى االتفاقيـــة وبروتوكوهلـــا      
ة علـى موقـع شـبكة       االختياري متاحان جلميع األطراف املهتمـ     

 .األمانة العامة للمساواة بني اجلنسني

ــة إنـــه يف   - ٢٥ ــانون األول١٨وأضـــافت قائلـ ديـــسمرب / كـ
ــيم    ٢٠٠٦ ــرى تنظـ ــة، جـ ــى اللجنـ ــر علـ ــة عـــرض التقريـ ، بغيـ

ــة      ــري احلكوميـ ــات غـ ــه املنظمـ ــتركت فيـ ــشاور اشـ ــاع تـ اجتمـ
النسائية، ونقابات العمـال، ووحـدات املـساواة التابعـة هليئـات            

ــة حلقـــوق اإلنـــسان  احلكـــم احمل ــة الوطنيـ  ١٢ويف . لـــي واللجنـ
 ُعقدت جلسة إعالمية ألعـضاء      ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 

الربملــان الــذين اشــتركوا يف اللجنــة الربملانيــة الدائمــة للمــساواة  
 .وحقوق اإلنسان

واختتمت قائلة إن احلكومة اليونانية تويل أمهية كـبرية    - ٢٦
 ٢٠٠١لــيت كانــت منــذ عــام  لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني، ا 

. موضوع ختطيط استراتيجي وطين، وفقا ملنهاج عمـل بـيجني          
-٢٠٠٤وهناك استراتيجية متكاملـة للتـدخل املتـرابط للفتـرة           
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ــة، أي   ٢٠٠٨ ــات الوطنيـ ــسانية باألولويـ ــضايا اجلنـ ــربط القـ  تـ
وجيري تنفيـذ   . التنمية، والعمالة، والتعليم والترابط االجتماعي    

حتسني فرص عمـل    : على أربعة جماالت  برنامج سياسي، يركز    
املــرأة، ومكافحــة األمنــاط اجلامــدة عــن طريــق التعلــيم، ومنــع    

 .العنف ضد املرأة، وتعزيز اشتراك املرأة يف صنع القرار

 ٦ إىل ١املواد 

قال إنه منذ أقل من مخس سنوات،       : السيد فلنترمان  - ٢٧
دقت أجرت اللجنة حوارا بنَّاء مع اليونان، اليت كانـت قـد صـ            

وأثـىن علـى    . توا يف ذلك الوقت على الربوتوكـول االختيـاري        
قيامهــا بــذلك يف تلــك املرحلــة املبكــرة، غــري أنــه أشــار إىل أن  
ــب      ــائل مبوجــ ــني أي رســ ــك احلــ ــذ ذلــ ــق منــ ــة مل تتلــ اللجنــ
الربوتوكول االختيـاري مـن نـساء يونانيـات أو منظمـات غـري              

كال ورمبـا كـان باسـتطاعة املـرأة احلـصول علـى أشـ             . حكومية
انتــصاف حمليــة لالنتــهاكات املزعومــة حلقوقهــا، حتــول دون      
احلاجة إىل مفاحتة اللجنة، ولكـن مـن املمكـن أيـضا أن تكـون               
ــا      ــوعي حبقوقه ــار إىل ال ــضائية أو االفتق ــة اإلجــراءات الق تكلف

وبنـاء  . مبوجب االتفاقية عامال مؤثرا على التماسها االنتـصاف       
عــن القــانون اجلديــد عليــه أعــرب عــن رغبتــه يف معرفــة املزيــد  

ما إذا كان قد أصبح من األسـهل        : املتعلق باملساواة يف املعاملة   
للمرأة رفع قضايا االنتـهاكات املزعومـة حلقوقهـا أمـام احملـاكم       
العادية؛ وما إذا كانت هنـاك خطـة معمـول هبـا لتقـدمي املعونـة                
القضائية ملساعدة املرأة يف رفع القضايا أمام احملـاكم؛ ومـا هـي     

ــرب ــضاء     الـ ــة القـ ــاملني مبهنـ ــا للعـ ــودة حاليـ ــة املوجـ امج التدريبيـ
ــشملها     ــيت ت ــا هــي اجملــاالت ال ــاة، وم ــر  . واحملام ويعطــي التقري

ــة      ــسياسات األوروبيـ ــى الـ ــصب علـ ــز ينـ ــأن التركيـ ــا بـ انطباعـ
ــا يف       ــصوص عليه ــك املن ــست تل ــسني، ولي ــني اجلن للمــساواة ب

فهـــل كانـــت هنـــاك أي قـــضايا يف احملـــاكم احملليـــة  . االتفاقيـــة
ــا إذا       ــأل عم ــة؟ وس ــد إىل االتفاقي ــه التحدي ــى وج أشــارت عل
كانت هناك أي بـرامج دراسـية إجباريـة عـن حقـوق اإلنـسان            

 .للمرأة يف كليات احلقوق

ــه قبـــل ذلـــك بعـــض     - ٢٨ ــه كانـــت لديـ ــائال إنـ واختـــتم قـ
املخاوف بشأن وضوح االتفاقية وبنـاء عليـه كـان مـن دواعـي       

ة إىل اللغــة اليونانيــة ســروره لترمجــة املالحظــات اخلتاميــة للجنــ 
 توصـية   ٢٥ولـدى اللجنـة اآلن      . وتعميمها علـى نطـاق واسـع      

عامة تلقي الضوء علـى كيفيـة تفـسري االتفاقيـة؛ فهـل ُترمجـت                
 مـن الدسـتور نـصا هامـا يـوفر تـدابري       ١١٦أيضا؟ ومتثل املـادة   

، قبـل التوصـية     ٢٠٠١إجيابية، غري أنه جرى اعتمادها يف عـام         
ــة، الــيت ٢٥العامــة  ــدابري    للجن ــد الت ــاول علــى وجــه التحدي  تتن

، ٢والتفسري الذي قدمـه جملـس الدولـة للفقـرة         . اخلاصة املؤقتة 
ــادة  ــع   ١١٦مـــن املـ ــة يف مجيـ ــدابري إجيابيـ ــاد تـ ، يـــسمح باعتمـ

 ]أهنـا [”اجملاالت، مبا يف ذلك جمال احلقـوق الـسياسية، شـريطة          
ال تستدعي فرض قيود مفرطة تؤثر يف صلب حقوق اإلنـسان           

ويـود أن يـستفيض الوفـد       . “ السياسية اليت تتعلق هبـا     واحلقوق
 .يف هذا التفسري

قالـت إهنـا وجـدت أن       :  كـدَّاري  –السيدة هـالربين     - ٢٩
مــن الــصعب إىل حــد مــا فهــم هيكــل اآلليــة الوطنيــة للنــهوض  
بوضــع املــرأة، علــى الــرغم مــن أن بعــض التوضــيحات وردت  

.  القـضايا  من الردود التفصيلية من الدولـة الطـرف علـى قائمـة           
وتساءلت عما إذا كان قد صدر التـشريع املتعلـق بإنـشاء جلنـة         

وكمـا فهمـت، لـن تكـون        . لتعزيز املساواة بني الرجـل واملـرأة      
اللجنة هيئـة إشـرافية أو تنفيذيـة، بـل حمفـال لتعزيـز احلـوار بـني            

ومن الواضـح أن نـص التقريـر        . آليات احلكومة واجملتمع املدين   
 الفقرات املكرسة للموضوع يف األصـل       باللغة اإلنكليزية أغفل  

 .اليوناين، وتود أن تعرف السبب

ــة     - ٣٠ ــة العامـ ــظ أن األمانـ ــا تالحـ ــة أهنـ ــتطردت قائلـ واسـ
وتظهـر  . للمساواة بني اجلنسني جمرد وحدة يف وزارة الداخلية       

اخلربة أن عـدم وجـود وزارة مـستقلة أو وزارة فرعيـة حلقـوق               
. م األداء املتـسم بالكفـاءة  املرأة مييل إىل خلق عقبات هامـة أمـا    

وسألت عما إذا كـان لألمانـة العامـة ميزانيـة مـستقلة يـضمنها               
 .القانون وما هي املوارد املخصصة هلا
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ــا     - ٣١ ــة لتحقيقه ــة اليوناني ــى احلكوم ــاء عل واختتمــت بالثن
بعض اخلطوات اهلامة إىل األمام منذ النظر يف التقريـر الـسابق،          

ــو أن اآل   ــام هـ ــا العـ ــن انطباعهـ ــة   ولكـ ــط الوطنيـ ــات واخلطـ ليـ
ــة جــدا   ــاملرأة التــسري بــصورة فعال وهنــاك ثغــرات . للنــهوض ب

ــتمكني املــرأة واملؤشــرات الــيت        ــة بــني تــدابري احلكومــة ل دائم
وعــالوة علــى ذلــك، . وضــعها برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي

ليست هناك معلومات كافية عن النـساء الـضعيفات، وخباصـة           
مثـــل الغجريـــات واملـــسلمات، مـــن فئـــات األقليـــات اإلثنيـــة، 

 . واملهاجرات

أثنت على التدابري املتخـذة يف ميـدان        : السيدة بيمنتل  - ٣٢
التعليم وملكافحـة األمنـاط اجلامـدة، وال سـيما العمـل الـذي مت               
يف إطــــار خطــــة العمــــل الوطنيــــة للمــــساواة بــــني اجلنــــسني   

ملقاومـــة األمنـــاط اجلامـــدة الـــيت تروجهـــا     ) ٢٠٠٦-٢٠٠١(
وقدأشــار التقريــر إىل دراســات  . م اجلمــاهرييوســائط اإلعــال

أجراها مركز البحوث املعين باملـساواة بـني اجلنـسني يف الفتـرة             
، ولكنــها تــود معرفــة مــا فعلــه املركــز يف  ٢٠٠٢-٢٠٠١مــن 

وأشــار التقريــر إىل مدونــة آلداب املهنــة يف    . اآلونــة األخــرية 
وســائط اإلعــالم اجلمــاهريي جــديرة بالثنــاء، ولكــن احلــصول   

ى مزيد مـن املعلومـات بـشأن فعاليتـها وكيفيـة تغـري سـلوك                عل
مديري وسائط اإلعالم وصورة املرأة منذ إصدار التشريع ذي         

وســـألت عمـــا إذا كانـــت هنـــاك . الـــصلة ســـيحظى بالتقـــدير
عقوبات النتهاك مدونة آداب املهنة، ويف حالـة اإلجيـاب، مـن        

 .أي نوع

أن التــشريع واســتطردت قائلــة إنــه مــن اجلــدير بالثنــاء  - ٣٣
 قــد ضــاعف ٢٠٠٦أكتــوبر /اجلديــد املعتمــد يف تــشرين األول

مكافحة العنف املرتيل، وال سيما بتجـرمي االغتـصاب يف إطـار            
بيد أن مصادر بديلـة     . الزواج وحظر العنف البدين ضد القصَّر     

ــضحايا      ــة أشــارت إىل أن حقــوق ال ــل منظمــة العفــو الدولي مث
الناحيـة العمليـة علـى      معرضة للخطر، من ناحية القـانون ومـن         

والفلسفة وراء التشريع اجلديد تركز علـى احملافظـة         . حد سواء 

وطلبـت  . على وحدة األسرة، مما يـضر بـضحية العنـف املـرتيل           
ــدم     ــدابري عـ ــضائي، وتـ ــيم القـ ــن التحكـ ــافية عـ ــات إضـ معلومـ
التعــرض وخمصــصات امليزانيــة، ومجيــع النقــاط املــثرية الهتمــام   

ــة، عــن اخل   ــو الدولي ــة العف ــر   منظم طــوات املتخــذة لرصــد األث
الفعلي للتشريع على ضحايا العنف وعن ضرورة سن مرسـوم          

 . رئاسي لضمان تنفيذه

رحبـت بـأن آليـات حتقيـق املـساواة          : السيدة نيوبـاور   - ٣٤
ــها     ــدة، ولكن بــني اجلنــسني قــد تعــززت وأنــشئت آليــات جدي
ــشأن اآلليــات املؤســسية      ــه بالفعــل ب ــشاطر القلــق املعــرب عن ت

 وكانـــت األمـــم املتحـــدة تعتربهـــا دائمـــا أدوات  .بوجـــه عـــام
أساسية جيـب أن تنـشئها أو تعززهـا احلكومـات للقـضاء علـى               
التمييـــز ضـــد املـــرأة وحتقيـــق املـــساواة بـــني اجلنـــسني بـــصورة  
موضوعية؛ وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تكون اآلليات علـى          

ولــتمكني األمانــة العامــة للمــساواة  . أعلــى مــستوى للحكومــة
نــسني مــن االضــطالع بوالياهتــا بكفــاءة، جــرى تعزيــز  بــني اجل

ــاء     ــدير بالثنـ ــيء جـ ــذا شـ ــشرية، وهـ ــوارد البـ ــن املـ ــدرهتا مـ . قـ
وباإلضــافة إىل هــذا اهليكــل املركــزي للحكومــة، هنــاك أيــضا   

. مكتب معين باملساواة بـني اجلنـسني يف وزارة الـدفاع الـوطين            
ن ومن املفيد معرفة أن هناك أيـضا خططـا أو إرادة سياسـية مـ              

جانــب احلكومــة إلدخــال وحــدات أو مراكــز تنــسيق يف كــل  
وزارة، أو على األقـل يف اجلهـات املـسؤولة عـن اجملـاالت الـيت               

 .ظهرت فيها عدم املساواة

واستطردت قائلة إن تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين             - ٣٥
ينبغي أن يعـزز املـساواة بوصـفها هـدفا علـى مجيـع مـستويات                

ــم الــــسياسات  ــة رســ ــتحداث األدوات ف. عمليــ ــة واســ التنميــ
ومــن . والتقنيــات الــضرورية يتطلبــان تــوافر املعرفــة واملهــارات 

الواضــح أن اللجنــة املــشتركة بــني الــوزارات للمــساواة بــني       
اجلنـــسني تعـــزز التنـــسيق بـــني الـــوزارات واجلهـــات التنفيذيـــة  
األخرى يف الدولة، ولكن التقرير كان صامتا فيما يتعلـق بـأي            

رى ترمـي إىل متكـني الـوزارات مـن تنفيـذ            آليات مؤسـسية أخـ    
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سياسات    احلكومة املتعلقة بتعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين             
 .بكفاءة واستخدامها ألقصى قدراهتا

واختتمـــت قائلـــة إن اللجنـــة الوطنيـــة للمـــساواة بـــني   - ٣٦
الرجـــل واملـــرأة متثـــل آليـــة جديـــدة، وهـــي متوخـــاة بوضـــوح 

ــة واجملتمــع  كمحفــل دائــم لــضمان التعــاون الفعــال    بــني الدول
وإذا . املدين، ولكنها تفهم أهنا ليست جاهزة للعمل حـىت اآلن     

كان هذا صحيحا، فإهنا تود معرفة مىت ستبدأ يف العمـل، ومـا             
هــي الــوزارات الــيت ســتكون ممثلــة فيهــا ومــا هــي املعــايري الــيت  
ستــستخدم الختيــار ممثلــي األطــراف االجتمــاعيني واملنظمــات 

 . ستشترك يف عملهاغري احلكومية اليت

تكلمت بوصفها عضوا يف اللجنة، فـرددت       : الرئيسة - ٣٧
الــشواغل املعــرب عنــها بــشأن وضــوح اآلليــة الوطنيــة حلقــوق  
املــرأة، والتنــسيق مــع املؤســسات األخــرى وطــرق العمــل مــع   

 .األقليات لوضع السياسات موضع التنفيذ

ــاكورو  - ٣٨ ــسيدة ينَّـ ــان (الـ ــئلة ): اليونـ ــى األسـ  ردَّت علـ
املتعلقة بتطبيـق الربوتوكـول االختيـاري منـذ أن صـدقت عليـه              

، فقالــت إنــه رمبــا يكــون هنــاك ســببان ٢٠٠١اليونــان يف عــام 
ــة حــىت اآلن     ــدمي رســائل إىل اللجن ــدم تق ــل الــسبب  . لع ويتمث

األول يف التردد العام بني املواطنني للجوء إىل املؤسسات علـى       
املالذ األخري بعد نفـاذ     املستوى األورويب أو الدويل، اليت تعترب       

ويتمثــل الــسبب الثــاين يف أن القــانون . ســبل االنتــصاف احملليــة
اليوناين يـشمل جمموعـة قانونيـة شـاملة وفعالـة حلمايـة ضـحايا               

 .التمييز بني اجلنسني

واســـتطردت قائلـــة إن انتـــهاك مبـــدأ املـــساواة بـــني       - ٣٩
خـذة  اجلنـسني يبطـل مجيـع املعـامالت أوالقـرارات القانونيـة املت      

وميكـن  . ويعطي لضحايا التمييز احلق يف إقامة دعـاوى قانونيـة         
أن ُيطلب إىل احملاكم املدنية احلكم مبنح تعويض عـن األضـرار            

وإذا ثبــت . املتكبــدة، يف شــكل تعويــضات ماليــة أو غــري ماليــة
التمييز فيما يتعلق بشروط وأوضاع العمـل، علـى سـبيل مثـال             

ن تطلــب الـضحية تعويــضات  الترقيـة أو التقـدم املهــين، ميكـن أ   
وإذا اجتــاز مرشــح . ماليــة فــضال عــن إعــادة أوضــاع املــساواة 

لوظيفة حكومية امتحانا تنافـسيا وُحـرم مـن الوظيفـة ألسـباب             
غــري متعلقــة بنتــائج االمتحــان ولكــن مبمارســات متييزيــة، علــى 
سبيل املثال احلـصص الـيت ليـست يف صـاحل املـرأة، فـإن القـرار                 

طلب التعويض يأمر بطبيعة احلـال بـإبرام        القضائي الذي يأذن ب   
ويف حالــة إعـالن احملكمــة أن  . عقـد العمـل، حــىت بـأثر رجعـي    

رفــض عقــد العمــل كــان بــاطال والغيــا بــسبب التمييــز القــائم  
علـــى نـــوع اجلـــنس أو املـــضايقة اجلنـــسية، ميكـــن أن تطلـــب   
ــادة      ــر بإع ــضات، األم ــة، إضــافة إىل التعوي ــضحية إىل احملكم ال

 .ان عليهالوضع إىل ما ك

ــيم حقــوق      - ٤٠ ــرح ســؤال عــن تعل ــه طُ ــة إن وأردفــت قائل
وجيري إيالء هذا املوضـوع أمهيـة       . اإلنسان يف كليات احلقوق   

الربامج الدراسـية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان إلزاميـة يف            : متزايدة
ومجيـــع أســـاتذة . مجيـــع كليـــات احلقـــوق الـــثالث يف اليونـــان

ــس    ــوق اإلن ــانون ضــالعون يف معاهــدات حق ــة الق ان، واالتفاقي
ذاهتا مغطاة جيدا يف مواد التـدريس املـستخدمة يف اجلامعـات،            

ــستمر    ــوع مـ ــاة يف املوضـ ــة احملامـ ــاملني يف مهنـ ــدريب العـ . وتـ
وصحيح أنه كانت هناك فتـرة ركَّـز فيهـا هـذا التـدريب علـى                
قانون اجلماعة األوروبية، ولكن التزامات البلد علـى املـستوى          

 احللقات الدراسـية الـيت ُنظمـت        ويف. الدويل مل هتمل مع ذلك    
يف اآلونة األخرية بالتعـاون مـع املراكـز الدوليـة لـإلدارة العامـة              
واهليئات اجلماعية احمللية، عرضـت االتفاقيـة بالتفـصيل، وكـان           

 .القصد متابعة تلك اجلهود يف املستقبل

ومضت قائلة إهنا تـسلم بـأن الوقـت قـد حـان لترمجـة                - ٤١
ويــشري جملــس الدولــة   . للغــة اليونانيــة التوصــيات العامــة إىل ا 

ــستخدمها      ــيت ي ــة، ال ــضائية إىل االتفاقي ــه الق بانتظــام يف أحكام
، ١١٦، مــن املــادة ٢ومتثــل الفقــرة . كأســاس قــانوين لقراراتــه

بيـد أنـه عنـد    . بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة ابتكارا عظيما حبـق      
ا تفــسريها، فـــإن التنــافس بـــني املبـــادئ املختلفــة الـــيت يكفلـــه   
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وبنـاء  . الدستور يلعب دورا، وجيب احملافظة على التوازن بينها       
عليــه، كلمــا طُبِّــق مبــدأ، جيــب مراعــاة عــدم اإلخــالل بتطبيــق  

 .املبادئ األخرى

ومضت قائلة إن اللجنة الوطنية للمساواة بـني الرجـل           - ٤٢
أكتــوبر /واملــرأة قــد أنــشئت رمسيــا بقــانون يف تــشرين األول     

، ٢٠٠٧فربايــر  /مــل يف شــباط   وستــصبح جــاهزة للع ٢٠٠٦
ــاع        ــد أول اجتم ــة عق ــه احلكوم ــزم في ــذي تعت ــت ال ــو الوق وه

واللجنـة مـسؤولة عـن إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف             . ألعضائها
اإلدارة العامــة واجملتمــع، بالتعــاون مــع الــشركاء االجتمــاعيني   

ومعظــم الــوزارات املعنيــة مباشــرة . واملنظمــات غــري احلكوميــة
الـــشركاء االجتمـــاعيني واملنظمـــات غـــري وممثلـــو . ممثلـــة فيهـــا

ــسب تقـــدير        ــون ذلـــك حـ ــشتركني فيهـــا يفعلـ ــة املـ احلكوميـ
 .املنظمات املعنية، اليت ُدعيت لتعيني ممثليها

وأضافت قائلة إن األمانة العامة متثل وحـدة إداريـة يف            - ٤٣
ــا     ــصد هبـ ــة، ويقـ ــة والالمركزيـ ــة، اإلدارة العامـ وزارة الداخليـ

از إدمـــاج املنظـــور اجلنـــساين يف اإلشـــراف بفعاليـــة علـــى إجنـــ 
بيد أنه أصبح من الواضـح أن أسـاليب         . اإلدارة العامة بكاملها  

عمل األمانـة العامـة حباجـة إىل التحـسني علـى ضـوء التزاماهتـا                
وهكذا أنشئت اللجنة الوطنيـة للمـساواة       . على الصعيد الدويل  

بني الرجل واملرأة كوسيلة لضمان التحاور بـني اإلدارة العامـة           
 .واجملتمع املدين

واختتمت قائلة إن حقيقـة أن احلكومـة تـويل اهتمامـا             - ٤٤
خاصا إلدماج الفئات الضعيفة يف اجملتمـع تـربهن عليهـا اخلطـة       
الوطنية لإلدماج االجتماعي، اليت أُعدت فيهـا وُنفـذت تـدابري            

وهنـاك خطـة عمـل متكاملـة       . مترابطة جلميع الفئـات الـضعيفة     
ستهدفة يف التــشريع املعتمــد يف للمهــاجرين بــصورة خاصــة مــ 

 .٢٠٠٧ وستنفذ يف عام ٢٠٠٥عام 

قالـــــت إن كلمـــــة ): اليونـــــان (الـــــسيدة تـــــسوماين - ٤٥
ال تعكــس بدقــة أمهيــة األمانــة العامــة بوصــفها آليــة “ وحــدة”

وخمصـصات  . وطنية وفرعـا سياسـيا، ولـيس إداريـا، للحكومـة          
ضـافة  وباإل.  مليـون يـورو يف الـسنة       ٣ميزانيتها كافيـة، حـوايل      

ــوزارات      ــات الـ ــن ميزانيـ ــة مـ ــاك حـــصص هامـ ــك، هنـ إىل ذلـ
األخـــــرى ذات الـــــصلة، مثـــــل وزارات العمـــــل، والتعلـــــيم، 

واللجنة الوطنيـة   . والزراعة، مكرسة لقضايا السياسة اجلنسانية    
اجلديدة للمساواة بـني الرجـل واملـرأة يرأسـها وزيـر الداخليـة،              

 . للبلدالذي يلي فحسب رئيس الوزراء يف التسلسل اإلداري 

قالـــت إن مــــصطلح  ): اليونــــان (الـــسيدة ينَّـــاكورو   - ٤٦
علــى النحــو املــستخدم يف التــشريع اليونــاين، “ تــدابري إجيابيــة”

املـستخدم يف   “ التدابري اخلاصـة املؤقتـة    ”وهو مرادف ملصطلح    
االتفاقية، فسَّره جملس الدولة على أنه يعـين التـدابري الراميـة إىل         

 والقـانون اجلديـد املتعلـق بـالعنف         .جعل املساواة حقيقة واقعـة    
واجلهــود املــستوحاة مــن . املــرتيل ميثــل خطــوة هامــة إىل األمــام

اختـاذ تـدابري تـشريعية قويـة        :  للجنـة تـشمل    ١٩التوصية العامة   
حلمايــة املــرأة الــيت تقــع ضــحية للعنــف املــرتيل، مثــل توقيــع         
عقوبــات جنائيــة؛ واللجــوء إىل الــدعاوى املدنيــة والــنص علــى  

يض؛ واختــــاذ تــــدابري وقائيــــة مثــــل الــــربامج التدريبيــــة  التعــــو
والتثقيفية؛ واختاذ تدابري محائية مثل أماكن اإليـواء، وخـدمات          

 .إسداء املشورة وخدمات االدماج والدعم

واســـتطردت قائلـــة إن هنـــاك ابتكـــارا هامـــا يف إطـــار  - ٤٧
القـــانون اجلديـــد يتمثـــل يف وضـــع نظـــام جهـــود الوســـاطة يف 

ــة  ــدعاوى اجلنائي ــيم     . ال ــن التحك ــة م ــر مرون ــهج أكث ــذا الن وه
القضائي ويضمن على حنو أفضل حقـوق الـضحايا، مبـن فـيهم        

وهي عملية طوعية بالكامـل بـدون فـرض التـزام علـى             . النساء
: والشروط املسبقة الرئيسية إلجراءات الوسـاطة هـي   . ةالضحي

التعهــد القــاطع مــن اجلــاين املزعــوم بعــدم ارتكــاب أي عنــف    
مــرتيل يف املــستقبل؛ ويف حالــة املعاشــرة، عليــه أن يتــرك مــرتل  
الزوجيــة لفتــرة زمنيــة معقولــة إذا طلبــت الــضحية ذلــك؛ وأن   

ون  خيضع لعالج متخصص لفتـرة يعتربهـا املعـاجلون املتخصـص          
 .مناسبة؛ ودفع تعويض معقول للضحية
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واختتمت قائلة إن هذا اإلجـراء يتمـشى مـع التوصـية             - ٤٨
ــة نــصه علــى تعــويض الــضحية وبرناجمــه    ١٩العامــة   مــن ناحي

وهـذا اإلجـراء   . العالجي إلعادة تأهيل اجلاين علـى حـد سـواء      
ــسلطات      يهــدف إىل متكــني املــرأة مــن طلــب املــساعدة مــن ال

وقــد أظهــرت الدراســات . ة دعــوى جنائيــةالعامــة بــدون إقامــ
الــسابقة العتمــاد القــانون أنــه كــثريا مــا كانــت املــرأة متــرددة   
للجوء إىل الشرطة، أو املدعني العامني أو احملاكم، وخباصة إذا           
كــان لــديها أطفــال صــغار أو كانــت تفتقــر إىل املــوارد املاليــة، 

 .خوفا من رؤية زوجها مودعا يف السجن

ــسو  - ٤٩ ــسيدة تـ ــان (ماينالـ ــوزارات  ): اليونـ قالـــت إن الـ
املــسؤولة عــن العمــل والتنميــة لــديها وحــدات معنيــة بــشؤون   
اجلنــسني تتنــاول علــى وجــه التحديــد قــدرة املــرأة علــى تنظــيم 

ــدة    ــا اجلدي ــرأة يف البحــث والتكنولوجي ــشاريع واشــتراك امل . امل
وهناك أيضا جلان إقليمية معنية باملساواة بـني اجلنـسني يرأسـها        

 . كل منطقةحمافظ

 ٦ و٥املادتان 

ــوكر   - ٥٠ ــسيدة كــ ــاه–الــ ــوع  :  أبَيــ ــادت إىل موضــ عــ
إجــراءات الوســاطة، فقالــت إنــه مــع أن النيــة وراء اإلجــراءات 

ــذ حبــذر    ــة، جيــب أن تنف ــف    . طيب ــع العن ــل م وأي واحــد تعام
وإذا فعلــت . املــرتيل يعــرف مــدى تــردد املــرأة يف اإلبــالغ عنــه 

بالفعـل هـذه الظـاهرة      ذلك، فإهنا عـادة مـا تكـون قـد عاشـت             
ومـن غـري املـرجح      . لفترة طويلة ويكـون دافعهـا معاقبـة اجلـاين         

أن تكــون الوســاطة حــافزا علــى اإلبــالغ وميكــن يف الواقــع أن 
 .تكون عائقا

واســـتطردت قائلـــة إن مـــصدر قلقهـــا الرئيـــسي، مـــع  - ٥١
ذلــك، هــو أن العمليــة ال حتركهــا الــضحية بــل املــدعي العــام،  

ين قبـول الوسـاطة القـضائية مقابـل الوعـد          الذي يطلب إىل اجلا   
بعــدم ممارســة العنــف املــرتيل مــرة أخــرى، وحــضور جلــسات   

وال ُيطلـب إىل الـضحية      . عالج ودفع تعويض كـاف للـضحية      

ويف هـذه   . قبول الوساطة القضائية إال بعد أن يكون قـد وافـق          
احلالة تكون الـضحية واقعـة حتـت ضـغط كـبري، وال سـيما إذا                

يا على اجلاين، وقد ُترغم علـى القبـول حـىت           كانت معتمدة مال  
وتبــدو . لــو كانــت الوســاطة مــا كانــت ترغــب فيــه بالــضرورة

ــة    ــاين، ألن أي دعـــوى جنائيـ ــاحل اجلـ ــها يف صـ ــة بكاملـ العمليـ
وأعربـت  . منظورة ضده تسقط مبجرد موافقتـه علـى الوسـاطة         

عن أملها يف أن ترصد احلكومة تنفيـذ إجـراءات بدقـة شـديدة              
 حقوق املرأة متمتعـة باحلمايـة وأال يـستخدم          لضمان أن تكون  

 . اجلاين الوساطة للتهرب من العدالة

واختتمــت بالــسؤال عمــا إذا كــان قــد صــدر مرســوم   - ٥٢
ــاب، مـــىت    ــة اإلجيـ ــد، ويف حالـ ــانون اجلديـ رئاســـي لتنفيـــذ القـ

 مـن القـانون،     ٢٢وطبقـا للمـادة     . سيدخل القانون حيز النفـاذ    
من الدولة لتغطيـة تكـاليف   ميكن للضحية احلصول على أموال   

ــدعوى ــذلك، ومــا إذا      . ال ــة ل ــرف شــروط األهلي ــود أن تع وت
كانت مجيع جوانـب الـدعوى القـضائية سـتكون مغطـاة، ومـا         
هــي التــدابري اجلــاري اختاذهــا لكفالــة أن يكــون القــضاة الــذين 
سيباشـــرون إجـــراءات الوســـاطة مـــدربني مبـــا فيـــه الكفايـــة       

 .ومدركني آلثارها الكاملة

طلبت إحـصاءات عـن عـدد احلـاالت         : سيدة سيمز ال - ٥٣
اليت أحيلت للوساطة وللمحاكمة وعدد اجلناة الذين صـدرت         

وقالـت إن إشـارة خاطئـة ُترَسـل إذا          . ضدهم أحكام وُسـجنوا   
كــان اجلنــاة يواصــلون ارتكــاب اجلــرائم اجلنائيــة بــدون توقيــع  

ويتعرض كثري مـن النـساء ألفعـال شـنيعة بـل وميـنت              . اجلزاءات
 وهــو جرميــة خطــرية جــدا تــربر متامــا –العنــف املــرتيل بــسبب 

 .سجن اجلاين

واســتطردت قائلــة إن احلكومــة جــديرة بالثنــاء لكــثري    - ٥٤
من التدابر اليت اعتمدهتا ملعاجلة االجتار بالنساء والفتيـات، غـري            
أنه من الواضح أن النظام ال يسري بصورة حسنة دائما بالنـسبة            

وفري خطـــوط هاتفيـــة ســـاخنة وقـــد بـــدأ العمـــل بتـــ. للـــضحايا
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وتعـاد الـضحايا إىل أوطاهنـا    . وأماكن إيواء ولكنه أخذ يتوقف   
وبنـاء  . بسرعة لدرجة أهنن ال يتواجـدن أثنـاء مرحلـة احملاكمـة           

عليه ال تـشعر العقـول املـدبرة لالجتـار بـالقوة الكاملـة للقـانون                
وتظل حرة يف مواصلة أنشطتها لعدم وجود مـن يقـيم القـضية             

أُبلغت اللجنـة بـأن متويـل الدولـة للمنظمـات غـري            وقد  . ضدها
احلكومية، وهي على جانب كـبري مـن األمهيـة يف التعامـل مـع               

. االجتار يف مجيـع أحنـاء العـامل تقريبـا، اخنفـض بـصورة شـديدة               
ومــن املــثري لإلهتمــام معرفــة التقيــيم العــام حلالــة االجتــار حــىت    

ار قـد قٌيِّمـت     اآلن، وما إذا كانت استراتيجية التعامل مع االجت       
 .وما إذا كانت توجد إحصاءات أو قاعدة بيانات عن االجتار

ــشروع يف     - ٥٥ ــري مـ ــيس غـ ــاء لـ ــة إن البغـ واختتمـــت قائلـ
ــة    ــصورة قوي ــه خيــضع للتنظــيم ب ــان، ولكن ــى ســبيل  : اليون وعل

ــدارس أو     ــالقرب مــن امل ــواخري ب ــال، ال ميكــن أن توجــد امل املث
ــائس طبــق علــى  وســألت عــن نــوع نظــام اإلشــراف امل    . الكن

املواخري وما إذا كانـت علـى صـواب يف االعتقـاد بـأن البغايـا،            
 .وليس زبائهن أو أصحاب املواخري، خيضعن للجزاءات

قالت إن من اجللي أن املرأة اليونانيـة        : السيدة ديريام  - ٥٦
تتمتـع باملــساواة القانونيــة، غــري أن وضــعها القــانوين مل يتــرجم  

والقـيم املقولبـة واألبويـة      . عيـة بالكامل إىل حقيقة واقعـة اجتما     
ــة الــيت ترتكــز عليهــا أفعــال وســلوك النــاس واملؤســسات     املعين

. تسهم يف وجود الفجوة بني الوضع القانوين واحلقيقة الواقعـة         
وقد ذُكرت تدابري ملقاومة القولبة، مشلـت التوعيـة، والتـدريب           
وإعــداد املــواد التثقيفيــة اجلديــدة، ولكنــها، مــع أهنــا ضــرورية،  

واألسـباب اهليكليـة لعـدم املـساواة حباجـة          . هنا ليـست كافيـة    فإ
 .أيضا إىل املعاجلة

واســتطردت قائلــة إهنــا تــود معرفــة املزيــد عــن أنــشطة  - ٥٧
مركز البحوث املعين باملساواة بـني اجلنـسني ومـا إذا كـان قـد               
أجرى دراسـات عـن شـواهد حمـددة لإليديولوجيـة الـيت تقـف               

أة، وهيمنـة الرجـل، واألثـر الـسليب         وراء القولبة، أي تبعيـة املـر      

لإلسناد اإلجتماعي للهويات، واملسؤوليات واألدوار املختلفـة       
ــدة        ــد اجلام ــا القواع ــيت حتــايب هب ــة ال ــرأة والرجــل، والطريق للم

وإذا مل يكن قد أجرى ذلـك البحـث، فإنـه           . الرجل على املرأة  
 .قد ينظر يف القيام به

ــد حــسب    - ٥٨ ــا إذا كــان املركــز ق  تكــاليف وســألت عم
وضع عبء التـدبري املـرتيل علـى عـاتق املـرأة وحـدها، ومـا إذا                 
كانت قد ُبـذلت جهـود لزيـادة الـوعي لبيـان أن تلـك األعبـاء                 

وينبغـــي حـــساب القيمـــة . تـــشكل متييـــزا وانتـــهاكا للحقـــوق
النقدية للمسامهة اليت يقدمها عمل املرأة غـري املـدفوع األجـر،            

ة كجزء من سياسة الدولـة،      إلمكان القيام باستثمارات يف املرأ    
وأيــضا، ينبغــي أن يــستعرض املركــز مجيــع القواعــد  . وتربيرهــا

املؤسسية للدولة اليت متيز أساليب حياة الرجـل وقدراتـه، علـى            
ــدراهتا   ــرأة وق ــاة امل واستفــسرت عمــا إذا كانــت  . أســاليب حي

هناك أي تدابري خاصة مؤقتة ُيعمل هبا لتشجيع املـرأة لالنتقـال    
غـــري التقليديـــة وتـــشجيع الرجـــل لالنتقـــال إىل  إىل الوظـــائف 

ويقــول التقريــر إن . الوظــائف األكثــر خــضوعا هليمنــة اإلنــاث
 يف املائـة    ١٠احلصص اليت ليست يف صاحل املرأة، مثل نسبة الـ          

 يف املائة للقبول يف فرقة اإلطفاء وشرطة البلدية، علـى         ١٥والـ  
مـا كـان هـذا      ومـن املـثري لالهتمـام معرفـة         . التوايل، قد ألغيـت   

اإلجراء قد أدى إىل زيادة التحاق املرأة بفرقة اإلطفاء وشرطة           
 .البلدية

طلبــت تفاصــيل عــن التــشريع احملــدد   : الــسيدة ســيغا - ٥٩
ــع     ــدابري ملنـ ــاذ أي تـ ــان جيـــري اختـ ــا إذا كـ ــاء ومـ املتعلـــق بالبغـ

ومــن . العــامالت املهــاجرات مــن اســتدراجهن ملمارســة البغــاء
ان، وهـي مقـصد حمبـوب جـدا للـسياح           اجلدير بالثنـاء أن اليونـ     

ومعروفة بأهنا بلد عبور ألغراض االجتار، قد اعتمـدت قـوانني           
ويعمــل كــثري مــن اليونانيــات يف قطــاع  . كــثرية بــشأن االجتــار

فهــل أُجريــت أي دراســات استقــصائية عــن خمــاطر  : الــسياحة
االجتار هبـن أو اسـتدراجهن ملمارسـة البغـاء، سـواء يف وطنـهن              

 خرى؟أو يف بلدان أ
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تكلمت بوصفها عـضوا يف اللجنـة، فقالـت         : الرئيسة - ٦٠
ــان إال ســجن واحــد خــاص      ــه ال يوجــد يف اليون إهنــا تفهــم أن

وســـألت عمـــا إذا كـــان اجلنـــسان يـــسجنان بـــصورة . للنـــساء
منفــصلة يف الــسجون األخــرى، ومــا إذا كانــت قواعــد األمــم  

ــة األخــرى املتعلقــة مبعاملــة الــسجنا   ء املتحــدة والقواعــد الدولي
وملــا كــان معــدل البطالــة مرتفعــا جــدا، قــد  . حتظــى بــاالحترام

تكون املرأة مثبطة اهلمة لتقدمي شكاوى عـن املـضايقة اجلنـسية            
ولــذلك مــن احلتمــي إجيــاد طــرق لتفعيــل      . يف مكــان العمــل 

 . القانون على حنو أفضل ضد املضايقة اجلنسية

ــاكورو  - ٦١ ــسيدة ينَّـ ــان (الـ ــئلة  ): اليونـ ــى األسـ ردت علـ
علقة بالوساطة، فقالت إهنا ليست إجراء خارجا عـن نطـاق           املت

القانون بل باألحرى إجراء قضائيا ويتمشى كليـة مـع التقاليـد            
. القانونية لبلـدها يف املـسائل املدنيـة واجلنائيـة علـى حـد سـواء               

وحمـــاوالت مـــصاحلة األطـــراف املتخاصـــمة هـــي مـــن بـــني        
 ذلـك،   اختصاصات القضاة يف الدعاوى املدنية؛ وعـالوة علـى        

فإنــه يف الــدعاوى اجلنائيــة، حــىت قبــل بــدء العمــل بــاإلجراءات 
اجلديدة، كان املـدعي العـام يقـوم مبحـاوالت حلـل اخلالفـات،         

ــر   ــل األسـ ــك داخـ ــا يف ذلـ ــناد   . مبـ ــسبب يف إسـ ــو الـ ــذا هـ وهـ
ــام     املــسؤولية عــن الوســاطة إىل املــدعي العــام بــدال مــن أي قي

م شـديد ملـدى     بيد أهنا وافقت على ضـرورة إيـالء اهتمـا         . آخر
ولـيس باالسـتطاعة    . جناح القانون اجلديـد مـن الناحيـة العمليـة         

حــىت اآلن إعطــاء أرقــام، إذ أنــه مل يــدخل حيــز النفــاذ إال منــذ 
وعنــد . ٢٠٠٧ينــاير /عهــد قريــب، يف أوائــل كــانون الثــاين    

ــة       ــنظم القانونيـ ــة للـ ــة مقارنـ ــت دراسـ ــانون، أجريـ ــداد القـ إعـ
يف مجيـع البلـدان الـيت       قد أظهرت تلـك الدراسـة أنـه         . األخرى

ــة، متثلــت اخلطــوة       ــرتيل لألنظم ــا ظــاهرة العنــف امل ختــضع فيه
األوىل يف إدراج عقوبــــــات يف التــــــشريع، وزادت القــــــوانني 

ومتثلت املبـادرة اليونانيـة يف      . الالحقة من دقة جمموعة القوانني    
تلــك اخلطــوة األوىل، ويف غــضون ســنوات قليلــة ميكــن إجــراء 

 .حتليل لفعاليتها

ــان، الُيعتمــد مرســوم      - ٦٢ ــه يف اليون ــة إن واســتطردت قائل
رئاسي إلنفاذ القانون إال إذا كانت أحكام القـانون تفتقـر إىل            

وليـست تلـك هـي      . قدر كاف من الوضوح للتطبيـق التلقـائي       
احلال بالنسبة للقانون املتعلق بالعنف املرتيل، مع ذلـك، حيـث           

هـي ممارسـة   تقوم وزارة العـدل حاليـا بإعـداد تعمـيم إداري، و         
أكثر شيوعا بكثري يتم هبا توفري عناصر إضافية لتـسهيل تفـسري            

املـــسؤولني العمـــوميني، : القـــانون مـــن جانـــب مجيـــع املعنـــيني
 . والقضاة والشرطة

ومــضت قائلــة إن القــانون اجلديــد ال يــشمل تقــدمي       - ٦٣
املــساعدة لــضحايا العنــف املــرتيل ألنــه يتنــاول يف املقــام األول   

ــات اجلن وتــضطلع . ائيــة، ولكــن توجــد تــدابري موازيــة    العقوب
بتقدمي املساعدة املراكز االستشارية اخلمسة اليت أنشأها مركـز         

وهــي ال تقـع يف أثينــا  . البحـوث املعــين باملـساواة بــني اجلنـسني   
ــاطق   ــضا يف خمتلــف املن ــل أي ــدي  . فحــسب ب ــانون بل ــاك ق وهن

 جديد ميكِّـن البلـديات مـن تقـدمي املـساعدة، وإسـداء املـشورة              
وهــذه الالمركزيــة يف . وتقــدمي الــدعم لــضحايا العنــف املــرتيل 

االختــصاص تتفــق مــع االجتــاه الــدويل حنــو إشــراك املؤســسات 
وباإلضـافة إىل ذلـك، فإنـه       . احمللية يف تقدمي املساعدة للـضحايا     

ــا،     ــد إلدارة احملافظــات جيــري إعــداده حالي ــا لقــانون جدي طبق
ىل حتقيــق سُتنــشأ رابطــات عــن طريــق شــراكات ال هتــدف إ     

الربح مع املنظمات غري احلكومية إلنـشاء وإدارة أمـاكن إيـواء            
 . للضحايا

أكـدت اإلرادة الـسياسية     ): اليونان (السيدة تسوماين  - ٦٤
. القوية حلكومتها إلفـادة املـرأة عـن طريـق إجـراءات الوسـاطة             

وأثنــاء إعــداد التــشريع ذي الــصلة، أجريــت مــشاورات مــع       
ــة وا  ــة حلقــوق اإلنــسان  املنظمــات غــري احلكومي ــة الوطني . للجن

ــق       ــدى حتقيـ ــب مـ ــن كثـ ــد عـ ــستعدة ألن ترصـ ــة مـ واحلكومـ
 .اإلجراءات للنتائج املرجوة من الناحية العملية
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ردا علـــى األســـئلة ): اليونـــان (الـــسيدة كاتـــساريدو - ٦٥
ــني       ــساواة ب ــين بامل ــز البحــوث املع ــصاصات مرك ــة باخت املتعلق

األمانــة العامــة اجلنــسني، قالــت إن املركــز يعمــل حتــت ســلطة  
ويتمثـل دوره يف دعـم      . للمساواة بني اجلنـسني وبتمويـل منـها       

السياسات والربامج احلكوميـة املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني            
وللمركـــز . يف امليــادين الـــسياسية، واالقتــصادية واالجتماعيـــة  

ــال التحــضريية       ــة وجتــري األعم ــاطق خمتلف ــروع يف من ــة ف أربع
ويعمــل املركــز لــضمان . يــة أخــرىإلضــافة أربعــة فــروع إقليم

ــة    ــة للحكوم ــات الدولي ــاء بااللتزام ــع   . الوف ــاون املركــز م ويتع
اجلامعات يف إجراء دراسات وحبـوث يف مـسائل املـساواة بـني             
ــشر      ــة، وين ــوعي والتوعي ــادة ال ــربامج لزي ــضطلع ب ــسني، وي اجلن
ــية    ــنظم عقــــد احللقــــات الدراســ ــات، ويــ النــــصوص والكتيبــ

ــع امل   ــاون م ــؤمترات ويتع ــة، واألوروبيــة   وامل ؤســسات احلكومي
 . والدولية األخرى

وردا علــى األســئلة املتعلقــة بــصورة املــرأة يف وســائط   - ٦٦
، مــن مدونــة آداء ٤، مــن املــادة ٢اإلعــالم، قالــت إن الفقــرة  

مهنــة إذاعــة األنبــاء واإلذاعــات الــصحفية والــسياسية األخــرى 
رأة حتظــر نــشر الرســائل والــصور العنــصرية، واملتحيــزة ضــد املــ

واحتــرام . والــيت حتــد علــى كراهيــة األجانــب واآلراء الطائفيــة 
ــضعيفة األخــرى       ــات ال ــع الفئ ــة ومجي ــة والديني ــات اإلثني األقلي

، من املدونة فيمـا يتعلـق       ٣، من املادة    ٢وتنص الفقرة   . إلزامي
بــربامج اإلعــالن، والبيــع عــن بعــد ورعايــة اإلذاعــات علــى        

ارضا مع احترام كرامة    ضرورة أال يكون اإلعالن اإلذاعي متع     
اإلنــسان، واســتخدام جــسم اإلنــسان علــى حنــو مهــني لتــرويج 
بيع السلع واخلدمات، واستخدام التمييز على أسـاس العنـصر،          
ــايري    ــة، أو تـــشجيع املعـ أو نـــوع اجلـــنس، أو الـــدين أو القوميـ

ومتـشيا مـع تلـك النـصوص،        . املتحيزة ضـد املـرأة أو العنـصرية       
عة والتليفزيون إجراء يف شـكل فـرض   اختذ اجمللس الوطين لإلذا 

غرامات أو تعليق إلذاعـة الـربامج الـيت تتـضمن مـشاهد عنيفـة               
 .أو مشاهد تضر بصورة املرأة

ــه مــن بــني املــشاريع الكــثرية الــيت      - ٦٧ ــة إن واختتمــت قائل
، “سواســية”نفــذها مركــز البحــوث، فإهنــا تــود ذكــر مبــادرة 

.  منـاطق خمتلفـة    اليت متثـل جهـدا هامـا لزيـادة الـوعي انطلـق يف             
ويرمي هذا اجلهد إىل إعـداد هياكـل وأدوات دعـم للحـد مـن               

وتتــضمن . التفرقــة بــني الــذكور واإلنــاث يف وســائط اإلعــالم 
األنــشطة محلــة توعيــة للــصحفيني، واملراســلني وغريهــم مــن       
العاملني يف وسائط اإلعالم، وإجراء دراسـات لتحديـد مكـان           

تثقيفية والتـدريب علـى     املرأة يف وسائط اإلعالم، ووضع مواد       
ويف مشروع مستقل على نطـاق الـوطن بـشأن     . تكافؤ الفرص 

ــتفاد مـــن التمويـــل    حتويـــل األمنـــاط اجلامـــدة يف املـــدارس، اسـ
السخي واملشاركة اهلائلة من املدرسني والطلبة، متثلت إحـدى         
القضايا املغطاة يف صورة املرأة يف وسـائط اإلعـالم؛ وقـد تـبني              

ئط اإلعــالم اجلمــاهريي بقولبــة الرســائل أن املعرفــة بقيــام وســا
 .ذات قيمة هائلة للطالب

ــسيدة تـــسوماين - ٦٨ ــان (الـ ــها ): اليونـ قالـــت إن حكومتـ
ــشر،      ــادي يف مكافحــة االجتــار بالب ــدور قي ــام ب ســعت إىل القي
ــة    وأنــــشأت تــــدرجييا القاعــــدة القانونيــــة، واإلداريــــة واملاديــ

ــترقا      ــشكل احلــديث لالس ــذا ال ــى ه ــضاء عل ــضرورية للق . قال
وعززت اليونان جهودها للتصدي لتلك الظاهرة، مبا يف ذلـك          
ــاون بــني مــسؤويل      ــشريعية، والتع ــق اإلصــالحات الت عــن طري
إنفــاذ القــانون، واملــدعني العــامني واهليئــة القــضائية، وتــوفري       
احلمايــة الواســعة للــضحايا وحتديــد أشــكال اســتغالل ضــحايا   

نــشأ، والعبــور كمــا أهنــا عــززت تعاوهنــا مــع بلــدان امل. االجتــار
ــشجعة    ــائج م ــصد، وحققــت نت ــع   . واملق ــة م ــاون احلكوم وتتع

اجملتمع املدين يف تنفيذ خطـة عمـل وطنيـة شـاملة تـضم جهـود                
 املنــع، واحلمايـــة  –مكافحــة االجتــار علــى مجيــع املــستويات      

 بالتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري –واملقاضــاة 
ــة ــددة . احلكوميـ ــتراتيجية املتعـ ــذه االسـ ــة  وهـ ــه ملكافحـ  األوجـ

االسترقاق احلديث جرى التسليم هبـا علـى النحـو الواجـب يف           
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 بـشأن االجتـار باألشـخاص       ٢٠٠٦يونيه  /تقرير مؤرخ حزيران  
 .أصدرته وزارة خارجية الواليات املتحدة

أضــــاف قــــائال إن ): اليونــــان (الــــسيد موســــكوف - ٦٩
احلكومة واجملتمع املـدين علـى حـد سـواء يبـذالن جهـدا هـائال            

لتقيـــد بأفـــضل املمارســـات القائمـــة يف املنظمـــات الدوليـــة      ل
ــدان األخــرى ملكافحــة االجتــار    ــة مــشتركة   . والبل ــي حماول وه

كما أهنـا متثـل     . تسهم فيها بقدر كبري املنظمات غري احلكومية      
. حتــديا هامــا للثقافــة القانونيــة والــسياسية والــشعبية لليونــان      

 هنج حقوق اإلنـسان     واملعاجلة الفعالة لالجتار بالبشر باستخدام    
مرتبطة بقـدر كـبري جـدا باجلهـد املبـذول فيمـا يتعلـق باألمنـاط                 

 .اجلامدة، والقيم واملبادئ واملواقف

واستطرد قائال إن اللجنة اليت ترصد معـدل التقـدم يف            - ٧٠
خطة العمل الوطنية تتألف من ممثلني عن الـوزارات املختـصة،           

وجتتمـع  . حكوميـة  منظمـة غـري      ١٢واملنظمة الدولية للهجرة و   
اللجنة مرتني يف الشهر وبذلك ميكنها متابعة احلالة عـن كثـب            

وُيبـذَل اجلهـد لتطبيـق      . وحتديد املشاكل اجلديدة عند ظهورها    
 .هنج شامل يشمل املنع، واحلماية واملقاضاة

وأردف قــائال إنــه مــع أن النتــائج الــيت حتققــت كانــت  - ٧١
الكامـل علـى هـذا      مشجعة، مـن اخلطـأ القـول إنـه مت التغلـب ب            

فاالجتار قضية معقدة، تتـضمن حقـوق اإلنـسان مـن           . التحدي
وكـثريا مـا يـتمكن      . جانب واجلرمية املنظمة من اجلانب اآلخـر      

اجملرمون من أن يظلوا متقدمني علـى الـسلطات بتقـدمي حـوافز             
وخطـة العمـل    . جديدة تثبط مهة الضحايا عن التقـدم لإلبـالغ        

املمارســات، مثــل إتاحــة فتــرة الوطنيــة اليونانيــة تــشمل أفــضل 
التفكري اليت متكـن الـضحية مـن احلـصول علـى الـدعم النفـسي          
االجتماعي الكايف للتعاون مـع الـسلطات يف تـوفري املعلومـات            

ــشر   ــدين جتــار الب ــيت ت ــل كــبري للمنظمــات غــري    . ال ــدِّم متوي وقُ
ــة ــامني      : احلكومي ــدى الع ــى م ــا عل ــورو تقريب ــني ي مخــسة مالي
ذا املبلغ ألغـراض تـوفري أمـاكن اإليـواء،     واستخدم ه . املاضيني

ــستهدف       ــوعي يـ ــادة الـ ــام لزيـ ــود هـ ــانوين وجملهـ ــدعم القـ والـ
وُنفــذت حلقــات . املــسؤولني الــذين يتــصلون بــضحايا االجتــار

 مدينـة يونانيـة، بالتعـاون مـع       ٣٤دراسية ومـشاريع تثقيفيـة يف       
ويف إطار مـشروع لالحتـاد األورويب،       . الرابطة الدولية للشرطة  

دريب فريــق وطــين مــن املــدرِّبني يتــألف مــن مــدعني   جــرى تــ
عــامني وضــباط شــرطة وممــثلني عــن املنظمــات غــري احلكوميــة  

 .بغية تعزيز السياسات املتعلقة باالجتار بصورة أكثر فعالية

ومضى قائال إن قواعد البيانـات متثـل جـزءا هامـا مـن               - ٧٢
أي اســتراتيجية ملكافحــة االجتــار، ومــع أنــه لــيس مــن الــسهل   

. صد هذه الظاهرة، جيري بـذل جهـود هامـة يف هـذا الـصدد          ر
ويــسهم مجيــع املــشتركني يف خطــة العمــل الوطنيــة اليونانيــة يف 

ــدة البيانـــات الوطنيـــة   ــثري مـــن األحكـــام القانونيـــة    . قاعـ وكـ
يستهدف االجتار حاليا، وفقا لألوامر التوجيهيـة الـصادرة عـن           

ــة األخــرى الــيت أُدرجــ    ــا والــصكوك الدولي ت يف جملــس أوروب
وصـحيح أنـه جـرت أحيانـا حماكمـة          . اإلطار القـانوين اليونـاين    

الضحايا إىل جانب املتاجرين هبـن، ولكـن جتـري معاجلـة تلـك       
 . احلالة غري املرضية، وقد حتققت نتائج مشجعة

واختــتم قــائال إنــه جيــري القيــام مببــادرات فيمــا يتعلــق   - ٧٣
ــسية  ــسياحة اجلنـ ــة لتع  . بالـ ــود املبذولـ ــن اجلهـ ــزء مـ ــز وكجـ زيـ

 اتفاقيـة   ٢٠٠٦املسؤولية االجتماعية اجلماعية، ُوقعت يف عـام        
تعــاون مــع كــثري مــن متعهــدي الــسياحة اليونــانيني بغيــة وضــع 
مدونة آلداب املهنة ملنع االجتار وزيادة الـوعي بـاخلطوات الـيت            

ــا  ــانوين  . ُتتَّخـــذ يف احلـــاالت عنـــد وقوعهـ ــار القـ ــا لإلطـ وطبقـ
ــذين يقب    ــائن ال ــرض الزب ــد، يتع ــم خــدمات    اجلدي ــن عل ــون ع ل

 .ضحايا االجتار للمعاقبة بالسجن

ــسوماين  - ٧٤ ــسيدة تـ ــان (الـ ــاك  ): اليونـ ــأن هنـ ــلمت بـ سـ
اختالفا بني التشريع املعمول به واحلالة الفعلية يف اليونان فيمـا           

وكما أنه صـحيح يف كـثري مـن بلـدان           . يتعلق باألمناط اجلامدة  
ييـز الفعلـي علـى      العامل، متثل األمناط اجلامدة سـببا أساسـيا للتم        



CEDAW/C/SR.767(A)

 

16 07-21932 
 

وتعمل األمانة العامـة للمـساواة      . مجيع مستويات احلياة اليومية   
ــى مقاومــات هــذه الظــاهرة    ــسني عل ــد أُدرجــت  . بــني اجلن وق

ــدة يف كــل جمــال مــن اجملــاالت      ــدابري ملكافحــة األمنــاط اجلام ت
بيـد  . الرئيسية األربعة خلطة العمل املتعلقة بالـسياسة اجلنـسانية        

لتزام الطويل األجـل ضـروريان مـن أجـل          أن العمل الشاق واال   
 .إحراز تقدم واضح

ــساريدو  - ٧٥ ــسيدة كات ــان (ال ــة  ): اليون ــت إن احلكوم قال
تعلـــق أمهيـــة كـــبرية علـــى حتويـــل األمنـــاط اجلامـــدة واملفـــاهيم  
املسيطرة فيما يتعلق بـأدوار ومـسؤوليات البنـات والبـنني، وال            

ساواة بـني   ويضطلع مركز البحوث املعين بامل    . سيما يف األسرة  
اجلنسني مبشروع على نطـاق الـوطن لتنبيـه املدرسـني بالقـضية              
املتمركزة على تعزيز املساواة بني اجلنـسني يف التعلـيم الثـانوي            

 .والتدريب املهين التمهيدي

وبعــد أن وصــفت طرائــق تنفيــذ املــشروع، قالــت إن    - ٧٦
كـــشف التمييـــز بـــني اجلنـــسني : األهــداف النهائيـــة تتمثـــل يف 

يف النظــام التعليمــي، وعلــى وجــه التحديــد يف ســلوك املتأصــل 
املدرســني والتالميــذ؛ وإلقــاء نظــرة فاحــصة علــى طريقــة متثيــل 
اإلناث والذكور يف الكتيبات املدرسية؛ وزيـادة الـوعي بـشأن           
اهلياكـــل األبويـــة ومكـــان املـــرأة املتـــدين يف اجملتمـــع املعاصـــر؛  

ــة اجلنـــسانية علـــى    ــأثري القولبـ ــة تـ ــوين وتعزيـــز فهـــم كيفيـ تكـ
الشخـــصية يف بيئـــة املدرســـة وبيئـــة األســـرة؛ وزيـــادة الـــوعي   
بالوضــع املــدين للمــرأة وهتيئــة الطلبــة للعمــل مــن أجــل حتقيــق    
ــة؛     املــساواة بــني اجلنــسني بوصــفها عنــصرا أساســيا للدميقراطي

أو مهنـهم   /وتشجيع الطلبـة علـى اختيـار مقـرراهتم الدراسـية و           
 .بفهم مميز لتأثري األمناط اجلامدة

وقـــدمت جمموعـــة مـــن اإلحـــصاءات املتعلقـــة بتنفيـــذ   - ٧٧
املـشروع عكـست، يف مجلـة أمـور، زيـادة مـشاركة املدرسـني        

ومــن . الــذكور وتزايــد وعــيهم بقــضايا املــساواة بــني اجلنــسني 

املقــرر إدخــال املــشروع يف مؤســسات التعلــيم اإلبتــدائي العــام 
 .املقبل

لتعزيز واختتمت قائلة إنه جيري تنفيذ مشاريع أخرى         - ٧٨
التدريب املهين، باستخدام ثبت مراجع يـشمل أعمـاال متعلقـة           
بالقضايا اجلنسانية، وملساعدة الشابات على اختيار املهـن عـن           

ويف . بيِّنة ملقاومة التفرقة األفقية واإلقـصاء االجتمـاعي واملهـين         
النظــر يف  إعــادة –شــركاء متــساوون ”إطــار برنــامج معنــون  

، جـــرى اســـتخدام “ة اخلاصـــةدور الرجـــل يف العمـــل واحليـــا
 جمموعــة مــن األدوات التربويــة املــصممة علــى وجــه التحديــد  

علـى املـستويات التعليميـة املختلفـة بغيـة شـرح كيفيـة              للتطبيق  
وأســـباب تـــأثري األمنـــاط اجلامـــدة علـــى اخليـــارات التعليميـــة،   

 .والقرارات املتعلقة باملهنة والسلوك يف احلياة اليومية

أشـارت إىل أن البغـاء يف       ): اليونان (السيدة تسوماين  - ٧٩
اليونــان خيــضع ألنظمــة ولكــن الزبــائن ال يعــاقبون، كمــا هــي   

ومـن  . احلال لـسوء احلـظ يف معظـم البلـدان إال يف اسـكندنافيا             
ــار    ــرى، يتعـــرض األشـــخاص املـــشتركون يف االجتـ ــة أخـ ناحيـ

ــة    ــات جنائي ــات لعقوب ــساء والفتي ــة ســجون   . بالن وتوجــد ثالث
فتيــات، وحتــاول األمانــة العامــة زيــارهتن     منفــصلة للنــساء وال 

 .دوريا لالطالع على األوضاع فيها

قالت إن املبـادرات العديـدة ومدونـة        : السيدة بيمنتل  - ٨٠
آداب مهنــة وســائط اإلعــالم مــثرية لإلعجــاب، وأهنــا ترحــب   

ــدميها     ــها ميكــن تق ــة عن ــات مطبوع ــأي معلوم ــة  . ب ــن األمهي وم
ما إذا كانت صورة    : هودمعرفة النتيجة الفعلية جلميع تلك اجل     

املرأة يف وسائط اإلعـالم قـد تغـريت، وإىل أي مـدى روعيـت               
مدونـــة آداب املهنـــة، وكيـــف عوقـــب املـــذنبون بارتكـــاب       

ــهاكات ــساء    . اإلنتــ ــة أن النــ ــشتها ملعرفــ ــن دهــ ــت عــ وأعربــ
البلغاريــات كــثريا مــا يــذهنب إىل اليونــان للــوالدة، وبعــد ذلــك 

ليت ميكن أن يقـدمها الوفـد       فما هي املعلومات ا   . ُيباع األطفال 
 يف هذا املوضوع؟
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قــال إن احلقــوق الكــثرية املمنوحــة : الــسيد فلنترمــان - ٨١
للمرأة مبوجب تشريعات ودسـتور اليونـان ال تكـون فعالـة إال             

وقـد ُشـرحت سـبل      . إذا كانت هنـاك سـبل انتـصاف لـدعمها         
االنتصاف أمام احملاكم املدنية، ولكن مل ُيذكر ما إذا كان مـن            

هل الوصول إليهـا ومـا إذا كانـت تقـيم العـدل دون إبطـاء                الس
وسأل عما إذا كـان هنـاك نظـام للمعونـة        . وبتكلفة غري باهظة  

القضائية معمول به للمرأة، وما إذا كان مـن الـسهل هلـا إقامـة      
وهـل القـانون    . دعوى جنائية يف حاالت االدعاء حبدوث متييز      

ـــق باملعاملــة املتــساوية يــشم   ل الــدعاوى املتعلقــة اجلديــد املتعلــ
ــسلوك  ــديا”بال ــا    “لتمهي ــة طبق ــا هــو دور احملــاكم املدني ، وم

لــذلك القــانون؟ وأعــرب عــن رغبتــه يف معرفــة مــا إذا كانــت   
ــيت تكــون فيهــا حقــوق      ــدخل يف احلــاالت ال ــة تت ــة العام األمان

 .الالجئني وملتمسي اللجوء معرضة للخطر

ح أن  قالت مع أنه من الواض    :  آبياه –السيدة كوكر    - ٨٢
احلكومــة الُتــصدر شــهادات مــيالد ألطفــال املهــاجرات، فإنــه  
طبقا للتقرير ال تشكل اإلقامة القانونية يف البلد شـرطا اساسـيا          

وســألت عــن . لتــسجيل األطفــال األجانــب يف املــدارس العامــة
 .كيفية تعليل احلكومة هلذا التناقض

ــسيدة هــالربين   - ٨٣ ــة  :  كــدَّاري–ال قالــت مــع أن اللجن
انية حلقوق اإلنـسان قـد وافقـت علـى إجـراءات الوسـاطة              اليون

وبدأ العمل هبا بدعم من املنظمات غري احلكومية، متثـل توافـق            
اآلراء الدويل العام عقـب إجـراء دراسـات يف املوضـوع يف أن              

. الوســاطة يف حــاالت العنــف املــرتيل تــضر بــالطرف الــضعيف 
 وقالـــت إن. وحثـــت احلكومـــة علـــى إعـــادة النظـــر يف هنجهـــا

أنشطة مركز البحوث املعـين باملـساواة بـني اجلنـسني مدهـشة،             
ولكــن اللجنــة تــود أن حتــصل، لــيس فقــط علــى وصــف لتلــك 
األنشطة، بل على النتـائج الفعليـة للبحـوث الـيت أجريـت، وال              

 .سيما على األقليات والنساء يف الفئات الضعيفة

ردا علــى املالحظــات  ): اليونــان (الــسيدة ينَّــاكورو  - ٨٤
علقــة بــالعيوب املمكنــة إلجــراءات الوســاطة يف الــدعاوى      املت

اجلنائية، قالت إهنا ُوضعت فحسب لألفعال اليت توصـف بأهنـا           
وقـد لوحظـت مـصادر قلـق        . ُجـنح وليست جلرائم مثـل القتـل      

ومن السابق ألوانـه القـول مبـا إذا         . اللجنة على النحو الواجب   
 ينـصب   وينبغـي أن  . كان أثـر القـانون سـيكون حـسنا أم سـيئا           

التركيز احلايل على عمل كل ما ميكن لكفالـة أن يكـون األثـر              
إجيابيــا وحتديــد أي نقــاط ضــعف، إلمكــان إدخــال حتــسينات   

وهــذا . أثنــاء تقييمــه اإللزامــي بعــد ثــالث ســنوات مــن التنفيــذ
اإلجراء معمول بـه يف نظـم قانونيـة أخـرى، ويقـع علـى عـاتق                 

ينـة مبوجـب قـرار      اليونان واجب العمل به يف جرائم جنائية مع       
وهــذا اإلجــراء يــشري  . إطــاري جمللــس وزراء االحتــاد األورويب 

ألول مرة إىل أنه مت اعتمـاد قـانون يف اليونـان ملكافحـة العنـف              
وعلـى  . املرتيل، ويف الواقع لتجرمي االغتصاب يف إطـار الـزواج         

واجملتمـع لـيس علـى      . هذا النحو، كان خطوة هامـة إىل األمـام        
ل اإلصالحات على الفـور، ولكـن للتـشريع     استعداد دائما لتقب  

ــع        ــول اجملتم ــشجع قب ــت، أن ي ــرور الوق ــوي ميكــن، مب ــر ترب أث
 .للتدابري اجلديدة وأن يساعد على نضوج الرأي العام

ــرض      - ٨٥ ــن أن تعتـ ــيت ميكـ ــصعوبات الـ ــق بالـ ــا يتعلـ وفيمـ
ــة أو       ــام احملــاكم املدني ــصاف أم ــن ســبل االنت ــرأة م اســتفادة امل

قـانون اجلديـد املتعلـق باملـضايقة اجلنـسية،          اجلنائية، قالـت إن ال    
واملعاملـة املتــساوية للرجـل واملــرأة يف مكـان العمــل واحلــصول    
على العمل جعل املـضايقة اجلنـسية جرميـة جنائيـة توقَّـع عليهـا               

وقد عزز القـانون    . عقوبات جنائية منصوص عليها يف القانون     
ة وميكن أن تلجأ أي ضـحي     . حقوق الضحايا يف حاالت معينة    

ويتمثـل ابتكـار   . متييز للحـصول علـى خـدمات أحـد الوسـطاء         
ــري     ــات غـ ــة للمنظمـ ــوق املمنوحـ ــاق احلقـ ــيع نطـ ــام يف توسـ هـ

ومــن اآلن فــصاعدا ميكنـــها أن   . احلكوميــة ونقابــات العمــال   
تطلب تعويضات للضحايا أمام الوسطاء، أو مـديريات العمـل          
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أو أي سلطة إدارية أخـرى وأن تتـدخل لـصاحلهن أثنـاء النظـر               
 . الدعوى القضائية، بديهيا مبوافقة الضحيةيف

أضـافت قائلـة إن مدونـة       ): اليونـان  (السيدة تسوماين  - ٨٦
قواعد السلوك املتعلقة بوسـائط اإلعـالم اجلمـاهريي مل توضـع            

 . بعد موضع التنفيذ

قـال إن ظـاهرة النـساء       ): اليونـان  (السيد موسـكوف   - ٨٧
والدة تـزعج بـصورة     البلغاريات الالئـي يـسافرن إىل اليونـان للـ         

ــد شــنت       ــى حــد ســواء، وق ــة عل كــبرية اجملتمــع املــدين والدول
ــائج     ــرية حققـــت نتـ ــابيع األخـ ــبرية يف األسـ ــة كـ ــشرطة محلـ الـ

وجرت تصفية بعـض الـشبكات عـن طريـق التعـاون            . مشجعة
وأنـشأت وزارة العـدل     . بني الشرطة واملنظمات غري احلكومية    

ــشريع املت     ــتعراض التـ ــشريعية السـ ــياغة تـ ــة صـ ــبين  جلنـ ــق بتـ علـ
وهنــاك طلــب . األطفــال، الــذي يتــضمن معــايري صــارمة جــدا 

 .كبري على التبين، واجلرمية املنظمة مستعدة وراغبة يف تلبيته

قالــــت إن املــــواد ): اليونــــان (الــــسيدة كاتــــساريدو - ٨٨
املكتوبة املتعلقـة مبكافحـة االجتـار وتقـدمي الـدعم لـضحاياه قـد               

ة وميكن إتاحتـها للجنـة      صدرت بلغات أوروبا الشرقية املختلف    
ــان   ــد إىل اليونـ ــودة الوفـ ــد عـ ــال   . عنـ ــن األطفـ ــد مـ ــا املواليـ أمـ

املهــاجرين فــيمكن للوالــدين تــسجيلهم رمسيــا لــدى الــسلطات 
ــة ــدارس    . اليونانيـ ــالتعليم يف املـ ــق بـ ــي املتعلـ ــوم الرئاسـ واملرسـ

االبتدائيــة والثانويــة ميــنح األطفــال والبــالغني املهــاجرين فرصــة  
ــديهم مجيــع   احلــصول علــى التعلــ  ــو مل تكــن ل يم العــام، حــىت ل

الطلبـة املتمـتعني    : الوثائق الضرورية، يف احلاالت احملددة التاليـة      
ــشؤون الالجــئني      ــم املتحــدة ل ــة أو مفوضــية األم ــة الدول حبماي
ألهنـم الجئـون؛ والطلبـة مـن املنـاطق الـيت تـدور فيهـا احلــرب؛         

ن وملتمــسو اللجــوء؛ واملهــاجرون املقيمــون يف اليونــان بــدو     
وهناك نظام واسع معمـول بـه لتغطيـة الطلبـة يف            . وضع قانوين 

وقـد  . تلك احلاالت ومعاجلة املـشاكل التربويـة الـيت تـواجههم          
تضافرت جهود املدرسني واملؤسسات التعليمية لكفالة تطبيـق        

وقـد  . الصكوك القانونية اليت جتعل تعليم هـؤالء الطلبـة إلزاميـا          
خاصـة غـري اعتياديـة حتـت        أذنت وزارة التعليم بإنشاء مدارس      
ويف بعـض هـذه املـدارس،    . اإلشراف املباشر للسفارات املعنيـة    

ُتقدَّم املناهج الدراسية اليونانية واألجنبية باللغة اليونانيـة وبلغـة          
أجنبية على حد سـواء، يف حـني أنـه يف الـبعض اآلخـر ُيـدرَّس                  

. ياملنهج الدراسي األجنيب لكن التعليم باللغـة اليونانيـة إجبـار          
ــا مركــز البحــوث املعــين باملــساواة بــني اجلنــسني     وجيــري حالي
ــة      ــائج إىل األمان ــدة؛ وســتحال النت ــشأن اهلجــرة الواف دراســة ب
العامــة، الــيت ســتأخذها بعــني االعتبــار يف تكييــف سياســاهتا       

ويف إطار املشاريع الرامية إىل تسهيل دخـول املـرأة          . وأنشطتها
ملــشورة القانونيــة  املهــاجرة يف ســوق العمــل، جيــري إســداء ا    

 .واألشكال األخرى للمشورة

قالـت إن األمانـة العامـة       ): اليونـان  (السيدة تـسوماين   - ٨٩
للمـــساواة بـــني اجلنـــسني ومفوضـــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون  
الالجئني قد وقَّعتا مذكرة تعاون ترمي إىل الدفاع عن حقـوق           
النساء والفتيات القاصرات الالئي حصلن علـى وضـع اللجـوء           

وتنفيــذ املــذكرة   . وضــع إنــساين أو طلــنب احلــصول عليــه    أو 
يتضمن إجراء حبث وحتليـل للحالـة القائمـة؛ واختـاذ إجـراءات              
لتحديد أضعف احلاالت؛ وتنـسيق اإلجـراءات الالزمـة لتقـدمي           
املــساعدة القانونيــة وغريهــا؛ وزيــادة الــوعي العــام باحتياجــات 

ة وقـد أُعـدت خطـ   . ومشاكل املهـاجرات وملتمـسات اللجـوء      
عمل تشمل، مـن بـني أمـور أخـرى، القيـام بزيـارات ألمـاكن                 
ــد املــشاكل الــيت     احتجــاز الالجــئني ومراكــز اســتقباهلم لتحدي

 .تواجههم

 ٩ إىل ٧املواد 

قالت إن األرقـام الـواردة يف التقريـر         : السيدة نيوباور  - ٩٠
ال تدل على إحـراز تقـدم يف حتقيـق االشـتراك املتـوازن للمـرأة                

وقد أدى القانون اآلمـر      . ة التنفيذية املركزية  والرجل يف السلط  
بإدراج نسبة مئوية حبـد أدىن لكـل جـنس يف جمـالس اإلدارات              
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يف اهليئات اجلماعية للمنظمات العامة إىل حتسني النسبة املئويـة   
ــذكر شــيء     ــوزارات، ولكــن مل ي ــساء يف جمــالس إدارات ال للن

ــة للمنظمــات      ــات اجلماعي ــق باهليئ ــا يتعل ــة حــىت اآلن فيم العام
 .والسلطات احمللية

واســـتطردت قائلـــة إن إجـــراء آخـــر أُدخـــل يف إطـــار    - ٩١
 قـــد ٢٠٠٦يونيـــه /قـــانون بلـــدي وحملـــي جديـــد يف حزيـــران 

 الـــسابق فيمــا يتعلـــق  ٢٠٠١احــتفظ بــنص مـــن قــانون عــام     
باشتراك ما ال يقل عن الثلث من كـل جـنس يف جممـوع عـدد             

ــة  ــات احمللي ــا  . املرشــحني يف االنتخاب ــد أهن ــانون  بي تفهــم أن الق
ــالغ    ــة علــى ٣٣اجلديــد خفَّــض بالفعــل احلــد األدىن الب  يف املائ

 يف املائة من مجيع املرشـحني       ٣٠األقل من مجيع املرشحني إىل      
وسألت عـن اجلـزاءات الـيت توقـع يف          . املؤهلني لتولِّي املناصب  

حالة عدم تنفيذ هذا احلكـم بالكامـل؛ ومـا هـي النـسبة املئويـة           
حات مــن النــساء واملرشــحات املنتخبــات يف  املتوســطة للمرشــ

أكتـــوبر /االنتخابـــات البلديـــة الـــيت أجريـــت يف تـــشرين األول
؛ وما هي الزيادة، إن وجـدت، الـيت ُسـجلت باملقارنـة             ٢٠٠٦

 .٢٠٠٢باإلنتخابات احلكومية احمللية اليت أجريت يف عام 

واختتمت قائلة إن البيانـات الـواردة يف التقريـر تظهـر             - ٩٢
ــا  ــان   اجتاهـ ــة للنـــساء املنتخبـــات للربملـ ــا يف النـــسبة املئويـ إجيابيـ

الــوطين، وهــي مــع ذلــك أدىن بــصورة كــبرية مــن املتوســطات  
وسألت عن احلواجز الرئيسية اليت تعتـرض       . األوروبية والعاملية 

وصول املرأة إىل املناصب اليت ُتشَغل باالنتخـاب، وهـل هنـاك            
ــال احلــــصص    ــذ إلدخــ ــد التنفيــ ــدة قيــ ــادرات واعــ  يف أي مبــ

والقطــاع الدبلوماســي خاضــع هليمنــة    . االنتخابــات الربملانيــة 
ــسفراء       ــستوى ال ــى م ــصورة شــديدة، وال ســيما عل ــذكور ب ال
والـــوزراء املفوضـــني، وال تـــشكل النـــساء إال مثانيـــة يف املائـــة   

وأعربــت عــن اهتمامهــا مبعرفــة كيــف تعتــزم احلكومــة  . منــهم
 .معاجلة هذا الوضع اجلائر

 .٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


