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نظــرا لغيــاب الــسيدة ســيمونوفيتش، تولــت الــسيدة       
 .جرب، نائب الرئيس، رئاسة اجللسة

 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  

دة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األعضاء مبوجب املـا         
 )تابع(  من االتفاقية١٨

 )تــــــابع (التقريــــــر الــــــدوري الــــــسادس لليونــــــان     
)CEDAW/C/GRC/6 و  CEDAW/C/GRC/Q/6وCEDAW/C/ 

GRC/Q/6 و Add.1( 

بناء علـى دعـوة الـرئيس، جلـس أعـضاء وفـد اليونـان                - ١
 .إىل طاولة اللجنة

 )تابع (٩ إىل ٧املواد من 

اصــة  الحظــت أن جــداول األرقــام اخل:الــسيدة شــني - ٢
يف ة ال تتـضمن     ـــوات املـسلح  ــــ ي الق ــــ ة ف ــحبجم القوى العامل  

مــسموحا للنــساء أي نــساء، فــسألت عمــا إذا كــان  مــا يبــدو 
 .االنضمام إىل القوات املسلحة

 ماليــــني يــــورو ٥والحظــــت أن احلكومــــة قــــدمت  - ٣
للمنظمات غري احلكومية، للـسنتني التـاليتني، فـسألت عمـا إذا            

ــسائية قــد حــصلت علــى   كانــت املنظمــات غــري  ــة الن  احلكومي
 .نصيب عادل من ذلك املبلغ

 املنظمـات الـيت تـضم       ةمسألاحلديث عن   وانتقلت إىل    - ٤
 فـسألت   - مثل نقابـات العمـال       -أعضاء من الرجال والنساء     

ــنفس     ــع ب ــرأة تتمت ــا إذا كانــت امل ــا   عم ــع هب ــيت يتمت ــوق ال احلق
 .لرجل يف تبوؤ املناصب القياديةا

 أعرب عن دهشته إزاء عدم حتديـد        :ينترمانالسيد فل  - ٥
حصة يف االنتخابات الربملانية إىل اآلن، وتساءل عما إذا كـان           

ــة أن    ــد طُلــب إىل جملــس الدول ــا  ق ــد  يبــت يف م إذا كــان حتدي
 .لدستورمطابقا لاحلصص يف االنتخابات 

قالــت إهنــا لــئن كانــت   :)اليونــان (الــسيدة تــسوماين - ٦
 صـنع القـرار الـسياسي يف الربملـان          مشاركة املـرأة يف   تسلم بأن   

إن القـانون البلـدي واحمللـي       ة إىل حـد مـا فـ       ضخفنمواحلكومة،  
هنـاك  ذكـرت أن   و. حـصة الثلـث للمـرأة     ينص علـى ختـصيص      

زيادة ملحوظة يف عدد النـساء املنتخبـات ملنـصب العمـدة، إال             
. األعـداد الكليـة للنـساء غـري متـوفرة إىل اآلن           عـن   بيانات  الأن  

هلــا ملــشاركة الــسياسية الــضئيلة نــسبيا للمــرأة   اوأوضــحت أن 
بــني التوفيــق أســباب كــثرية منــها القوالــب النمطيــة، وصــعوبة  

العمــل واألســرة، واالفتقــار إىل مهــارات االتــصاالت واملــوارد  
 .احلمالت االنتخابيةالالزمة خلوض 

ن احلكومة، بغيـة تقـومي هـذا الوضـع،          قائلة إ وأضافت   - ٧
يبيــة للمـرأة، وأصــدرت دلـيال عــن   بـرامج تدر وضــع بـدأت يف  

كمـا حتـاول    . مهارات االتصاالت للنساء املشتغالت بالسياسة    
حماربة القوالب النمطيـة يف وسـائل اإلعـالم والتعلـيم وأنـشأت             

يـشجع مـن خـالل أعمالـه        الذي  لصحفي  لُتمنح  سنوية  جائزة  
 .على املساواة بني اجلنسني

لة  تناولـــــت مـــــسأ:)اليونـــــان (الـــــسيدة يانـــــاكورو - ٨
حبــصة الثلــث للمــرأة التقيــد عــدم الــيت تفــرض عنــد العقوبــات 

فقالــت إن أحــد القــوانني يــنص علــى أن يكــون ثلــث مــوظفي 
وإذا مل  . اهليئات اإلدارية بالقطاع العام على األقـل مـن النـساء          

يكن األمر كذلك، جيوز للمحاكم إبطـال القـرارات الـصادرة           
نتخابـات البلـديات    وبالنـسبة للقـانون املعـين با      . عن تلك اهليئـة   
 إذا مل تشكل النساء ثلث املرشحني علـى       قالت إنه  واحملافظات

 .األقل، تكون قائمة املرشحني باطلة قانونا

وتطرقت إىل مسألة املنظمـات الـيت تـضم أعـضاء مـن              - ٩
ــه نظــرا العتــراف النظــام القــانوين     ــساء فقالــت إن الرجــال والن

وز للدولـــة أن فإنـــه ال جيـــتكـــوين اجلمعيـــات اليونـــاين حبريـــة 
تتــدخل بــشكل مباشــر يف الطريقــة الــيت ختتــار املنظمــات غــري    

ــا    ــة قيادهت ــا يف هيكل ــة اّتباعه ــيس بوســعها ســوى   . احلكومي ول
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ات على الدفع مبزيد من النساء إىل املناصـب         يحث تلك اجلمع  
صــراحة التمييــز حيظــر القــانون واســتدركت قائلــة إن . األعلــى

ال يوجـد   و. رباب العمـل  اجلنساين داخل النقابات ومنظمات أ    
يف الواقــع العملــي الكــثري مــن النــساء يف املناصــب القياديــة،       

املتعلقــة والــسبب كمــا هــو احلــال دائمــا هــو القوالــب النمطيــة 
 .دور املرأةب

اخلدمــة العــسكرية فقالــت احلــديث عــن وانتقلــت إىل  - ١٠
ــستدعى       ــرأة ال تـ ــن املـ ــال، ولكـ ــسبة للرجـ ــة بالنـ ــا إجباريـ إهنـ

مفتوحـة  فنيـة   ن هناك مسارات وظيفية عسكرية      إال أ . للخدمة
 .أمام املرأة يف بعض األنشطة احملددة

وقالت يف ختـام كلمتـها إنـه طُلـب إىل جملـس الدولـة                - ١١
دستورية القانون الذي يشترط حـصة  يبت يف مدى    بالفعل أن   

وأنـه خلـص   الثلث للمرأة يف انتخابات البلـديات واحملافظـات،       
فلـيس هنـاك    وبنـاء علـى ذلـك       . لقـانون بدسـتورية ا  إىل اإلقرار   

حصص يف أنـواع أخـرى      حتول دون ختصيص    دستورية  عوائق  
 .من االنتخابات

قالـت إهنـا توافـق علـى أن         ): اليونـان  (السيدة يانـاكو   - ١٢
املرأة ممثلة متثيال ناقصا يف اخلدمة الدبلوماسية، وأن هذا يعـزى           

م إىل  باالنــضما١٩٦٨جزئيــا إىل أنــه مل يــسمح هلــا حــىت عــام 
وذكرت أن هناك علـى مـستوى الـسفراء      . اخلدمة الدبلوماسية 

 ســفرية فقــط وأن الوضــع قــد حتــسن علــى ١٤ ســفريا و ٢٥٢
أمــا علــى مــستوى وظيفــة    . مــدى الــسنوات العــشر املاضــية   
 امــرأة، وأنــه ٢٥ رجــال و ١٩منــصب ســكرتري ثالــث فهنــاك  

 .ليس هناك متييز فيما يتعلق بالترقية

 إىل ســؤال الــسيدة شــني  شــار إ :الــسيد موســكوف  - ١٣
ـــ وقــال   ماليــني يــورو املــشار إليــه ســابقا يــرتبط   ٥إن مبلــغ ال

حتديدا مبشاريع تديرها منظمات غري حكومية من أجل حماربـة          
علـــى املالجـــئ وأوضـــح أن األمـــوال تنفـــق  . االجتـــار بالبـــشر

. واملــساعدة القانونيــة وتــدريب ضــباط الــشرطة ومــا إىل ذلــك

فق جزء كبري علـى التعـاون اإلمنـائي يف       وباإلضافة إىل ذلك، ين   
اخلــارج يف حماولــة للقــضاء علــى األســباب اجلذريــة لالجتــار يف 

ــدانال ــصدربل ــة    وذكــر أن .  امل ــة املعني املنظمــات غــري احلكومي
يف املقـــام األول يف جمـــايل حقـــوق اإلنـــسان واهلجـــرة،  تعمـــل 

ــى وجــه       ــسيانية عل ــسائل اجلن ــق بامل ــها املتعل باإلضــافة إىل عمل
 .ديدالتح

 ١٤ إىل ١٠املواد من 

 طلب معلومات عن بـرامج التعلـيم        :السيد فلينترمان  - ١٤
ــساء فيهــا     ــسبة الن ــاة، وخباصــة البيانــات املتعلقــة بن . مــدى احلي

إىل أن الـربامج موجهـة للفئـات    بالفعـل   التقريـر أشـار    وقال إن 
إال أنه يهمـه    الضعيفة مثل طائفة الروما واملسلمني واملساجني،       

وكـذلك الرجـل املـسلم      إذا كانت املرأة املـسلمة       ا م أن يعرف 
ــربامج،   ــشاركان يف تلـــك الـ ــو  ويـ ــا هـ ــساء  مـ ــاح نـ ــدى جنـ مـ

 وهل حيصل الطالب على شهادات رمسية عند إمتـام          .األقليات
 .دراستهم

واختــتم حديثــه قــائال إن الــردود علــى قائمــة القــضايا   - ١٥
أشــارت إىل عــدد  ) CEDAW/C/GRC/Q/6/Add.1(واألســئلة 

قلة عـدد عـضوات هيئـات       املتعلقة ب ) ١٠الفقرة  (سباب  األمن  
ــايل،     ــيم الع ــستوى التعل ــدريس يف م ــضمن أي  الت ــا مل تت إال أهن

ــه   ــوم بـ ــراء تقـ ــارة إىل أي إجـ ــة مـــن إشـ ــادة أجـــل احلكومـ زيـ
 .عددهن

 مـن الـردود     ٢٥الفقـرة   أشـارت إىل     :السيدة بيمنتـل   - ١٦
لـاليت  عـن عـدد النـساء ا   فـسألت  على قائمة القضايا واألسئلة،     

خدمات تنظيم األسرة والعيادات اخلاصـة لتنظـيم        يستفدن من   
األسرة، وعن سبب نقـص اسـتغالل خـدمات تنظـيم األسـرة،             
ــة خطــوات ملعاجلــة      ــد اختــذت أي وعمــا إذا كانــت احلكومــة ق

الـيت جيـري اختاذهـا للوقايـة        عن التـدابري    أيضا  سألت  و. الوضع
قـــدمي تســـرطان األعـــضاء التناســـلية ومعاجلتـــه، وطلبـــت  مـــن 

 .إحصاءات عن عدد مدمنات املخدرات
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نـساء األقليـات    ل سألت عمـا إذا كـان        :السيدة سيمز  - ١٧
خـدمات الرعايـة الـصحية وعـن كيفيـة          إمكانية احلصول علـى     

حصوهلن على معلومـات عـن أمـراض كفـريوس نقـص املناعـة              
ــشرية ــدز /الب ــسلاإلي ــا مــن  ١٠وقالــت إن . وال ــة تقريب  يف املائ

يـــتعني علـــى ولـــذلك كلمـــون اليونانيـــة، ســـكان اليونـــان ال يت
الدولة الطرف بيان ما إذا كانت املرافق الطبيـة تتـيح خـدمات             
الترمجة لتتمكن النساء من مناقـشة شـواغلهن الـصحية بلغـاهتن            

 .األصلية

إىل العــدد املرتفــع للــوالدات القيــصرية الــيت وأشــارت  - ١٨
ون عمـا إذا كـان األطبـاء يـشجع        فتـساءلت   يف اليونـان،    متارس  

ــساء علــى   ــول الالن ــقب ــيهن  ب  كمــا -إجراء تلــك العمليــات عل
ــة  -حيــدث كــثريا  ــوالدة جترب ــة تــرى أن ال   أم أن املــرأة اليوناني

 .مريرة

ــام  - ١٩ ــسيدة دايريـ ــدل   :الـ ــا إزاء معـ ــن قلقهـ  أعربـــت عـ
 صادراملـــاإلجهـــاض يف اليونـــان الـــذي يـــصل، حـــسبما تفيـــد 

ــديها ــة اســتخدام ونظــرا ل.  يف املائــة٢٥، إىل حنــو املتــوفرة ل قل
ــاض       ــان اإلجهـ ــا إذا كـ ــساءلت عمـ ــل، تـ ــع احلمـ ــائل منـ وسـ

مجع البيانـات عـن      وقالت إن . مستخدما كأسلوب ملنع احلمل   
من أجـل التـصدي لتلـك       للمرأة مسألة حيوية    صحة اإلجنابية   ال

 .املسائل

للتأكـد  االضـطالع جبهـود     وتابعت قائلــة إنــــه ينبغـي        - ٢٠
ــاء ميارســون الــ   ــرن  ممــا إذا كــان األطب ــساء ليخت ضغط علــى الن

ــة علــى املؤســسة      ــدر أرباحــا طائل ــصرية، الــيت ت ــوالدات القي ال
ــدان   ــة يف بعــض البل ــساءلت . الطبي ــة   وت ــا إذا كانــت الدول عم

إذا كان األمـر كـذلك،   والطرف قد أنشأت هيئة رقابية طبية،     
ـــل بإمكــان  ـــاملفهـــ ـــل رأة ـ ـــا كاوى ــالــشأن حتيـ . مباشــرةإليهـ

ــها يف معرفــة مــا  وأعربــت أيــضا عــن ر  إذا كــان أخــصائيو غبت
 .دونة أخالقيات خاصة هبمملزمني بالتقيد مباملهن الطبية 

ــاليت     - ٢١ ــات ال ــساء األقلي بإمكــاهنن وســألت عــن عــدد ن
مــا قبــل الــوالدة ومــا بعــدها،   يف فتــرة رعايــة احلــصول علــى ال

والعـــالج يف حـــاالت الـــوالدة الطارئـــة، والـــوالدة مبـــساعدة،  
 املعلومـات عـن عـدد نـساء األقليـات الـاليت             زيد من املوطلبت  

ــساء   ــام حــديثها  . خــضعن لفحــوص يف جمــال طــب الن ويف خت
الدولـة  تـنص علـى أن       مـن االتفاقيـة،      ٢شددت على أن املادة     

متييــز ضــد املــرأة أي القــضاء علــى عــن سؤولة هــي املــالطــرف 
مبـا يف ذلـك املرافـق       مؤسـسة   أي شخص أو منظمـة أو       يرتكبه  

 .ا اقتضى األمرالطبية اخلاصة إذ

 قالــت إنــه يف ســياق :)اليونــان (ساريدوتــالــسيدة كا - ٢٢
بــدأت اجلهــود الراميــة إىل نــشر ثقافــة الــتعلم مــدى احليــاة،       

مـن الـربامج ملـساعدة األشـخاص مـن مجيـع اخللفيـات           جمموعة  
ومـا مـدارس الفرصـة      . على حتـسني مهـاراهتم يف جمـاالت شـىت         

 يف التقريـر إال مثـالني       الثانية ومـدارس اآلبـاء الـيت جـاء ذكرهـا          
ميكن توفري املزيـد مـن املعلومـات،        أضافت أنه   و. لتلك الربامج 
 .اإلحصاءات، عند الطلبمبا يف ذلك 

ــة إ  - ٢٣ ــر يف  وتابعـــت قائلـ ــة تنظـ ــام  ن احلكومـ ــق نظـ تطبيـ
لحصص لزيادة عدد شاغالت املناصب يف مؤسسات التعلـيم         ل

ورية هــذا دســتتتعلــق بالعــايل، إال أنــه ال تــزال هنــاك شــواغل   
ــدبري ــار املرشــحني    . الت ــة اختي وعلــى أي حــال، اتــسمت عملي

ــساء      ــة للنـ ــا متكافئـ ــت فرصـ ــة، وأتاحـ ــشفافية والدميقراطيـ بالـ
وذكرت أنه جيـري تـشجيع طـالب اجلامعـات علـى          . والرجال

ــى إجــراء حبــوث يف      ــسانيا وعل تــضمني دراســاهتم منظــورا جن
القــضاء علــى اجملــاالت ذات الــصلة باملوضــوع وذلــك هبــدف   

 .القوالب النمطية

 قالت إنه خالل العام     :)اليونان (كسوبولويالسيدة أل  - ٢٤
عــدد ال بــأس بــه مــن نــساء شــارك  ٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراســي 

خمتلـف الـدورات الـيت نظمتـها األمانـة العامـة            يف  طائفة الرومـا    
 يف املائـة مـن   ٩٠النـساء  نـاهزت نـسبة    بالفعل  و. لتعليم الكبار 
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لـشعب  خصيـصا  ألربعة املصممة  الطالب امللتحقني بالفصول ا   
 .الروما

قالـت إهنـا توافـق علـى أن         ) اليونان (السيدة تسوماين  - ٢٥
حـصول  إمكانيـة   معلومات كافية عـن     ال تتوفر لديها    احلكومة  

مدونــة ورغــم إصــدار . خــدمات الرعايــة الــصحيةعلــى املــرأة 
 .على حقوق املرأةبشكل خاص هنا ال تركز فإطبية عامة، 

الصحي جزء ال يتجزأ مـن      التثقيف  ن  لة إ قائوأضافت   - ٢٦
نه جرى تشكيل فريق خـرباء لتطـوير مـواد      إسي، و ادرلاملنهج ا 

. والتنـسيق بـني األنـشطة وتـدريب املدرسـني         املناسبة  التدريس  
 ٢٠  متثـل  العالقـات اجلنـسانية والتربيـة اجلنـسية       وأوضحت أن   

الرابطــة اليونانيــة وأن الــصحي، التثقيــف يف املائــة مــن برنــامج 
معلومـات عـن    تقـدمان   لتنظيم األسرة ووزارة الـصحة والرفـاه        

 .باملوضوع صلةذات السائل املاستخدام وسائل منع احلمل و

ــساريدو  - ٢٧ ــسيدة كاتـ ــان (الـ ــز  ): اليونـ ــت إن مركـ قالـ
البحـــوث املعـــين باملـــساواة بـــني اجلنـــسني باشـــر دراســـة عـــن  

صلة ولتوعيـة النـساء باملـسائل املتـ     .األمراض اليت تصيب النساء
 مليـون يـورو     ١,٢بالرعاية الصحية، ُخصص مبلغ يقـارب الــ         

  . شىتللقيام حبمالت دعائية

قالــــت إن وزارة ): اليونـــان  (الـــسيدة أليكـــسوبولو   - ٢٨
الصحة والرعاية نفـذت عـددا مـن الـربامج املـصممة خصيـصا              

 مراكـز طبيـة يف مـستوطنات     أقيمـت وذكـرت أنـه   .للغجريات
ــبكة المركز  ــتحدثت شـــ ــر واســـ ــدمات  الغجـــ ــة مـــــن اخلـــ يـــ

 وحـــدات متنقلـــة تقـــدموباإلضـــافة إىل ذلـــك،  .االجتماعيـــة
 وقائيــة كفحــوص الثــدي واختبــارات  صــحيةخــدمات رعايــة 

 .املهبلية وعمليات التلقيح“ بابانيكوالو”

ســألت مــا إذا كانــت مفتــشية العمــل  : نيالــسيدة شــ - ٢٩
ــساواة بـــني      ــشأن املـ ــد بـ ــانون اجلديـ ــذ القـ ــن تنفيـ ــسؤولة عـ مـ

ضـحايا املـضايقة اجلنـسية      مـن   ا إذا كانت النـساء      اجلنسني، وم 
 للمفتــشية أم إذا كانــت هــذه   شــكوى مــضطرات إىل تقــدمي  

واستفـسرت أيـضا    .األخرية تقوم بتفتيشات مستقلة خاصة هبا
ســريان هــذا  منــذ احملكمــةعــن عــدد القــضايا الــيت ُرفعــت إىل  

  .القانون وعما إذا كانت نساء األقليات على علم بوجوده

ــت إىل موضــوع  وا - ٣٠ ــة نتقل ــأن  رعاي ــأقّرت ب ــال ف  األطف
ــة      ــة يف مراكــز العناي ــذلت لتحــسني اخلــدمات املقدم جهــودا ُب
النهارية لكنـها تـساءلت عـن النـسبة املئويـة لالحتياجـات الـيت               

مينح اآلبـاء احلـق   ال القانون الذي أوضحت أن و .لُّبيت بالفعل
إذا مل تستفد األم من هـذا احلـق إمنـا يزيـد             إال  يف إجازة والدية    

 النمطية؛ فاإلجـازة الوالديـة ينبغـي أن تتـاح           القوالبمن تعزيز   
خـريا أعربـت عـن رغبتـها     وأ .لآلباء واألمهات على حد سـواء 

ستفيد يـ زيد من البيانـات الـيت ُتظهـر كيـف           يف احلصول على م   
 بعــض الوقــتمجيــع فئــات النــساء مــن زيــادة حــصص العمــل   

 .بوالتدري

استفسرت عن طول اإلجازة الوالديـة      : السيدة سايغا  - ٣١
 منـها علـى     االسـتفادة اآلبـاء واألمهـات     بإمكان  وعما إذا كان    

ــيت ذُ   .حــد ســواء  ــسابقة ال ــة ال ــا أن ويف ضــوء اإلجاب  كــر فيه
لرعايـة الطفـل مـدهتا    األجـر  املوظفني ُيمنحون إجـازة مدفوعـة      

 إذا مل يكـن     ثالثة أشهر عند والدة طفل ثالـث، تـساءلت عمـا          
 وسـألت  . طفـل  تطبيق هـذا التـدبري عنـد والدة أي   من األفضل

عن طريقة حساب مدفوعات اإلجازة وعما إذا كانـت تتـوفر           
ــم يف      ــون حقهـ ــذين ميارسـ ــاء الـ ــدد اآلبـ ــشري إىل عـ ــات تـ بيانـ

 .احلصول على إجازة والدية

فكــررت حتــدثت بــصفتها عـضوا يف اللجنــة  : الـرئيس  - ٣٢
 املـرأة علـى   الذي حييط حبالـة  الغموض اإلعراب عن قلقها إزاء  

 واستفـسرت عـن الوسـائل      ةنـسي ة اجل ضايقاملـ عمالة و صعيدي ال 
ــتمكني   ــز دون    ااملتاحــة ل ــة التميي ــن مقاوم ــساء م  أن خيــشنيلن
وأعربــت عــن رغبتــها يف معرفــة اخلــدمات   .فقــدان وظــائفهن

مقارنـــة ريـــاف يف جمـــايل الـــصحة والتعلـــيم  لنـــساء األاملتاحـــة 
ونظــرا ألن النــساء يهــاجرن مــن  .املــدنحــة يف اخلــدمات املتاب
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ــاف و ــهن يُ ألاألري ــسنات من ــاطق   ن امل ــدات يف املن ــركن وحي ت
ــذة    ــدابري املتخــ ــة، استفــــسرت عــــن التــ ــة النائيــ ــةاجلبليــ  لتلبيــ

 اهلجرة علـى الـسياحة      تلكاحتياجاهتن وعن األثر الذي تتركه      
عما إذا كانت هناك إحـصاءات      خريا تساءلت    وأ .يف األرياف 

  .يف اجملتمعات الريفيةقر عن الف

 علــى شــددت يف ردهــا): اليونــان (الــسيدة تــسوماين - ٣٣
 احلكومـة تعتـرب     ، على أن  ١١ املادة   بشأناألسئلة اليت طرحت    

ــسة      ــة واملنافـ ــل التنميـ ــن عوامـ ــا مـ ــامال هامـ ــساء عـ ــة النـ عمالـ
 القـضاء علـى التمييـز ضـد     وقالـت إن  .والتماسـك االجتمـاعي  

وأن  أولويـة وطنيـة      ايقتها جنسيا  اجلنس ومض  على أساس  املرأة
األهـداف النوعيـة والكميـة لعمالـة        احلكومة تعمل على إدراج     

 . يف خطة اإلصالح الوطنيةاإلناث

ــاكورو  - ٣٤ ــسيدة يان ــان (ال ــا ): اليون ــت يف رده ــى قال  عل
القانون اجلديد يـسمح  بأن ،  نيالسؤال الذي طرحته السيدة ش    

ملـــضايقة اجلنـــسية للنـــساء اللـــوايت يقعـــن ضـــحايا التمييـــز أو ا 
منظمـة غـري   يكـون   إما فرديا أو عـرب وسـيط        التعويضبالتماس  

تقــدمي شـــكوى إىل مكتـــب أمـــني  بحكوميــة أو نقابـــة عمـــال  
وذكـــرت أنـــه رفعـــت حـــىت اآلن  .املظـــامل أو مفتـــشية العمـــل

قضيتان إىل احملاكم تتعلقـان باملـضايقة اجلنـسية لكنـه مل يـصدر             
 .فيهما بعد أي حكم

ق بتوعية الـسكان، أشـارت إىل قيـام نقـاش           وفيما يتعل  - ٣٥
وقالــت إن احلكومــة  .مــستفيض بــشأن القــانون قبــل صــدوره 

ــساء يف   تنفــذ، باإلضــافة إىل ذلــك،   ــة موجهــة للن ــة إعالمي محل
 مركـز البحـوث املعـين باملـساواة         وأنالقطاعني العـام واخلـاص      

 بإعـداد دليـل إعالمـي للمـساعدة يف شـرح          يقـوم   بني اجلنـسني    
ضـحايا االجتـار يف   النـساء   لالجئات واملهاجرات و   القانون هذا

 يف ٥٠ويف مــا يتعلــق برعايــة الطفــل، قالــت إن نــسبة  .البــشر
لكــن لــىب عــرب اهلياكــل القائمــة؛ املائــة فقــط مــن االحتياجــات ُت

سوف يعزز نظام الرعاية النهاريـة        مشروع جديد  جيري إعداد 

ــاهتم امله  وميكِّـــن  ــق بـــني حيـ ــن التوفيـ ــساء مـ ــال والنـ ــة الرجـ نيـ
 .والشخصية

 هنـاك  سألة اإلجازة الوالدية فأوضـحت أن   م وتناولت - ٣٦
ففي القطـاع اخلـاص، متثـل     .فروقا بني القطاعني العام واخلاص

 اجلمــاعي وميكــن التفــاوضهــذه اإلجــازة جــزءا مــن اتفاقــات  
 شكل دوام عمل خمفـض ملـدة     يف من الوالدين أن يأخذها      ألي
. معادلـة لـذلك   غيـاب   إجـازة    شهرا بعـد والدة الطفـل أو         ٣٠

إال إذا مل تــستفد  وأوضــحت أن هــذه اإلجــازة ال متــنح لــألب 
غيــاب إجــازة احلــق يف  أيــضاجلميــع املــوظفني أن و؛  األممنــها
مدهتا ثالثة أشـهر ونـصف قبـل أن يبلـغ الطفـل             األجر   ةمدفوع

 .الثالثة والنصف من العمر

 تابعت قائلة إنه حيق لألم أو لـألب يف القطـاع العـام            و - ٣٧
سـنتني حـىت    قـد تـصل إىل      ملـدة   أخذ إجازة غيـاب بـدون أجـر         

ومبوجــب قــانون معــروض حاليــا  .الــسادسةســن يبلــغ الطفــل 
خفــض ســاعات العمــل يف علــى الربملــان، جيــري توســيع احلــق 

 ســاعتني حــىت بلــوغ الطفــل ســن الثانيــة وســاعة حــىت   اليــومي
وهــو حــق كــان قــصراً علــى األمهــات،    ، بلوغــه ســن الرابعــة 

 .اء أيضاًليشمل اآلب

، قالـت  جـرب  ةرداً على سؤال طرحته الـسيد     وأخريا،  و - ٣٨
إن القــانون اجلديــد بــشأن املــضايقة اجلنــسية مينــع إهنــاء عقــود   

على أساس جنساين أو أسـري      العمل وأي معاملة سيئة أخرى      
ذكـرت  و .وذلك يف القطاعني العـام واخلـاص علـى حـد سـواء     

ــه  ــه بـــسبب  الإذا صـــرف رب أنـ عـــدم عمـــل إحـــدى موظفاتـ
يف حمكمــة، اســتجابتها ملــضايقاته اجلنــسية أو إدالئهــا بــشهادة  

 أو طلـب العـودة إىل عملـها         اتأمكن للضحية التماس تعويـض    
 .أو طلب التعويض عن أضرار معنوية

علــى قالــت يف ردهــا  ): اليونــان (الــسيدة تــسوماين  - ٣٩
ــسيدة شــ   ــه ال ــة   نيســؤال طرحت ، إن اهلــدف مــن سياســة رعاي

افــق رعايــة الطفــل فحــسب، بــل أيــضا   الطفــل لــيس زيــادة مر 
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ــة    ــل مباشــر  إلتاحــةالبحــث عــن ســبل بديل ــة  ل متوي ــساء بغي لن
 .عملب الفوز مساعدهتن يف حتسني قدرهتن على

أضـافت يف مـا يتعلـق       ): اليونـان  (السيدة كاتساريدو  - ٤٠
ـــ  ــامالت الزراعي ــيم العـ ــزر أن بتعلـ ــة واجلـ ــاطق النائيـ  ات يف املنـ

 متخصصة تـديرها    ودروس نوعةمتقدَّم عرب مشاريع    التدريب يُ 
ــة     ــدريب والعمالـ ــن التـ ــسؤولة عـ ــة املـ ــة واملنظمـ  .وزارة التربيـ

ــساعدة      ــى م ــساء حيــصلن عل ــؤالء الن  ليباشــرنوذكــرت أن ه
يف يعملـن   العديـد مـن النـساء    وإن .اصـة اخلتجاريـة  ال نأعمـاهل 

مـن الرجـال   وأضافت قائلة إن املسنني  .جمال السياحة الزراعية
ــس ــاطق والن ــة،  اء يف املن ــة النائي ــوم   مل اجلبلي ــهم إذ يق ُيتخــل عن

بزيــارهتم ثــالث مــرات يف ممثلــون عــن النظــام الــصحي الــوطين 
 .تلبية احتياجاهتميف حماولة لاألسبوع على األقل 

 ١٦ و ١٥املادتان 

ــالربين   - ٤١ ــسيدة ه ــاداري-ال ــة  أن الحظــت:  ك اللجن
االلتزامــات تنفــذ  احلكومــة ال أنتــوحي بــمعلومــات  وصــلتها

وال ســيما يف تنفيــذا كــامال،  ١٦رتبــة عليهــا مبوجــب املــادة املت
وقالـت إن التقريـر    .يتعلـق بنـساء األقليـات وقـانون األسـرة      ما

 على الرغم من احتـواء      ١٦يتضمن معلومات ضئيلة عن املادة      
ألفـراد  وأوضـحت أن    . الردود جزءاً صـغرياً عـن هـذه املـسائل         
تطبيـــق  بـــني واأن خيتـــاراألقليـــات املـــسلمة يف منطقـــة تراقيـــا  

يف مـا يتعلـق     القانون املـدين اليونـاين      والقانون الديين اإلسالمي    
ــ ــةبال ــشريعة  .شؤون العائلي ــرا ألنّ ال ــديين ،ونظ ــانون ال  ، أو الق

حتمـي متامـاً حقـوق املـرأة     تقليدية جدا وأبوية وال معروفة بأهنا   
ــيت    ــة ال ــوم االتفاقي ــا  مبفه ــضمت إليه ــظ،   ان ــدون حتف ــان ب اليون

ــا إ  ــساءلت عم ــة     ت ــة محاي ــدابري تتخــذ لكفال ــاك ت ــت هن ذا كان
وطلبت أيـضا معلومـات عـن     .حقوق املسلمات وفقا لالتفاقية

القــانون الــساري علــى توزيــع املمتلكــات يف قــضايا الطــالق،   
وخصوصا يف العالقات غري الرمسيـة كاملعاشـرة، وعـن تعريـف            

امللكيــة غــري املاديــة مثــل جيــب أن تــشمل  الزوجيــة الــيت امللكيــة

يف املعــاش التقاعــدي واحلــق يف تعــويض إهنــاء اخلدمــة      احلــق 
 .ذلك وغري

ــسيدة كــوك  - ٤٢ ــا أب- ريال ــق  : ي ــا تواف ــت إهن ــسيدة قال  ال
التقرير جيب أن يعطي املزيد مـن        أن    كاداري الرأي  -هالربين  

 ألن املـرأة غالبـا    ١٦املعلومات عن املـشاغل الـيت تثريهـا املـادة           
وأضــافت  . األسـرة مـا تتعــرض ألكـرب قــدر مـن التمييــز داخــل   

احترام احلقوق واملمارسات التقليديـة لألقليـات جيـب         قائلة أن   
 .أال ُيستخدم كذريعة لعدم التدخل بقصد محاية حقوق املرأة

علـى  أعرب عن موافقته    ): اليونان (السيد كاستاناس  - ٤٣
 أن يربر ختفيض املعايري يف ما يتعلـق  أن احترام التقاليد ال ميكن  

قانونيـــة قـــال إن اليونـــان ال تطبـــق نظمـــاً و. حبقـــوق اإلنـــسان
 .فالقــانون املــدين ملــزم جلميــع املــواطنني .منفــصلةموازيــة أو 

ــة  ــة   ال واحلكومـ ــة القانونيـ ــار األنظمـ ــات باختيـ ــسمح لألقليـ تـ
ــة يف ــق ب التقليديـ ــا يتعلـ ــرياث    مـ ــضايا املـ ــة وقـ ــشؤون العائليـ الـ

 الـسائدة يف  قـيم األساسـية     العندما ال تتعـارض النتـائج مـع          إال
ذكـر أن  و . اليونانيـة قـوانني النظـام الدسـتوري و  الاليونان ومـع  

تسمح هبا الـشريعة اإلسـالمية كتعـدد        املمارسات املختلفة اليت    
 حيظرهـا   وزواج القـصَّر والـزواج بالوكالـة والطـالق      الزوجات

املشكلة معقدة وجتـري مناقـشتها   أضاف أن و .القانون اليوناين
 .تديات اجملتمع املدين األكادميية ومناألوساطيف خمتلف 

قالـــت إن تفاصـــيل  ): اليونـــان (الـــسيدة يانـــاكورو  - ٤٤
 قُـدِّمت الـزواج   يف   واملـرأة ل  لعالقات بني الرجـ   ل املنظمالقانون  

أشــارت إىل بعــض أحكــام هــذا القــانون و .يف التقريــر الــسابق
ن كــال مــن الــزوجني حيــتفظ بامســه العــائلي بعــد       أ فــذكرت

 خبيـار مـشترك مـن       هم العائليـة   أمسـاء  الزواج، ويعطـى األطفـال    
، وخيتـار  للجنـسني  سنة ١٨ الرضا بالزواج هو وسنالوالدين؛  
 . نظام امللكية الذي يريدان العيش مبوجبهمعاًالزوجان 

 إن تعلـــيم  تقالـــ ): اليونـــان  (الـــسيدة كاتـــساريدو   - ٤٥
ــات ــسألة ذات    ،األقلي ــا، م ــسلمة يف تراقي ــة امل  وال ســيما األقلي
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وذكــرت أن جهــوداً كــثرية تبــذل  .مــةأولويــة بالنــسبة للحكو
ــن خــالل       ــاعي م ــدماجها االجتم ــات وان ــف األقلي ــز تكي لتعزي

وأقيمـــت مراكـــز تـــدريب حيـــث ميكـــن  . التعلـــيم والتـــدريب
. للــشباب والبــالغني حتــسني مهــاراهتم التقنيــة ولغتــهم اليونانيــة 

وأضــافت قائلــة إنــه جــرى اختــاذ خطــوات لتــشجيع االلتحــاق  
حـصص  كما جرى حتديـد     . تسربنيباملدارس وختفيض عدد امل   

 .لضمان أماكن لطالب األقليات يف مؤسسات التعليم العايل

ــاور  - ٤٦ ــسيدة نويب ــساء يف   : ال ــل الن ــسألة متثي ــت إن م قال
. جتاهلـها غالبـا  جيـري  املستويات العليا ويف هيئات صنع القرار    

ــشرط يف  ارصــدها وينبغــي أن تعــزز احلكومــة   ــال هلــذا ال المتث
 مــدى حتمــل التزاماهتــا مبوجــب    إىل أيبني  لُتــني اجملــالينهــذ

وذكرت أن األمر نفسه ينطبق علـى   .االتفاقية على حممل اجلد
وأن  ،الربملـان الـيت يغلـب عليهـا الرجـال     ضرورة تغيري تـشكيلة  

 النـساء   قبـول األحزاب السياسية على    ميكن لتحقيق ذلك محل     
 . هياكلها ضمنيف املستويات العليا

 علـــى دور نقابـــات العمـــال شـــددت: نيالـــسيدة شـــ - ٤٧
 واملنظمـات غـري احلكوميـة يف محايـة          العمـل  أربـاب ومنظمات  

ال تـستطيع  لـئن كانـت   احلكومـة   أن وقالت .حقوق العامالت
أن ترغم املنظمات والشركات على قبول مشاركة املرأة علـى          

وافز مالية وغريها لتجعلـها     قدم املساواة، فإن بإمكاهنا تقدمي ح     
 .اتاسهذه السيمثل تقبل 

أعـادت تأكيـد أسـئلتها      :  كاداري -السيدة هالربين    - ٤٨
ــرأة يف       ــوق املـ ــة حقـ ــة ومحايـ ــة الزوجيـ ــف امللكيـ ــشأن تعريـ بـ

 .املعاشرةالعالقات الطوعية مثل 

طلبـت معلومـات عـن مركـز        : يا أب -  ريالسيدة كوك  - ٤٩
ــان مــن    ــودين يف اليون ــال املول ــديناألطف ــاجرينوال ــد  . مه فق

 مــن هــؤالء األطفــال ٢٠٠ ٠٠٠ن  مــأكثــر أن مسعــت اللجنــة
بالتــايل أّي وثــائق  يس لــديهم ُيمنحــوا شــهادات والدة ولــ   مل

 .دماتاخلعلى وال ميكنهم احلصول هوية 

قالت إن احلكومة ترصـد     ): اليونان (السيدة تسوماين  - ٥٠
النساء ثلث املناصـب علـى األقـل يف          أن تشغل االمتثال لشرط   

ميم بانتظـام إىل كـل هيئـة        ترسـل التعـا   ، وإهنا   اهليئات احلكومية 
ــشرط    ــذكريها هبــذا ال ــات لت وأشــارت إىل أن  .مــن تلــك اهليئ

خاصة هبا متمـشية    األحزاب السياسية حددت حصصاً طوعية      
وأضـافت أن احلكومـة    .مـع املـستويات الـيت حـددهتا احلكومـة     
لكفالــة تــساوي الفــرص ونقابــات العمــال وقعــت بروتوكــوالً 

ضا علــى حــوافز ماليــة   يــنص الربوتوكــول أيــ  و ءأمــام النــسا 
 .لتشجيع االمتثال

قالت إن العالقات خـارج الـزواج    : السيدة ياناكورو  - ٥١
القـــانون إن و .لـــيس هلـــا مركـــز قـــانوين يف القـــانون اليونـــاين

 .يتدخل يف مثل هذه الترتيبات إال يف حاالت العنف املرتيل ال

قالــت إهنــا ليــست علــى علــم  : الــسيدة أليكــسوبولو - ٥٢
أطفـال املهـاجرين لكنـها سـتتحقق مـن األمـر؛            ب قتتعلـ  مبشكلة

ــن      ــات عـ ــزوم معلومـ ــد اللـ ــضمن عنـ ــايل سيتـ ــر التـ وإن التقريـ
 .املوضوع

 .٠٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 
 


