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       مقدمة    

                                                                                عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              - ١
   ٢               يف الفترة من              احلادية عشرة           ، دورته       ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨          املؤرخ    ١ / ٥              حقوق اإلنسان   

            املعقـودة              ادية عشرة     احل             يف اجللسة           اليونان    ُ                   واسُتعرضت احلالة يف      .    ٢٠١١      مايو   /       أيار   ١٣    إىل  
                                                          اليونان املمثل الدائم لليونان لدى األمـم املتحـدة يف                         وترأس وفد     .    ٢٠١١      مايو   /       أيار  ٩     يف

              يف جلـسته           اليونان                                          واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن         .         كاكليكيس  .               جنيف، جورج ج  
    .     ٢٠١١     مايو  /      أيار  ١١           املعقودة يف            اخلامسة عشرة 

                                               تار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل             اخ  ،    ٢٠١٠       يونيه   /         حزيران   ٢١    ويف    - ٢
                                     االحتاد الروسي، واململكـة العربيـة        :                                   لتيسـري استعراض احلالة يف اليونان      )                اجملموعة الثالثية  (

   .                 السعودية، وأوغندا

                                          ، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض       ١ / ٥                     من مرفق القرار       ١٥     ً          ووفقاً للفقرة     - ٣
   :               احلالة يف اليونان

ــر    ) أ (   ــين        تقري ــرة    /     وط ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط    ) أ (  ١٥                 ً                    ع
(A/HRC/WG.6/11/GRC/1)؛  

                                                                      جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان             ) ب (  
   ؛(A/HRC/WG.6/11/GRC/2) ) ب (  ١٥    ً        وفقاً للفقرة 

   ) ج (  ١٥                                           ً                      موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة               ) ج (  
(A/HRC/WG.6/11/GRC/3).   

                                                                ً                       وأحيلت إىل اليونان عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً فنلنـدا                - ٤
                                                      وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي آللية          .                                   وهولندا والنرويج والسويد وتركيا   

    .                       االستعراض الدوري الشامل

                            موجز مداوالت عملية االستعراض  -   ً أوالً   

                          نب الدولة موضوع االستعراض               عرض احلالة من جا  -    ألف   

                                                      ُ                             أكدت اليونان أن تقريرها الوطين لالستعراض الدوري الشامل أُعد بتعاون وثيق مع              - ٥
     ُ                                                         كما أُجريت مشاورات مع أصحاب املصاحل من اجملتمع املدين ومع اللجنة       .                 الوزارات املختصة 

           طاق واسع،        ُ                                             وسوف ُتنشر نتائج االستعراض الدوري الشامل على ن         .                      الوطنية حلقوق اإلنسان  
   .                                                                   وسوف يشترك اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان عن كثب يف املتابعة
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        وحتسني           القانونية                                     اليت تواجهها اليونان اهلجرة غري                                  ً     ومن بني التحديات األكثر إحلاحاً      - ٦
ـ                القانونيني                              يف املائة من املهاجرين غري       ٩٠           فأكثر من     .                إجراءات اللجوء     اد                       الوافدين إىل االحت

                                                         وقد شهدت احلدود الربية اليونانيـة التركيـة يف           .        ُ                               األورويب ُيكتشفون على احلدود اليونانية    
  .        ُ        الذين قُبض عليهم          القانونيني                             يف املائة يف عدد املهاجرين غري    ٤٠٠        بنسبة         ً  ارتفاعاً    ٢٠١٠    سنة 

        وجيري   .                 اقتصادية خطرية                                   ً       أزمة إنسانية يف وقت تشهد فيه قيوداً                           جتد نفسها على شفا               واليونان  
    .                                  تنفيذ خطة عمل وطنية إلدارة اهلجرة     ً حالياً

        ال يزال           غري أنه                        ُ                                                وخالل السنوات األخرية، أُحرز تقدم مهم يف جمال املساواة بني اجلنسني،              - ٧
           يف تنفيـذ              بني اجلنسني                         لشؤون حتقيق املساواة                           وشرعت األمانة العامة      .                             هناك الكثري مما ينبغي عمله    

   .   ٠١٣ ٢-    ٢٠١٠                            ة الفعلية بني اجلنسني يف الفترة                            خطة عمل وطنية لتحقيق املساوا

    ُ       ، اعُتمـد       ٢٠٠٦         ويف سنة     .               مثرية للقلق        ً أبعاداً      يتخذ                          العنف املرتيل باألحرى           بدأ    وقد  - ٨
                                                          ويشكل إسداء املشورة وتقدمي الدعم للـضحايا إىل جانـب            .                           قانون ملكافحة العنف املرتيل   

                     ويعترب استحداث خـط      .   رتيل                                                             التدريب وإذكاء الوعي مكونات استراتيجية مكافحة العنف امل       
   .                  من أفضل املمارسات ١   ٢٠١     مارس  /      يف آذار            مدار الساعة                       مباشر لطلب النجدة على 

              ً    بنجاح إطاراً            ً  تطبق حالياً     هي   و  .                                                    وتقول اليونان إهنا تضررت بشدة من االجتار بالبشر         - ٩
   .    اهرة                    القضاء على هذه الظ     جمال                                            ملكافحة االجتار وهي عازمة على أن تصبح سباقة يف       ً قانونياً

          لتنفيذ       ً   عاماً       ً   إطاراً  ،    ٢٠٠٥              عتمد يف سنة        ، ا                                        وفيما خيص مكافحة التمييز، وضع قانون       -  ١٠
                                                                                      مبدأ املعاملة على قدم املساواة بغض النظر عن األصل العرقي أو اإلثين أو الدين أو غريه مـن     

                             هذا القانون ثـالث هيئـات           ن أو ينشئ    ّ ويعّي  .        اجلنسي               أو السن أو امليل                    املعتقدات أو اإلعاقة  
                                                                                             للرصد ذات الصلة وهي أمني املظامل اليوناين وإدارة تفتيش العمل وجلنة املعاملة علـى قـدم              

                                                                             ومن األمور اليت تعاقب عليها التـشريعات اجلنائيـة، منـذ            .                                املساواة التابعة لوزارة العدل   
                                                                                   ، التحريض على أعمال قد تؤدي إىل التمييز أو الكره أو العنف علـى أسـاس                    ١٩٧٩     سنة  

   ِّ                                                وجترِّم هذه التشريعات التعبري العلين عن أفكار معادية ألي   .                          العرقي أو القومي أو الدين     األصل 
               بيد أن هـذه      .                                                               ً            شخص أو أي مجاعة من األشخاص، وتنص على إمكانية توجيه التهم تلقائياً           

                                                                                         التشريعات اجلنائية، اليت تنفذها احملاكم دون تدخل حكومي، مل تطبق إال بشكل حمدود على              
                                                                             وليس اجملتمع اليوناين يف منأى عن األيديولوجيات واجملموعات املتطرفة، وعلى            .           أرض الواقع 

                                                              وال بد من مكافحة احملاوالت املمكنة على يد اجملموعات املتطرفة            .                       السلطات أن تظل حذرة   
             وسيجري حتديث    .                                  املشروعة لفئات واسعة من السكان            اهلواجس                            اليت قد ترغب يف استغالل      

   .       الصلة  ذي                      وتعزيز اإلطار التشريعي 

                       ، تتضمن خطـة عمـل          ٢٠٠٨            إىل سنة        ٢٠٠٢                                  وفيما خيص حالة الروما من سنة         -  ١١
                                      إصالح السكن وتقدمي خدمات تكميليـة يف                                        عنصرين من العناصر ذات األولوية مها              متكاملة  

                                   وسيجري التخطيط إلطار اسـتراتيجي       .                                                  جماالت التعليم والصحة والعمل والثقافة والرياضة     
     ً   حتديـداً                                    ُ                  وفيما يتعلق بتعليم أطفال الروما، اُتخذت إجراءات أكثر   .       الروما         خيدم مصاحل       جديد  
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     فيها         يستبعد                                                                             لزيادة عدد املسجلني وامللتحقني باملدرسة وتوفري سبل االنتصاف يف أية حاالت            
    .           طالب الروما

                                                                                   وبالنسبة حلقوق األشخاص املنتمني إىل األقليات، تتألف األقلية املسلمة يف تراقيا من              -  ١٢
                    ولدى كل جمموعة من      .                                                          عات خمتلفة ينحدر أفرادها من األتراك والبوماك والروما               ثالث جممو 

           األمـر                                                                                            هذه اجملموعات لغتها املنطوقة وتقاليدها الثقافية وتراثها، وحتترم الدولة اليونانية هذا          
                                                                           ولألشخاص الذين ينتمون إىل األقلية املسلمة يف تراقيا حرية اإلعالن عن أصلهم           .      ً   تاماً        ً احتراماً

                 وليس هنـاك أي      .                                                                    تحدث بلغتهم وممارسة دينهم والتعبري عن أعرافهم وتقاليدهم اخلاصة           وال
   .                                         إنكار للهوية اإلثنية اليت حتملها هذه اجملموعات

                                        النتقاء الزعماء الدينيني لألقلية املسلمة،       ً  شفافاً       ً  إجراءاً    ١٩٩١         صدر عام           وحيدد قانون   -  ١٣
                    لتلبية احتياجات         يف سبل               ً  احلكومة حالياً        وتنظر    .                                              الذين تعينهم الدولة يف مكاتب املفيت الثالثة      

             حتترم يف الوقت      صريح                              يف هذا جملال من خالل عملية تشاور             أكثر فعالية                    األقلية املسلمة بشكل 
   .                                      نفسه املعايري الدولية املتعلقة حبرية الدين

                                                                                   وفيما خيص حق األشخاص املنتمني إىل األقلية املسلمة يف التعلـيم، فـإن اليونـان                 -  ١٤
                                                                                        دة لتحسني سري عمل املدارس احلالية هلذه األقلية واالستجابة ملا أبدته األقلية املسلمة من                مستع

   .                                  تفضيل متزايد للنظام التعليمي العام

                                    األقلية املسلمة يف بعـض أمـور                  على أفراد                                         وجيوز تطبيق أحكام الشريعة يف تراقيا         -  ١٥
                                لقيم األساسية للمجتمع اليوناين                                                                األسرة وقانون اإلرث طاملا أن هذه األحكام ال تتعارض مع ا          

              ُ                                         وكنتيجة لذلك، ُيمنح املفتون الثالثة السلطة القضائية         .                                     والنظام القانوين والدستوري اليوناين   
     ُ                                                                      كما ُيتاح ألفراد األقلية املسلمة خيار عرض قضاياهم القانونية بشأن هذه             .                 بشأن هذه األمور  

   .                            األمور على احملاكم املدنية احمللية

                                                                             اليونان وما زالت تلتزم بتعزيز استعراض احملاكم احمللية لقرارات املفـيت                       وقد التزمت   -  ١٦
              إلنسان، وهـي                                                                                 ذات الصلة لكي تنظر يف مدى توافقها مع الدستور واملعايري الدولية حلقوق ا            

   .                                        مستعدة لبحث ودراسة إدخال التعديالت املمكنة

                                            احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -     باء  

                                       وأشاد عدد مـن الوفـود باليونـان          .     ً                                 وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي        ٤٨     أدىل  -  ١٧
                       وترد التوصيات املقدمة     .                                                                     للمشاورات اليت أجرهتا مع اجملتمع املدين أثناء إعداد تقريرها الوطين         

   .                    الثاين من هذا التقرير   رع                  أثناء احلوار يف الف

                           دولية أساسـية حلقـوق                         دقت على عدة صكوك                                     وأشارت اجلزائر إىل أن اليونان ص       -  ١٨
                                  تكفل مبدأ املعاملة علـى قـدم           هي                                                      اإلنسان، واعتمدت تدابري وسياسات ملكافحة التمييز و      

  .           حتـديات         تواجـه                                                                  وفيما خيص االجتار بالبشر، أقرت اجلزائر بأن اليونان ما زالت             .        املساواة
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       مجايل يف                       من دخلها القومي اإل             يف املائة         ٠,١٩                                             وتعرب اجلزائر عن تقديرها لتخصيص اليونان       
  .                                                                                 املساعدة اإلمنائية الرمسية للبلدان النامية على الرغم من مشاكلها املاليـة                لتقدمي      ٢٠٠٧     سنة  

   .                     وتقدمت اجلزائر بتوصيات

                                                                                وأشارت قربص إىل أن املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يرزحون حتت ضـغط تـدفق                -  ١٩
                                     األغلبية العظمى من املهاجرين غري                           ومبا أن عبء استقبال     .       ً   يومياً          القانونيني                      مستمر للمهاجرين غري    

         ، فقـد          ً     مـشتركاً                         ً      مشكلة أوروبية تتطلب حالً                                     ً        الوافدين إىل االحتاد األورويب هو أيضاً               القانونيني
   .                 وتقدمت قربص بتوصية  .                    للتصدي هلذه التحديات             ما تزمع فعله                           طلبت قربص من اليونان توضيح 

                              تعراض الدوري الشامل تؤكد وفاء   الس                                            وأشار االحتاد الروسي إىل أن الوثائق املقدمة ل     -  ٢٠
                                         وأعرب عن تقديره ملستوى االنضمام العايل        .                                                  اليونان بالتزاماهتا املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان     

                       هيئـات املعاهـدات                                    ومشاركة اليونان الفعالة مـع                                        إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،      
        مـع                ً    اإلنسان متاشياً                                                              واإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية حلقوق       

   .                        وقدم االحتاد الروسي توصيات  .            مبادئ باريس

                                                                                  وأشارت اهلند إىل مبادرات اليونان الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني، وطلبـت            -  ٢١
                                                                                            يف الوقت نفسه معلومات عن التدابري املتخذة من أجل تعزيز تكافؤ الفرص يف سوق العمـل                

                      وأشـارت إىل الـدور       .                               جوة بني أجور النساء والرجال                                       والقضاء على الفصل املهين وسد الف     
                                                                                         الفعال ملكتب أمني املظامل واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وطلبت معلومات عـن تنفيـذ              
                                                                                 توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن منح اإلذن ملكتـب أمـني املظـامل بتلقـي      

   .                وقدمت اهلند توصية  .                                 الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري

                                                                                وهنأت كندا اليونان على خطة عملها الوطنية إلدارة اهلجرة، لكنـها أشـارت إىل            -  ٢٢
                                       وأعربت كندا عن قلقلها إزاء احتجاز        .                                                    التقارير اليت تفيد بتدهور ظروف احتجاز املهاجرين      

ّ                                                                                      القّصر غري املصحوبني يف مراكز االحتجاز نفسها اليت حيتجز فيها البالغون يف بعض األحيان،                  
        وشـجعت    .                                                           مع الرجال، ورحبت باملعلومات املتعلقة بالتدابري الوقائية                ً  لنساء أحياناً           واحتجاز ا 

      كمـا    .                                                                                       كندا اليونان على تسريع التحويل املقرر للمباين الفارغة املوجودة إىل مراكز احتجاز           
   .                قدمت كندا توصيات

                                                                               وأشادت تركيا باجلهود اليت بذلتها اليونان من أجل حتسني مستوى محاية حقـوق               -  ٢٣
   .            وقدمت توصيات  .              إلنسان يف البلد ا

                                                                              وأشارت مصر إىل القوانني والسياسات الرامية إىل تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني            -  ٢٤
                   وأشارت كـذلك إىل      .                                                                 ومتكني املرأة، وأقرت يف الوقت نفسه باستمرار الفجوة بني األجور         

  .             ء واألطفـال                                                         الرامي إىل مكافحة االجتار بالبشر، ال سيما النـسا                         ذي الشعب األربع         النهج  
                                                                                          وطلبت مصر تقدمي مزيد من التوضيحات بشأن التدابري املتخذة ملعاجلة الـشواغل املتعلقـة              
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              ً                    وأحاطت علماً على حنو إجيـايب       .                          اخلطاب احملرض على الكراهية                            باالرتفاع املسجل يف هلجة     
   .      توصيات      وقدمت   .                      ن الوطنية إلدارة اهلجرة              خبطة عمل اليونا

             وأشـارت إىل     .                                         إلنشائها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان                                وأشادت بلغاريا باليونان      -  ٢٥
                                                                                        اإلجراءات التشريعية املعتمدة لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف مجيع قطاعات اجملتمع، وطلبت            
                                                                                              يف الوقت نفسه معلومات عن الربامج الرامية إىل تغيري القوالـب النمطيـة ألدوار النـساء                

                                                     دم احملرز فيما خيص تنفيذ توصية اللجنـة املعنيـة                     عن التق                      ً   وتساءلت بلغاريا أيضاً    .        والرجال
                                                                                       حبقوق اإلنسان املتعلقة بوضع إجراء من أجل تلبية االحتياجات اخلاصـة لألطفـال غـري               

    .       الفضلى                                         املصحوبني الذين ليسوا مواطنني وضمان مصلحتهم 

                                                             دوفا باليونان حلفاظها على عالقات تعاون جيدة مع اجملتمـع                             وأشادت مجهورية مول    -  ٢٦
                                                                                    دين والقطاع اخلاص وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف جمال تعزيز ومحاية حقـوق                امل

                         القطاعات كما أقـرت       ّ كلّ                                                        ورحبت بالتزام اليونان بتعزيز املساواة بني اجلنسني يف           .       اإلنسان
   .            وقدمت توصيات  .                                   بالتقدم احملرز يف مكافحة االجتار بالبشر

  .                                        طار قانوين ومؤسسي حلماية حقوق اإلنسان                                           والحظت سلوفينيا مع التقدير إنشاء إ       -  ٢٧
                                                                                        وشجعت اليونان على تنفيذ أحكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان املتـصلة بانتـهاكات             

                                 ورحبت سلوفينيا بعزم اليونـان       .                                                          حقوق اإلنسان اخلاصة باألقليات اإلثنية والدينية واللغوية      
   .            وقدمت توصيات  .                             على إصالح إدارهتا للجوء واهلجرة

                                                                                طلبت أملانيا معلومات بشأن التدابري الرامية إىل حتسني الوضع اإلنساين مللتمـسي             و  -  ٢٨
                                  وبينما الحظت أملانيا أن اليونان       .                                                          اللجوء واملهاجرين غري القانونيني الذين يعيشون يف خميمات       

                                                                                     ذكرت إنشاء مكتب للجوء قصد تسريع وترية تقـدمي طلبـات اللجـوء، سـألت عـن                 
                                            اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد                      وإذ الحظت أن      .     ملكتب                        االختصاصات احملددة هلذا ا   

            النـسل،         لتنظيم                                                    ها إزاء استخدام اإلجهاض يف أغلب األحيان كأسلوب                          أعربت عن قلق        املرأة
   .                                                           طلبت معلومات بشأن الربامج والسياسات الرامية إىل حل هذه املشكلة

  .                      ية املتعلقة حبقوق الطفل                على الصكوك الدول                   األضواء على التصديق            إستونيا       وسلطت  -  ٢٩
                                                                                          كما أشادت باجلهود املبذولة ملكافحة التمييز وشجعت اليونان على مواصلة جهودها لتعزيز            

                  ورحبت بالربنـامج     .                 ل عمالة النساء          ّ  بضعف معدّ                                             املساواة ببني اجلنسني، ال سيما فيما يتعلق        
         وأعربـت    .           الة املرأة                                                                        الوطين لتحقيق املساواة الفعلية وبالربامج املصممة من أجل النهوض بعم         

   .                            ، مبا فيها خدمة اللجوء اجلديدة         القانونية                                       عن تقديرها للخطوات اليت تتصدى للهجرة غري 

                                                                                    وتساءلت فرنسا إن كانت اليونان يف وضع يسمح هلا بأن تنفذ حبلول هناية الـسنة                 -  ٣٠
      يبت                                                                              النظام اجلديد ملعاجلة طلبات اللجوء وبأن ختفض بشكل كبري عدد طلبات اللجوء اليت مل     

  .                                                                        إن كان لدى اليونان إطار زمين الفتتاح مراكـز احتجـاز جديـدة                         ً  وتساءلت أيضاً   .     فيها
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                                                                                          وأعربت فرنسا عن تقديرها للتدابري املتخذة من أجل تشجيع املساواة بني اجلنسني، لكنـها              
   .            وقدمت توصيات  .       باإلجناب                                        أشارت إىل الفجوة يف األجور والتمييز املرتبط 

                                 ، لتوجيه دعوة مفتوحة إىل اإلجراءات              عن تقديرها        ر أخرى                       وأعربت شيلي ضمن أمو     -  ٣١
                                                                                          اخلاصة، وإدراج املعاهدات الدولية يف القوانني احمللية ووجود أمني للمظامل وجلنـة وطنيـة              

                                                  وقدرت شيلي أمهية إنفاذ مبدأ املعاملة على قدم          .                                       حلقوق اإلنسان تتماشى مع مبادئ باريس     
                                                         الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املـرأة وتعزيـز                                               املساواة واإلصالحات القانونية األخرية     

   .            وقدمت توصيات  .                 املساواة بني اجلنسني

                                                                                    وأعربت بولندا عن تقديرها إلنشاء اليونان عدة هيئات مستقلة مسؤولة عن محايـة               -  ٣٢
                                                       اليت منحتها جلنة التنسيق الدولية للجنتها الوطنية حلقـوق     "           الفئة ألف  "                    حقوق اإلنسان وصفة    

                                                                           أشارت إىل ضرورة اختاذ املزيد من اخلطوات لضمان متتـع مجيـع املهـاجرين               و  .       اإلنسان
   .            وقدمت توصيات  .                      وملتمسي اللجوء حبقوقهم

                                                                                   وهنأت فلسطني اليونان على ما تضطلع به الصحافة من أنشطة وقالـت إن حالـة                 -  ٣٣
  ن                                           ألن املهاجرين يتعرضون يف أغلب األحيـا                          من التحديات الكربى                           املهاجرين غري القانونيني    

                                                         وأوضحت فلسطني، من جهة أخرى، أن معاجلة هذه احلالة جيب أن تكون   .        إنسانية          ملعاملة ال
                     قـصد حتـسني حالـة                 اذ تدابري                                 وأعربت فلسطني عن تقديرها الخت      .     ّ     برّمتها                على يد أوروبا  

   .            وقدمت توصيات  .         املهاجرين

     تمسي       لة مل                                                                           والحظت الربتغال مع التقدير أن اليونان أقرت يف تقريرها الوطين بأن حا             -  ٣٤
        مـن                        ً     والتمست الربتغال مزيـداً     .                                                 كبري ال بد من التصدي له على وجه األولوية                  ٍ  اللجوء حتدٍ 

                                           وطلبت من اليونان تقاسم بعض النتائج           ٢٠١٠                                            املعلومات بشأن إصالح نظام اللجوء يف سنة        
   .            وقدمت توصيات  .               األولية لتنفيذه

                          رين غري القانونيني املقـيمني                                                       وأعربت النرويج عن قلقها إزاء الوضع اإلنساين للمهاج       -  ٣٥
                            حيظى األطفال غري املـصحوبني                               ورأت أن من الضروري أن        .                               يف اليونان يف انتظار ترحيلهم    

                                       وتشري النرويج إىل عدم وجود أية تـشريعات    .  ّ                                   فّعالة وأن يدافع عن مصاحلهم بفعالية          وصاية   ب
   .      توصيات      وقدمت   .  ة             اهلوية اجلنساني       اجلنسي و     امليل                                    حلماية األفراد من التمييز القائم على 

                                                                              وشكرت األرجنتني الوفد اليوناين على املعلومات اليت قـدمها بـشأن تـدفقات               -  ٣٦
                                                                                       املهاجرين وإدماج األقليات االجتماعية من خالل احلصول على العمل والـسكن والتعلـيم             

  .                                                                    وأشادت بدعم اليونان لسري عمل هيئات حقـوق اإلنـسان ومتويلـها             .                 والرعاية الصحية 
   .            وقدمت توصيات

                                                                                 وأشارت لبنان إىل تصديق اليونان على االتفاقات األساسية حلقوق اإلنسان ووفائها             -  ٣٧
                                                          وأشارت أيضا إىل جهود اليونان من أجل مكافحة التمييز           .                                     بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير   

                                  من التوضيحات بشأن التـدابري                             من اليونان تقدمي مزيد          وطلبت    .                           وتعزيز املساواة بني اجلنسني   
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                                                                           عتمدة لضمان تقاسم العبء مع بلدان االحتاد األورويب األخرى من أجل التصدي للتدفقات   امل
   .                  وقدمت لبنان توصيات  .          القانونيني                        املتزايدة من املهاجرين غري 

                                                 اجلهود املبذولة من أجل منـع سـوء املعاملـة                             عن تقديرها ألمهية                أرمينيا         وأعربت  -  ٣٨
                                              مة عالقات تعاون دويل عاملي بشأن اهلجرة، من                                  عن تقديرها لاللتزام بإقا          وكذلك    .         والتعذيب

                           وشجعت اليونان على تعزيز      .                                                                      قبيل املنتدى العاملي الثالث للهجرة والتنمية الذي استضافته أثينا        
                                                                                             اجلهود من أجل منع االجتار بالبشر واملعاقبة عليه ومحاية ضحاياه، والقضاء علـى الوصـم،               

   .        توصيات             وقدمت أرمينيا  .       األصلية      بلدان   ال            والتعاون مع 

                                                                                   وأشادت هنغاريا باليونان ملا بذلته من جهود يف التصدي لالكتظاظ يف السجون على               -  ٣٩
                             وأعربت عن قلقها إزاء قلة       .             مدعاة للقلق                                                    الرغم من أن ظروف االحتجاز يف السجون ما زالت          

      تقدمي       وطلبت    .                                                                               املساعدة القانونية واالفتقار إىل خدمات الترمجة الشفوية لصاحل ملتمسي اللجوء         
              بشأن اجلـدول                                                                           معلومات بشأن نقص املترمجني الشفويني؛ واالستفادة من إجراء جلوء عادل؛           

                                     وشجعت هنغاريا اليونان كذلك علـى        .                                                     الزمين لتسجيل طلبات اللجوء ومعاجلتها معاجلة فعالة      
   .           وقدمت توصية  .                                                      متابعة حاالت االعتداء على األطفال لتقدمي اجلناة إىل العدالة

                                                                     إىل أن اليونان اعتمدت إجراءات تشريعية وسياسات لتعزيز املساواة                       وأشارت إيطاليا   -  ٤٠
                                        إىل أن اليونان قد اختذت مبـادرات                   ً  وأشارت أيضاً   .                                       بني اجلنسني ومكافحة التمييز ضد املرأة     

                                                                                             على املستويني التشريعي والتنفيذي، على مدى العقد األخري، وبالتعاون مع املنظمة الدوليـة             
                                             وشجعت اليونان على مواصلة مكافحة االجتـار         .            جتار بالبشر                             للهجرة، من أجل مكافحة اال    

    .                باألطفال والنساء

                 هو حقيقة يف عدة       ً  مفرطاً                                                 ً      وأشارت سويسرا إىل أن استخدام الشرطة للقوة استخداماً       -  ٤١
                                      ويكون الضحايا يف أغلب األحيان مـن         .                                                    بلدان شأنه شأن سوء املعاملة على يد قوات األمن        

                وترحب سويـسرا     .                                               هاجرين أو ملتمسي اللجوء أو أفراد األقليات                               اجملموعات الضعيفة مثل امل   
                          يف جمال محاية ملتمـسي                                                             ً        باإلصالحات التشريعية املتعلقة بطلب اللجوء، واليت تشكل تقدماً       

   .            وقدمت توصيات  .       اللجوء

                                                                                   وأعربت الدامنرك عن تقديرها خلطة العمل الوطنية إلدارة اهلجرة، لكنها أشارت إىل              -  ٤٢
   ".               أزمة إنـسانية  "                                                        م املتحدة لشؤون الالجئني ما زالت تصف الوضع باعتباره                       أن مفوضية األم  

                      وأشارت إىل أن املقرر      .                                                               وأعربت عن القلق بشأن القصر غري املصحوبني واجملموعات الضعيفة        
                                                                                          اخلاص املعين مبسألة التعذيب قد وصف عدة عيوب يف السجون اليونانية، وإىل أن تدابري قد               

  .                                                             ة احملتجزين يف السجون واحملتجزين قيد التحقيق لدى الـشرطة                                 اختذت بالفعل لتحسني حال   
   .                    وقدمت الدامنرك توصيات

                                                  ُ                                        وردت اليونان بالقول إن تعديالت جديدة قد أُدرجت يف التـشريعات اليونانيـة              -  ٤٣
   .                                   وإجراءات اللجوء والقصر غري املصحوبني         القانونية                           فيما يتعلق مبواضيع اهلجرة غري 
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         علـى       ٢٠١٠ /   ١١٤                                         إجراءات اللجوء، نص املرسوم الرئاسـي                       وفيما خيص حتسني      -  ٤٤
                                                           مركزي الستعراض طلبات اللجوء بشكل سريع، مبشاركة مفوضية                                استحداث نظام مرن وال   

                            وكالة جديدة للجوء وخدمة       ٢٠١١ /    ٣٩٠٧                وينشئ القانون     .                            األمم املتحدة لشؤون الالجئني   
                       ص احملتجـزين يف مراكـز                                                                استقبال أويل للمهاجرين، مما سيؤدي إىل اخنفاض عدد األشـخا         

                                                                              وستسمح عملية فرز جديدة يف مراكز االستقبال املقرر إنشاؤها بتحديد األشخاص             .       الشرطة
                                                                                    الذين ينتمون إىل جمموعات ضعيفة وملتمسي اللجوء واألشخاص ذوي احلـق يف احلمايـة              

   .                                                             الدولية من بني األشخاص الذين دخلوا إىل اليونان بطريقة غري قانونية

                        وسـتعاجل مـشكلة                   تباشر أعماهلـا                                    بالفعل مخس هيئات مستقلة للطعن                 وقد بدأت     -  ٤٥
   .            هيئة للطعن  ١٧       بالفعل                    وإىل جانب هذا أنشئت   .          طلب جلوء  ٤٧     ٠٠٠      تراكم 

      ٢٠٠١             بنيت منذ سنة    إذ   .                            لتحسني مرافق االحتجاز والسجون                     ً وتبذل اليونان جهوداً  -  ٤٦
     .           االحتجازية  غري                        وتعزز التشريعات التدابري   .                        ستة مرافق جديدة لالحتجاز

                            ُ  َّ                                          وفيما خيص القصر غري املصحوبني، ُيبلَّغ املدعي العام بكل حالة قاصر غري مصحوب        -  ٤٧
                 ُ                                ويف مراكز االحتجاز ُيفصل القصر غري املصحوبني عن          .                                       يدخل إىل اليونان بطريقة غري قانونية     

    نهم                                                                ُ                    البالغني يف مناطق مصممة خصيصا مع توفري ضيافة ومحاية خاصتني هلم إىل أن ُيحدد س              
                               فإن التشريعات تـنص علـى أن                       وإذا التمسوا اللجوء   .           خيص اللجوء                       وأصلهم ووضعهم فيما    

                                                                                       تتأكد السلطات املختصة من أن احتياجاهتم السكنية مقبولة وستحمي القصر مـن خطـر              
   .              االجتار واالستغالل

                                                                                 وفيما خيص االدعاءات املتعلقة باالنتهاكات اليت يرتكبها أفراد الـشرطة، ينـشئ              -  ٤٨
           ي حلـاالت       ّ   التـصدّ        عن         ً   مسؤوالً                              ً       داخل وزارة محاية املواطن مكتباً         ٢٠١١ /    ٣٩٣٨    ون       القان

                             وهذا املكتـب مكلـف جبمـع         .                          السواحل ورجال اإلطفاء       وخفر                     تعسف موظفي الشرطة    
                                                                                            الشكاوى املتعلقة بأفعال التعذيب وسوء املعاملة واالستخدام غري القانوين لألسلحة الناريـة            

   .                              لشكاوى وتقييمها والتحقيق بشأهنا                              والتصرفات املهينة، وتسجيل هذه ا

      ٢٠٠٢             وطنية لسنة                                        الروما، فقد تصدت خطة العمل ال                  أوضاع طائفة           فيما خيص        أما   و  -  ٤٩
                               ، وهو إجراء يـستخدم كحـل             القسري                      وفيما يتعلق باإلخالء      .            االجتماعي                 للتمييز واإلقصاء 

               ري مجيع أنشطة                                                                            أخري، يف حالة املستوطنات غري املشروعة يف املمتلكات اخلاصة أو العامة، جت           
                               وإىل جانب هـذا ويف انتظـار         .                                       بطريقة لبقة تراعي ظروفهم االجتماعية                        الشرطة ذات الصلة    

                                                                                       استكمال مشروع االستراتيجية اخلاصة بالروما اليت ستحل حمل خطة العمل الوطنية، وضعت            
                                                                   وأثناء الفترة احلالية إلعداد املشروع جيري حبث التحديـد املـسبق             .                     عدة ضمانات إجرائية  

   .                                                 لهوية واإلشعار والتشاور على حنو مناسب والسكن البديل ل

                                                                                 وبالنسبة ملسألة محاية األشخاص الذين ينتمون إىل جمموعات مل يعترف هبا على أهنا               -  ٥٠
                                                         بشكل عام، تؤكد اليونان أهنا حتترم متاما حقوق اإلنسان           "              محاية األقليات  "                  أقليات، يف إطار    
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                                                 تمون إىل جمموعة معينة بغض النظر عما إذا كانت هـذه                                        اخلاصة باألفراد الذين يعلنون أهنم ين     
  .                                   ُ                                                اجملموعة قد حصلت على اعتراف رمسي أو ُمنحت بشكل رمسي صفة األقليـة يف اليونـان             

                                                                                          وفيما خيص مسألة األقلية املسلمة يف تراقيا وال سيما إدارة وتنظيم مؤسسات املـسلمني يف               
ُ                     ، فقد ُسن قانون يف سنة                  تلك املنطقة                                     لب تقدمت به األقلية املسلمة منذ                   يستجيب لط      ٢٠٠٨      

   إىل         ماسـة          احلاجة            وال تزال     .               ُ                                              وقت طويل لكي ُينتخب أعضاء جلاهنا اإلدارية الرئيسية الثالث        
           ومبوازاة   .                                                                            جتديد أعضاء هذه اللجان الثالث إلدارة األوقاف اإلسالمية عن طريق االنتخابات          

                            لوب املناسب عن طريق تعـديالت                                                         مع اختيار املفتني يف تراقيا، تسعى احلكومة إىل إجياد األس      
                                          وفيما خيص سحب اجلنسية اليونانيـة مـن          .                                               أو تكييفات ممكنة من أجل معاجلة هذه املسألة       

        مـن     ١٩            ، املـادة        ١٩٩٨           يف سنة     ،                                                         بعض أفراد األقلية املسلمة يف تراقيا، فقد ألغت احلكومة        
             يغـادرون                                                                   اليت كانت تسمح بسحب اجلنسية اليونانية من األشخاص الـذين                       قانون اجلنسية 

                                                           وختلى العديد من بني هؤالء األشخاص الذين غادروا اليونان           .                                  اليونان دون أية نية يف العودة     
                          ً      وال يوجد سوى عدد قليل جداً       .                                                            مبحض إرادهتم عن اجلنسية اليونانية واكتسبوا جنسية أجنبية       
       لـذين                           وقد منح هؤالء األفراد ا      .                                                      من املسلمني عدميي اجلنسية كنتيجة حلرماهنم من جنسيتهم       

  ُ                                              واُتخذت خطوات ملموسة من أجل إرجاع اجلنـسية          .                                     يقيمون يف تراقيا بطاقة هوية خاصة     
   .                                        اليونانية هلؤالء األشخاص عدميي اجلنسية القالئل

                                                                               وفيما خيص حرية تكوين اجلمعيات واألحكام الثالثة اليت أصدرهتا احملكمة األوروبية             -  ٥١
                                        جودة يف تراقيا واليت مل تـسجل لـدى                                                         حلقوق اإلنسان بشأن عدد متساو من اجلمعيات املو       

                                                                                           احملاكم املختصة، فإن هذه القضايا معروضة على احملاكم املدنية املختصة يف اليونان للفـصل              
  .                                                                                       وهناك حوار جد بناء مع اإلدارة املعنية بتنفيذ أحكام احملكمة األوروبية جمللس أوروبا              .     فيها

                                معيات واملنظمات غري احلكومية الـيت                                                  ومع هذا، يوجد لدى األقلية املسلمة عدد كبري من اجل   
   .ُ                                                         ُسجلت لدى احملاكم املختصة وتعمل بدون أية عوائق يف منطقة تراقيا

                     الـدوديكانيز ورودس              أرخبيل                                                وفيما خيص وضع املسلمني اليونانيني يف جزيرتني يف         -  ٥٢
        للتعايش                          وميثلون منوذجا رائعا      .                                                         وكوس، فإن هؤالء األفراد مندجمون متاما يف اجملتمعات احمللية        

 ُ                                                       وُتحترم حريتهم الدينية احتراما كامال وخيتارون أئمتهم         .                                 السلمي واملنسجم مع اجملتمع احمللي    
   .           يف رودس وكوس                           وهناك مسجدان مفتوحان للصالة   .             بدون أي تدخل

                   وقد تسببت املسائل     .                                                               وأوضح الوفد أن احلكومة ملتزمة بوضوح ببناء مسجد يف أثينا           -  ٥٣
                                                                          يل البناء وحتاول وزارة التعليم والتعليم املستمر والشؤون الدينية حل                                    التقنية واإلجرائية يف تأج   

           يسالونيكي                   ص فتح مسجد يف منطقة        وفيما خي  .                            التشاور مع الوكاالت املختصة    بفضل       املشكلة 
   .                                                     أوضحت اليونان أن السلطات املختصة بصدد دراسة هذه املسألة

                                   بعمالة النساء، أشـار الوفـد إىل                                                 وفيما خيص املساواة بني اجلنسني واملسائل املتعلقة       -  ٥٤
                                         حتسني التشريعات ذات الصلة وسياسات املساواة    :                                         ثالث ركائز من خطة العمل الوطنية وهي      

                                            وتعزز اخلطة محاية حقوق املرأة مـن خـالل           .                              تعميم مراعاة املنظور اجلنساين               بني اجلنسني و  
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                    ملرأة ودعم عمالـة                                                                        النهوض باملساواة بني اجلنسني ومنع ومكافحة مجيع أشكال العنف ضد ا          
                                                                 وفيما خيص دور أمني املظامل اليوناين يف هذا الصدد، أشار الوفد             .                          املرأة واستقالهلا االقتصادي  

                         ُ ِّ                                                                       إىل أن أمني املظامل اليوناين ُعيِّن كهيئة خمتصة لرصد تنفيذ مبدأ املعاملة على قدم املساواة بني                
                              بيد أن املواقـف الذكوريـة        .   ال             يف هذا اجمل                                             ً      النساء والرجال وقد ازدادت مسؤولياته تدرجيياً     

َ  ْ تسَتأَصلْ                      والقوالب النمطية مل                     التمييـز بـني           من      ّ احلّد                                وفيما خيص بطالة النساء، جيري        .       بعد   َ  
                                  من خالل الربامج اخلاصة بالنـساء                                              ق العمل من خالل تدابري شاملة وكذلك                    اجلنسني يف سو  

       اإلقصاء               والقضاء على                                                                         غري العامالت والرامية إىل تعزيز نفاذهن بشكل فعال إىل سوق العمل            
                                                                ، أدى القانون املعتمد بشأن تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص ومعاملـة           ٢٠١٠         ويف سنة     .         االجتماعي

                                                                    العمالة واملهنة على قدم املساواة إىل حتـسني تـشريعات أخـرى                   جمايل                   الرجال والنساء يف  
   .                 وتبسيطها وتدوينها

       ً     شـامالً          ً     قانونيـاً            ً  ونان إطاراً                                                       وفيما خيص املسائل املتعلقة باالجتار بالبشر، نفذت الي         -  ٥٥
                                                                                        ملكافحة االجتار يشمل األنشطة الوقائية وجترمي املخالفات ذات الـصلة وتقـدمي املـساعدة              

                      وتوقيع املعاهـدات                   البلدان األصلية                                                            للضحايا واختاذ اإلجراءات السياسية الفعالة والتعاون مع        
                             ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب         تحدة                                                                الدولية واإلقليمية والتصديق عليها، ال سيما اتفاقية األمم امل        

                               قدمت اخلطط الوطنية واألوروبية       ،      ٢٠١٠        أكتوبر   /               ويف تشرين األول    .               وبروتوكوالهتا        الوطنية
   .           ً            األوسع نطاقاً يف هذا الصدد

                                                                                     وهنأت أستراليا اليونان على تشريعاهتا املتعلقة وأبدت تقديرها للتشريعات اجلديـدة            -  ٥٦
               ظروف السجن            حىت تنسجم                              اليونان على مواصلة اجلهود           وحثت    .                         بشأن التمييز بني اجلنسني   
                                 ت املبلـغ عنـها الـيت                                          أعربت عن قلقها إزاء احلاال            كما    .    ١٩٩٩                         مع قانون السجون لسنة     

               وشجعت اليونان    .                                                                  ستطع فيها شعوب الروما التسجيل من أجل التصويت يف االنتخابات             مل ت 
                                  احلصول على املعلومات اليت متتلكها               لة أمام                العوائق املاث                                       على اختاذ مزيد من اإلجراءات إلزالة       

   .                     وقدمت أستراليا توصيات  .       احلكومة

                                                                                 وأشادت غواتيماال باليونان لتصديقها على معظم الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق            -  ٥٧
                                                                                            اإلنسان وأعربت عن أملها يف أن تنضم اليونان على وجه السرعة إىل الصكوك اليت ال تزال                

ّ  وأقّرت  .      معلقة               مفوضية األمـم                                                      ليونان مع آليات حقوق اإلنسان ومسامهتها املالية يف                   بتعاون ا     
                                                         واعتربت غواتيماال خطة العمل الوطنيـة إلدارة تـدفقات           .                              املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

                                                                                املهاجرين والتدابري الرامية إىل اإلدماج االجتماعي كخطوة أوىل جيدة مـن أجـل ضـمان      
   .           وقدمت توصية  .              حقوق املهاجرين

                        تؤدي إىل مجلة أمور من                               احلالية على ما يبدو       ة                  ن األزمة االقتصادي                 الحظت هولندا أ   و  -  ٥٨
  .                                                                             أوجه التفاوت بني اجلنسني، ال سيما فيما خيص البطالة والفجـوة يف األجـور                           بينها تفاقم 

                                                 اللوايت ميكنهن االختيار بني النظام القـانون                                          ى وضع النساء املسلمات يف تراقيا              وشددت عل 
  .                                                                               وتدخل مفتني تعينهم الدولة، كانوا يطبقون يف املاضي صيغة حمافظة للشريعة                          اليوناين العادي 
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ّ                                                 عن قلقها إزاء مصري القّصر غري املصحوبني بعد اإلفراج عنـهم مـن                                ً   وأعربت هولندا أيضاً                         
   .            وقدمت توصيات  .              مراكز االحتجاز

                                               يف إطار خطة العمل الوطنية لتحـسني نظـام                املدخلة                            ورحبت ألبانيا باإلصالحات      -  ٥٩
                 الراميـة إىل                               اعتمد التدابري التـشريعية                   والحظت بارتياح     .                                 اللجوء وإدارة تدفقات املهاجرين   

                                      وستشجع وتعزز هذه التعديالت إدمـاج        .                                            حتسني نظام اكتساب اجلنسية واحلقوق السياسية     
   .            وقدمت توصيات  .                                                                  املهاجرين اجتماعيا، مبن فيهم املهاجرون األلبان الذين يعيشون يف اليونان

                       القضاء على التمييـز        إىل                                                       رت الربازيل إىل اإلصالحات القانونية األخرية الرامية            وأشا  -  ٦٠
                                                  وشجعت اليونان على أن تواصل اختـاذ التـدابري           .                                       ضد النساء وتعزيز املساواة بني اجلنسني     

                     فيما يتعلق بالتمتع               املايل احلايل                               اليت قد تترتب على الوضع                                           الالزمة للتخفيف من اآلثار السلبية      
                                     وأعربت الربازيل عن قلقهـا بـسبب         .                 ً   أكثر الفئات ضعفاً        حقوق                  نسان، ال سيما            حبقوق اإل 

                                                                                              التقارير اليت تشري إىل تزايد حاالت سوء املعاملة على يد املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون              
   .            وقدمت توصيات  .                    وحاالت العنف العنصري

            كات حقـوق                                                                      وأشادت النمسا باليونان الختاذها خطوات فعالة من أجل منع انتها           -  ٦١
                                                                                              اإلنسان على يد أفراد الشرطة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وسألت عما إذا كانت هناك              

                                          وطلبت أيضا من اليونان عـرض متابعـة          .           ذه املشكلة  هل         ّ  لوضع حدّ                           أية تدابري إضافية خمططة     
  .   ٠٨  ٢٠                                                                                     التوصيات اليت قدمها اخلبرية املستقلة املعنية بشؤون األقليات بعد زيارهتا يف سـنة              

                                                                                              وتساءلت النمسا عن التدابري األخرى اليت تنوي اليونان اختاذها من أجل تنفيذ قانون العنف              
   .            وقدمت توصيات  .                املرتيل على حنو تام

                                                                                     وهنأت إسبانيا اليونان على توقيعها على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة              -  ٦٢
               ، وعلـى خطـة                          الالإنسانية أو املهينة                                                     وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                  التعذيب  

                                                      وسألت إسبانيا عن التاريخ الذي سيصوت فيه الربملان          .                                        العمل الوطنية إلدارة تدفقات املهاجرين    
                                                                                               على مشروع القانون املتعلق بإنشاء مكتب، داخل وزارة النظام العام، مـسؤول عـن تلقـي                

   .                    وقدمت إسبانيا توصيات  .     األمن                                                      الشكاوى الفردية بشأن األعمال التعسفية اليت ترتكبها قوات 

                   وأشـادت مبعاملـة      .                                                                  وأقرت سلوفاكيا بالتحديات املاثلة يف جمال اهلجرة غري النظاميـة           -  ٦٣
  .                                                                                            ملتمسي اللجوء والالجئني على قدم املساواة مع املواطنني اليونانيني فيما خيص رخـص العمـل             

       عـن   ،    ٢٠٠٧          يف سـنة   ،       أعربت    قد                                             اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة                   وأشارت إىل أن    
             وأشـارت إىل     .                                                                                      قلقها إزاء االجتار بالنساء والفتيات وإزاء القصور يف إنفاذ التشريعات ذات الصلة           

   .            وقدمت توصيات  .                                                                        هاجس القلق الذي تثريه االدعاءات املتعلقة بالتمييز ضد أفراد األقليات الدينية

                           حتـسني إطارهـا القـانوين                                                             وأعربت املكسيك عن تقديرها جلهود اليونان من أجـل            -  ٦٤
                                                                        التدابري املتخذة للقضاء على التمييز ضد املرأة وتوفري ظروف عمـل                          وأشارت إىل أن    .        واملؤسسي
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ـ      كما   .         ّ                      ما هي إالّ دليل على هذا االلتزام                          متكافئة مللتمسي اللجوء             ه إىل أن                      أشارت يف الوقـت ذات
   .                   وقدمت املكسيك توصيات  .    نية                                 ال سيما يف جمال اهلجرة واألقليات اإلث                      التحديات ما زالت قائمة

                                                                                   وعلقت الصني على جهود اليونان الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنـسني ومحايـة                -  ٦٥
                                                                       وقالت إن اليونان قد اختذت تدابري فعالة حلماية حقوق األقليات، مثل             .                    حقوق املرأة والطفل  

                تـتفهم الـصني             يف حني  و  .                                                             الروما، يف جماالت اخلدمات الصحية والسكن والعمالة والتعليم       
                                    أعربت عن أملها يف أن تواصـل               فإهنا                                                    الصعوبات اليت تواجهها اليونان بسبب الوضع املايل،      

   .                                                                       اليونان اختاذ تدابري فعالة لكفالة حقوق شعبها االقتصادية واالجتماعية املختلفة

                                        ب ومجيع أشكال التمييز العنصري بفضل                                               وهنأ املغرب اليونان على مكافحتها للتعص       -  ٦٦
                  حـسب احملكمـة                              والحظ أن اليونان تواجه،     .                        يف جمال حقوق اإلنسان            والتدريب    يف       التثق

              والحظ املغـرب     .                                                                     األوروبية حلقوق اإلنسان، مشاكل تتعلق بطول مدة اإلجراءات القضائية        
                                                                                    أن اليونان طرف يف مجيع املعاهدات األساسية والصكوك اإلقليمية حلقـوق اإلنـسان                  ً أيضاً
   .           وقدم توصيات  .       ً تقريباً

      اهلجرة       قضايا                                                                    شجعت الواليات املتحدة األمريكية اليونان على االستمرار يف معاجلة           و  -  ٦٧
                                                             وقالت إنه على الرغم من بعض اخلطوات اإلجيابية، ما زالت أمـام       .                       ومكافحة االجتار بالبشر  

  .                                  العمالـة واخلـدمات االجتماعيـة          فرص            التعليم و               استفادهتم من                            الروما عوائق حتول دون     
                                                                     حدة اليونان على إحراز مزيد من التقدم فيما خيص تقدمي فرص تعليمية                           وشجعت الواليات املت  

                      وأوضحت أهنا ما زالت      .                                                            متكافئة لألطفال ذوي اإلعاقات وأفق وظيفية لألشخاص املعوقني       
   .            وقدمت توصيات  .                                                                 قلقة إزاء حوادث معاداة السامية والتخريب الذي يطال املواقع اإلسالمية

                      وأشارت إىل اهلـواجس     .                 ة بإدارة اهلجرة             وطنية اخلاص                              ورحبت السويد خبطة العمل ال      -  ٦٨
                                                                               حالة الالجئني وملتمسي اللجوء وغريهم من املهاجرين فيما يتعلق باالستفادة من                       اليت تثريها   

                                                                                       إجراء اللجوء، ونوعية اإلجراءات، وعدد حاالت منح اللجوء واألوضاع يف مراكز االحتجاز            
                                               تبني أن فئات من الروما تعيش حاالت من عدم                                    وأشارت إىل التقارير اليت       .              اخلاص بالالجئني 

   .            وقدمت توصيات  .                                                    املساواة فيما خيص السكن والتعليم والنفاذ إىل سوق العمل

        وفيمـا    .                                                                       ورحبت قطر بإنشاء مكتب أمني املظامل واللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان            -  ٦٩
  ّ       تـوّترات                                            وملتمسي اللجوء، وما ينتج عنها من                    القانونيني                               خيص تزايد موجات املهاجرين غري    

              للمعـايري                                                                      ً              مع اجملموعات اليمينية، شجعت قطر اليونان على التعامل مع هذه الفئات وفقـاً            
                                                               معلومات عن أهم التدابري املتخذة ملواجهة التحديات النامجة عن           وطلبت  .                    وااللتزامات الدولية 

   .            وقدمت توصيات  .                         وجود عدد كبري من املهاجرين

                                                                                      وهنأت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية اليونان على شبكة األمن             -  ٧٠
                                                     بشأن اجلنسية واحلقوق يف االنتخابات احمللية لـصاحل                                 ً    ورحبت بالتقدم احملرز مؤخراً     .       البشري

                                                                          ورحبت اململكة املتحدة بوضع تشريعات بشأن الطول املفرط ملدة اإلجـراءات             .         املهاجرين
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                                                                                عربت عن أملها يف أن ميكن اإلطار القانوين املقترح من أجل آليـة للـشكاوى                            القضائية، وأ 
   .            وقدمت توصيات  .                                                   املتعلقة بالشرطة السلطة من العمل على حنو فعال ومستقل

                                                                           بت جورجيا بالتدابري الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق األقليات وحقوق شعب              ّ ورّح  -  ٧١
                                             طنية اخلاصة بإدماج فئات السكان الـضعيفة                                                      الروما اليوناين، من خالل وضع خطة العمل الو       

                                                                     وأشادت بالتدابري املتعلقة بالقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز              .                       من الناحية االجتماعية  
               ملتعلقة بزيادة                                                                                واخلطوات الرامية إىل ضمان املساواة بني اجلنسني، ال سيما األحكام التشريعية ا           

   .             اختاذ القرارات                     مشاركة املرأة يف عملية 

        من حيث                     على قدم املساواة           يقفون                                              ظت إندونيسيا أن ملتمسي اللجوء والالجئني          والح  -  ٧٢
                                                                                  مع املواطنني اليونانيني فيما خيص إصدار رخص العمل مبوجب القانون، لكن السلطات                     املعاملة  

                                                        وسألت اليونان عن نوع التدابري اليت ميكن وضعها مـن            .      ً       قيوداً عملية                        تفرض يف أغلب األحيان     
                             اليونـان هيئـات مـستقلة               إلنـشاء                   عن تقديرها               ً  وأعربت أيضاً   .     شكلة                   أجل معاجلة هذه امل   

                                                                                          ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان مثل أمني املظامل اليوناين واللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان،             
   .                      وقدمت إندونيسيا توصيات  .                                                وطلبت من اليونان تقاسم أفضل املمارسات يف هذا اجملال

                وبينما أشـارت     .        ملهاجرين          أمام ا             ً  باهبا مفتوحاً                                    وشجعت بنغالديش اليونان على ترك        -  ٧٣
              إزاء حاالت                                     جلنة القضاء على التمييز العنصري                             القلق اليت أعربت عنها            مشاعر               بنغالديش إىل   

                                 أقرت بأن من املمكن التخفيف             فإهنا                                                       سوء معاملة ملتمسي اللجوء واملهاجرين غري القانونيني،      
        وسـألت    .                         بني أعضاء االحتاد األورويب                                                   من حدة العديد من احلاالت عن طريق تقاسم العبء        

                                                                                            بنغالديش عن الطريقة اليت تفكر هبا اليونان يف إدماج املهاجرين، مـع مراعـاة حقـوقهم                
   .            وقدمت توصيات  .        األساسية

                                                                                   وأقرت أوكرانيا بالتحديات النامجة عن احلالة االقتصادية الراهنة وتـساءلت عـن              -  ٧٤
  .                                        ييف الضرييب يف القطاعني االجتماعي واالقتصادي                                            التدابري املتعلقة بتخفيف آثار عمليات التك     

                                                                                               وتساءلت أيضا عن النتائج األولية للتدابري املتخذة من أجل ضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية              
          القانونيني                                 فيما خيص فرز املهاجرين غري                                         م اللجوء وإدارة اهلجرة، ال سيما                      اخلاصة بإصالح نظا  

                                               التدابري املتعلقة باالجتار بالبشر وشجعت اجلهود              ورحبت ب  .                              واحتجازهم وإعادهتم إىل أوطاهنم   
   .           وقدمت توصية  .                             التقليدية املبذولة يف هذا اجملال

                                                                              وأشارت إكوادور إىل أن اليونان طرف يف معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان              -  ٧٥
       املرأة                                                                                       وأهنا نفذت بشيء من النجاح اإلصالحات القانونية والسياسية للقضاء على التمييز ضد             

                   تعلم حق العلـم                  وقالت إكوادور إهنا  .                                                  عزيز املساواة بني اجلنسني وحتسني حالة أقلية الروما       وت
                                   وأن القيود على امليزانية سوف          ٢٠١٠                                                          أن اليونان ما زالت تعاين أثر األزمة االقتصادية لسنة          

   .            وقدمت توصيات  .                                 تؤثر يف مستويات عيش الشعب اليوناين
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                       بأن هناك حتديات أمام               كما أقرت                ها اليونان       حققت              اإلجنازات اليت    ب             بوتسوانا        وأقرت  -  ٧٦
                                                 وأعربت عن تقديرها للـردود املقدمـة وطلبـت           .                                    إعمال مجيع حقوق اإلنسان بشكل تام     

                                                                        التدابري اليت قررت اليونان اختاذها بـشأن االكتظـاظ يف الـسجون،                  عن                معلومات إضافية 
  .                              ر االجتار بالنساء والفتيـات             استمرا              تنفيذها بشأن       تنوي           اليونان        كانت          ة اليت                 والتدابري احملدد 
   .           وقدمت توصية

ّ     يتطّرق إىل                                       وتأسفت السنغال ألن التقرير الوطين مل        -  ٧٧                             تطورات أوسـع فيمـا خيـص       
                                                                                          اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية حلالة حقوق اإلنسان والقيود والتحـديات الـيت            

                         مة حلمايـة املـرأة علـى                  السياسة العا            ورحبت بتدابري  .                                  تعرفها بسبب الصعوبات االقتصادية   
       ضـحية                   ة الـيت تقـع           املسلم        اجلالية                              وطلبت معلومات عن حجم       .             اجلنائي واملهين     ين        الصعيد

                                                                                         التعصب والتمييز العنصري، ال سيما من جانب وسائط اإلعالم، مثلما أشارت إىل ذلك جلنة              
   .                    وقدمت السنغال توصيات  .                           القضاء على التمييز العنصري

         يف جمـال          لنساء       ل وا  ا                        تعزيز املساواة بني الرج            من أجل        نان           هود اليو                 وأشاد العراق جب    -  ٧٨
                  الرجال والنـساء         أجور                                             زيادة معدل البطالة وارتفاع الفجوة بني        ب     قلق   ب           ً  أحاط علماً  و  .        التعليم
                                             وحث اليونان على اختاذ تدابري مثـل محـالت           .  ر و               املساواة يف األج        يكفل           الدستور    أن       رغم

   .           وقدم توصيات  .    جور    األ  بني         الفجوة   سد      إىل                ً إذكاء الوعي سعياً

       تـدفق         بـأن                             تعليم األطفال املهاجرين،     ب                          فيما خيص املسائل املتصلة      ،             وردت اليونان   -  ٧٩
   ية     عداد                               فصول املدارس االبتدائية واإل     ة        تشكيل                            هاجرين أثر بشكل مباشر يف                       أعداد كبرية من امل   

      ساعدة                   اآلن املزيد من امل              األجانب           ى الطالب      ويتلق  .                                      اليت أصبحت غري متجانسة بشكل متزايد     
       وتنفذه   ،  "                     والعائدين إىل أوطاهنم                  لتالميذ األجانب    ا       تعليم   "                 يطلق عليه اسم                  برنامج جديد         بفضل  
                                    وزارة اليونانية للتعليم والتعليم      ال              حتت إشراف        ٢٠١٠          منذ سنة            يسالونيكي         رسطو يف    أ       جامعة  

    مجيع                                                بعض التدابري اإلدارية هبدف احلفاظ على حق           ُ         ً  واُتخذت أيضاً   .                         املستمر والشؤون الدينية  
           بـاحلق يف                           جئون والعائدون إىل الـوطن                              ويتمتع الطالب املهاجرون والال     .                   األطفال يف التعليم  

        الوضـع                             يف التعليم بغض النظـر عـن       احلق        كل طفل   ول  .                   شأهنم شأن املواطنني                 التعليم اجملاين   
                                           بعض التعديالت اإلدارية لتسهيل تـسجيل        ُ    أُجريت     وقد    .                 األوصياء عليه            والديه أو           القانوين ل 

         قـانون          ويـسمح     .                         الوثائق الرمسية املناسبة       فيه                                       ب األجانب يف الوقت الذي ال ميلكون            الطال
            يف اليونان             من الدراسة     سنوات   ست                 لطفل أجنيب أهنى     ٢٠١٠      لسنة                     اجلنسية اليونانية         اكتساب

   .                  اجلنسية اليونانية       باكتساب               دائمة وقانونية                 وعاش فيها بصورة 

        هـم                        أن الروما اليونانيني         الوفد       أكد      ت،        التصوي                   السكان الروما يف        حق             وفيما خيص     -  ٨٠
                                        الدستور جبميع احلقوق املدنية والـسياسية                    فإهنم يتمتعون مبوجب             ، وبالتايل     ون               مواطنون يوناني 

                   كما أهنم يشاركون يف  .        التصويت   حق                 حق االنتخاب و    ها                                     املمنوحة للمواطنني اليونانيني، مبا في    
  .                                     سيما يف اهلياكل احلكومية احملليـة          ، ال           ُ       ويصوتون وُينتخبون   .            ويشكلوهنا                 األحزاب السياسية 

ـ            يسجلوا يف                     أولئك الذين مل         بشأن      خاصة         ميمات    تع                       صدرت وزارة الداخلية        وقد أ       سجالت     ال
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                           صالح االسـتراتيجي احلـايل      اإل         يف إطار    ُ      وُتعرض    .      وثائق                    االفتقار إىل بعض ال                  البلدية بسبب   
          مستقلة يف         هيئات             توصيات         على     بناء                   مبزيد من التفصيل                             املتعلقة باحلالة املدنية                      القضايا املتبقية   

        خاصـة            مشاريع   ُ    ُنفذت     وقد    .                                      املظامل واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان                 توصيات أمني             اليونان و 
                                                                      تكاملة ملعاجلة أوجه التفاوت القائمة يف احلصول على السكن والعمالة            امل     عمل    ال              يف إطار خطة    

ُ   وُخصص  .                          واخلدمات االجتماعية األخرى        مـن             الروما       ة ألسر                                  مبلغ مهم من القروض العقاري      
ُ                          وُعدل هذا إىل حد كبري  يف        .   زل ا                  شراء أو بناء من        أجل         تقييم   لل             اعتماد معايري       بغية        ٢٠٠٦     سنة   

ّ         ما هو األمر بالنسبة للقـّصر            مثل     روما                                                   االجتماعي، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للسكان ال                             
     انات              عـن ضـم                         ً        على املستوى احمللي، فـضالً               تشاركية           إجراءات    وضع    ، ل      وغريهم         واملعوقني  

          التعاون      ، بات                     سؤوليات السلطات احمللية مل               القانوين األخري        التعديل    عقب  و  .                الستخدام القروض 
                                                            من خالل إنشاء إدارة للشؤون االجتماعيـة علـى املـستوى                   ً مضموناً      احمللي               على املستوى   

  .                         على املـستوى احمللـي                   لفائدة الروما                                            قصد تيسري املسائل املتعلقة بإصالح املساكن              اإلقليمي  
                  طار االسـتراتيجي    إل                          مبزيد من التفصيل يف ا          توظيف                           عدد كبري من مشاريع ال        عرض  ُ   يُ     وسوف

   .    روما               اجلديد لعمالة ال

                        أية مشاعر معاديـة       ربز       ال ت   ا            الوفد أهن      أوضح   ،            القليلة                  حوادث التخريب           وفيما خيص   -  ٨١
  د    بأش      ً علناً       ُ        ، اليت أُدينت         املعامل               تخريب وتدنيس     ال             يف حوادث             ات دقيقة        حتقيق     وجتري  .        للسامية

   .                                    هلجة ممكنة وعلى أعلى املستويات السياسية

                             للغاية الـيت تواجههـا      ة        الصعب  ة           االقتصادي    الة                التعليق على احل          كلمته ب                واختتم الوفد     -  ٨٢
      فئات     على                                            للتخفيف من آثار التدابري والسياسات                                   ً      وأضاف أن اليونان ال تألو جهداً       .        اليونان
                          دولة الرفاه االجتماعي       اية مح و   ،    ايف ك                                                األكثر ضعفا من أجل إنشاء شبكات األمان ال              السكان
                      التنمية االقتصادية     حنو          من جديد        البالد         توجيه      و  ،                   الدستور اليوناين          ركائز          ركيزة من      ميثل        الذي  

   .                          احلياة االقتصادية واالجتماعية       اجلميع ب                    املستدامة وتعزيز متتع 

             أو التوصيات /            االستنتاجات و  -     ً ثانياً   

                                           املقدمة خالل احلوار التفاعلي وأعربت عـن                                            نظرت اليونان يف التوصيات التالية        -  ٨٣
   :          تأييدها هلا

         اجلزائـر   (                                                      التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            - ١-  ٨٣
      ٢٠٠٧       سـنة              بالفعـل            عليها        وقعت    اليت  )         أوكرانيا و       فرنسا   و         الربازيل   و        النمسا   و
   ؛  )         أوكرانيا و       النمسا  (                               ، والربوتوكول االختياري امللحق هبا  )      اجلزائر (

                                                             يف التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                 النظر  - ٢-  ٨٣
   ؛ )    اهلند   (          وقعت عليها      ، اليت  )             األرجنتني واهلند (
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                                                                 اعتماد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري          - ٣-  ٨٣
   ؛ )       إكوادور (     يهما              أو التصديق عل

              إىل األماكن                         األشخاص ذوي اإلعاقة                             مضاعفة اجلهود لضمان وصول     - ٤-  ٨٣
                                                                          عامة وسوق العمل، والتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              ال
   ؛ )     املغرب (

                                                                     التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء             - ٥-  ٨٣
   ؛ )      سبانيا إ (                                                            القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري 

                               ولية حلماية مجيع األشخاص مـن                                           النظر يف التصديق على االتفاقية الد       - ٦-  ٨٣
   ؛ )       األرجنتني (               االختفاء القسري 

                                                                   التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء            - ٧-  ٨٣
   ؛ )       أرمينيا (                  القسري وغري الطوعي 

                                                            يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من              الشروع  - ٨-  ٨٣
                                       ، واالعتراف الكامل باختصاص اللجنـة                                        االختفاء القسري يف أقرب وقت ممكن     

        مـن     ٣٢    و   ٣١                                                                املعنية باالختفاء القسري، على النحو املنصوص عليه يف املادتني          
   ؛ )     فرنسا (         االتفاقية 

                                                                       مواصلة اجلهود املوجهة حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني، والتنفيذ الكامل            - ٩-  ٨٣
   ؛ )            االحتاد الروسي   (    ٢٠١٣-    ٢٠١٠         للفترة        الفعلية                             للربنامج الوطين لتحقيق املساواة 

   ؛ )    كندا (                                             اإلسراع يف تنفيذ خطة العمل الوطنية إلدارة اهلجرة  -  ١٠-  ٨٣
                               اخلاصة بإصالح نظـام اللجـوء             وطنية    ال     عمل    ال                    مواصلة تنفيذ خطة     -  ١١-  ٨٣

   ؛ )       ستراليا أ (                                                  وإدارة اهلجرة ملعاجلة أوجه القصور القانونية واملؤسسية 
                       اخلاصة بإصـالح نظـام          نية    وط  ال     عمل    ال                             إعطاء األولوية لتنفيذ خطة      -  ١٢-  ٨٣

   ؛ )      هولندا (             وإدارة اهلجرة        اللجوء 
                                                                            مواصلة تعزيز التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر،            -  ١٣-  ٨٣

   ؛ )    شيلي (                                                          مع اقتراحات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   ً شياً ا      وذلك مت
                     إلنسان، مبا يف ذلـك                                                 تنفيذ توصيات وقرارات آليات محاية حقوق ا       -  ١٤-  ٨٣

   ؛ )      النمسا (               اإلجراءات اخلاصة 
               نظـام األمـم        من                                 مجيع أفراد اجملتمع اليوناين             استفادة                تعزيز إمكانية    -  ١٥-  ٨٣

    ها              نتائج استعراض  ل                      ة باللغة اليونانية     ترمج        توفري ال                                املتحدة حلقوق اإلنسان من خالل      
            والتقـارير                              يئات املعاهدات ذات الصلة                        املالحظات اخلتامية هل                   الدوري الشامل و  

   ؛ )    كندا (                                القطرية املتعلقة باإلجراءات اخلاصة 
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                                  مع املنظمـات غـري احلكوميـة                 الكامل         بالتعاون            أنشطتها    ة    واصل م -  ١٦-  ٨٣
     فعال          بشكل                                          من أجل ضمان تطبيق مجيع حقوق اإلنسان                            ومنظمات اجملتمع املدين  

   ؛ )     فلسطني (                 وعلى قدم املساواة 
   ؛ )       بنغالديش (             ييز ضد املرأة                                 املزيد من اجلهود للقضاء على التم   بذل -  ١٧-  ٨٣
          ذكوريـة           املواقف ال      ّ       التخلّص من                املواقف هبدف          لتغيري               اختاذ خطوات    -  ١٨-  ٨٣

                                                          بأدوار املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع، مبا يف ذلـك                  املتعلقة                   والقوالب النمطية   
   ؛ )       مولدوفا (             تثقيف اجلمهور        الوعي و          محالت إذكاء        من خالل 

      علقة              التمييزية       فكار                     النمطية واملواقف واأل                           ف جهودها لتغيري الصور      ي   تكث  -  ١٩-  ٨٣
   ؛ )       الربتغال (      اجملتمع   يف                                              بأدوار ومسؤوليات كل من املرأة والرجل يف األسرة و

                                    لتشريعات احمللية القائمة بالفعل يف      ا       تنفيذ            من أجل             إضافية            اختاذ تدابري  -  ٢٠-  ٨٣
   ؛ )        ندونيسيا إ (       ً  كامالً      ً تنفيذاً                     جمال املساواة بني اجلنسني 

       املهـين             يف اجملـال                                 للتصدي لضعف متثيل املـرأة               بري هتدف           وضع تدا  -  ٢١-  ٨٣
ـ                        التشجيع على    و     االت                                                              تنويع خيارات املرأة األكادميية واملهنية، مبا يف ذلك يف اجمل

   ؛ )       الربتغال (             غري التقليدية 
                                 تواجهها نساء األقلية املسلمة يف         قد                   العوائق اليت        بشأن               اختاذ إجراءات    -  ٢٢-  ٨٣

   ؛ )١ ( )      هولندا (                                  املسائل املتعلقة باألسرة وقانون اإلرث                            تراقيا عند تطبيق الشريعة يف 
                                                                      اختاذ تدابري لتعزيز اآلليات القانونية واملؤسسية اليت هتدف إىل منـع            -  ٢٣-  ٨٣

                        التمييز القائم على      ها         ، مبا في     يها                                                   مجيع أشكال التمييز ومعاقبة مرتكبيها والقضاء عل      
   ؛ )       األرجنتني (                                اجلنس والعرق واألصل القومي والدين     نوع 
                                                                   مواصلة جهودها من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره          -  ٢٤-  ٨٣

   ؛ )      اجلزائر (                             األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
                                         إىل القضاء على التمييـز العنـصري                  الرامية        قانونية  ال       ألحكام   ا       تنفيذ -  ٢٥-  ٨٣

   ؛ )       بنغالديش (       ً  فعاالً      ً تنفيذاً
                      طية القائمـة علـى            النم      قوالب                                       اختاذ تدابري فعالة ملكافحة استمرار ال      -  ٢٦-  ٨٣

   ؛ )       السنغال (                        التمييز العنصري والتعصب 
                       التحريض على الكراهية                                        يف التحقيق على حنو فعال يف أعمال                املسامهة   -  ٢٧-  ٨٣

   ؛ )   مصر (                              ومقاضاة مرتكيب ذلك ومعاقبتهم                         واخلطاب احملرض على الكراهية
__________ 

 تواجهها النساء املسلمات يف أمـور مثـل         قدميكن   العوائق اليت    بشأناختاذ إجراءات   " :التعبري األصلي هو   )١(
 )".هولندا(ق القانون العام اليوناين عليهن الزواج واإلرث كنتيجة لعدم تطبي
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                         ذات دوافع عنـصرية                                          التأكد من مقاضاة من يرتكبون جرائم            زيادة   -  ٢٨-  ٨٣
                                           األحباث الرامية إىل تقييم حاالت التمييـز                    وضمان إجناز                بشكل فعال،       هم         ومعاقبت

   ؛ )       الربازيل (                         القضاء على هذا التمييز       رمي إىل       تدابري ت                   العنصري هبدف اعتماد 
         النـساء    :       وهم                                             ً       اعتماد تدابري التخفيف حلماية السكان األكثر ضعفاً       -  ٢٩-  ٨٣

  ن  و                  ن واألطفال واملعوق   و           ن واملتقاعد  و                     ن عن العمل واملزارع    و                   ربات األسر والعاطل  
   ؛ )       إكوادور (      وغريهم 

                       للحماية يف تشريعات       باب   كأس        نسانية         وية اجل   اهل           اجلنسي و      امليل       إدراج   -  ٣٠-  ٨٣
   ؛ )       النرويج (                       وسياسات مكافحة التمييز 

      ٢٠٠٦       سـنة       يف           املعتمـد                                            ضمان التنفيذ الفعال والكامل للقـانون        -  ٣١-  ٨٣
   ؛ )      النمسا (                  ملكافحة العنف املرتيل 

                                                          د الرامية إىل مكافحة ظاهرة العنف ضد املرأة مكافحـة                     تعزيز اجلهو  -  ٣٢-  ٨٣
   ؛ )     املغرب (      فعالة 
                                                                         اختاذ اخلطوات الالزمة لتنفيذ خطة العمل ذات الصلة اليت اعتمدهتا آلية             -  ٣٣-  ٨٣

   ؛ )            االحتاد الروسي (            الجتار بالبشر  ل          املستمرة         مكافحتها        يف إطار                 التنسيق الوطنية، 
                                    بالنساء والفتيات وتقـدمي الـدعم                     ملنع االجتار                        بذل مزيد من اجلهود     -  ٣٤-  ٨٣

                                                                                  للضحايا بشكل فعال من خالل تنفيذ خطة العمل الوطنية املتكاملة ملكافحة االجتار            
     ؛ )              مجهورية مولدوفا   (                على النحو الكامل                         لتشريعات املتعلقة باالجتار       إنفاذ ا        بالبشر و

                                                                  تكثيف جهودها ملكافحة االجتار بالبشر مع إيـالء اهتمـام خـاص             -  ٣٥-  ٨٣
   ؛ )      اجلزائر (          ت الضحايا        الحتياجا

                                                                      اختاذ تدابري إضافية ملنع ومكافحة االجتار بالبشر، ومحايـة الـضحايا            -  ٣٦-  ٨٣
   ؛ )                       الواليات املتحدة األمريكية   (        بالبشر              ومالحقة املتجرين

                         عـرب احلـدود الوطنيـة               باألطفال                                 مواصلة جهودها ملكافحة االجتار      -  ٣٧-  ٨٣
   ؛ )              مجهورية مولدوفا (         واستغالهلم 

                                      مشروع قانون من شأنه إنشاء مكتـب                       من أجل صياغة          ادرة             اختاذ مب  -  ٣٨-  ٨٣
        املتعلقة       وادث    احل       ويعاجل                        وزارة محاية املواطن                            خيضع بشكل مباشر لسلطة          مستقل  

   ؛ )     تركيا (          القانون      إنفاذ                 املوظفني املكلفني ب          الصادرة عن   ة         التعسفي      تصرفات  ال ب
      منـع                  املهـاجرين و      على                 نع وقوع هجمات              من أجل م        طوات   خ      اختاذ   -  ٣٩-  ٨٣
   ؛ )     تركيا (         الكراهية          احملرض على     طاب   اخل
                                                               ضمان إجراء حتقيقات سريعة ونزيهة يف حاالت االستخدام املفـرط           -  ٤٠-  ٨٣

     ؛ )      النمسا (          القانون      إنفاذ               املوظفني املكلفني ب و         الشرطة             على يد أفراد      للقوة 
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                                                         التدابري الرامية إىل حتسني مساءلة الـشرطة وإعطـاء                      مواصلة اختاذ  -  ٤١-  ٨٣
   ؛ )     لبنان   ( ة                 سوء السلوك املزعوم ب                     أن االدعاءات املتعلقة          للتحقيق بش        األولوية 

                     الـشرطة للقـوة                                                   آلية مستقلة للشكوى فيما يتعلق باستخدام         وضع -  ٤٢-  ٨٣
      عنـف                                             ما يرتكبه أفراد الشرطة من أعمـال                              يف أي ادعاء بشأن            ، لتحقق       املفرطة

   ؛ )      سويسرا (            سوء املعاملة                 غري ذلك من أشكال         وتعذيب و
                            التثقيف والتدريب بشأن         جمال                   قته من إجنازات يف                      االستناد إىل ما حق    -  ٤٣-  ٨٣

          مكافحـة        تعزيز           من أجل                     ملسؤولني احلكوميني،    ا         لصاحل        ال سيما    ،              حقوق اإلنسان 
   ؛ )        بوتسوانا (                  عنف الشرطة املزعوم 

                                                                  مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة انتهاكات حقـوق اإلنـسان يف            -  ٤٤-  ٨٣
   ؛ )        ندونيسيا إ (              اإلدارة العامة 

                                                     خدام االحتجاز السابق للمحاكمة، وضـمان املراجعـة                    احلد من است   -  ٤٥-  ٨٣
ـ         شكاوى    ال                                        القضائية، وإنشاء آلية مستقلة لتقدمي                   والتعجيـل       شرطة                املتعلقة بال

   ؛ )       هنغاريا (        احملاكمات  ب
ـ             لتقـدمي             وفعالة             آلية مستقلة              يف إنشاء          اإلسراع -  ٤٦-  ٨٣           املتعلقـة         شكاوى      ال
   ؛ )             اململكة املتحدة   (    شرطة   بال
           اإلجـراءات                                    لتفادي التأخري غري الـضروري يف          ة                   بذل اجلهود الالزم   -  ٤٧-  ٨٣

                              جنسني خمتلفني يف املرافق نفسها                             مينع احتجاز أشخاص من                              القضائية، وتنفيذ نظام    
ّ     بل والزّج هبم     ؛ )      سبانيا إ (    َّ  القصَّر    بني              يف بعض األحيان        

               ن يف الـسجون        تجزي               تحسني أوضاع احمل                      اجلهود اليت تبذهلا ل      ة    واصل م -  ٤٨-  ٨٣
   ؛ )       الدامنرك (                      يد التحقيق لدى الشرطة           واحملتجزين ق          اليونانية 

      ١٩٩٩     سنة                                        سجن تتوافق مع أحكام قانون السجون ل        لل            هتيئة ظروف    -  ٤٩-  ٨٣
   ؛ )       ستراليا أ (

     بشكل               من أجل الوصول          املناسبة                                      التدابري التشريعية أو اإلدارية            اعتماد -  ٥٠-  ٨٣
   ؛ )  يك    املكس (           أمام احملاكم                       احلق يف االنتصاف القانوين                           فعال إىل العدالة، مبا يف ذلك 

          مـدة            مشكلة طول    ل          فعالة حل   ال        عاجلة و   ال                             اختاذ مجيع التدابري الالزمة و     -  ٥١-  ٨٣
   ؛ )     املغرب (                  اإلجراءات القضائية 

        هذه   من و                                 البت يف القضايا القانونية،                  اإلسراع يف                     تنفيذ تدابري لضمان   -  ٥٢-  ٨٣
                   احملـاكم وحتـسني                                     التشجيع على التسوية خـارج      ،                على سبيل املثال            التدابري،  

   ؛ )             اململكة املتحدة (               لوجيا املعلومات             استخدام تكنو
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               رية الدين أو       ح                تعزيز ومحاية         من أجل        فعالة           مناسبة و           تدابري          تفكري يف   ال -  ٥٣-  ٨٣
   ؛ )        سلوفاكيا   (         بشكل أفضل       املعتقد 

                                     احلرية الدينية وتعزيز التـسامح          ضمان                                مواصلة اختاذ التدابري الالزمة ل     -  ٥٤-  ٨٣
   ؛ )                       الواليات املتحدة األمريكية (         بني سكاهنا 

             يف حريـة                         على حنو فعال بـاحلق                                           اختاذ التدابري املناسبة لضمان التمتع       - ٥ ٥-  ٨٣
                                             معيات، ال سيما بالنسبة لألقليات الوطنيـة         اجل                                 التعبري والتجمع السلمي وتكوين     

   ؛ )      املكسيك (         والدينية         واإلثنية 
                                                              اختاذ خطوات لتحسني الشفافية، مبا يف ذلك من خالل حتسني حقوق            -  ٥٦-  ٨٣

   ؛ )       ستراليا أ (         احلكومة       يف حوزة                لى املعلومات اليت          احلصول ع يف        املواطنني 
                                                                      اختاذ تدابري لتعجيل زيادة املشاركة السياسية للمـرأة علـى مجيـع             -  ٥٧-  ٨٣

                      لـسلك الدبلوماسـي                                                             مستويات احلياة السياسية والعامة، ال سيما يف الربملان وا        
   ؛ )              مجهورية مولدوفا (

   ؛ )       السنغال (  ي                               أكرب ملشاركة املرأة يف اجملال السياس    حيز      ختصيص  -  ٥٨-  ٨٣
                                                                    اختاذ تدابري لتشجيع عودة املرأة إىل سوق العمل بعد غياب طويـل             -  ٥٩-  ٨٣

   ؛ )     فرنسا (            بسبب األمومة 
   ؛ )      هولندا (                          النساء العاطالت عن العمل     لصاحل                اختاذ تدابري خاصة  -  ٦٠-  ٨٣
  يف     ، و             وية الذاتية                                                 احترام ومحاية حقوق مجيع األفراد يف حتديد اهل             تعزيز -  ٦١-  ٨٣

            ة والدينية     ثني              اجلماعات اإل      فراد    أ         مبن فيهم                        حرية تكوين اجلمعيات،                   حرية التعبري و  
   ؛ )        سلوفينيا (       أقليات  ك                   ً غري املعترف هبا رمسياً         واللغوية 

        لـسكان             اخلاصـة با                                   من أجل إعمال حقوق اإلنسان        ا    عمله        مواصلة   -  ٦٢-  ٨٣
                                                                            يف البلد والتركيز على تنفيذ االستراتيجيات املعتمدة على املستوى احمللي               روما  ال

   ؛ )      السويد (     خاصة       فاعلة        جهات     جانب                    التصدي للتمييز من     وعلى
            للرومـا                تعليم والعمل           فرص ال          مزيد من                               اختاذ التدابري الالزمة لتوفري      -  ٦٣-  ٨٣

   ؛ )              الواليات املتحدة (
                               بناء مسجد يف منطقة فوتـانيكوس،                          وترية اإلجراءات املتعلقة ب        تسريع   -  ٦٤-  ٨٣
   ؛ )     تركيا (                          أثينا، دون مزيد من التأخري   يف 
                           املعتمدة لكي يصبح نظامها                            التعديالت التشريعية                    اإلسراع يف إدراج   -  ٦٥-  ٨٣

ـ                   مع القواعد       ً   متاماً                     ً   اخلاص باللجوء متماشياً             حقـوق     ال                             اإلقليمية والدولية يف جم
   ؛ )      سويسرا (       اإلنسان 
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                                                                  مواصلة إعطاء األولوية إلدخال تعديالت تشريعية وتنفيذ إجـراءات          -  ٦٦-  ٨٣
       وتـرية                             ميع املهـاجرين وتـسريع       جب       اخلاصة                                 هتدف إىل احترام حقوق اإلنسان      

   ؛ )     لبنان (               إجراءات اللجوء 
                          فق مع املعايري الدوليـة       وا ت ي     جوء   ل                                       النظر يف وضع وتنفيذ نظام شامل ل       -  ٦٧-  ٨٣

        ، مـع              القـانونيني                        اللجوء واملهاجرين غري            ملتمسي                              واإلقليمية حلماية واستقبال    
   ؛ )      بولندا   (      لذلك                   ختصيص املوارد الكافية

      ً   وفقـاً              القـانونيني                          اللجوء واملهاجرين غـري             ملتمسي              ضمان معاملة    -  ٦٨-  ٨٣
    عمل   ال                    اجلهود لتنفيذ خطة        كل                                                 تزامات اليونان يف جمال حقوق اإلنسان وتعزيز         ل ال
   ؛ )      النمسا (        اهلجرة        مسائل        وإدارة                       اخلاصة بإصالح نظام اللجوء      وطنية   ال

                            ي اللجـوء للتأكـد مـن            ملتمس                        استعراض لظروف احتجاز           إجراء   -  ٦٩-  ٨٣
   ؛ )    كندا (              لية واألوروبية          عايري الدو          مطابقتها مل

             مع معايري         يتماشى            لجوء فعال          فعال ل              تنفيذ نظام      يف          اإلسراع            االلتزام ب  -  ٧٠-  ٨٣
   ؛ )             اململكة املتحدة (             االحتاد األورويب 

        قواعـد       لل     كامل                    يف إطار االحترام ال        فقط                             اللجوء إىل الطرد القسري      -  ٧١-  ٨٣
   ؛ )      سويسرا (                  اإلقليمية والدولية 

       اإلعادة                           وضمان احترام مبدأ عدم                اللجوء    مسي   ملت                    اختاذ خطوات حلماية      -  ٧٢-  ٨٣
   ؛ )    كندا (                                                 للقانون الدويل لالجئني والقانون الدويل حلقوق اإلنسان      ً  وفقاً       القسرية

                                        بشكل مباشر أو غري مباشر إىل بلده             ً   قسراً           أي فرد            عدم إعادة       ضمان   -  ٧٣-  ٨٣
   ؛ )      بولندا (          االضطهاد                                        األصلي أو إىل أي بلد آخر ميكن أن يواجه فيه

       إجراء      وضمان           اللجوء      ملتمسي                                اذ مزيد من التدابري لتحسني معاملة   اخت -  ٧٤-  ٨٣
   ؛ )       الربازيل (                                                      عمليات الترحيل خارج بعد استنفاد سبل االنتصاف القانونية 

                                                                    إضفاء طابع رمسي على تعاون أوثق مع املنظمات غري احلكومية احمللية            -  ٧٥-  ٨٣
                 حلالة اإلنـسانية                                    للموارد املتاحة عند معاجلة ا            أفضل                            والدولية، من أجل استخدام   

   ؛ )       النرويج   (     ً حالياً                 الصعبة يف اليونان 
                                   يف إطار املرسوم الرئاسي الذي حـدد             املندرجة                          مواصلة تنفيذ التدابري     -  ٧٦-  ٨٣

   ؛ )    شيلي (                                 إطار معاجلة حالة القصر غري املصحوبني 
                                        ضمان احترام احلقوق األساسية واملعـايري               من أجل                   مواصلة جهودها    -  ٧٧-  ٨٣

                       عاملـة القـصر غـري       مب             فيما يتعلق            ال سيما               ت اللجوء،                           الدولية يف سياق إجراءا   
   ؛ )       األرجنتني (        املصحوبني 



A/HRC/18/13 

GE.11-14609 24 

  ،                                                عند إصالح نظـام اللجـوء وإدارة اهلجـرة                خاص،             إيالء اهتمام  -  ٧٨-  ٨٣
         بتـسوية                   اليت تتعلـق           جراءات          مجيع اإل     خالل                              الحتياجات القصر غري املصحوبني     

           هاجرين غري       ن امل    بشأ       عادية        ممارسة   ك           اإلداري        حتجاز     اال              ومنع استخدام    ،       حاالهتم
   ؛ )        سلوفينيا   (      اجلدد         القانونيني

                     مجيع األطفال غـري                       إقامة أوصياء على                                  اختاذ تدابري فورية للتأكد من       -  ٧٩-  ٨٣
   ؛ )       النرويج (          اليونان   إىل   م        عند وصوهل                      وتوفري اإلقامة اآلمنة هلم         املصحوبني 

    ريها                                            عدد ونوعية املرافق السكنية املتاحة وغ         رفع                         اختاذ مزيد من اخلطوات ل      -  ٨٠-  ٨٣
   ؛ )       الدامنرك (          اليونان           يصلون إىل  ممن             فئات الضعيفة      وال    لقصر ل                 من اخلدمات املقدمة 

   ؛ )      هولندا (           غري املصحوبني       القصر                               إيالء اهتمام خاص لوضع املهاجرين  -  ٨١-  ٨٣
                                  باعتبارها مسألة ذات أولوية،              القانونية                            مواصلة التصدي للهجرة غري      -  ٨٢-  ٨٣
        ً     مـؤخراً         املعتمدة                        خطة العمل الوطنية        بيل    ن ق  م                    اجلهود اليت تبذهلا،           تعزيز         زيادة   و

   ؛ )        سلوفاكيا (            إلدارة اهلجرة 
                      هبدف مكافحة االجتار          املناسب             والسياسي           ر القانوين  ا ط                تعزيز تنفيذ اإل   -  ٨٣-  ٨٣

    سبل              مبا فيها              للضحايا            الضرورية   ات         املساعد    مجيع          ، وتقدمي                مكافحة فعالة          بالنساء  
   ؛ )        سلوفاكيا (      تماعي         دماج االج   واإل               إعادة التأهيل                 االنتصاف القانوين و

                                                                 وضع استراتيجية حكومية طويلة األجل هتدف إىل إدماج املهـاجرين           -  ٨٤-  ٨٣
   ؛ )      بولندا (

          عن طريق          رعايتهم   و                        راكز احتجاز املهاجرين          اصة مب                     زيادة ميزانيتها اخل   -  ٨٥-  ٨٣
   ؛ )              الواليات املتحدة (               االحتاد األورويب     من            مع الشركاء       املكثف       التعاون

                 مـع معـايري              القانونيني                    تجاز املهاجرين غري            ظروف اح        توافق        ضمان   -  ٨٦-  ٨٣
   ؛ )             اململكة املتحدة (                         االحتاد األورويب حلقوق اإلنسان 

              باالسـتفادة                                                حتسني وضع املهاجرين، ال سيما فيما يتعلق            على       العمل   -  ٨٧-  ٨٣
                  وضـمان مـنح      ،                             ، والظروف يف مراكز االحتجاز          وجبودهتا                 إجراءات اللجوء       من  

                                                     الدولية، من خالل تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة                  لتزاماهتا ال      وفقا               احلماية لالجئني   
   ؛ )      السويد (                                      اهلجرة واختاذ مزيد من اإلجراءات الالزمة       شؤون     إلدارة
           املقدمة                                                             مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني اخلدمات اإلدارية والقانونية        -  ٨٨-  ٨٣

           مثل النساء                                 ي اللجوء، وخاصة الفئات الضعيفة     ملتمس و          القانونيني              للمهاجرين غري 
   ؛ )   قطر   (                   وحتسني ظروف معيشتهم    طفال   واأل
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           اإلصـالح            ومواصـلة                                              إنشاء وحدة جديدة يف وزارة محاية املواطن،         -  ٨٩-  ٨٣
                     ي اللجوء واملهاجرين        ملتمس                التعامل مع       على        الشرطة         موظفي                     الرامي إىل تدريب    

   ؛ )   قطر (                                 وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
ـ                                             تصميم وتنفيذ سياسة شاملة بشأن رعايـة         -  ٩٠-  ٨٣                  اجرين والالجـئني        امله

   ؛ )      كوادور إ   (         ومحايتهم           يف اليونان              وملتمسي اللجوء
                                 اليت ترتكبها مصاحل الشرطة حبـق                                         تنفيذ تدابري للحد من االنتهاكات       -  ٩١-  ٨٣

                                                                             الالجئني واملهاجرين، مبا يف ذلك القصر، بغض النظر عـن وضـعهم القـانوين              
            دي اإلفـالت                ، وذلك لتفا                بالشكل املناسب                            ، ومعاقبة املسؤولني عنها             كمهاجرين

   ؛ )       إكوادور (          من العقاب 
   إىل     ً   فـوراً       لجوء  ل       ملتمس     أي          عدم إعادة                              اختاذ التدابري الالزمة لضمان      -  ٩٢-  ٨٣
      ً   وفقـاً         وذلـك      ،                                 تكون فيه حياته عرضة للخطـر                          أو أي بلد آخر              ه األصلي    بلد

   ؛ )       إكوادور (                        للمعايري الدولية السارية 
                اللجوء والظروف                                            أماكن إيواء الالجئني واملهاجرين وملتمسي           حتسني   -  ٩٣-  ٨٣

   ؛ )      كوادور إ (                                   تتماشى مع املعايري الدولية واإلقليمية                  الصحية فيها، لكي 
                                                 التعامل مع ملتمسي اللجـوء واملهـاجرين غـري                      القدرة على       يز     تعز -  ٩٤-  ٨٣

                                         ، بالتعاون الوثيق مـع أصـحاب املـصلحة                               ومعاجلة حاالهتم وإيوائهم            القانونيني
   ؛ )      املكسيك (                   والدولية ذات الصلة                    للمعايري اإلقليمية     ً وفقاً     وذلك   ،      ناسبني  امل

   ؛ )      العراق (                 اللجوء والالجئني       ملتمسي                     حتسني معاملة املهاجرين و -  ٩٥-  ٨٣
                                                               إجراء مشاورات مع أصحاب املصلحة يف اجملتمع املـدين واللجنـة            -  ٩٦-  ٨٣

   ؛ )      النمسا (                                متابعة االستعراض الدوري الشامل       إطار                     الوطنية حلقوق اإلنسان يف
                                       بالثناء يف جمال التعاون اإلمنائي الدويل على      ديرة   اجل                 مواصلة مشاركتها   -  ٩٧-  ٨٣

    ).      اجلزائر (                         الرغم من التحديات احلالية 
                                     ، وستقدم ردودها عليها يف الوقـت                     الواردة أدناه              يف التوصيات            اليونان          وستنظر    -  ٨٤

              َّ                                                                        املناسب، على أالَّ يتعدى ذلك موعد الدورة الثامنة عشرة جمللس حقوق اإلنسان املزمـع              
   :    ٢٠١١      سبتمرب  /             عقدها يف أيلول

                                                               االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص           - ١-  ٨٤
   ؛ )        أوكرانيا (                                      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

                                                                  التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل          - ٢-  ٨٤
ـ   )         سـبانيا   وإ    ال       الربتغ (                                                اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          ذي     ال
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                                           احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            املعنية ب      لجنة                      يسمح بأن تستمع ال   
   ؛ )       الربتغال (                                              لشكاوى فردية تتعلق بانتهاكات مزعومة هلذه احلقوق 

                                                                  التصديق على عدد معني من معاهدات حقوق اإلنسان مثل الربوتوكول            - ٣-  ٨٤
                                        قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة                                              االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحل     

   ؛ )     فلسطني (                                           والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
ّ   املضّي    - ٤-  ٨٤                                                            يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل           

                                                                          اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكـول االختيـاري         
                                                           وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                                    التفاقية مناهضة التعذيب  

   ؛ )   قربص (                     الالإنسانية أو املهينة 
                                                يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة         )        الربازيل (     نظر    ال  - ٥-  ٨٤

                                                                                   مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            
   ؛  )        الربازيل و        أرمينيا  (       املهينة 
                                                              التصديق على ما تبقى مـن صـكوك حقـوق اإلنـسان، خاصـة              - ٦-  ٨٤

                                                                             الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو           
   ؛ )        سلوفينيا (                                        العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

   ؛ )    شيلي   (       املتبقية                   على الصكوك الدولية        تدرجييا                 النظر يف التصديق   - ٧-  ٨٤
                                 بشأن خفـض حـاالت انعـدام            ١٩٦١                 اتفاقية عام                التصديق على   - ٨-  ٨٤

   ؛ )        سلوفاكيا (       اجلنسية 
         امـتالك                                                        وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان من أجـل             - ٩-  ٨٤

   ؛ )      سبانيا إ (                                           استراتيجية منهجية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
           اجلنساين               ية أو التعبري    ان                                  التمييز على أساس اهلوية اجلنس                  إدراج مكافحة  -  ١٠-  ٨٤

   ؛ )       إسبانيا (      ريعات       يف التش
   ؛ )       الربازيل (                                    النظر يف االعتراف باألزواج من نفس اجلنس  -  ١١-  ٨٤
        غـري    ة        املنظم                وردت يف تقارير                        ملعاجلة احلالة اليت            تكميلية             اختاذ تدابري    -  ١٢-  ٨٤

           االستغالل        مكافحة                                                اليت تشري إىل أن اجلهود الرامية إىل تعزيز           ،ARSIS         احلكومية  
                          مشكلة استغالل األطفال،                     يعات مل تقض على                     عن طريق التشر                  واالعتداء اجلنسي 

   ؛ )     فرنسا   " (             أطفال الشوارع "       ال سيما 
                               بلد مقصد وعبـور لالجتـار                باعتبارها                         معلومات عن اليونان          إدراج -  ١٣-  ٨٤

   ؛ )      العراق (                                                     بالبشر يف املناهج الدراسية يف املرحلتني الثانوية واجلامعية 
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                لكراهيـة ضـد        ا             احملرض على     طاب  اخل            عن نشر        صنفة             مجع بيانات م   -  ١٤-  ٨٤
   ؛ )   مصر (        األقليات 

         ، حيـث            يسالونيكي          يف منطقة                                            النظر يف افتتاح أحد املساجد التارخيية        -  ١٥-  ٨٤
   ؛ )     تركيا   ( ني   سلم  امل       السكان    من              يعيش عدد كبري 

       املآذن             سبقة لبناء     امل      شروط    ال         حتديد         ما خيص         رونة في   امل                  التحلي مبزيد من   -  ١٦-  ٨٤
   ؛ )     تركيا (

                                  كمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان                                     تنفيذ األحكام الصادرة عن احمل     -  ١٧-  ٨٤
                                              ، ورابطة رودويب الثقافية للمرأة التركيـة                          احتاد كزانيت التركي         طلبات      خبصوص  

   ؛ )     تركيا (            أقلية إفروس            رابطة شباب  و
        طلبـات                               حقوق اإلنسان عند معاجلة       يف             ، من جهة،          باستمرار        التفكري   -  ١٨-  ٨٤

      لكـل          لفردية                                                            اللجوء والالجئني، مع التركيز بشكل خاص على احلالة ا               ملتمسي
        والتماس                                                                ، وظروف احتجازهم وتنظيم عودهتم إىل وطنهم يف هناية املطاف،             منهم

    ).       السنغال (                           االحتاد األورويب يف هذا الصدد              جهة أخرى من              الدعم الالزم من
   :                بتأييد اليونان                  التوصيات التالية     ومل حتظ  -  ٨٥

         ق مجيـع                                               والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقو       )    مصر (       توقيع    ال  - ١-  ٨٥
        االنضمام  و   ؛   )     فلسطني و         السنغال   و     مصر      و        ألبانيا (                                 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     

                                                                                إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين و أعـضاء أسـرهم،             
             ومواصـلة    ؛ )          غواتيمـاال  (                                                خطوة هامة أخرى يف جمال محاية حقوق اإلنـسان           ك

                                لية حلماية حقوق مجيع العمـال                                                   جهودها من خالل التصديق على االتفاقية الدو      
                       االتفاقية الدوليـة          على                  النظر يف التصديق   و   ؛   )     املغرب (                         املهاجرين وأفراد أسرهم    

             اعتمـاد أو    و   ؛   )       األرجنتني (                                                   حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        
                                                                                التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد            

                 قوق مجيع العمال    حب         املتعلقة                               نظر يف االنضمام إىل االتفاقية         وال   ؛   ) ر      إكوادو (       أسرهم  
                             اجلمعية الربملانيـة جمللـس                    الذي أوصت به                                       املهاجرين وأفراد أسرهم على النحو      

   ؛ )      اجلزائر   (    ٢٠٠٦     مارس  /    آذار    ١٧        بتاريخ      ١٧٣٧                     أوروبا يف توصيتها رقم 
               ن ال يتكلمون                 األشخاص الذي        واجهها ي                  الصعوبات اليت          لتذليل             إنشاء آلية     - ٢-  ٨٥
   ؛ )     تركيا   (       واحملاكمة          االعتقال  يت                  اليونانية خالل مرحل ب

           ، ال سـيما      روما              األقليات مثل ال   من            للمواطنني                 املساواة يف احلقوق       ضمان    - ٣-  ٨٥
   ؛ )        أستراليا (              احلق يف التصويت 
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                                                                  اختاذ اخلطوات الضرورية لضمان انتخاب املفتني من قبـل األقليـة             - ٤-  ٨٥
    عيني           املتعلق بت       ٣٥٣٦                                  اد ذات الصلة من القانون رقم                     وإلغاء املو   ة   سلم  امل         التركية  

   ؛ )     تركيا (              األقلية بشدة             اعترضت عليها           األئمة، اليت 
                             باألوقاف بالتـشاور مـع                      املناسبة املتعلقة                             إعادة النظر يف التشريعات       - ٥-  ٨٥

               مباشر، ووضـع                                        من مراقبة واستخدام أوقافها بشكل                      متكني األقلية       قصد        األقلية
   ؛ )     تركيا   (  هتا      ومصادر            الك الوقفية                   حد لسوء استعمال األم

        فائـدة                     اللغة التركيـة ل       ب      ناطقة       ألطفال   ل                            بدء إجراءات الفتتاح رياض       - ٦-  ٨٥
   ؛ )     تركيا   (     كزانيت                         أطفال األقليات يف كوموتيين و

ُ     مواطن يوناين ُحرم      ٦٠     ٠٠٠     وايل   حل      نسية     اجل      إعادة              تسريع عملية     - ٧-  ٨٥       من              
      ُ            اليت أُلغيت يف وقت             ية اليونانية               من قانون اجلنس  ١٩                            اجلنسية اليونانية بسبب املادة 

          جنمت عـن           اليت    ،            حقوق امللكية            يف جمال                               نشاء آلية لتعويض خسائرهم    إ و   .   الحق
   ؛ )     تركيا   (   ذلك
                         جملتمعات التركية يف رودس     ا                                        بدء حوار مع املنظمات غري احلكومية يف          - ٨-  ٨٥

                            واستئناف التعليم باللغـة   ،                                              وكوس من أجل حل مشاكلهم يف جمال احلرية الدينية    
   ؛ )     تركيا   (    ١٩٧٢    سنة     منذ          الذي منع      ركية    الت
                                                                    التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية للمهاجرين ومحاية حقوق ومصاحل           - ٩-  ٨٥

         الـسكان                                   ، واألقليات مبن فيهم املسلمون و       هم                              املهاجرين من دون املساس بوضع    
   . )       بنغالديش   (      الروما

              عن موقـف                                               أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب       /                  مجيع االستنتاجات و      إن    -  ٨٦
                                    وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظـى         .                        الدولة موضوع االستعراض      أو   /                     الدول اليت قدمتها و   

   .                        بتأييد الفريق العامل ككل
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