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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو /أيار ١٣-٢جنيف، 

 لسامية حلقـوق اإلنـسان وفقــاً       جتميع للمعلومات أعدته املفوضية ا        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  اليونان    
هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              

اخلاصة مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق               
التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات        يتضمن  وال  .  الصلة  املتحدة الرمسية ذات   األمم

من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن              
. وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق اإلنـسان            . املفوضية

وقـد  . ورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          وذُكرت بص 
ويف حـال   . روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات            

 عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن كانـت              
ا كـان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية            ومل. ال تزال صاحلـة  

لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعـزى إىل                
أو املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية         /عدم التصديق على معاهدة ما و     

  .حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان

  تاريخ التصديق أو
 االنضمام أو اخلالفة

  /اإلعالنـات
 التحفظـات

  االعتراف باالختصاصات
 هليئات املعاهدات احملددة

  ال):١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ١٩٧٠يونيه / حزيران١٨ مييز العنصري االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال الت

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        
 والثقافية

 - ال يوجد ١٩٨٥مايو / أيار١٦

املادة(لدول  الشكاوى املتبادلة بني ا    ال يوجد ١٩٩٧مايو / أيار٥ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 ال): ٤١

للعهد الدويل اخلاص باحلقوق      األول الربوتوكول االختياري 
  املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٧مايو / أيار٥

 الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق      الربوتوكول االختياري 
  املدنية والسياسية،

  -  ٢حتفظ على املادة   ١٩٩٧مايو / أيار٥

 - ال يوجد ١٩٨٣يونيه / حزيران٧ ع أشكال التمييز ضد املرأة اتفاقية القضاء على مجي

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال        
  التمييز ضد املرأة

):٩ و ٨املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٤
  نعم

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو          
 ة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالعقوب

املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٦
  نعم):٢١

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
 نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

 - ال يوجد ١٩٩٣مايو / أيار١١ اتفاقية حقوق الطفل 

ة حقـوق الطفـل املتعلـق       التفاقيالربوتوكول االختياري   
  راك األطفال يف الرتاعات املسلحةبإش

اإلعالن امللزم مبوجـب ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٢
  سنة ١٨: ٣ املادة

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع        
  األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢

والربوتوكول االختياري التفاقيـة،  )٣(الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        : ت اليت ليست اليونان طرفاً فيها     املعاهدا
فاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقيةمناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالت             

،)٢٠١٠توقيع فقط يف عـام      ( والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ،  )٢٠٠٧توقيع فقط يف عام     (املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      
  ).٢٠٠٨توقيع فقط يف عام (االختفاء القسري واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من 

  
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 نعم )٥(بروتوكول بالريمو

 نعم )٦(اجلنسيةالالجئون وعدميو 

 نعم )٧( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٨(ات األساسية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقي

 ال اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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عنصري واللجنـة املعنيـة     اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ال       قامت    -١
واملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفـال وبغـاء األطفـال            بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

االتفاقيـة  على  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية بتشجيع اليونان على النظر يف التصديق            
 .)٩(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

جلنة القضاء على التمييز العنصري اليونان على النظر يف القيـام بـاإلعالن             جعت  وش  -٢
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز        من   ١٤االختياري املنصوص عليه يف املادة      

 .)١١( من االتفاقية٨ من املادة ٦ويف التصديق على التعديالت املدخلة على الفقرة  )١٠(العنصري

 اليونان على أن تقبـل، يف       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      عت  وشّج  - ٣
اتفاقية القـضاء    من   ٢٠ من املادة    ١أقرب وقت ممكن، التعديالت املدخلة على الفقرة        

 . )١٢(لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةع

وكـول  الربوت اليونان على النظر يف التصديق على        شجعت جلنة مناهضة التعذيب   و  -٤
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               

  . )١٣(الالإنسانية أو املهينة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على اليونان بشأن اإلصـالحات               -٥

لقضاء على التمييز ضد املرأة ولتشجيع املساواة اجلنسانية مبا يف          القانونية اليت أُجريت مؤخراً ل    
لقـانون املتعلـق    وااملتعلق مبكافحة العنف املرتيل      باعتماد القانون    ٢٠٠٦ذلك القيام يف عام     

  .)١٤( والعمل واملهنوظيفباملعاملة املتكافئة للرجل واملرأة يف ميدان الت

    حلقوق اإلنسان واهليكل األساسي اإلطار املؤسسي  -جيم   
 اللجنة الوطنية اليونانية    جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية    ، منحت   ٢٠٠١يف عام     -٦

 باالعتماد أمهية املعنية الفرعية للجنة، أبرزت ا٢٠٠٩ويف عام . )١٥("ألف"حلقوق اإلنسان املركز 
  .)١٦(ملبذولة يف هذا الصددااحلاجة إىل توفري االستقالل املايل للجنة وأعربت عن تقديرها للجهود 

وباإلشارة إىل تقاسم االختصاصات املتعلقة مبسائل التمييز بني مكتب أمني املظـامل              -٧
واللجنة املعنّية باملساواة يف املعاملة ومفتشية العمل، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري             

الشكاوى املتعلقة بـالتمييز    اليونان بالنظر يف منح مكتب أمني املظامل سلطات شاملة لتلقّي           
  .)١٧(العنصري، وللمكتب أن يتعاون مع اهليئات األخرى عند دراسة هذه الشكاوى

  تدابري السياسة العامة  -دال   
        جلنة اخلرباء املعنـيني بتطبيـق االتفاقـات والتوصـيات         ، أشارت   ٢٠٠٩يف عام     -٨

ة لإلدماج االجتماعي للفئات الـضعيفة      التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل خطة العمل املتكامل       
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، مشلت توفري التدريب املهين للعاطلني عن العمل، والتـدريب علـى     ٢٠٠٨-٢٠٠٦للفترة  
خطة العمل  وأشارت كذلك إىل    . )١٨(اللغة اليونانية، وتقدمي مساعدات على خلق فرص عمل       

. ٢٠١٣-٢٠٠٧ للفترة    يقيمون بصفة قانونية يف اليونان     املتكاملة إلدماج مواطين بلدان ثالثة    
  .)١٩(وركزت اخلطة على أمور منها كفالة استفادة هؤالء املواطنني من العمالة والتعليم

خطة عمل وطنيـة    "إىل اعتماد اليونان    املفوضية السامية لشؤون الالجئني     وأشارت    -٩
مـن  ، هتدف إىل كفالة مواجهة حتديات اهلجرة النامجة عن تدفق أعداد كبرية             "إلدارة اهلجرة 

  .)٢٠(املهاجرين غري الشرعيني بنظام عادل وفعال

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢١(هيئة املعاهدة
  آخـر تقرير
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية قُدم وُنظر فيه

حل موعده يف عام  ٢٠٠٩أغسطس /آب ٢٠٠٨ جلنة القضاء على التمييز العنصري 
٢٠١٠ 

املوحد الـذيحيل موعد تقدمي التقرير     
يضم التقريرين العـشرين واحلـادي

 ٢٠١٣والعشرين يف عام 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     
 واالجتماعية والثقافية

الثاين منـذ عـامتأخر تقدمي التقرير      ٢٠٠٤مايو /أيار  ٢٠٠٢
٢٠٠٩ 

مارس /قُدِّم يف آذار ٢٠٠٥مارس /آذار  ٢٠٠٤ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٧  

تأخر تقدمي التقرير الثاين منـذ عـام
٢٠٠٩ 

 ٢٠١٠قدِّم التقرير السابع يف عام   ٢٠٠٧فرباير /شباط  ٢٠٠٥ جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

مارس /قُدِّم يف آذار ٢٠٠٤نوفمرب /ين الثاينتشر  ٢٠٠٢ جلنة مناهضة التعذيب 
٢٠٠٦ 

املوحـد التقريـر    ٢٠١٠قدِّم يف عام    
الــذي يــضم التقريــرين اخلــامس

حل موعد تقدميهماوالسادس، اللذين   
 ٢٠٠٩يف عام 

 التقريـر الثـاين٢٠٠٩قدِّم يف عام     - ٢٠٠٢فرباير /شباط  ٢٠٠٠ جلنة حقوق الطفل
ماحل موعد تقدميه  ، اللذين   والثالث  
. على التوايل٢٠٠٥ و٢٠٠٠يف عامي 

 الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق بإشراك األطفال    

  يف الرتاعات املسلحة 

 التقرير األّويل الذي٢٠١٠قدِّم يف عام      -  -  -
  ٢٠٠٥حان موعد تقدميه يف عام 

 الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق ببيع األطفـال     

ــتغالل  وب ــال واس ــاء األطف غ
  األطـفال يف املواد اإلباحية

ريـر األّويل يفحلّ موعد تقـدمي التق     -  -  -
  ٢٠١٠عام 
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  التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  نعم  ُوجِّهت دعوة دائمة

املستقلة املعنية بقـضايا    اخلبرية  ؛  )٢٠١٠(لتعذيب  املقرر اخلاص املعين مبسألة ا      آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغـاء األطفـال          ؛  )٢٠٠٨(األقليات  

  ).٢٠٠٥(تغالل األطفال يف املواد اإلباحية واس

    الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
    عليها بعد الزيارات اليت طُِلب إجراؤها ومل ُيتفق

    التعاون أثناء البعثات/التيسري
    متابعة الزيارات

ت احلكومـة علـى     رّدو. لئ رسا ثالث الفترة قيد االستعراض، أرسلت      أثناء  الردود على رسائل االدعاءات، والنداءات العاجلة
  . الرسائل الثالث كافة

استبياناً أرسلها املكلفون بواليـات يف       ٢٦جمموع  من   ١٨ت اليونان على    رد  مبسائل مواضيعية الردود على االستبيانات املتعلقة
  .)٢٢(اإلجراءات اخلاصة إطار

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦قدمت اليونان مسامهات مالية إىل املفوضية السامية يف الـسنوات             -١٠
، مبا يف ذلك إىل صندوق األمم املتحـدة للتربعـات لـضحايا             ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨و
لتعــذيب وإىل صــندوق األمـــم املتحـــدة للتربعــات ملناهــضة أشــكال الــرق ا

  . )٢٣()٢٠٠٩- ٢٠٠٦( املعاصرة

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 مع القلق اسـتمرار املواقـف        املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       اللجنة تالحظ  -١١
مة على السلطة األبوية واألفكار النمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال            القائ

،  تدابري كفيلة بإحداث تغيريات    اليونان اللجنة بأن تتخذ     تأوصو .)٢٤(يف األسرة ويف اجملتمع   
باب استمرار انعـدام    بأن تزيد من توضيح أس    ، و تشتمل على محالت التوعية والتثقيف العام     

  .)٢٥(املساواة
 يف النساء زتركُّبو اإلناث  بني بطالةال  معدل ارتفاع بشأن قلقها عن اللجنة وأعربت  -١٢

 اليونان اللجنة   توحث .)٢٦(النساء و الرجال بني األجور وفجوة األجر  تدنيةالعمل امل  قطاعات
 اإلنـاث    بـني  بطالـة ال لتخفيضبتعزيز اجلهود   و على كفالة تكافؤ الفرص يف سوق العمل      

، وتقليص فجوة األجـور بـني   ، على املستويني األفقي والعمودي   عزل املهين اء على ال  والقض



A/HRC/WG.6/11/GRC/2 

GE.11-10814 6 

 على استحداث حوافز لتشجيع املزيد من       يونان ال  اللجنة أيضاً  توحثوسدها  النساء والرجال   
   .)٢٧(جازة الوالديةاإلالرجال على االستفادة من 

فاقات والتوصيات التابعة ملنظمـة     جلنة اخلرباء املعنيني بتطبيق االت    وباملثل، الحظت     -١٣
العمل الدولية أن نسبة البطالة لدى النساء أعلى بكثري مما هي عليه لدى الرجال وأن حنو ربع                 

  . )٢٨(ن من النساءه" املشّرعني وكبار املسؤولني واملديرين"األشخاص يف الفئة املهنية من 
 تحديد حصة إلزاميـة   ب د املرأة   املعنية بالقضاء على التمييز ض     اللجنة   أشادت وبينما  -١٤

 لكل من اجلنسني يف القوائم االنتخابية لالنتخابات احمللية وللهيئات اجلماعيـة           الثلث مقدارها
 بشأن تدين متثيل املرأة يف مجيع مـستويات احليـاة           هاقلقأعربت عن   للوكاالت احلكومية،    

  أيضاً هاقلقعن  اللجنة  أعربت  و .الدبلوماسيوالسلك   سيما يف الربملان     السياسية والعامة، وال  
 اللجنـة إىل    ودعت .)٢٩(بشأن املشاركة احملدودة للمرأة يف النقابات ورابطات أرباب العمل        

قصد اإلسـراع    بتنفيذ تدابري خاصة مؤقتة      وأوصت  اإلنفاذ الفعلي لقانون احلصص املوجود    
  . )٣٠( للمرأةاملشاركة السياسيةبزيادة 
عن قلقها من أن اليونان ال تنفّذ على حنو  ى التمييز العنصريالقضاء علة نجلوأعربت   -١٥

فّعال األحكام القانونية اهلادفة إىل القضاء على التمييز العنصري وخصوصاً تلـك املتعلقـة              
 إىل ضمان تنفيـذ     اليونان اللجنة   ودعت. مبقاضاة مرتكيب جرائم بدوافع عنصرية ومعاقبتهم     

 القضاء على التمييز العنصري ومالحقة مـرتكيب اجلـرائم   مجيع األحكام القانونية الرامية إىل   
يونـان   اللجنة بأن جتـري ال     وأوصت .)٣١(دوافع عنصرية قضائياً ومعاقبتهم على حنو فّعال      ب

وأن تتخذ تدابري هتدف إىل القضاء علـى  نتشار التمييز العنصري يف البالد   مدى ا  لتقييمأحباثاً  
  .)٣٢(ذلك التمييز

 عن قلقها إزاء التقارير اليت تتحدث عن قيام منظمات معّينة           كذلك  اللجنة وأعربت  -١٦
ووسائل إعالم بالترويج إلشاعة القوالب النمطية العنصرية والتعليقات الـيت حتـّرض علـى              

وأوصت اللجنة اليونان باختـاذ      .الكراهية ضد املنتمني إىل خمتلف اجلماعات اإلثنية والعرقية       
.  ومؤسسات الصحافة واإلعالم املشاركة يف هذه املمارسـات        تدابري فعالة ملعاقبة املنظمات   

وأوصت اليونان كذلك بأن حتظر مجاعات النازيني اجلدد يف أراضيها وتتخذ تـدابري فعالـة              
  .)٣٣(لتعزيز التسامح حيال األشخاص املنحدرين من أصول عرقية خمتلفة

ن إساءة معاملة طـاليب     وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير اليت تتحدث ع           -١٧
 اللجنة بأن   وأوصت .غري املصحوبني ، مبن فيهم األطفال     "املهاجرين غري الشرعيني  "اللجوء و 
من طـول    ملعاملة طاليب اللجوء معاملة إنسانية واحلدّ      التدابري الفّعالة يونان املزيد من    تتخذ ال 

  .)٣٤(فترة احتجاز طاليب اللجوء، وخصوصاً األطفال
فوضية السامية لشؤون الالجئني زيادة يف إساءة معاملـة املهـاجرين           والحظت امل   -١٨

 وأعربت املفوضية عن القلـق      .)٣٥(وملتمسي اللجوء والالجئني وركزت على شدة ضعفهم      
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إزاء ظاهرة العنف العنصري يف مناطق خمتلفة، مبا فيها أحياء يف املنطقة الوسطى مـن أثينـا                 
وتزايد عدد التقارير عن اهلجمات     .  بنسب عالية  حيث تتكثف مجاعات املهاجرين والالجئني    

 وعـربت املفوضـية     .)٣٦(أو التهديدات العنصرية، وعن مزاعم الالمباالة من جانب الشرطة        
كذلك عن القلق إزاء االعتداءات على مساكن املهاجرين ودور عبـادهتم وعلـى متـاجر               

ني يف الشوارع وكذلك طعنهم بالسكاكالالجئني، وإزاء ضرب املهاجرين وملتمسي اللجوء و
إزاء املظاهرات العنصرية اليت ينظمها عناصر اليمني املتطرف الـيت أدت إىل جـرح بعـض                

 إىل   ما ال ُيبلَغ عن هذه احلوادث، ويعود ذلك أيـضاً          وأضافت املفوضية أنه كثرياً   . املهاجرين
 والـذين وتيـة،   أن العديد من الضحايا هم من املهاجرين أو الالجئني غري احلائزين لوثائق ثب            

  .)٣٧(خيشون اإليقاف والترحيل إذا توجهوا إىل سلطات الشرطة
 تشري إىل استمرار التمييز     تقارير عن القلق إزاء     املعنية حبقوق اإلنسان  وأعربت اللجنة     -١٩

ل انتـصاف ضـد     وأوصت بأن توفر اليونان سـب     . ضد األفراد على أساس ميوهلم اجلنسية     
  .)٣٨(ن اختاذ تدابري إعالمية للتصدي ألمناط التحامل والتمييز، فضالً عاملمارسات التمييزية

  واألمنحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  

االكتظاظ الشديد يف بعض     حالة    إزاء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها     أعربت    -٢٠
زمـة   اختاذ التدابري الال   اليونانبأن تواصل   السجون واألوضاع السيئة السائدة فيها وأوصت       

وأعربت جلنة مناهضة   . )٣٩( للعقوبة بالسجن  نظر يف تنفيذ تدابري بديلة    والملعاجلة هذه املشاكل    
  . )٤٠(التعذيب عن شواغل مماثلة

وعربت اللجنة عن القلق إزاء أحكام القانون املدين اليت يبدو أهنا جتيز سجن املـدين             -٢١
لتفسريي للعهـد الـدويل اخلـاص       وبالرغم من االستخدام ا   . بسبب ختلفه عن الوفاء بدينه    

باحلقوق املدنية والسياسية من جانب اليونان للتخفيف من صرامة هذا احلكم القانوين، فـإن             
  .)٤١( من العهد١١القانون ميكن أن يطبَّق بطرق تتعارض مع أحكام املادة 

  وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة        املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب    وحذّر    -٢٢
 /نسانية أو املهينة، يف أعقاب زيارة قام هبـا إىل اليونـان يف تـشرين األول               الالإالقاسية أو   

، من اكتظاظ السجون ومن رزح املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون حتت عبء            ٢٠١٠ أكتوبر
والحـظ املقـرر    . التدفق املستمر للمهاجرين غري الشرعيني الذين يفدون على اليونان يومياً         

 يف مراكز االحتجاز وأشار إىل أن الوصول إىل الرعاية الطبية واحملامني السيئة ألوضاعااخلاص  
 أن ظروف االحتجاز يف إدارة التحقيق اجلنائي والحظ أيضاً . واملترمجني الشفويني حمدود جداً   

 من العهد الـدويل     ١٠ و ٧إنسانية ومهينة تنتهك املادتني       وتعترب مبثابة معاملة ال     جداً مزرية
تفيد بلجوء أفـراد    وتلقى املقرر اخلاص ادعاءات عديدة      . اص باحلقوق املدنية والسياسية   اخل

ورأى املقرر اخلـاص مـن      .  ذلك إلثباتأدلة الطب الشرعي    رغم قلة   الشرطة إىل الضرب،    
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 بـسلطيت الالزم استحداث آلية مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى املقدمة ضد الشرطة تتمتـع             
  .)٤٢(املتابعة والتحقيق

وكما ذكر املقرر اخلاص، فإن مراكز االحتجاز املصممة خصيصاً للمهاجرين تدار             -٢٣
ويف .  مشتركاً  خارج اإلطار القانوين، بسبب عدم إصدار الوزارات األربع املعنية قراراً          حالياً

. عدم وجود مراجعة قضائية، يصعب جداً على املهاجرين االعتـراض علـى احتجـازهم             
هاجرين غري الشرعيني يف إطار االحتجاز اإلداري لفترة تبلغ ستة أشهر يف            وُتحتجز غالبية امل  

  .)٤٣(ونادراً ما ُينظر يف بدائل االحتجاز. انتظار ترحيلهم إىل بلدهم األصلي
وذكرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن نظام اللجـوء اليونـاين ال حيمـي                -٢٤

 أقاليم ميكن أن يتعرضوا فيهـا لالضـطهاد أو          ملتمسي اللجوء محاية مناسبة من اإلعادة إىل      
وحىت يف احلاالت اليت َتمكَّن فيها أفراد من الوصول إىل إجراء اللجوء، فإهنم             . للضرر اخلطري 

. )٤٤(ونتيجة لذلك، فقد يتعرضون لإلعادة القسرية     . مل يتمتعوا بنظر عادل وفعال يف مطالبهم      
لتعذيب عدم احترام مبدأ عدم اإلعادة القـسرية        وباملثل، الحظ املقرر اخلاص املعين مبسألة ا      

  .)٤٥( من اتفاقية مناهضة التعذيب احتراماً وافيا٣ًمبوجب املادة 
 ةوشجع املقرر اخلاص احلكومة على إدخال إصالحات هامة على نظام العدالة اجلنائي       -٢٥
، وإنـشاء   ة القضائي املراجعةاحلد من اللجوء إىل االحتجاز السابق للمحاكمة، وضمان         : مثل

، اجلـرائم آلية مستقلة لتلقي الشكاوى املقدمة ضد الشرطة، وإزالة صفة اجلرمية على بعض             
سريعة، واحلّد من مدة العقوبات بالسجن وتطبيق تدابري غـري          العادلة و الاكمات  احملوكفالة  
  .)٤٦(احتجازية

اليت تشري إىل أن إزاء التقارير كذلك وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق   -٢٦
    األجانب غري احلائزين للوثائق الثبوتية ُيحتجزون يف مرافق احتجاز شديدة االكتظاظ، وأنـه             
ال يتم إبالغهم مبا هلم من حقوق وأهنم يفتقرون إىل أي وسيلة فعالـة لالتـصال بأسـرهم                  

للوثـائق  ئزين   أن تكفل إبالغ األجانب غري احلا      لليونانينبغي  وأضافت اللجنة أنه     .هموحمامي
  .)٤٧(الطعن ويف تقدمي الشكاوىحبقوقهم، مبا يف ذلك حقهم يف الثبوتية 

إزاء األوضاع الـسائدة    أيضاً  وأعربت املفوضية السامية لشؤون الالجئني عن القلق          -٢٧
     وترى املفوضـية أن الوضـع      . يف مرافق احتجاز املهاجرين وخمافر الشرطة وحراس احلدود       

     اذ القانون اجلديد املتعلق باالحتجاز اإلداري للمهاجرين غـري الـشرعيني           تفاقم منذ بدء نف   
وُيحـشر الرجـال    . )٤٨(وأصبح هذا التدهور أكثر بروزاً يف املواقع احلدودية       . ٢٠٠٩لعام  

والنساء واألطفال مع بعضهم البعض يف ظروف صحية قاسية ويتعذر عليهم االتصال بالعامل             
 مثل املعلومات املتاحة للمحتجـزين والترمجـة        األساسية إطالقاً وتنعدم اخلدمات   . اخلارجي

مث إن احلصول على العالج أو الرعايـة  . الفورية وتقدمي املشورة القانونية بشأن إجراء اللجوء   
وبات الوضع أشد خطورة بالنسبة إىل األشخاص ذوي االحتياجـات          . الطبيني حمدود جداً  
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أو املنفصلني والنساء العازبات الالئي يـصطحبهن       /اخلاصة، مثل األطفال غري املصحوبني و     
  .)٤٩(ويوصف الوضع الراهن على احلدود بكونه أزمة إنسانية. أطفاالً صغاراً

تعرض الشرطة للمحتجزين بـالعنف أو       عدد من التقارير ب    أفادوباإلضافة إىل ذلك،      -٢٨
تقارير عن حاالت إسـاءة     وأشارت املفوضية إىل    . )٥٠(السب أو املعاملة املهينة والالإنسانية    

وأوصت املفوضية بالتحقيق يف احلوادث     . )٥١(مسؤويل إنفاذ القانون معاملة ملتمسي اللجوء     
بصورة فعالة وموضوعية ومبعاقبة اجلناة، وبإنشاء هيئة مستقلة تنظر يف ادعاءات إساءة املعاملة             

  .)٥٢(أو التعذيب
كمالذ أخري، وفقاً ملقتضيات القانون     وأوصت املفوضية بأال ُيلجأ إىل االحتجاز إال          -٢٩

  .)٥٣(الدويل، وبتحسني ظروف مرافق االحتجاز حتسيناً هاماً
 االجتـار  اسـتمرار  بشأن قلقة  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      اللجنة وظلت  -٣٠

ة  وأعربت اللجنة املعني   .)٥٤(ذات الصلة  لتشريعاتا إنفاذعدم كفاية    وبشأن والفتيات، بالنساء 
 خطـة    فعاالً أن تنفذ تنفيذاً  اليونان   اللجنة إىل     وطلبت .)٥٥(حبقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة    

كفالة إنفـاذ    إىل   اليونان أيضاً اللجنة  ودعت  .  العمل الوطنية املتكاملة ملكافحة االجتار بالبشر     
ار بالبشر وتقدمي    جهودها الرامية إىل منع االجت     زيادةوإىل   تاماً إنفاذاًقانون االجتار باألشخاص    

  .)٥٦(لضحايالالدعم 
، سلّم املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفـال وبغـاء األطفـال             ٢٠٠٦ويف عام     -٣١

واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية بالتقدم احملرز يف مكافحة االجتار باألطفال واستغالهلم،            
وركز يف تقريره على أمور تتعلـق       . أن االجتار عرب الوطين ال يزال ميثل مشكلة       الحظ  ولكنه  

 امللتمـسني  غري املـصحوبني  القصَّربكل من الشواغل واملمارسات اجليدة يف معاجلة أوضاع     
وأوصى املقـرر اخلـاص     . )٥٧(للجوء، وأطفال طائفة الروما، والعنف املرتيل وإيذاء األطفال       

 األجانـب   صَّرالقبوضع قواعد واضحة للتعرف على ضحايا االجتار، وبوضع حد الحتجاز           
ويف . )٥٨(بسبب دخوهلم البلد بصورة غري مشروعة، وحبظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال           

 أيضاً، قام املقرر اخلاص باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال وبغـاء              ٢٠٠٦عام  
ف ضد املرأة   األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العن          

وأسبابه وعواقبه، ببعث رسالة إىل احلكومة اليونانية تتعلق بادعاءات تتصل باالجتار برضـع             
الروما من بلد جماور، مالحظني أن تعقّد إجراءات التبين القانوين يف اليونـان وطوهلـا قـد                 

إنفاذ قانوهنا وقدمت اليونان رداً مفصالً يتضمن تدابري .  زادا يف نسبة االجتار باألطفالنيكونا
  .)٥٩(ملكافحة هذه األنشطة اإلجرامية

، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمـل الدوليـة إىل اليونـان             ٢٠٠٩ويف عام     -٣٢
مضاعفة جهودها يف إتاحة احلماية الفعالة، مبا يف ذلك محاية الشهود، لألطفال ضحايا االجتار  

نتزاعهم من العمل القسري واالستغالل اجلنسي      بالبشر ومتكينهم من املساعدة الالزمة كافة ال      
  .)٦٠(وإلعادة االعتبار هلم وإدماجهم يف اجملتمع
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على الرغم من وجود جمموعة متنوعة من الربامج اليت هتدف إىل معاجلة مـشكلة              و  -٣٣
  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها النتشار هذه الظاهرة وأوصت          أعربتالعنف املرتيل،   

 عقوبات  اجلنائيةوبأن تدرج يف تشريعاهتا      شكلةذه امل  تدابري لزيادة الوعي هب     اليونان بأن تتخذ 
  .)٦١(حمددة بشأن العنف املرتيل

وبينما الحظت اللجنة أن هناك تعديالً تشريعياً قد ُعرض على الربملان هبدف حظر                -٣٤
انتشار لتقارير اليت تشري إىل      يف املدارس الثانوية، فإهنا تشعر بالقلق إزاء ا        العقاب البدين ممارسة  
 بأن حتظر مجيع    اليونان اللجنة   وأوصت . اليت خيضع هلا أطفال املدارس     العقاب البدين ممارسة  

  .)٦٢( هذا اجملالأشكال العنف ضد األطفال وبأن تبذل جهوداً إعالمية يف
يونان على  وأعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية عن األمل يف أن تعمل ال              -٣٥

       مع اتفاقية إلغـاء العمـل اجلـربي      ١٩٧٣ من قانون املالحة العامة لعام       ٢٣٩اتساق املادة   
وذلك باحلد صراحة من العقوبات اليت تشمل العمل اجلـربي املنطبقـة علـى         ) ١٠٥رقم  (

  .)٦٣(البحارة يف احلاالت اليت هتدد سالمة الباخرة أو حياة األشخاص أو صحتهم

  لعدل وسيادة القانونإقامة ا  -٣  
أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق إزاء تقارير تفيد بعدم التحقيـق الفـوري                -٣٦

تـدابري  اليونان ال وأوصت اللجنة بأن تتخذ     . )٦٤(احملايد يف ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة     
يدة، مبا  التلقي الشكاوى ُيجرِي حتقيقات فورية وحم     فعال ومستقل   الستحداث نظام   الالزمة  

 باالستناد إىل أدلة الطب الشرعي، يف ادعاءات إساءة املعاملـة أو            يف ذلك التحقيق الفوري   
وقـدمت اليونـان، يف رد      . )٦٥(التعذيب على أيدي الشرطة وغريها من املسؤولني العامني       

ية، ، واملبادئ التوجيه  القواعد األخالقية املتابعة، معلومات عن اإلجراءات التأديبية وعن مدونة        
  .)٦٦(والكتيبات واألدلة اليت ينبغي أن يسترشد هبا موظفو الشرطة

 أن التشريع الوطين ينص      املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       اللجنة تالحظوبينما    -٣٧
القلق ألن  أعربت عن   ،   وسبل االنتصاف من ذلك    اجلنساين مرتكيب أفعال التمييز     معاقبةعلى  

م بسبل االنتصاف املتاحة هلا يف حالة انتهاك حقوقها أو قد يتعذر            املرأة قد تكون على غري عل     
 أن تزيل العوائق اليت قد تعترض     اليونان اللجنة إىل    وطلبت .)٦٧(عليها الوصول إىل تلك السبل    

م خدمات املساعدة القانونية والتوعية بشأن       تقدّ  وأن العدالة للجوء إىل    يف سعيها سبيل املرأة   
  .)٦٨( املتاحة للجوء إىل القضاءكيفية استخدام السبل

إىل إجراء الوساطة املتاح يف القضايا اجلنائية بالنـسبة         ألن  القلق  عن    اللجنة وأعربت  -٣٨
 إىل وقوع النـساء الالئـي       ، قد يؤدي  املدعي العام مببادرة من   بعض أشكال العنف املرتيل،     

مـن    إجراء الوساطة اليونان ترصد اللجنة بأن    وأوصت. )٦٩(من جديد ايا  كابدن العنف ضح  
عزز، وال تفضي إىل إفالت     حترم فيه حقوق اإلنسان وتُ    أجل كفالة تنفيذ التشريع على حنو تُ      
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 إىل وضع تدابري لتدريب القضاة الـذين يتولـون          اليونان اللجنة   ودعت. اجلناة من العقاب  
  .)٧٠(ة املتعلقة بقضايا العنف املرتيلالوساطة يف اإلجراءات اجلنائي

املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن ملتمسي اللجوء ال يستفيدون مـن           وذكرت    -٣٩
 أن املرسـوم    ومالِحظـة سبل االنتصاف الفعالة ضد القرارات السلبية يف املرحلة االبتدائية،          

وأوصت املفوضية بأن تكفل   . )٧١( ألغى إجراءات الطعن املستقلة السابقة     ٨١/٢٠٠٩الرئاسي  
ستقلة، مبا يف ذلك عن طريق سحب إجراءات اللجـوء مـن            اليونان إتاحة إجراءات طعن م    

  .)٧٢(صالحية الشرطة وإحالتها إىل سلطة مدنية جديدة مستقلة؛ وبإنشاء هيئة طعن مستقلة

  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -٤  
 العـام  القـانون  تطبيق عدم منعن قلقها    املرأة   ضديز  ي على التم  القضاءأعربت جلنة     -٤٠

 هذا  ومن أن يؤدي   ثاريوامل الزواج مسائل يف )تراقيا الغربية يف   (املسلمة األقلية على لليونان
 مع القلق اسـتمرار ظـاهريت       والحظت اللجنة أيضاً  . املسلمات  النساء ضد متييز إىل الوضع

 يف هـذا    نـها يانو إنفـاذ ق   اليونان إىل   تطلبو الزواج املبكِّر وتعدد الزوجات بني املسلمني     
 زيـادة وعـي املـسلمات        مضاعفة اجلهود بغرض    على اليوناناللجنة   تحثو .)٧٣(الصدد

استفادهتن من أحكام القـانون      وكفالة    ضد االنتهاكات،   املتاحة حبقوقهن وسبل االنتصاف  
  .)٧٥( وأثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شواغل مماثلة.)٧٤(ثارياليوناين املتعلقة بالزواج وامل

  النـساء  حالـة  عـن  معلومات وجود عدم كذلك من  القلق عن اللجنة وأعربت  -٤١
ىل ودعت اليونـان إ     .ألوالدهن ميالد شهادات  على احلصول على القادرات غري املهاجرات

  .)٧٦(اختاذ تدابري من أجل كفالة توفري شهادات ميالد ألوالد املهاجرات

مي واحلـق يف  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسل            -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء ادعاءات التمييز ضـد أفـراد                -٤٢
ويالَحظ، بصفة خاصة، أن طالب املـدارس       . األقليات الدينية، مبا يف ذلك يف جمال التعليم       

هب األرثوذكسي املسيحي وأهنم ال ميكن أن       العامة مطالبون حبضور فصول إرشادية عن املذ      
 اللجنـة   وشـجعت .  من حضور هذه الفصول إال بعد اإلعالن عن دياناهتم         إعفاءهميطلبوا  
 على إجراء مشاورات مع ممثلي األقليات الدينية من أجل إجياد سبل عمليـة لتـوفري                اليونان

 أمـا التالميـذ الـذين       .اإلرشاد الديين ألولئك الراغبني يف احلصول على مثل هذه الفرص         
دينـهم   يرغبون يف حضور فصول التعليم الديين فال ينبغي إجبارهم على اإلعـالن عـن              ال

 عن قلقها إزاء املعلومات املتـصلة       القضاء على التمييز العنصري   ة  نجلوأعربت   .)٧٧(املختلف
ئرهم ببعض الصعوبات اليت يواجهها املسلمون من خمتلف اجلماعات اإلثنية يف ممارسة شـعا            

 ووقف اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات على عدد مـن املـسائل املتعلقـة               .)٧٨(الدينية
  .)٧٩(بديانات األقليات
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 عن شعورها بالقلق ألن مدة اخلدمة البديلـة الـيت يؤديهـا             وأعربت اللجنة أيضاً    -٤٣
ية، وألن تقييم ة اخلدمة العسكراملستنكفون عن أداء اخلدمة العسكرية هي أطول بكثري من مد      

 أن تكفل وأوصت اللجنة ب  .  هذه اخلدمة ال جيري إال حتت سيطرة وزارة الدفاع         أداءطلبات  
 أال يكون لطول مدة اخلدمة البديلة للخدمة العسكرية طابع عقايب، وأن تنظر يف وضع       اليونان

  .)٨٠(عملية تقييم طلبات املستنكفني عن أداء اخلدمة العسكرية حتت سيطرة سلطات مدنية
 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة الـرأي          ، أعرب   ٢٠٠٦ويف عام     -٤٤

، يف نداء عاجل إىل احلكومة اليونانية، عن القلق إزاء معلومات عن جلوء حمكمـتني               والتعبري
وسـائط  ب متـصلة  جبرائمتتعلقان  ني منفصلتني   جنائية يف دعوي  ابتدائيتني إىل إصدار عقوبات     

  .)٨١(اإلعالم
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء العقبات اليت تواجه بعض             و  -٤٥

باملعلومـات   اجلماعات اإلثنية يف ممارسة حقهم يف تكوين اجلمعيات، وأحاطت اللجنة علماً          
املتصلة حبل النقابات بالقوة ورفض تسجيل بعض اجلمعيات مبا يف ذلك اجلمعيات اليت حتمل              

 اليونان اللجنة بأن تعتمد وأوصت ".مقدونية"أو " تركية"أو " أقلية"بارات من قبيل  أمساؤها ع 
 إىل ضمان متتع األفراد املنتمني إىل كل اجلماعات أو اجملموعات حبقهم يف تكوين              ترميتدابري  

 وأعربت اللجنـة املعنيـة     .)٨٢(اجلمعيات وحقوقهم الثقافية، مبا يف ذلك استخدام لغاهتم األم        
 وحث اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات اليونـان         .)٨٣(اإلنسان عن شواغل مماثلة   حبقوق  

لألحكام الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان الـيت تقـضي   على االمتثال الكامل    
  .)٨٤(يف أمسائها" تركية"و" مقدونية"بتمكني اجلمعيات استعمال لفظي 

نظمة العمل الدوليـة إىل إلغـاء املرسـوم التـشريعي           ودعت جلنة اخلرباء التابعة مل      -٤٦
، الذي خيّول فرض قيود على حرية التجمع وحرية التعـبري وميـنح             ١٩٧٠ لعام   ٧٩٤ رقم

الشرطة سلطة تقديرية حلظر اجتماعات أو تشتيتها، وإنفاذ ذلك بعقوبات تشمل احلرمان من             
  . )٨٥(احلرية
حق التـصويت يف    مينح  وأشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل أن القانون           -٤٧

ومع ذلك، مل ُيـسجل     . االنتخابات البلدية لالجئني املقيمني وللمستفيدين من احلماية املؤقتة       
املستفيدون يف القوائم االنتخابية، بسبب عوائق بريوقراطية وعدم كفاية التنسيق بني السلطات    

  .)٨٦(ةاملعني

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية   -٦  
الحظت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن القانوين يكفـل تـساوي معاملـة               -٤٨

بيد أن  . ملتمسي اللجوء والالجئني مع املواطنني اليونانيني فيما يتعلق بإصدار تصاريح العمل          
  .)٨٧(السلطات كثرياً ما تفرض عوائق عملية
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
انب غري احلـائزين   اليونان األج بأن متكن   أوصت املفوضية السامية لشؤون الالجئني        -٤٩

ضع سياسة  ت االجتماعية األساسية، وأن ت     من اخلدما  واالستفادةالتسجيل  لوثائق ثبوتية من    
  .)٨٨(مجاعات الالجئني واملهاجرين/اتاجتماعية شاملة، بالتعاون مع منظم

 يـنص علـى     ١٩٥١تفاقية عام   ال املنفِّذ اليوناين   القانونوأشارت املفوضية إىل أن       -٥٠
 املواطنني اليونانيني فيما يتعلق باالستفادة من فرص العمل والتعلـيم           معاملةمعاملة الالجئني   

ائق يف سياسة اإلدمـاج تطـرح       بيد أن عو  . والتدريب املهين والصحة واملساعدة االجتماعية    
مشاكل أمام الالجئني املعترف هبم فيما يتعلق بتمتعهم بعدد من احلقوق املدنية واالجتماعية              

  . )٨٩(واالقتصادية
احلصول على الرعاية الطبيـة واحلمايـة       جمال  يف  القائمة  عوائق  ال املفوضية   وأبرزت  -٥١

  . )٩٠( األحكام القانونيةاملؤقتة واإلعانات بسبب التمييز وعدم اتساق تطبيق
كثـرة اختـاذ    من  قلق  ال  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن       اللجنةوأعربت    -٥٢

برامج وسياسات ترمي   اليونان  بأن تنفذ     اللجنة توصأو. )٩١(النسل لتحديد وسيلة اإلجهاض
لـى  عقـات،   املراه  للنساء، مبن فيهن نساء األقليات والفتيـات         إتاحة احلصول الفعلي  إىل  

  .)٩٢(خدمات تنظيم األسرةعلى وسائل منع احلمل ومعلومات بشأن الرعاية الصحية و
وبينما سلّمت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأمهية التـدابري اخلاصـة الـيت مت              -٥٣

عن قلقها إزاء العقبـات     اللجنة  اعتمادها بالفعل فيما خيّص إدماج الروما يف اجملتمع، أعربت          
.  والرعاية الصحية والتعلـيم    والسكناجه أفراد مجاعة الروما يف احلصول على العمل،         اليت تو 

 مجاعة الروما   إلدماجبرنامج العمل املتكامل    " تقييماً لنتائج    اليونان اللجنة بأن جتري     توصوأ
 تـدابري مناسـبة لتحـسني       وبأن تعتمد ،  اجلماعاتبالتشاور مع خمتلف    " اليونانية يف اجملتمع  

 .)٩٤(وأثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شواغل مماثلـة        .)٩٣(ة مجاعة الروما  ظروف معيش 
ت وأثىن اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات على اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لوضع سياسـا             

أشار إىل املشاكل اليت تواجهها يف تنفيذ هذه السياسات على          إجيابية تتناول قضايا الروما، لكنه      
وركّـز  . د احمللي، وال سيما فيما يتعلق بظروف السكن والفصل يف بعض املدارس العامة            الصعي

لـسياسات الوطنيـة أو   فالة عدم تقـويض الـسلطات احملليـة ل      اخلبري املستقل على  أمهية ك     
، قام املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنـصر مـن           ٢٠٠٧ويف عام   . )٩٥(االستخفاف هبا 

معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، واخلبري املستقل           عناصر احلق يف مستوى     
املعين بقضايا األقليات واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري             
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ببعث رسالة مشتركة إىل احلكومة تتعلق بادعاءات       

وقدمت اليونـان رداً مفـصالً      . )٩٦(اعات الروما يف أماكن خمتلفة    بشأن اإلخالء القسري جلم   
  .)٩٧(ركزت فيه كذلك على اجلهود اليت تبذهلا لتحسني األوضاع السكنية للروما
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  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
إىل  الوصول سبل   ضيقادعاء  أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء            -٥٤

وأوصت اللجنة   .التعليم اجليد لألقليات بالنسبة إىل األقلية الناطقة باللغة التركية يف تراقيا الغربية           
بأن تقوم اليونان بتحسني نوعية التعليم املتاح للجماعات اإلثنية الضعيفة واألقلية املسلمة، مبا يف              

، لضمان عدد كاف من املـدارس       تاجلماعا ينتمون إىل هذه     مدرسنيذلك من خالل تدريب     
  .)٩٨(الثانوية، وإنشاء مدارس حضانة لألطفال يتلقون التعليم فيها بلغتهم األم

 متثيـل  تـدين  بشأن قلقها عن  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      اللجنة وأعربت  -٥٥
للجنـة علـى    ت ا حثو .)٩٩(العايل التعليمإطار   يف األقليات، مجاعات نساء فيهن نمب النساء،

اللجنـة  وأوصـت   .  من حقوق اإلنسان   تنفيذ تدابري لزيادة الوعي بأمهية التعليم بوصفه حقاً       
   .)١٠٠(خاصة مؤقتة من أجل زيادة متثيل النساء يف التعليم العايلتدابري باختاذ 

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
رة قام هبا إىل اليونـان يف       أشار اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات يف أعقاب زيا          -٥٦
، وهي األقلية الدينية املسلمة يف       فقط ، إىل أن البلد يعترف بأقلية واحدة      ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

والحظ اخلبري املـستقل،  . ١٩٢٣تراقيا الغربية، وهي أقلية حممية مبوجب معاهدة لوزان لعام    
حد ذاته على التزاماهتا جتـاه      يف هذا الصدد، أن اعتراف دولة ما بأقلية رمسية ليس شاهداً يف             

وحث اخلبري املستقل اليونان على محاية حق األقليات يف التحديد الـذايت            . سكان األقليات 
وباملثل أحاطت جلنة القـضاء علـى       . )١٠١(تكوين اجلمعيات للهوية ويف حرية التعبري وحرية      

 اليونان إىل ضمان ناشدتفقط والتمييز العنصري علماً بتفسري اليونان العترافها بأقلية واحدة   
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز          ٥تنفيذ احلقوق املشار إليها يف املادة       

  .)١٠٢( املدرجة يف نطاق االتفاقيةالفئاتغري متييزي بالنسبة إىل كافة تنفيذاً العنصري، 
ا بـاحترام حقـوق     وأكدت اليونان يف ردها على مالحظات اخلبري املستقل التزامه          -٥٧

 وأنهوية قومية واحدة    تشجع  واعترضت بقوة على املالحظات اليت تشري إىل أهنا         . األقليات
وبالرغم مـن أن  . عوائقيواجهون املواطنني الذين يرغبون يف التعبري حبرية عن هويتهم اإلثنية      

ألفراد املنـتمني إىل    ، أكدت أن ا   "املقدونية" أو لغوية مميزة باسم      إثنيةاليونان ال تعترف بأقلية     
وردت اليونـان كـذلك علـى       . هذه األقلية يتمتعون باالحترام الكامل حلقوقهم الفرديـة       

  .)١٠٣(املالحظات املتعلقة بوضع األقلية املسلمة يف تراقيا، وبأوضاع طائفة الروما وحرية الدين
حبـاالت  صلة  مع القلق املعلومات املت   جلنة القضاء على التمييز العنصري      والحظت    -٥٨

وشـجعت  .  ضعيفة، وال سيما الرومـا     فئاتألشخاص املنتمني إىل    إساءة معاملة الشرطة ل   
 سوء استعمال السلطة ومنع إساءة معاملة       ملكافحةعلى اختاذ املزيد من التدابري       اليونان   اللجنة

 ةاجلنااألشخاص املنتمني إىل شىت اجلماعات العرقية واإلثنية على يد الشرطة، وضمان مقاضاة 
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 املزيد من أفراد مجاعة الروما يف قوى        وإدماجعلى حنو فّعال من جانب السلطات القضائية،        
  .)١٠٥( وأثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شواغل مماثلة.)١٠٤(الشرطة
 اليونـان التدابري اليت اختذهتا      املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      اللجنة توالحظ  -٥٩

 األقليات يف اجملتمع اليوناين، من قبيل خطة العمل املتكاملة إلدماج نـساء      لتعزيز إدماج نساء  
، اإلثنيـة  قلقة إزاء استمرار تعرض نساء فئـات األقليـات           ت، بيد أهنا ظل    يف اجملتمع  روماال

باالسـتفادة مـن     أشكال التمييز فيما يتعلق      لشىتسيما نساء الروما والنساء املسلمات،       وال
 إىل تنفيذ تدابري فعالة من      اليونان اللجنة   تودع .)١٠٦(والرعاية الصحية  التعليم والعمل    فرص

  .)١٠٧(اإلثنيةلتمييز ضد نساء األقليات أجل القضاء على ا

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
الحظت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن نظام اللجوء اليوناين، مبا يف ذلـك               -٦٠

فعادة ما تغيب املساعدة القانونيـة وتـشتد         .وء، يتسم بإجراءات هزيلة   تقييم مطالب اللج  
نتيجة لذلك، ُترفض مجيع طلبات اللجـوء تقريبـاً يف          و. فويةشاحلاجة إىل موارد الترمجة ال    
، ُمنح مركز الالجـئ أو احلمايـة        ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ففي عامي   . اليونان يف املرحلة االبتدائية   

  .)١٠٨(ملائة من احلاالت يف املرحلة االبتدائية  يف ا١املؤقتة إىل نسبة تقل عن 
وأفادت املفوضية بأن ملتمسي اللجوء يواجهون عوائق كبرية يف االستفادة من إجراء        -٦١

فمناطق احلدود تفتقر إىل آليات فرز فعالة بسبب عدم كفاية املترمجني الشفويني وإىل      . اللجوء
. عدم إتاحة معلومات عـن إجـراءات اللجـوء        نقص املساعدة القانونية اليت متوهلا الدولة و      

وأعربـت  . )١٠٩(أوامر بالترحيل واالحتجـاز   " املهاجرين غري الشرعيني  "وتصدر حبق مجيع    
املفوضية عن القلق إزاء إمكانية تعرض ملتمسي اللجوء احملتملني إىل اإلعادة إىل بلداهنم دون              

  . )١١٠(تسجيل مطالبهم باللجوء والنظر فيها على النحو الوايف
. ووصفت املفوضية احلالة يف اليونان مبا فيها ظروف االسـتقبال بأزمـة إنـسانية               -٦٢

أو املنفصلني إىل التـشرد،     /ويتعرض العديد من ملتمسي اللجوء واألطفال غري املصحوبني و        
وإىل النوم يف احلدائق والساحات العامة إىل جانب ملتمسي اللجوء وغريهم من املهـاجرين              

 ويف حاالت أخرى، فإهنم يعيشون يف أوضاع هشة متس الكرامة البشرية وتثري             .غري املسجلني 
  .)١١١(خماوف بشأن سالمتهم وبقائهم وكذلك بشأن الصحة العامة

 فأغلبيـة . وذكرت املفوضية أن معظم ملتمسي اللجوء يفتقرون إىل الدعم املـادي            -٦٣
.  حكومية ال يستقر هلا متويل      تديرها منظمات غري    مركزاً ١١مراكز االستقبال البالغ عددها     

وتوصي املفوضية بتحديث   . )١١٢( يف اليونان  منح أي مساعدة مالية إىل ملتمسي اللجوء      وال تُ 
حتياجـات  الإيالء عنايـة خاصـة   وينبغي  . مرافق االستقبال القائمة وبتشييد مرافق جديدة     

  . )١١٣(األطفال
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الوطنية إلدارة اهلجـرة ومـن      وذكرت املفوضية أنه بالرغم من اعتماد خطة العمل           -٦٤
، مل تتحـسن    ٢٠٠٩أكتوبر  /انطالق مناقشات بشأن إصالح نظام اللجوء يف تشرين األول        

الرصد وبارتفاع عدد الوافدين براً، ترى بعثات       .  للجوء يف اليونان   امللتمسنيحالة األشخاص   
  .)١١٤(رياًلمفوضية أن ظروف االحتجاز يف منطقة إيفروس قد تدهورت تدهوراً كبالتابعة ل

تـشمل  " غري الـشرعيني  " املهاجرين   ترحيلوالحظت املفوضية أن التدابري الرامية إىل         -٦٥
 وزيادة عـدد دوريـات      ،عمليات التمشيط اليت تتضمن اإليقاف واإلجالء على نطاق واسع        

ويف . )١١٥(الشرطة يف األحياء واملناطق املركزية اليت تتكثف فيها أعداد كبرية مـن املهـاجرين             
 ،وأدى ذلك إىل ارتفاع عدد ملتمسي اللجـوء       . )١١٦(لة اإلجالء، ال ُتتاح مرافق إيواء بديلة      حا

وملتمسي اللجوء والالجئني غري املسجلني الذين يعيشون يف الشوارع أو يف أحياء معوزة يتزايد              
وتعتـرض  . )١١٧(فيها انتشار اإلجرام، األمر الذي يعرضهم ألشكال أخرى من خماطر العنـف           

 بصورة غري شرعية صعوبات يف مـساعيهم        املوجودين اللجوء وغريهم من األشخاص      ملتمسي
  .)١١٨(من أشكال الدعم الستقباهلم آخرللبقاء يف شوارع أثينا، دون ملجأ أو أي شكل 

 بتشريع االحتاد األورويب، مبا يف ذلـك        ملزمة املفوضية إىل أن اليونان      أشارتوبينما    -٦٦
أن املفوضـية األوروبيـة أكـدت يف        الحظـت    جمال اللجوء،     يف قوانني االحتاد األورويب  

متعلق بانتهاك اختذ ضد اليونان بـسبب عـدم          اخلطوة األوىل إلجراء     ٢٠١٠يونيه  /حزيران
 أمام حمكمة العدل التابعة للجماعـات األوروبيـة، وذلـك           ،قانون االحتاد األورويب  امتثاهلا  

عياً، حسب بعض التقارير، للحصول على بإرسال خطاب إضايف إلشعار رمسي إىل اليونان، س
توضيحات بشأن تنفيذ أحكام التوجيه اخلاص بظروف االستقبال، والتوجيه اخلاص بالتأهيل           

 تشرين ٣وكانت رسالة أوىل لإلشعار الرمسي أُرسلت يف . والتوجيه اخلاص بإجراءات اللجوء
واحترام احلقوق األساسية    قضايا االستفادة من إجراء اللجوء،       ومشلت،  ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

مبا فيها مبدأ عدم اإلعادة القسرية عند إجراء عمليات املراقبة احلدودية، ومعاملـة ملتمـسي    
  .)١١٩(اللجوء والقُصر غري املصحوبني

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء التقارير اليت تشري إىل إمهـال                -٦٧
 يف شـرعية  يلتمسون اللجوء أو الذين يقيمون بصورة غـري    حالة القّصر غري املصحوبني ممن    

ة لألطفال األجانب   إجراء ملعاجلة االحتياجات احملدد   اليونان   اللجنة بأن تضع     وأوصت. البلد
أن تكفل مراعاة مصاحلهم الفضلى يف سياق أي إجراءات تتعلق باهلجرة           ب، و غري املصحوبني 

  .)١٢٠(أو بالطرد أو ما يتصل بذلك من إجراءات

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
ركّز املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب على أن اليونان تواجه أزمة وطنية فيما يتعلق                -٦٨

 االحتـاد    الـشرعيني يف   ملهاجرين غري ن مجيع عمليات إيقاف ا     أ مالحظاً الشرعية،باهلجرة غري   
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ويرزح موظفو إنفاذ القانون حتت ضغط تدفق       . ي يف اليونان   تكاد جتر  ٢٠١٠عام  األورويب  
س احلـدود   د االستثنائية العابرة ملراكز حـر     وأدت األعدا . مستمر للمهاجرين غري الشرعيني   

  . )١٢١(وخمافر الشرطة ومراكز احتجاز املهاجرين إىل وضع حرج
ات جديدة   للتصدي للتحديات، فقد يكون من املهم تنفيذ سياسات وممارس         وسعياً  -٦٩

بالرغم من أنه ال ينبغي لليونان مبفردها أن تتحمل عبء استقبال األغلبية الساحقة للمهاجرين 
هذه مشكلة أوروبية حقيقية تتطلب حالً      ف. ين يفدون على االحتاد األورويب    غري الشرعيني الذ  
ومة إهنـا   وشجعت املقرر اخلاص التطوراُت التشريعية اليت قالت احلك       . )١٢٢(أوروبياً مشتركاً 

  . )١٢٣(ستتخذها يف جمال إجراءات اهلجرة واللجوء
وأشادت املفوضية السامية لشؤون الالجئني مبمارسة إجيابية تتمثل يف متتع ملتمـسي             -٧٠

اللجوء والالجئني مبوجب القانون اليوناين باملعاملة املتساوية مع املواطنني اليونانيني فيما يتعلق            
  .)١٢٤(بإصدار تصاريح العمل

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  تعهدات الدولة  -ألف   
منها ما  ، تعهدت احلكومة بالتصديق على عدد من الصكوك الدولية،          ٢٠٠٦يف عام     -٧١
 وتعهدت بأمور منها مواصلة التعاون املفيد على تعزيز ومحاية حقوق           ر بالبشر،  باالجتا يتعلق

تمع املدين والقطاع اخلاص على الصعيد الوطين، وعلى الصعيد الـدويل مـع             اإلنسان مع اجمل  
رة خاصة هيئـات املعاهـدات   آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك بصو   

ن بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وجملس حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري           واملكلفو
  .)١٢٥(الشامل

  دة للمتابعةتوصيات حمد  -باء   
 إىل اليونـان تزويـدها      القضاء على التمييز العنصري   ة  نجل، طلبت   ٢٠٠٩يف عام     -٧٢

 املتعلقة باحلاالت املبلغ عنها إلساءة      مبعلومات يف غضون سنة واحدة، بشأن متابعة التوصيات       
قوة وإساءة املعاملة واإلفراط يف استخدام ال   ؛  واملهاجرين غري الشرعيني   معاملة ملتمسي اللجوء  

. )١٢٦( ضعيفة، وال سيما الروما    فئاتمن جانب الشرطة اليونانية ضد األشخاص املنتمني إىل         
  .)١٢٧(٢٠١٠ديسمرب /وقدمت اليونان املعلومات املطلوبة يف كانون األول

العنـف  ، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تلقي معلومات عن          ٢٠٠٥ويف عام     -٧٣
اليت تشمل ممارسة احلاالت يف  تحقيقال، والروماو املهاجرين املزعوم الذي متارسه الشرطة ضد   
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وقدمت . )١٢٨( أفراد الشرطةجانبالتعذيب وسوء املعاملة واالستخدام غري التناسيب للقوة من    
  .)١٢٩( ردود متابعة٢٠٠٧مارس /اليونان يف آذار

عاملة، منع التعذيب وإساءة امل   طلبت جلنة مناهضة التعذيب معلومات عن        ٢٠٠٤يف  و  -٧٤
اجلديد اخلـاص   والتطبيق الصارم للقانون    وإمكانات اجلرب والتعويض املتاحة لضحايا التعذيب؛       

 وعدم التمييز ضد الرومـا      األوضاع السائدة يف السجون،   و،  باستخدام وحيازة األسلحة النارية   
  .)١٣١( رد متابعة٢٠٠٦مارس /وقدمت اليونان يف آذار. )١٣٠(ومحاية أطفال الشوارع

 اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان يف اآلراء الـيت           خلصت،  ٢٠٠٦مارس  /ويف آذار   -٧٥
 من  ١٤من املادة   ) ز (٣وجود انتهاك للفقرة    إىل   ١٠٧٠/٢٠٠٢اعتمدهتا بشأن البالغ رقم     

، )عدم إكراه متهم على الشهادة ضد نفسه      (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       
، ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز . )١٣٢(بيل انتصاف فعال لصاحب البالغ     اليونان س  بأن تتيح وأوصت  

 ٢ من املـادة     ٣، وجود انتهاك للفقرة     ١٤٨٦/٢٠٠٦اللجنة، يف آرائها بشأن البالغ      رأت  
بإتاحة وطلبت  )  نتيجة التعذيب  احلق يف جرب ما حلق بالضحية من ضرر       ( من العهد    ٧واملادة  

 بشأن التـدابري    ياًوال يزال احلوار جار   . )١٣٣(وتعويضهسبيل انتصاف فعال لصاحب البالغ      
  .)١٣٤(الكفيلة بتعويض الضحايا

وأوصت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بكفالة استفادة الالجئني يف املعابر مـن              -٧٦
 اللجوء فـوراً وجتهيزهـا بطريقـة عادلـة          طلباتإجراء جلوء عادل وفعال، ومن تسجيل       

 اإلطـار   بتنفيذ اإلصالحات اليت أجريـت علـى      ومة  وأوصت املفوضية احلك  . )١٣٥(وفعالة
تطوير آليات الفرز يف املعابر الرئيسية من أجل كفالة حتديد األشخاص           وينبغي  ،  )١٣٦(القانوين

  .)١٣٧(للغايةالذين حيتاجون إىل محاية دولية واحتياجات األشخاص املستضعفني 
الحتجـاز اإلداري  وقـف فـرض ا   : اليونان مبا يلـي   بأن تقوم   وأوصت املفوضية     -٧٧

كممارسة منهجية للمهاجرين غري الشرعيني اجلدد؛ وإنشاء مرافق استقبال جديدة؛ وزيـادة            
عدد األماكن يف اهلياكل القائمة من قبل وحتسني األوضاع السائدة يف هذه املرافق؛ وتعزيـز               

  .)١٣٨(أو املنفصلني/مؤسسة الوصاية بالنسبة إىل األطفال غري املصحوبني و

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
  .ال ينطبق
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in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 2009 
(ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. 

2. The following abbreviations have been used for this document: 



A/HRC/WG.6/11/GRC/2 

19 GE.11-10814 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance.  
3.  Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that 
has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 

4.  Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional 
instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Greece before the Human 
Rights Council, as contained in the letter dated on 6 April 2006 sent by the Aide-Memoire on the 
candidature of Greece to the Human Rights Council, available at 
http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/greece.pdf, accessed on 26 November 2010. 

5.  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

6.  1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 
to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 

7.  Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims 
of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, 
see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

8.  International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 concerning the 
Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 
100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 
Convention No. 138 concerning the Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 
182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of 
Child Labour. 



A/HRC/WG.6/11/GRC/2 

GE.11-10814 20 

9.  CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 19; CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 40; and E/CN.4/2006/67/Add.3, 
para. 111 (a). 

10. CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 22 
11. Ibid., para. 23. 
12. CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 37. 
13. CAT/C/CR/33/2, para. 8. 
14. CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 8. 
15. For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 

Coordination Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 
(ICC), see A/65/340, annex 1. 

16. A/HRC/13/45, annex III, para. 9.1. 
17. CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 18. 
18. ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 
111), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092009GRC111, first paragraph. 

19. Ibid. 
20. UNHCR submission to the UPR on Greece, p. 2. 
21. The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee Human Rights Committee 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT Committee against Torture 
CRC Committee on the Rights of the Child. 

22. The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure mandate 
holder issued between 1 January 2006 and 31 October 2010.  Responses counted for the purposes of 
this section are those received within the relevant deadlines, and referred to in the following 
documents: (a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, para. 22; (b) A/HRC/4/23, para. 14; 
(c) A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; (e) A/HRC/4/31, para. 24; (f) 
A/HRC/4/35/Add.3, para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7; (h) A/HRC/7/6, annex; (i) A/HRC/7/8, para. 
35; (j) A/HRC/8/10, para.120, footnote 48; (k) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (l) 
A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29; (m) A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, para. 56; (o) 
A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1; (p) A/HRC/12/21, para. 2, footnote 1; (q) A/HRC/12/23, para. 12; 
(r) A/HRC/12/31, para. 1, footnote 2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) A/HRC/13/30, para. 49; (u) 
A/HRC/13/42, annex I; (v) A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1; (w) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2; 
(x) A/HRC/14/ 46/Add.1; (y) A/HRC/15/31/Add.1, para. 6 – for list of responding States, see 
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/written_contributions.htm; (z) A/HRC/15/32, 
para. 5. 

23. OHCHR 2006 Annual Report, pp. 158 and 160; OHCHR 2007 Report, Activities and Results, pp. 
147, 151, 154 and 163; OHCHR 2008 Report, Activities and Results, pp. 174, 179, 182 and 192; 
OHCHR 2009 Report, Activities and Results, pp. 190, 195, 198 and 206; OHCHR 2010 Report, 
Activities and Results (forthcoming). 

24. CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 13. 
25. Ibid., para. 14. 
26. Ibid., para. 29. 
27. Ibid., para. 30. 
28. ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Observation concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), 
2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062009GRC111, second paragraph. 

29. CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 23. 
30. Ibid., para. 24. 
31. CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 10. 
32. Ibid., para. 8. 
33. Ibid., para. 11. 
34. Ibid., para. 12. 
35. UNHCR submission to the UPR on Greece, p. 10. 
36. Ibid., p. 10. 
37. Ibid., p. 10. 



A/HRC/WG.6/11/GRC/2 

21 GE.11-10814 

38. CCPR/CO/83/GRC, para. 19. 
39. Ibid., para. 12. 
40. CAT/C/CR/33/2, para. 5 (i). 
41. CCPR/CO/83/GRC, para. 13. 
42. Press release of 20 October 2010. 
43. Ibid. 
44. UNHCR submission to the UPR on Greece, p. 4. 
45. Press release of 20 October 2010. 
46. Ibid. 
47. CCPR/CO/83/GRC, para. 11. 
48. UNHCR submission to the UPR on Greece, p. 7. 
49. Ibid., pp. 7–8. 
50. Ibid., p. 7. 
51. Ibid., p. 10. 
52. Ibid., p. 11. 
53. Ibid., p. 8. 
54. CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 21. 
55. CCPR/CO/83/GRC, para. 10. 
56. CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 22. 
57. E/CN.4/2006/67/Add.3, pp. 2–3. 
58. Ibid., paras. 112, 113 and 119. 
59. A/HRC/4/23/Add.1, paras. 96–104. 
60. ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2009, 
Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092009GRC182, sixth and seventh paragraphs. 

61. CCPR/CO/83/GRC, para. 7. 
62. Ibid., para. 16. 
63. ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Observation concerning Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), 2010, Geneva, 
doc. No. (ILOLEX) 062010GRC105, first to sixth paragraph. 

64. CAT/C/CR/33/2, para. 5 (e). 
65. Ibid., para. 6 (f). 
66. CAT/C/GRC/CO/4/Add.1, paras.1 to 15. 
67. EDAW/C/GRC/CO/6, para. 15. 
68. Ibid., para. 16. 
69. Ibid., para. 19. 
70. Ibid., para. 20. 
71. UNHCR submission to the UPR on Greece, p. 6. 
72. Ibid., p. 6. 
73. CEDAW/C/GRC/CO/6, paras. 33–34. 
74. Ibid., para. 34. 
75. CCPR/CO/83/GRC, para. 8. 
76. CEDAW/C/GRC/CO/6, paras. 31–32. 
77. CCPR/CO/83/GRC, para. 14. 
78. CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 14. 
79. A/HRC/10/11/Add.3, paras. 11–39, 103 and 104. 
80. CCPR/CO/83/GRC, para. 15. 
81. A/HRC/4/27/Add.1,  paras. 249–250. 
82. CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 15. 
83. CCPR/CO/83/GRC, para. 20. 
84. A/HRC/10/11/Add.3, para. 90. 
85. ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Observation concerning Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), 2010, Geneva, 
doc. No. (ILOLEX) 062010GRC105, twelfth to fourteenth paragraphs. 

86. UNHCR submission to the UPR on Greece, p. 12. 
87. Ibid., pp. 11–12. 
88. Ibid., p. 11. 
89. Ibid., p. 11. 



A/HRC/WG.6/11/GRC/2 

GE.11-10814 22 

90. Ibid., p. 12. 
91. CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 25. 

92. Ibid., para. 26. 
93. CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 16. 
94. CCPR/CO/83/GRC, para. 18. 
95. A/HRC/10/11/Add.3 p. 2 and paras. 96–98. 
96. A/HRC/7/16/Add.1, paras. 50–51. 
97. A/HRC/10/7/Add.1, paras. 45–51. 
98. CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 17. 
99. CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 27. 
100. Ibid., para. 28. 
101. A/HRC/10/11/Add.3, p. 2, and paras. 83, 88 and 90. 
102. CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 8. 
103. A/HRC/10/G/5, pp. 2–7. 
104. CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 13. 
105. CCPR/CO/83/GRC, para. 9. 
106. CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 17. 
107. Ibid., para. 18. 
108. UNHCR submission to the UPR on Greece, p. 6. 
109. Ibid., p. 5. 
110. Ibid., p. 4. 
111. Ibid., p. 8. 
112. Ibid., pp. 8–9. 
113. Ibid., p. 9. 
114. Ibid., pp. 7–8. 
115. Ibid., p. 9. 
116. Ibid., p. 9. 
117. Ibid., p. 9. 
118. Ibid., p. 3. 
119. Ibid., p. 2. 
120. CCPR/CO/83/GRC, para. 17. 
121. Press release of 20 October 2010. 
122. Ibid. 
123. Ibid. 
124. UNHCR submission to the UPR on Greece, pp. 11–12. 
125. Pledges and commitments undertaken by Greece before the Human Rights Council, as contained in 

the letter dated on 6 April 2006 sent by the Aide-Memoire on the candidature of Greece to the 
Human Rights Council, available at http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/greece.pdf, accessed on 26 
November 2010. 

126. CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 26. 
127. CERD/C/GRC/CO/16-19/Add.1. 
128. CCPR/CO/83/GRC, para. 22. 
129. A/62/40 (Vol. I), pp. 134–135. 
130. CAT/C/CR/33/2, para. 10. 
131. CAT/C/GRC/CO/4/Add.1. 
132. CCPR/C/86/D/1070/2002. 
133. CCPR/C/93/D/1486/2006. 
134. A/64/40 (Vol. I), p. 143. 
135. UNHCR submission to the UPR on Greece, p. 5. 
136. Ibid., p. 6. 
137. Ibid., p. 5. 
138. Ibid., pp. 8–9. 

    

  


