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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

) ج(١٥ اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *اليونان    

 من أصحاب املصلحة إىل عمليـة       ١١ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب             وال يتضمن   . حقوق اإلنسان 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مصادر املعلومات الـواردة يف             . ُمحددة
أما االفتقار إىل معلومات    . لية دون تغيري   كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األص       ،التقرير

عن مسائل ُمحددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد ُيعزى إىل عدم تقـدمي أصـحاب                 
وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية        . املصلحة معلومات عن هذه املسائل بعينها     

وقد روعي يف إعداد    . اردةحلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الو        
  .هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً 

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
الحظ مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان أن اليونان طرف يف معظم الـصكوك               -١

  .)٢(ق اإلنسانالدولية واألوروبية الرئيسية حلقو
علـى الربوتوكـول    اليونـان   وأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بأن تصدِّق          -٢

االختياري اتفاقية مكافحة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                
الالإنسانية أو املهينة؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛            

 التفاقيـة محايـة حقـوق       ١٢اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ والربوتوكول رقم        و
؛ واالتفاقيـة اإلطاريـة     )املنقح(اإلنسان واحلريات األساسية؛ وامليثاق االجتماعي األورويب       

املتعلقة حبماية األقليات القومية؛ واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحـة االجتـار بالبـشر؛              
وأوصى املركز األورويب حلقوق الغجر بانضمام اليونان       . )٣( األوروبية بشأن اجلنسية   واالتفاقية

  .)٤(إىل اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 مـن   ٢٠٠٥رحبت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب مبا شهده عـام             -٣

، وهو القانون املتعلق بتنفيـذ مبـدأ        ٣٣٠٤/٢٠٠٥ل يف اعتماد القانون رقم      تطور إجيايب متث  
املساواة يف املعاملة بغض النظر عن األصل العرقي أو اإلثين، أو املعتقدات الدينية أو غريهـا، أو                 

إىل عدد من الثغرات يف القانون      أيضاً  غري أن املفوضية استرعت االنتباه      . السن، أو امليل اجلنسي   
وقدمت أيضاً اللجنـة الوطنيـة      . )٥(باختاذ تدابري لضمان مزيد من الفعالية يف التنفيذ       وأوصت  

حلقوق اإلنسان واملفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عدداً من التوصيات لتعـديل            
وبوجه خاص، أوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بتعديل القانون حبيث حيظـر            . )٦(القانون
  .)٧(تعدد ومينع أي معاملة متييزية حمظورة ضد مواطين بلد ثالث على أساس جنسيتهمالتمييز امل

 ،٢٠٠٦وأشادت رابطة املثليات واملثليني يف اليونان بقانون املساواة بني اجلنسني لعام              -٤
الذي أرسى قواعد املساواة يف املعاملة بني النساء والرجال يف التوظيف والتعلـيم وشـروط               

  . )٨(مفهوم التحرش اجلنسي يف التشريعات اليونانيةالعمل، وأدخل 
وأعربت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم عن قلقها إزاء وجـود أحكـام يف                -٥

 تنص على إلزامية اخلدمة العسكرية وعلى جواز التجنيد الطوعي          ٢٥١٠/١٩٩٧القانون رقم   
إىل أن هذه األحكام ينبغـي      ورغم إشارة اليونان    .  سنة يف أوقات احلرب    ١٧بداية من سن    
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 سنة، فإن اهليئة تـرى أن الـنص         ١٨تفسريها على أهنا قابلة للتطبيق اعتباراً من بلوغ سن          
  .)٩( سنة يدعو إىل االطمئنان١٨صراحة على حظر التجنيد اإلجباري قبل بلوغ سن 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
 حلقوق اإلنسان إىل أن اليونان شهدت يف السنوات األخـرية    أشارت اللجنة الوطنية    -٦

إنشاء العديد من السلطات املستقلة وغريها من اهليئات املـسؤولة عـن محايـة حقـوق                
من جانب جلنـة    " ألف "ركزكذلك إىل أهنا ُمنحت امل    الوطنية  وأشارت اللجنة   . )١٠(اإلنسان

تقلة ضمن املؤسسات األعـضاء يف       وإىل وجود أربع سلطات وكيانات مس      دوليةالتنسيق ال 
  . )١١( الوطنيةاللجنة

 إىل أن مكتب أمني املظامل قد ضعفت فعاليته منذ تشرين           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٧
  .)١٢( برحيل أمني املظامل ونائبني له، وانقضت فترة إحالل غريهم حملهم٢٠٠٩أكتوبر /األول
ة والتعصب إن أمـني املظـامل، وجلنـة         وقالت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصري      -٨

 مبكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري يف        ماملساواة يف املعاملة، ومفتشية العمل، ُعهد إليه      
وترى اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن مكتب أمني املظامل يف          . )١٣(القطاعني العام واخلاص  

ساواة كي ميكنه تعزيز ورصد تنفيـذ       اليونان ينبغي أن يكون هيئة كاملة األهلية يف حتقيق امل         
  .)١٤(مجيع جوانب مبدأ املعاملة املتساوية يف مجيع القطاعات

  تدابري السياسة العامة  -دال   
 من إطالق خطة    ٢٠١٠بينما رحبت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبا شهده عام            -٩

ة إىل عدم وجود    ، أشارت اللجن  ٢٠١٣-٢٠١٠وطنية للمساواة الفعلية بني اجلنسني للفترة       
  .)١٥(خطط عمل وطنية حلقوق اإلنسان أو ملكافحة العنصرية أو حلقوق الطفل

وأعربت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عن أسفها لعدم إدراج حقوق اإلنـسان يف               -١٠
املقررات الدراسية باملدارس ولعدم وجود خطة عمل بـشأن التثقيـف يف جمـال حقـوق                

  .)١٦(اإلنسان
الح برامج تدريب الشرطة حبيث تركز علـى احتـرام          ـجنة ضرورة إص  اللرأت  و  -١١

  .)١٧(حقوق اإلنسان
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات    
. )١٨(حبقوق اإلنـسان   إىل عدم تنفيذ مقرر اللجنة املعنية        ١أشارت الورقة املشتركة      -١٢

وأكدت الورقة أيضاً وجود تقصري منهجي يف تقدمي التقارير إىل هيئات معاهـدات األمـم               
املتحدة يف الوقت املناسب، وأن هذه التقارير والتوصيات املترتبة عليها ال تـزال جمهولـة يف    

بـصورة   تتخلـف  أن اليونـان  ١وبينت الورقة املشتركة    . )١٩(اليونان نظراً إىل عدم نشرها    
تنفيذ توصيات هيئات حقوق اإلنسان وال تأخذها يف االعتبار عند تقدمي التقارير            عن  منهجية  
وأعربت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة بشأن التأخر يف تقدمي            . )٢٠(الالحقة

  .)٢١(التقارير وبشأن حمتواها

القانون اإلنـساين   مراعاة  سان، مع   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلن       -باء   
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 إىل أن اليونان ال تزال تغلب عليها املواقف والقوالـب           ١أشارت الورقة املشتركة      -١٣

  .)٢٢( فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال يف األسرة واجملتمعألبويةالنمطية ا
 استمرار نقص متثيل املرأة على مجيع مستويات احليـاة          ١رقة املشتركة   والحظت الو   -١٤

السياسية واحلياة العامة ويف مواقع اختاذ القرار، ال سيما الربملـان والـسلك الدبلوماسـي               
  .)٢٣(اب العمل، ويف التعليم اجلامعي لنساء األقلياتربوالنقابات ورابطات أ

 عدم اختاذ اليونان إجراءات بشأن العقبات اليت         أيضاً إىل  ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٥
قد تواجهها نساء األقلية املسلمة يف منطقة تراقيا من جراء عدم تطبيق القانون العام اليونـاين                
على هذه األقلية يف مسائل الزواج واإلرث، حيث يتشدد املفتون الذين عينتـهم الدولـة يف          

طنية حلقوق اإلنسان إىل إلغاء الواليات القضائية ودعت اللجنة الو. )٢٤( تطبيق أحكام الشريعة
وأعرب مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة بشأن          . )٢٥(للمفتني اليونانيني 

  .)٢٦(هذا الوضع
وأعربت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عن قلقها العميق إزاء استمرار مظاهر عدم              -١٦

  . )٢٧(ما اليونانيني يف مجيع مناحي احلياةاملساواة اليت تعاين منها فئة الرو
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وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل تزايد أحداث العنف العنصري خـالل              -١٧
ويف بعض أحياء أثينا، بشكل خاص، أصبحت االعتداءات على األجانـب           . العامني املاضيني 

 إىل عـدم    ١شتركة  وأشارت الورقة امل  . )٢٨(ظاهرة يومية ووصل خطاب الكراهية إىل ذروته      
أغـسطس  /إجراء حتقيقات فعالة مع الكتَّاب، مبن فيهم السياسيون، الذين أصدروا منذ آب           

قوالب منطية معادية أو كارهة للروما أو لإلسالم        وج ل بيانات عامة ومواد إعالمية تر     ٢٠٠٩
ة العنصرية  ون مكافح ـوبعد حماكمتني أجريتا مؤخراً استناداً إىل قان      . أو للسامية أو لألقليات   

، برأت احملاكم اليونانية كتَّاب مقاالت شهرية ذات توجه مييين متطرف أو            ٩٢٧/١٩٧٩رقم  
  .)٢٩(موالية حلركة النازيني اجلدد، احتوت على نصوص معادية للسامية أو للروما

جهـات  اليونان  وأوصت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن متكِّن           -١٨
املساواة يف املعاملـة، ولـو دون       قانون  ين من إقامة دعاوى أمام احملاكم مبوجب        اجملتمع املد 

إجراءات أكثر فعالية   اليونان  وأوصت املفوضية أيضاً بأن تتخذ      . )٣٠(اإلشارة إىل ضحية حمددة   
 بغية مكافحة التحريض على الكراهيـة  ،٩٢٧/١٩٧٩تكفل املعاقبة على خمالفة القانون رقم   

تدابري للتوعيـة ضـد     أن تتخذ اليونان    وأوصت املفوضية أيضاً ب   . )٣١(افياًكفاحاً ك العنصرية  
العنصرية، بطرق منها احلمالت الوطنية وتدريب املوظفني املدنيني واملمثلني املنَتَخبني بـشأن            

  .)٣٢(مسائل العنصرية والتمييز العنصري
 بشأن خطـاب    والحظت رابطة املثليات واملثليني يف اليونان عدم وجود نص قانوين           -١٩

الكراهية ضد املثليني أو التمييز ضدهم على أساس امليل اجلنسي، والحظت أن التعبريات اليت              
يف وسـائط   قـد توجـد     تنم عن كراهية املثليني، الصادرة من السياسيني ورجال الكنيسة،          

قانونية صرحية تضمن ممارسـة حريـة   بأن تتخذ اليونان تدابري    وأوصت الرابطة   . )٣٣(اإلعالم
  .)٣٤(الرأي والتعبري مبا ال ينتهك حقوق األشخاص يف تنوع ميوهلم اجلنسية وهويتهم اجلنسانية

املثليات واملثليني إىل أن قانون املساواة بني اجلنسني قد أدرج بالفعل           ت رابطة   وأشار  -٢٠
ري غري أن مغاي  . امليل اجلنسي باعتباره أساساً للتمييز، وألقى عبء اإلثبات على املدعى عليه          

اهلوية اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية ال حيظون باحلماية من التمييز القائم على نوع اجلنس              
" نـوع اجلـنس  "واهلوية اجلنسانية أو املظهر اجلنساين، حيث ال متيز التشريعات اليونانية بني        

 بشأن  وأعربت الرابطة عن أسفها إزاء عدم وجود اجتهادات قانونية        . )٣٥("النوع اجلنساين "و
التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية، وعدم وجـود             

اليونان حبمالت للتوعية العامة من بأن تقوم وأوصت الرابطة . بيانات وحبوث بشأن هذه الفئة    
  .)٣٦(أجل مكافحة التعصب املتعلق بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف جمال العمل

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أشارت منظمة العفو الدولية إىل تقارير عن إساءة املعاملة من جانب موظفي إنفـاذ                -٢١

. )٣٧(القانون ال سيما ضد أفراد اجلماعات املهمشة، كاملهاجرين وملتمسي اللجوء والرومـا           
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تعتدي أحياناً بالضرب والركل وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن الشرطة اليونانية 
مجعت منظمة رصد حقـوق     و. )٣٨(على املهاجرين أثناء إعادهتم قسراً عند حدود هنر إفروس        

الكثري من الشهادات املتسقة من مهاجرين قالوا إهنم تعرضوا إلساءة املعاملة من          أيضاً  اإلنسان  
وقد أفـاد  . جازهمجانب الشرطة أو مسؤويل حرس السواحل لدى القبض عليهم وأثناء احت        

وأعربت مجعية الشعوب املهددة    . )٣٩(كل من األطفال والبالغني عن تعرضهم إلساءة املعاملة       
وكررت منظمة العفو الدولية بواعث القلق اليت سبق اإلعـراب          . )٤٠(عن بواعث قلق مماثلة   

اعتـداءات  عنها إزاء عدم تنفيذ اليونان ألحكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان املتعلقة ب           
  . )٤١(الشرطة تنفيذاً فعاالً، وعدم تقدميها تعويضات للضحايا

إزاء وجود حقول ألغام شديد وأعرب مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان عن قلق         -٢٢
أو أصيبوا جبروح خطرية من جـراء       " يف منطقة إفروس اليت قُتل فيها مهاجرون غري شرعيني        

  .)٤٢(األلغام األرضية
 سـنة، هـو ألكـسيس       ١٥ة العفو الدولية مقتل صـيب عمـره         منظمذكرت  و  -٢٣

أشـارت   على يد ضابط شرطة يف أثينا، و       ٢٠٠٨ديسمرب  /غريغوروبولوس، يف كانون األول   
ادعاءات استخدام القوة املفرطة ضد التظاهرات السلمية وإساءة معاملة املتظاهرين أثنـاء            إىل  

منظمة العفو الدولية أيـضاً إىل أن       وأشارت  . االحتجاجات اليت اندلعت بسبب مقتل الصيب     
الشرطة نقلت عدداً كبرياً من احملتجني بشكل تعسفي إىل أقـسام الـشرطة، وعمـدت إىل           
االستخدام املفرط للقوة وإساءة املعاملة، واستخدمت الدراجات النارية بطريقة أسفرت عن           

 ملقتل ألكـسيس    جرح بعض املتظاهرين أثناء االحتجاجات اليت اندلعت يف الذكرى السنوية         
  .)٤٣(غريغوروبولوس

وأشارت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة إىل              -٢٤
 بشدة خلطر إساءة املعاملة من جانب مـسؤويل         نيأن األشخاص احملتجزين ال يزالون معرض     

املة وسريعة يف أحـداث     وشددت اللجنة على ضرورة إجراء حتقيقات ش      . )٤٤(إنفاذ القانون 
 إىل عدم إدانة أي شـخص يف االهتامـات          ١ وأشارت الورقة املشتركة     .)٤٥(إساءة املعاملة 

  .)٤٦(املتعلقة بالتعذيب
وأشار املركز األورويب حلقوق الغجر إىل شيوع إساءة معاملة الروما على يد الشرطة          -٢٥

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وإىل     وأشار املركز أيضاً إىل أحكام      . يف مجيع أحناء اليونان   
  . )٤٧(بالغ فردي قدمته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا الصدد

اليونان حتقيقات يف أحداث العنف     بأن جتري   وأوصى املركز األورويب حلقوق الغجر        -٢٦
حتـول دون ارتكـاب      عقوبات فعالة ورادعة     تسنالذي مارسته الشرطة ضد الغجر، وأن       

  .)٤٨(يف هذا الصددطة للعنف بدافع عنصري، وأن تضع برامج تثيقيفية وقائية الشر
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والحظت منظمة العفو الدولية أن اليونان بصدد وضع قانون إلنشاء مكتب مـستقل               -٢٧
حتت السلطة املباشرة لوزارة محاية املواطنني، يناط به التعامل مع أحداث السلوك التعسفي مـن    

اليونان آلية مستقلة وفعالة للنظر     بأن تنشئ   وأوصت املنظمة   . )٤٩(نجانب مسؤويل إنفاذ القانو   
يف الشكاوى املقدمة ضد الشرطة والتحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بانتهاك الشرطة حلقوق             

وقدمت توصيات مماثلة كل من منظمة رصد حقوق اإلنسان، واللجنة الوطنيـة            . )٥٠(اإلنسان
  .)٥١(وبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينةحلقوق اإلنسان، واللجنة األور

ويف ضوء أحداث العنف العنصري، أوصت املفوضية األوروبية ملناهضة العنـصرية             -٢٨
 العنصرية على حنو أكثر فعالية، وبتنظيم محلـة طويلـة           اجلرائماليونان  بأن تكافح   والتعصب  

 اجلمهور بشكل عام واألقليـات بـشكل خـاص،          األجل ضد اجلرائم العنصرية تستهدف    
  .)٥٢(لتشجيع األقليات على اإلبالغ عن هذه اجلرائم

 طفل اختفوا من مؤسـسة أغيـا        ٥٠٠ إىل أن من بني      ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٩
، مل يعثر إال على أربعة أطفال، كما توقفت التحقيقـات           ٢٠٠٢ و ١٩٩٨فرفارا بني عامي    

  . )٥٣(اجلنائية عدة سنوات
 إىل عدم مقاضاة أو إدانة أي أشخاص مبوجب قـانون           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٠

وأضافت الورقة أنه ال توجد بيانات وطنية بـشأن         . )٥٤(٢٠٠٦مكافحة العنف املرتيل لعام     
وال يزال اإليذاء البدين والنفسي واجلنـسي أمـراً متكـرر      . حوادث إيذاء األطفال وإمهاهلم   

 األسرة ويف سياق الرعاية املؤسسية، كما أن املوارد املرصودة للخدمات           احلدوث داخل إطار  
  .)٥٥(االجتماعية والطبية وغريها من اخلدمات تقتصر أساساً على أثينا وهي أيضاً غري كافية

واقترحت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، فيما اقترحت، تعزيـز هياكـل دعـم               -٣١
فراد الشرطة، واعتماد خطة عمل وطنية شاملة ملنع        الضحايا، وتقدمي تدريب متخصص إىل أ     

  . )٥٦(وشاركت اللجنة يف عضوية جلنة صياغة قانون جديد يف هذا الصدد. العنف املرتيل
 إىل عدم وجود أي اعتمادات أو عمليـات رصـد أو            ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٢

 فيهـا الـضحايا مـن       ال يف احلاالت اليت يكون    بيانات بشأن التحقيق يف العنف اجلنسي،       
  .)٥٧( أيضاًيف اجملتمع بشكل عاماحملتجزين فقط بل 

 بأن مجيع الطلبات املقدمة من املنظمات غـري احلكوميـة           ١وأفادت الورقة املشتركة      -٣٣
ودعت اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب واملعاملـة أو         . )٥٨(لزيارة مراكز االحتجاز قد ُرفضت    

نة اليونان إىل إنشاء نظام للزيارات املتكررة من جانب سلطة مستقلة           العقوبة الالإنسانية أو املهي   
وأشارت اللجنة إىل تدين األوضاع يف مرافق االحتجاز الـيت          . )٥٩(إىل مؤسسات إنفاذ القانون   

وقدمت اللجنـة  . اكتظاظها، وعدم فصل الرجال عن النساء فيها يف مجيع األحيان     إىل  زارهتا، و 
أن أيـضاً   والحظت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان       . )٦٠( الصدد عدداً من التوصيات يف هذا    

اليونان حباجة إىل حتسني أوضاع االحتجاز يف هذه املرافق، مع اعتراف اللجنة حبجم التحـدي               
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وشجعت اللجنة اليونان على تنفيذ التوصيات املقدمة يف هذا الصدد          . الذي ميثله ذلك أمام البلد    
  .)٦١(الدولية املعنية برصد حقوق اإلنسانمن مجيع اهليئات اإلقليمية و

ودعت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة اليونان   -٣٤
إىل أن تكفل بالفعل حق مجيع األشخاص اجملردين من حريتهم يف إخطار ذويهم واالسـتعانة        

  .)٦٢(ريدهم من حريتهممبحام وإبالغهم حبقوقهم بلغة مناسبة منذ حلظة جت
 إىل عدم وجود معلومات عن صدور أي أحكام جنائية          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٥

وأشارت الورقة أيضاً إىل قضية  .  سنوات ١٠هنائية حببس املتجرين باألشخاص مدة تزيد على        
كم صدر فيها حكم ابتدائي بسجن ثالثة متجرين مدة طويلة مث أفرج عنهم نظراً إىل وقف احل 

وقالت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان إن اليونـان         . )٦٣(حلني النظر يف الطعن الذي قدموه     
وانطـوت  . صدَّقت مؤخراً على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة           

  . )٦٤(احلماية اإلطارية على حتسني سبل محاية الضحايا والشهود

  ونإقامة العدل وسيادة القان  -٣  
الحظت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وجود قصور هيكلي رئيـسي يف النظـام               -٣٦

القضائي، ال سيما التأخر املفرط يف نظر الدعاوى وعدم وجود سبيل انتصاف حملي فعال إزاء   
  .)٦٥(انتهاك احلق يف حماكمة عادلة خالل فترة زمنية معقولة

 ضرورة تعزيز الرعايـة املقدمـة بعـد         وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل       -٣٧
اخلروج من املرافق اإلصالحية، وإىل ضرورة وضع سياسة إصالحية جديدة وشاملة، ال سيما             
بشأن اجلرائم املتعلقة باملخدرات، وذلك استناداً إىل دراسة علمية مثبتة باألدلة تؤكد أمهيـة              

  .)٦٦(منع هذه اجلرائم
قوق اإلنسان إىل أن عـدم التـزام اإلدارة العامـة           وأشارت أيضاً اللجنة الوطنية حل      -٣٨

 حيز النفاذ، وهو    ٣٠٦٨/٢٠٠٢باألحكام احمللية ميثل مشكلة رئيسية رغم دخول القانون رقم          
وأوصت . القانون الذي يرسي نظاماً قضائياً للرصد ويكفل التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام احمللية           

  .)٦٧(ون تضمن االلتزام الفوري من جانب اإلدارةاللجنة بإدخال عدة تعديالت على هذا القان
وسلَّطت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان الضوء على أوجه قصور يف نظام املساعدة              -٣٩

القانونية، حيث ال يشمل القانون احلاالت املنظورة أمام احملاكم اإلدارية أو املساعدة القانونية             
والحظت اللجنة أيـضاً عـدم      . اري لطلباهتم املقدمة مللتمسي اللجوء يف سياق الفحص اإلد      

استعداد احملامني للتسجيل يف قوائم املساعدة القانونية بنقابات احملامني بسبب ضعف األجـر             
  . )٦٨(والتأخر املفرط يف سداده

وأشارت جمموعة الدول املناهضة للفساد التابعة جمللس أوروبا إىل أن اليونان ليست              -٤٠
توفر احلماية الفعالة للمبلِّغني حبسن نية عن شبهات الفساد من التعرض           لديها بعد آلية مناسبة     

  . )٦٩(لالنتقام
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 إىل عدم احترام معـايري قـضاء األحـداث املتعلقـة            ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤١
وأشارت أيضاً إىل استمرار احتجاز األطفـال مـع         . بإجراءات القبض عليهم واحتجازهم   

الحظت أن حق األطفال يف توكيل حمام أو يف املساعدة املناسبة           و. البالغني يف بعض األحيان   
  .)٧٠(األخرى غري مكفول على حنو منهجي يف مجيع األحيان

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 أيضاً أن الطائفة املسلمة ال تزال متارس الـزواج املبكـر            ١ذكرت الورقة املشتركة      -٤٢

  . )٧١(لفة ذلك للنظام الدستوري اليوناينوتعدد الزوجات رغم خما
 إىل أن آراء األطفال ال تؤخذ يف االعتبار علـى النحـو             ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٣

الواجب يف سياق القرارات القضائية أو اإلدارية، مبا يف ذلك يف إجراءات حضانة األطفال بعد               
ؤسسة حكومية، أو بالكفالة، أو بـأي        املتعلقة بإيداع الطفل م    تانفصال األبويني ويف القرارا   

 أنه بعد انفصال بعـض      ١وأضافت الورقة املشتركة    . )٧٢(شكل آخر من أشكال الرعاية البديلة     
األبوين املسلَمْين ُتمنح األم تلقائياً حق حضانة األطفال األقل من سن معينة وُيمنح األب تلقائياً               

   .)٧٣( إىل املصاحل الفضلى للطفل أو رأيهحق حضانة األطفال األكرب من سن معينة، دون النظر
 أن املتحدثني باللغة غري اليونانية، مبن فيهم الالجئـون          ١والحظت الورقة املشتركة      -٤٤

  .)٧٤(وملتمسو اللجوء، يواجهون صعوبة يف تسجيل أمساء أبنائهم بلغتهم األصلية
ـ           -٤٥ ع العـاملني مـن     وأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبنح إجازة األبوة جلمي

ودعت أيضاً إىل اختاذ تدابري فيما يتعلـق        . اجلنسني بوصفها حقاً مستقالً غري قابل للتحويل      
  .)٧٥( العمل من طرف واحدربباألسر الوحيدة الوالد مع وقف الترتيبات اليت يتخذها 

وأكدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان احلاجة إىل االعتراف القانوين باألزواج من             -٤٦
 استبعد صراحة   ٢٠٠٨نفس اجلنس، مشرية إىل أن قانون االقتران املدين الذي صدر يف عام             

 ويف هذا السياق أشارت رابطة املثليات واملثليني إىل .)٧٦(هؤالء األزواج، مما ميثل متييزاً ضدهم
وجود قضيتني منظورتني أمام احملاكم تتعلقان بصحة زواج أفراد من نفس اجلنس، وذلـك              

 إىل أن القانون احمللي بشكل عام ال حيظر صراحة الزواج بني فـردين مـن نفـس                  استناداً
 اليونان بأن تعترف باألزواج من نفس اجلنس كـي          ١ وأوصت الورقة املشتركة     .)٧٧(اجلنس

يتوقف التمييز ضدهم يف مسائل اإلرث، والضرائب، والـضمان االجتمـاعي، والـصحة             
  .)٧٨(والرعاية، واملعاشات، والعمل

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

 إىل أن مئات آالف املسلمني املهاجرين املقـيمني خـارج     ١أشارت الورقة املشتركة      -٤٧
ساجد يصلون فيها وال مقابر يدفنون      املناطق اليت تقطنها األقلية املسلمة يف تراقيا ليست لديهم م         
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فيها موتاهم، مما يضطرهم إىل إقامة مساجد مؤقتة غري مصّرح هبا وإىل شحن موتاهم إىل منطقة       
وقد ساعد تسامح الدولة مع مشاعر كره اإلسالم        . )٧٩(تراقيا أو إىل بلداهنم األصلية لدفنهم فيها      

  .)٨٠( مسجد معتمد قانوناً يف أثيناعلى تفسري سبب التأخر عدة سنوات يف التصريح ببناء
 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن عملية تعيني الدولة ملفتني يونانيني يف منطقة             أتور  -٤٨

وإحالل اليمني  املنصوص عليه يف عدة قوانني      تراقيا تثري مشاكل، وطالبت بإلغاء اليمني الديين        
  .)٨١(املدين حمله

ال يزالون مطالبني اً إىل أن طالب املدارس احلكومية  أيض١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٩
حبضور دروس إرشادية عن املذهب األرثوذوكسي املسيحي، وأهنم ال ُيعفون منها إال بعـد              

  .)٨٢(اإلعالن عن ديانتهم املختلفة
وأوصت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بإهنـاء جتـرمي النـشاط              -٥٠

  .)٨٣(التبشريي
حظت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم، ورابطة اليونانيني املستنكفني ضمريياً،          وال  -٥١

واملكتب األورويب لالستنكاف الضمريي، أن اليونان ال تزال تفرض اخلدمة العسكرية اإلجبارية            
. )٨٤(١٩٩٧على الرجال وأهنا أدخلت شكالً من أشكال اخلدمة املدنية مبوجب القانون يف عام              

، الذي صـدر يف     ٣٨٨٣/٢٠١٠ رابطة اليونانيني املستنكفني ضمريياً إن القانون رقم         وقالت
، ينص على أن مدة اخلدمة املدنية هي ضعف مدة اخلدمة العسكرية، ومن             ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول

ومبا أن مدة اخلدمة املدنية ميكن تقليصها بقرار من وزارة الـدفاع،            . مث فهي ذات طبيعة عقابية    
وأشارت رابطة اليونـانيني    . )٨٥(ون مساوية للحد األقصى ملدة اخلدمة العسكرية      فينبغي أن تك  

املستنكفني ضمريياً، واهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم، واملكتب األورويب لالسـتنكاف           
وقالت رابطـة   . )٨٦(الضمريي، إىل أن اليونان ال تبلغ اجملندين حبقهم يف االستنكاف الضمريي          

ستنكفني ضمريياً، ومنظمة العفو الدولية، واملكتب األورويب لالستنكاف الضمريي،         اليونانيني امل 
إن طلبات االستنكاف الضمريي جيب أن ُتقدم إىل جلنة استشارية خاصة تابعة لوزارة الدفاع يف     

وأشارت رابطة اليونانيني املستنكفني ضـمريياً إىل أن        . )٨٧(إطار إجراءات تستغرق وقتاً طويالً    
وأشـارت  . )٨٨(الطلبات يتعرضون ملعاملة متييزية ومهينة أثناء املقابالت مع هذه اللجنة         مقدمي  

اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم، واملكتب األورويب لالستنكاف الضمريي، إىل وجـود            
دليل على تعرض مقدمي الطلبات للتمييز استناداً إىل األسس اليت يقـوم عليهـا االسـتنكاف             

تشرين وأشارت رابطة اليونانيني املستنكفني ضمريياً إىل أن اللجنة رفضت منذ            . )٨٩(الضمريي
وال ُتقدم عادة مربرات كافية يف حالة       . )٩٠( يف املائة من الطلبات    ٥٠ حنو   ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
وقّدمت الرابطة التماساً إىل مكتب أمني املظامل اليوناين طالبـة حبـث الـشرعية              . )٩١(الرفض

وأوصت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم بإخضاع عملية تقييم         . )٩٢(هلذه اللجنة الدستورية  
  .)٩٣(الطلبات لرقابة السلطات املدنية
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وقالت رابطة اليونانيني املستنكفني ضمريياً إن الرجال الذين ُيحرمون من احلـق يف               -٥٢
يهم هتمـة أمـام احملكمـة       أداء اخلدمة املدنية ويرفضون اخلدمة يف القوات املسلحة توجه إل         

 وساق  .)٩٤( سنة ٤٥العسكرية بعصيان األوامر، وقد يتكرر ذلك عدة مرات حىت يبلغوا سن            
 وأشـارت اهليئـة   .)٩٥(املكتب األورويب لالستنكاف الضمريي أمثلة حمددة يف هذا الـصدد  

لعسكرية الدولية لضريبة الضمري والسالم إىل أن املواطنني الذكور الذين هم يف سن اخلدمة ا              
 وأوصت منظمـة    .)٩٦(ط يواجهون قيوداً شديدة على حقوقهم املدنية        ورشوال يستوفون ال  
اضطهاد املستنكفني ضمريياً، وبتعديل التشريع الذي يـنص        بأن توقف اليونان    العفو الدولية   

 وقدم املكتب األورويب لالسـتنكاف      .)٩٧(على أدائهم خدمة بديلة أطول مدة بصورة عقابية       
الضمريي توصيات مماثلة، ودعا إىل إتاحة معلومات بشأن مركز املستنكف ضمريياً وطـرق             

  .)٩٨(احلصول على هذا املركز جلميع املرشحني للتجنيد يف القوات املسلحة
اف واسترعت أيضاً رابطة اليونانيني املستنكفني ضمريياً واملكتب األورويب لالستنك          -٥٣

الضمريي االنتباه إىل أن حتريض شخص عمداً على عصيان الدعوة إىل التجنيد أمـر جيرمـه         
  .)٩٩(القانون
وأعرب املكتب األورويب لالستنكاف الضمريي عن بواعث قلق إزاء أعمال العنف             -٥٤

اليت تستهدف املستنكفني ضمريياً، مبا يف ذلك إلقاء قنبلة يدوية على مبىن كان يستـضيف                
، والتهديد عن طريـق اهلـاتف       ٢٠٠٩اً لرابطة اليونانيني املستنكفني ضمريياً يف عام        اجتماع

  .)١٠٠(٢٠٠٨بتفجري قنبلة يف مناسبة عامة تتعلق باالستنكاف الضمريي يف عام 
والحظت رابطة املثليات واملثليني أن التظاهرات العامـة ومـسريات االسـتعراض              -٥٥

ية يسمح هبا القانون الوطين إن كانت سلمية وغـري          الفخري وغريها من املناسبات اجلماهري    
  .)١٠١(كما يكفل الدستور حرية التعبري والتجمع. مسلحة
 إىل أن اليونان رفضت تنفيذ أربعة أحكام للمحكمـة          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٦

األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن حل أو رفض تسجيل مجعيات أنشأها أشخاص من األقليـة              
  .)١٠٢( أو املقدونية، حيث دأبت اليونان على رفض تسجيل هذه اجلمعياتالتركية
وأشارت رابطة املثليات واملثليني إىل أن اجمللس الوطين لإلذاعة والتلفزيون يتعامل مع              -٥٧

املسائل املتعلقة باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسية بطريقـة             
وأوصت الرابطة بـأن    .  شخصيات من هذه الفئة على التلفزيون اليوناين       تسمح عملياً بظهور  

أن تكون نواتج وسائط اإلعالم تعددية وغري متييزية فيما يتعلق بقـضايا امليـل   اليونان تكفل  
  .)١٠٣(اجلنسي واهلوية اجلنسانية

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بالتدابري اليت اختـذهتا        بينما رحبت املفوضية      -٥٨

اليونان فيما يتعلق بعدم املساواة يف جمال العمل، الحظت املفوضية أن الرومـا واملـسلمني               
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املقيمني يف غرب تراقيا واملهاجرين ال يزالون متخلفني عن الركب ويواجهون متييزاً يف هـذا               
على اختاذ مزيد من التدابري لتعزيز إدماج هذه الفئات الضعيفة          وحثت املفوضية اليونان    . اجملال

  .)١٠٤(يف سوق العمل
ودرست اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أوضاع العمل يف سياق تزايد عدد األعمال              -٥٩

التعاقدية وغريها من األشكال املرنة للمهن، وأوصت بسد الثغرات التشريعية عن طريق وضع             
ات مالية وتأمينيـة للعمـال املهـددين        ـوق العمال وترسي ضمان   أحكام حمددة تدعم حق   

وينبغي تعزيز فعالية آليات الفحص عن طريـق زيـادة املـوارد            . بعقوبات شديدة ومباشرة  
  .)١٠٥(املخصصة هلا

ـ         -٦٠ ال الـذين يعملـون     ـواستنتجت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أن العم
 عـالوة علـى     .)١٠٦(وائح السالمة والصحة املهنية   حلساهبم غري مشمولني على حنو كاف بل      

  .)١٠٧(ذلك، ال ميكن للجنة أن تثبت مدى فعالية خدمات تفتيش العمل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
أشارت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية إىل أن ميزانية الرعاية الصحية للدولة             -٦١

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وهي من أعلـى النـسب يف              ٩,٩ بلغت   ٢٠٠٦يف عام   
  .)١٠٨(أوروبا
 إىل وجود نقص يف عدد املـوظفني املـؤهلني الـذين            ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٢

وال تزال سبل وصول األشـخاص      . يقدمون الدعم الصحي والتعليمي لألطفال ذوي اإلعاقة      
األطفال، إىل األماكن واملباين العامة ووسائل النقـل العـام          فيهم  ن  ذوي اإلعاقة البدنية، مب   

  .)١٠٩(حمدودة، كما أن التشريعات املتعلقة بذلك ال ُتنفذ على حنو كاف
وأفاد املركز األورويب حلقوق الغجر بأن نسبة كبرية من غجر الروما، الذين يعيشون               -٦٣

وخطرية، يف  عشوائية  خميمات   شخص، يسكنون    ٢٦٥ ٠٠٠يف اليونان ويقدر عددهم بنحو      
حني يسكن معظم اآلخرين يف مساكن سيئة البناء تفتقر إىل اخلدمات األساسية كالكهربـاء              

 .)١١٠(والحظ املركز أيضاً تفشي األوضاع السكنية املتدنية للروما، وقدم أمثلة لذلك          . واملاء
 للرومـا   ٢٠٠٤ حالة ترحيل قسري موثقة منذ عام        ٢٠وأشار املركز إىل حدوث أكثر من       

كما يتعرض الروما يف مجيع أحناء اليونان للتهديد بالطرد مـن جانـب             . املقيمني يف اليونان  
  .)١١١(السلطات البلدية

اليونان توفري ظـروف سـكن      بأن تضمن   وأوصى املركز األورويب حلقوق الغجر        -٦٤
األساسية  اخلدمات   مناسبة جلميع الروما عن طريق الربامج احلكومية الفعالة، مبا يف ذلك توفري           

اليونـان  بأن توقـف    وأوصى املركز أيضاً    . والبنية التحتية يف مستوطنات الروما وأحيائهم     
أن توجـد   الضمانات اإلجرائية املتعلقـة بترحيلـهم، و      أن حتترم   الترحيل القسري للروما، و   

  .)١١٢(مساكن بديلة للروما ضحايا الترحيل 
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املالية اليت تقدمها الدولة للمساعدة يف      " عاناتاإل" أن   ١والحظت الورقة املشتركة      -٦٥
رعاية األطفال يف ظروف معينة تتسم بالتدين الشديد، وأن العديد من أسر الروما ال حيصلون               

وأشارت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية إىل أن احلد        . )١١٣(مطلقاً على هذه اإلعانات   
 غري املعيلني ال يكفي مطلقاً، وأنه ال توجد خطة          األدىن إلعانات البطالة املدفوعة للمستفيدين    

معتمدة قانوناً للمساعدة العامة تكفل حصول مجيع احملتاجني على حق واجـب النفـاذ يف               
  . )١١٤(املساعدة االجتماعية

 أن اإلجهاض ال يزال ُيمارس مـن جانـب النـساء            ١وذكرت الورقة املشتركة      -٦٦
ك نتيجة لضعف سبل احلصول على وسائل تنظـيم         واملراهقات كوسيلة لتحديد النسل، وذل    

ويف الوقت نفسه ال حتتفظ اليونان ببيانـات مـصنفة عـن حـاالت              . األسرة ومنع احلمل  
  .)١١٥(اإلجهاض

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
 يف احلـصول    أفاد املركز األورويب حلقوق الغجر بانتشار التمييز ضد أطفال الروما           -٦٧

 ٢٨ يف   ٢٠١٠والحظ املركز، يف دراسة أُجريت يف عام        . على التعليم يف مجيع أحناء اليونان     
منطقة حملية، أن أطفال الروما ال يلتحقون باحلضانات واملدارس االبتدائيـة، وأهنـم حـال               
التحاقهم باملدارس ُيفصلون يف أوساط معزولة، رغم صدور حكم من احملكمـة األوروبيـة              

وأشار املركز إىل أن أطفال الروما ُيفصلون       . ق اإلنسان ُيلزم اليونان بعالج هذا الوضع      حلقو
يف بعض األحيان عن األطفال غري الرومـا يف املدرسـة نفـسها أو يف املنطقـة اجملـاورة                   

ووثَّق املركز أيضاً حاالت واجه فيها أطفال الروما صعوبة كبرية يف الوصول            . )١١٦(للمدرسة
 أيـضاً إىل ارتفـاع      ١وأشارت الورقة املشتركة    . )١١٧(بسبب صعوبة االنتقال  إىل مدارسهم   

  .)١١٨(معدل التسرب من الدراسة وإىل ارتفاع شديد يف نسبة األمية بني أطفال الروما
وأوصى املركز األورويب حلقوق الغجر اليونان باختاذ مجيع اخلطوات الضرورية الـيت              -٦٨

حلضانات ويف املدارس االبتدائية، ووضع تدابري دعم فعالـة         تكفل عدم فصل أطفال الروما يف ا      
  . )١١٩(فيما بني جمتمعات الروما واملدارس ملنع ارتفاع معدالت تسرب تالميذ الروما من التعليم

وأعربت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن بواعث قلق فيما يتعلق             -٦٩
ون يف غريب تراقيا وألطفال املهاجرين، وقدمت توصية يف         بالتعليم املقدم لألطفال الذين يعيش    

  .)١٢٠(هذا الصدد

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
أشار مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان إىل أن اليونان تعترف بأقلية واحدة فقط،        -٧٠

 عنـها   هي األقلية املسلمة املقيمة يف غريب تراقيا، وأشار أيضاً إىل بواعث قلق خطرية أعربت             
هيئات الرصد اإلقليمية وهيئات الرصد التابعة لألمم املتحـدة بـشأن الـسياسات العامـة               

  .)١٢١(واملمارسات اليت تتبعها اليونان إزاء األقليات
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اليونان حقوق اإلنسان املكفولـة     بأن حتمي   وأوصى املركز األورويب حلقوق الغجر        -٧١
التمييز العرقي وانتهاكات احلقوق األخـرى      يف حوادث   أن حتقق   للروما املقيمني يف البلد، و    

بـأن تنـشئ    وأوصت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب       . )١٢٢( بقوة تدينهاو
 من اآلليات املنهجية الطويلة األجل لرصد وتقييم عملية تنفيذ خطـة العمـل              اًاليونان مزيد 

  .)١٢٣(املتكاملة بشأن الروما
 أوروبا حلقوق اإلنسان واملفوضـية األوروبيـة        وض جملس ـواسترعى كل من مف     -٧٢

ملناهضة العنصرية والتعصب االنتباه إىل األشخاص الذين فقدوا جنسيتهم اليونانية مبقتـضى            
ومـن  . ١٩٩٨ إىل عام    ١٩٥٥من قانون اجلنسية اليوناين الذي كان مطبقاً من عام           ١٩املادة  
 منهم يعيشون يف اليونـان       شخص ٢٠٠ شخص أضريوا من القانون، ال يزال        ٦٠ ٠٠٠بني  

  .)١٢٤(دون جنسية، وُيتوقع أن مينحوا يف وقت قريب اجلنسية اليونانية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
أشار مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان إىل أن عدد طلبات اللجوء ازداد من أقل                -٧٣
وقالت . )١٢٥(٢٠٠٧ عام  طلب يف٢٥ ٠٠٠ إىل أكثر من ٢٠٠٤ طلب يف عام ٥ ٠٠٠من 

منظمة العفو الدولية إن ملتمسي اللجوء ُيحرمون عادة من الوصول إىل إجراءات البـت يف               
كما يعانون من ضعف سبل احلصول على املشورة . اللجوء ومن االستماع العادل إىل طلباهتم

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف عـامي    . القانونية وخدمات الترمجة الشفوية واملعلومات ذات الـصلة       
كانت معدالت االعتراف مبركز الالجئني ومراكز احلماية األخرى ال تزال شديدة االخنفاض،       

وأفادت . )١٢٦(وأعرب مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان عن بواعث قلق يف هذا الصدد           
منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن اخنفاض معدل املوافقة ُيعزى، جزئياً على األقل، إىل ضعف              

  .)١٢٧( املتعلقة باللجوء وسوء خدمة الترمجة الشفوية أثناء هذه املقابالتنوعية املقابالت
وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن ملتمسي اللجوء يتخوفون يف أحيان كثرية              -٧٤

من تقدمي طلباهتم يف املناطق احلدودية واجلزر، وأشارت إىل أن ملتمسي اللجوء تقـدم هلـم            
لعديد من ملتمسي اللجوء توقفوا عن مباشرة اإلجراءات         بل إن ا   .ضللةمعلومات متضاربة وم  

وأشـارت  . )١٢٨(جلهلهم بأن طلباهتم ُرفضت وبأن املوعد النهائي لتقدمي الطعن قد انقـضى           
 ٢٠٠٩منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن جملس الطعون أُلغي يف عام            

لجوء من حق أصيل يف الطعن يف القرارات        من إجراءات البت يف اللجوء، مما حيرم ملتمسي ال        
وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان         . )١٢٩(الصادرة ابتدائياً 

والحظ مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان نقص       . )١٣٠(تقريباً طلب   ٤٥ ٠٠٠تراكم  إىل  
  .)١٣١(جوء تتمركز يف أثينامراكز البت يف الطلبات ونقص املوارد البشرية، وأن إجراءات الل

وأفادت منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان بأن العديد من ملتمـسي               -٧٥
اللجوء، مبن فيهم النساء واألطفال، ُيرغمون على العيش يف الشوارع دون أية مساعدة بسبب              
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 حلقـوق   وأعربت مجعية الشعوب املهددة ومفوض جملس أوروبـا       . )١٣٢(قلة مرافق االستقبال  
وأضافت منظمة رصد حقوق اإلنـسان أن األطفـال غـري           . )١٣٣(اإلنسان عن شواغل مماثلة   

كمـا  . املصحوبني بذويهم عادة ما ُيستأجرون للعمل يف الزراعة والبناء يف ظروف عمل متدنية    
تسبب ارتفاع عدد املهاجرين املعوزين يف إثارة مشاحنات مع الـسكان احمللـيني يف وسـط                

اليونان عدداً كافيـاً مـن أمـاكن        بأن تقيم   وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان      . )١٣٤(أثينا
االستقبال املالئمة وأن تضمن التحديد السليم جلميع األطفال غري املصحوبني بذويهم وإحالتهم            
فوراً إىل مرافق الرعاية املناسبة حلمايتهم من االستغالل واإليذاء، بغض النظر عـن التماسـهم               

وأعرب أيضاً مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان واملفوضية األوروبية         . )١٣٥(للجوء من عدمه  
  .)١٣٦(ملناهضة العنصرية والتعصب عن شواغل يف هذا الصدد، وقدما توصيات

وأعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلق إزاء االحتجاز الروتيين للمهاجرين غري       -٧٦
ال غري املصحوبني بذويهم، دون النظر على حنو        الشرعيني وملتمسي اللجوء، مبن فيهم األطف     

 شـهد   ٢٠٠٨وقالت مجعية الشعوب املهددة إن عام       . )١٣٧(بدائل لالحتجاز يف إجياد   سليم  
ووصفت منظمـة رصـد     . )١٣٨( مهاجر غري شرعي يف اليونان     ١٥٠ ٠٠٠القبض على حنو    

 القدمي بأهنا غـري     حقوق اإلنسان األوضاع يف مرفقني الحتجاز املهاجرين يف مطار إلينيكون         
وقدمت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة           . )١٣٩(مقبولة
معلومات بشأن تدين األوضاع يف األماكن اليت زارهتـا، باسـتثناء مركـز احتجـاز               أيضاً  

مدد احلد  ) ٢٠٠٩( ٣٧٧٢وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن القانون رقم         . )١٤٠(فيالكيو
.  املؤقت حلني ترحيله من ثالثة أشهر إىل ستة أشهر         زأي أجنيب قيد االحتجا    األقصى ملدة بقاء  

وكررت منظمـة   . )١٤١(وجيوز يف ظروف معينة متديد املدة القصوى باثين عشر شهراً أخرى          
ـ              سألة العفو الدولية التوصيات اليت قدمتها مفوضية شؤون الالجئني واملقرر اخلاص املعـين مب

وأشارت مجعية الشعوب املهددة إىل حاالت اإلضـراب عـن    . )١٤٢(التعذيب يف هذا الصدد   
وأوصت منظمة العفو الدولية بـأن تكـف        . )١٤٣(الطعام واالحتجاج من جانب احملتجزين    

عن ممارسة االحتجاز اإلداري مللتمسي اللجوء واملهاجرين غري الشرعيني ألغـراض           اليونان  
وف االستثنائية القصوى، وبأن تتوقف فوراً عن احتجاز األطفـال غـري      اهلجرة، إال يف الظر   
  .)١٤٤(املصحوبني بذويهم

وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل قيام الشرطة وقوات األمن بعمليات طرد              -٧٧
وأضافت منظمة رصد حقوق اإلنسان . قسري بصورة روتينية ومنهجية بعد إجراءات موجزة     

 حىت فيما يتعلق بـالطرد    زاماهتا الدولية بشأن مبدأ عدم اإلعادة القسرية      أن اليونان مل تف بالت    
اليونان عدم إعادة أي شخص قسراً،      بأن تضمن   وأوصت منظمة العفو الدولية     . )١٤٥(الرمسي

بشكل مباشر أو غري مباشر، إىل بلده األصلي أو إىل أي بلـد آخـر قـد يتعـرض فيـه                     
اإلنسان توصية باحترام مبدأ عـدم اإلعـادة        وقدمت منظمة رصد حقوق     . )١٤٦(لالضطهاد

وفقاً لإلجراءات القانونية الواجبـة وبعـد       قانونية عمليات الطرد واختاذها     القسرية وبضمان   
  .)١٤٧(استنفاد سبل االنتصاف القانونية
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وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن اليونان اعتمدت خطة عمل وطنيـة بـشأن                -٧٨
 شؤون اهلجرة، وأعلنت أهنا تتخذ تدابري مؤقتة لتحسني وضـع           إصالح نظام اللجوء وإدارة   

ومع ذلك، أوصت منظمة العفـو      . )١٤٨(ملتمسي اللجوء واملهاجرين غري الشرعيني احملتجزين     
الدولية اليونان باملسارعة إىل وضع وتنفيذ نظام شامل للجوء يتوافق مـع املعـايري الدوليـة                

لتمسي اللجوء واملهاجرين غري الشرعيني، مع ختـصيص        واإلقليمية املتعلقة حبماية واستقبال م    
وأضافت منظمة  . )١٥٠(وقدمت مجعية الشعوب املهددة توصية مماثلة     . )١٤٩(موارد كافية لذلك  

ن أيدي الشرطة وأن تـدرب      منظام اللجوء   ه ينبغي لليونان أن ترتع      رصد حقوق اإلنسان أن   
.  الشفويني، ومتخـذي القـرارات     أفرقة متخصصة من مستجويب طاليب اللجوء، واملترمجني      

  .)١٥١(إجراءات للطعنأيضاً أن تعيد العمل بوينبغي لليونان 
وحثت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب اليونـان علـى التـصدي              -٧٩

ُتَبطِّئ عملية إصـدار تـصاريح      للمشاكل اهليكلية داخل اإلدارة، وهي املشاكل اليت ال تزال          
وشجعت املفوضية اليونان على مواصلة اختاذ التدابري الراميـة إىل إدمـاج     . اإلقامة وجتديدها 

املهاجرين يف اجملتمع اليوناين، وأوصت بشدة بوضع استراتيجية طويلة األجل وممولـة مـن              
  .)١٥٢(احلكومة إلدماج املهاجرين يف اجملتمع

 القـانون  نـم) ١(٧٦ادة ـا إزاء امل  ـة عن قلقه  ـة العفو الدولي  ـوأعربت منظم   -٨٠
اهتامهم بارتكـاب جرميـة     جملرد  ، وهي املادة اليت ُتجيز طرد األجانب        ٣٣٨٦/٢٠٠٥رقم  

وال ُيستثىن من نطاق هذا احلكم الالجئون املعتـرف         . يعاقب عليها بالسجن ملدة ثالثة أشهر     
اليونـان  بأن تلغي   وأوصت منظمة العفو الدولية     . )١٥٣(و اللجوء ـهبم كالجئني وال ملتمس   

  . )١٥٤(كمهذا احل

  االجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
  ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
  ال ينطبق
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