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 “Item 6 – UPR – Greece” 
Human Rights Council, 33rd session, September the 21st 2016 

اناليون –االستعراض الدوري الشامل  – 6البند   

1126 سبتمبر 12، الخميس 33قوق اإلنسان، الدورة مجلس ح  

 

  سيدي الرئيس،شكرا 

 

 1-134وخاصة  134الواردة بالفقرة بالتوصيات يونان لالطوعي ل نة العربية لحقوق اإلنسان القبوللجي الحي   ت  
 ".العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"بالتصديق على  المتعلقة

 

خططها الوطنية بما سياساتها وتعديل لان سريعا في اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة ونأمل أن تنطلق اليون

 . ده  ع  يتوافق مع ال

 

ة تجاه الدول والمؤسسات الد ائنة ة والتزاماته المالي  ة الخارجي  وني  ن اليونان من إدارة ملف المدي  كما نأمل أن يتمك  

توازنة تضمن تمتُّع كافة المواطنين والمقيمين بجافة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبالحق  ،بطريقة م 

كر الفئات األكثر هشاشة. في التنمية ضت بعد. ونخصُّ بالذ  سياسات الت قشُّف إلى انهيار حاد  وخاصة تلك التي تعر 

د  حقوقها االساسية ،في طاقتها الشرائية ئق بطريقة أصبحت ت هد   على وجه  ،في الصحة وفي الغذاء وفي السكن الال 

 .الخصوص

 

 سيدي الرئيس،

 

ورة الفاصلة حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في الدات اليونانية لبقدر ترحيبنا بالخطوات اإليجابية التي اتخذتها السلط

 بين االستعراض السابق وهذا االستعراض، 

 

اتفاقية "والقاضية بالتصديق على  9- 137إلى  1-137رفض اليونان التوصيات البالغ من ا ر  عن قلقنعب   ن  فإن نا 

هاجرين وأفراد أ سرهم ال الم  ، خاصة وأن اليونان بلد الهجرة منذ ق د م  "األمم المتحدة لحماية حقوق جميع الع م 

 .التاريخ

 

ر  ونفس القلق ي   تنقيح : "يدعو إلى ، أذكر االقتباسوالذي  9-137نا إزاء رفض الجزء الثاني من التوصية ساو 

ال، وضمان رقابة فع الة على ظروف القوانين واللوائح الوط ة لجميع فئات العم  ر  نية لكفالة حماية كاملة من السُّخ 

 ".العمل

 

ز اتفاقية اليونسكو لمكافحة التميي"المتعلقة باالنضمام ل  11-137كما ن عب  ر  عن قلقنا من رفض اليونان التوصية 

فة اليونان الق دامى بالتمييز في مجال فهل ي عقل أن يقبل فالس. الفلسفة ، خاصة وأن اليونان بلد"في مجال التعليم

 التعليم؟

 

، وكذلك "نظام وطني لمتابعة تنفيذ التوصيات"تكليف بان بإنشاء أو اليون لرئيس، نوصيوفي الختام، سيدي ا

 ".  في تنفيذها منتصف المدة على أوجه التقدُّم الم حرزتقرير "خالل  مجلسنا الموقر منالع بإط
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 شكرا سيدي الرئيس،


