
 

(A)   GE.12-48053    020113    040113 
 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ - فرباير/شباط ١١

: الدوريـة النظر يف التقارير    األسئلة يف سياق    قائمة القضايا و      
  اليونان

  إضافة    

النظر يف تقريرها   القضايا املطروحة فيما يتعلق ب     على قائمة    اليونانردود      
  *السابعالدوري 

__________ 

 . الوثيقةُتحرر هذه ملوفقاً للمعلومات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها،   *  

 
 CEDAW/C/GRC/Q/7/Add.1  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

21 November 2012 
Arabic 
Original: English 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة



CEDAW/C/GRC/Q/7/Add.1 

GE.12-48053 2 

  حملة عامة    

ــر     القــضايا  مــن قائمــة ١املطروحــة يف الفقــرة القــضايا علــى د ال
)CEDAW/C/GRC/Q/7(  
  :ترد أدناه بيانات إحصائية عن التعليم  -١

 )يف بداية السنة الدراسية(بتدائية حسب نوع اجلنس تالميذ املرحلة اال

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  اجملموع 
٦٨١٥١,٤٤٨,٦ ٣٠٧  ٣٢٥ ٧٢٥ ٤٠٦ ٦٣٣  ٢٠٠٩/٢٠١٠اجملموع 
٧٧٣٥١,٤٤٨,٦ ٨١٧٣٠٧ ٣٢٥ ٥٩٠ ٦٣٣ ٢٠١١/٢٠١٢اجملموع 

      
 اجلنسنوع  حبسب ٢٠١١ و٢٠٠٩التغري يف عدد التالميذ بني عامي 

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  موعاجمل 
 ٠,٠٣ ٠,٠٣ ٩٢ ٩٢ ١٨٤ 
      

 )يف بداية السنة الدراسية(اجلنس نوع تالميذ املرحلة األوىل اإللزامية من التعليم الثانوي حبسب 

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  اجملموع 
٥٢٠٥٢,٢٤٧,٨ ٠٨٢١٦٠ ١٧٥ ٦٠٢ ٣٣٥ ٢٠٠٩/٢٠١٠اجملموع 
٤٩٦٥٢,١٤٧,٩ ٩٤٠١٥٥ ١٦٨ ٤٣٦ ٣٢٤ ٢٠١١/٢٠١٢اجملموع 

 
 اجلنس نوع  حبسب٢٠١١ و٢٠٠٩التغري يف عدد التالميذ بني عامي 

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  اجملموع 
 -١١  ١٦٦  -٣,١-٣,٥-٥  ٠٢٤-٦  ١٤٢

 
 )يف بداية السنة الدراسية(اجلنس نوع تالميذ املرحلة العليا من التعليم الثانوي حبسب 

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  اجملموع 
٥٦٤٤٦,٧٥٣,٣ ٣٦٣١٣٢ ١١٦ ٩٢٧ ٢٤٨ ٢٠٠٩/٢٠١٠اجملموع 
٦٥٦٤٧,١٥٢,٩ ٢٦٧١٣١ ١١٧ ٩٢٣ ٢٤٨ ٢٠١١/٢٠١٢اجملموع 

 
 اجلنسنوع  حبسب ٢٠١١ و٢٠٠٩التغري يف عدد التالميذ بني عامي 

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  اجملموع 
 -٠,٧- ٠,٨ ٩٠٨- ٩٠٤ ٤ 

 ونانية، إحصاءات مرحليت التعليم االبتدائية والثانويةهيئة اإلحصاء الي: املصدر

 األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، مديرية التوثيق واملعلومات: معاجلة البيانات
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 )يف بداية السنة الدراسية(بتدائية حسب نوع اجلنس تالميذ املرحلة اال
 
 

 )٢٠١١/٢٠١٢يف بداية السنة الدراسية  (حسب نوع اجلنستالميذ املرحلة االبتدائية 
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  اجملموع 

 ٤٨,٥ ٧٢٦٥١,٥ ٠٧٣٥٢ ٥٦ ٧٩٩ ١٠٨  ة ألفالدرج
 ٤٨,٦ ٥٩٣٥١,٤ ٦٥٦٥١ ٥٤ ٢٤٩ ١٠٦  الدرجة باء
 ٤٨,٦ ٨٠٨٥١,٤ ٧٨٧٥٠ ٥٣ ٥٩٥ ١٠٤  الدرجة جيم
 ٤٨,٩ ٢٦٥٥١,١ ٤٩٤٥١ ٥٣ ٧٥٩ ١٠٤  الدرجة دال
 ٤٨,٢ ٠٧٧٥١,٨ ٨٠٥٥٠ ٥٣ ٨٨٢ ١٠٣  الدرجة هاء
 ٤٨,٧ ٣٠٤٥١,٣ ٠٠٢٥١ ٥٤ ٣٠٦ ١٠٥  الدرجة واو

 
  هيئة اإلحصاء اليونانية، إحصاءات مرحليت التعليم االبتدائية والثانوية: املصدر

 األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، مديرية التوثيق واملعلومات: معاجلة البيانات
 

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ يف بداية السنة الدراسية  الوطن واألجانبإىلتالميذ العائدون ال
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  وعاجملم  اجملموع

 ٤٧,٠ ٨٩٢٥٣,٠ ٢٦٩٦٥ ٧٤ ١٦١ ١٤٠  اجملموع الوطين
 ٤٩,٠ ٠٩٨٥١,٠ ٤٨٠٩ ٩ ٥٧٨ ١٨  العائدون إىل الوطن
 ٤٦,٧ ٧٩٤٥٣,٣ ٧٨٩٥٦ ٦٤ ٥٨٣ ١٢١  التالميذ األجانب

      
  هيئة اإلحصاء اليونانية، إحصاءات مرحليت التعليم االبتدائية والثانوية: املصدر

  مديرية التوثيق واملعلومات األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني،: عاجلة البياناتم
 

  اجلنس نوع حسب٢٠١٠/٢٠١١انقطاع التالميذ عن الدارسة خالل السنة الدراسية 
    إناث  ذكور  اجملموع 

  ٥٨٩٥٤٧ ١٣٦ ١  املدارس االبتدائية
  ٢٦٩ ٣٥٥٤ ٨ ٦٢٤ ١٢  مدارس املرحلة األوىل الثانوية
  ٨١١ ٩٢٣١ ٢ ٧٣٤ ٤  مدارس املرحلة العليا الثانوية

      
  هيئة اإلحصاء اليونانية، إحصاءات مرحليت التعليم االبتدائية والثانوية: املصدر

 األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، مديرية التوثيق: معاجلة البيانات

واإلناث ابتداء من التعليم االبتدائي حىت آخر عام        إن النسبة املئوية من الذكور        - ٢
تـسجل   ،يف املقابل و. من اجلنسني للمواليد  املئوية   التعليم اإللزامي، هي نفس النسبة      من

ففـي املرحلـة    .  اإللزامية نسبة مئوية أعلى يف املراحل التعليمية اليت تلي املرحلة          اإلناث
مـن  يف املائـة     ٤٦,٧ يف املائة مقابل     ٥٣,٣لتعليم الثانوي، بلغت نسبة اإلناث      ل  العليا

حتـسنت نـسبة الـذكور     وبعد ذلك بعـامني  . ٢٠٠٩/٢٠١٠  يف بداية العام    الذكور
 . يف املائـة   ٥٢,٩نسبة اإلناث   بلغت   يف املائة بينما     ٤٧,١، فبلغت   ٢٠١١/٢٠١٢  يف



 

 

C
E

D
A

W
/C

/G
R

C
/Q

/7/A
dd.1 

 

G
E

.12-48053 
4  

  بيانات تكميلية عن التعلم مدى احلياة    

  التعليم العايل    
 ٢٠١١/٢٠١٢- ٢٠٠٩/٢٠١٠، بداية السنتني الدراسيتني  اجلنس واملرحلة الدراسية نوعالتغري حبسب:  هيئات التدريس-ا من التعليم املرحلة الثالثة العلي

  الباحثون- هيئات التدريس النظامية 

 احملاضرون  ناألساتذة املساعدو  املشاركوناألساتذة   األساتذة اجلامعيون  اجملموع اجملموع العام

 إناث  ذكور اجملموع  إناث ذكور  اجملموع  إناث  ذكور اجملموع  إناث  ذكور اجملموع  إناث  ذكور اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع جمموع املؤسسات التعليمية

 ٣٩ ٦١ ١٠٠ ٣٥ ٦٥ ١٠٠ ٢٩ ٧١ ١٠٠ ٢٠ ٨٠ ١٠٠ ٣٠ ٧٠ ١٠٠ ٣٢ ٦٨ ١٠٠ ٢٠١١/٢٠١٢اجملموع 
 ٤٠ ٦٠ ١٠٠ ٣٤ ٦٦ ١٠٠ ٢٨ ٧٢ ١٠٠ ١٩ ٨١ ١٠٠ ٢٩ ٧١ ١٠٠ ٣٢ ٦٨ ١٠٠ ٢٠١٠/٢٠١١اجملموع 
 ٤٠ ٦٠ ١٠٠ ٣٤ ٦٦ ١٠٠ ٢٨ ٧٢ ١٠٠ ١٩ ٨١ ١٠٠ ٢٩ ٧١ ١٠٠ ٣٣ ٦٧ ١٠٠ ٢٠٠٩/٢٠١٠اجملموع 

                   
 ٥٨٥ ٩٢١ ١٥٠٦ ١٠٠٩ ١٨٨٦ ٢٨٩٥ ٦٠٣ ١٤٨٢ ٢٠٨٥ ٥٣٨ ٢٢١٦ ٢٧٥٤ ٢٧٣٥ ٦٥٠٥ ٩٢٤٠ ٣٥١٤ ٧٥٩٩ ١١١١٣ ٢٠١١/٢٠١٢اجملموع 
 ٦٤٦ ٩٧٦ ١٦٢٢ ٩٨٠ ١٩٠٨ ٢٨٨٨ ٥٩٧ ١٥١٠ ٢١٠٧ ٥٢٣ ٢٢٢٦ ٢٧٤٩ ٢٧٤٦ ٦٦٢٠ ٩٣٦٦ ٣٨٨٦ ٨٢٧٦ ١٢١٦٢ ٢٠١٠/٢٠١١اجملموع 
 ٧٠٤ ١٠٥١ ١٧٥٥ ٩٤٣ ١٨٦٠ ٢٨٠٣ ٦٢٣ ١٥٦٤ ٢١٨٧ ٥١٠ ٢١٧٥ ٢٦٨٥ ٢٧٨٠ ٦٦٥٠ ٩٤٣٠ ٤٤٤١ ٨٨٩٥ ١٣٣٣٦ ٢٠٠٩/٢٠١٠اجملموع 
 ١١٩- ١٣٠- ٢٤٩- ٦٦ ٢٦ ٩٢ ٢٠- ٨٢- ١٠٢- ٢٨ ٤١ ٦٩ ٤٥- ١٤٥- ١٩٠- ٩٢٧- ١٢٩٦- ٢٢٢٣- ٢٠١١-٢٠٠٩ التغري

                   
   بالنسبة املئويةالتغري

٢٠١١/٢٠١٢-٢٠٠٩/٢٠١٠ 
-١٦,٩- ١٢,٤- ١٤,٢- ٧,٠ ١,٤ ٣,٣ ٣,٢- ٥,٢- ٤,٧- ٥,٥ ١,٩ ٢,٦ ١,٦- ٢,٢- ٢,٠- ٢٠,٩- ١٤,٦- ١٦,٧ 

 .املساعدوناملدرسون واحملاضرون  ؛ ويشمل أيضاً)دون مرتب واملساعدون األساتذة املعينون والعاملون من(ن أعضاء هيئة التدريس م وغريهم)  املتعاقدونظاميون واإلضافيون، والدائمون أوالن( األساتذة مبا يف ذلك* 
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  ، بداية السنتني اجلنس واملرحلة الدراسيةنوع  حبسب التغري:  هيئات التدريس:العايلالتعليم 
 ٢٠١١/٢٠١٢- ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسيتني 

أعضاء هيئة التدريس 
 النظاميني  غري

 اجملموع

عضاء هيئة التدريس املتخصصون يف  أنالباحثون 
 تاملختربا

 إناث ذكوراجملموع  إناث ذكور اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع لتعليميةجمموع املؤسسات ا

 ٥١ ٤٩ ١٠٠ ٥٣ ٤٧ ١٠٠ ٣٦ ٦٤ ١٠٠ ٢٠١١/٢٠١٢اجملموع 

 ٥٢ ٤٨ ١٠٠ ١٠٠ صفر ١٠٠ ٣٩ ٦١ ١٠٠ ٢٠١٠/٢٠١١اجملموع 

 ٥٤ ٤٦ ١٠٠ ٦٨ ٣٢ ١٠٠ ٣٩ ٦١ ١٠٠ ٢٠٠٩/٢٠١٠اجملموع 

          

 ٢٥٩ ٢٤٤ ٥٠٣ ٩ ٨ ١٧ ٣٨٠ ٦٦٥ ١٠٤٥ ٢٠١١/٢٠١٢اجملموع 

 ٢٦٨ ٢٥٢ ٥٢٠ ٢ صفر ٢ ٧٥٢ ١٢٠١ ١٩٥٣ ٢٠١٠/٢٠١١اجملموع 

 ٢٩٩ ٢٥٤ ٥٥٣ ١٣ ٦ ١٩ ٩٩٧ ١٥٤٢ ٢٥٣٩ ٢٠٠٩/٢٠١٠اجملموع 

 ٤٠- ١٠- ٥٠- ٤- ٢ ٢- ٦١٧- ٨٧٧- ١٤٩٤- التغري

  بالنسبة املئويةالتغري
٢٠١١/٢٠١٢- ٢٠٠٩/٢٠١٠  

-١٣,٤- ٣,٩- ٩,٠- ٣٠,٨- ٣٣,٣ ١٠,٥- ٦١,٩- ٥٦,٩- ٥٨,٨ 

 

 ٢٠١١/٢٠١٢ و٢٠١٠/٢٠١١ و٢٠٠٩/٢٠١٠والفصل الدراسي، بداية السنوات اجلنس نوع التغري حبسب : العايلالتعليم 

 الدراسية الفصول
  العادية

  الدراسي ل الفص
  األول

عدد الذين التحقوا 
 جمموع الطالب بغري الفصول العادية

  إناثذكوراجملموع إناثذكوراجملموع إناث ذكوراجملموع إناث ذكوراجملموع املؤسسات التعليمية
             

 ٥٣ ٤٧ ١٠٠ ٤٨ ٥٢ ١٠٠ ٥٩ ٤١ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ١٠٠ ٢٠١١/٢٠١٢ السنة الدراسية

 ٥٣ ٤٧ ١٠٠ ٤٦ ٥٤ ١٠٠ ٥٩ ٤١ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ١٠٠ ٢٠١٠/٢٠١١ السنة الدراسية

 ٥٤ ٤٦ ١٠٠ ٤٨ ٥٢ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ١٠٠ ٦١ ٣٩ ١٠٠ ٢٠٠٩/٢٠١٠ السنة الدراسية

             

 بداية السنة - هيئة اإلحصاء اليونانية، مسح عن التعليم العايل: املصدر

 لوماتاألمانة العامة للمساواة بني اجلنسني، مديرية التوثيق واملع: معاجلة البيانات
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  بداية السنتني، ةاجلنس، ومستوى الدراسنوع  طالب الدارسات العليا حبسب :التعليم العايل

  ٢٠١١/٢٠١٢- ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسيتني 
   لطلبة الدراسات العلياةمستوى الدراس

 شهادة الدكتوراه شهادة املاجستري  اجملموع العام

 إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع 

          

 ٤٥ ٥٥ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ١٠٠ ٥٤ ٤٦ ١٠٠ ٢٠١١/٢٠١٢اجملموع 

 ٤٤ ٥٦ ١٠٠ ٥٧ ٤٣ ١٠٠ ٥٢ ٤٨ ١٠٠ ٢٠٠٩/٢٠١٠اجملموع 

          

 ٢ ٢-  ٣ ٣-  ٢ ٢-  التغري

          

 بداية السنة - هيئة اإلحصاء اليونانية، مسح عن التعليم العايل: املصدر

 مانة العامة للمساواة بني اجلنسني، مديرية التوثيق واملعلوماتاأل: معاجلة البيانات

  بيانات إحصائية عن العمالة    
 ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة اجلنس نوع  املتوسط السنوي حبسب -بالنسب املئوية وبعقود مؤقتة  العاملون بدوام جزئي -العمالة 

       

  ٢٠١١-٢٠٠٨ التغري ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ الذكور

مفهوم السكان  (ع العمالة   جممو
استقـصائية   دراسة - املقيمني

 )للقوة العاملة

٣٣٣,٨- ٢ ٤٤١,٥ ٢ ٦٢٦,٨ ٢ ٧١٧,٨ ٢ ٧٧٥,٣  

كنسبة العاملون بدوام جزئي    
 من جمموع العمالة مئوية

١,٧ ٤,٥ ٣,٧ ٣,٢ ٢,٨  

النسبة املئوية للعاملني بعقـود     
 مؤقتة

٠,٦ ١٠,٥ ١٠,٩ ١٠,٦ ٩,٩  

  ٢٠١١-٢٠٠٨ري التغ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ اإلناث

مفهــوم (جممــوع العمالــة 
دراسـة   - املقيمني السكان

 )استقصائية للقوة العاملة

١٣٤,٩- ١ ٦٤٩,٢ ١ ٧٦١,٨ ١ ٧٩٠,٩ ١ ٧٨٤,١  

 كنسبةالعامالت بدوام جزئي    
 من جمموع العمالة مئوية

٠,٣ ١٠,٢ ١٠,٤ ١٠,٤ ٩,٩  

النسبة املئوية للعامالت بعقود    
 مؤقتة

٠,٨- ١٢,٩ ١٤,٤ ١٤,١ ١٣,٧  
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  ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة  اجلنس  نوع املتوسط السنوي حبسب- بالنسب املئوية  وبعقود مؤقتة العاملون بدوام جزئي-العمالة 

       

التغري بالقيم املطلقة  ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ الذكور
٢٠١١- ٢٠٠٨ 

  بالنسب املئويةالتغري
٢٠١١- ٢٠٠٨  

ان مفهوم السك ( العمالة   جمموع
استقـصائية   دراسة - املقيمني

 )للقوة العاملة

١٢,٠- ٣٣٣ ٨٠٠- ٢ ٤٤١ ٥٠٠ ٢ ٦٢٦ ٨٠٠ ٢ ٧١٧ ٨٠٠ ٢ ٧٧٥ ٣٠٠ 

 ةكنـسب العاملون بدوام جزئي    
 من جمموع العمالةمئوية 

٦٠,٧ ١,٧ ٤,٥ ٣,٧ ٣,٢ ٢,٨ 

النسبة املئوية للعاملني بعقـود     
 مؤقتة

٦,١ ٠,٦ ١٠,٥ ١٠,٩ ١٠,٦ ٩,٩ 

التغري بالقيم املطلقة  ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ اإلناث
٢٠١١- ٢٠٠٨ 

التغري بالنسب املئوية 
٢٠١١- ٢٠٠٨ 

مفهــوم  ( العمالــةجممــوع
 دراسـة   -السكان املقيمني   

 )استقصائية للقوة العاملة

٧,٦- ١٣٤ ٩٠٠- ١ ٦٤٩ ٢٠٠ ١ ٧٦١ ٨٠٠ ١ ٧٩٠ ٩٠٠ ١ ٧٨٤ ١٠٠ 

كنـسبة  العامالت بدوام جزئي    
 من جمموع العمالةمئوية 

٣,٠ ٠,٣ ١٠,٢ ١٠,٤ ١٠,٤ ٩,٩ 

النسبة املئوية للعامالت بعقود    
 مؤقتة

٥,٨- ٠,٨- ١٢,٩ ١٤,٤ ١٤,١ ١٣,٧ 

 الفرق بني اإلناث والذكور

مفهوم السكان  ( جمموع العمالة 
استقـصائية   دراسة   -املقيمني  

 )للقوة العاملة

-٧٩٢ ٣٠٠- ٨٦٥ ٠٠٠- ٩٢٦ ٩٠٠- ٩٩١ ٢٠٠   

كنسبة العاملون بدوام جزئي    
 من جمموع العمالةمئوية 

٦ ٧ ٧ ٧   

النسبة املئوية للعاملني بعقـود     
 مؤقتة

٢ ٤ ٤ ٤   

 الفجوة بني اجلنسني

مفهــوم ( العمالــة جممــوع
دراسـة   -السكان املقيمني   

 )للقوة العاملةاستقصائية 

-٣٢- ٣٣- ٣٤- ٣٦   

 كنسبةالعاملون بدوام جزئي    
 من جمموع العمالةمئوية 

١٢٧ ١٨١ ٢٢٥ ٢٥٤   

بة املئوية للعاملني بعقـود     النس
 مؤقتة

٢٣ ٣٢ ٣٣ ٣٨   

  املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية :مصدر البيانات
 األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني: اجلدول مستمد من
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وتظهر البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنس الواردة أعاله واليت تـشري إىل تطـور                -٣
جزئي والعمالة بعقود حمددة املدة، أن جمموع عمالة الذكور          لة بدوام جمموع العمالة والعما   يف
ـ     ١٢ بنسبة   ٢٠١١-٢٠٠٨اخنفضت خالل الفترة من      قد  عمالـة   ت يف املائة بينما تراجع

  . يف املائة٧,٦اإلناث بنسبة 
           ، يف املائـة   ٦٠,٧بنـسبة   )  يف املائـة   ٤,٥(وزادت عمالة الذكور بـدوام جزئـي          -٤

  . يف املائة٣بنسبة )  يف املائة١٠,٢(عت عمالة اإلناث بدوام جزئي ارتف بينما
 ، يف املائـة   ٦,١بنسبة  )  يف املائة  ١٠,٥(وارتفعت عمالة الذكور بعقود حمددة املدة         -٥
  . يف املائة٥,٨بنسبة )  يف املائة١٢,٩(حني تراجعت عمالة اإلناث بعقود حمددة املدة  يف
قـد  العمالة  عاله أن الفجوة بني اجلنسني يف جمال        ويتضح من خالل كل املؤشرات أ       -٦

  . خالل الفترة قيد االستعراض، وذلك بسبب تراجع حاد يف املؤشرات اخلاصة بالرجالتراجعت 

  األجور    
نـوع  قطاع النشاط االقتـصادي و  متوسط الكلفة الشهرية لليد العاملة باليورو، حبسب      

  باء الفصل - ٢٠١٢ و٢٠٠٧ :اجلنس للعامني
:حبسب الفصل، للعامني  واجلنس،  نوع  قطاع النشاط االقتصادي و     الكلفة الشهرية لليد العاملة باليورو، حبسب      متوسط
  الفصل باء - ٢٠١٢ و٢٠٠٧

     بيانات منقحة
     

 التغري بالقيم املطلقة٢٠٠٧٢٠١٢ رجال -قطاعات النشاط االقتصادي 
٢٠١٢-٢٠٠٧

التغري بالنسب املئوية 
٢٠١٢-٢٠٠٧

١٣-١٦٠-٠٨٠ ٢٤٠١ ١ طاع األويلالق
١١-١٨٨-٥٩٢ ٧٨٠١ ١ الثانوي القطاع

١٢-٢٣٦-٧٧٧ ٠١٣١ ٢  قطاع اخلدمات
١١-٢١٠-٧٠٨ ٩١٨١ ١ األشخاص العاملني جمموع

 نساء -قطاعات النشاط االقتصادي 

 التغري بالقيم املطلقة٢٠٠٧٢٠١٢ القطاع األويل
٢٠١٢-٢٠٠٧ 

املئويةالتغري بالنسب 
٢٠١٢-٢٠٠٧ 

٢-١٩-٠١٣٩٩٤ ١ الثانوي القطاع
٦-٩١-٤٧٣ ٥٦٤١ ١ قطاع اخلدمات

٨-١٣٣-٤٩٢ ٦٢٥١ ١ األشخاص العاملني جمموع
٨-١٢٧-٤٨٦ ٦١٤١ ١  رجال-قطاعات النشاط االقتصادي 

ة الوطنية لإلحصاء يف اليونان مع بيانـات   إلدارلاألمانة العامة    الدراسة االستقصائية للقوة العاملة اليت أجرهتا     : املصدر
 مصادر إداريةمن مستمدة 
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  متوسط كلفة اليد العاملة من الرجال/متوسط كلفة اليد العاملة من النساء
  كلفة العمالة- الفجوة يف األجور 

 ٢٠١٢ ٢٠٠٧ ٢٠١٢ ٢٠٠٧ قطاعات النشاط االقتصادي
 متوسط-تقليص الفجوة يف األجور     

 ٢٠١٢-٢٠٠٧ العمالة كلفة

 ١٠- ٨ ١٨ ٩٢ ٨٢ القطاع األويل

 ٥- ٧ ١٢ ٩٣ ٨٨ القطاع الثانوي

 ٣- ١٦ ١٩ ٨٤ ٨١ قطاع اخلدمات

 ٣- ١٣ ١٦ ٨٧ ٨٤ جمموع األشخاص العاملني

دة من  مع بيانات مستم  إلدارة الوطنية لإلحصاء يف اليونان      لاألمانة العامة   الدراسة االستقصائية للقوة العاملة اليت أجرهتا       : املصدر
 مصادر إدارية

الكبرية القائمة يف متوسـط الكلفـة       األجور  ويتبني من خالل البيانات اجملهزة أن فجوة          -٧
 يف ١٦الشهرية لليد العاملة باليورو حبسب قطاع النشاط االقتصادي ونوع اجلنس، واليت بلغـت            

يتعلـق    فيمـا   يف املائة  ١٣، لكنها تراجعت إىل     ٢٠١٢، استمرت يف عام     ٢٠٠٧املائة يف عام    
 يف متوسـط الكلفـة      أكربللبيانات أعاله، إىل اخنفاض     اً  ذلك، وفق  ويعزى. بإمجايل العاملني 

بالنسبة للنساء خالل الفترة املمتدة من      املناظر  خنفاض  الالشهرية للعاملني من الرجال مقارنة با     
 ١١ بلغت نسبة االخنفاض  حيث   (٢٠١٢من عام   الفصل باء    إىل   ٢٠٠٧من عام   الفصل باء   

   ). يف املائة بالنسبة للنساء٨يف املائة بالنسبة للرجال و
وميكن االطالع على البيانات املتعلقة بالصحة والعنف ضد املرأة يف الردود الـواردة             -٨

  .على التوايل ،القضايا من قائمة ٧ و١٨ و١٧يف الفقرات 

  القضايا من قائمة ٢املطروحة يف الفقرة القضايا الرد على     
إنشاء فريق عامل مشترك بني الوزارات مببادرة من األمانة العامة لشؤون املـساواة             مت    -٩

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . بني اجلنسني هبدف صياغة التقرير الدوري السابع مبوجب االتفاقية        
طة يف  ُوجهت الدعوة إىل مجيع املنظمات غري احلكومية النسوية واملنظمات غري احلكومية الناش           

وبعد مجع املواد، تـوىل     .  لتقدم مسامهتها يف التقرير الدوري السابع       بني اجلنسني  جمال املساواة 
فريق عامل، شكلته األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني من كبار املوظفني، إعداد الصيغة             

يقاهتـا  النهائية للتقرير باللغة اليونانية قبل أن ُيرَسل إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لتبدي تعل             
وبعد انتهاء هذه العملية، توىل قسم الترمجة يف وزارة الـشؤون اخلارجيـة             . ومالحظاهتا عليه 

 وأحيل النص املترجم إىل املديرية املختـصة        ،يةنكليزاليونانية ترمجة النسخة اليونانية إىل اللغة اإل      
وجتـدر  . ز ضد املـرأة   يف وزارة الشؤون اخلارجية لتقدميه إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التميي          

اإلشارة إىل أن دار الطباعة الوطنية قامت بطباعة التقرير الدوري الـسابع بـاللغتني اليونانيـة                
ية وجرى تعميمه على مجيع الوزارات واهليئات العامة والربملان اليونـاين واملنظمـات      نكليزواإل
   .اليونان واخلارجاحلكومية ومنظمات اجملتمع املدين واجلهات املعنية األخرى يف  غري
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  القضايا من قائمة ٣املطروحة يف الفقرة القضايا الرد على     
وقد قامت  . ألي شكل من أشكال التصدي هلا     مسبقاً  اً  يعد تقييم آثار األزمة شرط      -١٠

األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني بعدد من اإلجراءات من أجل تقييم عواقب األزمة              
   .لتخفيف من آثارها واحلد من مسبباهتا وا،حبسب نوع اجلنس

  دراسات عن التأثري اجلنساين لألزمة وختفيضات امليزانية على املرأة يف اليونان    
تنظيم اخلدمات إلدراج سياسات املساواة بني اجلنسني يف كافة         "يف سياق مشروع      -١١

 التـشغيلي املعنـون      الذي ُينفَّذ يف إطار الربنامج     ،"اإلجراءات احلكومية ورصدها وتقييمها   
املُدرج بدوره ضمن إطـار العمـل املرجعـي         " ٢٠١٣-٢٠٠٧للفترة  اإلصالح اإلداري   "

، وهو مشروع قيد التنفيذ، أُعلـن عـن مناقـصات       )صناديق أوروبية (االستراتيجي الوطين   
   :عن وكالء إلجراء مسوح ودراسات بشأن املواضيع التاليةاً حكومية مفتوحة حبث

  دراسةال/موضوع املسح    
عواقب األزمة االقتصادية على النـساء واألسـر        : البطالة والتفاوتات بني اجلنسني    •

  .املعيشية يف اليونان
  .يف اليوناناً ومالياً الدعارة واالجتار بالنساء بغرض استغالهلن جنسي •
  .العنف ضد املرأة يف اليونان •
ـ     : صحة الرجل واملرأة يف اليونان     • دمات الـصحية   احلالة الصحية، االستفادة من اخل

  .دةوالعوامل احملدِّ
  يف سياق املشروع نفـسه ٢٠١٢ة إىل تقدمي عروض خالل عام  دعواً  وستوجه أيض   -١٢

  :الدراسات التالية/إلجراء املسوح
  .عواقب األزمة االقتصادية على األسر وحيدة العائل •
يـة  األسر املعيشية املؤلفة من نساء ومن شخص واحد، مع التركيز على الفئة العمر             •

  .اليت تتجاوز اخلامسة والستني
  .املزارعات يف اليونان •
فريوس نقص املناعة   : احلقوق اجلنسانية واإلجنابية والصحة اجلنسية للنساء يف اليونان        •

  .، اإلجهاض)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /ةالبشري
  . األبعاد النامجة عن حالة التشرد يف احليز احلضري:املشردون •
 حسب االستفادة من اإلجازة الوالدية: ني احلياة املهنية والشخصية واألسريةالتوفيق ب •

  .نوع اجلنس يف القطاع العام
  .الفجوة يف األجور بني اجلنسني •
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  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

  القضايا من قائمة ٤ املطروحة يف الفقرة القضاياالرد على     
ة املتخصصة املعنية بإعداد قـانون جديـد عـن           اللجنة التشريعي  تشكيلورد بيان     -١٣

 ,FEK 270/YODD/4-8-2010(احلكوميـة  احلقيقية بني اجلنسني يف اجلريدة الرمسيـة   املساواة
FEK 424/YODD/31-12-2010, FEK 146/YODD/25-5-2011(.  ــن ــة م ــألف اللجن  وتت

 ،بـني اجلنـسني    ومتخصصني يف القضايا اجلنسانية واملـساواة        ، وحمامني بارزين  ،أكادمييني
  .ومتخصصني ومسؤولني من األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني

والية اللجنة يف وضع سياسات فعالة لتنفيذ مبدأ املساواة بني اجلنـسني يف             متثلت  و  -١٤
 فضالً) ، إىل غري ذلك   التعليم، الصحة، العمل، اإلعالم، مراكز صنع القرار      (مجيع القطاعات   

وقد خرجت اللجنة مـن عملـها       . لرصد ومراقبة ما تسفر عنه من نتائج      آليات  إنشاء  عن  
 مقترحات حمددة بشأن اللـوائح      ع وثيقة استنتاجات ختامية، ووضعت يف الوقت عينه       مبشرو

   :يلي بياهنا  فيماالتشريعية
                 مقترحات موجهة إىل وزيـر الداخليـة بـشأن متويـل األحـزاب الـسياسية               '١'

)Ref. No. GSGE/2358/17-5-11(؛  
مقترحات موجهة إىل األمني اخلاص ملفتشية العمل يف اليونـان بـشأن مـشروع               '٢'

            إلعادة هيكلـة مفتـشية العمـل يف اليونـان          ) من وزارة العمل  (املقترح   القانون
)Ref. No. GSGE/2320/16-5-11(؛  

إلنـسان  مقترحات موجهة إىل األمني العام لوزارة العدل والـشفافية وحقـوق ا            '٣'
 "ترشيد إجراءات القضاء املدين وحتسني سبل االستفادة منها إىل أقصى حد          " بشأن

)Ref. No. GSGE/2659/31-5-11(.  
اللجنة التشريعية املتخصصة إلعداد قانون جديد عـن مكافحـة          تشكيل  ويرد بيان     -١٥

ــة  ــدة الرمسي ــرأة يف اجلري ــف ضــد امل ــة العن  ,FEK 270/YODD/4-8-2010(احلكومي
FEK 253/YODD/8-8-2011 .(   ومتخصـصني  ، وحمامني بارزين،وتتألف اللجنة من أكادمييني 

 ومتخصصني ومسؤولني مـن األمانـة العامـة         ،يف القضايا اجلنسانية واملساواة بني اجلنسني     
  .لشؤون املساواة بني اجلنسني

ا العنف، وتتمثل والية اللجنة يف وضع تدابري للتوعية وتوفري احلماية للنساء من ضحاي  -١٦
العنف املرتيل  ( وتعزيز التشريعات املعمول هبا يف مكافحة العنف ضد املرأة           ،وصون حقوقهن 

اللجنة مجيع أشكال العنف ضد املرأة،      ناولت  وت). والعنف يف مكان العمل والعنف يف اجملتمع      
املـرتيل   اللجنة العنف املمارس يف النطـاق  واعتربت. أي العنف اجلسدي والنفسي واجلنسي 

   :ظر يف موضوع العنف اجلنساين من النواحي التاليةُنو. لعنفأحد أسوأ أشكال ا
  .)التوعية، تنفيذ التدابري املقترحة ذات الصلة - اإلعالم - التعليم(الوقاية  •
  .الربامج اليت تركز على اجلناة •
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 - ما يقتضي إنشاء هياكل لتقدمي الدعم النفـسي       (مساعدة النساء ضحايا العنف      •
  .) والقانويناالجتماعي

  .العقوبات اجلنائية •
وكانت . ، أصدرت اللجنة االستنتاجات ذات الصلة     ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين    -١٧

هناك مقترحات تدعو إىل إدخال تعديالت على قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية             
  .تتعلق بقضايا مكافحة العنف املرتيل واالغتصاب والتحرش اجلنسي

  القضايا من قائمة ٥ املطروحة يف الفقرة القضايالى الرد ع    
تناولت اللجنة التشريعية املتخصصة املعنية بتعديل أحكام قانون األسـرة املـسائل              -١٨

 ،جيوز تغيريه، وحتـديث أحكـام التـبين         ال الذيللزوجني  العائلي  االسم  املتعلقة باستعادة   
   . واإلطار املؤسسي للشراكة املدنية،عة وإلغاء الشري،ومسؤولية الوالدين يف حالة الطالق

وقدمت اللجنة مشروع قانون واملذكرة التفسريية ذات الـصلة إىل وزارة العـدل               -١٩
  : ويقترح مشروع القانون ما يلي). ٢٨/١٢/٢٠١٠(والشفافية وحقوق اإلنسان 

 املتعلقـة بتـبين     - املنقحـة    -مواءمة القانون اليوناين مع االتفاقيـة األوروبيـة          •
  .)٢٠٠٨( طفالاأل

  .إلغاء قرابة احلواشي كمانع للزواج •
فيما يتعلق بعالقتـهما    (إلغاء أهلية الزوجني لتحديد االسم العائلي باالتفاق املتبادل          •

  .)القانونية
إقرار االسم العائلي املركب للطفل يف حال عدم وجود اتفاق بني األبوين وإلغاء القاعدة               •

  .األب ل الطفل يف هذه احلالة لقب تقضي بأن حيماليت) املتعارضة مع مبدأ املساواة(
 إذ ترى اللجنة يف مجلة أمور أن السلطة املمنوحة للشريعة تتنـاقض             ،إلغاء الشريعة  •

  : بشكل واضح مع الصكوك التالية
  باملساواة بني اجلنسنياتفاقيات األمم املتحدة املتعلقة  •
  اإلنساناالتفاقية األوروبية حلقوق  •
   أساس الدستور اليونايناملبادئ اليت تشكل •

املثليني من خالل إقرار حقهـم يف عقـد         األقران  االعتراف القانوين بالشراكة بني      •
وال ينظم مشروع القانون املشار إليه مـسألة  . شراكة مدنية وليس عقد زواج مدين    

تبين األقران املثليني لألطفال على اعتبار أن معاجلتها جيب أن تتم يف مرحلة الحقـة               
 الذي يكسبه مشروع القانون     ،د مرور زمن على قيام البديل األسري اجلديد       تأيت بع 

   .الصبغة املؤسسية، كواقع وتقبله من اجملتمع



CEDAW/C/GRC/Q/7/Add.1 

13 GE.12-48053 

ومل يتم بعد تقدمي مشروع القانون املشار إليه أعاله إىل الربملـان ملناقـشته ورمبـا                  -٢٠
  .التصويت عليه

  إمكانية اللجوء إىل القضاء    

  القضايا من قائمة ٦طروحة يف الفقرة  املالقضاياالرد على     
فمن حيث املبدأ،   . احتكام املرأة إىل القضاء   اً  يوجد هناك حكم خاص يسهل عموم      ال  -٢١

  .ُيطبق اإلطار التشريعي العام املعمول به على مجيع املواطنني على قدم املساواة دون استثناء
 قانون جديد بشأن مكافحـة      غري أن تدخل اللجنة التشريعية اخلاصة املعنية بإعداد         -٢٢

، أفـضى إىل    ٢٠١٢العنف ضد املرأة لدى وزارة العدل والشفافية وحقوق اإلنسان يف عام            
يـنص  ) ٤٠٥٥/٢٠١٢ من القانون    ٢٨ من املادة    ٢هو الفقرة   (سن الربملان اليوناين حلكم     

ـ   على عدم فرض رسوم على النظر يف اجلرائم        تغالل املرتكبة ضد احلرية اجلنسية وجرائم االس
وأُلغي الشرط املتعلـق بتـسديد      . عن جرائم العنف املرتيل     للحياة اجلنسية فضالً  االقتصادي  

رسوم خاصة بالنسبة لضحايا العنف املرتيل اللوايت يعانني من ضعف اإلمكانيـات املاديـة،              
   .ممارسة حقوقهن القانونيةمانعاً حيول دون رسوم تشكل  وهي

  العنف ضد املرأة    

  القضايا من قائمة ٧ املطروحة يف الفقرة لقضايااالرد على     
يتوخاه الربنامج الـوطين ملنـع      اً  ميثل منع ومكافحة العنف ضد املرأة يف اليونان هدف          -٢٣

. ٢٠٠٩نوفمرب / الذي انطلق يف تشرين الثاين٢٠١٣-٢٠٠٩ومكافحة العنف ضد املرأة للفترة 
شارة ومآوي يف كل مركز إقليمـي،       ويشمل الربنامج إجراءات من قبيل إنشاء مراكز لالست       

وتشغيل خط ساخن على الصعيد الوطين لتقدمي املساعدة، وتنظيم محلة لتوعية الرأي العـام              
   .غري ذلك إىل ،هبدف احلد من هذه الظاهرة

وفيما يتعلق بإنشاء مراكز االستشارة حتديداً، مت تدشني أربعة مراكز لالستشارة يف              -٢٤
  :ع بعملها وهي كالتايل شرعت يف االضطال٢٠١٢عام 

ـ "مركز تقدمي املشورة للمـرأة       •           /آذار ٢٧افتـتح يف    " (ز املتعـدد اخلـدمات    املرك
يف وسط أثينا، ويهدف إىل تقدمي الدعم الشامل للنـساء لتلبيـة            ) ٢٠١٢مارس  

الـدعم النفـسي واالجتمـاعي،      : احتياجاهتن يف اجملاالت الرئيسية األربعة التالية     
ومات واملشورة بشأن العمل وتنظيم املشاريع من قبل موظفي مركـز           املعل وتقدمي

األحباث املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، واملشورة واملعلومات القانونية، واملـشورة          
وُتقدَّم اخلدمات إىل مجيـع النـساء والفتيـات         . بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية   
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 يتعاملون مع املـرأة مـن       على أيدي موظفني علميني خمتصني    )  سنة ١٥فوق   ما(
ويتوىل تقدمي املعلومات واملشورة بشأن الصحة اإلجنابية والصحة        . منظور جنساين 

موظفون خمتصون مـن مستـشفى      " املركز املتعدد اخلدمات  "اجلنسية يف مكاتب    
 (KEELPNO)" كيلبنـو "ومركز   (Helena Venizelos)للتوليد  " هيلينا فينيسيلوس "

اية منها الذي تتعاون معه األمانة العامة لشؤون املساواة بـني       ملراقبة األمراض والوق  
ملركز أثينا لتقدمي   اً  امتداد" املركز املتعدد اخلدمات  "وميثل  . اجلنسني بشكل متواصل  

التابع لألمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني والذي ميارس نـشاطه،            املشورة
املـشورة  وعم النفسي واالجتماعي    ، يف جمال تقدمي الد    ١٩٨٨منذ إنشائه يف عام     

  .للنساء من ضحايا العنف القانونية
 يـدعم  ،)٢٠١٢ مـارس /آذار ٢٨افتتح يف (مركز باتراس لتقدمي املشورة للنساء   •

الدعم النفـسي واالجتمـاعي، واملعلومـات       : النساء بتوفري اخلدمات التالية هلن    
  . واملعلومات القانونيةعن املشورة واملشورة بشأن العمل وتنظيم املشاريع، فضالً

 يـساعد   ،)٢٠١٢ أبريل/نيسان ٥افتتح يف   (مركز تقدمي املشورة للنساء يف الميا        •
عن املشورة واملعلومات     النساء اللوايت حيتجن إىل الدعم النفسي واالجتماعي فضالً       

  .القانونية
 ،)٢٠١٢ أبريل/نيسان ٦افتتح يف  (تكري - مركز تقدمي املشورة للنساء يف هرياكليون •

يساعد بدوره النساء اللوايت حيتجن إىل الدعم النفسي واالجتماعي وإىل املعلومات           
  .عن املشورة واملعلومات القانونية واملشورة بشأن العمل وتنظيم املشاريع فضالً

ثيسالونيكي، وإيوانينـا،   : افتتاح مراكز لتقدمي املشورة يف املدن التالية      اً  وسيتم قريب   -٢٥
  .، وكريكريا، وكوزاين، وميتيلنيوبويلميسا، وتريبويل، وبراوس، وإيروكوموتيين، والر

   احمللية للتصدي للعنف ضد املرأةاستحداث هياكل وخدمات دعم جديدة يف اجملتمعات    
استحداث هياكل وخدمات تابعة للسلطات احملليـة مـن أجـل           "ينطوي مشروع     -٢٦

لى النطاق الوطين لدعم النـساء      على إنشاء هياكل وخدمات ع    " التصدي للعنف ضد املرأة   
  .ضحايا العنف

وقامت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني بوضع اخلطط ورصد التمويـل              -٢٧
لتقدمي املشورة للنساء من    اً   مركز ٢٥ مأوى للنساء من ضحايا العنف وأطفاهلن و       ١٩إلنشاء  

إىل معايري موضـوعية    اً  ا استناد  بلدية يف اليونان إلقامته    ٤٤ضحايا العنف وقع االختيار على      
  .)املناطق اجلغرافية وعدد السكان(

ويعد املشروع مبثابة استكمال ودعم ألهداف منع ومكافحة العنـف ضـد املـرأة،                -٢٨
بنشاطها ات  وستضطلع مراكز املشورة واملآوي التابعة للبلدي     . الدعم للنساء من الضحايا    وتوفري

، ر التابعة لألمانة العامة لشؤون املساواة بـني اجلنـسني         إىل جانب مراكز املشورة األربعة عش     
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ـ (اق الوطين على النط    هيكالً ٦١تضم  اً  لتشكل بذلك شبكة متماسكة جد     ن امبا يف ذلك املأوي
وستقوم األمانة العامة لـشؤون املـساواة بـني    . )التابعني للمركز الوطين للتضامن االجتماعي  

للبلـديات وللمركـز الـوطين للتـضامن      التدريب اجلنسني بتوفري اخلربات املتخصصة ومواد   
  . املراعية للبعد اجلنساين على حنو موحدتقدمي املشورةاالجتماعي من أجل 

وقد مت بالفعل توقيع عقود تنفيذ الربامج املربمة بني األمانة العامة لشؤون املـساواة                -٢٩
   .اًاجلنسني والبلديات املعنية وسينطلق عمل هذه اهلياكل قريب بني

  التعاون مع نقابات احملامني    
طورت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني تعاوهنا مـع نقابـات احملـامني                -٣٠
املدن املعنية من أجل تنظيم عملية تقدمي املساعدة القانونية واملعونة القضائية للنساء مـن               يف

وقد مت توقيع بروتوكول    . ضحايا العنف بتمويل من إطار العمل االستراتيجي املرجعي الوطين        
  . التعاون مع نقابات احملامني يف أثينا وباتراس وهرياكليون والميا

  ١٥٩٠٠اخلط الساخن لتقدمي املساعدة     
كما مت دعمـه    . ٢٠١١مارس  / آذار ١١بدأ تشغيل اخلط الساخن لتقدمي املساعدة يف          -٣١

اخن على مدار اليوم والعام ويقدم      ويعمل اخلط الس  . sos15900@isotita.grبالعنوان اإللكتروين   
ية واليونانية للنساء من ضحايا العنف بكافـة        نكليزاملعلومات واملشورة على اهلاتف باللغتني اإل     

على خـط      اتصاالً ٧ ٦٧٦ وقد ورد    .واحد ومنسقاً  مدرباً   مستشار ١٢ويعمل فيه   . أشكاله
 ٢٠١١ مـارس /آذار ١١فترة بني    رسالة على الربيد اإللكتروين املرتبط به يف ال        ٥٣املساعدة و 

  .٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ١١و
وللتعريف بانطالق اخلط الساخن وتوعية عامة الناس باملـسائل املتعلقـة بـالعنف               -٣٢

  :  وتشمل ما يليى النطاق الوطين وهي قيد التنفيذعلإعداد محلة اجلنساين، مت 
ـ  لتقدمي املساعدة    ١٥٩٠٠إصدار كتيبات عن اخلط الساخن رقم        • مجيـع  اول  تتن

التحرش اجلنسي واالجتـار    و االغتصابو العنف املرتيل ( العنف ضد املرأة     أشكال
ية والفرنسية واأللبانيـة    نكليزمنها اإل ( الكتيبات إىل عدة لغات      وُترمجت). بالبشر

   ).والعربية والروسية
أنتجت بالتزامن مع إطالق اخلط الساخن لتقدمي املساعدة فقرة إذاعيـة           : محلة إذاعية  •

 ٢٠١١نـوفمرب  / وتـشرين الثـاين  سبتمرب/ومت بثها بني أيلول". امحال تتس "عنوان  ب
 ١ ٢٥١مت بثها يف أثينا     (كرسالة اجتماعية عرب العديد من احملطات اإلذاعية يف البالد          

  ).  مرة١ ٨٦٧مرة ويف ثيسالونيكي 
املعنون  ينقامت قنوات التلفزيون اخلاصة والعامة ببث اإلعالن التلفزيو       :  تلفزيونية ةمحل •

  إىل ٢٠١١نـوفمرب   /من تشرين الثاين  ( مرة   ٩١٢  ثانية، ٤٨، ومدته   "ها هنا ُضربت  "
" آخر مـرة  "بينما ُبثَّ اإلعالن التلفزيوين السابق املعنون       ). ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 
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عن العنف ضد املرأة كرسالة اجتماعية على القنوات التلفزيونية على نطـاق الـوطن              
  ).٢٠١١ مايو/أيار ٣١ إىل مارس/آذار ١٠رة من  مرة يف الفت٣٨٨(

وجيري تقييم هياكل مكافحة العنف اجلنساين من خالل تسجيل وحتليل احلاالت اليت   -٣٣
تردها وتعاجلها، وبذلك يتم احلصول على بيانات قابلة للمقارنة تتيح تقييم الطلب على تلك              

  .اخلدمات
 الطلب خالل فترات احلمالت اإلعالمية      يفاً  تصاعدياً  وأظهر تسجيل احلاالت اجتاه     -٣٤

  ). أثناء بث اإلعالنات التلفزيونية أو الرسائل اإلذاعية وما إىل ذلك(
وتبني عملية التسجيل والتحليل املشار إليها أعاله مدى ضرورة السياسات املنفـذة              -٣٥

   .ومدى احلاجة إىل تعزيزها

  القضاياة  من قائم٨ املطروحة يف الفقرة القضاياالرد على     
مببادرة من األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني التابعة لوزارة الداخلية، قـام               -٣٦

تفاقية إىل اللغـة اليونانيـة      القسم الترمجة يف وزارة الشؤون اخلارجية بترمجة النص الكامل ل         
   .وجرى حتميله بالفعل على املوقع اإللكتروين اخلاص باألمانة

ديُق الربملان اليوناين على االتفاقية اإلجراءات اليت تقوم هبا األمانة          وسوف يعضد تص    -٣٧
". الربنامج الوطين ملكافحة العنف ضـد املـرأة  "العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني يف إطار    

 مكتب االتفاقيات - أطلقت األمانة العامة، بالتعاون مع اإلدارة اخلاصة للشؤون القانونية  وقد
ة لوزارة اخلارجية، عملية التصديق على االتفاقية يف الربملان اليوناين، وهي تشمل            الدولية التابع 

  .جتميع تقرير تفسريي خاص

   يف البغاءمواستغالهلبالبشر االجتار     

  القضايا من قائمة ٩ املطروحة يف الفقرة القضاياالرد على     
ر باألشـخاص،   بروتوكول منع وقمـع االجتـا     " نفاذ   ٢٠١٠من عام   اً  بدأ اعتبار   -٣٨

، كما مت التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة         "النساء واألطفال، واملعاقبة عليه    وخباصة
بشأن  ٣٨٧٥/٢٠١٠الهتا الثالثة مبوجب القانون رقم      واملنظمة عرب الوطنية وبروتوك   اجلرمية  

الهتا الثالثة  ووبروتوكمية املنظمة عرب الوطنية     اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلر    على  تصديق  ال"
  .)FEK 158 Α’/20-09-2010( "واألحكام ذات الصلةوتنفيذها، 

شـيد  تر" بـشأن    ٣٩٠٤/٢٠١٠ كذلك، مت إقرار القانون رقـم        ٢٠١٠ويف عام     -٣٩
 ،" وأحكـام أخـرى    ،وحتسني سبل االستفادة منها إىل أقصى حد      إجراءات العدالة اجلنائية    

  . ودخل حيز النفاذ
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الشرطة اليونانية التابعة لوزارة النظـام      مقر  ت اإلحصائية املقدمة من     وتفيد البيانا   - ٤٠
) من مديرية األمن العام، قسم حتليل مكافحـة اجلرميـة         اً  خصوص(ومحاية املواطنني     العام
  : يلي  مبا
 حالة من حاالت االجتار بالبشر،      ٦٠  لالشرطة اليونانية   تصدت  ،  ٢٠٠٥خالل عام     -٤١

جهت التهم  وبعد التحقيقات وُ  . منظمات إجرامية ينتمون إىل    فيها    حالة كان اجلناة   ١٧منها  
االقتـصادي   من اجلناة اليونانيني واألجانب بينما بلغ عدد ضـحايا االسـتغالل             ٢٠٢ضد  

  ).  أحداث٤ من النساء و١٠٤ و من الرجال٢٩( ضحية ١٣٧واجلنسي 
فري املـساعدة    ضحية على املساعدة من الوحدات احلكومية املعنية بتو        ٥٧وحصل    - ٤٢

 ضحية  ٢٠بشأن  اً  وأصدر املدعي العام املختص أمر    . واحلماية ومن منظمات غري حكومية    
  . ٣٠٦٤/٠٢ من القانون رقم ١٢يقضي بتعليق ترحيلهم مبوجب املادة 

 حالة من حاالت االجتار بالبشر      ٧٠  لالشرطة اليونانية   تصدت  ،  ٢٠٠٦وخالل عام     -٤٣
 ٢٠ ، بينـها  )يف العمل باالستغالل   حاالت تتعلق    ٤نسي و  حالة تتعلق باالستغالل اجل    ٦٦(

 ٢٠٦جهت التهم إىل    وبعد التحقيقات وُ  . حالة كان اجلناة فيها ينتمون إىل منظمات إجرامية       
 ضحية لالسـتغالل االقتـصادي واجلنـسي        ٨٣جناة يونانيني وأجانب، بينما كان هناك       

صول على املساعدة واحلماية     ضحية احل  ٣٩والتمس   .) امرأة وحدثٌ واحد   ٧٦رجال و  ٦(
   .ووفرهتا هلم الدولة

 حالة من حاالت االجتار بالبشر      ٤١  لالشرطة اليونانية   تصدت  ،  ٢٠٠٧وخالل عام     -٤٤
يف العمل، وحالة واحدة تتعلق بالتبين غـري       استغالل   حالة   ١١ حالة استغالل جنسي، و    ٢٩(

وبعد التحقيقـات   . نظمات إجرامية مينتمون إىل    حالة كان اجلناة فيها      ١٧، بينها   )املشروع
 ضـحية   ١٠٠كـان هنـاك       فيمـا   من يونانيني وأجانب،   اً، جاني ١٢١ُوجهت التهم إىل    

 ٣٥والتمس  .) أحداث٥ من النساء و٦٤ من الرجال و٣١(لالستغالل االقتصادي واجلنسي 
  . ووفرهتا هلم الدولةضحية املساعدة واحلماية 

 حالة من حاالت االجتار بالبشر      ٤٠  ليونانية  الشرطة ال تصدت  ،  ٢٠٠٨وخالل عام     -٤٥
 وحالة واحدة تتعلـق     ،يف العمل باالستغالل   حالة تتعلق باالستغالل اجلنسي، وحالتان       ٣٧(
 حالة كان اجلناة فيها ينتمون إىل منظمات ١٤ بينها ،)االجتار غري املشروع باألعضاء البشريةب

 بينما كـان   ،يونانيني وأجانب ، من   اًجاني ١٦١جهت التهم إىل    وبعد التحقيقات وُ  . إجرامية
 .) أحـداث ٧ امـرأة و ٦١ رجـال و ٨( ضحية لالستغالل االقتصادي واجلنسي   ٧٦هناك  

   .ووفرهتا هلم الدولة ضحية املساعدة واحلماية ٣٦والتمس 
 حالة من حاالت االجتار بالبشر      ٦٦  لالشرطة اليونانية   تصدت  ،  ٢٠٠٩وخالل عام     -٤٦

 حالـة  ١٨ بينـها    ،)يف العمل باالستغالل   حالة   ١٤الستغالل اجلنسي، و   حالة تتعلق با   ٥٢(
 ٣٠٣ وبعد التحقيقات ُوجهـت التـهم إىل      . اجلناة فيها ينتمون إىل منظمات إجرامية      كان
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 ضحية لالستغالل االقتصادي واجلنـسي  ١٢١ بينما كان هناك   ،يونانيني وأجانب ، من   جناة
  .)اً حدث١٣ و من النساء٨٧ من الرجال و٢١(

 حالة من حاالت االجتار بالبشر      ٤٩  لالشرطة اليونانية   تصدت  ،  ٢٠١٠وخالل عام     -٤٧
 حالة تتعلق باالستغالل اجلنسي منها حالة واحدة تتعلق باالجتار غري املشروع باألعضاء             ٤٧(

وبعد التحقيقات  . )اًالبشرية يف الوقت نفسه، وحالتان تتعلقان باالستغالل اجلنسي واملايل مع         
 ضحية لالستغالل   ٩٢ بينما كان هناك     ،يونانيني وأجانب  ، من اً جاني ٢٤٦التهم إىل   وجهت  

 ضـحية   ٦٤والـتمس    .)اً حدث ١٧ من النساء و   ٦٦ من الرجال و   ٩(االقتصادي واجلنسي   
  .ووفرهتا هلم الدولة اليونانيةاملساعدة واحلماية 

 االجتار بالبشر    حالة من حاالت   ٤١  لالشرطة اليونانية   تصدت  ،  ٢٠١١وخالل عام     -٤٨
 حـاالت   ٤يف العمـل و   باالستغالل   حالة تتعلق باالستغالل اجلنسي وحالتان تتعلقان        ٣٥(

وبعد التحقيقـات   . منظمات إجرامية ينتمون إىل    حالة كان اجلناة فيها      ١٦ بينها   ،)بالتسول
  ضحية لالستغالل  ٩٧ بينما كان هناك     ،يونانيني وأجانب  ، من اً جاني ٢٢٠ُوجهت التهم إىل    

 ضـحية   ٥١والتمس   .)اً حدث ١٣ من النساء و   ٥٦ من الرجال و   ٢٨(االقتصادي واجلنسي   
  .ووفرهتا هلم الدولة اليونانيةاملساعدة واحلماية 

تنظيم اخلدمات إلدراج سياسات املساواة بني اجلنسني يف كافة         "ويف سياق مشروع      -٤٩
الربنـامج التـشغيلي املعنـون      الذي ُينفَّذ يف إطار     " اإلجراءات احلكومية ورصدها وتقييمها   

املُدرج بدوره ضمن إطـار العمـل املرجعـي         " ٢٠١٣-٢٠٠٧للفترة  اإلصالح اإلداري   "
االستراتيجي الوطين، وهو مشروع قيد التنفيذ، دعت األمانة العامة لشؤون املـساواة بـني              

 إعداد دراسات وحبوث وتقارير وطنية لدعم عمـل آليـة         "بشأن  عروض  اجلنسني إىل تقدمي    
  ." رصد املساواة بني اجلنسنيهازج
البغاء واالجتار غري املشروع بالنساء يف اليونان هبدف      "ومن املقرر إجراء حبث بعنوان        -٥٠

وسريكز البحث على استقصاء ودراسة ظاهرة البغاء واالجتار غري         ". ومالياًاً  استغالهلن جنسي 
يـان املـسائل ذات الـصلة        وحصر وتب  ،املشروع بالنساء هبدف االستغالل اجلنسي واملايل     

  . عن اقتراح سبل مكافحة الظاهرة بالقضية، فضالً

  املشاركة يف احلياة السياسية ويف صنع القرار    

  القضايا من قائمة ١٠ املطروحة يف الفقرة القضاياالرد على     
يتعلق بوضع سياسات لتشجيع النساء على املشاركة يف مراكز صـنع القـرار،              فيما  -٥١

نة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني املشاريع التالية وهي بصدد تنفيذها بتمويل            وضعت األما 
  :من إطار العمل املرجعي االستراتيجي الوطين
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  ٢٠١٠انتخابات احلكم احمللي لعام     
تـشرين  ، اليت أُجريت يف     مت تنفيذ محلة توعية يف ضوء االنتخابات اإلقليمية والبلدية          -٥٢
دعم ومتكني النـساء املرشـحات يف االنتخابـات احملليـة           من أجل    ،٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

  : اإلجراءات التاليةبني اجلنسني باختاذ قامت األمانة العامة لشؤون املساواة حتديداً و. واإلقليمية
". صـوِّت للمـرأة أيـضاً     : حتدَّ القوالب النمطية يف هذه االنتخابات     "محلة بعنوان    •

لناس وقلب التنميط اجلنساين يف اجملال الـسياسي        وركزت احلملة على توعية عامة ا     
: ومشلت محلة التوعيـة مـا يلـي       . ودعم املرشحات من خالل نشر مواد إعالمية      

شارات ومنشورات وملصقات باللغتني اليونانية واأللبانيـة       (إنتاج مواد إعالمية     )أ(
ـ  ) ب(؛ )إلبالغ املهاجرين حبقهم يف التصويت يف تلك االنتخابات   ني إنتـاج إعالن

تنظيم حلقة عمل بشأن تعزيز مـشاركة       ) د(؛  يإنتاج إعالن إذاع  ) ج(لفزيونيني؛  ت
 بث اإلعالنات التلفزيونية على مواقع خمتارة على شـبكة          )  ه(املرأة يف صنع القرار؛     

تـشرين   ٤-٢(إقامة منصة إعالمية يف وسط أثينا ملدة ثالثة أيـام           ) و(اإلنترنت؛  
  ). ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين

ألحزاب السياسية املمثلة يف    ل األمناء العامني    من األمني العام موجهة إىل    رسالة رمسية    •
يف اختيار رؤساء صناديق   البعد اجلنساين   الربملان لتشجيعهم على إدراج معايري تراعي       

  .االقتراع ليشجعوا بذلك إشراك املرأة يف صنع القرار على حنو فعال

  خابات الربملانية األوروبيةاالنتخابات الوطنية واالنت    
يف مع الرجـل    محلة للتوعية مبشاركة املرأة على قدم املساواة        "مت إعداد محلة بعنوان       -٥٣

خالل فترة االنتخابـات الوطنيـة      " (الوطين واألورويب الصعيدين  صنع القرار السياسي على     
عامة الختيـار اجلهـة     وقد أعلن عن مناقصة     ). واالنتخابات الربملانية األوروبية على التوايل    

   .تقييم واختيار العروضاً املتعاقدة وجيري حالي

  ٢٠١٢االنتخابات الوطنية لعام     
أُجنزت عملية مجع وتسجيل وجتهيز البيانات املتعلقـة باملرشـحني والفـائزين يف               -٥٤

 وجـرى جتميعهـا يف      ،االنتخابات واملصنفة حسب نوع اجلنس واحلزب السياسي واإلقليم       
 شكل دليل يشمل كافة البيانات اإلحصائية املتعلقة باالنتخابات الوطنية اليت جرت تقرير على

وميكن االطالع عليه يف املوقع اإللكتروين اخلـاص باألمانـة          . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٧ يف
  ).http://www.isotita.gr/index.php/statistics/c180(العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني 

  شاركة املرأة يف مواقع املسؤولية السياسية على الصعيدين اإلقليمي واحملليتشجيع ودعم م    
تشجيع ودعم مشاركة املرأة يف مواقـع املـسؤولية الـسياسية علـى             "ُصمم مشروع     -٥٥

وتتـوىل  . وأُقر متويله يف إطار العمل املرجعي االستراتيجي الـوطين        " الصعيدين اإلقليمي واحمللي  
  .بالتعاون مع االحتاد املركزي للبلديات يف اليونان ورابطة األقاليم) PETA SA(تنفيذه شركة بيتا 
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  :وُنفذت األنشطة التالية  -٥٦
 مبتحـف أكروبـوليس     ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٧تنظيم حفل رمسي يف يوم       •

امليثاق األورويب للمساواة بـني املـرأة       "مبشاركة رؤساء البلديات الذين وقعوا على       
، عقد مـؤمتر    ٢٠١١نوفمرب  /ويف الثامن من تشرين الثاين    ". احملليةوالرجل يف احلياة    

 سيدة مشاركة يف الشأن السياسي علـى        ٣٠٠عقب التوقيع على امليثاق مبشاركة      
 وجرى بث حي للحفل على املوقع اإللكتروين اخلاص باألمانة العامة           ،املستوى احمللي 

  . لشؤون املساواة بني اجلنسني
ُنظم مؤمتر مبشاركة أعضاء جمالس األقـاليم املنتخـبني         ،  ٢٠١٢مارس  / آذار ٢يف   •

وخالل املؤمتر، قدمت األمانة العامة    . وأعضاء اللجان اإلقليمية املعنية بشؤون املساواة     
لشؤون املساواة بني اجلنسني تقرير السنتني عن خطط العمل لسنتني من أجل تعميم             

 الـدعم العمليـايت والـدعم       سياسات املساواة بني اجلنسني يف مجيع األقاليم، وعن       
الدعائي املمول ضمن إطار العمل املرجعي االستراتيجي الوطين واملقدم من اللجـان            

  . اإلقليمية املعنية بشؤون املساواة
الذي ُوزع علـى  " امليثاق األورويب للمساواة بني املرأة والرجل يف احلياة احمللية      "نشر   •

  .مجيع البلديات واألقاليم اليونانية
  ". دليل تنفيذ امليثاق األورويب للمساواة بني املرأة والرجل يف احلياة احمللية" ونشر إعداد •
 واستحداث سـجل للنـساء      www.airetes.grإنشاء موقع إلكتروين خاص بعنوان       •

  .املنتخبات على الصعيدين احمللي واإلقليمي
  : امرأة منتخبة١ ٠٠٠ حلقة دراسية يف األقاليم شاركت فيها ١٣تنظيم  •
، مشال إجيـة يف     )٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٦-١٥(ب مقدونيا يف كوزاين     غر •

 / آذار ٣٠-٢٩(بـاترا   يف  ، غـرب اليونـان      ٢٠١٢مارس  / آذار ١٦-١٥(أثينا  
، ثيـسايل يف    )٢٠١٢أبريـل   / نيسان ٦-٥(، بيلوبونيز يف تريبويل     )٢٠١٢ مارس

احللقـات  ومن املقرر عقـد     ). ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١ -مايو  / أيار ٣١(الريسا  
  .٢٠١٢الدراسية اإلقليمية الثماين األخرى يف عام 

تزويد مكاتب شؤون املساواة التابعة لالحتاد املركزي للبلديات يف اليونان ورابطـة             •
  .األقاليم باملوظفني

  تشجيع ودعم مشاركة املرأة يف مواقع املسؤولية السياسية على الصعيدين الوطين واألورويب    
ث للمساواة بني اجلنسني على تنفيذ مشروع ميوله إطار العمـل           يعمل مركز البحو    -٥٧

املرجعي االستراتيجي الوطين لتطوير األنشطة الرامية إىل دعم مـشاركة املـرأة يف مواقـع               
ويستهدف املشروع الفئـات التاليـة      . املسؤولية السياسية على الصعيدين الوطين واألورويب     
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املرشـحات  ) ب(األورويب؛   يدين الـوطين أو   النساء املنتخبات علـى الـصع     ) أ: (حتديداً
األحـزاب الـسياسية    ) ج(يتم انتخاهبن بعـد؛      اللوايت مل ) الوطنية واألوروبية (لالنتخابات  

  :يلي ويتضمن املشروع ما. يتعلق بالعملية االنتخابية ومؤسسات صنع القرار فيما
  إجراء مسوح ودراسات بشأن مشاركة املرأة يف صنع القرار؛  )أ(  
  تنظيم حلقات دراسية تدريبية للنساء املرشحات لالنتخابات؛  )ب(  
  إنشاء موقع إلكتروين خاص؛  )ج(  
  .نشر مواد مطبوعة تتصل هبذا الشأن  )د(  

  املشاريع الرامية إىل النهوض باملرأة يف جمال صنع القرار داخل منظمات الشركاء االجتماعيني    
املناصب اإلداريـة داخـل منظمـات       ُصممت املشاريع لتستهدف متكني املرأة يف         -٥٨

  :الشركاء االجتماعيني على مجيع املستويات، من خالل إجراءات منها
إنشاء هياكل ُتعىن باملساواة بني اجلنسني يف مكاتب منظمـات الـشركاء              )أ(  

  االجتماعيني؛ 
  إقامة الشبكات والتعاون عرب الوطين؛  )ب(  
  .  للتوعيةتنظيم حلقات دراسية تدريبية وحلقات عمل  )ج(  

وُتموَّل املشاريع التالية ضمن إطار العمل املرجعي االستراتيجي الوطين، وهي قيـد              -٥٩
  :التنفيذ
إجراءات للنهوض باملرأة ودعمها يف املناصب القيادية يف نقابة عمال القطاع العام             " •

  . ، ينفذه معهد البلقان لإلدارة العامة التابع للنقابة"ويف عضويتها
ز مشاركة املرأة يف نقابات عمال األرياف وغريها من اهليئات اليت متثل            حتسني وتعزي " •

  .، ينفذه االحتاد العام للجمعيات الزراعية يف اليونان"القطاع الريفي
ينفـذه  " تعزيز ودعم مشاركة املرأة يف تنظيم األعمال التجارية واحلركة النقابيـة          " •

  . االحتاد الوطين للتجار اليونانيني
زيز دور املرأة يف اهليئات املعنية بصنع القـرار يف االحتـاد اليونـاين              خطة عمل لتع  " •

  . ينفذه معهد املشاريع الصغرية التابع لالحتاد املذكور،"للمهنيني واحلرفيني والتجار
 ينفذه معهد العمـل     ،"تشجيع وتعزيز مشاركة املرأة يف اهليئات التمثيلية للنقابات       " •

  .نانينيالتابع لالحتاد العام للعمال اليو
، ينفذه "تعزيز مشاركة املرأة يف مواقع املسؤولية يف قطاع األعمال ويف متثيل القطاع          " •

  .احتاد الصناعة اليونانية
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حتسني مهارات موظفات اخلدمة املدنية يف احلكومة املركزية والكيانات العامة واخلاصـة                
  والبلديات

 بالتعاون مع املركـز الـوطين       صممت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني        -٦٠
تعزيز وحتسني مهارات موظفات اخلدمة املدنية      "لإلدارة العامة واحلكم احمللي املشروع املعنون       

يف اإلدارة املركزية والكيانات العامة واخلاصة والسلطات احمللية لتمكينـهن مـن االرتقـاء              
وقد انتـهى   . جي الوطين ، وهو مشروع ُيمول ضمن إطار العمل املرجعي االستراتي        "الوظيفي

وُعقدت . العمل من إعداد دليل التدريب، وجيري تنفيذ مشروع املركز الوطين لإلدارة العامة           
ستة عشر حلقة عمل لتمكني املوظفات يف اخلدمة املدنية من تعزيز مـشاركتهن يف مواقـع                

خالل الفترة  وسيبدأ  . املسؤولية، وُنظمت حلقتان دراسيتان تدريبيتان ألعضاء اللجنة اخلاصة       
  . القادمة تنفيذ حلقات العمل التوعوية ذات الصلة

   من قائمة القضايا١١الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
يتعلق بالعملية االنتخابية على املستوى الـوطين، فـإن املرسـوم الرئاسـي              فيما  -٦١
تعلقـة بانتخـاب   تدوين األحكام التشريعية امل" الصادر مؤخراً حتت عنوان      ٢٦/٢٠١٢ رقم

يقنن أخرياً التشريعات القائمة بشأن احلصص احملـددة لعـدد          " أعضاء الربملان يف نص واحد    
 ٩٦/٢٠٠٧ من املرسـوم الرئاسـي       ٣٤أي أنه يقنن املادة     (املرشحني حبسب نوع اجلنس     

  : يلي  منه على ما٣٤وينص يف املادة ) ٣٦٣٦/٢٠٠٨ من القانون رقم ٣واملادة 
ة، وحتالفـات بـني أحـزاب    لم ائتالف انتخايب بني أحزاب مستقلإلعالن عن قيا  "  

متعاونة ومستقلني، جيب أال يقل عدد مرشحي أي من اجلنسني عن ثلـث إمجـايل عـدد                 
ويتم جرب العدد العشري إىل أقرب عدد صـحيح إذا كـان            . املرشحني يف مجيع أحناء البلد    

  ". فما فوق٠,٥الكسر يساوي 
، بلغ عدد   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٧ة األخرية اليت جرت يف      وبعد االنتخابات الوطني    -٦٢

 يف املائة من أعـضاء      ٢١ عضو برملاين، أي أن      ٣٠٠ عضواً من أصل     ٦٣النساء يف الربملان    
. وهذه أعلى نسبة متثيل نسائي ُتسجل خالل الستة عشر عاماً املاضية          . الربملان هم من النساء   

 يف املائة عقب إجراء االنتخابـات الوطنيـة         ٦,٣د  مل تتع  وجتدر اإلشارة إىل أن هذه النسبة     
تزال تعترب أدىن من املتوسط األورويب للمـشاركة        يف املائة ال   ٢١غري أن نسبة    . ١٩٩٦ لعام

  ) يف املائة٢٦الذي يبلغ (النسائية يف الربملانات الوطنية لبلدان الحتاد األورويب 
ع أرجاء البلد النسبة املئويـة حلـصة        أقرت مجيع األحزاب املمثلة يف الربملان يف مجي         -٦٣

وفعلياً بالنسبة للنساء،   . املرشحات على النحو املنصوص عليه يف التشريعات املعمول هبا حالياً         
  .  يف املائة٣٤,٧٣تفوق هذه احلصة ثلث العدد اإلمجايل للمرشحني بقليل إذ تبلغ 

شحات والفائزات يف مجيع أرجاء     ويبني اجلدول التايل بالتفصيل النسب املئوية للنساء املر         -٦٤
    / حزيـران  ١٧البلد حبسب احلزب السياسي بعـد االنتخابـات الوطنيـة الـيت جـرت يف                

وتشري البيانـات إىل أن أعلـى نـسبة مـن الفـائزات عـادت إىل حتـالف                  . ٢٠١٢ يونيه
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 )Anexartiti Ellines( يليه حزب اليونـانيون املـستقلون        )يف املائة  ٣٥,٢١) (SYRIZA( سرييزا
  . يف املائة٣٣,٣٣بنسبة ) KKE( مث احلزب الشيوعي اليوناين) يف املائة ٣٥(

النساء املرشحات واملنتخبات حبسب احلزب السياسي يف مجيـع أرجـاء البلـد بعـد               
  ٢٠١٢يونيه / حزيران١٧االنتخابات الوطنية اليت جرت يف 

  احلزب السياسي

ــوع  جمم
ــدد  عـ
 املرشحني

النسبة املئوية  
للنــــساء 

 اتاملرشح

جمموع املرشـحني   
النواب (الناجحني  

  )املنتخبون

جمموع املرشـحات   
النائبات (الناجحات  
  )املنتخبات

لمرشحات النسبة املئوية ل  
ــات  ــات (الناجح النائب

 )املنتخبات

 ١٣,٩٥ ١٨ ١٢٩ ٣٣,٣٣ ٤٢٣ الدميقراطية اجلديدة

 -حتالف اليسار الراديكـايل     
 ٣٥,٢١ ٢٥ ٧١ ٣٣,٢٥ ٤٢٤ اجلبهة االجتماعية املوحدة

 ٩,٠٩ ٣ ٣٣ ٣٤,٠٤ ٤٢٣ احلركة االشتراكية اليونانية

 ٣٥,٠٠ ٧ ٢٠ ٣٥,٥٩ ٤١٣ اليونانيون املستقلون

 الفجـر   -الرابطة الـشعبية    
 ٥,٥٦ ١ ١٨ ٣٥,٧٧ ٢٤٦ الذهيب

 ٢٩,٤١ ٥ ١٧ ٣٥,٤٨ ٤٢٠ اليسار الدميقراطي

 ٣٣,٣٣ ٤ ١٢ ٣٦,٠٨ ٤٢٤ احلزب الشيوعي اليوناين

 ٢١,٠٠ ٦٣ ٣٠٠ ٣٤,٧٣ ٢ ٧٧٣ اجملموع  

   من قائمة القضايا١٢الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
ميكن للمواطنني االلتحاق مبدارس التدريب ذات الطابع العسكري جمانـاً دون أي              -٦٥

واعُتمد حتديد احلصص لصاحل املرشحات من أجـل تـشجيع          . متييز قائم على نوع اجلنس    
نتهن يف احلياة اخلاصة والعامة بعيداً عن أشكال التحيـز          التحاقهن هبذه املؤسسات ورفع مكا    

وال تتوفر يف الوقت احلاضر أي معلومات إضافية مقدمة هبذا الشأن مـن             . والقوالب النمطية 
  .املؤسسات املختصة، ولكن من املتوقع ورود مواد ذات صلة قريباً

  التعليم    

  لقضايا من قائمة ا١٣الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     

  التعلم مدى احلياة - تعليقات    
املرحلـة األوىل مـن التعلـيم    (يتألف التعليم الثانوي يف اليونان من التعليم اإلعدادي        -٦٦

 حبسب التصنيف الدويل املوحد للتعليم الذي وضعته منظمـة          ٢الثانوي اإللزامي، أي املستوى     
ـ     متكامالً أو والتعليم الثانوي العايل الذي ميكن أن يكون        ) اليونسكو دارس مهنياً، فضالً عن امل
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 حبسب التصنيف الدويل املوحد للتعلـيم       ٣مرحلة التعليم الثانوي العايل، أي املستوى       (املهنية،  
وتــشري آخـر اإلحـصاءات املتعلقـة بالعــامني    ). الـذي وضـعته منظمـة اليونـسكو    

ة األوىل مـن    إىل أن عدد الذكور املقيدين يف السن       ٢٠١٠/٢٠١١ و ٢٠٠٩/٢٠١٠ الدراسيني
 يف املائة   ٤٧,٩ يف املائة مقابل     ٥٢,١التعليم اإلعدادي فاق عدد اإلناث، حيث بلغت نسبتهم         

وفاق عدد الذكور املقيدين يف السنة األوىل من مرحلة التعلـيم االبتـدائي عـدد             . من اإلناث 
ـ     : املصدر. (اإلناث خالل العامني الدراسيني املذكورين     صاءات هيئة اإلحصاء اليونانيـة، إح
األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، مديرية       : التعليم االبتدائي والثانوي، معاجلة البيانات    

وميكن أن يعزى ارتفاع نسبة الذكور إىل السبب الـدميغرايف إذ أظهـر             ). التوثيق واملعلومات 
رهم ، أن عدد الرجال الـذين تـصل أعمـا         ٢٠٠١التعداد السكاين العام الذي جرى يف عام        

 يف املائـة مـن      ٤٨,٥ يف املائة مقابل     ٥١,٥ عاماً يفوق عدد النساء، إذ تبلغ نسبتهم         ٣٩ إىل
  .)١( عاماً فأكثر، فإن عدد النساء يفوق عدد الرجال٨٥-٤٠أما بالنسبة للفئة العمرية . النساء
غري أنه رغم ارتفاع عدد الذكور مقارنة باإلناث يف املرحلة األوىل مـن التعلـيم                  -٦٧
 ٢٠٠٩/٢٠١٠ثانوي، وكذلك ارتفـاع عـدد الـذكور الـذين خترجـوا يف عـامي                ال
، قياساً إىل اإلناث، فإن عدد اإلناث اللوايت التحقن بالسنة األوىل من التعليم ٢٠١٠/٢٠١١و

هيئة اإلحصاء اليونانيـة، إحـصاءات التعلـيم        : املصدر(الثانوي العايل يفوق عدد الذكور      
األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنـسني، مديريـة         : لبياناتاالبتدائي والثانوي، معاجلة ا   

وبالتايل، فإنه من الواضح أن هناك نسبة من الـذكور تتـرك مقاعـد       ). التوثيق واملعلومات 
  .بعد إكمال مرحلة التعليم الثانوي اإللزامي الدراسة لسبب ما

نسبة املنقطعني عـن    وتشري بيانات املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية إىل أن           -٦٨
فقد بلغ متوسط   . الدراسة يف سن مبكرة بني الذكور يف اليونان أعلى دائماً من نسبة اإلناث            

 يف املائـة    ١٨,١، على وجـه اخلـصوص،       ٢٠١١ و ٢٠٠٤نسبة ترك الدراسة بني عامي      
 األوروبية، املنقطعـون    اتاملكتب اإلحصائي للجماع  : املصدر. ( يف املائة إناث   ١٠,٦ مقابل
: الدراسة والتدريب يف سن مبكرة حبسب نوع اجلنس والوضع الوظيفي، معاجلة البيانات           عن  

  ).األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، مديرية التوثيق واملعلومات
هيئة اإلحصاء اليونانية، مسح عـن      : املصدر(وترد أدناه بعض البيانات األكثر أمهية         -٦٩

  ):املعلوماتومديرية التوثيق : معاجلة البيانات. عليم العايلمؤسسات الت - التعليم العايل

__________ 

ــصدر )١( ــة  : امل ــصاء اليوناني ــة اإلح -http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEهيئ

themes?p_param=A1602&r_param=SAM06&y_param=2001_00&mytabs=0 ــات ــة البيان : ، معاجل
 . العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، مديرية التوثيق واملعلومات األمانة
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   مؤسسات التعليم العايل-اإلناث والذكور يف التعليم العايل 
  الذكور 

  )بالنسب املئوية(
  اإلناث 

 )بالنسب املئوية(
     الذكور

 )بالنسب املئوية(
    اإلناث 

 )بالنسب املئوية(
 لالفصل الدراسي األو جمموع عدد الطالب 

السنة الدراسـية   
٦٠ ٤٠ ٥٤ ٤٦ ٢٠٠٩/٢٠١٠ 

السنة الدراسـية   
٥٩ ٤١ ٥٣ ٤٧ ٢٠١٠/٢٠١١ 

السنة الدراسـية   
٦٠ ٤٠ ٥٩ ٤١ ٢٠١١/٢٠١٢ 

  املرشحني لنيل شهادة الدكتوراه الذكور واإلناث من طالب املاجستري أو
    الذكور 

  )بالنسب املئوية(
    اإلناث 

  )بالنسب املئوية(
    الذكور 

  )ئويةبالنسب امل(
    اإلناث 

  )بالنسب املئوية(
  العدد اإلمجايل للمرشحني للدكتوراه  العدد اإلمجايل للمرشحني للماجستري  

السنة الدراسـية   
٤٤  ٥٦  ٥٧  ٤٣  ٢٠٠٩/٢٠١٠  

   من قائمة القضايا١٤الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
مية واملناهج الدراسية والكتـب     ضمت وزارة التعليم إىل مسؤولياهتا مراجعة املواد التعلي         -٧٠

املدرسية هبدف إدراج مبدأ املساواة بني اجلنسني يف مجيع مستويات التعليم مع التركيـز بـشكل            
وهناك يف الواقع عملية مراجعة مـستمرة، ومت إشـراك       . خاص على املستويني االبتدائي والثانوي    

 واملساواة بني اجلنسني حتقيقاً هلـذه       عدد كبري من املتخصصني واخلرباء يف جماالت التعليم والفنون        
ويأخذ أعضاء األفرقة العاملة يف اعتبارهم دائماً املبادئ التوجيهية املناسبة الـصادرة عـن              . الغاية

  .االحتاد األورويب وجملس أوروبا لدى ختطيط السياسة التعليمية الوطنية وتنفيذها
حتدد بشكل صـارم      اجلنسانية ال  وتشري البيانات اإلحصائية إىل أن القوالب النمطية        -٧١

 األكادمييـة للمـرأة يف جمـاالت    املشاركةوترد أدناه بيانات عن    . االختيارات املهنية للمرأة  
  .يسودها الذكور تقليدياً

 ١٩٩٧ البيانات السنوية عن االلتحاق بالتعليم العايل حبسب التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام

   عاما٢٩ً و٢٠السكان الذين تتراوح أعمارهم بني  نسبة مئوية من عدد -السكان 
  )٦ و٥املستويان (املرحلتان األوىل والثانية من التعليم العايل 

      
  اإلناث

  اهلندسة والصناعات التحويلية والبناء
  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  السنة/البلد
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 ١٩٩٧ البيانات السنوية عن االلتحاق بالتعليم العايل حبسب التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام

  ٤,٦٦  ٤,٠٩  اليونان
  ٤,٦٢  ٤,٦٦  فنلندا
  ٤,٢١  ٣,٣٨  بلغاريا
  ٤,١٦  ٣,٠٠  سلوفينيا

      
  اإلناث

  العلوم والرياضيات واملعلوماتية
  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  السنة/البلد

  ٥,٠٤  ٥,٤١  اليونان
  ٣,٨٨  ٤,٤٥  فنلندا
  ٣,٠٥  ٢,٧٢  آيرلندا

      
  املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية :مصدر البيانات

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٠استخرجت هذه البيانات يف 

 بلداً، املرتبة األوىل    ٢٧ان االحتاد األورويب البالغ عددها      وحتتل املرأة اليونانية، يف بلد      -٧٢
البيانات السنوية عن االلتحاق بالتعليم العايل حبسب التصنيف الـدويل املوحـد            "يف مؤشر   

  .يف كال جمايل الدراسة" ٩٧للتعليم لعام 

  العمالة    

   من قائمة القضايا١٥الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
يتعلق بالتوفيق بني احلياة األسرية واحلياة املهنية وتعزيـز          ألحكام التالية فيما  تسري ا   -٧٣

  :إمكانية توظيف املرأة
 ٥٤ إىل   ٤٨املواد مـن    ) FEK A/89/2012 (٤٠٧٥/٢٠١٢القانون رقم     )١(  

تسهيل االضطالع باملسؤوليات الوالدية واملهنية، وتوحيد شروط االستفادة مـن اإلجـازة            (
  ). املوظفني يف القطاعني العام واخلاص، إىل غري ذلكالوالدية جلميع

اإلجازة الوالديـة   ) "FEK A/138/2012 (٨٠/٢٠١٢املرسوم الرئاسي رقم      )٢(  
والغياب املأذون للموظفني العاملني على منت السفن التجارية اليت حتمل العلم اليوناين وفقـاً              

 ٢٠١٠مـارس   / آذار ٨ الصادر يف    EU/2010/18التفاقية العمل البحري، بناء على التوجيه       
بشأن تنفيذ االتفاق اإلطاري املنقح بشأن اإلجازة الوالدية الذي أبرمته املنظمات األوروبيـة             

هيئة منظمات أرباب العمل يف أوروبا، والرابطة األوروبيـة         : اجلامعة للشركاء االجتماعيني  
 للمؤسـسات العامـة،     للحرف اليدوية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، واملركز األورويب      

  .EC/96/34واالحتاد األورويب لنقابات العمال، والذي يلغي التوجيه رقم 
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تطبيق مبـدأ تكـافؤ     ) "FEK A/207/2010 (٣٨٩٦/٢٠١٠القانون رقم     )٣(  
 مواءمـة  -الفرص واملساواة يف املعاملة بني املرأة والرجل يف مـسائل العمـل والتوظيـف           

 ٥  الصادر عن الربملان األورويب واجمللس واملؤرخ      EC/2006/54التشريعات القائمة مع التوجيه     
  ". ، واألحكام األخرى ذات الصلة٢٠٠٦يوليه /متوز

   من قائمة القضايا١٦الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
لحق باتفاق العمل اجلمـاعي     امل املرفَق اآلنف الذكر     ٣٨٤٦/٢٠١٠مشل القانون رقم      -٧٤

  . حيدد يف مادته اخلامسة الشروط اليت جيوز مبوجبها تطبيق نظام العمل من بعدوهو. الوطين العام
 بتــضمني القـانون الــوطين اليونــاين  يقـض ي ٤٠٧٥/٢٠١٢القـانون رقــم    -٧٥

 بشأن تنفيذ االتفاق اإلطاري املـنقح     ٢٠١٠مارس  / آذار ٨ در يف ا الص EU/2010/18 التوجيه
هيئـة  : ت األوروبية اجلامعة للشركاء االجتماعيني    بشأن اإلجازة الوالدية الذي أبرمته املنظما     

منظمات أرباب العمل يف أوروبا، والرابطة األوروبية للحرف اليدوية واملؤسسات الـصغرية            
واملتوسطة، واملركز األورويب للمؤسسات العامة، واالحتاد األورويب لنقابات العمال، والذي          

  .EC/96/34يلغي التوجيه 
 نوعني جديـدين مـن اإلجـازة        ٤٠٧٥/٢٠١٢القانون رقم   وحتديداً، يستحدث     -٧٦

الوالدية، واحدة متنح يف حالة إصابة أحد األبناء مبرض خطري وأخرى متنح يف حالة إدخـال                
يلغي األحكام   وينص القانون كذلك، على أن أياً من أحكامه ال        . أحد األبناء إىل املستشفى   

  .املؤاتية املنصوص عليها يف القوانني اليت سبقت
 على أن نطاق تطبيق القانون هو أوسـع بكـثري، إذ            ٤٩ من املادة    ٢وتنص الفقرة     -٧٧

يشمل مجيع املوظفني بصرف النظر عن شكل العمالة وعالقة العمل وبغض النظر عن طبيعة              
  .اخلدمات املقدمة

 على احلق يف احلصول على إجازة والدية دون أجر ملدة تـصل إىل              ٥٠وتنص املادة     -٧٨
ر، وتنص على منح أولوية مطلقة لطلب األب الوحيد واألم الوحيدة احلصول على             أربعة أشه 

كما تنص املادة صراحة كذلك على أن احلق يف اإلجازة الوالدية هو حق قائم              . هذه اإلجازة 
يتعلق بكل طفل على حدة ويشمل كل أب وأم من املوظفني، بـصرف النظـر عـن                  فيما

إما بسبب الوفاة   (األم فقط    يعيش يف كنف األب أو    ويف حال كان الطفل     . وضعهم العائلي 
األم احلصول على ضعف مـدة       ، حيق هلذا األب أو    )احلرمان التام من رعاية أحد األبوين      أو

  .وتشمل أحكام القانون األسر اليت تتبىن أطفاالً على قدم املساواة مع غريها. اإلجازة الوالدية
 والدية خاصة مدفوعة األجر ملدة عـشرة         إجازة ٥١ من املادة    ١وتستحدث الفقرة     -٧٩

األطفـال   أيام كل عام، ألبوْي األطفال املصابني بأمراض تستدعي نقل الدم وتنقية الدم أو            
  .حيتاجون إىل عملية زرع الذين يعانون من مرض ورمي أو
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 يوماً  ٣٠ إجازة خاصة دون أجر تصل مدهتا إىل         ٥١ من املادة    ١وتستحدث الفقرة     -٨٠
وحيق لآلباء احلصول علـى هـذه       . باء الذين لديهم أبناء يرقدون يف املستشفى      كل عام لآل  

 من القانون نفـسه     ٥٠اإلجازة بعد االستفادة من اإلجازة الوالدية املنصوص عليها يف املادة           
  ).يف حال كان حيق للموظف احلصول على تلك اإلجازة الوالدية(

ستفيدون من اإلجـازات املنـصوص    حقوق العمل لآلباء الذين ي     ٥٣وتكفل املادة     -٨١
  .عليها يف املواد السابقة من القانون

 صراحة على أن أي حكم سابق بشأن املسائل اليت ينظمها القانون            ٥٤وتنص املادة     -٨٢
كما . يكون مؤاتياً مقارنة باألحكام املنصوص عليها يف القانون احلايل، يعد الغياً           احلايل، ال 

وأي اتفاقـات   .  املسائل بشكل مؤات أكثر يظل سـارياً       تنص على أن أي حكم ينظم هذه      
  .غريها بني أرباب العمل والعمال تنظم هذه املسائل بشكل مؤات أكثر تعد صاحلة مجاعية أو

  الصحة    

   من قائمة القضايا١٧الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
اإليدز اسـتناداً إىل    /البشريةيلي البيانات الوبائية املتعلقة بفريوس نقص املناعة         فيما  -٨٣

املعلومات املقدمة من مديرية الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة واملركز اليونـاين ملراقبـة              
  :األمراض والوقاية منها

)  يف املائة  ٨٦( إصابة   ٨٢٩ حالة جديدة منها     ٩٥٤، مت اإلعالن عن     ٢٠١١يف عام     -٨٤
يتعلـق مبعظـم     وتتراوح األعمار فيما  . لنساءبني ا )  يف املائة  ١٤( إصابة   ١٣٤بني الرجال و  

  .  عاما٣٤ً و٣٠احلاالت املعلن عنها لدى النساء بني 
مبـا يف ذلـك     (وبلغ العدد اإلمجايل حلاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية            -٨٥

 / كـانون األول ٣١املعلـن عنـها حـىت       ) األشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض اإليدز     
 يف  ٨١,٣( حالة إصابة بني الرجال      ٩ ٣٤٦ حالة بينها    ١١ ٤٩٢يونان   يف ال  ٢٠١١ ديسمرب
، ومل تصرح نسبة ضـئيلة مـن        ) يف املائة  ١٨,٣( حالة إصابة بني النساء      ٢ ٠٩٨، و )املائة

  .املصابني بنوع اجلنس
وشهدت اليونان خالل العقد األول من القرن احلادي والعشرين اجتاهاً تـصاعدياً              -٨٦

وحدث تغري هام للغاية    . ت اإلصابة مبرض فريوس نقص املناعة البشرية      واضحاً يف عدد حاال   
 يف ٥٧ميثل زيادة تفوق نسبتها   حالة، وهو ما ٩٥٤، إذ بلغ عدد احلاالت املعلنة       ٢٠١١عام  

  .٢٠١٠املائة مقارنة بعام 
ومن بني جمموع حاالت اإلصابة باملرض بسبب إقامة عالقـات جنـسية غرييـة                -٨٧
 يف املائة من األشخاص الذين ينحدرون من بلدان يـشيع           ٣٣,٧ة، هناك    حال ٢ ٦٣١ البالغ
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 يف املائـة    ١٧,٩أصـيب    عاشوا يف تلك البلدان، فيما     فيها انتقال املرض هبذه الطريقة، أو     
 يف املائة   ٣٥,٥حيدد مصدر إصابتهم به، و     بالفريوس بسبب عالقات جنسية مع أشخاص مل      

  .امغةبسبب عالقات جنسية غريية حبسب أدلة د
، أُعلن عن أربع حاالت النتقال الفريوس مـن األم إىل الطفـل يف         ٢٠١١ويف عام     -٨٨

ومشلت هذه احلاالت ثالثة أطفال ذكور وطفلة واحدة حيملون اجلنسية اليونانيـة،            . اليونان
. وكانت أمهاهتم املصابات بالفريوس يتعاطني املخدرات عـن طريـق احلقـن الوريـدي             

 طفـالً   ٨٦لن عنه يف اليونان حلاالت اإلصابة بالفريوس بني األطفال          جمموع العدد املع   وبلغ
)  يف املائـة   ٥٩,٣( طفالً ذكراً    ٥١بينهم  )  عاماً حسبما صرحوا به    ١٣تقل أعمارهم عن    (
 ٧٣وُعزيت اإلصابة إىل انتقال الفريوس من األم إىل الطفل يف           ).  يف املائة  ٣٩,٥( طفلة   ٣٤و

  .يف املائة من احلاالت تقريباً

   من قائمة القضايا١٨الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
وفقاً للمركز اليوناين لتوثيق ورصد مشكلة املخدرات، ُجمعت بيانات عن عامـة              -٨٩

السكان يف اليونان يف إطار حبث عن الصحة وتعاطي مواد اإلدمان مشل عمـوم اليونـان،                
عمارهم بني الثانية عـشرة والرابعـة       على عامة السكان الذين تتراوح أ      ٢٠٠٤وأجري عام   

واستندت البيانات  . ٢٠٠٤ إىل   ١٩٨٤والستني، وهو يتناول فترة العشرين عاماً املمتدة من         
  .املبينة أدناه أيضاً إىل البحث الدويل عن السلوك الصحي لألطفال يف سن الدراسة

 أكثر الشعوب تدخيناً    فاليونانيون. وتبني أن التدخني عادة منتشرة يف مجيع أحناء البلد          -٩٠
الـذين  )  يف املائـة   ٣٩(يقارب نصف السكان      ذكر ما  ٢٠٠٤يف االحتاد األورويب، ففي عام      

وتناهز نسبة املفرطني يف التـدخني بـني        .  عاماً أهنم يدخنون   ٦٤ و ١٦تتراوح أعمارهم بني    
بعـني لكنـها    ويبدو أن النسبة تزيد بني املدخنني حىت سن الرابعة واألر         .  يف املائة  ١٥السكان  

ويفوق املدخنون املدخنات عدداً وهم أكثر تـدخيناً    . تنقص تدرجيياً بني األشخاص األكرب سناً     
منهن، وإن كانت األرقام تتقارب تدرجيياً حيث بدأت نسبة امليل إىل التدخني بـني الرجـال                

بدء التدخني كما أن سن   . تتزايد هذه النسبة بني النساء     تتراجع خالل العشرين سنة املاضية فيما     
  .ومن امللفت أيضاً أن عدد الفتيان املدخنني آخذ يف التراجع. آخذ يف االخنفاض بني النساء

يتعلق باملشروبات الكحولية، ذكر شخص من كل أربعة أشخاص تتـراوح            وفيما  -٩١
أعمارهم بني الثانية عشرة والرابعة والستني إهنم يتعاطون الكحول مرتني يف األسبوع علـى              

 لكن نسبة األشخاص الذين يفرطون يف تناول الكحول يف اليونان أقل بكثري مما هـي                .األقل
عليه يف البلدان األوروبية األخرى والواليات املتحدة وكندا وأستراليا، ويفوق عدد الرجـال             

وكما هو احلال يف البلدان األوروبية األخرى، تـشهد         . الذين يتعاطون الكحول عدد النساء    
  .٣٥-١٨حول بني السكان تراجعاً منذ سنوات، باستثناء الفئة العمرية نسبة متعاطي الك
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املستمدة من البحث   (وتظهر البيانات املتعلقة بتناول املشروبات الكحولية يف اليونان           -٩٢
 ١١الدويل عن السلوك الصحي لألطفال يف سن الدراسة الذين تتـراوح أعمـارهم بـني                

  :يلي ما) عاماً ١٥و
طياً للمشروبات الكحولية من الفتيات ويزداد الفرق وضوحاً بـني          الفتيان أكثر تعا   •

  ؛يتعلق بوترية التعاطي والكميات املستهلكة اجلنسني فيما
يتعاطى مراهق واحد من كل ثالثة يف سن اخلامسة عشرة أحد أنواع املـشروبات               •

  ؛الكحولية مرة يف األسبوع
كل مخس فتيات ثالثة أكواب يتناول فىت واحد من كل أربعة فتيان وفتاة واحدة من          •

  ؛متتالية من املشروبات الكحولية على األقل لكل منهما يف السهرات الليلية العادية
مير مراهقان من كل مخسة مراهقني يف سن اخلامسة عشرة بتجربة الثمالة مرة واحدة            •

  ؛على األقل يف حياهتم
ة من العمـر إن     قال واحد من كل مخسة مراهقني بني احلادية عشرة واخلامسة عشر           •

  ؛العديد من أصدقائهم يتناولون املشروبات الكحولية
، زيادة كبرية يف نسبة أطفال املدارس يف سن         ٢٠٠٦، مقارنة بعام    ٢٠١٠شهد عام    •

 يف املائـة    ٢٧,٦من  (اخلامسة عشرة الذين يتناولون املشروبات الكحولية أسبوعياً        
شروبات الكحولية بني األطفـال     تراجعت نسبة متعاطي امل    فيما)  يف املائة  ٣٥,٣ إىل

  .يف سن احلادية عشرة والثالثة عشرة من العمر
وال تنحصر إجراءات الوقاية يف املواد غري املشروعة بل تدخل يف اإلطـار األوسـع         -٩٣

نطاقاً ملنع اإلدمان والنهوض بالصحة؛ وهي بالتايل تنطبق على اإلفراط يف تناول املـشروبات             
  .الكحولية أيضاً

يتعلق باملدارس، متثل برامج التربية الصحية اليت وضعتها وزارة التعليم اإلطار            يماوف  -٩٤
ويف الوقت نفسه، تنظم مراكز الوقاية اجتماعات إعالمية        . التنفيذي الرئيسي هلذه اإلجراءات   

وهناك أيـضاً بـرامج لتـدريب       . يف املدارس تركز على تناول الكحول واإلفراط يف تناوله        
 االبتدائية والثانوية بشأن تناول القصر للكحول وإفراطهم يف ذلك، ودور           مدرسي املرحلتني 
  .املدرسة يف الوقاية

وتنفذ مراكز الوقاية يف العديد من حمافظات اليونان أيضاً أنشطة يف شكل نقاشات               -٩٥
مفتوحة، وتقوم بتوزيع مواد إعالمية مطبوعة يف املتاجر اليت يتردد إليهـا القـصر، وتنـتج                

  . ت تلفزيونية وإذاعية هتدف إىل اإلعالم والتوعيةإعالنا

   من قائمة القضايا١٩الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
ختضع خطة العمل ذات الصلة منذ وقت طويل ملشاورة عامة بني اجلهـات املعنيـة         -٩٦
  .تتخذ الوزارة املختصة وهي وزارة الصحة والتضامن االجتماعي أية خطوات إضافية ومل
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  النساء الالجئات وملتمسات اللجوء     

   من قائمة القضايا٢٠الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
  :يتعلق بالنساء الالجئات وملتمسات اللجوء تسري األحكام التالية فيما  -٩٧

تعـديالت علـى   ): FEK 7/A/2011 (٣٩٠٧/٢٠١١ من القانون رقـم    ٤٢املادة   •
  .٣٣٨٦/٢٠٠٥القانون رقم 

: ٤٤ املـادة : " على النحو التـايل    ٣٣٨٦/٢٠٠٥ من القانون    ٤٤دلت املادة   اسُتب •
 ميكن منح تصريح اإلقامة     -١": إصدار تصاريح اإلقامة ألسباب إنسانية وجتديدها     

ألسباب إنسانية، مبوجب قرار مشترك من وزير الداخلية والالمركزية واحلكومـة           
يا البلدان الثالثة الذين يندرجون     اإللكترونية ووزير العمل والضمان االجتماعي، لرعا     

يف إحدى الفئات التالية شرط أال يشكل هؤالء األفراد مصدر خطر علـى النظـام               
  :واألمن العامني

يتعاونون مع سلطات إنفاذ القانون شريطة       ضحايا االجتار بالبشر الذين ال      )أ(  
من ) أ(٢ املبني يف الفقرة     إصدار املدعي العام يف احملكمة االبتدائية لبيان توصيفي، على النحو         

  ؛١ املادة
العاجزون عـن إجنـاز معـامالهتم         البالغون من ضحايا العنف املرتيل أو       )ب(  

القصر الذين ثبتت حاجتهم إىل تدابري احلماية ويقيمون حالياً           القانونية ألسباب صحية، أو   
هتم إىل  هيئات خريية أخرى، شريطة استحالة عود       يف مالجئ تديرها مؤسسات حكومية أو     

  .بيئة آمنة
وتعمل األمانة لشؤون املساواة بني اجلنسني كذلك على تعزيز اإلجراءات املتعلقـة              -٩٨

  : بالنساء الالجئات وملتمسات اللجوء كالتايل
أعدت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني بالتعاون مع مفوض األمم املتحدة             •

مبادئ توجيهية بشأن   "واطنني دليالً بعنوان    السامي لشؤون الالجئني ووزارة محاية امل     
محاية النساء والفتيات يف مرحلة استقباهلن األويل يف اليونان وكذا بشأن إجـراءات             

والدليل موجه ملوظفي اإلدارة العامة العـاملني يف األقـسام املعنيـة            ". منح اللجوء 
يات الكبرية الـيت    ويربز الدليل يف مجلة أمور، املخاطر والتحد      . باستقبال املهاجرين 

تواجهها الالجئات وملتمسات اللجوء مع التشديد على العوامل اليت ينبغي أخـذها           
يف االعتبار لضمان حصول النساء والفتيات على احلماية واملـساعدة علـى قـدم              

ومبناسبة اليوم العاملي لالجئني نظمت األمانة العامـة        . املساواة مع الرجال واألوالد   
محاية "، حلقة عمل بشأن ٢٠١١يونيه / حزيران٢٦ اجلنسني يف لشؤون املساواة بني 

 .دم خالهلا الدليل ومتت مناقشته قُ،"النساء والفتيات الالجئات
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  ٢٠١١اجلنس والعمر نوع حبسب الطلبات 
  غري معروف  +٦٥  ٦٤-٣٥  ٣٤-١٨  ١٧-١٤  ١٣ -صفر   اجملموع  

  ٣٠  ٦٢  ١,٥٤٣  ٧,١٢٢  ٣٠٥  ٢٤٩  ٩,٣١١  اجملموع
  ٣٠  ٤٠  ١,٠٠٩  ٥,٦٦٠  ٢٤٩  ١٣٢  ٧,١٢٠  الذكور
  صفر  ٢٢  ٥٣٤  ١,٤٦٢  ٥٦  ١١٧  ٢,١٩١  اإلناث
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اجملموع
  ١٠٠  ٦٥  ٦٥  ٧٩  ٨٢  ٥٣  ٧٦  الذكور
  صفر  ٣٥  ٣٥  ٢١  ١٨  ٤٧  ٢٤  اإلناث
  صفر  ١  ١٧  ٧٦  ٣  ٣  ١٠٠  اجملموع
  صفر  ١  ١٤  ٧٩  ٣  ٢  ١٠٠  الذكور
  صفر  ١  ٢٤  ٦٧  ٣  ٥  ١٠٠  اإلناث
  الشرطة اليونانية، وزارة النظام العام ومحاية املواطنني: املصدر

  األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، مديرية التوثيق واملعلومات: معاجلة البيانات
  

  ٢٠١٠اجلنس والعمر نوع حبسب الطلبات 
  غري معروف  +٦٥  ٦٤-٣٥  ٣٤-١٨  ١٧-١٤  ١٣ -صفر   اجملموع  

  ٢٤  ٤  ١,٨٢٧  ٧,٩٥١  ٢٩٠  ١٧٧  ١٠,٢٧٣  اجملموع
  ٢٤  ١  ١,٣٤٨  ٦,٩٣٤  ٢٧٠  ١٠٥  ٨,٦٨٢  الذكور
  صفر  ٣  ٤٧٩  ١,٠١٧  ٢٠  ٧٢  ١,٥٩١  اإلناث
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اجملموع
  ١٠٠  ٢٥  ٧٤  ٨٧  ٩٣  ٥٩  ٨٥  الذكور
  صفر  ٧٥  ٢٦  ١٣  ٧  ٤١  ١٥  اإلناث
  صفر  صفر  ١٨  ٧٧  ٣  ٢  ١٠٠  اجملموع
  صفر  صفر  ١٦  ٨٠  ٣  ١  ١٠٠  الذكور
  صفر  صفر  ٣٠  ٦٤  ١  ٥  ١٠٠  اإلناث
  الشرطة اليونانية، وزارة النظام العام ومحاية املواطنني: املصدر

  األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، مديرية التوثيق واملعلومات: معاجلة البيانات
  

  اجلنس والعمرنوع منح اللجوء السياسي حبسب اجلنسية و
  غري حمدد  اإلناث  الذكور  اجملموع  غري حمدد  ثاإلنا  الذكور  اجملموع  البلد األصلي

  ١٨,٣  ٢٠,٨  ٦٠,٨  ١٠٠,٠  ٤٤  ٥٠  ١٤٦  ٢٤٠  اجملموع
  ٣,٥  ٢٧,١  ٦٩,٤  ١٠٠,٠  ٣  ٢٣  ٥٩  ٨٥  العراق

  ٠,٠  ٢٥,٤  ٧٤,٦  ١٠٠,٠    ١٥  ٤٤  ٥٩  أفغانستان
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  اجلنس والعمرنوع منح اللجوء السياسي حبسب اجلنسية و
  غري حمدد  اإلناث  الذكور  اجملموع  غري حمدد  ثاإلنا  الذكور  اجملموع  البلد األصلي
  ١٠٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ٤١      ٤١  غري معروف

مجهورية (إيران 
  ٠,٠  ٢٢,٢  ٧٧,٨  ١٠٠,٠    ٤  ١٤  ١٨  )  اإلسالمية-

  ٠,٠  ٦٢,٥  ٣٧,٥  ١٠٠,٠    ٥  ٣  ٨  الصومال
  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠      ٥  ٥  تركيا

األراضي 
  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠      ٤  ٤  الفلسطينية احملتلة

اجلمهورية العربية 
  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠      ٣  ٣  السورية

  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠      ٣  ٣  عدميو اجلنسية
  ٠,٠  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ١٠٠,٠    ١  ١  ٢  ألبانيا

  ٠,٠  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ١٠٠,٠    ١  ١  ٢  الكامريون
  ٠,٠  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ١٠٠,٠    ١  ١  ٢  مجهورية الكونغو

  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠      ٢  ٢  السودان
املواطنني  غري

  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠      ١  ١  املعترف هبم
  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠      ١  ١  بوروندي
  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠      ١  ١  إريتريا
  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠      ١  ١  غينيا

  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠      ١  ١  باكستان
  ٠,٠  ٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠      ١  ١  سري النكا

  الشرطة اليونانية، وزارة النظام العام ومحاية املواطنني: املصدر
  األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، مديرية التوثيق واملعلومات: معاجلة البيانات

  
  اجلنس والعمرنوع  السياسي حبسب اجلنسية ومنح اللجوء

  غري معروف  اإلناث  الذكور  اجملموع  غري معروف  اإلناث  الذكور  اجملموع  البلد األصلي
  ٢٤  ١٣  ٦٣  ١٠٠  ٤٤  ٢٣  ١١٥  ١٨٢  اجملموع
  ٤  ٢  ٩٤  ١٠٠  ٢  ١  ٤٨  ٥١  العراق

  ١٠٠  صفر  صفر  ١٠٠  ٤١      ٤١  غري معروف
  صفر  ١٠  ٩٠  ١٠٠    ٣  ٢٧  ٣٠  أفغانستان

  صفر  ٣٦  ٦٤  ١٠٠    ٤  ٧  ١١  جياجور
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  اجلنس والعمرنوع  السياسي حبسب اجلنسية ومنح اللجوء
  غري معروف  اإلناث  الذكور  اجملموع  غري معروف  اإلناث  الذكور  اجملموع  البلد األصلي
  صفر  ٤٠  ٦٠  ١٠٠    ٤  ٦  ١٠  أوزبكستان

  ١٧  ١٧  ٦٧  ١٠٠  ١  ١  ٤  ٦  عدميو اجلنسية
  صفر  ٤٠  ٦٠  ١٠٠    ٢  ٣  ٥  تركيا
 -مجهورية (إيران 

  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠٠      ٤  ٤  ) اإلسالمية
  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠٠      ٤  ٤  باكستان
  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠٠      ٣  ٣  السودان
  صفر  ٥٠  ٥٠  ١٠٠    ١  ١  ٢  ألبانيا

  صفر  ١٠٠  صفر  ١٠٠    ١    ١  الكامريون
مجهورية أفريقيا 

  صفر  ١٠٠  صفر  ١٠٠    ١    ١  الوسطى
  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠٠      ١  ١  مجهورية الكونغو

  صفر  ١٠٠  صفر  ١٠٠    ١    ١  إثيوبيا
  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠٠      ١  ١  غينيا

اجلماهريية العربية 
  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠٠      ١  ١  الليبية

  صفر  ١٠٠  صفر  ١٠٠    ١    ١  مدغشقر
  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠٠      ١  ١  رواندا
  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠٠      ١  ١  أرمينيا

  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠٠      ١  ١  بنغالديش
مبا يف ذلك (الصني 

  صفر  ١٠٠  صفر  ١٠٠    ١    ١  )هونغ كونغ
  صفر  ١٠٠  صفر  ١٠٠    ١    ١  إندونيسيا
  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠٠      ١  ١  ميامنار

اجلمهورية العربية 
  صفر  ١٠٠  صفر  ١٠٠    ١    ١  السورية

األراضي الفلسطينية 
  صفر  صفر ١٠٠,٠ ١٠٠,٠      ١  ١  احملتلة
  الشرطة اليونانية، وزارة النظام العام ومحاية املواطنني: املصدر

  األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، مديرية التوثيق واملعلومات: معاجلة البيانات
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  اجلنس والعمرنوع ب إنسانية حبسب اجلنسية واإلقامة املؤقتة ألسباتصاريح منح 

  اإلناث  الذكور  اجملموع  البلد األصلي
  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  اجملموع
  ١٧,٤  ٦,١  ٦,٠  جورجيا

  ١٧,٤  ٥,٢  ٥,٥  أوزبكستان
  ١٣,٠  ٢٣,٥  ١٦,٥  أفغانستان

  ٨,٧  ٢,٦  ٢,٧  تركيا
  ٤,٣  ٤١,٧  ٢٨,٠  العراق

  ٤,٣  ٣,٥  ٣,٣  عدميو اجلنسية
  ٤,٣  ٠,٩  ١,١  ألبانيا

  ٤,٣  ٠,٠  ٠,٥  الكامريون
  ٤,٣  ٠,٠  ٠,٥  مجهورية أفريقيا الوسطى

  ٤,٣  ٠,٠  ٠,٥  إثيوبيا
  ٤,٣  ٠,٠  ٠,٥  مدغشقر
  ٤,٣  ٠,٠  ٠,٥  )مبا يف ذلك هونغ كونغ(الصني 

  ٤,٣  ٠,٠  ٠,٥  إندونيسيا
  ٤,٣  ٠,٠  ٠,٥  اجلمهورية العربية السورية

  ٠,٠  ٠,٠  ٢٢,٥  غري معروف
  ٠,٠  ٣,٥  ٢,٢  ) سالمية اإل-مجهورية (إيران 

  ٠,٠  ٣,٥  ٢,٢  باكستان
  ٠,٠  ٢,٦  ١,٦  السودان

  ٠,٠  ٠,٩  ٠,٥  مجهورية الكونغو
  ٠,٠  ٠,٩  ٠,٥  غينيا

  ٠,٠  ٠,٩  ٠,٥  اجلماهريية العربية الليبية
  ٠,٠  ٠,٩  ٠,٥  رواندا
  ٠,٠  ٠,٩  ٠,٥  أرمينيا

  ٠,٠  ٠,٩  ٠,٥  بنغالديش
  ٠,٠  ٠,٩  ٠,٥  ميامنار

  ٠,٠  ٠,٩  ٠,٥  احملتلةاألراضي الفلسطينية 
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  اجلنس والعمرنوع منح محاية تكميلية حبسب اجلنسية و
  غري حمدد  اإلناث  الذكور  اجملموع  غري حمدد اإلناث  الذكور  اجملموع  البلد األصلي

  ٢٠,٦  ١٥,٢  ٦٤,٢ ١٠٠,٠  ٣٤  ٢٥  ١٠٦  ١٦٥  اجملموع
    ٥,٩  ٩٤,١ ١٠٠,٠    ٣  ٤٨  ٥١  أفغانستان

  ٩٤,٤  ٠,٠  ٥,٦ ١٠٠,٠  ٣٤  ٠  ٢  ٣٦  غري معروف
    ١١,١  ٨٨,٩ ١٠٠,٠    ٢  ١٦  ١٨  العراق
    ٢٨,٦  ٧١,٤ ١٠٠,٠    ٢  ٥  ٧  غينيا

    ٤٢,٩  ٥٧,١ ١٠٠,٠    ٣  ٤  ٧  الصومال
    ٥٠,٠  ٥٠,٠ ١٠٠,٠    ٣  ٣  ٦  أوغندا
مجهورية (  إيران

    ٣٣,٣  ٦٦,٧ ١٠٠,٠    ٢  ٤  ٦  ) اإلسالمية-
أفريقيا   مجهورية
    ٥٠,٠  ٥٠,٠ ١٠٠,٠    ٢  ٢  ٤  الوسطى
    ٢٥,٠  ٧٥,٠ ١٠٠,٠    ١  ٣  ٤  السودان
    ٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠    صفر  ٤  ٤  باكستان

    ٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠    صفر  ٣  ٣  كوت ديفوار
األراضي 

    ٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠    صفر  ٣  ٣  طينية احملتلةالفلس
    ٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠    صفر  ٢  ٢  بوركينا فاسو

    ٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠    صفر  ٢  ٢  بنغالديش
    ١٠٠,٠  ٠,٠ ١٠٠,٠    ٢  صفر  ٢  جورجيا
    ١٠٠,٠  ٠,٠ ١٠٠,٠    ٢  صفر  ٢  الفلبني
    ١٠٠,٠  ٠,٠ ١٠٠,٠    ١  صفر  ١  إريتريا
    ٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠    صفر  ١  ١  غانا
    ١٠٠,٠  ٠,٠ ١٠٠,٠    ١  صفر  ١  غربامل

    ١٠٠,٠  ٠,٠ ١٠٠,٠    ١  صفر  ١  نيجرييا
    ٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠    صفر  ١  ١  رواندا
    ٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠    صفر  ١  ١  تونس

    ٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠    صفر  ١  ١  سري النكا
العربية   اجلمهورية
    ٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠    صفر  ١  ١  السورية
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