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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
  الدورة الرابعة واخلمسون

   ٢٠١٣مارس /آذار ١ -فرباير /شباط ١١

  النظر يف التقارير الدوريةيف سياق قائمة القضايا واألسئلة     

  اليونان    
نظر الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة يف التقريـر الـدوري الـسابع لليونـان                    

)CEDAW/C/GRC/7.(  

  نظرة عامة    
يرجى تقدمي بيانات إحصائية حمدثة مصنفة حسب نوع اجلنس واملوقع اجلغرايف تتعلق   -١

.  ضـد املـرأة     والصحة والعنف  والعمالة، مثل التعليم     الرئيسية التفاقية وأحكامها امبجاالت  
 علـى   بغرض الوقوف اخلطوات املتخذة جلمع وحتليل البيانات بصورة منتظمة         بيانويرجى  

  . املنتميات إىل الفئات احملرومةللنساءالوضع احلقيقي 
وبيان على وجه اخلـصوص   ،يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن عملية إعداد التقرير   -٢

. يما مع املنظمات النسائية غـري احلكوميـة        وال س  ،مدى إجراء مشاورات مع اجملتمع املدين     
  .ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير وقدمته إىل الربملان

 والتخفيضاتيرجى تقدمي بيانات ومعلومات حمدثة عن آثار األزمة املالية على الفقر              -٣
التدابري املتخـذة   ستفيضة عن   تقدمي معلومات م  ويرجى  . يف امليزانية اليت تؤثر على حالة املرأة      

  . والتخفيف من حدهتا٢٠١٠للتصدي آلثار األزمة املالية على املرأة منذ عام 
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  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
إىل أن اللجنة التـشريعية املتخصـصة يف         )١()١ من املرفق    ٦الفقرة  (يشري التقرير     -٤

إعداد قانون جديد   بصدد  ت تقدمي التقرير،     هذه اللجنة كانت وق    إىل أن  و ٢٠١٠يوليه  /متوز
وإعادة صياغة التشريع املتعلق    ) ١ من املرفق    ١٢الفقرة  (بني اجلنسني   احلقيقية  بشأن املساواة   

يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن والية      ). ١ من املرفق    ٦الفقرة  (مبكافحة العنف ضد املرأة     
 ااملشار إليهاألحكام التشريعية  تا كان وكذلك معلومات حمدثة عما إذوتكوينها،هذه اللجنة 
  . وُعدلت تأعاله قد صيغ

كانـت  إىل أن اللجنة التشريعية املتخصصة ) ١ من املرفق    ٢٥الفقرة  (يشري التقرير   و  -٥
" حتديثها وحتـسينها "قانون األسرة بغية  احلالية ل حكام  يف األ بصدد النظر   وقت تقدمي التقرير،    

يرجى تقـدمي   و.  القانون الوطين والشريعة يف الدولة الطرف      تطبيقبالنظر إىل التناقضات يف     
خلت، وإذا كان األمر كذلك فما هي النتائج اليت         دقد أ هذه التعديالت   ت   كان نمعلومات إ 

  .أسفرت عنها

   إىل القضاءإمكانية اللجوء    
 تعتـزم  املرأة إىل القـضاء،      فرص جلوء إىل أنه بغية تيسري     ) ٢٣الفقرة  (يشري التقرير     -٦
 بـشأن التـشريع     ٢٠١١يف عام   منهجية  ألمانة العامة للمساواة بني اجلنسني إجراء دراسة        ا

احلايل للمساواة بني اجلنسني يف القطاعني العام واخلاص بغية حتسني وتبسيط اللوائح لتنفيذها             
 مـستجدة يرجى تقدمي معلومـات     . تنفيذاً فعاالً يف اإلدارات العامة واحملاكم وآليات الرصد       

 وكذلك عن اخلطوات امللموسة املتخـذة       ،هذه الدراسة التقدم يف إجراء     عن حالة    ومفصلة
  .لطرفاة ل املرأة إىل القضاء يف الدوفرص جلوءلتحسني 

  العنف ضد املرأة    
إىل أن األمانة العامة للمساواة بني اجلنـسني        ) ١ من املرفق    ٣الفقرة  (يشري التقرير     -٧

 يف مجيع منـاطق الـبالد   ٢٠١١عملها ابتداًء من عام  تبدأ على أنأنشأت مراكز استشارية  
لتقدمي املعلومات القانونية املتخصصة ومكافحة العنف القائم على نوع اجلنس يف مجيع أحناء             

 ٥الفقـرة   (ويشري التقرير أيـضاً     .  التمثل القانوين اجملاين للنساء ضحايا العنف      وإتاحةالبالد  
كان من املقـرر أن     نة لنجدة ضحايا العنف املرتيل      اخلطوط الساخ إىل إنشاء بعض    ) ١املرفق  
هذه املراكز وخطوط النجـدة     اإلفادة إن بدأت    يرجى  . ٢٠١٢يف عام   تشغيالً كامالً    تشغَّل

كافحة ملالوطنية خطة العمل لتقييم أثر ما آلية اإلحاطة إذا ما أنشئت يرجى  و.  عملها الساخنة

__________ 

 ما مل ترد اإلشارة إىل      (CEDAW/C/GRC/7) إىل التقرير الدوري السابع للدولة الطرف        اتتشري أرقام الفقر   )١(
 .غري ذلك
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وتقدمي معلومات عـن التقـدم      ) ١رفق   من امل  ٥الفقرة  . (٢٠١٣-٢٠٠٩العنف ضد املرأة    
  .يف تنفيذ هذه اخلطةاحملرز حىت اآلن 

يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة للتصديق على اتفاقية جملس أوروبـا            و  -٨
  .ة الطرفل الدوا وقعت عليهيت ال،ملنع ومكافحة العنف والعنف املرتيل ضد املرأة

  االجتار واالستغالل يف البغاء    
هذه البيانات غري   بيد أن   ،  )٧٩الفقرة  ( عن االجتار بالبشر     البيانات تقرير بعض    يقدم  -٩

 مصنفة  ،يرجى تقدمي بيانات إحصائية حمدثة ومفصلة     . مصنفة حبسب اجلنس واملوقع اجلغرايف    
 وال سيما عن عـدد      ،االجتار باملرأة واستغالهلا يف البغاء    اجلغرايف، عن   حبسب اجلنس واملوقع    

 وعدد الشكاوى الواردة والتحقيقات واملالحقـات واإلدانـات         ،يهم القصر  مبن ف  ،الضحايا
يرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري       و. والعقوبات املفروضة على مرتكيب مثل هذه اجلرائم      

  .املتخذة للتصدي لألسباب اجلذرية للبغاء

  صنع القراريف  السياسية و يف احلياةاملشاركة    
 أنه على الرغم من اخلطوات املتعددة اليت اختذهتا الدولة          )١٣٦الفقرة  (التقرير  يذكر    -١٠

يف احلياة الـسياسية    متثيل املرأة ضعيفاً    زال  ي ال   ،الطرف لزيادة مشاركة املرأة يف صنع القرار      
 الـسلك الدبلوماسـي      وكذلك يف  ،واألحزاب السياسية والربملان واحلكومة واإلدارة العامة     

تخذة لضمان زيادة عـدد النـساء يف        املتدابري  المات عن   تقدمي معلو يرجى  . والتعليم العايل 
كانـت  بيان إن يرجى أيضاً و. هيئات صنع القرار يف مجيع القطاعات وعلى مجيع املستويات      

الوعي بشأن أمهية مشاركة املرأة يف صنع القرار بالنسبة         إلذكاء  هذه التدابري تتضمن محالت     
  .للمجتمع ككل ورصد أثر هذه التدابري

ــ  -١١ ــر ذكروي ــرة ( التقري ــادة ) ٤٧الفق ــانون ٣أن امل             ٣٦٣٦/٢٠٠٨ مــن الق
)G.G.11/A/1-2-2008 (           املتعلقة بانتخاب أعضاء الربملان تنص على أن يكون عدد املرشـحني

من كل جنس يف قوائم األحزاب السياسية يعادل نسبة الثلث علـى األقـل مـن جممـوع        
ويقدم التقرير أيضاً بعض البيانات     .  لكل دائرة انتخابية   املرشحني، يف مجيع أحناء البالد وليس     

يرجـى  . ٢٠٠٩ و٢٠٠٧مشاركة املرأة يف الربملان الوطين يف عـامي      بشأن  ) ١٤٣الفقرة  (
اليت  وكذلك معلومات عن آخر االنتخابات ،أعالهاملذكور تقدمي معلومات عن تنفيذ القانون  

من حيـث   وعن تشكيلة الربملان اجلديد      ،٢٠١٢يونيه  /حزيرانيف الدولة الطرف، يف     جرت  
  . املتوازن للجنسنيالتمثيل 

ــذكر  -١٢ ــر وي ــان ( التقري ــم ) ٣٣ و٣١الفقرت ــانونني رق  ٣٣٨٧/٢٠٠٥أن الق
لنـساء  ل يف املائة    ١٠نسبة أقصاها   تخصيص  نظام احلصص القاضي ب    ألغيا   ٣٤٤٨/٢٠٠٦و

 يف املائة   ١٥ونسبة أقصاها   املطافئ اليونانية   هليئة  مبدارس اإلطفاء األكادميية التابعة     امللتحقات  
كان القانون قد حدد حـصص      إن  يرجى توضيح   . ة شرطة البلدي  اتيف قو العامالت  لنساء  ل
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 كـان ويرجى تقدمي معلومات عما إذا     . بني النساء والرجال  حقيقية  أعلى بغية حتقيق مساواة     
ا أعاله وتقدمي بيانـات  مار إليهاملشأعداد نساء املؤسستني إىل زيادة   أدى  إلغاء هذه احلصص    

  .التعديلالفترتني السابقة والالحقة هلذا مقارنة عن 

  التعليم    
أن عدد األوالد يف التعليم الثانوي أعلى مـن عـدد           ب) ١٧٢الفقرة  (يسلم التقرير     -١٣

معدالت التسرب مـن    احلالة وعن     معلومات عن األسباب اجلذرية هلذه     يرجى تقدمي . البنات
  . دراستهنالبناتلكي تواصل لتدابري املتخذة الدراسة وا

بأن خيارات التعليم واملهنة أمام املرأة ال تزال حتـدد          ) ١٧٣الفقرة  (ويسلم التقرير     -١٤
           أن) ١، املرفـق  ١٦الفقـرة  (التقرير أيـضاً  ويذكر .  القوالب النمطية اجلنسانية  على أساس 

ـ خلطـة   يف إطار    ،اختذتقد  بعض التدابري                   ل الوطنيـة للمـساواة املوضـوعية بـني        العم
 حبيث تشمل االعتبـارات     املناهج الدراسية للتعليم العايل   عة  جملرا،  ٢٠١٣-٢٠١٠اجلنسني  
ـ تخذة ملراجعة   املتدابري  اليرجى تقدمي معلومات عن     و. اجلنسانية  واملنـاهج   يـة واد التعليم امل

اواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان والقضاء      املسلتضمينها مسائل   الدراسية والكتب املدرسية    
  . على التمييز القائم على نوع اجلنس يف مجيع مستويات التعليم

  العمالة    
يرجى تقدمي  . مفتشية العمل إعادة تشكيل    عن) ١ املرفق   ،٢٢الفقرة  ( التقرير   حتدث  -١٥

ا هـذه املفتـشية     معلومات عن التشكيل اجلديد ملفتشية العمل وواليتها والتدابري اليت اختذهت         
 يذكرو. بني اجلنسني يف األجور   للتفاوت  اجلديدة وغريها من هيئات الدولة الطرف للتصدي        

 الشركاء االجتماعيني اتفقوا، يف إطار اسـتحداث أشـكال          أن) ٢٣٢الفقرة  (التقرير أيضاً   
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جديدة من تنظيم العمل، على أن يلحقوا بعقد العمل اجلماعي الوطين للفترة      

 يف حال الترويج له، يف التوفيق بني        عمل عن ُبعد الذي يتوقع أن يسهم،      اتفاقاً إطارياً بشأن ال   
يرجى تقدمي معلومات عن نتاج هـذه       و.  املرأة إمكانية توظيف املهنية وتعزيز   واألسرية  احلياة  

لتعزيز تكـافؤ الفـرص     اليت اختذت مؤخراً    املبادرة وكذلك معلومات عن غريها من التدابري        
  .واملشاركة وتقاسم مسؤوليات األسرة بشكل متساوي بني املرأة والرجلالعمالة لمرأة يف ل

              /أيـار  ١١ املـؤرخ    ٣٨٤٦يشري تقرير منظمة العمل الدولية إىل القانون رقـم          و  -١٦
طائفـة مـن   والذي قضى باسـتحداث  " اإلدارة واملسؤولية املاليتنيب"املتعلق  و ٢٠١٠مايو  

ويذكر أن أشكال العمالة املرنة هذه، وال سيما العمل لبعض الوقت أو             ،الة املرنة العمأشكال  
أن ويذكر التقريـر أيـضاً      . عرض على النساء يف غالب األحيان     العمل بالتناوب، هي اليت تُ    

تسند إليهن أعمال لبعض الوقت وأعمـال       النساء الاليت تعدن إىل العمل بعد إجازة الوضع         
يرجى تقدمي بيانات إحصائية، مـصنفة حبـسب        . ن مستويات أجورهن  مما يقلل م   بالتناوب
عن اللجوء إىل العمالة لبعض الوقت والعمالة بالتناوب أو أشكال العمالـة املرنـة              اجلنس،  
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تقدمي معلومات أيضاً عـن التـدابري املتخـذة         ويرجى  . وآثارها على مستويات أجور املرأة    
   .هلذه القضية للتصدي

  الصحة    
 وزارة الصحة والتضامن االجتماعي اليونانية نفـذت        أن) ١٩الفقرة  (لتقرير   ا يذكر  -١٧

 خطط عمل وطنية تتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية، وفريوس نقص املناعـة            ٢٠٠٧يف عام   
أن الـوزارة   ) ٢٥٥الفقـرة   (التقرير أيضاً   ويذكر  . اإليدز واألمراض املنقولة جنسياً   /البشري

 النتائج الـيت    يرجى تقدمي معلومات حمدثة عن    . ٢٠١٢-٢٠٠٨خطة أخرى للفترة    وضعت  
ويرجـى بيـان أهـم      . أسفرت عنها اخلطة األوىل وعن حالة التقدم يف تنفيذ اخلطة الثانية          

  .املنجزات اليت حتققت حىت اآلن والصعوبات الرئيسية اليت ووجهت أثناء تنفيذها
حولية من قبل سكان الدولة     مل يتعرض التقرير ملسألة استهالك التبغ واملشروبات الك         -١٨

 واملشروبات الكحوليـة،    ات عن مستوى استهالك النساء للتبغ     يرجى تقدمي معلوم  . الطرف
وعن التدابري املتخذة للتصدي لألمراض النامجة عن هذا االستهالك، وعن احلمالت الرامية إىل       

  .احلد من استهالك التبغ واملشروبات الكحولية، إن وجدت
أن أحد أهداف خطة العمل الوطنية للصحة اجلنـسية         ) ٢٥٦الفقرة   ( التقرير يذكر  -١٩

يرجى تقدمي  .  هي حتديث التشريع الوطين املتعلق باإلجهاض      ٢٠١٢-٢٠٠٨  للفترة واإلجنابية
  .والنتائج اليت حتققت حىت اآلنمعلومات عن اخلطوات املتخذة يف هذا اجملال 

  النساء الالجئات وملتمسات اللجوء    
، الذي يدمج التوجيه األورويب املتعلق بإجراءات       ١١٤/٢٠١٠سوم الرئاسي   نص املر   -٢٠

ة بطلب اللجوء على املساعدة من      ماللجوء يف القانون احمللي، على ضرورة حصول املرأة املتقد        
مترمجة فورية طوال عملية النظر يف طلبها، إال أن املعلومات اليت بني يدي اللجنة تشري إىل أن                 

وال يقدم التقرير أي    . وملتمسات اللجوء جيهلن حقوقهن ويتعرضن للتمييز     النساء الالجئات   
بيانات إحصائية رمسية عن النساء الالجئات وملتمسات اللجوء وال عن طلبـات اللجـوء              

يرجى تقدمي بيانات إحصائية حمدثـة،  . املقدمة على أساس االضطهاد القائم على نوع اجلنس      
األشخاص الالجئني وملتمسي اللجوء وعن عدد      ، عن   مصنفة حبسب اجلنس واملوقع اجلغرايف    

ويرجى أيضاً بيان ما إذا كـان  . املرافق املتاحة هلم، وكذلك معلومات عن نوعية هذه املرافق     
املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون وحراس احلدود حيصلون على التدريب والتوعية باملبـادئ            

د القائم على نوع اجلنس وتقـدمي احلمايـة         التوجيهية يف كيفية التعامل مع حاالت االضطها      
  .لالجئات وملتمسات اللجوء

        


