
CEDAW/C/GRC/CO/6  األمــم املتحـدة 

 

 تفاقية القضاء على مجيـعا
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
26 February 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
260207    260207    07-24372 (A) 

*0724372* 

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 ة والثالثونبعالدورة السا

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين١٥
 اليونان: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

جلـستيها   يف) CEDAW/C/GRC/6(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس لليونان         - ١
ــودتني يف ٧٦٨ و ٧٦٧ ــاين ٢٤ املعقـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــر  (٢٠٠٧ينـ  CEDAW/C/SR.767انظـ

، CEDAW/C/GRC/Q/6  الوثيقـة واألسئلة يفاملشتملة على القضايا وترد قائمة اللجنة   ). 768 و
 .CEDAW/C/GRC/Q/6/Add.1الوثيقة ترد قائمة ردود اليونان يف  بينما

 
 مقدمة  

 وفقــاتقــديرها للدولــة الطــرف لتقــدميها التقريــر الــدوري الــسادس  تعــرب اللجنــة عــن  - ٢
وتعـرب أيـضا عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لتقـدميها              . لمبادئ التوجيهية اليت وضـعتها اللجنـة      ل

قبــل  املــواألســئلة الــواردة يف القائمــة والــيت أثارهــا الفريــق العامــل   القــضايا ردودا خطيــة عــن 
يــضاحات اإلضــافية الــيت أدلــت هبــا ردا علــى األســئلة    الــدورة، وكــذلك للبيــان الــشفوي واإل 

 .اللجنةطرحتها الشفوية اليت 

مـني العـام للمـساواة بـني        األرئاسـة   بوفـدا   إلرسـاهلا   الدولـة الطـرف     علـى    اللجنـة    وتثين - ٣
وتعـرب  .  احلكوميـة كاتـب اجلنسني، ضم يف عضويته نساء ورجاال ميثلون خمتلف الوزارات وامل  

 .حوار الصريح والبناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنةاللجنة عن تقديرها لل

أن التقريـر أعـّد يف إطـار عمليـة تـشاركية ضـمت أجهـزة            مـع التقـدير     وتالحظ اللجنة    - ٤
 .مستقلنيخرباء وحكومية ومنظمات غري حكومية ومنظمات نسائية 

ــثين - ٥ ــة وت ــى  اللجن ــاين   عل ــصديقها يف كــانون الث ــة الطــرف لت ــاير /الدول ــى ٢٠٠٢ين  عل
 .الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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 ١قبـول تعـديل الفقـرة       مـسألة   أن الدولة الطـرف تنظـر يف        مع التقدير   وتالحظ اللجنة    - ٦
 . من االتفاقية، الذي يتعلق مبوعد انعقاد اجتماع اللجنة٢٠من املادة 

 دول أطـراف أخـرى      بدتـه علـى مـا أ    العتراضها  لطرف  الدولة ا على   اللجنة أيضا    وتثين - ٧
 .من حتفظات ترى الدولة الطرف أهنا ال تتماشى مع هدف االتفاقية ومقصدها

 
 اجلوانب اإلجيابية  

لإلصــالحات القانونيــة الــيت اعتمــدهتا مــؤخرا والــيت  الدولــة الطــرف علــى  اللجنــة تــثين - ٨
وترحـب علـى وجـه      . املـساواة بـني اجلنـسني     ترمي إىل القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وتعزيـز              

 يف صـــلب ١١٦ مـــن املـــادة ٢ بـــإدراج الفقـــرة ٢٠٠١قيامهـــا يف عـــام : ا يلـــياخلـــصوص مبـــ
لقـضاء علـى    ضمان ا الدستور، الـيت تنـشئ مـسؤولية الدولـة الطـرف عـن اختـاذ تـدابري خاصـة لـ                    

االجتــار بــشأن قمــع  ٣٠٦٤/٢٠٠٢لقــانون ا ،٢٠٠٢ يف عــام ، واعتمادهــا؛التمييــز ضــد املــرأة
بـــشأن تقـــدمي  ٢٣٣/٢٠٠٣ املرســـوم اجلمهـــوري ،٢٠٠٣غـــري املـــشروع بالبـــشر؛ ويف عـــام 

 املتعلـق  ٣٢٧٤/٢٠٠٤لقـانون  ا ،٢٠٠٤املساعدة إىل ضحايا االجتار غـري املـشروع؛ ويف عـام           
لقـانون املتعلـق   ا ،٢٠٠٦ؤقتة لضحايا االجتار غري املشروع؛ ويف عـام  املقامة اإلبإصدار تصريح  

لقانون املتعلق باملعاملة املتكافئة للرجـل واملـرأة        ا ، أيضا ٢٠٠٦عنف املرتيل؛ ويف عام     مبكافحة ال 
 . والعمل واملهنوظيفيف ميدان الت

خالل احلوار البناء مـن إرادة سياسـية لتنفيـذ          أبدته  الدولة الطرف ملا    على   اللجنة   وتثين - ٩
 .أحكام االتفاقية تنفيذا تاما

ا للدولـة الطـرف لتوقيـع مـذكرة تعـاون بـني األمانـة العامـة         وتعرب اللجنة عن تقـديره    - ١٠
للمساواة بني اجلنسني ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل تعزيز ومحاية حقـوق              

 .املهاجرات من النساء والفتيات، وإلعداد خطة عمل ترمي إىل تنفيذ املذكرة

املـرأة،  تعزيـز عمالـة     ابري قانونيـة ل   وهتنئ اللجنـة الدولـة الطـرف علـى مـا اختذتـه مـن تـد                 - ١١
 الـذي يعيـد حتديـد الفئـات الـيت تلـيب شـروط األهليـة                 ٣٢٥٠/٢٠٠٤سيما سـنها القـانون       وال

للتوظيف، من خالل مجلـة أمـور منـها توسـيع حـصة فئـة األمهـات الالئـي لـديهن أطفـال دون              
 يف ٦٠صل إىل  يف املائة، والذي ينص على ختـصيص حـصة للنـساء تـ      ١٠السن القانونية بنسبة    

 .املستفيدين من تلك الوظائفعن العمل املائة من خمتلف فئات العاطلني 
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 االت القلق الرئيسية والتوصياتجم  
بينما تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام االتفاقيـة علـى حنـو                 - ١٢

 التعليقــات اخلتاميــة منــتظم ومــستمر، فإهنــا تــرى أن الــشواغل والتوصــيات املبينــة يف هــذه 
األولويـة مـن اآلن وحـىت موعـد تقـدمي التقريـر             سبيل  تستدعي اهتمام الدولة الطرف على      

وتبعا لذلك، هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك اجملاالت يف            . الدوري القادم 
معرض تنفيذ أنشطتها وأن تقدم معلومات عما اختذته من إجراءات وأحرزته مـن تقـدم يف              

وتـدعو الدولـة الطـرف إىل أن تقـدم هـذه التعليقـات اخلتاميـة إىل            . قريرها الدوري القادم  ت
 .مجيع الوزارات ذات الصلة وإىل الربملان من أجل كفالة تنفيذها تنفيذا تاما

وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق اســتمرار املواقــف القائمــة علــى الــسلطة األبويــة واألفكــار   - ١٣
ــة املتأصــلة فيمــا يت  ــساء والرجــال يف األســرة ويف اجملتمــع    النمطي ــأدوار ومــسؤوليات الن ــق ب . عل

أمـام تنفيـذ االتفاقيـة وتعـد سـببا جـذريا يف ممارسـة              هامـة   عقبـة    النمطيـة    قوالـب وتشكل هذه ال  
يف عــدد مــن اجملــاالت، حتــرم فيهــا مــن املزايــا قــع ااملــرأة موشــغل العنــف ضــد املــرأة وأيــضا يف 

 .واحلياة السياسية والعامةفيها مجيع قطاعات سوق العمل  مبا

ــة بإحــداث تغــيريات يف       - ١٤ ــدابري كفيل ــة الطــرف ت ــأن تتخــذ الدول ــة ب وتوصــي اللجن
املـرأة   النمطيـة املتعلقـة بـدور        قوالـب املواقف التقليدية القائمة علـى الـسلطة األبويـة ويف ال          

جهــة التـدابري علــى محـالت التوعيـة والتثقيــف العـام املو    هـذه  وميكـن أن تــشتمل  . والرجـل 
قوالب الوصوال إىل القضاء على   للنساء والبنات، وكذلك وبوجه خاص للرجال والبنني،        

يف األسـرة واجملتمـع، وفقــا   املـرأة والرجــل  النمطيـة املتـصلة بـاألدوار التقليديــة املـسندة إىل     
وتوصي أيضا بأن تزيـد الدولـة الطـرف مـن           . من االتفاقية ) أ (٥و  ) و (٢ألحكام املادتني   

اب استمرار انعدام املساواة بني املرأة والرجل، مبا يف ذلـك عـن طريـق إجـراء                 توضيح أسب 
النمطيـة املتـصلة بـدور اجلنـسني،        املؤسـسية الـيت تعـزز األفكـار         الدراسات بـشأن القواعـد      

 احملــددة إليــديولوجيا تنمــيط األفكــار يف الدولــة الطــرف، وتكــاليف إلقــاء عــبء  ظــاهروامل
دفوع  لعمــل النــساء غــري املــساء وحــدهن، والقيمــة النقديــةالتــدبري املــرتيل علــى عــاتق النــ 

كأســاس الختــاذ تــدابري معــززة للتــصدي لتلــك  الــدروس املستخلــصة اســتخدام  ، مثاألجــر
 . النمطيةالقوالب

مــرتكيب علــى وبينمــا تالحــظ اللجنــة أن التــشريع الــوطين يــنص علــى إنــزال عقوبــات   - ١٥
صاف فيمــا يتعلــق بانتــهاكات احلــق يف عــدم  أفعــال التمييــز بــسبب اجلــنس، وعلــى ســبل االنتــ 

التمييز واحلق يف املساواة، يساورها القلق ألن املرأة قد تكون على غـري علـم بـسبل االنتـصاف                 
 . املتاحة هلا يف حالة انتهاك حقوقها أو قد يتعذر عليها الوصول إىل تلك السبل
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 تعتـرض سـبيل املـرأة       وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تزيـل العوائـق الـيت قـد              - ١٦
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تقـدمي خـدمات         . العدالـة بالنسبة إلمكانية اللجـوء إىل      

 يف حـاالت التمييـز، إضـافة    حق الرجوع القـانوين املتـاح  املساعدة القانونية والتوعية بشأن   
  .إىل رصد نتائج تلك اجلهود

لطـرف لتعزيـز إدمـاج نـساء األقليـات يف           وتالحظ اللجنة التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة ا           - ١٧
رومـا، بيـد أهنـا      الاجملتمع اليوناين، مـن قبيـل خطـة العمـل املتكاملـة لإلدمـاج االجتمـاعي لنـساء                   

تظل قلقة إزاء استمرار تعرض نـساء فئـات األقليـات العرقيـة، وال سـيما نـساء الرومـا والنـساء                      
. ى التعلـيم والعمـل والرعايـة الـصحية         أشكال التمييز فيما يتعلق باحلصول علـ       لشىتاملسلمات،  

 .وتشعر اللجنة باألسف حيال افتقار التقرير ملعلومات وبيانات عن تلك الفئات من النساء

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنفيذ تدابري فعالة من أجل القـضاء علـى التمييـز                - ١٨
مات، وتعزيـز متـتعهن   ضد نساء األقليـات العرقيـة، وال سـيما نـساء الرومـا والنـساء املـسل              

وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـضّمن تقريرهـا القـادم معلومـات                 . حبقوق اإلنسان 
عــن حالــة نــساء فئــات األقليــات العرقيــة، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق باحلــصول علــى خــدمات 

لتحسني احلـصول علـى هـذه    ، وعن تأثري التدابري املتخذة صحيةالتعليم والعمل والرعاية ال   
 .ات وما حتقق من نتائج، فضال عن تبيان االجتاهات الناشئة مبرور الوقتاخلدم

، وال سـيما   ٢٠٠٦وبينما ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة العنف املرتيل يف عـام             - ١٩
العنف البدين ضـد القاصـرين، يـساورها القلـق          وحظر  جرمية  يف إطار الزواج    االغتصاب  اعتبار  

 الوساطة املتاح يف القضايا اجلنائيـة بالنـسبة لـبعض أشـكال العنـف      إزاء إمكانية أن يؤدي إجراء   
 .من جديدايا املدعي العام، إىل وقوع النساء الالئي كابدن العنف ضحمببادرة من املرتيل، 

وتوصي اللجنة بأن جتري الدولـة الطـرف دراسـات وأن ترصـد عـن كثـب قـانون                    - ٢٠
 من أجـل كفالـة تنفيـذ     الذي ينطوي عليهطةمكافحة العنف املرتيل، وال سيما إجراء الوسا  

عــزز، وال تفــضي إىل إفــالت اجلنــاة مــن حتــرم فيــه حقــوق اإلنــسان وُتالتــشريع علــى حنــو ُت
إىل وضـع تـدابري لتـدريب القـضاة الـذين يتولـون             الدولـة الطـرف     وتـدعو اللجنـة     . العقاب

 علــى تعزيــز قــدرهتمالوســاطة يف اإلجــراءات اجلنائيــة املتعلقــة بقــضايا العنــف املــرتيل بغيــة   
 .يراعي األمور اجلنسانية التصدي للعنف ضد املرأة مبا

 ملكافحــة تنفيــذها جــرى الــيت التــدابريختلــف مب اللجنــة فيــه ترحــب الــذي الوقــت ويف - ٢١
 ملكافحـة  متكاملة وطنية عمل خطة واعتماد التشريعات تنقيح  ذلك يف مبا باألشخاص، االجتار
 غـري  اإلنفـاذ  وبـشأن  والفتيات، بالنساء  االجتار استمرار بشأن قلقة التز ال فإهنا بالبشر، االجتار
   .باألشخاص باالجتار املتعلقة للتشريعات الكايف
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ــة تطلــبو - ٢٢ ــة إىل اللجن ــذا تنفــذ أن الطــرف الدول ــة العمــل خطــة فعــاال تنفي  الوطني
 االجتـار  قـانون  إنفـاذ  كفالـة   إىل الطـرف  الدولـة  وتـدعو      . بالبـشر  االجتـار  ملكافحـة  املتكاملة

 أيـضا  وتوصـي      .فعـال  حنـو  علـى  ومعاقبتهم اجلناة مبقاضاة وخاصة تاما، تنفيذا باألشخاص
 املــساعدة وتقــدمي بالبــشر االجتــار منــع إىل الراميــة جهودهــا مــن الطــرف  الدولــة عــززت بــأن

     .الضحايا للنساء والدعم

 يف اجلنــسني مــن لكــل ارها الثلــث مقــدإلزاميــة حــصة تحديــدب اللجنــة تــشيد حــني يفو - ٢٣
 قلقـة  فإهنـا  احلكومية، الوكاالت جلميع  اجلماعية وللهيئات احمللية لالنتخابات االنتخابية القوائم
 القــرار، اختــاذيف جمــال و والعامــة الــسياسية احليــاة مــستويات مجيــع يف املــرأة متثيــل تــدين بــشأن
 للمـرأة  احملـدودة  املـشاركة  بشأن أيضا قلقة لجنةوال    .الدبلوماسي والسلك  الربملان يف سيما وال
     .العمل أرباب ورابطات النقابات يف

 أجل من املوجود احلصص لقانون الفعلي اإلنفاذ إىل الطرف الدولة اللجنة تدعوو - ٢٤
 الوكـاالت  جلميـع  اجلماعيـة  اهليئـات  ويف  املنتخبـة،  احملليـة  اهليئـات  يف املـرأة  مـشاركة  زيادة

 مـن  ١ للفقـرة  وفقـا  مؤقتـة  خاصـة  تدابري بتنفيذ الطرف الدولة اللجنة وتوصي     .احلكومية
 ٧ املـادتني  ألحكـام  االمتثـال  لتعجيـل كوسيلة ،٢٥ العامة وتوصيتها االتفاقية  من ٤ املادة
 فيهــا مبــا اجملــاالت،  مجيــع يف للمــرأة الــسياسية املــشاركة لزيــادة وذلــك االتفاقيــة، مــن ٨ و

 املرأة مشاركة بأمهية للتوعية أنشطة بتنفيذ أيضا توصي كما    .الدبلوماسي والسلك الربملان
 الدولــة تتخــذ أن أيــضا اللجنــة وتقتــرح    .ككــل للمجتمــع  بالنــسبة القــرار اختــاذ عمليــة يف

 املـشاركة  لكفالـة  مناسـبة  تـدابري  االتفاقيـة،  مـن  )ج( ٧ و )هــ ( ٢ للمـادتني  وفقـا  الطرف،
 رصـد  علـى  الطرف الدولة وتشجع     .العمل أرباب ورابطات قاباتالن يف للمرأة املتساوية 

  .الوقت مرور  مع واالجتاهات املتخذة التدابري أثر

 اإلجهـــاض يـــستخدمن املراهقـــات والفتيـــات النـــساء نمـــن أقلـــق ال اللجنـــةيـــساور و - ٢٥
 فــرص احلــصول علــى خــدمات تنظــيم األســرة   كفايــة عــدم بــسبب النــسل، لتحديــد كطريقــة

 عمـر  حـسب  موزعـة  اإلجهـاض  حاالت عن بيانات وجود لعدم وتأسف    .احلمل منع لووسائ 
من ارتفاع عـدد احلـاالت    أيضا قلقة واللجنة    .اإلثنية وجمموعاهتم هلا خيضعون الذين األشخاص

   .القيصرية لعملياتا اليت يتم فيها إجراء

إتاحـة احلـصول     إىل ترمـي  وسياسـات  برامج بتنفيذ الطرف الدولة اللجنة وتوصي - ٢٦
معلومــات بــشأن  لــىع املراهقــات،  والفتيــات األقليــات نــساء فــيهن مبــن للنــساء، الفعلــي

 إىل احلاجة النساء جنَّبمما يُ  ،خدمات تنظيم األسرة  و احلمل منع وسائلالرعاية الصحية و  
نفيـذ  ت علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وحتـث     .النـسل  لتحديد كطريقة اإلجهاض  إىل اللجوء
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 أجـل  مـن  واملـراهقني   والنـساء  للرجـال  واإلجنابيـة  اجلنـسية  ةرامج تثقيفيـة يف جمـال الـصح       ب
، مبـادرات  تنفيـذ  إىل الطـرف  الدولـة  أيضا اللجنة وتدعو    .املسؤول اجلنسي السلوك تعزيز

  عدد احلاالت الـيت يـتم فيهـا إجـراء       من احلد بالتشاور الوثيق مع األوساط الطبية من أجل      
     .يصريةالق العمليات 

ــرب - ٢٧ ــة وتع ــن اللجن ــا ع ــشأن قلقه ــدين ب ــل ت ــساء، متثي ــ الن ــيهن نمب ــساء ف ــات ن  جمموع
     .العايل التعليمإطار  يف األقليات،

 بوصـفه  التعليم بأمهية الوعي لزيادة تدابري تنفيذ على الطرف الدولة اللجنة حتثو - ٢٨
 الطـرف  الدولـة  تتخـذ  بـأن  نةاللج وتوصي . ملرأةا لتمكني وأساسا اإلنسان حقوق من حقا
 بـشأن  ،٢٥ العامـة  والتوصـية  االتفاقية من ٤ املادة من ١ للفقرة وفقا مؤقتة خاصة تدابرب
 نـساء  فـيهن  مبـن  ،العـايل  التعلـيم  يف النـساء،  متثيـل  زيـادة  أجـل  مـن  املؤقتة، اخلاصة  التدابري
 تقريرهــا يف وأثرهــا املتخــذة التــدابري  عــن اإلبــالغ الطــرف الدولــة إىل وتطلــب . تاألقليــا
  .املقبل الدوري

ــة وتعــرب - ٢٩ ــشأن قلقهــا عــن اللجن ــرأة وضــع ب ــز وضــع وهــو العمــل، ســوق يف امل  يتمي
 وفجـوة  األجـر   تدنيـة العمـل امل   قطاعـات  يف النـساء  زتركُّـ بو اإلنـاث   بـني  بطالـة ال  معدل بارتفاع
 عــدد عــن إحــصائية تبيانــا تقــدمي لعــدم أيــضا قلقــة واللجنــة    .النــساء و الرجــال بــني األجــور
   .واخلاص العام نيالقطاع من كل يف والدية  إجازة يأخذون الذين الرجال

 سوق يف والرجل املرأة بني الفرص تكافؤ كفالة على الطرف الدولة اللجنة وحتث - ٣٠
 مـن  ٤ املادة من ١ للفقرة وفقا مؤقتة،  خاصة تدابري اختاذ منها إجراءات خالل من العمل

 بتعزيـز  اللجنـة  وتوصـي     .املؤقتـة  اخلاصة التدابري بشأن ،٢٥ رقم العامة لتوصيةوا االتفاقية
 األفقـي  املـستويني  علـى  ،عـزل املهـين   ال علـى  والقـضاء  اإلناث  بني بطالةال من  للحد اجلهود

 وتوصـي     .وسـدها   والرجـال  النـساء  بـني  األجـور  فجـوة  وتقلـيص  السواء، على والعمودي
 ١١ املـادة  مـن  ٣ للفقرة وفقا لتشريعاهتا، منتظمة مراجعات راءبإج الطرف الدولة اللجنة
 أيـضا  اللجنـة  وحتث    .العمل سوق يف املرأة تعترض اليت  احلواجز ختفيض بغية االتفاقية، من

 باعتبـار  الوالديـة،  جـازة اإل أحكـام  مـن  والرجال النساء استفادة رصد على الطرف الدولة
 مـن  املزيد لتشجيع حوافز واستحداث األسرة، اتمسؤولي يف املشاركة على مؤشرا ذلك 

 أثـر  رصـد  إىل أيـضا  الطـرف  الدولـة   وتـدعو     .الوالديـة  جـازة اإل من االستفادة على الرجال
  .املقبل الدوري تقريرها يف عنها واإلبالغ احملققة، والنتائج املتخذة التدابري

ــ عــن معلومــات وجــود عــدم بــشأن القلــق عــن اللجنــة وتعــرب - ٣١  غــري املهــاجرات ةحال
  .ألوالدهن ميالد شهادات  على احلصول على القادرات
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 ميالد شهادات توفري كفالة أجل من تدابري اختاذ إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو - ٣٢
      .املهاجرات ألوالد

 املـسلمة  األقليـة  علـى  لليونـان  العام القانون تطبيق عدم بشأن القلق عن اللجنة وتعرب - ٣٣
 .بالــشريعة ُتحكــم أن ختتــار أن ميكنــها  املــسلمة اجلاليــات أن مبــا ث،اريواملــ الــزواج سائلمــ يف

 تعـارض ي ممـا  املـسلمات،  النـساء  ضـد  متييـز  إىل الوضـع  هـذا  من أن يؤدي  قلق  ال اللجنة ويساور
 وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق اســتمرار ظــاهريت الــزواج  .االتفاقيــة مــن ١٦ واملــادة الدســتور  مــع

وتعدد الزوجات بني املسلمني بالرغم من أهنما تتعارضان مع النظام الدسـتوري اليونـاين              املبكِّر  
 .واالتفاقية

 النــساء وعــي زيــادة  مــضاعفة اجلهــود بغــرضعلــى الطــرف الدولــة اللجنــة وحتـث  - ٣٤
 أحكــام مــن اســتفادهتن وكفالــة  االنتــهاكات، ضــد االنتــصاف وســبل حبقــوقهن املــسلمات

 وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إنفـاذ قانوهنـا           .ثاريعلقة بالزواج وامل  ن اليوناين املت  القانو
الذي حيظر الزواج املبكِّر وتعـدد الزوجـات واختـاذ تـدابري شـاملة هتـدف إىل القـضاء علـى               

 مــن االتفاقيــة ١٦هــذه املمارســات، مبــا يتماشــى مــع النظــام الدســتوري اليونــاين، واملــادة   
 . املساواة يف إطار الزواج والعالقات األسرية للجنة بشأن٢١والتوصية العامة 

 الراميـة  اجلنـسني  بني املساواة حبوث مركز بأعمال اللجنة فيه ترحب الذي الوقت ويف - ٣٥
 تـشري  فإهنـا  باملرأة، والنهوض اجلنسني بني املساواة بتشجيع املتعلقة  احلكومة سياسات دعم إىل
 األقليـات،  بنـساء  املتعلقـة  سـيما  وال البحـوث،   كزمر أجراها اليت الدراسات نتائج أن إىل بقلق
  .الطرف الدولة تقرير يف تدرج مل

 اليت الدراسات نتائج املقبل تقريرها تضمـِّـن أن الطرف الدولة إىل اللجنة وتطلب - ٣٦
 وتـشجع     .األقليـات  بنـساء  يتعلـق  مـا  سيما  وال اجلنسني، بني املساواة حبوث مركز أجراها
 كأســاس الدراســات هــذه مثــل واســتنتاجات نتــائج اســتخدام علــى لطــرفا الدولــة أيــضا

 بـني  املـساواة  ملبـدأ  الفعلـي  التحقيـق  إىل الرامـي  والسياسي التشريعي إطارها تعزيز ملواصلة 
     .والرجل املرأة

 تعــديل ممكــن وقــت أقــرب يف تقبــل أن علــى الطــرف الدولــة اللجنــة وتــشجع - ٣٧
  .اللجنة اجتماع بوقت املتعلقة  فاقيةاالت من ٢٠ املادة من ١ الفقرة

 ومنـهاج  إعـالن  مـن  كاملـة  اسـتفادة  االسـتفادة  علـى  الطرف الدولة اللجنة وحتث - ٣٨
 وتطلب االتفاقية، مبوجب التزاماهتا تنفيذ عند االتفاقية،  أحكام يعززان اللذين بيجني عمل
   .املقبل الدوري تقريرها يف ذلك عن معلومات إدراج إليها
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 عنــه غــىن ال أمــر لالتفاقيــة والفعــال التــام التنفيــذ أن علــى أيــضاً اللجنــة وتــشدد - ٣٩
 أحكــام وإبــراز جنــساين منظــور  إدمــاج إىل وتــدعو     .لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف لتحقيــق
ــة ــع يف صــريح بــشكل االتفاقي ــة اجلهــود مجي ــة األهــداف حتقيــق إىل الرامي ــة، اإلمنائي  لأللفي

  .املقبل الدوري تقريرها يف ذلك عن معلومات إدراج رفالط الدولة إىل وتطلب 

 الرئيـسية  الدوليـة  اإلنـسان  حقـوق  صـكوك  إىل الدول انضمام أن اللجنة وتالحظ - ٤٠
 أوجـه  مجيـع  يف األساسـية   رياهتـا حبو اإلنـسان  حقـوق ا هلـا مـن      مبـ  املـرأة  متتـع  يعـزز  )١(السبعة
 علــى التــصديق إمكانيــة يف النظــر علــى اليونــان حكومــة اللجنــة تــشجع ولــذلك،    .احليــاة

 العمـال  مجيـع  حقـوق  حلمايـة  الدوليـة  االتفاقيـة  وهي بعد، فيها طرفا تصبح مل  اليت االتفاقية
  .أسرهم وأفراد املهاجرين

 النــاس، جلعـل  اليونــان يف اخلتاميـة  التعليقــات هلـذه  الواســع النـشر  اللجنــة وتطلـب  - ٤١
 ومنظمــات النــسائية واملنظمــات  الربملــانيونو يوناسيوالــس احلكوميــون املــسؤولون ومنــهم
 والفعليـة  القانونيـة  املـساواة  لـضمان  اختذت اليت اإلجراءات من بينة على اإلنسان، حقوق
 كمـا     .الـصدد  هـذا  يف مـستقبال  اختاذهـا  الـالزم  اإلجـراءات  فـضال عـن   والرجـل،  املرأة بني

 لـدى  سـيما  وال  واسـع،  نطـاق  علـى  باسـتمرار  تنـشر  أن الطـرف  الدولـة  إىل اللجنة تطلب
 االختيـــاري وبروتوكوهلـــا االتفاقيـــة اإلنـــسان، حقـــوق ومنظمـــات النـــسائية املنظمـــات
 الثالثـة  االسـتثنائية  الـدورة  نتـائج ، و بـيجني   عمل ومنهاج وإعالن للجنة العامة والتوصيات
 تنميـة وال اجلنـسني،  بني املساواة  :‘‘٢٠٠٠ عام املرأة’’ املعنونة العامة للجمعية والعشرين

  .‘‘والعشرين احلادي القرن يف والسالم 

 يف عنـــها املعـــرب لـــشواغلة إىل الدولـــة الطـــرف أن تـــرد علـــى االلجنـــ وتطلـــب - ٤٢
 مـن  ١٨ املـادة  مبوجـب  هميـ درر تق املقـ  املقبـل  الدوري  تقريرها يف احلالية اخلتامية التعليقات
   .٢٠٠٨ يوليه/متوز يف تقدميه واملقرر االتفاقية

 
 

 

_________________ 
ــاحلقوق      ا )١(  ــدويل اخلــاص ب ــة، والعهــد ال ــة والثقافي ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي ــدويل اخلــاص ب ــة  لعهــد ال املدني

علـى مجيـع أشـكال       والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة القـضاء              
العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو         ملعاملـة أو    التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب ا              

  .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق 


