
CEDAW/C/GRC/6  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
15 July 2005 
Arabic 
Original: English 

 

 
05-40577 (A) 

*0540577* 

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 
 

  من اتفاقية١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 التقرير الدوري السادس للدول األطراف

 
 *اليونان
 

 
 
 

 .هذا التقرير يصدر دون حترير رمسي * 
 الـذي نظـرت فيـه اللجنـة         CEDAW/C/5/Add.28ولالطالع على التقرير األويل املقدم من حكومـة اليونـان، انظـر              

املـدجمني الثـاين والثالـث املقـدمني مـن حكومـة اليونـان،          الـدوريني   ولالطـالع علـى التقريـرين       . يف دورا الـسادسة   
ولالطـالع علـى التقريـرين الـدوريني       .  اللذين نظرت فيهما اللجنة يف دورا العشرين       CEDAW/C/GRC/2-3انظر  

 اللـذين نظـرت فيهمـا اللجنـة      CEDAW/C/GRC/4-5املدجمني الرابع واخلامس املقدمني من حكومـة اليونـان، انظـر            
 .يف دورا االستثنائية
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عنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد       التقريـر الـوطين الـسادس املقـدم إىل اللجنـة امل          إعدادمت   
 : التالية أمساؤهم،األمانة العامة املعنية باملساواة بني اجلنسنياملرأة بفضل التعاون بني موظفي 

 )دعم األمانة( الفعاليات – إدارة املنشورات أرتوبولو، سوزانا،
 اجلنسنيساواة بني املعنية باملاملستشار القانوين لألمانة العامة  ماريا –كريستودولو، أثينا 
 ، إدارة األشغال وعالقات العملدلياين، كونستنتينا
 ، إدارة املشاركة االجتماعية والالمركزية والتنمية اإلقليميةفليبيدو أسباسيا

 ، رئيس إدارة اإلعالم كرستينا،جرياكي
  رئيس اإلدارة القانونيةكاكولرييس، جرياسيموس،
 ماية والتأمني االجتماعية رئيس إدارة احلكتسيفرداكو، سيودورا،
 )دعم األمانة( الفعاليات – إدارة املنشورات كونستندبولو، إيكاترييين،

  الفعاليات– إدارة املنشورات لويكي، إيراسيميا،
  إدارة اإلعالممرجاين، إيكاترييين،

 ، مديرية التنمية واملعلوماتميجالو، أنا
 ات الفعالي– إدارة املنشورات بليولوغو، إيليين،

  إدارة املشاركة االجتماعية والالمركزية والتنمية اإلقليميةبابادوبولو، باسيليكي،
 )دعم األمانة( التدريب – إدارة التعليم بندارشو، كونستانتينا،
  إدارة احلماية والضمان االجتماعيساكاريلي، صوفيا،
 جتماعي رئيس مديرية العمالة، احلماية والضمان اال أماليا،–ساري، سباماتينا 

  التدريب– رئيس إدارة التعليم ادو، أنسباسيا،يريتسو
  إدارة احلماية والضمان االجتماعيتاتسي، إيليين،

  الفعاليات– إدارة املنشورات ترميوس، دميوستينيز،
  إدارة احلماية والضمان االجتماعيفندي، ستفروال،

 ث مساواة اجلنسني املدير العام، مركز حبوكاتسريدو، افيجينيا،: تنسيق املواد
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األمانــة العامــة املعنيــة   مــن مــوظفي ميجــالو، أنــا، بــااليوجو، إيلــيين،  :الترمجــة إىل اإلنكليزيــة
 باملساواة بني اجلنسني

 األمانة العامة املعنية باملساواة بني اجلنسني موظفي من  ميجالو، أنا،حترير النسخة اإلنكليزية،
 املستـشار اخلـاص لألمـني العـام لـشؤون            يانـاكورو، ماتينـا،    :تنسيق املشروع والتحرير العلمـي    

 مساواة اجلنسني، دكتوراة يف القانون
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 مقدمة
قامت اليونـان، بوصـفها عـضواً يف األمـم املتحـدة، بالتـصديق علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                         

أول بـذلك بـني     كانـت   و) ١٣٤٢/١٩٨٣القـانون    (١٩٨٣أشكال التمييز ضد املرأة منذ عام       
 مت التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري    ٢٠٠١ ويف عام . بلداً ممن صدقوا على االتفاقية    ٢٢

 ).٢٩٥٢/٢٠٠١القانون (لالتفاقية 
الدولــة تعهــد علــى  تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة   انطــويوقــد  

 حكمها بغية القضاء على املعاملـة       اليونانية باختاذ تدابري فعالة وتكييف التدابري التشريعية وما يف        
ــارات          ــدرجيي لالعتب ــدمج الت ــضالً عــن ال ــوع اجلــنس ف ــى أســاس ن ــتم عل ــيت ت ــساوية ال غــري املت

 التقارير الوطنية املقدمـة إىل األمـم املتحـدة         إعدادكما أن   .  مجيع السياسات  يف صلب اجلنسانية  
 فــضالً عــن املناقــشات ،أةومالحظــات اللجنــة املختــصة يف جمــال القــضاء علــى التمييــز ضــد املــر

ذات الصلة اليت دارت بني الوفـود اليونانيـة وبـني أعـضاء اللجنـة فيمـا يتعلـق مبحتـوى التقريـر،                       
أســهمت مجيعــاً يف جتميــع املعلومــات ويف تلبيــة االحتياجــات القائمــة ويف التــصدي للمــشاكل   

تواصـل بـشأن   كما أسهمت يف تأسيس حوار مفتوح م. والثغرات اليت تشوب تنظيم هذا األمر 
 .قضايا مساواة اجلنسني يدور بني الدولة وبني اتمع املدين الدويل

 وهـي   ٢٠٠٤ إىل عـام     ٢٠٠١ومتتد الفترة اليت يغطيها تقرير اليونان الدوري السادس من عام            
تعرف يف ضوء التطورات املهمة اليت استجدت يف ميدان املساواة بني الرجل واملـرأة علـى كـل      

 .املؤسسي والتشريعي والفقهي واإلداري واالجتماعيمن الصعيد 
ــة         ــدابري اإلجيابي ــراف الدســتوري احلاســم بالت ــة االعت ــى أمهي ــدء أن أؤكــد عل ــادئ ذي ب وأود ب

 تنقـيح بوصفها وسيلة لتحقيق املساواة الفعلية والقضاء على أوجه التمييز ضد املرأة مـن خـالل    
تنويـه إىل مـا مت مـن خـالل الالئحـة القانونيـة الـيت                كما أود ال  . ٢٠٠١الدستور اليوناين يف عام     

ــا قوامهــا   ٢٠٠١صــدرت عــام   ــة دني  لكــال اجلنــسني يف القــوائم  الثلــث فأنــشأت حــصة إلزامي
ممـا يـشكّل    ) املقاطعـات  و اتانتخابـات البلـدي   (االنتخابية على مستوى احلكم احمللي واإلقليمي       

 .خطوة مهمة حنو مشاركة املرأة يف مراكز صنع القرار
ففـي  . ومثة ميدان آخر شهد تقدماً ملحوظاً يف التصدي املنهجي لالجتـار بالـضحايا مـن النـساء            

أعقاب أمور شىت من بينها مالحظـات اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، بـدأت           
 يف مكافحــة الظــاهرة املــذكورة أعــاله بطريقــة متكاملــة حيــث  ٢٠٠١دولــة اليونــان منــذ عــام 

ومـن اخلطـوات األوىل املهمـة    .  بوصـفها جرميـة ينبغـي التـصدي هلـا بطريقـة حمـددة         نظرت إليها 
      وهـذا الفريـق   . “فريـق مكافحـة االجتـار بالبـشر    ”ل يف إنـشاء     مثَاليت اختذت يف هذا الصدد ما ت

الذي ميثل أداة مت تشكيلها على مستوى وزاري، عمل على تعزيز تغـيري اإلطـار التـشريعي مـع                    
، وبفــضل مبــادرة ٢٠٠٤ويف عــام . وتوعيــة اجلمهــور بــشأن هــذه املــشكلة تنــسيق املعلومــات 
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اختـذا احلكومــة اليونانيــة، مت تــشكيل جلنـة وزاريــة عليــا علــى مـستوى سياســي قامــت بإعــداد    
ويقـوم هـذا الربنـامج علـى أسـاس التنـسيق          . خطة عمل وطنية متكاملة ملكافحة االجتـار بالبـشر        

جــراءات املتعلقــة بعمليــات االجتــار ابتــداًء مــن حتديــد   إلا جممــلبــني الــوزارات املعنيــة ويغطــي  
موضعها فضالً عن التعـرف عليهـا مـع املـؤازرة الكاملـة للـضحايا وتـوفري املـأوى هلـن وإصـدار                       

و يئة سـبل الترحيـل الطـوعي طبقـاً     أصلح بوصفه تصريح عمل     حبيث ي تصريح باإلقامة املؤقتة    
 إذا اختـاروا البقـاء يف       سـلك العمـل   ج الضحايا يف    لكل حالة على حدة فضالً عن التثقيف ودم       
لجهـاز القـضائي وقـوة الـشرطة يف هـذا           لتدريب  الاليونان إضافة إىل توعية السكان ويئة سبل        

 .املضمار
 بـدورها أحـد املعـامل األساسـية الـيت شـهدت طـرح مـسألة مجيـع أشـكال                     ٢٠٠٤وكانت سنة   

.  ضـمن سـياق اخلطـاب االجتمـاعي والـسياسي     أمـراً شـائعاً  العنف املمارس ضد املرأة بوصـفها       
وهذه الظـاهرة صـحبتها محلـة واسـعة النطـاق مـن أجـل اإلعـالم والتوعيـة فيمـا يتـصل بـالعنف               

اجلنـسني  بـني   ساواة  املـ ومثة جلنة عاملة، مت تشكيلها مببادرة من األمانـة العامـة املعنيـة ب             . األسري
 وهـــي تنـــوي فحـــص مجيـــع اجلوانـــب  ضـــمن وزارة الداخليـــة واإلدارة العامـــة والالمركزيـــة، 

، فــضالً عــن تــدبري اهلياكــل األساســية  األســرياالجتماعيــة والقانونيــة املتــصلة بظــاهرة العنــف  
الالزمة ملنع وقـوع هـذا العنـف ومكافحتـه ولـسوف تقتـرح اللجنـة يف القريـب العاجـل تـدابري                       

 .تشريعية مناسبة من أجل اختاذها يف هذا اال
، قبلـت اللجنـة التابعـة لـوزارة الداخليـة واإلدارة العامـة والالمركزيـة،                وعلى الصعيد التـشريعي    

مقترحات األمانة العامـة    ) ٢٦٨٣/١٩٨٩القانون  (املسؤولة عن تنقيح قانون املوظفني املدنيني       
. اجلنــسني فيمــا يتعلــق باإلجــازات الوالديــة املمنوحــة للمــوظفني املــدنيني  بــني ساواة املــاملعنيــة ب

ــدعم املقترحــات   ــساء       وت ــساوية للن ــة املت ــة املعامل ــة حنــو كفال ــذكورة أعــاله األنظمــة املوجه امل
والرجال إضافة إىل أا تعبـر عـن تزايـد االهتمـام بأُسـر الوالـد الوحيـد وباُألسـر الكـبرية العـدد                        

 .على السواء
وعلى صعيد مؤسسي، فلسوف نقترح أن يتم مباشرة، من خالل تدبري تشريعي، تشكيل آليـة                

 هـذه اللجنـة     ننظـر إىل  وحنـن   . يدة هـي اللجنـة الوطنيـة للمـساواة بـني الرجـل واملـرأة              وطنية جد 
ــشركاء االجتمــاعيني وممثلــي       بوصــفها أداة دائمــة للحــوار بــني احلكومــة وكــربى منظمــات ال
املنظمات النـسائية غـري احلكوميـة حيـث تتمثـل مهمتـها مـستقبالً يف تـصميم ورصـد سياسـات               

 اآلليــات تفعيـل الوقـت نفـسه، فــإن أولويتنـا املعلنـة تتمثـل يف دعـم        ويف .املـساواة بـني اجلنـسني   
املؤســسية القائمــة مــن أجــل مــساواة اجلنــسني إضــافة إىل تــرويج الــسياسات واإلجــراءات الــيت  

يف اجتمـاع األمـم     دارت  وكما ذكَّرنا يف املناقـشات الـيت        . تكفل هذه املساواة يف مناطق البالد     
، فإن التحـدي الـذي يواجـه احلكومـات     )نيويورك( وضع املرأة  املتحدة التاسع واألربعني بشأن   

وإمنــا يف ضــمان األداء الفعــال والتعــاون بــني اآلليــات   جديــدة ال يتمثــل يف اســتحداث آليــات  
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تفيد يف توجيه اإلجراءات السياسية املتخـذة       والقائمة مبا يتيح احلصول على نتائج ميكن قياسها         
 .مستقبالً

 لإلجـراءات الـيت يـتم التـرويج هلـا مـا يتمثـل يف تعزيـز مـشاركة املـرأة يف           ومن احملاور األساسـية    
جمال العمالة ومكافحة بطالة املـرأة مـن خـالل بـرامج ـدف إىل وضـع املـرأة يف مواقـع العمـل                        

 اكتـساب   علـى ودعم مبادرات النساء يف تنظيم األعمال التجاريـة فـضالً عـن مـساعدة النـساء                 
 عـن نـواقص املـساواة يف جمـال العمالـة أن خيلـق احلاجـة إىل                  ومن شأن الكشف  . خربات العمل 

 التوفيق بني حيـاة األسـرة     ملسألةاختاذ إجراءات إجيابية يف ميدان املشاريع مع إيالء عناية خاصة           
 .وحياة العمل

العامــة املعنيــة باملــساواة بــني  وقــد جــاء هــذا التقريــر مثــرة للتعــاون بــني الــدوائر التابعــة لألمانــة     
الوكــاالت احلكوميــة والعامــة وكــذلك الــسلطات املــستقلة واملنظمــات الدوليــة  بــني  ونياجلنــس

وفـضالً عـن ذلـك،      . واملنظمات غري احلكومية واملنظمـات النـسائية إضـافة إىل خـرباء مـستقلني             
 مــن اللجنــة أتيحــتفقــد أدرجنــا يف مــنت هــذا التقريــر، قــدر اإلمكــان، املــسامهات القيمــة الــيت 

 .إلنسان اليت طلبنا مسامهة من جانبها طبقاً للنظم املعمول االوطنية حلقوق ا
 يف ،وأود أن أُعرب عن عميق الـشكر جلميـع الـذين أسـهموا، بـصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة              

وأرجـو أن   . األمانة العامة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني         إجناز هذه املهمة وخباصة إىل مسؤويل       
ىل الــسيد يــانيس كتــستاكيس، مــساعد البحــوث يف جامعــة      أوجــه الــشكر بــشكل خــاص إ   

 خالل إعداد هذا التقريـر إضـافة        بالغة القيمة ي على ما أسداه من مشورة       سريطوس يف ثرا  قدميو
ليسانس يف اللغـة     (األمانة العامة املعنية باملساواة بني اجلنسني     إىل السيدة أنا نيجالو من موظفي       

، اليونــان، علــى ثيــسالونيكيبــة الــشرف مــن جامعــة أرســطو يف اإلنكليزيــة وفقــه اللغــة مــع مرت
 ).الدقة واملهارة الفنيةحيث حتريرها النص اإلنكليزي مبستوى مرموق من 

وحنن على بينة من أن املساواة بني الرجال والنساء ليـست مـشكلة ـم املـرأة وحـدها بـل هـي                      
 املائـة مـن جممـوع سـكان اليونـان هـم              يف ٥٢قضية م اتمع اليوناين بأسره باعتبار أن نـسبة          

 .من النساء
حيــدوها األمــل يف أن يــشكل أداة هلــا أمهيتــها مــن أجــل    فإمنــا ،تقــدم اليونــان هــذا التقريــر إذ و 

 ومـؤازة مـشاركتها   ،كشف وإزالة أوجه التمييز القائمة ضد املرأة مع دعـم مـا هلـا مـن حقـوق          
ين واالجتماعي والثقايف من منطلـق اعتقادنـا بـأن          الفعالة يف النشاط السياسي واالقتصادي وامله     

حتقيـق  تعزيز وضع املرأة بـني صـفوف اتمـع اليونـاين مـن شـأنه أن يـسدي مـسامهة كـبرية يف                        
 .التنمية والتنافسية والتجانس االجتماعي لبلدنا
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 األمانة العامة املعنية باملساواة بني اجلنسني
 خالصة تنفيذية

حبكـم األمـر   ( ليفتح السبيل أمـام مـساواة حقيقيـة          ٢٠٠١وري لعام   جاء التنقيح الدست   - ١
 مـن الدسـتور،     ١١٦ من املادة    ٢ الفقرة   تقضي به  الذي   احلكمومبوجب  . بني اجلنسني ) الواقع
 ملبدأ مساواة اجلنـسني مـع تأكيـد التـزام الدولـة باختـاذ التـدابري املالئمـة                   ألغيت أي خمالفات  فقد  

 . املرأةللقضاء على أوجه التمييز ضد
وصــدقت اليونــان كــذلك علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    - ٢

 ).٢٩٥٢/٢٠٠١القانون (أشكال التمييز ضد املرأة 
وعلى الصعيد املؤسسي، مت إنشاء آليات مؤسسية جديدة ومنها مـثالً اللجنـة الوزاريـة               - ٣

) ٢٠٠٢(ائمــة للمــساواة وحقــوق اإلنــسان ، واللجنــة الربملانيــة الد)٢٠٠٠(ملــساواة اجلنــسني 
 ).٢٠٠٤(ومكتب مساواة اجلنسني ضمن وزارة الدفاع الوطين 

 :يف ميدان التوظيف وعالقات العملو - ٤
 إىل حتـسني    ٢٠٠٤-٢٠٠٢أدت اتفاقات العمـل اجلماعيـة الوطنيـة للـسنوات            •  

ساواة يف  التشريعات القائمة بالنسبة ملستخدمي القطاع اخلاص فيمـا يتعلـق باملـ           
عالقات العمل وإجازات الوالدية وإجـازات األمومـة وغـري ذلـك مـن املـسائل                

 .املتصلة بقضايا اجلنسني
ــانون  •   ــشأن ٣٢٢٧/٢٠٠٤الق ــن     ” ب ــا م ــة وغريه ــدابري املتخــذة ضــد البطال الت

املزيــد مــن أوضــاع النــساء العــامالت أو غــري بطريقــة إجيابيــة يــنظِّم “ األحكــام
 .املستخدمات

 الـسن  دون يعـزز اسـتخدام األمهـات ممـن هلـن أطفـال        ٣٢٥٠/٢٠٠٤انون  الق •  
 يف املائـة يف     ١٠القانونية من خالل إتاحة إمكانية استخدامهن يف إطـار حـصة            

وظائف بدوام جزئي بالقطاع العام ويف الكيانات القانونية اليت تعمل يف ظـل             ال
ــدوائر        ــي ويف ال ــضالً عــن منظمــات احلكــم احملل ــام ف ــانون الع ــابع الق ذات الط

 يف املائـة    ٦٠ويف الوقت نفسه ينص القانون على حصة تصل إىل          . االجتماعي
من خمتلف فئات غري املستخدمني ممن يفيدون من هذه املواقـع الوظيفيـة حبيـث               

 .تشمل هذه النسبة النساء إذا ما أعربن عن االهتمام ذا الشأن
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ــة لالســتخدام وخطــة الع    •   ــدمج  مــن خــالل خطــة العمــل الوطني ــة لل مــل الوطني
االجتماعي، تتواصل اجلهود الراميـة إىل القـضاء علـى اسـتبعاد املـرأة مـن جمـال                  

 .العمالة يف القطاعني العام واخلاص على السواء
قبلت اللجنة املختصة املنبثقة عن وزارة الداخلية واإلدارة العامة والالمركزيـة،            •  

القــانون ( املــدنيني املــوظفني املــسؤولة عــن التعــديالت املطروحــة لتنقــيح قــانون
 فيمـا  األمانـة العامـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني        مقترحات  ) ٢٦٨٣/١٩٨٩

وتعـزز هـذه املقترحـات      . يتعلق باإلجازات الوالدية املكفولة للموظفني املدنيني     
ــة بــني النــساء والرجــال كمــا تعــرب عــن      التنفيــذ الكامــل للمــساواة يف املعامل

 . الكبرية احلجمباألسرالوالد الوحيد ور بأساهتمام متزايد 
 :يف ميدان الضمان االجتماعي - ٥
 يعمل على حتديث نظام املعاشات التقاعدية مـع إلغـاء           ٣٠٢٩/٢٠٠٢القانون   •  

مجيع أوجه التباين اليت كانـت قائمـة علـى اسـاس نـوع اجلـنس يف جمـال محايـة                     
 .الشيخوخة

 حق املُطَلَّقني يف املعـاش التقاعـدي        يكفل للمرة األوىل   ٣٢٣٢/٢٠٠٤القانون   •  
 احليـاة ولـه أو هلـا أن يتلقـى جـزءاً مـن معـاش                 قيـد ملن يبقى مـن الطـرفني علـى         

 .وفاا/الزوج السابق عند وفاته
 القـــانون اليونـــاين التوجيهـــات يف مـــنت أدمـــج ٨٧/٢٠٠٢املرســـوم الرئاســـي  •  

٨٦/٣٧٨/EEC   ٩٦/٩٧ و/EC      لرجـال والنـساء     لتنفيذ املعاملة املتساوية بـني ا
 يف إطــاريف نظــم الــضمان االجتمــاعي املهنيــة وســوف يــتم العمــل ــذا املبــدأ   

 .لوائح أي صناديق ضمان مهنية يتم إنشاؤها يف املستقبل
مــع صــدور الئحــة االســتحقاقات اجلديــدة ملنظمــة التــأمني الــصحي للمــوظفني  •  

 فيمـا يتعلـق    متييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس     ينتـهي أي  سـوف ) أوبـاد (املـدنيني  
 يـستحقون الرعايـة     حيـث الـذين يـشملهم تـأمني العـضو         ) األسرة(باألشخاص  

 .الطبية على حساب املنظمة املذكورة أعاله
 :يف ميدان الزراعة - ٦
لتعــديل “ منظمــات التعــاون الزراعــي” بــشأن ٢٨١٠/٢٠٠٣القــانون صــدر  •  

 يف تلــك أحكــام إنــشاء التعاونيــات الزراعيــة مــن أجــل دعــم مــشاركة النــساء   
 .التعاونيات
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تنظيم املسائل املتعلقة باألراضي الريفيـة      ” بشأن   ٣١٤٧/٢٠٠٣القانون  صدر   •  
وحلّ املشاكل املتصلة باملزارعني املربني الذين أعيد تنصيبهم أو يعـاد تنـصيبهم             

 حتسني شـروط مـشاركة النـساء        ويستهدف مواصلة “ وغري ذلك من األحكام   
 .يف اإلنتاج الزراعي

 مــن ٢١٤١ مت تنفيــذ بــرامج تدريبيــة لــصاحل    ٢٠٠٣-٢٠٠١ل الفتــرة خــال •  
 .النساء املزارعات

 :يف ميدان مكافحة العنف املوجه ضد املرأة واستغالل املرأة - ٧
 وقــد حظــي بإمجــاع . الــصادر ضــد االجتــار يف البــشر ٣٠٦٤/٢٠٠٢القــانون  •  

 العمليـة تدخالت  لا مواصلةلدى التصويت عليه يف الربملان اليوناين ويسعى إىل         
الزمة ضمن قانون العقوبات حبيث يـنص علـى أحكـام مـشددة للغايـة حبـق                 الو

 .اجلناة
 بـــشأن تقـــدمي املـــساعدة واحلمايـــة لـــضحايا  ٢٣٣/٢٠٠٣املرســـوم الرئاســـي  •  

 يف بلــدنا اإلطــار القــانوين الــالزم لتقــدمي املــساعدة  يرســماالجتــار بالبــشر وهــو 
ة القـوادة واالجتـار يف البـشر وممارسـة التجـارة            واحلماية والرعاية لضحايا جرميـ    

وبــصورة . البــشرية واالســتغالل اجلنــسي التجــاري لألطفــال وجتــارة الرقيــق      
خاصة مثة أحكام حلماية حياة الضحايا وسالمتهم البدنية وحريتهم الشخـصية           

ــة    . واجلنــسية وتقــدم املــساعدة كــذلك فيمــا يتعلــق باملــأوى واإلعاشــة والرعاي
 . شفويعم النفساين وكفالة وجود مستشار قانوين ومترجمالطبية والد

، الفقـرة   ١٤، املـادة    ٣٢٧٤/٢٠٠٤القـانون   (مثة حكم تشريعي صادر مؤخراً       •  
بـدوره بوصـفه تـصرحياً      يكـون صـاحلاً     يتيح إصـدار تـصريح إقامـة مؤقـت          و) ٧

للعمل من أجل األجانـب غـري الـشرعيني الـذين يفيـدون بـأم ضـحايا االجتـار               
ويــصدر التــصريح املــذكور أعــاله لفتــرة ســتة أشــهر وميكــن  . ر والقــوادةبالبــش

متديده لفترة مماثلة حلني إصدار حكم ائي من احملكمة فيمـا يتعلـق بادعـاءام               
بعد تعليق ترحيلهم على حنو ما يأمر به املدعي العام التـابع حملكمـة أول درجـة             

 .ويوافق عليه املدعي العام الرئيسي
، ظلــت اليونــان تطبــق برنــامج عمــل متكامــل ضــد ٢٠٠٤أغــسطس /منــذ آب •  

االجتار يف البشر استناداً إىل التنسيق بني الوزارات املختصة وهو يغطي النطـاق             
ومت إعداد الربنامج املذكور بواسـطة جلنـة        . الكامل لإلجراءات املتصلة باالجتار   

لـى مـستوى     ع ٢٠٠٤الجتـار بالبـشر تـشكلت يف عـام          ا كافحـة مبمعنية  وزارية  
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األمانـة  ويف سياق ذلك الربنامج تعمـل       . سياسي رفيع مببادرة من وزارة العدل     
 التابعــة لــوزارة الداخليــة واإلدارة العامــة  العامــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني 

والالمركزية على وضع النساء مـن ضـحايا االجتـار، ممـن تلقـني تـصرحياً مؤقتـاً                  
 يف  ٣٢٧٤/٢٠٠٤ من القـانون     ٣٤ من املادة    ٧ة  باإلقامة وبالعمل طبقاً للفقر   

 اليونانيـة وضـمن     البـشرية مواقع وظيفية بالتعاون مـع منظمـة اسـتخدام القـوى            
 .إطار الربامج املشتركة

 :اجلنسية/يف ميدان اهلجرة - ٨
 ومفوضـية   األمانة العامة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني         ، وقَّعت   ٢٠٠٢يف عام    •  

 اليونان مذكرة تعـاون يف إطـار جهـد مـشترك لتعزيـز حقـوق                األمم املتحدة يف  
طلبات مـن  بقدمن  ت اللجوء أو ممن     بإمسهنالنساء والفتيات القاصرات ممن قُدم      

 يف اليونــان طبقــاً التفاقيــة جنيــف لعــام اً إنــسانياًأجــل اللجــوء أو مــنحن مركــز
ومــــن نتــــائج هــــذه اإلجــــراءات . ٦١/١٩٩٩ وللمرســــوم الرئاســــي ١٩٥١

تناسقة صدور تعميم من جانب رئيس شرطة اليونان فيمـا يتعلـق باالحتجـاز        امل
وظــروف احتجــاز األفــراد الــذين يتقــدمون بطلبــات للجــوء حيــث تــرد إشــارة 

 .خاصة ملعاملة النساء احملتجزات
 فــصاعداً، تعاونــت املؤســسات التابعــة للدولــة مــع مفوضــية ٢٠٠١ومنــذ عــام  •  

ظمـات غـري احلكوميـة علـى تنفيـذ بـرامج تكفـل              األمم املتحـدة يف اليونـان واملن      
لمهــاجرات لتقــدمي مــساعدات واســعة النطــاق للنــساء مــن طالبــات اللجــوء و   

 .والنساء املنتميات إىل الفئات املستضعفة
القـــــانون (ويلغـــــي القـــــانون اجلديـــــد الـــــصادر بـــــشأن اجلنـــــسية اليونانيـــــة   •  

 .و األجنبيةأي متييز آخر ضد أبناء املرأة اليونانية أ) ٣٢٨٤/٢٠٠٤
 :يف ميدان التعليم وتثقيف األسرة - ٩
ــسني إحــدى      شــكلت •   ــشأن دور اجلن ــدة ب ــة اجلام ــصورات النمطي  مكافحــة الت

 ســـواء خلطـــة العمـــل الوطنيـــة يف الفتـــرة الـــسابقة أو لألولويـــات  ،األولويـــات
وفيمـــا يتعلـــق بالـــصور النمطيـــة  . ٢٠٠٨-٢٠٠٤الـــسياسية الوطنيـــة للفتـــرة 

شــهدت جهــا وســائل االتــصال اجلماهرييــة بــصورة خاصــة،   اجلامــدة الــيت ترو
 تدخالت معينة وتدابري مت اختاذها يف ميادين التعليم والثقافـة وكـل تعـبري          الفترة

وانـصب االهتمـام بالـذات      . عن احلياة مـن أجـل حتـسني الـوعي يف هـذا اـال              
علـــى مكافحـــة التـــصورات النمطيـــة اجلامـــدة مـــن خـــالل العمليـــة التعليميـــة    
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التعلــيم االبتــدائي ويف األدلــة التربويــة مــع دعــم املكتبــات مرحلــة ســيما يف  وال
 .وإعادة تعريف التوجهات املهنية املدرسية

 التوفيـق بـني حياـا األسـرية وحياـا       يتيح للمـرأة  نظام متكامل   قيام  ومن أجل    •  
يف العمــل، مت تــشغيل مــدارس ابتدائيــة وريــاض أطفــال علــى مــدار يــوم كامــل  

 روضـة أطفـال تعمـل       ٢ ١٦٩ مدرسة ابتدائية و     ٣ ٩٦٤ بالفعل هناك    فأصبح
 .لساعات مطولة

 : صنع القرارمراكزيف ميدان مشاركة املرأة يف  - ١٠
 ينص على مشاركة حصة ال تقل عن الثلـث مـن كـل    ٢٨٣٩/٢٠٠٠القانون   •  

 واهليئـات اجلماعيـة للمنظمـات احلكوميـة ومنظمـات           املـصاحل جنس يف جمـالس     
 .ة احملليةاإلدار

 كـال ثلث مـن    ال ينص على مشاركة حصة ال تقل عن         ٢٩١٠/٢٠٠١القانون   •  
 . يف انتخابات املناطق والبلدياتاملرشحني يف قوائم نينساجل

اعتمــدت حكومــة اليونــان جــاً متكــامالً  ) ٢٠٠٨-٢٠٠٤(وبالنــسبة للفتــرة املقبلــة   - ١١
مهية الوطنيـة والبعـد فـوق الـوطين لقـضايا           ومتجانساً للتدخل االستراتيجي يهدف إىل تأكيد األ      

ويف ظل احلالة الراهنة، فإن هذين املعيارين يكفالن تعزيز قضايا ذات أولويـة             . مساواة اجلنسني 
ويتمثـل اهلـدف الرئيـسي مـن هـذا التـدخل يف الفـصل               . وطنية كي تسبق أي خالفات سياسـية      

مع التأكيـد علـى الطـابع     “ اخلاصة” بني قضايا مساواة اجلنسني وبني نوعية القضايا اهلامشية و        
السياسي واالقتصادي واالجتماعي واإلمنائي لتلك القضايا من خالل الربط املباشر بينـها وبـني         

علــى أن حتقيــق هــذا  ). التنميــة والعمالــة والتجــانس االجتمــاعي (األولويــات الوطنيــة الــسائدة  
 يف  ٥٢(ن نـصف سـكان اليونـان        اهلدف يتطلب فهماً كامالً حلقيقة أن النساء يشكِّلن أكثر مـ          

 .وأن يواجهن عقبات كأداء فيما يتعلق بإدماجهن االجتماعي واالقتصادي) املائة
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 ١٧١ ..............................................................................) ١٤املادة    (املرفق زاي     

 ١٧٥ ..............................................................................................تذييل   
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تـاح املرفقـات والتـذييل هلـذا التقريـر ألعـضاء اللجنـة باللغـة الـيت                  تسـوف   : مالحظة من األمانة  
 .وردت ا

 
 أولويات السياسات الوطنية وحماور العمل من أجل مساواة اجلنسني

)٢٠٠٨-٢٠٠٤( 
 تيجية سياسية جديدةوضع إسترا -أوال 

 حتققـت أوجـه تقـدم       ١٩٧٤يف أعقاب التغير السياسي الـذي شـهدته اليونـان يف عـام               - ١
 ال سـبيل إىل     علـى حنـو    ١٩٧٥ دسـتور    جتلـت مـسامهة   وقـد   . مهمة يف ميدان مـساواة اجلنـسني      

اً مـن   بوصـفها جانبـ   ) ٤، املـادة    ٢الفقـرة   (إنكاره ألنه كفل للمرة األوىل مبدأ مساواة اجلنسني         
وهذا البند فتح الطريق أمام تعزيز املعاملة املتـساوية بـني الرجـال             . جوانب املبدأ العام للمساواة   

والنساء يف امليادين الفرعية للتـشريع فيمـا يتـصل باألسـرة والتعلـيم وعالقـات العمـل والـضمان                    
) مـر الواقـع   حبكـم األ  (كما أُحرزت أوجه هامة مـن التقـدم حنـو املـساواة احلقيقيـة               . االجتماعي

 الـيت مت إدخاهلـا يف التنقـيح    ١١٦ مـن املـادة    ٢بني اجلنـسني مـن خـالل مـا نـصت عليـه الفقـرة                
ويف ظل هذا البند، فأي إجراءات حتيد عن مبـدأ مـساواة اجلنـسني مت               . ٢٠٠١الدستوري لعام   

 ضـد   مسؤولية الدولة عن اختاذ تدابري إجيابية خاصة للقـضاء علـى أي متييـز   أُرسيتإزالتها كما  
 .املرأة

ــة        ــة يف حتقيقــه بأمهي ــسائية اليوناني هــذا التطــور الــذي اتــسمت مــشاركة املنظمــات الن
 إىل تعزيـز  ممـا أفـضى  ، خاصة أدى إىل الوصل بني اليونان وبني احمليط الـدويل واحملـيط اإلقليمـي      

تحـول  لااملوقف الذي اختذته بالفعل اهليئات الدولية بأن إقرار مبدأ مساواة اجلنسني مـن خـالل       
قــرار احلقــوق االجتماعيــة وتفعيــل مبــدأ الدولــة الراعيــة  شكل جتــسيداً إليــحنــو تكــافؤ الفرصــة 

 .حترام حقوق اإلنسان ومحايتهاالللمجتمع طبقا 
وعلى صعيد أورويب، فإن أحكام مشروع املعاهدة الدسـتورية لالحتـاد األورويب تعـزز                

 .مـة بوصـفها إحـدى قـيم االحتـاد املـذكور           بصورة مؤسسية املـساواة الـيت ينظَـر إليهـا بـصفة عا            
وبـصورة أكثــر حتديـداً فــإن تعزيـز مــساواة اجلنــسني مـا بــرح واحـداً مــن أهـداف االحتــاد علــى       

ومن أهم االبتكارات اليت انطـوى عليهـا        . النحو الذي سبق إقراره بالفعل يف معاهدة أمستردام       
ــوق األ    ــاد األورويب للحق ــاق االحت ــج ميث ــسي    الدســتور األورويب، دم ــه الرئي ــية ضــمن متن ساس

 االحتــاد وكــذلك للــدول األعــضاء ممــا جهــزةليكــون ملزمــاً مــن الناحيــة القانونيــة ملؤســسات وأ
وفـضالً عـن ذلـك فقـد بـات مـن األمـور الراسـخة                . يسهم إسهاماً فعاالً يف تعزيز حقوق املـرأة       
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سـاس نـوع اجلـنس      دستورياً إرساء البعد األفقي ملساواة اجلنـسني والقـضاء علـى التمييـز علـى أ               
وهذه املبادئ أصبحت تتخلل وضع وتنفيذ مجيع السياسات اليت يعتمـدها االحتـاد األورويب يف               

 .الوقت احلايل
 خـالل الفتـرة   ٢٠٠٦-٢٠٠١ومت كذلك تنفيذ خطة العمل الوطنية للمـساواة للفتـرة        - ٢

 وجتــسد).  عنــدما حــدث تغــيري يف حكومــة الــبالد٢٠٠٤مــارس /حــىت آذار (٢٠٠٤-٢٠٠١
اهلدف الرئيسي للربنامج يف حتديث املعايري االجتماعية واستهداف االنتفاع الكامل من املـوارد             
البشرية بصرف النظـر عـن نـوع اجلـنس مـع القـضاء علـى أي شـكل مـن أشـكال التمييـز ضـد                    

أمــا األداة الرئيــسية لتنفيــذ مبــدأ مــساواة اجلنــسني فكانــت تتمثــل يف دمــج االعتبــارات    . املــرأة
 . األنشطة الرئيسيةصلب يف اجلنسانية
 : احملاور الرئيسية للربنامج على النحو التايلوجاءت 
 .مساواة اجلنسني يف احلياة االقتصادية • 
 .تكافؤ املشاركة والتمثيل يف القطاعات السياسية واالجتماعية واالقتصادية • 
 .تكافؤ فرص الوصول إىل تنفيذ احلقوق االجتماعية للرجال والنساء • 
 .تغيري األدوار والصور النمطية اجلامدة للجنسني • 
وكان من شأن السياسات اليت مت اعتمادهـا والتـدابري واإلجـراءات الـيت جـرى نـشرها                   

 .وتعزيزها يف الفترة اليت يغطيها هذا التقرير أن أفضت إىل تنفيذ الربنامج املذكور أعاله
بدأت اليونان تطوير عمليـة تـدخل       ، فقد   )٢٠٠٨-٢٠٠٤(وبالنسبة إىل الفترة املقبلة      - ٣

استراتيجي متكامل ومتجانس دف التأكيد سواء على األمهية الوطنيـة أو البعـد فـوق الـوطين                 
ويف ظـل احلالـة الراهنـة، فـإن هـذين املعيـارين جيعـالن مـن دعـم مثـل                     . لقضايا مساواة اجلنسني  

 .هذه القضايا أولوية وطنية تعلو على أي اختالفات سياسية
ل اهلدف الرئيسي هلذا التدخل يف الفصل بني قـضايا مـساواة اجلنـسني وبـني فئـة                   ويتمث 

مـع التأكيــد علــى الطـابع الــسياسي واالقتــصادي واالجتمــاعي   “ اخلاصــة”القـضايا اهلامــشية و  
واإلمنائي الذي تتسم به تلك القضايا من خالل الصلة املباشـرة بينـها وبـني األولويـات الوطنيـة                   

ويقتــضي حتقيــق هــذا اهلــدف فهمــاً ). تنميــة والعمالــة والتجــانس االجتمــاعيال(الــسائدة حاليــاً 
وأن النــساء )  يف املائــة٥٢(كــامالً حلقيقــة أن املــرأة تــشكّل أكثــر مــن نــصف ســكان اليونــان    

ومــن مث فلــيس مــن  . يــواجهن عقبــات كــأداء مــن حيــث إدمــاجهن االجتمــاعي واالقتــصادي   
أو “ خاصـة ”اسات، على أن يـشكّلن فئـة اجتماعيـة          املقبول النظر إىل النساء، يف ميدان السي      

ومبـا أن النـساء   . وذلـك توصـيف يـشري بـصورة خاطئـة إىل فئـة خاصـة وحمرومـة              “ مستضعفة”



CEDAW/C/GRC/6  
 

05-40577 15 
 

 مـن الـضرورة مبكـان اختـاذ املزيـد مـن املبـادرات               فقد أصبح يشكلن معظم السكان يف اليونان،      
 .واطناتتيسري تقدمي اخلدمات للنساء املتكفل تدابري تنفيذ من أجل 

 احلقـوق املدنيـة   منطلـق ويف اليونان، جتري مناقشة قضايا مـساواة اجلنـسني أساسـاً مـن       - ٤
ومـع ذلـك فاألمهيـة املـوالة للبعـد الـسياسي       . واالجتماعية اليت تشكل بطبيعة احلال بعـداً مهمـاً       

ق مـا  واالقتـصادي لتلـك القـضايا مبـا يـشكّل خطابـاً إضـافياً يتمثـل يف أمهيـة تعزيـز تلـك احلقـو            
 .زالت أمهية قاصرة

 البعد السياسي - ٥
مــن الــسهولة مبكــان أن نفهــم اليــوم أن قــضايا املــساواة هــي قــضايا سياســية بالدرجــة    

ــع املنظمــات        ــاد األورويب وجلمي ــومي لالحت ــال الي ــا مدرجــة يف جــدول األعم األوىل حبكــم أ
 ومن ناحية إقرار حقـوق      .الدولية من قبيل األمم املتحدة وجملس أوروبا ومكتب العمل الدويل         

املرأة بوصفها جزءاً ال يتجزأ من حقوق اإلنـسان فـإن قـضايا املـساواة تـضم أسـاس املؤشـرات                     
والترتيــب الــدويل للبلــدان علــى . الدوليــة الــيت توضــع لقيــاس مــستوى تنميــة أي بلــد ورفاهيتــه 

 األمـم   ادر عـن  الـص ومن ذلك مثالً ما يتم طبقاً لدليل التنميـة البـشرية            (أساس مستوى تطورها    
يضع يف اعتباره أساسا البيانات املتعلقة بإقرار وتنفيذ حقوق املـرأة فـضال عـن حقـوق      ) املتحدة
 .الطفل

 البعد االقتصادي - ٦
على صعيد االحتاد األورويب كانت مساواة اجلنـسني يف الـسنوات األخـرية ينظـر إليهـا                  

املـشكلة الدميغرافيـة وسـوق      بصـلتها   حبكـم   من ناحية أمهيتها االقتصادية كعنصر إنتاجي وذلك        
 االرتبـاط بينـها وبـني     التجانس االجتماعي مـن الناحيـة األخـرى فـضالً عـن             بالعمل من ناحية و   

 .األسرة بوصفها وحدة إنتاجية
، عندما مت اعتماد االستراتيجية األوروبية للتوظيف ومن مث مـع          ١٩٩٧ولكن منذ عام     

 عمليـة تكـافؤ الفـرص بـني         إىلكـذلك   النظـر   دأ  بـ ،  ٢٠٠٠وضع أهداف إجراء لشبونة يف عام       
 ملــشاركة املــرأة يف جمــال بالزيــادة الكميــة اقتــصادية فيمــا يتــصل بوصــفها قــضيةالرجــل واملــرأة 

العمالة وسوق العمل باعتبار ذلك عنصراً مـن عناصـر التنافـسية يف االقتـصاد األورويب ومـن مث          
ال يف إطـــار البيانـــات الدميغرافيـــة وكمـــا هـــو احلـــ. يف االقتـــصادات الوطنيـــة للـــدول األعـــضاء

اجلديــدة، فــإن الـــسكان املــشاركني يف النــشاط االقتـــصادي باالحتــاد األورويب يف حــال مـــن       
 يف  الـصمود  ومن مث أصبح باديا للعيان أنه إذا ما رغـب االحتـاد األورويب يف                .االنكماش املطرد 

مل املتاحة لديه بتنفيذ الـسياسات      مضمار املنافسة، يتعني عليه اإلفادة الكاملة من جممل قوة الع         
. اليت تيسر بالذات دمج الفئات اليت تواجه صـعوبات ضـمن سـوق العمـل علـى صـعيد االحتـاد                   
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 يف املائــة يف جمــال ٦٠ومــن املتوقــع أن يــسفر وضــع هــدف يتمثــل يف اســتيعاب النــساء بنــسبة   
تـاج إليهـا االحتـاد       حامسـة يف تطـوير العمالـة الـشاملة الـيت حي            عن مـسامهة  ،  ٢٠١٠العمالة للعام   

 .األورويب لكي يضمن مستقبله اإلمنائي وحيافظ على رخائه ويصون نظمه االجتماعية
ــة وجمــال       ــة الــسكان يف اــاالت االقتــصادية واملهني إن إدمــاج املــرأة يــضم عــادة أغلبي

النشاط االجتمـاعي علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل فيمـا يتعلـق بـاحلقوق والواجبـات والفـرص              
 مع كفالة مشاركة أكثر متثيالً للمجتمع ككل مبا حيقق ذه الطريقـة جتانـساً اجتماعيـاً          ،حةاملتا

لجنــسني يف ســوق العمــل لتنميــة الوبــصورة خاصــة فــإن تعزيــز تكــافؤ الفــرص و. أوســع نطاقــاً
يضمن توزيعاً أكثر عدالً للثروة فضالً عن توزيع أفضل للمـوارد البـشرية مبـا يـسهم يف الوقـت                   

وفـضالً عـن ذلـك فـإن وضـع الـسياسات            . فيف حدة االستبعاد االجتمـاعي والفقـر      نفسه يف خت  
 ضــمن ســوق العمــل أقليــات بعينــهاإىل الــيت تيــسر دمــج املــرأة الــيت تنتمــي إىل فئــات ثقافيــة أو 

 احتــرام عنــصر التنــوع والتعدديــة الثقافيــة أمــور تــؤدي إىل ختفيــف وطــأة االســتبعاد   إضــافة إىل
الوقــت نفــسه التجــانس االجتمــاعي الــذي يعمــل بــدوره مبثابــة حمــرك  االجتمــاعي مبــا يعــزز يف 

وعلى ذلك، ومن هذا املنظور أيضاً، فإن املساواة تكتـسب أمهيـة اقتـصادية              . للتنمية االقتصادية 
 .وسياسية على السواء

يتمثـل  وأخريا، فإن دخول املرأة إىل احلياة االقتصادية ينجم عنه أثر إجيايب أبعد مدى و              
ــادة يف ــب و      زي ــز الطل ــؤدي إىل تعزي ــا ي ــشية مب ــسلع ســتهالك االدخــل األســرة املعي  يف جمــال ال

ومبعىن آخر فإن تعزيز عمالـة املـرأة يـسهم يف           . واخلدمات فضالً عن زيادة االدخار واالستثمار     
الوقـت نفـسه   يف  هـو  و،حتسني فرص معيشة األسر مـن خـالل تـدفق املزيـد مـن مـوارد الـدخل         

وعليه، فإن اإلفـادة    . ل زيادة الطلب الفعال على السلع واخلدمات      من خال دورة اإلنتاج   يدعم  
من قوة العمل اُألنثويـة تـشكّل شـرطاً أساسـياً مـن شـروط الفعاليـة االقتـصادية لألسـر املعيـشية              

 .إضافة إىل النمو االقتصادي ملنطقة ما بل وللبلد بأسره
 يف  ١٩٩٧نـوفمرب   / الثـاين   املعقـود يف تـشرين     ،وقد اعترف مؤمتر القمـة املعـين بالعمالـة         

ــسألة ال تتــصل        غلكــسمبور ــافؤ الفرصــة م ــأن تك ــستوى سياســي، ب ــى م ــرة األوىل عل ، وللم
ــضاً        ــصادية أي ــة االقت ــن الناحي ــها م ــا أمهيت ــاعي ولكــن هل ــدل االجتم ــة . فحــسب بالع ويف اآلون

ــرية،  ــي فاألخـ ــياق فـ ــة   سـ ــا رئاسـ ــيت خلـــصت إليهـ ــائج الـ ــسل  االنتـ لـــس األورويب يف بروكـ
ــا/آذار( ــأن  ) ٢٠٠٤رس مـ ــراحة بـ ــسليم صـ سياســـات مـــساواة اجلنـــسني هـــي أدوات  ”مت التـ

 .“للتجانس االجتماعي فضالً عن كوا وسائل للنمو
ملـساواة بـني   املعنيـة با  االعتبارات املذكورة أعـاله، تنظـر األمانـة العامـة         مجيعويف ضوء    

ولكـن علـى أـا      “ رأةمـسألة ختـص املـ     ”اجلنسني إىل قضية املـساواة بـني اجلنـسني ال علـى أـا               
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 األمانـة العامــة املعنيــة باملـساواة بــني اجلنــسني  وتؤكــد . قـضية هلــا أمهيتـها وختــص اتمــع ككـل   
التعامل مع قضية املـساواة بـني اجلنـسني علـى أسـاس مـن اإلنـصاف ولـيس                   ضرورة  احلاجة إىل   

 .على أساس من التمييز
 وسائل تنفيذ االستراتيجية السياسية -ثانيا 

 األمانة العامة املعنية باملساواة بـني اجلنـسني  سياق الطروحات السالفة الذكر، تنوي     يف   - ٧
 : التاليةاألسس تدخلها االستراتيجي على تصوغأن 

ــصكوك والــــسياسات       •   ــع الــ ــسانية يف مجيــ ــارات اجلنــ ــاة االعتبــ ــز مراعــ تعزيــ
 .واإلجراءات يف اليونان

التالية اليت سـوف تطـرح بوصـفها    التعهد باختاذ إجراءات خاصة يف القطاعات       •  
 :قطاعات ذات أولوية

 .مكافحة نقص املساواة يف عالقات العمل وسوق العمل -ألف   
منع ومكافحة العنف األسري واالجتار بالبشر الـذي تعـد النـساء مـن               -باء    

 .ضحاياه  
مكافحة التصورات النمطية اجلامدة اليت تتعلق بـدور اجلنـسني ضـمن             -جيم    

 .العملية التعليمية وال سيما يف التعليم االبتدائي  
 .تعزيز مشاركة املرأة يف مواقع صنع القرار -دال    

 علـى   األمانـة العامـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني           ويف مجيع احلاالت الـيت تعمـل فيهـا           
ــرة       ــار الفق ــة املتخــذة ضــمن إط ــز اإلجــراءات اإلجيابي ــادة  ٢تعزي ــن امل ــن الد١١٦ م ســتور،  م

 .فلسوف يتم ذلك على أساس استعادة املساواة وليس على أساس فرض التمييز
 املــوظفنياحلــوار االجتمــاعي مــع الــشركاء االجتمــاعيني مبــا يف ذلــك نقابــات    •  

املعنيـة باملـساواة بـني      ويف هـذا الـصدد تـرى األمانـة العامـة            . املدنيني واملزارعني 
للتخطـــيط والرصـــد مـــن الناحيـــة     احلـــوار االجتمـــاعي وســـيلة   يفاجلنـــسني 

االستراتيجية بالنـسبة لتنفيـذ الـسياسات االجتماعيـة واالقتـصادية وهـو مـا يـتم               
وفقــاً للتعميمــات والتوصــيات الــصادرة عــن املفوضــية األوروبيــة وعــن نتــائج    

 .االس األوروبية املعقودة يف الربيع
طاعـات الـيت يثبـت فيهـا        التعزيز التدرجيي ألشكال التشريعات االستباقية يف الق       •  

أن هذا إجراء أجنـع مـن التـشريعات اجلامـدة ومـن ذلـك مـثالً عالقـات العمـل                     
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أصــبحت اليــوم هــي   التــشريعات االســتباقية نإ باعتبــاروقطــاع ســوق العمــل  
 يفــرض التزامــات معتدلــة علــى  ممــااالجتــاه الــسائد يف بلــدان االحتــاد األورويب  

لتجاريــة ضــمن هــوامش زمنيــة معينــة شاريع ااملــعــاتق الــشركاء االجتمــاعيني و
ــشراكة      ــات ال ــاون وتطــوير عالق ــدوره احلــوافز   وومــن خــالل التع ــئ ب ــا يهي مب

 .والدوافع اليت توصل إىل نتائج إجيابية
احلوار، سواء بني الشركاء السياسيني أو مع املنظمات غـري احلكوميـة الناشـطة               •  

يــة دور املنظمــات غــري  أمهلقــد زادت. يف ميــدان تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني
احلكومية زيادة ملموسة باعتبار أن كثرياً من تلك املنظمات طـورت شـبكات             
يف هذا اال وهي تشكل مصدراً له أمهيته الكتساب اخلربات والدرايـة الفنيـة           
كما أا تعمل يف الوقت نفسه مبثابـة قنـوات لنـشر املعلومـات عـن الـسياسات                  

 .ية للمواطننيواإلجراءات اتمعية والوطن
 إجــراءاتومــا زال إطــار الــدعم اتمعــي يــشكل الوســيلة األساســية لتمويــل     •  

إضـافة إىل املبـادرات     ) من خالل الربامج التنفيذية القطاعية واإلقليمية     (التدخل  
 .اتمعية وغري ذلك من الربامج احمللية

 ١املادة 
أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو   “ أةالتمييـز ضـد املـر   ”ألغراض هـذه االتفاقيـة يعـين مـصطلح         

تقييد يتم على أساس اجلنس ويكـون مـن آثـاره أو أغراضـه النيـل مـن االعتـراف للمـرأة، علـى                        
ــسياسية         ــادين ال ــات األساســية يف املي ــسان واحلري ــوق اإلن ــرأة، حبق ــساوي الرجــل وامل أســاس ت

ل االعتـراف للمـرأة     واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميـدان آخـر، أو إبطـا             
 .ذه احلقوق أو متتعها ا وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية

 
 مــن اتفاقيــة األمــم ١ مــن الدســتور املــنقّح واملــادة ١١٦ مــن املــادة ٢يف ضــوء الفقــرة   

بـأن  ) الـشعبة الثالثـة   (املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، قضى جملـس الدولـة              
 كمــا أن اختــاذ التــدابري اإلجيابيــة  )١(الفــة ملبــدأ مــساواة اجلنــسني تــشكل متييــزاً ضــد املــرأة  أي خم

للقــضاء علــى التمييــز الــذي يــتم أساســاً ضــد املــرأة مــن أجــل تفعيــل تنفيــذ مبــدأ املــساواة بــني   
 .)٢(اجلنسني يف مجيع القطاعات أمر بعيد عن أن يشكل متييزاً بل إنه يشكل التزاماً

                                                         
 . من هذا التقرير٣ و ٢ من املادتني ٤ و ٣انظر   )١(  
 .التقرير من هذا ٤ من املادة ٤ و٣ و ٢انظر   )٢(  
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 ٢املادة 

تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتوافق على أن تنتـهج، بكـل                 
الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، وحتقيقـا لـذلك، تتعهـد                     

 :بالقيام مبا يلي
جتــسيد مبــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف دســاتريها الوطنيــة أو تــشريعاا     )أ(  
ناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن، وكفالـة التحقيـق العملـي هلـذا         امل

 املبدأ من خالل القانون والوسائل املناسبة األخرى؛
اختاذ املناسب من التدابري التشريعية وغريها، مبا يف ذلك ما يقتـضيه األمـر مـن              )ب(  

 جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة؛
رار احلمايـة القانونيـة حلقـوق املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل وضـمان                     إق )ج(  

احلمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق احملــاكم الوطنيــة ذات االختــصاص واملؤســسات العامــة          
 األخرى، من أي عمل متييزي؛

االمتنــاع عــن االضــطالع بــأي عمــل أو ممارســة متييزيــة ضــد املــرأة، وكفالــة     )د(  
 واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛تصرف السلطات 

اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب أي   )هـ(  
 شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

اختـاذ مجيــع التــدابري املناسـبة، مبــا يف ذلــك التـشريع، لتعــديل أو إلغــاء القــوانني     )و(  
 ة اليت تشكل متييزا ضد املرأة؛واألنظمة واألعراف واملمارسات القائم

 .إلغاء مجيع أحكام قوانني العقوبات الوطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأة )ز(  
 ٣املادة 

تتخــذ الــدول األطــراف يف مجيــع امليــادين، وال ســيما امليــادين الــسياسية واالجتماعيــة      
 لكفالـة تطـور املـرأة وتقـدمها         واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع،        

الكــاملني، وذلــك لتــضمن هلــا ممارســة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية والتمتــع ــا علــى  
 .أساس املساواة مع الرجل
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 تنقيح الدستور -أوالً 
بقــضايا املتــصلة ومــن األحكــام املنقَّحــة  . ٢٠٠١مت تنقــيح الدســتور اليونــاين يف عــام    - ١

 :مبا يلي نحكمايتعلق  مساواة اجلنسني
 مـن الدسـتور املـنقح مل تعـد تـنص علـى أي         ١١٦ من املادة اجلديدة     ٢الفقرة   )أ(  

بل على العكس فهي تنص صراحة على أن الدولة ملتزمـة           . خمالفات ملبدأ املساواة بني اجلنسني    
ملـرأة  باختاذ التدابري اإلجيابية احملددة من أجل القـضاء علـى أوجـه التمييـز الـيت تـتم أساسـا ضـد ا                      

 .)٣(بغية تفعيل تنفيذ مبدأ مساواة اجلنسني يف مجيع القطاعات
 اجلديــدة مــن الدســتور تــنص علــى أنــه لكــي يــصبح  ٣١ مــن املــادة ١الفقــرة  )ب(  

الشخص مؤهالً لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية ينبغـي أن يكـون الـشخص مـن أصـل يونـاين مـن            
 .)٤(ناحية األب أو األم

 العمالة -ثانيا 
ــسنوات   أدت  - ٢ ــة للــ ــة الوطنيــ ــل اجلماعيــ ــات العمــ ــسني ٢٠٠٤-٢٠٠٢اتفاقــ  إىل حتــ

التشريعات القائمة فيما يتعلق مبستخدمي القطاع اخلاص بالنسبة للمـساواة يف عالقـات العمـل               
 .وإجازات الوالدية وإجازات األمومة وغري ذلك من القضايا املتصلة باجلنسني

 :وبصورة خاصة  
 : أنشأ ما يلي٢٠٠٣-٢٠٠٢طين للسنتني اتفاق العمل اجلماعي الو •  
) ملدة سـاعة يوميـاً    (احلق يف الوصول املتأخر أو املغادرة املبكرة إىل العمل ومنه            •  

 ٢٤بـدالً مـن     ( شـهراً    ٣٠لألم أو لألب ألسـباب تتعلـق برعايـة األطفـال ملـدة              
ومن ناحية أخرى وبعد اتفاق مع رب العمل، ميكـن          . بعد فترة الوالدة  ) شهراً
يض ســاعات العمــل مبعــدل ســاعتني يوميــاً بالنــسبة إىل اإلثــين عــشر شــهراً  ختفــ

يف الـــسابق كـــان (األوىل مث بواقـــع ســـاعة واحـــدة ملـــدة ســـتة أشـــهر أخـــرى   
 ). شهراً فقط ومبعدل ساعتني يوميا١٢ًباإلمكان خفض ساعات العمل ملدة 

لـة  للمرة األوىل أصبح مـن حـق املوظـف إجـازة يـومني مـدفوعي األجـر يف حا                   •  
 .وفاة قريب حىت الدرجة الثانية

                                                         
 . من هذا التقرير٤ من املادة ١انظر   )٣(  
لكي يصبح الشخص مؤهالً لالنتخاب للرئاسة ال ”:  من الدستور تنص على أنه    ٣١املادة    )٤(  

بد أن يكون مواطناً يونانيا ملدة مخس سنوات على األقل وأن يكـون مـن أصـل يونـاين مـن ناحيـة األب أو األم              
 .“ ومن حقه التصويت قانوناويكون قد بلغ سن األربعني
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مت العمل بإجازة سنوية مدفوعة األجر ملـدة سـتة أيـام لآلبـاء األرامـل أو ألسـر                  •  
وقـد ال تتوافـق إجـازة أسـرة الوالـد الوحيـد مـع ايـة أو بدايـة                  . الوالد الوحيـد  

اإلجازة السنوية العادية املدفوعة األجر وهـي تنطبـق علـى اآلبـاء الـذين لـديهم                 
ويف حالـة ثالثـة أطفـال أو أكثـر يف األسـرة تـصل               .  سـنة  ١٢ال حـىت سـن      أطف

 . أيام٨إجازة الوالد إىل 
 مت إقــرار مــا ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف إطــار اتفــاق العمــل اجلمــاعي الــوطين لــسنيت    •  

 :يلي
فيما يتعلق بساعات العمل املخفضة بسبب التمـريض أو رعايـة األطفـال علـى                •  

، ١٩٩٣اتفاق العمل اجلماعي الوطين العام لـسنة     من   ٩النحو الوارد يف املادة     
 وقتـاً مـساوياً لإلجـازة املدفوعـة املتزامنـة      بالتبـادل للموظف احلق يف أن يطلـب     

يف وقت عمل خمفّض بـسبب رعايـة   خالهلا هلا احلق /ضمن الفترة اليت يكون له    
وهذه النوعية من اإلجازات البديلة تفترض مـسبقاً االتفـاق مـع رب             . األطفال

عمل وهي تعطى سواء يف شكل مقطوع أو على أجزاء وتبدأ مـع ايـة فتـرة                  ال
 .النفاس أي بعد تسعة أسابيع من الوالدة

 ســنة ١٦مــن حــق الوالــدين الطبيعــيني أو الوالــدين بــالتبين لطفــل وحــىت ســن     •  
 مرضــاً يتطلــب نقــالً للــدم ومــشتقاته أو غــسيالً دمويــاً احلــصول علــى    ويعــاين

  وهذه إجازة مدفوعـة وحيـق لكـال    . ا عشرة أيام عمل سنوياً    إجازة إضافية مد
الوالدين هذه اإلجازة حبيث تكمل اإلجازة الـيت تـستحق هلمـا طبقـاً لألحكـام                

 .األخرى
القـانون  (إلغاء أوجه التمييز ضد املـرأة فيمـا يتعلـق بالتحاقهـا باألكادمييـات العـسكرية                  - ٣

٢٩١٣/٢٠٠١.( 
صص احملـددة فيمـا يتعلـق بالتحـاق النـساء بأكادمييـة              احلـ  ٣١٠٣/٢٠٠٣يلغي القانون    - ٤

 و ٢٦٢٢/١٩٩٨القانونــان ( احلكــم ذا الــصلة ٣١١٣/٢٠٠٣كمــا يلغــي القــانون  . الــشرطة
 مت قـــد حـــددت مـــسابقةو. فيمـــا يتعلـــق بتجنيـــد النـــساء يف حـــرس احلـــدود ) ٢٨٣٨/٢٠٠٠

 بـشأن رة النظـام العـام       يف إطـار وزا    الـسالفة الـذكر   طبقاً لألحكام القانونيـة     ) ٢٠٠١(إجراؤها  
 يف املائـة مـن      ١٠ يف املائة مـن انـدين الرجـال و           ٩٠ حصة حمددة بنسبة     ،نيد حرس احلدود  جت
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تنطـوي   بـأن حتديـد حـصة        )٥(، قـضت الـشعبة الثالثـة يف جملـس الدولـة           ٢٠٠٣ويف عـام    . النساء
ومـا  . الدسـتور  مـن    ١١٦ مـن املـادة      ٢ والفقـرة    ٤ التمييز ضد املرأة أمر يتناقض مع املادة         على

 .زالت املسألة قيد النظر أمام اجلمعية العامة لس الدولة
ــانون  - ٥ ــشأن ٣٢٢٧/٢٠٠٤القـ ــن    ” بـ ــري ذلـــك مـ ــة وغـ ــد البطالـ ــذة ضـ ــدابري املتخـ التـ

 :ينص على مجلة أمور منها ما يلي“ األحكام
ــذين أصــحاب األعمــال  •   ــستخدمون ال ــدة مــن أجــل    ي  مــوظفني بعقــد حمــدد امل

عـن  فات قائمات بإجازات محل أو نفاس يـتم دعمهـم ماليـاً             إحالهلم حمل موظ  
 اليت تستغرقها إجـازة املوظفـات ومببلـغ يتـساوى مـع أقـساط التـأمني الـيت                   املدة

 .يدفعوا عن التغطية التأمينية للموظفني املستخدمني
من أجل تقـدمي حـافز لتوظيـف أمهـات يعـانني البطالـة ويكـون لـديهن طفـالن                 •  

عليهــا / إعانــة رب العمــل مببلــغ يــساوي قــسط التــأمني عليــه  علــى األقــل، تــتم
مقابل التغطية التأمينية لألمهات املستخدمات بأجر ومدة اإلعانـة املقدمـة هـي             

 .توظيفهاسنة واحدة عن كل طفل من أطفال األم اليت جيري 
عن كل طفل مولود لألم بعد الطفـل األول، تعفـى النـساء املزارعـات، الالئـي                  •  

القـــــانون (تـــــأمني علـــــيهن يف فـــــرع التـــــأمني الرئيـــــسي للمـــــزارعني يـــــتم ال
ــا      ) ٢٤٥٨/١٩٩٧ ــأمني الزراعــي فيم ــستحق ملنظمــة الت ــأمني امل ــسط الت مــن ق

ــأمني ضــد      يتــصل باألقــساط املدفوعــة مقابــل املعــاش التقاعــدي للمــسنني والت
اإلصابة باملرض فضالً عن األقساط اليت تستحق لصندوق احتـاد املـزارعني عـن              

 .حدة بعد مولد كل طفل خبالف الطفل األولسنة وا
 كمـا أن    .، مت توسيع االستخدام بدوام جزئي يف القطاع العام        ٣١٧٤/٢٠٠٣القانون   - ٦

 القـانون العـام واملنظمـات احلكوميـة احملليـة يـتم توسـيع               يف إطـار  الكيانات القانونيـة الـيت تعمـل        
خــدمات ذات طــابع اجتمــاعي إىل   العمــل اجلزئــي فيهــا لتلبيــة االحتياجــات املتعلقــة بتقــدمي       

ــواطنني ــة       . امل ــصلة بالرعاي ــاعي اخلــدمات املت ــابع االجتم ــصطلح اخلــدمات ذات الط ــصد مب ويق
االجتماعية وبصيانة املبـاين املدرسـية وسـالمة الطـرق للتالميـذ واالهتمـام باالحتياجـات البيئيـة                  

ىل تعزيـز فـرص العمـل       وقصد القانون املـذكور إ    . والدمج االجتماعي للمهاجرين وما إىل ذلك     

                                                         
ــة   )٥(   ــة(جملـــــس الدولـــ ، ٢٩٠٧/٢٠٠٣، ٢٩٠٦/٢٠٠٣، ٢٩٠٥/٢٠٠٣) الـــــشعبة الثالثـــ

 .٢٩٠٩/٢٠٠٣ و ٢٩٠٨/٢٠٠٣
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للفئات املستضعفة من السكان اليت ضمت فيمن ضمت، كفئة خاصة األمهات الالئـي لـديهن               
 . يف املائة١٠أطفال حىت سن الثانية عشرة وحبصة تبلغ 

، أعيد تعريـف فئـات األفـراد املـستحقني للعمـل مـن           ٣٢٥٠/٢٠٠٤ومبوجب القانون     
توسيع فئة األمهات الالئـي لـديهن أطفـال دون الـسن         خالل إضافة أفراد األسر الكبرية العدد و      

دون تغـيري يف حـصة العـشرة        ) مت إلغاء حد اإلثنيت عشرة سنة فيما يتصل بعمر األبناء         (القانونية  
 يف املائـة مـن      ٦٠ لينص على حصة تـصل إىل        ٣٢٥٠ القانون   صدرويف الوقت نفسه    . يف املائة 

 من هذه الوظائف يف جمـال االسـتخدام ويغطـي       خمتلف فئات األفراد الذين ال يعملون ويفيدون      
 .ذا األمر يعربن عن اهتمام نسيب ما دمنالقانون النساء 

 الضمان االجتماعي -ثالثا 
 الـشيخوخة   يف مرحلـة   إىل حتديث نظم املعاش التقاعدي       ٣٠٢٩/٢٠٠٢أدى القانون    - ٧

وبـصورة  . اعية للـشيخوخة فألغى أي متييز قائم على أساس نوع اجلنس يف جمال احلماية االجتم      
 :خاصة

ــندوقاألمهـــات  •   ــأمني  املنـــضمات إىل صـ  الـــضمان االجتمـــاعي وصـــندوق التـ
ممــن يــضعن ) وهــو أكــرب صــندوق تــأمني يف اليونــان(التكميلــي علــى املــوظفني 

 ويف حالة عدم ممارسـة األمهـات هلـذا احلـق     ١/١/٢٠٠٣مواليدهن بعد تاريخ    
إذا مـا انطبقـت علـيهم       تأمينيـة مفترضـة     فإن اآلباء ميكنهم احلـصول علـى فتـرة          

ــأمني ومــن مث يكــون هلــم حقــوق      ــرة الت الــشروط الالزمــة للحــد األدىن مــن فت
وبـصورة خاصـة فـإن االعتـراف بفتـرة التـأمني املفترضــة يف       . املعـاش التقاعـدي  

واحــدة حالــة األم أو األب لطفــل ولــد بعــد التــاريخ املــذكور أعــاله هــي ســنة  
مبـا جمموعـه    (للطفل الثـاين وسـنتان للطفـل الثالـث          للطفل األول وسنة ونصف     

 ). يوماً تأمينيا١ً ٣٥٠أربع سنوات ونصف أو 
 يـوم عمـل للرجـال والنـساء مـن املـوظفني             ١١ ١٠٠ سنة أو    ٣٧لدى إكمال    •  

صـندوق الـضمان االجتمـاعي املـذكور أعـاله وبـصناديق خاصـة              املنضمني إىل   
نظمـة اهليلينيـة لالتـصاالت الـسلكية        ومنها مثالً صـندوق تـأمني العـاملني يف امل         (

والالســلكية وصــناديق التــأمني علــى العــاملني يف مؤســسة الكهربــاء العامــة أو    
 الـشيخوخة بـصرف النظـر       يتقاضـون اسـتحقاقات   فـإم    املـصارف العاملني يف   
 .عن السن

 الــصناديق اخلاصــة، مت ختفــيض ســن اســتحقاق   املنــضمني إىلبالنــسبة للرجــال  •  
عــدي مبعــدل ســنتني ومــن مث جــرت مواءمتــه مــع ســن اســتحقاق    املعــاش التقا
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بــصرف (املعــاش للنــساء حبيــث أن الــذين يــشملهم التــأمني يف هــذه الــصناديق   
ممن أصبحوا مرتبطني بأي صـندوق تـأمني رئيـسي مـن            ) النظر عن نوع اجلنس   

 ميكــن أن يــستحقوا معاشــاً ٣١/١٢/١٩٩٢ حــىت تــاريخ ١/١/١٩٨٣تــاريخ 
 . سنة تأمني٣٥إكمال  سنة أو ٥٨ سن للشيخوخة عند بلوغهم

 فأدخل احلكم الذي يقضي بأن املطَلَّقني مـن حقهـم أن          ٣٢٣٢/٢٠٠٤صدر القانون    - ٨
يتلقوا جزءا من املعاش التقاعـدي للـزوج الـسابق أو الزوجـة الـسابقة يف حالـة وفـاة أي منـهما                       

 : فهي أما الشروط الرئيسية.ن يبقى على قيد احلياةمل اًكما يستحقون معاش
 سـنة أو يكـون عـاجزا عـن          ٦٥ال بد أن يكون الشخص املطلـق قـد بلـغ سـن               •  

 . يف املائة أو أكثر٦٧العمل بنسبة 
ــضى       •   ــد أم ــشخص املطلــق ق ــد أن يكــون ال ــذلك ال ب ــن احليــاة   ١٥ك ــنة م  س

 . من جانب احملكمة بالطالقائيالزواجية قبل صدور حكم 
بقة أن يكــون وقــت الوفــاة مــن دافعــي  ال بــد للــزوج الــسابق أو الزوجــة الــسا  •  

 حمكمـة أو مبوجـب عقـد بـني الـزوجني            حكـم ددها إمـا    حيـ النفقة املعيـشية الـيت      
 .السابقني

تـسبب فيـه    وحليـاة الزواجيـة     أصاب ا أال يكون الطالق قد جنم عن ضرر فادح          •  
 . على قيد احلياةالباقيعاش املطالب 

الـب مبعـاش مـن يبقـى علـى قيـد          أال يكون قـد مت زواج الحـق مـن جانـب املط             •  
 .احلياة

أال يتجاوز جمموع الدخل السنوي الشخـصي اخلاضـع للـضرائب مبلـغ املعـاش          •  
التقاعدي السنوي املدفوع لألفراد املسنني غري املـشمولني بالتـأمني مـن جانـب              

 .منظمة التأمني الزراعي
 :حو التايلأما مبلغ املعاش التقاعدي الذي حيق لشخص مطلق فيتحدد على الن  
يف حالـــة وفـــاة الـــزوج الـــسابق أو الزوجـــة الـــسابقة، خيـــصص مبلـــغ املعـــاش    •  

 يف املائــة لألرمــل ٧٠نــسبة بالتقاعــدي الــذي يــستحق للــزوج الــسابق املترمــل  
 ٢٥وإذا مــا كانــت احليــاة الزواجيــة قــد دامــت .  يف املائــة للمطلــق٣٠ونــسبة 

ي الـذي يـستحقه األرمــل   سـنة أو أكثـر، فحينئـذ تتحـدد قيمــة املعـاش التقاعـد      
 ٤٠تتحدد قيمة املعـاش الـذي يـستحقه املطلـق بنـسبة             فيما   يف املائة    ٦٠بنسبة  
 .يف املائة
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يف حالة وجود أكثـر مـن مـستفيد واحـد، يـتم تقاسـم مبلـغ املعـاش التقاعـدي                      •  
 ).طبقاً للنسبتني املئويتني املذكورتني أعاله(بالتساوي بني هؤالء املستفيدين 

ــانو - ٩ ــسه الق ــشيخوخة بواســطة صــناديق    يطــرح) ٣٢٣٢/٢٠٠٤(ن نف  اســتحقاقات ال
لــصاحل األمهــات ) وذلــك خيــضع لواليــة وزارة العمــل واحلمايــة االجتماعيــة (التــأمني الرئيــسية 

 يف املائـة مـن اإلعاقـة أو أكثـر           ٨٠نـسبة   ب املـصابني املشموالت بالتأمني والالئي لديهن أطفال و     
 يف املائـة أو أكثـر       ٨٠نسبة  ب املصابنيلتأمني لألفراد املعاقني من     إضافة إىل األزواج املشمولني با    

أمــا .  ســنة مــن التــأمني٢٥ يــوم عمــل أو ٧ ٥٠٠مــن اإلعاقــة بــصرف النظــر عــن الــسن بعــد  
 سـنوات   ١٠يطلب إليهم أيضاً أن يكونـوا قـد أكملـوا           فاألزواج الذين يفيدون من هذا احلكم       
 . املعاش التقاعديزواجاً يف اليوم الذي يتقدمون فيه لطلب

 الرعاية الصحية والرفاه االجتماعي -رابعا 
علـى شـروط    “ الـدعم الطـيب للتكـاثر اإلنـساين       ” بـشأن    ٣٠٨٩/٢٠٠٢ينص القانون    - ١٠

ومتطلبات التلقيح الصناعي ويتيح الفرصـة لألمهـات غـري املتزوجـات بـأن يـنجنب أطفـاالً ـذه                    
 .الطريقة
 ملنظمـة التـأمني الـصحي علـى املـوظفني املـدنيني             يدة   اجلد الستحقاقاتايف ظل الئحة     - ١١

) األســرة( ال يوجــد حاليــاً أي متييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس فيمــا يتعلــق بــاألفراد    )٦()أوبــاد(
 . يستحقون الرعاية الطبية على حساب املنظمةممنأفرادها املشمولني بالتأمني على 

ركز القومي للرعايـة االجتماعيـة      ، مت حتويل امل   )٢٠٠٢ (٣١٦٣مبوجب تنفيذ القانون     - ١٢
يف حالة الطوارئ ليصبح مؤسسة مـستقلة تعمـل يف ظـل القـانون العـام وتتخـذ مقرهـا يف أثينـا                       

ــةحتــت إشــراف و  ــة  رقاب ــصحة والرعاي ــذكور إىل توســيع نطــاق    . وزارة ال ويهــدف املركــز امل
ية مـن   خدماته لتـشمل مجيـع أحنـاء اليونـان مـن خـالل اسـتحداث شـبكة هياكـل ومـوارد بـشر                      

ديدة ومن ذلك مثالً تلك املتـصلة بـضحايا         اجلناشئة  الحتياجات  اال فيما تغطيه    ،شأا أن تغطي  
 .)٧(االجتار يف البشر والنساء املعرضات لإليذاء

 
 
 

                                                         
 ).F.E.K.B'323/11-2-2004اجلريدة الرمسية اليونانية  (٢/١٩٠/٠٠٩٤األمر الوزاري رقم   )٦(  
 . من هذا التقرير٦ من املادة ١٣انظر الفقرة   )٧(  
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  العنف املوجه ضد املرأة–خامسا 
 عمليـة مكافحـة االجتـار بالبـشر واجلـرائم املرتكبـة ضـد               ٣٠٦٤/٢٠٠٢ينظم القـانون     - ١٣
 يتعـرض حلالـة    وبـصفة عامـة      .ة اجلنسية وجرائم استخدام األطفـال يف املـصنفات اإلباحيـة          احلري

 :فهذا القانونوعلى وجه اخلصوص . )٨(االستغالل املايل للحياة اجلنسية
يراعــي عــدم االقتــصار علــى جتــارة البــشر بــل ميتــد إىل األشــكال احلديثــة مــن      •  

ــات االجتــار الــ  االجتــار يف  ــذات عملي ــشر وبال ــسخرة) أ(يت ــدف إىل الب  يف ال
االستغالل اجلنسي للكائنات البشرية ومعظـم اجلـرائم ذات الـصلة          ) ب(العمل  

 .يتم توصيفها على أا جنايات
 ميكن يف بعض احلاالت أن تصل إىل السجن املؤبد عـن            يرسي أحكاماً مشددة   •  

 مثـل هـذه   اجلرائم ذات الصلة كما يكفل احلماية املتساوية للرجال والنـساء يف       
 .األمور

 .ينص على أن تقدم اجلرائم اجلنائية اخلطرية إىل احملاكمة ذا الوصف بالذات •  
ينص للمرة األوىل على اعتبار استخدام األطفال يف املـصنفات اإلباحيـة جرميـة             •  

 .من اجلرائم
ة يعرف اإليذاء اجلنسي الذي يرتكبه بالغ يدفع نقودا حبق طفـل علـى أنـه قـضي       •  

 .الغواية العاديةحساسة باملقارنة إىل 
جـرائم االجتـار    ) نظـم العدالـة العامليـة     ( من قانون العقوبات     ٨يضيف إىل املادة     •  

بالبشر واإليذاء اجلنسي حبيث تصبح خاضعة للعقوبـة حـىت إذا مـا ارتكبـت يف               
 .اخلارج

بـشر علـى أنـه    يعرف القبول العمدي للخدمات اليت يقدمها ضـحايا االجتـار بال    •  
 .جرمية

 وفيمـا يتعلـق باملـساعدة املقدمـة         .ينص على محاية اين عليهم يف تلك اجلرائم        •  
 .)٩(٢٣٣/٢٠٠٣لضحايا تلك اجلرائم مت إصدار املرسوم الرئاسي رقم 

ــانوين صــادر مــؤخراً    - ١٤ ــا حلكــم ق ــادة  ٧الفقــرة (وطبق ــانون  ٣٤ مــن امل  ٣٢٧٤ مــن الق
بالبـشر مـن حقهـم املـأوى واحلـصول علـى تـصريح عمـل لفتـرة                  فإن ضحايا االجتـار     ) ٢٠٠٤(

                                                         
 . من هذا التقرير٦، املادة ٣انظر الفقرة   )٨(  
 . من هذا التقرير٦ من املادة ٣انظر الفقرة   )٩(  
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ســتة أشــهر ميكــن بعــدها جتديــد التــصريح لفتــرة زمنيــة مــساوية ريثمــا يــصدر قــرار حاســم مــن 
 .جانب حمكمة

  مشاركة املرأة يف مراكز صنع القرار–سادسا 
ثلـث علـى األقـل لكـل        ال على أن يشارك اجلنسان حبصة       ٢٨٣٩/٢٠٠٠ينص القانون    - ١٥
هما يف جمـــالس املـــصاحل بالـــدوائر التابعـــة لـــإلدارات احلكوميـــة وهيئـــات اإلدارة اجلماعيـــة  منـــ

 .)١٠(للمنظمات العامة ومنظمات اإلدارة احمللية
ليــنص علــى املــشاركة مبقــدار الثلــث لكــل   ) ٢٠٠١ (٢٩١٠صــدر القــانون الالحــق   - ١٦

مــن القــرارات، ومــن خــالل سلــسلة . جــنس كمرشــحني يف انتخابــات املقاطعــات والبلــديات 
بـأن احلكـم املـذكور أعـاله جـاء طبقـاً للدسـتور              ) احملكمـة اإلداريـة العليـا     (قضى جملـس الدولـة      

 .)١١() املنقّحة من الدستور٢، الفقرة ١١٦املادة (
  اجلنسية واملواطَنة–سابعا 

فيمــا يتعلــق مبدونــة املواطَنــة اليونانيــة فــألغى  ) ٢٠٠٤ (٣٢٨٤صــدر مــؤخراً القــانون  - ١٧
 .)١٢(يع األحكام القدمية اليت كانت قد أنشأت مسائل التمييز ضد املرأةمج

  االتفاقيات الدولية–ثامنا 
كانـــت اليونـــان واحـــدة مـــن أول اثنـــتني وعـــشرين دولـــة وقَّعـــت علـــى الربوتوكـــول  - ١٨

ديـسمرب  / كـانون األول ١٠االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يوم  
 .٢٩٥٢/٢٠٠١كما صدقت اليونان على هذا الربوتوكول مبوجب القانون  ١٩٩٩

  مواءمة القانون الوطين مع قانون اجلماعة–تاسعا 
، مت تكييف النظام القانوين اليوناين مع أحكـام         ١٠٥/٢٠٠٣مبوجب املرسوم الرئاسي     - ١٩

ــه  ــة التفــضيلية ا   EEC/٩٧/٨٠التوجي ــضايا املعامل ــات يف ق ــة اإلثب ــشأن أمهي ــوع   ب ــستندة إىل ن مل
 .اجلنس
، مت تكميــــل أحكــــام املرســــوم الرئاســــي ٤١/٢٠٠٣ومبوجــــب املرســــوم الرئاســــي  - ٢٠

بـشأن العمـل   ” EEC/٩٢/٨٥التوجيـه   لكي يتكيف ا القانون اليوناين مع أحكـام      ١٧٦/٩٧
 لـصاحل  يف موقـع العمـل   حتـسينات يف جمـال الـصحة والـسالمة       علـى إضـفاء   بالتدابري اليت تشجع    

 :على النحو التايل“  أو العامالت املرضعاتيف فترة النفاست احلوامل والعامالت العامال
                                                         

 . يف هذا التقرير٧ من املادة ٤ والفقرة ٣انظر الفقرة   )١٠(  
 . من هذا التقرير٤ من املادة ٥ و ٤ و ٣انظر الفقرات   )١١(  
 . من هذا التقرير٩انظر املادة   )١٢(  
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ــراد العــسكريني يف القــوات املــسلحة ومــوظفي     •   مت توســيع تطبيقــه ليــشمل األف
 .اخلدمات احمللية

 فيمـا يتعلـق بتنفيـذ املرسـوم،       ١٧٦/٩٧ مـن املرسـوم الرئاسـي        ٢أحكام املـادة     •  
علـق باعتمـاد التـدابري اإلجيابيـة مـن جانـب رب العمـل             تكملها األحكام الـيت تت    

 .لصاحل العامالت احلوامل والعامالت الالئي يف فترة النفاس أو املرضعات
احلقـوق املتـصلة     (١١واملـادة   ) إجـازة األمومـة    (٨املادة  جرت االستعاضة عن     •  

 .)التوظيفباتفاق 
نت القــــانون اليونــــاين  ضــــمن مــــإىل أن يــــدمج ٨٧/٢٠٠٢املرســــوم الرئاســــي أدى  - ٢١

 لتنفيذ مبـدأ املعاملـة املتـساوية للرجـال والنـساء يف             EC/٩٦/٩٧ و   EEC/٨٦/٣٧٨ن  االتوجيه
وسوف يـسود هـذا املبـدأ يف الئحـة أي صـناديق تـأمني مهنيـة             . نظم الضمان االجتماعي املهين   

 .يتم إنشاؤها مستقبالً
  اآلليات الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني–عاشرا 

 اللجنــة الوزاريــة للمــساواة بــني اجلنــسني وتتمثــل )١٣( بــأمر مــن رئــيس الــوزراءكلتشــ - ٢٢
 :مهمة اللجنة يف أمور شىت من بينها

 باملــساواة بــني املتعلقــة الوطنيــة اتصــنع القــرارات املتــصلة بالنــهوض بالــسياس  •  
اجلنـــسني يف ســـياق التوجيهـــات الـــصادرة عـــن االحتـــاد األورويب واملنظمـــات  

 املعمـول   مجيـع الـسياسات   صـلب   دولية دف دمج االعتبارات اجلنـسانية يف        ال
 .ا

 املـسؤولة عــن التنفيــذ يف الـوزارات والقطــاع العــام فيمــا   اجلهــاتالتنـسيق بــني   •  
 سـواء علـى املـستوى       املـرأة يتصل بوضع السياسات واختـاذ اإلجـراءات لـصاحل          

 .املركزي أو اإلقليمي أو احمللي
 الوزارية بإعداد وجتميع برنامج العمل الـوطين مـن أجـل املـساواة              قامت اللجنة  •  

 .٢٠٠٦-٢٠٠١بني اجلنسني للفترة 
 كان مثة جلنة برملانية دائمة معنية باملساواة وحقـوق اإلنـسان متـارس              ٢٠٠٢ومنذ عام    - ٢٣

وتركِّــز اللجنــة جهودهــا علــى الدراســات     .  يف ســياق إجــراءات الربملــان اليونــاين   )١٤(عملــها
بحوث واملقترحات املتصلة بتعزيز مبدأ مساواة اجلنسني يف التعليم واألسرة وغـري ذلـك مـن                وال

املؤسسات االجتماعية فضالً عـن ضـمان هـذه األمـور وتنفيـذها مـن جـــانب اإلدارة العـــامـــة                    

                                                         
 . من هذا التقرير٧ من املادة ٥انظر الفقرة . ٢٠٠٠-٧-٣١٦/١٤األمر   )١٣(  
انظــر ) ٢٠٠٢ينــاير /كــانون الثــاين( ألــف مــن النظــام الــداخلي اجلديــد للربملــان  ٤٣املــادة   )١٤(  

 . من هذا التقرير٧ من املادة ٦الفقرة 
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 ٢ املتصلة باحترام ومحاية حقوق اإلنسان طبقـا للفقـرة           القضاياوال سيما يف مسائل التوظيف و     
 . من الدستور١١٦ من املادة ٢ والفقرة ٤ادة من امل
 بإنشاء مكتـب املـساواة بـني اجلنـسني يف مقـر وزيـر               ٣٩/٢٠٤صدر املرسوم الرئاسي     - ٢٤

مجع وإدارة وجتهيز البيانات واملعلومات طبقـاً       ) أ: (وتتمثل مهمة املكتب يف   . )١٥(الدفاع الوطين 
 اجلنـسني يف سـلك األفـراد العـسكريني بـالقوات            للوائح اإللزامية بشأن املسائل املتعلقة مبـساواة      

ــدول األخــرى األعــضاء باالحتــاد األورويب         ــسلحة لل ــوات امل ــضالً عــن الق ــة ف ــسلحة اليوناني امل
صياغة املقترحـات املؤسـسية     ) ب(ومنظمة معاهدة مشال األطلسي واملنظمات الدولية األخرى        

 املـسائل املتـصلة بـاألفراد العـسكريني يف     وتعزيز التدابري الالزمة لتنفيذ مبدأ مساواة اجلنـسني يف        
 القيـادة التعاون مع األمانـة العامـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني و              ) ج(القوات املسلحة بالبالد    

 فيمـا يتـصل مبـسائل املـساواة بـني      الـوطين  ومجيع املصاحل األخـرى التابعـة لـوزارة الـدفاع       ةالعام
 .اجلنسني

ذكور أعـاله، ميكــن لألفـراد العــسكريني بــالقوات   يف سـياق وظيفــة املكتـب املــ   •  
حـسب التسلـسل القيـادي فيمـا        املساواة بني اجلنـسني     املسلحة مراجعة مكتب    

وتكـون  املـسلحة   يتصل بأي مشاكل ميكن أن تنشأ يف حيام اليومية بالقوات           
 .متعلقة باملساواة بني اجلنسني
  املساعدة القانونية–حادي عشر 

بــــشأن تقــــدمي املــــساعدة القانونيــــة إىل املــــواطنني ” ٣٢٢٦/٢٠٠٤يــــنص القــــانون  - ٢٥
 :على أمور شىت من بينها ما يلي“  الدخلياملنخفض

املواطنــون مــن ذوي الــدخول املنخفــضة يف أي دولــة عــضو باالحتــاد األورويب   •  
ــة     ــساعدة قانوني ــى م ــم احلــصول عل ــن حقه ــدخل   . م ــن ذوي ال ــون م واملواطن

ايــا األجانــب مــن حقهــم أيــضاً احلــصول علــى  املــنخفض يف بلــدان ثالثــة والرع
ــاد         ــادة يف االحت ــة أو معت ــة قانوني ــم إقام ــة شــريطة أن يكــون هل ــساعدة قانوني م

 .األورويب
املواطنــون مــن ذوي الــدخل املــنخفض الــذين حيــق هلــم املــساعدة القانونيــة هــم  •  

علـى  للفـرد   سـنوي   إيـراد   أولئك الـذين ال يتجـاوز دخلـهم الـسنوي ثلثـي أقـل               
ــوطين العــام   النحــو ــوارد تعريفــه يف اتفــاق العمــل اجلمــاعي ال ويف حــاالت .  ال

                                                         
 .٣٦/٩/٢/٢٠٠٤اجلريدة اليونانية الرمسية   )١٥(  
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اخلالفــات أو املنازعــات األســرية، فــإن دخــل الــشخص الــذي يكــون طرفــا يف  
 . ال يؤخذ يف االعتبارالرتاعاخلالف أو 

لبحــوث “ كيثــي”وفيمــا يتعلــق باملعلومــات واملــشورة القانونيــة للنــساء، يقــوم مركــز   - ٢٦
وهو مؤسسة تعمل يف ظل القـانون العـام وحتـت إشـراف األمانـة العامـة                 (نسني  ملساواة بني اجل  ا

 ومتكـني املـرأة مـن       مـؤازرة بتقدمي هذا النوع من اخلدمات جمانا بغـرض         ) للمساواة بني اجلنسني  
، تلقـت  ٢٠٠٤أغـسطس   / وحـىت آب   ٢٠٠٠ينـاير   /ومنـذ كـانون الثـاين     . أجل ممارسة حقوقها  

مــا )  وبــاتراس وهرياكليــون وفولــوسثيــسالونيكيأثينــا و( ثــيملركــز كيمراكــز املــشورة التابعــة 
 اجتماعـاً مـع     ١١ ٨٦٨ طلباً من نساء يلتمسن مـشورة قانونيـة كمـا عقـدت              ٦ ٧١٥جمموعه  

 ). اهلاتفعربسواء شخصياً أو (نساء 
 احملـامني علـى   رابطاتالسابقة الذكر مع  كيثي   تعاونت مراكز    ةاجلماعيف إطار برامج     - ٢٧

احلقــوق ”: حتــت عنــوان) ٢٠٠٣مــارس / وحــىت آذار٢٠٠٠يوليــه /مــن متــوز (إطــالق برنــامج
 وبــاتراس وهرياكليــون ثيــسالونيكي، يف أثينــا و“مــن التــشريع إىل املمارســة اليوميــة : املتــساوية

ــة للمحــامني اجلــدد   نظمــتويف ســياق الربنــامج املــذكور،  . فولــوسو  حلقــات دراســية تدريبي
 :وتتعلق بـ

 سياسة االحتاد األورويب- اجلنسنياملساواة الدستورية بني -
 املعاملة املتساوية-األجر املتساوي -
 العنف األسري، االغتصاب، التحرش اجلنسي يف مكان العمل -
 اإلطار واملمارسة يف اال املؤسسي-املساعدة القانونية -
وفضالً عن ذلك، ففي سياق ذلك الربنامج، تعاون مركز حبوث املـساواة بـني               •  

ملـساواة  بااألمانة العامـة املعنيـة       مع وزارة العمل واحلماية االجتماعية و      اجلنسني
 ومفتـشية العمـل علـى تنظـيم حلقـات دراسـية ملفتـشي العمـل يف                  بني اجلنـسني  

 : وتتصل بـثيسالونيكيأثينا و
 السياسات األوروبية للمساوة بني اجلنسني -
-التطـورات املـستجدة يف القـانون       (األجر املتساوي يف مكان العمل    -املعاملة املتساوية  -
 اجلماعةوعلى مستوى الوطين  على املستوىالفقه القانوين   

 رقابة مفتشية العمل على تنفيذ األحكام -
 محاية األمومة والتيسري على العاملني من ذوي املسؤوليات األسرية -
 محاية صحة وسالمة النساء العامالت -
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 التحرش اجلنسي يف مكان العمل -
مـن جانـب    و يف املائـة     ٦٠ومت متويل الربنامج بواسـطة االحتـاد األورويب بنـسبة            •  

 . يف املائة٤٠ملساواة بني اجلنسني بنسبة بااملعنية األمانة العامة 
بـشأن تقـدمي    ” ٣٢٢٦/٢٠٠٤بعد إـاء هـذه الـربامج وحـىت صـدور القـانون               •  

ــنخفض     ــدخل امل ــن ذوي ال ــواطنني م ــة للم ــساعدة القانوني ــر /شــباط(“ امل فرباي
واصـــلت مراكـــز البحـــوث الـــسالفة الـــذكر متويـــل ودعـــم مؤســـسة  ) ٢٠٠٤

املعلومات وخـدمات االستـشارة القانونيـة اانيـة مـن خـالل ميزانيتـها العاديـة                 
كمــا أــا كانــت تلــيب حاجــة اجتماعيــة ملحــة للنــساء الــضعيفات مــن الناحيــة 

 وبـــاتراس  سالونيكيثيـــوبالتعـــاون مـــع نقابـــات احملـــامني يف أثينـــا و    . املاليـــة
وهرياكليون وفولوس فإن النساء الالئي كُن يواجهن مشاكل اجتماعية وماليـة        
قاسية استطعن باملساعدة املقدمة هلـن مـن جانـب تلـك املراكـز رفـع قـضاياهن                  

 أمـام احملـاكم     مت دعمهـا  وبلغ العـدد اإلمجـايل للقـضايا الـيت          . أمام حمكمة العدل  
 . قضية٢٣٧

 زراعي القطاع ال–ثاين عشر 
ليعـدل أحكـام    “ منظمات التعاونيات الزراعية    ” بشأن   ٢٨١٠/٢٠٠٣صدر القانون    - ٢٨

 .)١٦( مشاركة النساء يف التعاونياتلتشجيعإنشاء التعاونيات الزراعية 
تنظـــيم املـــسائل املتـــصلة باألراضـــي الريفيـــة وحـــلّ ” بـــشأن ٣١٤٧/٢٠٠٣القـــانون  - ٢٩

لينطـوي علـى    “  واألحكـام األخـرى    تنسيبهم احلاليني واملعاد    املشاكل املتعلقة باملزارعني املربني   
 .)١٧(مزيد من حتسني شروط مشاركة النساء يف اإلنتاج الزراعي

 ٤املادة 
ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملـساواة الفعليـة               - ١ 

لكنه جيب أال يـستتبع بـأي حـال، كنتيجـة           بني الرجل واملرأة متييزا كما حتدده هذه االتفاقية، و        
له، اإلبقاء على معايري غري متكافئـة أو منفـصلة؛ كمـا جيـب وقـف العمـل ـذه التـدابري عنـدما                        

 .تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت
ال يعتــرب اختــاذ الــدول األطــراف تــدابري خاصــة تــستهدف محايــة األمومــة، مبــا يف ذلــك  - ٢

 .ري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزياًتلك التداب
 

                                                         
 . من هذا التقرير١٤، املادة ١٣ة انظر الفقر  )١٦(  
 . من هذا التقرير١٤، املادة ٤انظر الفقرة   )١٧(  
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 التدابري اإلجيابية للمرأة يف النظام القانوين اليوناين
 وأدى  ١١٦ مـن املـادة      ٢مبوجب التنقيح األخـري للدسـتور اليونـاين، مت تعـديل الفقـرة               - ١

ضـرورة  علـى    النص بصراحة    ليتم أي خمالفات ملبدأ املساواة بني اجلنسني        القضاء على ذلك إىل   
 علـى وجـه     ضـد املـرأة   بعامـة والتمييـز     الدولة تدابري إجيابية خاصة للقضاء على التمييز        أن تتخذ   
 .)١٨(اخلصوص

وقد وضع تنفيذ األحكام السابقة موضـع االختبـار يف االنتخابـات البلديـة وانتخابـات                 - ٢
يـنص علـى حـصة       ٢٩١٠/٢٠٠١ ويـذكر أن القـانون       .املقاطعات اليت متت مؤخراً يف اليونـان      

ــة يف       قوامهــا الثلــث مــن املــشاركة لكــل مــن الرجــال والنــساء كمرشــحني وهــي حــصة إلزامي
 .االنتخابات اليت جتري على مستوى البلديات واملقاطعات

ومن خالل سلسلة من القرارات، قضت الشعبة الثالثة يف جملـس الدولـة بـأن األحكـام           - ٣
وبــصورة أكثــر حتديــداً، قــضت . مــع الدســتور تتفــق )١٩(٢٩١٠/٢٠٠١الــيت جــاء ــا القــانون 

 :احملكمة اإلدارية العليا يف البالد من ناحية املبدأ مبا يلي
 من الدستور مبـدأ مـساواة       ١ من املادة    ٥ والفقرة   ٤ من املادة    ٢ترسي أحكام الفقرة      

ــة يف    بــشغلاجلنــسني فيمــا يتعلــق    الوظيفــة العامــة مبــا يف ذلــك الوظيفــة العامــة املنتخب
ومع ذلك، فمن أجل تنفيذ فعال بغري عوائق للمبدأ املـذكور أعـاله،             . طات احمللية السل

 ٢٥ مـن املـادة      ١أحكام الفقـرة    ب مقترنة من الدستور    ١١٦ من املادة    ٢الفقرة  تقضي  
املشرع سواء كان عاماً أو تنظيمياً فضالً عن سائر أجهـزة الدولـة           بإجبار  من الدستور   

املمارسـة ومبـا يفـضي      يف جمـال    ضد املرأة حـاالت متييـز       يف حال التأكد من أنه حدثت       
 الوظيفة العامة قد مت مـن       بشغلمساواة اجلنسني فيما يتعلق     ملبدأ  إىل أن التنفيذ احلاسم     

 حالـة  إدامـة و األمـر يف جـوهره علـى ترسـيخ         أنطوىناحية شكلية أو لفظية فقط بينما       
قانونيـة أو   الألحكـام   ا زيد مـن  املمع فرض   ( ويف هذه الظروف يتم      ،الالمساواة القائمة 

شكل الـ  ب مبا يستهدف اختاذ التدابري اإلجيابية ذات الصلة لصاحل املرأة        ) نسبيةالتنظيمية  ال
لفترة حمددة من الزمن ختفيف أوجه الالمساواة القائمة ريثمـا يـتم            و الواجبناسب و امل

 .ظيفة العامةإقرار املساواة الفعلية بني اجلنسني فيما يتصل بسبل احلصول على الو
 ١١٦ مـن املـادة   ٢مبقتـضى نـص الفقـرة    ميكـن،  الحظ جملس الدولة أيـضاً أنـه ال        قد  و - ٤

من الدستور وال مبوجب األعمال التحضريية املعروضة عليه قبل التصويت، حتديد شـكل بعينـه        
                                                         

 . من هذا التقرير٣ و ٢ املادتني ١انظر أيضا الفقرة   )١٨(  
ــة    )١٩(   ، ٣١٨٧/٢٠٠٣، ٣١٨٨/٢٠٠٣، ٣١٨٩/٢٠٠٣، ١٩٢/٢٠٠٤جملـــــــــس الدولـــــــ

٢٨٣٢/٢٠٠٣، ٢٨٣٣/٢٠٠٣، ٣٠٢٧/٢٠٠٣، ٣٠٩٨/٢٠٠٣، ٣١٨٥/٢٠٠٣. 
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ماعيـة  تتخذه التدابري اإلجيابية أو ااالت احملددة مثل جماالت حقوق اإلنسان أو احلقـوق االجت             
وعلـى ذلـك ومـن أجـل صـياغة هـذا            . أو السياسية اليت يـسمح يف إطارهـا باختـاذ تلـك التـدابري             

 : ما يليمراعاةاحلكم الدستوري ال بد من 
 ضـرورية مـن أجـل       عـد تعلـق باـاالت الـيت ت      يتعريـف   لالغياب املذكور أعـاله      )أ(  

 اختاذ تدابري إجيابية
ابري اإلجيابية الرامية إىل حتقيق أوسـع أثـر إجيـايب           يتمثل غرضها يف إقرار التد    أن   )ب(  

 الوظيفـة العامـة ومنـها املنـصب املنتخـب        علـى  املرأة والرجل    حصولممكن يتصل بتكافؤ فرص     
 يف السلطات احمللية

باختــاذ تــدابري إجيابيــة تتــيح للمــرأة ممارســة  يقــضي االلتــزام الــدويل لليونــان أن  )ج(  
جتماعية والسياسية والتمتع ا على قدم املساواة مـع الرجـل           مجيع حقوق اإلنسان واحلقوق اال    

 بــشأن ١٩٧٩ مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة الدوليــة لعــام   ٢٤ و ٧ و ٤ و ٣ و ١انظــر املــواد (
الـيت صـدق عليهـا الربملـان اليونـاين بالقـانون           “ القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة            ”

١٣٤٢/١٩٨٣( 
يداً بشأن قصور متثيـل املـرأة يف جمـال اإلجـراءات الـسياسية              احلقيقة املعروفة ج   )د(  

 رتبط مبمارسة حقوقها السياسيةمبا يبصورة عامة و
 : من الدستور إىل١١٦ من املادة ٢وعليه، فإن جملس الدولة خيلص يف ضوء الفقرة  - ٥
أن املــشرع الدســتوري قــصد إىل أن يتــيح إقــرار التــدابري اإلجيابيــة يف أي شــكل مــن  ”  

ــسبة للجنــسني   ا ــع جمــاالت العمــل بالن ــسان  هــي و،ألشــكال يف مجي  جمــال حقــوق اإلن
 يقـضي ط الواضـح الـذي      يف ظل الشرِ  وجمال احلقوق السياسية    و ،واحلقوق االجتماعية 

 علـى قيـود مبـالغ فيهـا تـؤثر علـى جـوهر               املتخـذة بأن ال تنطـوي اإلجـراءات اإلجيابيـة         
 ااحلقوق اإلنسانية والسياسية اليت تتعلق“. 

 ٥املادة   
 :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يلي  
ــق      )أ(   ــرأة، ــدف حتقي ــسلوك الرجــل وامل ــة ل ــة والثقافي تعــديل األمنــاط االجتماعي

القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة علـى فكـرة             
 لى أدوار منطية للرجل واملرأة؛دونية أو تفوق أحد اجلنسني، أو ع

ــة        )ب(   ــة بوصــفها وظيف ــا ســليما لألموم ــة األســرية تفهم ــضمن التربي ــة أن تت كفال
اجتماعية واالعتراف باملسؤولية املشتركة لكل من الرجال والنـساء يف تنـشئة أطفـاهلم               
وتطــورهم، علــى أن يكــون مفهومــاً أن مــصلحة األطفــال هــي االعتبــار األساســي يف   

 .التمجيع احلا
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 دور وسائل اإلعالم يف القضاء على الصور النمطية اجلامدة -ألف 
 مبادئ توجيهية عامة -أوال 

ــة       - ١ ــشر الرســائل االجتماعي ــبل مهمــة لن ــة هــي س ــة اإلعالمي وســائل االتــصال اجلماهريي
ولكنــها أيــضاً وســائل للتــأثري علــى الــوعي االجتمــاعي فيمــا يتعلــق مبركــز وأدوار اجلنــسني يف    

) ٢٠٠١/٢٠٠٦(وقد مشلت خطة العمل القوميـة مـن أجـل مـساواة اجلنـسني            . ع اليوناين اتم
 بــوزارة الداخليــة واإلدارة العامــة   األمانــة العامــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني     املنبثقــة عــن  
وبـصورة  .  تدابري وإجـراءات ـدف إىل تغـيري األدوار النمطيـة اجلامـدة للجنـسني               ،والالمركزية
قدر ما يتعلق األمـر بالـصور النمطيـة اجلامـدة الـيت تـروج هلـا وسـائل اإلعـالم، فهـي                   خاصة، وب 

يف ميـادين التعلــيم والثقافــة ويف كـل جمــال مــن   تتخــذ تـشمل تــدخالت حمــددة وتـدابري للتوعيــة   
 .جماالت التعبري عن احلياة

 البحوث والدراسات املتعلقة بدور وسائل اإلعالم -ثانيا 
 )كيثـي ( أجـرى مركـز حبـوث مـساواة اجلنـسني            ٢٠٠١/٢٠٠٢نيـة   خالل الفتـرة الزم    - ٢

ــة باملــساواة بــني اجلنــسني   وهــو مؤســسة تــشرف عليهــا    ــة العامــة املعني ــة  األمان ــوزارة الداخلي  ب
 وعلى وجه اخلصوص فـإن      .يف هذا اال   استقصاءات ودراسات    ،واإلدارة العامة والالمركزية  

 :ااالستقصاءات والدراسات التالية مت تنفيذه
ومت . “حمــددةدراســة استقــصائية ميدانيــة   : نــوع اجلــنس ووســائل اإلعــالم   ” •  

 مببادرة من مركز حبـوث مـساواة اجلنـسني الـذي مـول              ٢٠٠١تنفيذها يف عام    
خمتـرب  (املشروع أيضاً وعهـد بـه إىل قـسم االتـصال واإلعـالم بقطـاع االتـصال                  

اسـات وحبـوث املـرأة      يف جامعة بـانتيون يف أثينـا ومركـز در         ) البالغة واخلطاب 
 هـو املستفيد النهائي مـن االستقـصاء املطـروح         كان  و). مجعية ال تقصد الربح   (

وقــد أوضــحت نتــائج االستقــصاء أن وســائل . مركــز حبــوث مــساواة اجلنــسني
 الـصور النمطيـة اجلامـدة      للتفكري على أساس  اإلعالم اليونانية ما زالت خاضعة      

ــة علـــى أســـاس ال مـــساواة اجلنـــسني  ــإن التمثيـــل  و. القائمـ ــة فـ بـــصورة خاصـ
االجتماعي الـسائد الـذي تـصوره وسـائل اإلعـالم يكمـن يف جـوهره النمـاذج              

 .واألدوار التقليدية للجنسني
مت تنفيـــذها يف عـــام “ دراســـة استعراضـــية: نـــوع اجلـــنس ووســـائل اإلعـــالم” •  

 مببادرة من مركـز حبـوث مـساواة اجلنـسني الـذي قـام كـذلك بتمويـل                   ٢٠٠١
ركـز  هـي امل هة املستفيدة النهائية من االستقصاء املطروح كانت       واجل. املشروع
ومن خالل هذا االستعراض الببليوغرايف، مت التأكـد مـن أن الدراسـة             . املذكور
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تتعلق بتمثيل نوع اجلنس من خالل وسائل اإلعالم وهي تـستند إىل تـصورات          
 شاهد بالوســيلةبــشأن نــوع اجلــنس وبــشأن عالقــة املُــ “ جديــدة”وافتراضــات 

ــة    ــاة اليومي ــة يف احلي ــة ودور الوســيلة اإلعالمي ــوع   . اإلعالمي ــى أن دراســة ن عل
ــة يف اليونـــان   ــائل اإلعـــالم مل تتطـــور بـــصورة منهجيـ ـــدف و. اجلـــنس ووسـ

ــني        ــربط ب ــشأن املوضــوع إىل ال ــستقبالً ب ــيت جتــري م مقترحــات الدراســات ال
ارتباطـاً  ليت تـرتبط    املشاريع اليونانية وبني الببليوغرافيا الدولية ودراسة القضايا ا       

علــى أن دراســة نــوع املطروحــة وتؤكــد املقترحــات . لواقع اليونــاينبــا مباشــراً
اجلنس والتكنولوجيات اجلديدة فضالً عن مسائل أخرى مل تلـق حـىت اآلن أي    

وهي دف كذلك إىل حتديد وتدارس جتـارب املـرأة يف           . اهتمام علمي خاص  
 مجاعات األقلية حبكم الـسن أو األصـل         وال سيما النساء املنتميات إىل    (اليونان  

فـضالً  ) العرقي أو الطبقة االجتماعية أو الديانـة أو اجلنـسية أو التوجـه اجلنـسي              
والدراسة ذاـا توضـح كـذلك       . عن األفراد من ذوي االجتاهات اجلنسية املثلية      

 كمـا   .لالنتـشار اجلامدة واألفكار املسبقة اليت ال تزال موضـعاً         النمطية  األفكار  
للنـــساء أن ســـيطرة الرجـــل علـــى وســـائل اإلعـــالم وبالتـــايل التمثيـــل احملـــدود  

 . يف تلك الوسائل أمر يسهم يف إعاقة تغيري املعايري االجتماعيةكموظفات
دراسات أخرى تتعلق بـدور     /كما أسهم مركز حبوث مساواة اجلنسني يف إجناز حبوث         - ٣

 .)٢٠(ةوسائل اإلعالم يف القضاء على الصور النمطية اجلامد
 ميثاق الشرف يف وسائل اإلعالم -ثالثا 

يف اليونان، يتم تعريـف اإلطـار القـانوين الرئيـسي يف تـشغيل وسـائل اإلعـالم اإلذاعيـة                     - ٤
 بــاالقتران مــع املرســوم ٣، الفقــرة ٣، املــادة ٢٣٢٨/٩٥القــانون (مبوجــب التــشريع األساســي 

لفقـرات اإلعالنيـة أن تعـرض متييـزا         وطبقاً هلـذه التـشريعات ال ينبغـي ل        ) ١٠٠/٢٠٠٠الرئاسي  
 .على أساس األصل العرقي أو نوع اجلنس أو الديانة أو اجلنسية

 اإلعالمـي وبصورة خاصة فإن ميثاق الشرف لألخبار وغـري ذلـك مـن عمليـات البـث                  - ٥
 : تطرح األحكام النسبية التالية)٢١(والسياسي

 املتحاملحاالت التمييز  ‐٤املادة 

                                                         
 .انظر املرفق ألف من هذا التقرير  )٢٠(  
 ).F.E.K.A'752003اجلريدة الرمسية اليونانية  (٧٧/٢٠٠٣، ١ الفقرة ٤املادة   )٢١(  
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 األفراد بطريقة تـؤدي، يف ظـل الظـروف اآلنيـة، إىل إمكانيـة تـشجيع                 ال يسمح بتقدمي   ‐ ١
 ضــدهم مــن جانــب اجلمهــور متحامــلالتــشهري أو االســتبعاد االجتمــاعي أو أي حــاالت متييــز 

وذلك على أساس عوامل رئيـسية مثـل نـوع اجلـنس أو األصـل العرقـي أو اجلنـسية أو اللغـة أو                        
 .رض أو اإلعاقة أو التوجه اجلنسي أو احلرفةالديانة أو األيديولوجية أو السن أو امل

عـن بعـد    باإلضافة إىل ذلك ففي ميثاق اإلعالن وبرامج الترويج التليفزيونية للمبيعـات             - ٦
 الذي يعد حاليا بواسطة الس اليوناين القومي لإلذاعـة والتليفزيـون            ،ومتويل الفقرات اإلذاعية  

 : أيضاً األحكام التاليةترد
 بادئ عامةم ‐٣املادة 

 :ال ينبغي إلعالن مذاع أن  
حييد عن احترام الكرامة اإلنسانية أو يـستخدم اجلـسم البـشري بطريقـة حمطـة                 )أ(  

 .كوسيلة من وسائل بيع سلع أو خدمات
يطرح متييزا على أساس األصل العرقـي أو نـوع اجلـنس أو الديانـة أو اجلنـسية            )ب(  

 و عرقياً أو يشجع على معايري متحيزة جنسياً أ
ــشمل     - ٧ ــذي ي ــصحفيني ال ــاق شــرف ال ــة   قواعــد آدابميث ــسؤولية االجتماعي ــة وامل  املهن

للصحفيني من أعضاء احتـاد الـصحفيني يف الـصحف اليونانيـة اليوميـة ويـضم هـذا امليثـاق فيمـا                      
 :ما يلييضم 
 ٢املادة 

 .الصحافة بوصفها مهنة ووظيفة اجتماعية تنطوي على حقوق وواجبات والتزامات
 :للصحفي احلق وعليه االلتزام

 مـن املــساواة دون متييـز علــى أسـاس األصــل القــومي أو    أســاسمبعاملـة املــواطنني علـى    )أ(
ــة أو الوضــع         ــة املالي ــسياسي أو احلال ــاء ال ــة أو االنتم ــي أو الديان ــوع اجلــنس أو األصــل العرق ن

 .االجتماعي
 ٤املادة 
ــارس أو يقبــل أي شــكل مــن أشــكال الت    . ج(...)  ــصل بنــوع اجلــنس أو     أال مي ــز فيمــا يت ميي

 .زمالئها/األقدمية املهنية لزمالئه
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ــادة       - ٨ ــا يف امل ــة يف أثين ــصحف اليومي ــة ناشــري ال ــرح رابط ــاق   ٧وتقت ــشروع ميث ــن م  م
ــشرف  ــصحف      (ال ــة لل ــة العاملي ــاق شــرف الرابط ــى أســاس ميث ــائم عل ــرار) انْو(الق ــة  إق املعامل

 : وعلى وجه اخلصوص.املتساوية للجنسني
 ينبغي للصحافة أن تتخذ مواقف تشكِّل انتهاكاً مباشراً وسـافراً للحقـوق األساسـية        ال ‐ ١

أو يكون من شأا متييزاً سلبياً صارخاً ضد فئـات مـن البـشر علـى أسـاس مـن نـوع اجلـنس أو                         
اجلنـــسية أو األصـــل العرقـــي أو املمارســـات الدينيـــة أو املعتقـــدات األيديولوجيـــة فـــضالً عـــن   

 . لألفراد الذين يشكلون هذه الفئاتالتفضيالت اجلنسية
 اإلجراءات املتصلة بوسائل اإلعالم اليت تتخذها املنظمات غري احلكومية -رابعا 

املنظمات النـسائية غـري احلكوميـة املعنيـة بنـشر قـضايا مـساواة اجلنـسني إسـهاماً                   تسهم   - ٩
الفعاليــات تنظــيم احللقــات الدراســية و  (ملموســاً مــن خــالل إجــراءات ومبــادرات تتخــذها      

يف تغيري األفكار والتحيزات والـصور النمطيـة اجلامـدة    ) واملؤمترات وإصدار املنشورات الدورية   
يف اتمــع اليونــاين ويف محايــة الكرامــة اإلنــسانية وصــورة املــرأة اليونانيــة املعاصــرة يف وســائل     

اوا مع املنظمـات النـسائية     تع األمانة العامة املعنية باملساواة بني اجلنسني     وقد واصلت   . اإلعالم
غري احلكومية فيما يتعلق باإلجراءات السالفة الذكر وبتحسني صورة املـرأة اليونانيـة علـى حنـو                 

 املنظمـات غـري   ومن بني األنـشطة األخـرى الـيت تبـذهلا        . ما تعرض به من خالل وسائل اإلعالم      
 : يف هذا الصدد ما يلياحلكومية

ــيت   •   ــة الـ ــري احلكوميـ ــة غـ ــصحفيات    املنظمـ ــة للـ ــشبكة األوروبيـ ــم الـ ــل اسـ  حتمـ
 . ودف فيما دف إليه إىل تعزيز تكافؤ الفرص أمام الـصحفيات           .اليونانيات

 يف عـدد كـبري مـن        ٢٠٠٤-٢٠٠٠وقد شـاركت هـذه املنظمـة خـالل الفتـرة            
اختـاذ إجـراءات ذات صـلة ـدف إىل     يف  الربامج اليت نظمها االحتاد األورويب و     

ــالفرص  ــساء ب ــة الن ــدة املتاحــة أمــامهن توعي ــادرة  .  اجلدي ــإن مب ــصفة عامــة ف  وب
امللحقـات  غري  تتصل بتدريب الصحفيات    ) Now( اآلن   الفرص اجلديدة للمرأة  

وقــد تــصدرت . علــى التكنولوجيــات اجلديــدة وعلــى شــبكة اإلنترنــتبالعمــل 
 هلـا مـن إيطاليـا وأسـبانيا واليونـان يف      شركاءاملنظمة املذكورة أعاله فضالً عن     

واحتـاد الـصحفيني    ) ديبكـا (ملـشروع احمللـي للثقافـة والتنميـة االجتماعيـة           اقيادة  
الـذي  “ هـا أنـت اآلن تعـرف      ” برنامج بعنوان    لتنفيذللجرائد اليومية اإلقليمية    

ويف سـياق الربنـامج املـذكور، كلفـت الـشبكة           .  عدد من املـؤمترات    شهد عقد 
واســطة شــركة األوروبيــة للــصحفيات اليونانيــات بــإجراء دراســة استقــصائية ب 

VPRC .  ــام ــة االستقـــصائية يف عـ ــ وت٢٠٠٢ونفِّـــذت الدراسـ ــدفها يف مثَـ ل هـ
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اســـتطالع آراء الـــصحفيني والـــصحفيات مـــن اليونـــان فيمـــا يتـــصل حبرفتـــهم 
 .وبنوعية املعلومات اليت تطرح يف اليونان

مـن  ) ٢صـفحة   (ويف هذه الدراسة االستقصائية أفيد عن أمور شىت مـن بينـها مـا ورد                  
بينمـا عـدد النـساء أصـغر بكـثري          )  يف املائـة   ٥٨,٧(سيطر عليهـا الرجـال      يـ حرفة الصحفي   ”أن  

كما أن غالبية املخربين الصحفيني ال ينتمون اليوم ألي احتاد أو أي منظمـة              ).  يف املائة  ٤١,٣(
 .“) يف املائة٥٢,١(للصحفيني 

 ،حاليـاً  ا يواجهوهـ  اليت يتعين علـى الـصحفيني أن       يهو،  على أن أكثر املشاكل إحلاحاً      
ســاعات عمــل منهكــة، (تــنظم هــذا امليــدان ) ٦صــفحة (تمثــل يف االفتقــار إىل ضــوابط مهنيــة ت

فــضالً عــن ) عمالــة تفتقــر إىل التغطيــة التأمينيــة ومــا إىل ذلــك وتعــسف أصــحاب العمــل، ويف 
عـدم  و)  يف املائـة   ٣٠,٧(وبالنـسبة للـصحفيات فـإن مـشكلة اخنفـاض األجـر             . اخنفاض األجور 

 .أمور ما زالت متثل أفدح املشاكل اليت يواجهنها)  يف املائة٢٧,٤ ( املهينستقراراال
 الصحافة، تفيد الدراسة االستقصائية بـأمور شـىت         مهنةوفيما يتعلق مبسائل املساواة يف        

أن مثة عدداً كـبرياً مـن الـصحفيات يـرين أن حقيقـة كـون                ) ٨ يف صفحة    ١الفقرة  (من بينها   
وتــدعي نــسبة )  يف املائــة٣٢,٧(كلت عقبــة حالــت بــني تطــورهن املهــين  نــساء تــشكل أو شــ 

 يعتقــدكمــا .  يف املائــة مــن النــساء التعــرض ألوجــه متييــز ماليــة ومهنيــة بــسبب جنــسهن ٣٦,٢
 يف املائـة علـى      ٤٢,٩ يف املائـة و      ٤٢,٢(رجال ونساء من الصحفيني، وبنسبة مئويـة متـساوية          

 .بتطورهم املهينيف حرفتهم فيما يتعلق أن ليس هناك فرص متكافئة ) التوايل
وقد لوحظ اختالف واضح بني آراء الصحفيني والصحفيات فيما يتعلـق بسلـسلة مـن           

 ).٧، الفقرة ٩صفحة (األفكار والنتائج بشأن احلرفة اليت ميتهنوا 
ــدرة           ــصل بالقـ ــا يتـ ــساء فيمـ ــال والنـ ــني آراء الرجـ ــبرية بـ ــة كـ ــت مفارقـ ــا لوحظـ كمـ

على تنسيق العمل اجلماعي وبعد النظر وقدرات التواصـل واللماحيـة وقـدرات             القدرة  /اإلدارية
 .الربط بني األمور واجلسارة يف الترويج لالبتكارات واالستعداد العملي والتنافسية

 يف مهنة الـصحافة يتـيح للمـرء أن        الوضع الراهن وميكن االستخالص من هذا كله بأن         
فـاملواقف املختلفـة فيمـا يتعلـق باحلرفـة فـضالً عـن             . جلنسنيقوياً ثانوياً بني ا   “ تصادماً”يالحظ  

 أمــور تفــضي بــأن خيلــص املــرء إىل أن  ،القــضايامــن ــج أيــديولوجي آين خمتلــف إزاء سلــسلة  
 أو بـصورة أدق ميكـن أن       يتلمس خطاه يف هذا اال     يف مهنة الصحافة ما زال       النسائيالعنصر  
 .كذلكيكون 
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غــري احلكوميــة متــنح جــوائز ســنوية     “ املــرأةرابطــة حقــوق  ” منظمــة ومتــنح •  
للصحفيني سواء يف اجلرائـد أو اإلعـالم اإللكتـروين ممـن يـدأبون علـى التـرويج             

 .ملساواة اجلنسني
 مــنح اجلــوائز الــسنوية الــصحفية املــذكورة   يفرابطــة حقــوق املــرأة،  وتــشارك  •  

احتجاجـات تتعلـق    يف رفـع    كمـا تـشارك     أعاله مـع منظمـات نـسائية أخـرى،          
 . املرأة لدى تقدميها يف الفقرات اإلعالنيةشأنباحلط من 

 يـصدرها، ويؤكد احتاد األخوة للنساء املهنيات يف اليونان من خالل الة اليت             •  
علــى أمهيـــة ودور وســـائل اإلعـــالم يف تـــشكيل واســـتمرارية الـــصور النمطيـــة  

صور اجلامـدة  اجلامدة فيما يتعلق باملرأة ويبذل جهوداً حنو القضاء على هـذه الـ     
 .من خالل تنظيم فعاليات شىت

، األمانــة العامــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني، ومببــادرة مــن ٢٠٠٢ويف عــام  •  
 ألي مقــال أو حتقيــق أو حبــث صــحفي يؤكــد  تقــدم جــائزة ســنوية خصــصت

 بالتعــاون مــع معهــد دعــم الــصحافة، واجلــائزة متوهلــا    ،ويعــزز قــضية املــساواة 
 : اجلائزة إىلدف هذه و.األمانة العامة

 . والترويج لقضايا املرأةالنشر النوعي -   
مزيد مـن املعلومـات املوضـوعية واملوثوقـة مـع عـرض متـواتر لقـضايا                  -   

 املساواة  
توضيـــــح األدوار االجتماعيــــة اجلديــــدة لكــــال اجلنــــسني واملــــساواة  -   

 .االجتماعية بينهما  
 

 لعمل واملسؤوليات األسريةسياسات التوفيق بني حياة ا -باء 
 األسرة - ١

 الصورة الدميغرافية لليونان
تتسم التطورات الدميغرافية يف اليونـان بزيـادة يف معـدل املواليـد ويف اخلـصوبة ومعـدل                   - ١٠

خالل العقد املاضي بإعادة توطني أجانب مـن ذوي األصـل اهليلـيين             تتصف كذلك    و .الوفيات
رة خاصة، فطبقاً لبيانات اإلحصاءات األوروبية فيما يتعلـق         وبصو. وبتدفق وافد من املهاجرين   

إىل نـــــسمة  ١١ ٠٠٦ ٤٠٠، زاد العـــــدد اإلمجـــــايل لـــــسكان اليونـــــان مـــــن ٢٠٠٣بـــــسنة 
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ويرجع ذلك أساسـا إىل التـدفق       )  نسمة ٣٤ ٧٠٠بزيادة  (من السكان   نسمة   ١١ ٠٤١ ١٠٠
واليــد يف اليونــان هــو ، كــان مؤشــر معــدل امل٢٠٠٣وبالنــسبة إىل عــام . الوافــد مــن املهــاجرين

 بينمـا كـان املؤشـر يف        ،٢٠٠٢ طفالً لكل امرأة وهو ما كان عليه احلـال أيـضاً يف عـام                ١,٢٧
ــان أقــل مؤشــر ملعــدالت   .  مــن األطفــال لكــل امــرأة ٢,٢١ هــو ١٩٨٠عــام  ويوجــد يف اليون

عـضاء   وهـو خـامس أدىن مؤشـر يف االحتـاد األورويب بدولـه األ              ١٥املواليد يف االحتاد األورويب     
ــو    ــشرين وهـ ــس والعـ ــى اخلمـ ــد علـ ــلوفينيا يزيـ ــشيكية  ) ١,٢٢( سـ ــة التـ ) ١,١٨(واجلمهوريـ

ــلوفاكيا  ــضاء اخلمــــس  ). ١,١٦(وقــــربص ) ١,١٧(وســ ــه األعــ ــاد األورويب بدولــ ويف االحتــ
 مـن األطفـال لكـل     ١,٤٨ هـو    ٢٠٠٣والعشرين، كان املؤشر املتوسط ملعـدل املواليـد يف عـام            

أمـا عـدد املواليـد يف اليونـان يف عـام            . ١٩٨٠طفـال يف عـام       مـن األ   ١,٨٨امرأة مقارنة مبعدل    
يف دول االحتـاد األورويب اخلمـس والعـشرين         ( مـن الـسكان      ١ ٠٠٠ لكـل    ٩,٤ فكان   ٢٠٠٣

 لكــل  ٩,٥أمــا عــدد الوفيــات فكــان    . ١٩٨٠ يف عــام ١٥,٤مقابــل ) ١٠,٤كــان املعــدل  
ــسكان  ١ ٠٠٠ ــا كــان  ) ٩,٩ :معــدل دول االحتــاد األورويب اخلمــس والعــشرين  ( مــن ال بينم

علـى  زيـادة طبيعيـة   يف الـسنة املاضـية    فلـم تطـرأ  وعلـى ذلـك   . ٩,١ هـو   ١٩٨٠املعدل يف عـام     
)  مـن الـسكان    ١ ٠٠٠الفرق بني عـدد املواليـد وعـدد الوفيـات لكـل             ( السكان باليونان    حجم
.  يف املائـة ٦,٣ بلـغ   ١٩٨٠يف عـام    علمـاً بأنـه     . ٢٠٠٢ ما كان عليه احلال أيـضاً يف عـام           وهو

ــة   ــا أن متوســـط اجلماعـ ــة كمـ ــام ٠,٤+ كـــان األوروبيـ ــام ٣,٢+  و ٢٠٠٣ لعـ . ١٩٨٠ لعـ
 فـصاعداً ميكـن مالحظـة أن املواليـد يف اليونـان يظهـرون اجتاهـاً              ١٩٥٠واخلالصة أنه منذ عـام      

 لكــل امــرأة وتلــك نــسبة مئويــة تــدنو بــصورة  ١,٣تنازليــاً مطــرداً حيــث يقــاربون اليــوم نــسبة 
أمــا تــدفق ).  مــن األطفــال لكــل امــرأة٢,١(صوبة اإلحــالل  معــدل مــستوى خــعــنملحوظــة 
ــدة (اهلجــرة  ــام   ١ ٠٠٠ لكــل ٣,٢+ فكــان )  النازحــة–الواف ــان يف ع ــسكان يف اليون  مــن ال
ويف االحتاد األورويب بدولـه     . ١٩٨٠ يف عام    ٥,٢+  و   ٢٠٠٢ يف عام    ١,٧+  مقابل   ٢٠٠٣

 أمـا األجـل املتوقـع للحيـاة         . من السكان  ١ ٠٠٠ لكل   ٣,٧ + بلغاألعضاء اخلمس والعشرين    
) ٧٢,٢: ١٩٨٠يف ( مـن الـسنوات للرجـال    ٧٥,٤ إىل ٢٠٠٣يف اليونان فقـد ارتفـع يف عـام      

ويف االحتــاد األورويب بدولــه األعــضاء   ) ٧٦,٨: ١٩٨٠يف ( مــن الــسنوات للنــساء   ٨٠,٧و 
ــغاخلمــس والعــشرين   ــاة  يبل ــع للحي ــسنوات للرجــال و  ٧٤,٨ األجــل املتوق  مــن ٨١,١ مــن ال

 .وات للنساءالسن
.  عدد حـاالت الطـالق  تطرد الزيادة يفوما برح عدد الزجيات يف هبوط متواصل فيما       - ١١
 مـن الـسكان     ١ ٠٠٠ مـن حـاالت الـزواج لكـل          ٥٦,٦ كانـت النـسبة هـي        ٢٠٠٣في عـام    ف

وعلــى عكــس ذلــك، ففيمــا يتعلــق حبــاالت  . ٦٢,٤ هــي ١٩٨٠بينمــا كانــت النــسبة يف عــام 
 مــن ١ ٠٠٠ لكــل ١١,١ة ملحوظــة حيـث كانــت النــسبة هـي   الطـالق، ميكــن مالحظـة زيــاد  
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كمـــا ارتفعـــت النـــسبة املئويـــة . ١٩٨٠ يف عـــام ٦,٧ مقابـــل نـــسبة ٢٠٠٣الـــسكان يف عـــام 
 يف املائـة يف عـام       ٤,٤ لتبلـغ    ١٩٩٤ يف املائـة يف عـام        ٢,٩لمواليد خـارج رابطـة الـزواج مـن          ل

٢٠٠٢: 
 

 ١اجلدول 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ٤,٤٤ ٤,٢٥ ٣,٩٥ ٣,٨٧ لمواليد خارج رابطة الزواجلالنسبة املئوية 
 ٢٠٠١بيانات تعداد  
 )املكتب اإلحصائي الوطين: املصدر( إىل النتائج التالية ٢٠٠١معاجلة بيانات تعداد أفضت 

 
 العدد البيان

 ٣٥١ ١٧٧ عدد أسر الوالد الوحيد
 ٧٩ ٧٣٨ رابعة عشرةعدد أسر الوالد الوحيد اليت تضم طفالً واحداً على األقل دون ال

 ٢٧١ ٤٣٩ عدد أسر الوالد الوحيد اليت تضم أطفاالً فوق الرابعة عشرة
  

 ٥٨ ٦٩٢  الرجل كرب لألسرة–عدد أسر الوالد الوحيد 
 الرجـل كـرب   –عدد أسر الوالد الوحيد اليت تضم طفال واحداً على األقـل دون الرابعـة عـشرة          

 لألسرة
١٤ ٧٦٦ 

 ٤٣ ٩٢٦  الرجل كرب لألسرة–ليت تضم أطفاالً فوق الرابعة عشرة عدد أسر الوالد الوحيد ا
  

 ٢٩٢ ٤٨٥  املرأة كرب لألسرة–عدد أسر الوالد الوحيد 
 ٦٤ ٩٧٢  لألسرة املرأة كرب–عدد أسر الوالد الوحيد اليت تضم طفالً واحداً على األقل دون الرابعة عشرة 

 ٢٢٧ ٥١٣  املرأة كرب لألسرة–لرابعة عشرة عدد أسر الوالد الوحيد اليت تضم أطفاال فوق ا
  

 ٨ ١٦١ )أسر(عدد األمهات غري املتزوجات ممن لديهن طفل واحد على األقل دون الرابعة عشرة 
 ١١ ٨٨٥ )أسر(العدد اإلمجايل لألمهات غري املتزوجات 

  
 ٣٤ ٥٠٢ عــشرة  األرامــل الالئــي لــديهن طفــل واحــد علــى األقــل دون الرابعــة  –عــدد النــساء املطلقــات 
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 العدد البيان
 )أسر(

 ٢٢٤ ٩٥٢ )أسر( األرامل –العدد اإلمجايل للنساء املطلقات 
  

 ٤٤٥ ٥٩٤ )أسر(األمهات العامالت الالئي لديهن طفل واحد على األقل دون الرابعة عشرة 
الالئـي لـديهن طفـل واحـد علـى األقـل دون             )  أرامـل  –مطلقـات    (الوحيـدات النساء العـامالت    

 )أسر(الرابعة عشرة 
٢٢ ٤٠٧ 

الالئــي لــديهن طفــل واحــد علــى األقــل دون ) غــري املتزوجــات (الوحيــداتاألمهــات العــامالت 
 )أسر(الرابعة عشرة 

٣ ٣٣٦ 

 ٤٥ ٢٨٨ )أسر(األمهات غري املستخدمات الالئي لديهن طفل واحد على األقل دون الرابعة عشرة 
ى األقـل دون الرابعـة عـشرة        األمهات املتزوجات غري املستخدمات الالئي لديهن طفل واحد عل        

 )أسر(
٤١ ٦٠٣ 

الالئــي لــديهن طفــل واحــد علــى )  أرامــل–مطلقــات (األمهــات الوحيــدات غــري املــستخدمات 
 )أسر(األقل دون الرابعة عشرة 

٢ ٩٤٠ 

الالئـي لـديهن طفـل واحـد علـى األقـل            ) غري املتزوجات (األمهات الوحيدات غري املستخدمات     
 )أسر(دون الرابعة عشرة 

٧٤٥ 

  
األمهــات غــري املــشاركات يف النــشاط االقتــصادي الالئــي لــديهن طفــل واحــد علــى األقــل دون 

 )أسر(الرابعة عشرة 
٣٨٨ ٧٦٨ 

األمهــات املتزوجــات غــري املــشاركات يف النــشاط االقتــصادي الالئــي لــديهن طفــل واحــد علــى 
 )أسر(األقل دون الرابعة عشرة 

٧٥ ٥٣٣ 

 االقتصادي من ربات أسر الوالد الوحيد الالئـي لـديهن طفـل             النساء غري املشاركات يف النشاط    
 )*أسر(واحد على األقل دون الرابعة عشرة 

٢٠ ٧٤٧ 

  
 ٣٠٠ ٤٢٧  األمهات يف األسر الكبرية احلجم–عدد النساء 
 ٣ ٢٠١ ٩٠٩ عدد األمهات

  .جمموعة فرعية من الفئتني السابقتني *
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 .النهارية لألطفال والرضعمدارس الدوام الكامل ومراكز الرعاية 
من أجل التوصل إىل نظام متكامـل للتوفيـق بـني حيـاة األسـرة وحيـاة العمـل مت إنـشاء                   - ١٢

ـــة و  مدرســة ابتدائيــة و ٣ ٩٦٤ بــدوام كامــل وهنــاك بالفعــل  مــدارس حــضانةمــدارس ابتدائيـ
اريـة   مـن مراكـز الرعايـة النه       ١ ٣٠٦ يوجـد    كما . ساعات ممتدة  تعمل طوال  حضانة   ٢ ١٦٩

تتــراوح أعمــارهم بــني ســنتني ونــصف وبــني ســن االلتحــاق  ( طفــل ٧٨ ٠٠٠احلكوميــة تــسع 
ــة  ــسع      ١٣٢إضــافة إىل ) باملدرســة االبتدائي ــال ت ــة للرضــع واألطف ــة النهاري ــز الرعاي ــن مراك  م

ــني   ١٠ ٠٠٠ ــارهم ب ــراوح أعم ــل تت ــة    ٨ طف ــني ســن االلتحــاق باملدرســة االبتدائي .  أشــهر وب
الدين العاملني فـضالً عـن األسـر املستـضعفة ماليـاً واألطفـال الـذين                ويتمثل هدفها يف خدمة الو    

األطفــال الــذين فقــدوا واحــداً مــن الوالــدين أو كليهمــا  ( أســباب خاصــة بــني صــفوفهمتتــوافر 
وأطفال األمهات غري املتزوجات أو املطلقـات أو املنفـصالت أو أطفـال األسـر الكـبرية احلجـم           

ومن مث حيتـاجون إىل     )  إعاقات بدنية أو عقلية وما إىل ذلك       أو األطفال الذين يعاين آباؤهم من     
لرعايـة  ايتمتعون باألفضلية عن غريهم من حيث قبوهلم يف مراكـز           هم  رعاية اجتماعية خاصة و   

ولتحسني الظروف املعيشية لألطفال ورفع مستوى اخلـدمات املقدمـة   .  املذكورة أعاله النهارية
 . تتناسب مع دخل أسرهمهلم ميكن للوالدين أن يدفعوا مصروفات

ويالحــظ أن مجيــع مراكــز الرعايــة النهاريــة احلكوميــة ختــضع لواليــة الــسلطات احملليــة     
 ومنـذ ذلـك احلـني ظلـت تعمـل           ٢٨٨٠/١ مـن القـانون      ١٢حبكم القانون طبقا ألحكام املـادة       

 مـن املرسـوم الرئاسـي       ٢٠٣بوصفها مؤسسات بلدية وجمتمعية خاضعة للقانون العـام وللمـادة           
 الذي أنشأ قوة مـن مـشريف        ٢٩٢٠/٢٠٠١والقانون  ) القانون احمللي والبلدي   (٤١٠/٩٥رقم  

 الـيت ميكنـها مـن خـالل مـسؤوليات شـىت       وزارة الصحة والرعايةاخلدمات الصحية والرعاية يف  
 اليت تقدمها البلـديات واتمعـات احملليـة لإلشـراف علـى نوعيـة               الرعايةأن تتدخل يف خدمات     

الظــروف يئــة ق واملعــدات فــضالً عــن اختــاذ تــدابري الــسالمة املناســبة مــن أجــل   وكفــاءة املرافــ
 .املعيشية الصحية لألطفال واملوظفني

نظـام الرعايـة االجتماعيـة      إعـادة تنظـيم     ” ٣١٠٦/٢٠٠٣ من القانون    ٨وطبقاً للمادة    - ١٣
ضـع الـيت خيـضع       مركزاً لألطفـال والر    ١٦٤، فإن مراكز الرعاية النهارية البالغ عددها        “الوطين

ــةمــشغلوها إلشــراف  ــا و (وزارة الــصحة والرعاي مت حتويلــها إىل )  والريــساثيــسالونيكييف أثين
 .البلديات واتمعات احمللية يف املقاطعة اليت تعمل على صعيدهاسلطة 
وعـدد  ) ذات طـابع غـري رحبـي      ( مركـزاً    ٣٩ بتـشغيل    بإنشاء املنظمات اخلريية    مث قامت  - ١٤

 من مراكز الرعاية النهارية اخلاصـة       ١ ٠٩٠ رمزيا من ميزانية الدولة وهناك حنو        منها يتم دعمه  
 ).مشاريع خاصة(لألطفال والرضع تعمل حالياً 
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ــاً ألمـــر وزاري مـــشترك صـــادر عـــن وزارة الداخليـــة واإلدارة العامـــة    - ١٥ وأخـــريا، فطبقـ
 فإن الـربامج التنفيذيـة      يةوزارة الصحة والرعا  والالمركزية ووزارة العمل واحلماية االجتماعية و     

 الــيت تــشكل جــزءاً مــن إطــار الــدعم اتمعــي الثالــث تنطــوي علــى إجــراءات تــشري إىل   احملليــة
تشغيل هياكل جديدة أو إدارات جديدة ضمن اهلياكـل القائمـة حاليـا مبراكـز الرعايـة النهاريـة         

تـضم  (طفـال والرضـع     لألطفال والرضع ومراكز الرعاية النهاريـة الـيت تقـدم رعايـة متكاملـة لأل              
ومراكز الرعاية النهارية لألطفال واملراكـز املهنيـة اإلبداعيـة     ) أقساماً للرضع من ذوي اإلعاقات    

ــة      ــة ”لألطفــال ومراكــز اإلبــداع املهــين لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــات والــربامج التنفيذي العمال
ثالـث وينطـوي علـى    وهو ما يشكل بدوره جزءاً من إطار الدعم اتمعـي ال       “ والتدريب املهين 

إجــراءات ملواصــلة أو حــىت توســيع تــشغيل اهلياكــل القائمــة الــيت يــشارك يف متويلــها الــصندوق   
 .االجتماعي األورويب يف سياق إطار الدعم اتمعي الثاين

 رعاية ودعم الطفولة
قامــت وزارة الــصحة  مــن أجــل تعزيــز الــسياسة االجتماعيــة ضــمن ســياق وطــين        و - ١٦

مركزية اإلقليمية للنظـام الـوطين للرعايـة        الالق  يتحقل ٣١٠٦/٢٠٠٣لقانون  بعرض ا والرعاية،  
ال مركزيـة خـدمات الرعايـة االجتماعيـة وربطهـا مؤسـسيا             مبـا يكفـل     االجتماعية على الربملـان     

وفعليا باخلدمات الصحية فضال عن التعـاون والتنـسيق علـى مـستوى مجيـع القـائمني بالتـشغيل                   
ويهدف اإلطار املؤسسي اجلديد إىل تقدمي مزيـد        . بعاد االجتماعي املشاركني يف مكافحة االست   

ويف ضـوء اإلطـار املؤسـسي اجلديـد الـذي           . من اخلدمات الفعالة يف وقتـها املناسـب للمـواطنني         
 مراكـز الرعايـة األسـرية التابعـة     أصبحت) ٨املادة (مت إنشاؤه من خالل القانون املذكور أعاله   

الــيت أنــشئت طبقــاً ألحكــام املرســوم  ) إيكــوف(ايــة االجتماعيــة للمنظمــة الوطنيــة امللغــاة للرع 
كفـــل ضـــمن خـــدمات أخـــرى تقـــدمي املـــشورة إىل األســـر واألطفـــال  ت و٥٧٥/٧٠الرئاســـي 

 البلديات واتمعـات احملليـة      اختصاص ضمن   داخلة ،واملراهقني وغريهم من الفئات املستضعفة    
، صــدرت ٣١٠٦ى تنفيــذ القــانون ويالحــظ أنــه لــد. يف املقاطعـات الــيت تعمــل علــى صــعيدها 

سلسلة من األوامر الوزارية املشتركة الـيت تـنص علـى مواصـلة بـرامج الرعايـة االجتماعيـة الـيت                     
 على أن تقوم ا وحدات الرعاية االجتماعيـة املتـصلة           ،وف امللغاة ككانت منبثقة عن منظمة إي    

أجيـوس  ( ودار التـبين     “لـي بنتي”وكـذلك دار نقاهـة      )  الـوطين اإلقليمـي    الرعايـة بنظام الصحة و  
الـس الـوطين للرعايـة االجتماعيـة        ”كمـا أن    . “ميـتريا ” ومركـز الطفولـة      )بيكوأندرياس كامل 

 مؤسـسات القـانون العـام وقـد أنـشئ مبوجـب             إحـدى ينا ميثـل    ثالذي يتخذ مكتبه الرئيسي يف أ     
 علـى   يةوزارة الصحة والرعا   ويهدف إىل مساعدة     ٣١٠٦/٢٠٠٣ من القانون    ٧أحكام املادة   

 مـن   ١٥وفضالً عـن ذلـك ففـي ظـل أحكـام الفقـرة              . وضع السياسات املتبعة يف ميدان الرعاية     
 يقـضي بـأن يراقـب املركـز املـذكور الـسجل الـوطين للتـبين         ٣١٧٢/٣، فـإن القـانون      ٢١املادة  
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وهنــاك ممثــل عــن االحتــاد . والــسجل الــوطين للوالــدين القــائمني بــالتبين ويــضمن طابعــه الــسري
بناًء على توصية مـن جملـس إدارة االحتـاد    وي اإلعاقات ميثل ذوي اإلعاقات وأسرهم الوطين لذ 

 .ويشارك يف جملس إدارة الس الوطين للرعاية االجتماعية السالف الذكر
ويف سياق اجلهـود املبذولـة حملاربـة ظـاهرة تـشرد األطفـال يف الـشوارع يوجـد برنـامج            - ١٧
وفـضالً عـن    . وزارة الـصحة والرعايـة     ومتولـه    ثيـسالونيكي يف  نفذه مجعية فيلكسنيا غري الرحبية      ت

ــة    فقــد وقعــت ا ذلــك  ــة ومجعي ــة االجتماعي ــة للرعاي ــوزارة املــذكورة واملنظمــة الوطني بــسمة ”ل
وضع الربامج اليت دف إىل مواجهة حاالت الطـوارئ فيمـا   ب يقضيعلى اتفاق مربمج  “الطفل

م يف مرافـق معـدة خصيـصاً مـع اسـتخدام            يتعلق باألطفـال املعرضـني للخطـر مـن خـالل إيـوائه            
وحدات متنقلة تعمل على مدار الساعات األربع والعشرين مبسامهة من أخـصائيني اجتمـاعيني              

وأخـصائيي التمـريض ومـن      ) مثل اللعبات املمـسرحة   (ومربني يعملون يف جمال اللُعبات اخلاصة       
 للبنـات  تـشغيل مـأوى   إليهم مع استخدام مركبات جمهـزة بـشبكات هوائيـة خاصـة فـضالً عـن          

 .يف كارياس يعمل به موظفون متخصصون حبيث يتم تقدمي الطعام وسبل التعليم لألطفال
ــة الطفــل  - ١٨ ــة ،أمــا مركــز رعاي  فتتعــاون مــع منظمــة ليمــات  ، وهــو منظمــة غــري حكومي

“  التالميـذ منـع مـن أجـل   ”ستيفتونغ على تنفيذ برنامج يف بلـدييت برامـا وكوريـدالوس بعنـوان           
ــسربمــن ال ــيم اإللزامــي ت ــة مــن    .  مــن التعل ــة األوىل والثاني ــذ الفرق ــامج إىل تالمي ويتوجــه الربن

. ممن يتسمون بأداء مدرسي منخفض مـع احتمـال زيـادة تـسرم            ) الغمناسيو(املدارس الثانوية   
ويقــوم املركــز املــذكور أيــضاً بتــشغيل مركــز رعايــة اريــة يف برامــا، أتيكــا لتالميــذ املــدارس     

 وإعاقات يف النطـق وصـعوبات يف التكيـف مـع بيئـة          نفسانيةالذين يواجهون مشاكل    االبتدائية  
ومثــة برنــامج مــن أجــل التعلــيم اخلــصوصي اإلضــايف واألنــشطة اإلبداعيــة يــتم تنفيــذه . املدرســة

 .لصاحل هؤالء األطفال باإلضافة إىل اخلدمات املختلفة اليت جيري تقدميها
ــل و - ١٩ ــة، دون مت تعم ــة اليوناني ــة أو      الدول ــي أو الديان ــن األصــل العرق ــى أســاس م ــز عل يي

ميع املستفيدين الذين تنطبق عليهم شـروط القـانون، اإلمكانـات الـيت     على أن يئ جل    ،األرومة
شـريطة  ) ٤٠٥١/٦٠القـانون   (احملتـاجني للحمايـة  ينطوي عليها برنامج الـدعم املـايل لألطفـال        

لفعل تدارس الئحـة تـشريعية يف حماولـة لتحـسني           ويتم با . أن يكون هلم إقامة قانونية يف اليونان      
 .البنود والشروط اليت تنظم تشغيل الربنامج على أساس أكثر إنصافاً

تـدفع اسـتحقاقات نقديـة يف حالـة األمومـة إىل مجيـع األمهـات العـامالت الالئـي               كما   - ٢٠
لتـأمني   األمومـة سـواء مـن صـندوق تـأمني أو الالئـي ال يـشملهن ا                 اسـتحقاقات حيصلن على    ال

ــرة     . أساســاً ــاً للفق ــذه طبق ــتم تنفي ــامج ي ــذا الربن ــادة  ٥وه ــن امل ــانون  ٤ م ــن الق  ١٣٠٢/٨٢ م
ومتــنح ). ١٩٥٢(“ محايــة األمومــة” بــشأن ١٠٣ومبوجبــه مت تــصديق اتفاقيــة العمــل الدوليــة  
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عالوة أمومة جلميع املواطنني األجانب إذا ما انطبقت عليهم الشروط املـذكورة أعـاله وكـانوا              
 .يمني قانوناً يف اليونانمن املق
مراكـز  (ومجيع الرعايا األجانب وأطفاهلم ميكنهم احلصول على خدمات رعايـة الرفـاه       - ٢١

ــامج          ــات برن ــة وخميم ــة الطفول ــز رعاي ــة ومراك ــة االجتماعي ــة ووحــدات الرعاي ــة النهاري الرعاي
 التنظيميـة امللزمـة      اللوائح تقضي ا إذا ما انطبقت عليهم الشروط اليت       ) العطالت التابع للدولة  

 . بصورة موثقةقانونيةوكانت إقامتهم يف اليونان 
 تعريف اختصاصات وأساليب تـشغيل أمـني املظـامل          ٣٠٩٤/٢٠٠٣وقد أعاد القانون     - ٢٢

 .اليوناين كما وسع مهمته لتشمل ميدان محاية وتعزيز حقوق الطفل
 منظمة التـأمني الزراعـي      متنحري،   ذات احلجم الكب   األسروفيما يتعلق بالدعم املقدم إىل       - ٢٣

 عالوة الطفل الثالث وكذلك عـالوة       وزارة الصحة والرعاية  اليت تعمل بوصفها املمثل املخول ل     
والعــالوات الــسالفة .  الكــبرية احلجــم فــضالً عــن معــاش تقاعــدي مــدى احليــاة األســرةاألم يف 

الً عــن مــواطين الــدول الــذكر تمــنح كــذلك إىل مــواطين الــدول أعــضاء االحتــاد األورويب فــض  
، ٢٨١٩/٢٠٠٠القـانون   (األعضاء يف املنطقة االقتصادية األوروبيـة الـذين يقيمـون يف اليونـان              

 ).١١املادة 
 املنح املقدمة لتالميذ املدارس وطالب اجلامعات

 تقدم منحة دراسية لُألسر اليت لديها أطفال حىت سن الـسادسة            )٢٢(مبوجب أمر وزاري   - ٢٤
  ذلـك  يف اوهـي تتوجـه حنـو األسـر، مبـ         . احلكوميـة ون مبدارس التعليم اإللزامي     عشرة ممن يلتحق  

 يـورو  ٣٠٠ يـورو وتـصل املنحـة إىل    ٣٠٠٠أسر الوالد الوحيد، اليت يقل دخلها السنوي عـن          
وتعطـى املنحـة علـى شـكل مبلـغ مقطـوع            . تلميـذ يف سـلك التعلـيم اإللزامـي        /سنوياً لكل طفل  

ــة كــل عــام دراســي   ــد بداي ــتم صــ . عن ــة   وي ــة احلكومي ــغ النقــدي بواســطة اإلدارة املالي رف املبل
 .املختصة والكائنة يف مقر إقامة املستفيد

ــديها أطفــال يدرســون يف  فاألســر، )٢٣(٣٢٢٠ مــن القــانون ١٠وطبقــاً للمــادة  - ٢٥  الــيت ل
.  يـورو ١ ٠٠٠مدينة خبالف مدينة إقامـة األسـرة حيـق هلـا عـالوة سـكن سـنوية للتلميـذ مببلـغ               

مبلـغ  ضـروري يتمثـل يف أال يزيـد الـدخل الـسنوي لألسـرة يف الـسنة الـسابقة علـى                      ومثة شرط   
 يــورو لكــل طفــل حممــي خبــالف الطفــل   ٣ ٠٠٠ يــورو مــع هــامش إضــايف قوامــه   ٣٠ ٠٠٠
 .األول

                                                         
 .٢/٣٧٦٤٥/٠٠٢٠/٢٠٠٢األمر الوزاري رقم   )٢٢  
 .١٥/٢٠٠٤ F.E.K.Aاجلريدة الرمسية اليونانية   )٢٣(  
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وطنيـة لآلبـاء يف األسـر الكـبرية احلجـم وألبنـاء األمهـات غـري                 العـسكرية   الدمـة   اخلمـدة     ريتقص
 إخل... املتزوجات 

، يقـضي   ٢٩٢/٢٠٠٣ الذي يعدل أحكـام املرسـوم الرئاسـي          ٣٢٥٧/٤ للقانون   طبقاً - ٢٦
أكرب أبناء أسرة ذات ثالثة أبناء على األقل مـدة خدمـة عـسكرية تقـل بواقـع ثالثـة أشـهر عمـا                    

وباإلضافة إىل ذلك يتم ختفيض مدة اخلدمة بواقع تـسعة          . تفرضه اللوائح اإللزامية بصورة عامة    
يكــون قــد بلــغ ســن الــسبعني أو يكــون الــذي عــاجز عــن العمــل أو ال والــدالأشــهر ألكــرب أبنــاء 
 .وينطبق الشيء نفسه على أكرب أبناء أم غري متزوجة. مترمالً أو متوفيا

  املعلومات– املمارسات اإلجيابية – الربامج –ثانيا 
، يف سياق الربنامج الرابع املتوسط األجل لإلجراءات اتمعيـة للمـساواة بـني اجلنـسني       - ٢٧

أفــضل ” يف متويــل نــشر كتيــب بعنــوان األمانــة العامــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسنيشــاركت 
فــضالً عــن تنظــيم “ األســرة وحيــاة العمــل يف االحتــاد األورويبحيــاة املمارســات للتوفيــق بــني 

 ومبـشاركة   ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٣ و ٢٢مؤمتر أورويب بنفس جدول األعمال يف أثينا يومي         
ومتثلــت مــسؤولية تنفيــذ اإلجــراءات  . رة بلــداً الــيت شــاركت يف الربنــامج املــذكور اإلثــين عــش

املـذكورة أعــاله فيمـا قامــت بــه املنظمـة غــري احلكوميــة الـيت حتمــل عنــوان مركـز دعــم األســرة      
 . والطفل

ــرة  - ٢٨ ــامج  ٢٠٠٠/٢٠٠٢ويف الفت ــذ برن ــد  ”، مت تنفي ــد الوحي ــساء ربــات أســر الوال “ الن
-٢٠٠١( السـتراتيجية العامـة لالحتـاد األورويب للمـساواة بـني اجلنـسني            الذي كان جزءاً مـن ا     

وقــد شــارك يف متويــل هــذا الربنــامج املديريــة العامــة للعمالــة والــشؤون االجتماعيــة     . )٢٠٠٥
ــة   ــة٨٠(باملفوضــية األوروبي ــسني    و)  يف املائ ــني اجلن ــساواة ب ــة بامل ــة املعني ــة العام  يف ٢٠ (األمان

 ).املائة
النساء ربـات   ”منشوراً إعالمياً بعنوان    األمانة العامة    أصدرت،  ٢٠٠٣يوليه  /ويف متوز  - ٢٩

 معلومــات تتعلــق باالســتحقاقات االجتماعيــة والعــالوات النقديــة شــامالً“ أُســر الوالــد الوحيــد
 .واخلدمات الداعمة اليت تقدم إىل النساء من ربات أسر الوالد الوحيد

منــشوراً إعالميــاً بعنــوان األمانــة العامــة رت ، أصــد٢٠٠٣ديــسمرب /ويف كــانون األول - ٣٠
 – حنـن نـشجع األمومـة        – حنن نكفل الفرص املتكافئة واحلقوق للجميع        -األسرة نؤازرحنن  ”

ويـشمل املنـشور معلومـات عـن اإلطـار التـشريعي حلمايـة              . “حنن ندعم املرأة يف سـوق العمـل       
عـن التـدابري اجلديـدة لتقـدمي      االسـتحقاقات النقديـة وهياكـل دعـم األسـرة فـضالً          عـن األسرة و 

 .١/١/٢٠٠٤ منذ ا منفَّذما برح اإلطار األضعف اجتماعياً ومالياً واألسرالدعم الفوري إىل 
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 ٦املادة 
تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشريع، ملكافحــة مجيــع أشــكال  

 .االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأة
 بالبشر  االجتار –ألف 

 تعزيـز اإلجـراءات املتخـذة       يف الدولـة اليونانيـة واتمـع املـدين اليونـاين            شارك كل مـن    - ١
ملكافحة االجتار بالبشر يف امليدان احمللي ومن مث جـرى اإلفـادة مـن التجربـة والدرايـة التقنيـة يف                     

 .ورويبسياق التعاون اإلمنائي الدويل مبا أسهم يف التصدي للمشكلة على صعيد إقليمي أ
 اإلطار التشريعي -أوالً 

ــام   - ٢ ــذ ع ــا ملكافحــة االجتــار    ٢٠٠١من ــان جهوده ــشر واســتغالهلم  ، ضــاعفت اليون بالب
يف وزارة  ) أوكيـا  (“فريق مناهضة االجتار بالبـشر    ”ومتثلت خطوة مهمة أوىل يف إنشاء       . جتارياً

 .النظام العام دف تغيري اإلطار التشريعي ونشر املعلومات حول املشكلة
 إطار تشريعي مناسب من خالل تنقـيح املـواد          استحداثوعلى مدار الفترة نفسها، مت       - ٣

ــانون        ــطة القـ ــار بواسـ ــوع االجتـ ــة ملوضـ ــة اخلاصـ ــات واملعاجلـ ــانون العقوبـ ــن قـ ــصلة مـ ذات الـ
 :  وعلى وجه اخلصوص٢٣٣/٢٠٠٣ واملرسوم الرئاسي ٣٠٦٤/٢٠٠٢

بالبـشر واجلـرائم املرتكبـة      القضاء على االجتار    ” بشأن   ٣٠٦٤/٢٠٠٢القانون   •  
ضد احلرية اجلنـسية ودعـارة األطفـال وبـصورة عامـة االسـتغالل املـايل للحيـاة                  

وقد لقي إمجاعاً لدى التصويت عليـه       “ اجلنسية ومساعدة ضحايا تلك اجلرائم    
 التـدخالت اجلـادة وامللموسـة       تكفلمساعي  يف الربملان اليوناين فضالً عن بذل       

ومبوجـب  . كفل إصـدار عقوبـات مـشددة علـى اجلنـاة          يف قانون العقوبات مبا ي    
) بعضها يصل إىل درجـة اجلنايـة      (أحكام القانون، توجد عقوبات أكثر صرامة       

بالنــسبة جلميــع األشــكال املعاصــرة لالجتــار بالبــشر ومــن ذلــك مــثال استئــصال 
 األفــراد اســتخدامأجهــزة مــن اجلــسم وممارســة القــسر واالســتغالل املــشبوه يف  

حليـــاة اجلنـــسية وجتنيـــد األطفـــال الســـتخدامهم يف الـــصراعات ا التـــربح مـــنو
ماية األطفال والفئـات املستـضعفة اجتماعيـاً    حلاهتمام خاص إيالء املسلحة مع  

ومثة بند واضح يتعامـل مـع مـشكلة دعـارة األطفـال الـيت               ). النساء األجنبيات (
 .  منذرة باخلطراًاختذت من خالل تطوير شبكة االنترنت أبعاد
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 فيما يتعلق بتقدمي املساعدة إىل ضـحايا االجتـار          ٢٣٣/٢٠٠٣رسوم الرئاسي   امل •  
بالبشر يطرح اإلطار التشريعي الالزم لتقدمي املـساعدة ومحايـة ورعايـة ضـحايا              
األفعــال اجلنائيــة الــيت تتمثــل يف القــوادة واالجتــار بالبــشر واالســتغالل اجلنــسي   

وبـصورة خاصـة توجـد      . لألطفال لقاء أجـر مـدفوع وجتـارة األعـضاء البـشرية           
وتقــدم . أحكــام حلمايــة احليــاة والــسالمة البدنيــة واحلريــة الشخــصية واجلنــسية 
 النفـساين املساعدة كذلك فيما يتعلق باإليواء واإلعالة والرعاية الطبية والـدعم           

ويف حالـة القُـصر بـصورة       . مع تأمني وجود مستـشار قـانوين ومتـرجم شـفوي          
 .تعليمية وبرامج التدريب املهينخاصة يكفل مشاركتهم يف برامج 

 مـن   ٧ حتـل حمـل الفقـرة        ٣٢٧٤/٢٠٠٤ مـن القـانون      ٢٤ مـن املـادة      ٧الفقرة   •  
 : وتنص على٢٩١٠/٢٠٠١ من القانون ٤٤املادة 

 نامجـة عـن  جهـون مـاً   اني الذين يو يترحيل األجانب غري القانون   بوقف  ”    
لعـام للمحكمـة     بـأمر مـن املـدعي ا       ذلـك تصرفات تتمثل يف القوادة ويتم      

 عام رئيسي علـى أن يوقـف هـذا الترحيـل ريثمـا              غٍاالبتدائية ومبوافقة مد  
 من جانب احملكمة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم الـيت رفعـت إىل               ائييصدر أمر   

. فــإذا مــا ثبــت عــدم صــحة الــشكوى يــتم الترحيــل. احملكمــة للنظــر فيهــا
 يـصدر نطقـة،    وبأمر من األمني العـام بامل      ،وعلى مدار فترة وقف الترحيل    

كمــا . ٢٩١٠/٢٠٠١ تقييــد تنفيــذ القــانون  علــى أســاستــصريح إقامــة 
يــستخدم تــصريح اإلقامــة املــذكور أعــاله بــدالً عــن تــصريح عمــل لفتــرة 
زمنية قوامها ستة أشهر وميكن متديده لفترات مساوية ريثما يصدر قـرار             

 وال يتطلــب مــنح التــصريح دفــع أي رســوم  .قطعــي مــن جانــب احملكمــة
وهــذا البنــد يــتم تنفيــذه بــصورة متناســبة يف احلــاالت الــيت ينطبــق   . ماليــة

 . “٣٠٦٤/٢٠٠٢ من القانون ١٢عليها املادة 
  البيانات اإلحصائية–ثانيا 

فقــد  ،)٢٠٠٤-٢٠٠٠(طبقــاً للقــرائن اإلحــصائية الــصادرة عــن وزارة النظــام العــام    - ٤
عيل اخلدمات ملكافحـة هـذه       نتائج ملموسة من خالل تف     يقحتق السنوات املاضية،    لوحظ خالل 

ويف عـام   ). ٢٠٠٠ قـضية يف عـام       ٢٧٢ مقابل   ٢٠٠١ قضية يف عام     ٤٤٠مت معاجلة   (الظاهرة  
ــى  ٢٠٠١ ــضاء عل ــل   ٥٤، مت الق ــة مقاب ــام  ٤١ شــبكة إجرامي ويف تلــك . ٢٠٠٠ شــبكة يف ع

، قــضت ٢٠٠٢ويف عــام .  مــن ضــحايا االجتــار بالبــشر ١٦٤الــشبكات، انطــوى األمــر علــى  
 مــن الــشبكات اإلجراميــة الــيت عملــت يف جمــاالت القــوادة وجتــارة  ٦٤انيــة علــى الــشرطة اليون
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، عنـدما بـدأ     ٢٠٠٢- ١٠-١٥ومنـذ   .  من ضـحايا االجتـار بالبـشر       ١٨٤ وانطوت على البشر  
، نفـــذت دوائـــر الـــشرطة اليونانيـــة  ٢٠٠٣-١٠-٣٠ وحـــىت ٣٠٦٤/٢٠٠٢تنفيـــذ القـــانون 

وخــالل ســنة  . مــرأة كــضحايا االجتــار  ا١٩٢ التعــرف علــى  قــضية بينمــا مت  ٤٧٥القــانون يف 
 شــخاصاألبواالجتــار   مــن قــضايا االجتــار يف البــشر٦٥ تعاملــت الــشرطة اليونانيــة مــع ٢٠٠٤

وأدت التحقيقـــــات .  ارتكبتـــــها منظمـــــات إجراميـــــةجنايـــــات قـــــضية مشلـــــت ٢٩ومنـــــها 
ني  مـن الفـاعلني مـن الرعايـا اليونـاني      ٣٥٢واالستفسارات يف تلك القضايا إىل توجيه ـم ضـد           

مــن ضــحايا  ) رجــاالً ونــساًء وأطفــاالً  ( مــن اــين علــيهم   ١٨١واألجانــب بينمــا كــان مثــة    
 مــن الــضحايا مــن جانــب  ٤٦وقــدمت املــساعدات واحلمايــة إىل . االســتغالل املــايل واجلنــسي

وبالنـسبة  . وحدات الدولة املسؤولة عن املساعدة واحلمايـة فـضالً عـن منظمـات غـري حكوميـة                
، صدر أمـر مـن جانـب املـدعي العـام املخـتص مت مبوجبـه تعليـق ترحيلـهم                     من الضحايا  ٢٥إىل  

 .٣٠٦٤/٢٠٠٢ من القانون ١٢طبقاً للمادة 
 :وقد تعاونت دوائر الشرطة اليونانية ذات الصلة 

 ١٢يف بلـدنا يف     ) الـسفارات والقنـصليات   (مع السلطات الدبلوماسية األجنبية      •  
. ضحايا من مواطين كل بلد ذي صـلة       قضية تتصل بتقدمي املساعدة واحلماية لل     

 عليـه مت  و.ومت نقل اين عليهم إىل السلطات املـذكورة أعـاله بعـد مـشاورات             
ترحيلـهم  بالتـايل   التعاون مع املنظمـة الدوليـة للـهجرة يف اليونـان إىل أن جـرى                

 .بسالم
 مع املنظمة الدولية للهجرة يف القضايا اإلثنيت عشرة السالفة الـذكر فـضالً عـن               •  

 .مخس قضايا أخرى تتعلق بالترحيل اآلمن
 فضالً عن األمانة العامـة للـصحة        األمانة العامة املعنية باملساواة بني اجلنسني     مع   •  

 مـن الـضحايا مـن جانـب         ٣١ من أجل تقـدمي املـساعدة واحلمايـة إىل           الرعايةو
 .منظمات حكومية وغري حكومية

شرعيني يف بالدنـا وهـذا هـو الـسبب         ويالحظ أن معظـم الـضحايا هـم مـن املقـيمني الـ              
وبالفعـل  . الذي جعلهم يعلنون للدوائر املختصة عدم رغبتهم يف أن يوضعوا حتت محاية الدولة            

 .فإن معظمهم رحلوا إىل أوطام األصلية ومازال عدد صغري منهم يف بلدنا
ف اآلن، توقّــ” أجــراه مركــز حبــوث وإجــراءات الــسالم بعنــوان     وطبقــاً الستقــصاء   - ٥

 فــإن عــدد النــساء الالئــي أجــربن علــى ممارســة البغــاء يف اليونــان كــان يقــدر يف عــام   “٢٠٠٢
وبعـد أن   . وطبقاً للتقديرات فإن هذا العدد يف حال من التنـاقص املطـرد           . ١٧ ٢٠٠ بـ   ٢٠٠٢

ــام   ــغ ذروة يف ع ــدر    ٢٢ ٥٠٠ (١٩٩٧بل ــدد املق ــو الع ــل كــان ه ــرأة وطف ــاء  ) ام ــر البغ ، أظه
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 فــصاعداً، ظــل ٢٠٠١ومــع ايــة عــام . ٢٠٠٠-١٩٩٨ يف الفتــرة  اخنفاضــاً حمــدوداًالقــسري
، اخنفــض العــدد الفعلــي للحــاالت إىل مــا يزيــد  ٢٠٠٢ويف عــام . يظهــر اجتاهــاً تنازليــاً مطــرداً

 االجتـاه الـراهن وهـو    -٢٠٠٤خـالل عـام   إذا ما استمر   و.  حالة ١٧ ٠٠٠بصورة طفيفة على    
 مـن األفـراد الـذين أجـربوا علـى      ١٣ ٠٠٠ن من املتوقـع أن يـنخفض إىل مـا دو       ف –أمر حمتمل   

ممارســة البغــاء يف ســياق عمليــة االجتــار بالبــشر علــى النحــو الــذي مت تعريفهــا بــه علــى أســاس    
 .االتفاقيات األوروبية ومرفق اتفاقية بالريمو

  اإلجراءات احلكومية –ثالثاً 
لبــشرية واالجتــار التجــارة اوضــعت اليونــان برناجمــاً متكــامالً لإلجــراءات املتخــذة ضــد  - ٦

 إىل التنسيق بني الوزارات املختصة ويغطي النطاق الكامـل لإلجـراءات             الربنامج يستندو بالبشر
 :املتصلة باالجتار وهي

 .حتديد موقع اين عليهم-رصد الظاهرة   - 
  الضحية ومحايتهاتعرف علىال - 
  اللجوء –إقامة دور املأوى  - 
 ة  للضحياينالدعم الطيب والنفس - 
 احلماية واملساعدة القانونية للضحية - 
  منح تصريح إقامة–الدعم اإلداري  - 
 اإلعادة إىل الوطن - 
 الدعم يف بلدان املنشأ بربامج إعادة الدمج - 
 التثقيف والدمج ضمن قوة العمل للضحايا الذين يبقون يف اليونان - 
 تدريب قوة الشرطة - 
 تدريب القضاة واحملامني - 
 .ية اجلمهورتوع - 
 :ومن الناحية التحليلية، فإن اإلجراءات اليت مت تنفيذها أو برجمتها هي 

 :على املستوى الوزاري - ٧
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 زارة العـدل وـدف إىل التنـسيق علـى       و  من إنشاء جلنة توجيهية خاصة مببادرة     •  
 الراميــــة إىل تنفيــــذ أحكــــام القــــانون  بــــني اإلجــــراءاتسياسيالــــستوى املــــ

 .“القضاء على االجتار بالبشر”ل  من أج٣٠٦٤/٢٠٠٢
ل البيانات اليت يتم جتميعهـا       قاعدة بيانات وطنية لرصد الظاهرة من خال       إنشاء •  

 . مجيع الوزاراتمن
ــشاء   •   ــاون علـــى إنـ ــم”التعـ ــدى دائـ ــطة  “ منتـ ــات بواسـ ــادل اآلراء واملعلومـ لتبـ

 .الوزارات واملنظمات غري احلكومية
ؤقتة التابعة لس أوروبا واملخصـصة لإلجـراءات        مشاركة اليونان يف اللجنة امل     •  

املناهضة لالجتار يف الكائنات البشرية مبا يكفـل توقيـع اتفاقيـة أوروبيـة للقـضاء               
 .على االجتار بالبشر

 وزارة الداخلية واإلدارة العامة والالمركزية - ٨
ــتم تعميمهــا بواســطة      •   إتاحــة املعلومــات مــن خــالل توضــيح التعليمــات الــيت ي

 واألجانب على الصعيد اإلقليمي وتتـوىل مـنح         كاتب املختصة املعنية باهلجرة   امل
 .التصاريح ذات الصلة

ــن خــالل احلمــالت         •   ــام م ــور الع ــى اجلمه ــات عل ــشر املعلوم ــوعي ون ــز ال تعزي
 .اإلعالنية اليت يقوم ا معهد سياسات اهلجرة

 األمانة العامة املعنية باملساواة بني اجلنسني - ٩
ــة االجتماعاملــؤازرةاملــشورة و •   ــادرة فــوراً إىل : ي  تقــدمي خــدمات املعلومــات  املب

ايا االجتــار ــدف املتخصــصة واملــشورة والــدعم االجتمــاعي للنــساء مــن ضــح 
وجيـري تنفيـذ الربنـامج يف سـياق         .  وبالذات ضمن قوة العمـل     دجمهن اجتماعياً 

تكاملـة لـصاحل   التـدخالت امل ”خطط العمـل الـسبع عـشرة املنبثقـة عـن برنـامج         
 .“العمالة والتدريب املهين”من الربنامج املهين “ املرأة

محلـة ـدف إىل توعيـة اجلمهـور بـشأن االجتـار يف البـشر مـع تعزيـز الــوعي يف           •  
 :اتمع

 . اإلعالميةج املواد املتعددة اللغات واملطبوعاتمن خالل إنتا -   
 .من خالل محلة يف التليفزيون واإلذاعة -   
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ــل  •   ــدمج –العم ــف– ال ــة      توظي ــل واحلماي ــع وزارة العم ــاون م ــضحايا بالتع  ال
الـيت تكفـل سـبل      ) املـساواة (االجتماعية ضمن سياق املبادرة اتمعيـة إيكـوال         

 ضحايا االجتار يف جماالت جديـدة       يف سلك العمالة وتوظيف   التدريب والدمج   
 .من االقتصاد من خالل اختاذ إجراءات مبتكرة

املشورة املختصة بـالعنف املوجـه ضـد املـرأة وهنـاك مركـزان للمـشورة                مراكز   •  
يقـدمان الـدعم النفـساين واالجتمـاعي        مهـا   للعنف ضد املرأة يف أثينا وبراوس و      

 .للضحايا
األمانــة العامــة املعنيــة تتعــاون :  غــري احلكوميــةالتعــاون مــع املنظمــات النــسائية  •  

لنـسائية مـن أجـل توضـيح ظـاهرة العنـف             مع املنظمات ا   باملساواة بني اجلنسني  
 . معينة حاالتع متويل اإلجراءات املتخذة يفومكافحتها م

 وزارة اخلارجية - ١٠
 سـوف   ٢٠٠٤بالنـسبة لـسنة     . متويل اإلجراءات املتخذة ضد االجتار يف البـشر        •  

 . مليون يورو٣,٠١يصل املبلغ اإلمجايل الذي مت إنفاقه إىل 
نيـا   اتفـاق ثنـائي مـع ألبا       جيتـاز : ألبانيا ضد االجتـار باألطفـال     االتفاق الثنائي مع     •  

ــة مــن اإلعــداد  يتــصل باالجتــار يف األطفــال  ــه النهائي ــه يف  .  مرحلت ويتمثــل هدف
 ويطمـح إىل أن  ا مـن مجيـع أبعادهـ   اق ائي يسعى للتعامل مع املسألة حتقيق اتف 

 . اتفاقات مماثلةنسج على منوالهتيشكل معياراً دولياً 
مــن خــالل توقيــع وتنفيــذ االتفــاق : قيــع اتفاقــات مماثلــة مــع البلــدان اــاورةتو •  

ــق        ــة تتعل ــات مماثل ــع اتفاق ــوزارة إىل توقي ــا، ــدف ال ــع ألباني ــذكور أعــاله م امل
مبوضوع االجتار يف األشـخاص مـع بلـدان أخـرى يف البلقـان وأوروبـا الـشرقية                  

 . الضحايا-بلدان منشأ األطفالالوهي 
منظمـة األمـن    مـع   بالتعـاون   : ثيسالونيكيل الدويل ضد االجتار يف      حمور التواص  •  

والتعــاون يف أوروبــا وحلــف االســتقرار، تقــرر إنــشاء وتــشغيل حمــور لالتــصال 
الدويل من أجل تنسيق اإلجراءات اليت تتخـذها املنظمـات الدوليـة والـدول يف               

 .ثيسالونيكياملقر البديل حللف االستقرار يف 
 أطبــاء العــامل –التــضامن  (يــل تــشغيل أربــع دور إيــواءمتو: ء جلــو– دور إيــواء •  

وهــذه الــدور تقــدم . مــن أجــل محايــة الــضحايا) وكلماكــا يف أثينــا ويف أيونينــا
ومثـة  .  مـن أجـل الترحيـل إىل الـوطن       الفـرد  الدعم النفساين واالجتمـاعي وتعـد     
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ــشغيلهما    ــى تــ ــوم علــ ــأوى تقــ ــة داران للمــ ــصحة والرعايــ ــا وزارة الــ  يف أثينــ
ــساو ــز      لونيكيثي ــو احلــال يف املرك ــا ه ــة كم ــوالن بواســطة وزارة اخلارجي  ومت

الــوطين للرعايــة االجتماعيــة يف حــاالت الطــوارئ حيــث يوجــد وحــدة محايــة   
 .ومساعدة للساعات األوىل بعد حتديد موقع ضحية ما

متويــل برنــاجمني إلنــشاء شــبكات : إنــشاء شــبكات دوليــة للقــضاء علــى االجتــار •  
تبــادل املعلومــات مــع بلــدان منــشأ الــضحايا  إىل جانــب ار للقــضاء علــى االجتــ

 ) أوروبا الشرقية–البلقان (
 اإلعادة إىل الوطن باالشتراك مـع        برنامج –التمويل  : امج اإلعادة إىل الوطن   بر •  

 .املنظمة الدولية للهجرة
ــدان املنــشأ   •   ــدعم يف بل ــد ترحيلــهم إىل      : ال ــدعم الــضحايا بع ــل برنــاجمني ل متوي

دعـم  ) أ(مـن خـالل     ) لـدوفيا وأرمينيـا   جورجيا، بيالروس، م  ( األصلية   مأوطا
ــة،    ــتقبال القائم ــدمج،   ) ب(مراكــز االس ــادة ال ــرامج إع ــة  ) ج(ب ــة الطبي الرعاي

 .حلقات دراسية مهنية وما إىل ذلك) د(والدوائية، 
متويل برنامج ملراكز احلماية بالنـسبة إىل األطفـال غـري           : احلماية يف بلدان املنشأ    •  

 . يف ألبانيا بعد إعادم إىل وطنهماملعرضني لإلمهالاملصحوبني بعائل أو 
 :متويل احللقات الدراسية •  
 للشرطة -   
   - عني العامني للقضاة واملد 

  والشؤون الدينيةة الوطنيوزارة التربية - ١١
ــة  •   ــدرس وزارة التربيـ ــتـ ــذ يف    ة الوطنيـ ــة التالميـ ــبل توعيـ ــة سـ ــشؤون الدينيـ  والـ

التعلـيم الثـانوي غـري اإللزامـي الـذي يتلـو            (صفوف العليا مـن مـدارس ليكيـو         ال
فيمـا يتعلـق مبـشكلة      )  مـن التعلـيم الثـانوي اإللزامـي، اجليمناسـيو          اًسنوات ثالثـ  

 .االجتار بالبشر من أجل استغالهلم جنسياً ومالياً
 وزارة العمل واحلماية االجتماعية - ١٢

القـوى  قـوم علـى أمـره املنظمـة اليونانيـة لتـشغيل             تللعمالـة   املشاركة يف برنامج     •  
 .البشرية
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مـــشاركة الـــضحايا املعتـــرف ـــم يف برنـــامج للـــدمج بـــسوق العمـــل وميكـــن   •  
للـضحايا املـشاركة يف برنــامج للتـدخل املتكامــل يرمـي ضــمن سـياق الربنــامج      

 . إدمـاجهم كـامالً يف سـوق العمـل         إىل“ التشغيل والتـدريب املهـين    ”التنفيذي  
د الربنامج إىل شبكة من هياكل الدعم النفـسية واالجتماعيـة والتـشغيلية             ويستن

 :وبالذات
تمكني وتـشجيع النـساء املعرضـات لـألذى         لـ  مي الدعم واخلدمات التكميلية   تقد •  

وتقدم خـدمات الـدعم التكميليـة بينمـا يـتم االقتـراب          . وبث الثقة يف نفوسهن   
 .بصورة فردية من الضحية

نانيــة حبيــث تــتمكن الــضحايا مــن التواصــل بطالقــة يف حيــان   تعلــم اللغــة اليو •  
وتقـدم دورات يف اللغـة      . اليومية ويف االنـدماج بغـري مـشاكل يف سـوق العمـل            

 ساعة تـدريس بواسـطة شـركة التـدريب          ٥٠٠ إىل   ٢٠٠اليونانية تدوم ما بني     
 .املهين احملدودة وهو ما يفضي إىل احلصول على شهادة إتقان اللغة اليونانية

يقــدم التعلــيم النظــري والتــدريب العملــي يف جمــال األعمــال   : التــدريب املهــين •  
ــضحايا بواســطة       ــة إىل ال ــساب املهــارات واخلــربات املهني ــة ــدف اكت التجاري

 إىل  ٦٠٠ومـدة الـربامج تتـراوح بـني         . شركة التدريب املهين ملـن ال عمـل هلـم         
 . ساعة١ ٠٠٠

جراءات املذكورة أعاله، يتم دمج النـساء       بعد إجناز اإل  : التقدم من أجل العمل    •  
 .املدربات ضمن برامج مكتب العمل دف إجياد وظيفة هلن

 وزارة الصحة والرعاية - ١٣
علـى  ) إيكـاكف (الطارئـة   ، مـن خـالل مركـز احلـاالت          وزارة الصحة والرعاية  عملت    

 ١٤٠ يف جمموعهــا  بـسعة تبلـغ  ثيــسالونيكي دور إليـواء ضــحايا االجتـار ويف أثينـا    تـشغيل أربـع  
شخصاً إضـافة إىل دور املـأوى الـثالث الـيت تـديرها املنظمـات غـري احلكوميـة يف أثينـا وأيونينـا                        

 حــىت اآلن  ضــحية٧٦ بويف الــدور املــذكورة أعــاله مت اســتيعا.  ومتوهلــا الدولــةثيــسالونيكيو
رضـون  أخصائيون اجتمـاعيون ونفـسانيون ومم     ( مبوظفني متخصصني    وهذه الدور مزودة كامالً   

 ).وحراس أمن
 –) إيكـاكف (تشغيل املركز الوطين للرعاية االجتماعيـة يف حـاالت الطـوارئ             •  

 وهذا املركز هو حمور برنـامج اإلجـراءات املتكاملـة           . ساخناً  هاتفياً  خطاً ١٩٧
وزارة )  يف املائـة   ١٠٠( عليـه بنـسبة      كيانات القانون العـام وتـشرف       أحد وهو
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ــة  ــصحة والرعايـ ــن  الـ ــسؤول عـ ــو مـ ــواء   وهـ ــشغيل وإدارة دور إيـ ــكان تـ وإسـ
الــضحايا واإلشــراف علــى تلــك الــدور وبــصفة عامــة يــتم مــن خــالل تــشغيل   

 : ١٩٧ الساخنة وعددها  اهلاتفيةاخلطوط
 تقدمي الشكوى فيما يتعلق باحتجاز األفراد -   
 يوجد اتصال متعدد اللغات -   
 يتم تعيني أماكن الضحايا -   
 ساينتقدم خدمات الدعم النف -   
 تقدم املشورة الطبية -   
ــة      -    ــة الطبيـ ــاً للرعايـ ــصحية التماسـ ـــز الـ ــابرون إىل املراكــ ـــال املتخـ حيــ

 .دوائيةوال  
ــة احتياجــام مــن      -    ــة لتلبي حيــال املتخــاطبون علــى املؤســسات التعاوني

وتتـــوازى إجـــراءات املركـــز املـــذكور أعـــاله يف  . احلمايـــة القانونيـــة  
بشر مـع اخلـدمات األخـرى للـدعم االجتمـاعي الـيت             ميدان االجتار بال    
 : يقدمها  

 املنظمــة وزارة الــصحة والرعايــة متــول : برنــامج العــودة الطوعيــة إىل الــوطن    •  
 .الدولية للهجرة من أجل اإلعادة الطوعية للضحايا إىل أوطام

 .تقدم جماناً الرعاية الطبية والصيدالنية •  
 املعلومات  •  
 .١٩٧ الساخن رقم  اهلاتفي اجلمهور العام بشأن تشغيل اخلطيتم توعية •  
موظفي خدمات الصحة والرعايـة    ) أ(صدر تعميمات الوزارة لتثقيف وتوعية      ت •  

 .مديريات الرعاية يف مقاطعات البالد فيما يتعلق جبرمية االجتار يف البشر) ب(
ــل •   ــة  تعم ــة دائم ــدمي ا  جلن ــى تق ــة لــ   عل ــساعدة املقدم ــة وامل ــار حلماي ضحايا االجت

، ٩، املـادة    ة البـشري  ةرائمة حلماية ومـساعدة ضـحايا التجـا       اللجنة الد : البشري
ــدأ أداء  و ٢٣٣/٢٠٠٣املرســوم الرئاســي   ــاســوف تب ــن خــالل دور  مهامه  م

 .جديد ملموس
 .التعاون مع املنظمات غري احلكومية •  
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 وزارة العدل - ١٤
ات علــى املرســوم الرئاســي تعــديل اإلطــار التــشريعي مــن خــالل إدخــال تغــيري  •  

 تعـديل علـى أحكـام        سوف متضي وزارة العدل قُـدماً إلدخـال        :٢٣٣/٢٠٠٣
اجلـرائم الـيت تعـرض      ضحايا  محاية ومساعدة   ” ٢٣٣/٢٠٠٣املرسوم الرئاسي   

 أ مــن قــانون العقوبــات طبقــاً  ٣٥١ و٣٥١ و٣٤٩أ و٢٢٣ و٣٢٣هلــا املــواد 
ت املرسوم الرئاسـي    وتقصد تعديال . “٣٠٦٤/٢٠٠٢ من القانون    ١٢للمادة  

 :إىل
 أحـد املـدعني العـامني املختـصني يف          بواسـطة التوصيف الفـوري للـضحية       -   

حبـث يتــسىن للــضحية اإلفــادة  ) قــانون التوصــيف(حمكمـة الدرجــة األوىل  
 .قدر اإلمكان من األحكام املتعلقة باحلماية والدعم واملساعدة

 احلكوميــة الناشــطة يف املــشاركة يف ميــدان املــساعدة مــع املنظمــات غــري  -   
 )بعد التقييم(جمال الدعم واملساعدة لضحايا االجتار 

ــة      -    ــز اختــصاصات اللجن ــدابري الالزمــة مــن خــالل توســيع وتعزي ــذ الت تنفي
 . من املرسوم الرئاسي٩الدائمة الواردة يف املادة 

 :تدريب القضاة واملدعني العامني •  
  الوطنيةج مدرسة القضاةلصلة ضمن منهإدراج املواضيع ذات ا -   
 ما تقـوم     سياق ريبية متقدمة للقضاة العاملني يف    تنظيم حلقات دراسية تد    -   

ــه ــدريب بـ ــضاة    إدارة التـ ــة القـ ــن مدرسـ ــة عـ ــدم املنبثقـ ــة يف املتقـ  الوطنيـ
 .كوموتيين

 .وزارة النظام العام - ١٥
طـاً للعمـل    ما برحـت وزارة النظـام العـام تنفـذ اسـتراتيجية حمـددة طويلـة األجـل وخط                    

إسناد واجبـات حمـددة إىل ضـباط مـن          مع  دف إىل وضع املشكلة عند مستوى شعبة للشرطة         
رتب عالية فضالً عن التعاون الوثيق مع السلطات احمللية وبـذل جهـود دائمـة ودائبـة مـن أجـل                     
تعزيــز وعــي املــوظفني وتفعيــل وحتــسني شــبكات املعلومــات وصــرامة تنفيــذ اللــوائح القانونيــة    

أمـا ميـادين    . يق املتعمق يف القضايا وتكثيف تعبئة إدارات حـرس احلـدود ومـا إىل ذلـك               والتحق
 :العمل فهي كالتايل



CEDAW/C/GRC/6
 

58 05-40577 
 

 يف يةتجـارة البـشر  الاستمر عمل فريق مناهـضة  : يةتجارة البشرالفريق مناهضة    •  
ــة بطريقــة تتــسم    ٢٠٠٤عــام  ــزام باختــاذ إجــراءات فعال  ويتمثــل هدفــه يف االلت

ذلــك مــثالً تــدارس وتعزيــز ســبل تعاونــه مــع مجيــع    بطــابع عملــي أكثــر ومــن  
ويف .  أكرب عدد ممكـن مـن الـضحايا        وختليصاملؤسسات املعنية من أجل حتديد      

ــى وزارة العــدل مــن أجــل       ــه طرحــت مقترحــات عل ــق ملهمت ســياق أداء الفري
 .٢٣٣/٢٠٠٣إدخال تعديالت حمددة على املرسوم الرئاسي 

مـن أجـل فعاليـة التعامـل      : ناهـضة االجتـار   األداء النموذجي للخدمات اخلاصة مل     •  
مــع الظــاهرة، يــتم تــشغيل خــدمات منوذجيــة ملناهــضة هــذا االجتــار وتــزود          

ويف إدارات األمــن بكــل مــن أتيكــا  . بــاملوظفني واملعــدات علــى النحــو املالئــم 
ــسالونيكيو ــة    ثيـ ــت أفرقـ ــة، ظلـ ــصة القائمـ ــة املتخصـ ــمن اإلدارات الفرعيـ  ضـ

 .١/١١/٢٠٠٣ منذ املكافحة اخلاصة متارس عملها
 املنظمــات غــري  – األجنبيــة املختــصة  املؤســسات –التعــاون مــع الــسفارات    •  

مـــا برحـــت دوائـــر الـــشرطة اليونانيـــة تتعـــاون بـــصورة فعالـــة مـــع : احلكوميـــة
 املــسائل الــيت تتعلــق بتقــدمي املــساعدة إىل   بــشأنالــسفارات األجنبيــة يف بلــدنا  

 هـذه   يفقـد اسـتمر التعـاون       و .الضحايا ممـن هـم مـن مـواطين بلـد كـل سـفارة              
 ويبــدأ بــإبالغ الــسلطة األجنبيــة فيمــا يتــصل ،٢٠٠٤احلــاالت منــذ بدايــة عــام 

ــاة وبعــد توصــيف اــين      ــدها يف األمــر وبعــد حماكمــة اجلن بــضلوع مــواطين بل
علـــيهم مـــن جانـــب املـــدعي العـــام املخـــتص، تقـــوم دوائـــر الـــشرطة بـــإبالغ   

ــديها    ــسفارات بالرغبــات الــيت حيتمــل أن يب الــضحايا مــن أجــل عــودم إىل   ال
. أوطام ومن مث تنظر الـسفارات يف أمـر إعـادة الـضحايا إىل بالدهـم األصـلية              

كما تتعاون دوائر الشرطة اليونانية يف مسائل تقدمي املساعدة إىل الـضحايا مـع              
األمانـة  مـن خـالل    ) كـا أطباء العامل، كيسو، إيكـي، ثا     (ية  منظمات غري حكوم  

لـضحايا  بـسالمة إعـادة ا   وأيضاً فيمـا يتـصل     ساواة بني اجلنسني  العامة املعنية بامل  
 .إىل أوطام وهذا يتم مع املنظمة الدولية للهجرة

ــوظفني  •   ــدريب املـ ــادمييتني  : تثقيـــف وتـ ــسنتني األكـ ــالل الـ  ٢٠٠٤-٢٠٠٣خـ
، أدرجــــت أكادمييــــة الــــشرطة ضــــمن مقرراــــا يف مجيــــع  ٢٠٠٥-٢٠٠٤و

ال الــشرطة وضــباط الــشرطة فــضالً عــن أكادمييــات رجــ(املــستويات التعليميــة 
موضــوع التجــارة يف ) إدارات التــدريب والتثقيــف املتقــدم للعــاملني بالــشرطة  
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 مـــساعدة الـــضحايا  – حتديـــد هويـــة الـــضحايا   –حماربـــة الظـــاهرة  (البـــشر 
 ). ومحايتهم

ــة   •   ــار“ ٢٠٠٤مــرياج ”أداء الــشرطة الدولي ــة  نفــذت٢٠٠٤مــايو /يف أي  عملي
بواسـطة  مت تنظيمهـا    و“ ٢٠٠٤مرياج  ” –وان السراب   الشرطة اليت محلت عن   

وضـم املـشاركون الـدول      ) واليونـان عـضو فيـه     (مركز الشرطة الدولية سيـسي      
ل هدف العمليـة يف     ثَومتَ. وميةاألعضاء واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلك     

 اجلماعات اإلجرامية اليت تدير عمليات االجتار بالبـشر واالجتـار بالنـساء             حتديد
 .يف سياق حتقيقات الشرطة املشتركة

 :ويف الوقت نفسه يتواصل العمل على الوجه التايل •  
تطوير سبل التعاون وعقد االجتماعات مع إدارات الـشرطة بالبلـدان            -   

 ).لغاريابانيا دولة رومانيا االحتادية وبأل(ااورة   
ــات   -    ــادل املعلوم ــول شــرطة (تب ــةاإلنترب ــشرطة، الدولي ــة،  ال  األوروبي

 )الشرطة احمللية إخل  
  إجراءات املنظمات غري احلكومية–رابعاً 

 املنظمة الدولية للهجرة - ١٦
. يهذه املنظمة تنفذ بـرامج اإلعـادة الطوعيـة للـوطن وإعـادة الـدمج االجتمـاع                 •  

 واخلارجيـة تقـوم بـدفع مـصروفات النقـل           وبدعم من وزاريت الـصحة والرعايـة      
ــة املطــاف بالتعــاون مــع    اجلــوي للــضحايا إىل   اجلهــات الــيت يقــصدوا يف اي

 كمــا. وليــة للــهجرة يف بلــدان منــشئهم املكاتــب املختــصة التابعــة للمنظمــة الد 
تتعــاون مــع منظمــات حكوميــة وغــري حكوميــة مــن أجــل تــوفري ســبل املــأوى   

 النفــساين والقــانوين والطــيب والــدوائي – الــدعم االجتمــاعي  تقــدميفــضالً عــن
 .جتار يف البشرلضحايا اال

وتعقد املنظمة حلقات دراسية لتقدمي املعلومات وللتوعية بشأن املـسألة لـصاحل             •  
 ورؤسـاء   )النـاتو (مسؤويل املنظمات احلكومية ومنظمة حلف مشـال األطلـسي          

“ أوروبـا ”وقد شاركت يف تنظيم احللقة الدراسية اليت محلت عنـوان           . الدوائر
توعيـة اجلمهـور مـن خـالل إقامـة مهرجانـات            وتقـوم ب  . مع وزارة النظـام العـام     

وأنــشطة أخــرى كمــا تــوزع كتيبــات إعالميــة علــى املنظمــات غــري احلكوميــة  
والقنصليات واملستشفيات وبصفة عامة يف األماكن اليت ميكـن أن يوجـد فيهـا               



CEDAW/C/GRC/6
 

60 05-40577 
 

 التنفيــذيني ملؤســسات دعــم العمــل  وهــي تــدرب املــديرين. الفئــات املــستهدفة
 .ري قضايا التمييز العنصبشأن

تعاونت مع مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني علـى تنظـيم حلقـة                 كما   •  
 أهم املؤسسات اليت تتعامل مـع املوضـوع مـن           مبشاركة ٢٠٠٤نقاشية يف عام    

ومـن أجـل إنـشاء فريـق        “ ءاالجتـار يف البـشر واللجـو      ”أجل إيضاح الصلة بني     
 .مارضعامل يف هذا امل

 يف  املتواجــداتلنــساءاملنــشأ لنــصليات بلــدان  مــع ســفارات وق أيــضاًتتعــاونو •  
 قيادة شرطة اليونان من أجل حتديد وإنقاذ الـضحايا وتـشارك يف             ومع ،اليونان

قـوة عمـل وزارة اخلارجيـة فـضالً عـن           يف  وزارة النظـام العـام و     لـ   التـابع  كتبامل
 .وزارة الصحة والرعايةاللجان الوزارية املشتركة التابعة ل

 التجارة الدولية يف البشرمناهضة برنامج  - ١٧
وميـول بواسـطة دائـرة      ) كيدي(الربنامج ينفذه مركز حبوث وإجراءات السالم        •  

 .الدويل يف وزارة اخلارجيةالتعاون اإلمنائي 
يف مكافحـة   ) ٢٠٠١الـذي مـا بـرح منفـذاً منـذ عـام             (ويتمثل هدف الربنـامج      •  

 يف بلــدان منــشأ ليونــان أوظــاهرة االجتــار الــدويل بالنــساء واألطفــال ســواء يف ا
وتركــز إجــراءات الربنــامج علــى محــالت اإلعــالم ). ألبانيــا وأكرانيــا(لــضحايا ا

وعلــى التواصــل وإنــشاء الــشبكات    ) الــربامج اإلذاعيــة ومــا إليهــا   (والتوعيــة 
ــة فـــضالً عـــن      ــة والبلقانيـ ــة اليونانيـ ــال املنظمـــات غـــري احلكوميـ وتنـــسيق أعمـ

ــات الدو  ــة واملنظمـ ــسات احلكوميـ ــوث    املؤسـ ــراء البحـ ــع إجـ ــصة مـ ــة املختـ ليـ
ــذ اإلطــار       ــضغط مــن أجــل تنفي ــة وممارســة ال ــة والكمي واالستقــصاءات الكيفي

جمموعـة  ”كما أن ممارسة الضغوط كانت بـدورها هـدف تـشكيل            . التشريعي
الــيت تتــألف مــن منظمــات غــري حكوميــة عاملــة بنــشاط يف ميــدان “ جاالتــسي

امج بشكل خاص على املـساعدة      ب اهتمام الربن  وينص. مكافحة االجتار بالبشر  
وهــو . الــيت تقــصد إىل محايــة الــضحايا فــضالً عــن إعــادم طوعــاً إىل أوطــام 

 علـى الـشبكة العامليـة فيمـا         ه أمـا موقعـ    “توكـسو ”جمموعـة   يشارك يف برنـامج     
 .www.stop-trfficking.org فهو هيتعلق بإجراءات

 
 

http://www.stop-trfficking.org/
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 برنامج توكسو - ١٨
 وإيكيثاكـا يف  كـاث (لف من مخس منظمـات غـري حكوميـة          توكسو جمموعة تتأ   •  

 مراكــز الســتقبال يتــوىل إنــشاءو) UAWأرســيس واملنظمــة األلبانيــة وكيــدي و
ــا ثيــسالونيكيومحايــة الالجــئني مــن ضــحايا االجتــار الــدويل يف    ــا وأيونين  وأثين

 الـدويل  اإلمنـائي دائـرة التعـاون   ولـه  مت مركز جلوء من هذا القبيـل   وأول. وألبانيا
 .يعمل بالفعل يف أيونيناو يف وزارة اخلارجية

 )يفكاث(ه من أشكال املعاملة السيئة مركز تأهيل ضحايا التعذيب وغري - ١٩
 على تقـدمي خدماتـه علـى أسـاس طـوعي            ٢٠٠١يف يعمل منذ عام     مركز كاث  •  

ــان    ــساء مــن ضــحايا االجتــار يف مشــايل اليون خلــدمات الــيت يقــدمها هــي   وا. للن
تقـدمي  ) ٣(التأهيـل النفـساين واالجتمـاعي،       ) ٢(الدعم القـانوين    ) ١: (كالتايل

املــسامهة يف اإلعــادة ) ٥(التوصــيل إىل هياكـل اإليــواء،  ) ٤(اخلـدمات الطبيــة،  
 الضحايا إىل املنظمات العاملـة يف بلـد    تقدمي) ٦(ة للضحايا إىل أوطام،     السامل

ا أن تــشرف علــى دجمهــم االجتمــاعي بــصورة ناجحــة يف املنــشأ الــيت مــن شــأ
. وهو يشارك يف برنامج توكسو الـسالف الـذكر        . أعقاب إعادم إىل أوطام   

 يقدم الربنـامج الـدعم لتـشغيل مركـز اسـتقبال ومـأوى قـصري                ثيسالونيكيويف  
هيـل الـسالف    األجل للضحايا وهو مشروع سوف يقوم على تنفيذه مركز التأ         

 .“جاالتسيمجاعة ” عضو يف ملنظمةالذكر وهذه ا
 )إيكيثاكا(مركز البحوث والدعم لضحايا إساءة املعاملة واالستبعاد االجتماعي  - ٢٠

هو منظمة غري حكومية دف بـشكل عـام إىل محايـة حقـوق اإلنـسان ودعـم                    •  
ــذا ــا   ءضــحايا اإلي ــسية يف إيونين ــه الرئي .  واالســتبعاد االجتمــاعي وتوجــد مكاتب

 شــارك ٢٠٠١-٢٠٠٢وخــالل الفتــرة ) SOS(ن لإلنقــاذ ويوجــد خــط ســاخ
. (STOP) بـرامج   من بـرامج وقـف اإليـذاء   املركز املذكور أعاله يف تنفيذ ثالثة 

 النفــساين إىل النــساء مــن ضــحايا االجتــار     -وهــو يقــدم الــدعم االجتمــاعي    
 .“جاالتسيجمموعة ”ويشارك بدوره يف 

االجتـار يف النـساء بغـرض    ”ن حلقـة نقاشـية بـشأ   املركـز   نظـم  ٢٠٠٠ويف عام    •  
ــسياً  ــصادرة    “ اســتغالهلن جن ــه ال ــت جملت ــا مشل ــوان بينم ــشارع”بعن “ ...يف ال

ويف نفــس الــسنة قــام بتنظــيم زيــارات إىل إدارة  .  املوضــوع ذاتــهمقــاالت عــن
الشرطة يف أيونينا ويف األماكن اليت مت فيها احتجاز النساء مـن ضـحايا االجتـار            

 .املالبس واملشورة القانونية والرعاية الطبيةوزودهن بالدعم النفساين وب
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ــبريوس ــدف     ٢٠٠٢ويف عــام  •   ــة إي  عقــد مــؤمتراً حلارســات احلــدود يف منطق
ويف ظل موافقة إدارة الشرطة يف أيونيا، قـام بإصـدار           . تعزيز وعيهن وتدريبهن  

 .منشور إعالمي للنساء من ضحايا االجتار باللغتني اليونانية واأللبانية
ــاو •   ــشارك  م ــرح ي ــام   ب ــذ ع ــواء    ٢٠٠٣من ــدير داراً إلي ــامج توكــسو وي  يف برن

ويف الوقت نفسه فهـو ينفـذ برنـاجمني ممـولني           . ضحايا االجتار بالبشر يف أيونينيا    
ــوان    ــة أحــدمها حيمــل عن ــدعم املقــدم إىل ”مــن وزارة اخلارجي ــشطاء مــن ال   الن

ــا   ــسان ودعــم الــ   “ احلــركينيمــواطين جورجي ــز حقــوق اإلن دور ويتعلــق بتعزي
ــوان     ــامج الثــاين فيحمــل عن مكافحــة ”االجتمــاعي للنــساء والــشباب أمــا الربن

) ألبانيـا (سـكودرا   ويتم تنفيـذه يف ا    “ االجتار بالنساء من أجل استغالهلن جنسياً     
 .ويف أيونينا

 أرسيس - ٢١
 أرسيس إجراءات من أجل مكافحة االجتـار باألطفـال ويـشارك يف              مركز ينفذ •  

كمــا أنــه شــريك يف برنــامج  . جاالتــسين جمموعــة برنــامج توكــسو فــضالً عــ 
الــذي ) ٢٠٠٦-٢٠٠٣ ( االجتــار باألطفــالاإلجــراءات عــرب الوطنيــة ملكافحــة

ضــد االجتــار   )  اليونــان–ألبانيــا  (يهــدف إىل التعــاون عــرب الــوطين والثنــائي     
وقـف العنـف    ويقـوم علـى تنفيـذ برنـامج         . اينباألطفال مـن ذوي األصـل األلبـ       

)STOP(   الثاين )دف إنشاء شبكات علـى املـستوى احمللـي         ) ٢٠٠٤-٢٠٠٢
 اإلدارات لـــدويل مـــع تـــدريب مـــوظفيوا) اليونـــان(والـــوطين ) ثيـــسالونيكي(

اليونانيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة فيمــا يتعلــق مبنــع الظــاهرة والقــضاء عليهــا  
ــا    ( ــا وإيطالي ــية يف ألباني ــات الدراس ــيم احللق ــن أجــل    ) تنظ ــراء البحــوث م وإج

ة والطرائق املستخدمة يف مكافحتها فـضالً عـن تبـادل اخلـربات             تسجيل املشكل 
ــة      ــة واأللباني ــة واإليطالي ــة والبلجيكي ــني املنظمــات اليوناني ــا ب ــضاً  . فيم ــو أي وه

 اإلجراءات املتخذة ملناهضة االجتار يف األطفـال        –الطرف املنفذ لربنامج ناتايل     
ــز الــذي يتــدخل يف ألبان) ٢٠٠٤-٢٠٠٣(مــن ذوي األصــل األلبــاين   ــا لتعزي ي

كما أنـه الطـرف املنفـذ       . برامج املنع وإعادة الدمج املطبقة على املستوى احمللي       
لربنــامج إيراكــت وهــو برنــامج االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ ضــد االجتــار   

من أجـل إنـشاء آليـة للتعامـل الفـوري إزاء تـصعيد حمتمـل                ) ٢٠٠٤(باألطفال  
ــداد      ــرة إع ــال خــالل فت ــار باألطف ــاهرة االجت ــة يف   لظ ــاب األوملبي ــراء األلع وإج

تحول مـستقبالً إىل    وياً يهدف إىل أن ي    يواآللية اخلاصة متثل مشروعاً بن    . اليونان
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 الوطين لبحوث االجتار باألطفـال يف اليونـان ومنعـه والقـضاء             أن يصبح املرصد  
 . عليه

 أطباء العامل - ٢٢
أكتـوبر  /شرين األول منذ ت “ االجتار بالبشر ”تنفذ هذه املنظمة برنامج مناهضة       •  

 دف تقدمي احلماية والدعم النفساين إىل ضحايا االجتار بالبـشر وهـي             ٢٠٠٣
 .“جاالتسيمجاعة ”عضو يف 

وتعمل املنظمة على إدارة مأوى للنساء الالئي تعرضـن لالجتـار يف اليونـان مـن            •  
 ويقـدم الربنـامج الـدعم النفـساين والطـيب        . أجل استغالهلن بواسطة دوائر البغاء    

 بـإيوائهن فـضالً عـن تقـدمي دروس باللغـة            الدوائي إىل النـساء الالئـي يقومـون       و
وإذا ما أبدت النساء اهتمامـاً توجـد أيـضاً دروس باإلنكليزيـة فـضالً                . اليونانية
ــون عــن د ــة  روس يف املوســيقى والفن ــدم  . الرياضــية الدفاعي ــدروس تق وهــذه ال

الل إقامـة النـساء يف دار       وخـ . بواسطة معلمني متطوعني يف مرافـق دار اإليـواء        
اإليواء هلن أن يقررن رغبتهن سواء يف اإلعادة الفورية إىل أوطـان أو يفـضلن      

ويف كلتـا احلـالتني يـدعم الربنـامج         . متديد إقامتهن يف اليونـان مـن أجـل العمـل          
ــة   ــة ممكن ــده    ،بكــل طريق ــن خــالل تزوي ــادن إىل أوطــان م ــة إع ــا عملي  ن إم

ــس    ــصال بـ ــسفر واالتـ ــات الـ ــان   ببطاقـ ــهن يف اليونـ ــارن أو إقامتـ فارن أو أقـ
 هلـن مـع   وظـائف مبساعدن يف احلصول على الوثائق القانونيـة املالئمـة وإجيـاد     

 .متابعة دجمهن يف بيئة العمل
 )كيسو(مركز دعم األسرة  - ٢٣

النـساء مـن    “مـأوى األمهـات  ” يف   ٢٠٠١عـام   مركز دعم األسرة يـضم منـذ         •  
بسبل املأوى ولكـن أيـضاً   تزويدهن يقتصر األمر على ضحايا االجتار الالئي ال     

 يف وإذا مــارغنب.  النفــساين-جتمــاعي بالــدعم الطــيب والــدوائي والقــانوين واال
ــضامن        ــات مؤســسة الت ــل النفق ــأن يتحم ــادة ب ــان جــرت الع ــودة إىل أوط الع

واملنظمات غـري احلكوميـة وكنيـسة اليونـان ويتحقـق ذلـك بالتعـاون               ) الليجي(
 ـن يف العـادة ال ميلكـن    (ن من أجل إصـدار الوثـائق املرافقـة هلـن            مع سفاراأل

 لهنيتوصـ وتتوىل املنظمة الدولية للهجرة مجيع اإلجـراءات مـع     ) جوازات سفر 
ــب         ــتم اســتقباهلن بواســطة املكت ــشأ ي ــد املن ــصلن إىل بل ــدما ي ــار وعن حــىت املط

 .املختص التابع للمنظمة الدولية للهجرة
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األسـرة يف األلفيـة   ” حتت عنـوان  ،٢٠٠٠ يف سنة ذي عقدويف مؤمتر كيسو ال    •  
االســتغالل اجلنــسي للمــرأة والطفــل واالجتــار ”كــان مثــة جــزء بــشأن “ الثالثــة
وخلص املؤمتر إىل نتائج قدمها إىل احلكومة وبعـث ـا إىل مجيـع وسـائل            “ مها

 .اإلعالم
 واألطفــال االجتــار بالنــساء” نظــم الربنــامج يومــاً حتــت عنــوان ٢٠٠٣يف عــام  •  

ومنـذ ذلـك احلـني،     “ وتداوهلم ومـشاركة اتمـع املـدين يف مـساعدة الـضحايا           
 الـيت ـدف إىل توعيـة        ، وبالـذات األسـقف علـى رأس احلملـة         ،ظلت الكنيـسة  

يرتكبـون جرمـاً عنـدما يعمـدون        ” ن الـذي  األفراد املتعاملني الرأي العام وخباصة    
 .“ البشرإىل االتصال اجلنسي مع النساء من ضحايا جتارة

لعــاب ألالبغــاء وا”، مت تنظــيم مــؤمتر صــحفي بعنــوان  ٢٠٠٤فربايــر /يف شــباط •  
وأوضح املؤمتر العالقـة بـني البغـاء واالجتـار وحمـاوالت            “ ٢٠٠٤األوملبية لسنة   

مـن خـالل اسـتغالل اخلـدمات اجلنـسية          بيـة   ملالتربح التجاري مـن األلعـاب األو      
 .للنساء من ضحايا الدعارة واالجتار

 ملوضــوع إيــذاء األطفــال ،٢٠٠٤يف عـام   ويف مـؤمتر كيــسو الــذي مت تكريــسه  •  
والعنف املوجـه ضـد املـرأة ومعـدل املواليـد املـنخفض كانـت عمليـات االجتـار                   

ومت بالفعل نـشر حماضـر املـؤمتر وهـي اآلن           . موضوعاً من ضمن فعاليات املؤمتر    
 .بسبيل توزيعها

 .“جاالتسيمجاعة ”املنظمة عضو يف  •  
 الشبكة النسائية األوروبية - ٢٤

 حتــت عنــوان “دافــين”نفــذت الــشبكة النــسائية األوروبيــة الربنــامج األورويب   •  
يتعلـــق بـــالعنف املوجـــه ضـــد املـــرأة يف اتمعـــات احملليـــة وهـــو  “االختـــراق”

يف شـــبكة اخلـــدمات املـــشتركة أيـــضاً  وهـــي تـــشارك .لألقليـــات واملهـــاجرين
 فوريــة لــضحايا االجتــار فــضالً عــن نــشر كــسو ــدف تقــدمي رعايــةولربنــامج ت

 يف اليونــان SOS الــساخنة  اإلنقــاذخطــوطاملعلومــات وســبل املنــع مــن خــالل  
الــساخن اهلــاتفي  SOSأمــا اإلجــراءات الــيت تنفــذها فتــشمل خــط      . وألبانيــا

ملناهـــضة االجتـــار بالبـــشر ولـــدعم الـــضحايا مـــن خـــالل تقـــدمي ســـبل املـــأوى  
ومـن أجـل    .  النفـسانية  – املـساعدة االجتماعيـة      واملساعدة القانونيـة إضـافة إىل     

هــذه اإلجــراءات فهــي تتلقــى متــويالً حمــدوداً مــن وزارة اخلارجيــة كمــا تنفــذ     
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إجــراءات تتـــصل بتثقيـــف وتــدريب ضـــباط ومتطـــوعي الــشرطة فـــضالً عـــن    
 .“جاالتسيمجاعة ”عضويتها يف 

 كيلماكا - ٢٥
مــات أخــرى ــدف إضــافة إىل منظ“ جاالتــسيجمموعــة ”تــشارك بنــشاط يف  •  

وهـي تتعـاون مـع      . تنسيق اإلجـراءات املتخـذة ملناهـضة ظـاهرة االجتـار بالبـشر            
ــادل املعلومــات    “ ال ســترادا”منظمــة  ــة مــن أجــل تب ــة غــري احلكومي األوكراني

دائرة التعاون الـدويل    وقامت، بالتعاون مع    . واخلربات املتعلقة بعمليات االجتار   
ــدويل  ــة بإاإلمنــائي ال ــشاء ملجــأ   ووزارة اخلارجي ــساء مــن   –ن ــدعم الن  مــأوى ل

ضحايا االجتار وسوف يقدم كذلك خـدمات الـدعم القـانوين وإعـادة التأهيـل               
وسيشمل ذلك فريقاً كـامالً مـن االختـصاصيني الـذين       .  النفسي –االجتماعي  

فريـق التـدخل    ”سوف يتعاملون مع كل حالة على حـدة علـى أسـاس مبـادئ               
من العلماء سـيتمكن كـذلك مـن تقـدمي          وهذا الفريق   . “املتعدد االختصاصات 

 اللجـوء   - خدماته إىل النساء من الضحايا الالئـي يـتم إيـوائهن يف دور اإليـواء              
وتتخــذ كــذلك اإلجــراءات مــن أجــل إعــادة الــدمج االجتمــاعي أو  . األخــرى

 .اإلعادة الطوعية إىل الوطن للنساء ذوات الصلة
 )كيجمي( يف البحر املتوسط مركز حبوث املرأة - ٢٦

وهـو منظمـة ألبانيـة       “لسكان والتنميـة   ل األلباينركز  امل”مع  يتعاون هذا املركز     •  
النـساء ضـحايا االجتـار      ”غري حكومية من أجل أن يتم يف ألبانيا تنفيـذ برنـامج             

دائــرة (املمــول مــن وزارة خارجيــة اليونــان    “ ألغــراض االســتغالل اجلنــسي  
واملنظمـــة املــذكورة عـــضو يف  . )اهليلينيــة  املعونــة  – التعــاون اإلمنــائي الـــدويل  

 .“جاالتسيمجاعة ”
 نيا زوي - ٢٧

هذه املنظمـة تتعـاون مـع الكنيـسة ومـع مؤسـسات حكوميـة أخـرى مـن أجـل                  •  
 –إعـــادة تأهيـــل ضـــحايا االجتـــار وهـــي تقـــدم خـــدمات الـــدعم االجتمـــاعي  

 .“جاالتسيمجاعة ”النفساين كما أا عضو يف 
 )إبسي(لسنكي اليوناين مرصد ه - ٢٨

 الـدعم القـانوين وغـريه إىل ضـحايا ريـب             يقدم هـذا املرصـد     ٢٠٠٣منذ عام    •  
ــضحايا وتزويــدهم         ــع ال ــد مواق ــه حتدي ــشمل إجراءات ــيهم وت ــار ف ــشر واالجت الب
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بتصريح لإلقامة وشهادة تتيح هلم احلصول جماناً علـى الرعايـة الطبيـة والدوائيـة       
مجاعــة ”وكــذلك احلــصول عنــد احلاجــة علــى تــصريح عمــل وهــو عــضو يف    

 .“جاالتسي
 املساعدة االجتماعية لليونان - ٢٩

 إجــراءات التواصــل بــني الــضحايا وأســرهم   تعمــل هــذه املنظمــة علــى تطــوير   •  
األمريكيـة  ) فيتـال فويـسز   (وتتعاون مع كيسو ومـع منظمـة األصـوات احليويـة            

وتنفــذ برنــامج . وهــي عــضو يف جملــس شــبكة العاصــمة لنــساء مقاطعــة اتيكــا  
 .“جاالتسيمجاعة ” العنف واالستغالل كما أا عضو يف سقراط لضحايا

  يف السلطات احملليةنتخباتشبكة النساء امل - ٣٠
“  تعاونت مع احتاد البلـديات واتمعـات احملليـة ملقاطعـة أتيكـا             ٢٠٠٣يف عام    •  

أوروبـا اجلديـدة املوسـعة ودور البحـر األبـيض           ”إطار املؤمتر الدويل املعنون     يف  
 .ث قدمت موضوع االجتار يف بلدان أوروبا الشرقية والبلقانحي“ املتوسط

 ليونان يف ااحتاد املنظمات النسائية - ٣١
 وقد اصدر يف مخـس لغـات        .األمانة العامة املعنية باملساواة بني اجلنسني     تدعمه   •  

 ومت توزيع املنشور بواسطة االحتاد ومنظمات أخـرى         إعالمياً لألجانب  منشوراً
ســره وال ســيما يف منــاطق احلــدود ويف بلــدان شــبه جزيــرة البلقــان   يف البلــد بأ

وأوربا الشرقية وأفريقيـا وأمـاكن أخـرى وقـد مـنح جـائزة مـن جانـب االحتـاد                    
 .العام للمنظمات النسائية األوروبية

نظــم مــؤمترين يتعلقــان باالجتــار بــاملرأة بينمــا كــان موضــوع االجتــار هــو   كمــا  •  
 املوائـد املـستديرة الـثالث الـيت عقـدت يف مـؤمتر              املوضوع احملوري لواحدة من   
 .“مستقبلنا املشترك”املنظمات النسائية األوروبية 

وقـــدم مـــساعدة ماديـــة إىل مركـــز البحـــوث ودعـــم ضـــحايا املعاملـــة الـــسيئة    •  
 .واالستبعاد االجتماعي

  اإلجراءات املتخذة ضد العنف املرتيل–باء 
 هي اهليئة احلكومية املختصة بـالعنف املوجـه    اواة بني اجلنسني  األمانة العامة املعنية باملس    - ٣٢

ويف سـياق أولويـات الـسياسة      ). العنف يف نطاق األسـرة    (ضد املرأة ومن أشكاله العنف املرتيل       
الــيت مت اعتمادهــا مــن “ ٢٠٠٨-٢٠٠٤الوطنيــة وحمــاور العمــل مــن أجــل مــساواة اجلنــسني،   
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فـإن منـع ومكافحـة العنـف املوجـه          ) ٢٠٠٤فمرب  نـو / تـشرين الثـاين    ٢(جانب اللجنة احلكومية    
ضد املرأة يـرتبط بـإحراز هـدف التجـانس االجتمـاعي ويـتم تعريفـه بوصـفه واحـداً مـن حمـاور                 

 . األولوية
  اإلطار التشريعي–أوالً 

مت ) ٢٠٠٥فربايــر /شــباط(مبوجــب قــرار وزيــر الداخليــة واإلدارة العامــة والالمركزيــة  - ٣٣
 وأوكلــت إليهــا مهمــة ألمانــة العامــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني اراعمــل يف إطــإنــشاء جلنــة 

واللجنـة تعمـل بالفعـل وتزمـع ضـمن         . اقتراح إطار تشريعي متكامل ملنع وخفض العنف املرتيل       
أمور شىت تـدارس أحكـام ومقتـضيات إنـشاء سـبيل للمعونـة املاليـة الـيت تـدفع لـضحايا العنـف                        

ختـاذ إجـراءات   الومثـة حماولـة   . البيـت افتقـارهن إىل املـوارد املاليـة    املرتيل الالئي يعوق مغادرن     
ضع مـشروع   تشريعية ضد هذه الظاهرة بذلت أيضاً خالل والية احلكومة السابقة من خالل و            

 ولكن مل يتخذ رغم ذلك إجراء لطرحة علـى الربملـان         ٢٠٠٢ يف عام    قانون بواسطة جلنة عمل   
 . التصويت عليه أجلمن

 ة األساسية البني–ثانيا 
  املعنيـة  إضافة إىل مركزي املشورة املعنيني بـالعنف ضـد املـرأة والتـابعني لألمانـة العامـة                 - ٣٤
يف أثينـا وبيـاريوس وكـذلك فـرع مركـز حبـوث املـساواة                اجلنـسني ومهـا يعمـالن         بـني  ملساواةبا
خلمـس الكـربى    يف املـدن ا   ) األمانة العامة املعنية باملساواة بني اجلنـسني      ، حتت إشراف    “كيثي”

 :تعمل هياكل مماثلة)  وباترا وهرياكليون وفولوسثيسالونيكيأثينا و(يف البالد 
 .مركز دعم املرأة باملعهد املقدوين: ثيسالونيكييف مقاطعة  •  
 .مركز التعليم والرعاية لألسرة والطفل”: يف مقاطعة أيتولوكرنانيا •  
يا اإليـــذاء واالســـتبعاد  مركـــز البحـــوث ودعـــم ضـــحا   : يف مقاطعـــة أيونينـــا  •  

 .االجتماعي
مركـز حبـوث ودعـم ضـحايا اإليـذاء والفئـات االجتماعيـة              : يف مقاطعة بريفيزا   •  

 .احلساسة ومحاية أسر الوالد الوحيد
 .االجتماعية الرعاية –“ دار إيواء املرأة”: يف مقاطعة سرييز •  
 .تيينالدائرة االجتماعية يف بلدية كومي: يف مقاطعة كوميتيين •  
 .مركز دعم النساء يف بلدية كرديدسا: يف مقاطعة كرديدسا •  
 .مكتب قضايا املرأة يف بلدية شيوس: يف مقاطعة شيوس •  
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هذه اهلياكل تقدم الدعم النفـساين واالجتمـاعي والقـانوين للنـساء مـن ضـحايا العنـف                    
ادرات تتخــذها  وتعمــل هــذه اهلياكــل مــن خــالل مبــ .وغريهــن مــن الفئــات النــسائية احلــساسة 

ــتبعاد    اهليئــــات االجتماعيــــة احملليــــة ويــــشارك يف متويلــــها الربنــــامج األورويب ملكافحــــة االســ
 .االجتماعي

 بدأ العمل يف القـسم اليونـاين مـن شـبكة النـساء األوروبيـات للمـرة                  ٢٠٠٢ومنذ عام    - ٣٥
تماعيـة والقانونيـة    األوىل ويضم خطاً هاتفياً للمساعدة باان ويقدم املـساعدة النفـسانية واالج           

 مت إنـشاء خدمـة      ويف الوقـت نفـسه    .  سـاعة  ١٢بغري مقابل على املـستوى الـوطين وعلـى مـدى            
 وتـشمل أنـشطتها كـذلك تـدريب علمـاء االجتمـاع              الكـربى  العاصمةمشورة تعمل يف منطقة     

 .املتطوعني على تشغيل خط املساعدة اهلاتفية املذكور أعاله
بوصــفه ) إيكــاكف(يــة االجتماعيــة يف حــاالت الطــوارئ ويعمــل املركــز الــوطين للرعا - ٣٦

ــة املختــصة يف وزارة الــصحة ويهــدف إىل التــصدي حلــاالت العنــف املــرتيل     ــة احلكومي . الوكال
) SOSخـط اإلنقـاذ    (وتشهد سجالت العدد اإلمجايل للحاالت اليت استخدمت اخلط الـساخن           

ساعات األربـع والعـشرين وكـان        ويعمل املركز على مـدار الـ       ١٩٧ملركز بأن هذا العدد بلغ      با
 مثـة    كـان   مما يوضـح أن    ٢٠٠٤يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٣يونيه  /ذلك خالل الفترة من حزيران    

 .نسبة مئوية كبرية  من حاالت العنف املرتيل
 مع بلدية أثينـا للعمـل علـى إدارة    األمانة العامة املعنية باملساواة بني اجلنسني مث تعاونت    - ٣٧

 . للنساء من ضحايا العنف وأطفاهلن القصرمأوى يقدم السكن
، يـتم تلبيـة جـزء كـبري مـن احتياجـات املـأوى مـن            الكـربى  لعاصـمة ايف منطقة    •  

ــا     ــة ألســقفية أثين ــواء التابع ــسو(خــالل دار اإلي وكــذلك مــن خــالل دور  ) كي
 حيـث يـتم التوجـه       وزارة الصحة والرعاية  املأوى االجتماعية احلكومية التابعة ل    

 . املستضعفة من عموم السكانحنو الفئات
علــى مــستوى املنــاطق، فــإن دور املــأوى الــيت تقتــصر علــى النــساء املعرضــات    •  

 حىت الوقت احلاضر مركـز البحـوث        ٢٠٠٠لألذى وأطفاهلن يقدمها منذ عام      
مــأوى ”و) مقاطعــة إيونينــا (ودعــم ضــحايا اإليــذاء واالســتبعاد االجتمــاعي     

ملـأوى األخـري وحـدة متنقلـة تقـدم املـساعدة            وميتلك ا ). مقاطعة سرييز (“ املرأة
إىل النــساء مــن ضــحايا اإليــذاء ممــن يعــانني مــشاكل يف احلركــة فتــتم زيــارن   

كمـا  . باملنازل حيث توجد مجاعة نـسائية متطوعـة ناشـطة يف تقـدمي اخلـدمات              
 .يعمل املركز يف هريكليون على إدارة مأوى لضحايا العنف
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 مـع بلديـة أثينـا مـن أجـل           عنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني       األمانة العامة امل  وتتعاون   •  
ــع         ــألذى وم ــساء املعرضــات ل ــصاحل الن ــأوى ل ــشغيل م ــى ت ــاق عل ــد االتف جتدي

لــه وكــومتيين مــن أجــل إنــشاء مراكــز مماثلــة و وســرييز وقَثيــسالونيكيبلــديات 
 .ملشورة واإليواءتقدم ا

  إعادة التأهيل والدمج االجتماعي–ثالثا 
عادة التأهيل يظل من املهـم مالحظـة أن برنـامج خـدمات الـدعم التكميليـة                 يف سياق إ   - ٣٨

ــف        ــشورة يف جمــال التوظي ــضاًَ م ــشمل أي ــا ت ــة مجيعه ــروع املنظم ــدم يف ف ــيت تق ــع  . ال ــن واق وم
بـني  (السجالت السنوية خلدمات الدعم املقدمة اليت قام ـا املركـز لـصاحل النـساء املـضرورات                  

يتـــضح أن عـــدداً كـــبرياً مـــن النـــساء  ) املستـــضعفاتصـــفوف الفئـــات األخـــرى مـــن النـــساء  
ــهن كــن غــري        ــة العظمــى من ــار أن الغالبي ــشأن فــرص العمــل باعتب املــضرورات تلقــى مــشورة ب

 ).٢٠٠٤سبتمرب / أيلول-٢٠٠٠أثينا (مستخدمات 
ختلــيص املــرأة مــن يف ويف ضــوء هــذه النتيجــة فــإن فرصــة العمــل تــشكل عــامالً مهمــاً   - ٣٩

 : عن أن مؤسسات أخرى ما برحت ناشطة يف هذا امليدان ومنهاعالقات اإليذاء فضالً
ومـن ذلـك مـثالً دورات       (دار مأوى أسقفية أثينا تقدم كـذلك سـبل التـدريب             •  

 . دف تشغيل النساء وإعادة تأهيلهن اجتماعياً)تدريبية على احلرف اليدوية
ــام  •   ــتبع     ٢٠٠٣يف عـ ــذاء واالسـ ــحايا اإليـ ــم ضـ ــوث ودعـ ــز البحـ ــام مركـ اد  قـ

ــوان      ــة حتــت عن ــامج خلــدمات داعمــة تكميلي ــذ برن ــا”االجتمــاعي بتنفي “ فمين
ــامج إىل     ــة وقــد تطــرق الربن ــة االجتماعي وحتــت إشــراف وزارة العمــل واحلماي

 .الفئات املستضعفة والنساء املضرورات
ونفذت إجـراءات مماثلـة مبـا يكـاد يكـون مجيـع اهلياكـل القائمـة وذلـك ضـمن                  •  

 .د االجتماعيسياق مكافحة االستبعا
  وتوعية الرأي العاماإلعالم –رابعا 

 إىل  األمانـة العامـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني            سـعت    ٢٠٠٤-٢٠٠١خالل الفترة    - ٤٠
توعية الرأي العام من خـالل بـرامج إعالنيـة تليفزيونيـة وإذاعيـة فـضالً عـن إصـدار املنـشورات                      

ومن بـني الفعاليـات األخـرى الـيت         . لصقات املطبوعة وكذلك امل ) باللغتني اليونانية واإلنكليزية  (
 مولت األمانة العامة كذلك عرض مسرحية تتناول العنـف املـرتيل يف أحـد    ٢٠٠٢متت يف عام   

 .املسارح املركزية يف أثينا
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، وهـو يـوم تـذكاري بـشأن العنـف ضـد املـرأة،          ٢٠٠٤نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٥ويف   - ٤١
 بيانات عن عينة إحـصائية      -العنف املرتيل ”ن واقع دراسة بشأن     بيانات م األمانة العامة   نشرت  

ويشري البحث إىل النساء الالئي اتـصلن مبراكـز املـشورة التابعـة             ) املرفق باء (“ بشأن إيذاء املرأة  
 ومتت على أسـاس املؤشـرات      ٢٠٠٤-١٠-٣١ إىل   ٢٠٠٤-١-١لألمانة العامة خالل الفترة     

نشرت دراسـة مماثلـة يف      قد  و. ٢٠٠٢سة الدامنركية يف عام     األوروبية السبعة اليت وضعتها الرئا    
 يف الـشوارع    نظمـت أنـشطة    اجلمـاهريي  كما أن مكاتب اإلعالم      ٢٠٠٣نوفمرب  /تشرين الثاين 

. الرئيسية يف أثينا وبياريوس وطبعت مواد مت توزيعها وملـصقات محلتـها مركبـات النقـل العـام                  
حللقــات الدراســية واجتماعــات اليــوم  وعلــى مــستوى إقليمــي وحملــي عقــدت فعاليــات مثــل ا   

 :الواحد واملؤمترات اليت تعلقت بالعنف املرتيل على النحو املوضح أدناه
وفروعــه فعاليــات تعلقــت أساســاً باهليئــات لبحــوث املــساواة مركــز أثينــا نظــم  •  

 .احمللية ذات الصلة فضالً عن الرابطات العلمية يف اتمع احمللي
فعاليـات تقـصد     بلديـه أثينـا حلقـات دراسـية تدريبيـة و           يف الوقت نفسه نظمت    •  

 .إىل توعية املهنيني
نظمت دار اإليواء التابعة ألسقفية أثينا فعاليات وقامت بنـشر وتعمـيم مـواد إعالميـة                و  

ــة كمــا نظمــت       ــة للمجتمعــات احمللي ــة يف مــشاريع املعلومــات والتوعي ــصورة فعال وشــاركت ب
 .مؤمترات بشأن العنف املرتيل
  رعاية األطفال من ضحايا العنف املرتيل–اً خامس

 : فيما يتعلق بإيذاء وإمهال األطفال بوصفهم من ضحايا العنف املرتيل - ٤٢
اختاذ إجراءات وتدابري متـت بالتعـاون مـع هيئـات اجتماعيـة مثـل معهـد صـحة              •  

الطفل وقد متثلت مهمة املعهد يف إجراء البحوث املتعـددة التخصـصات بـشأن         
ــاهرة إ ــق هــذه الظــاهرة فــضالً عــن طــرح         ظ يــذاء وإمهــال األطفــال مــع توثي

املقترحات املتعلقة بالتدابري الالزم اختاذها حلمايـة ورعايـة األطفـال املـضرورين             
 .على اهليئات املختصة األخرى

وبــصورة أكثــر حتديــداً ففيمــا يتعلــق مبعاملــة األطفــال املعرضــني لإليــذاء، فــإن    •  
ل التــابع ملعهــد صــحة الطفــل يعمــل يف مستــشفى  مركــز إيــذاء وإمهــال األطفــا

بينمــا تقــدم وزارة الــصحة اخلــدمات املتخصــصة وســبل إيــواء “ أغيــا صــوفيا”
األطفال املعرضني لألذى يف مراكز رعايـة الطفـل ويف دار نقاهـة بنـديلي طبقـاً               

 .ألمر يصدر عن مدعٍ عام فيما يتعلق برعاية األطفال الذين تعرضوا لإليذاء
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 عن ذلك فإن تنسيق شبكة اخلدمات وحتديث خارطـة الرفـاه يف الـبالد             وفضالً •  
 .سوف يدعمان اإلفادة الكاملة من مجيع السبل املتاحة حلماية األطفال

وبعـــد تـــصديق اتفاقيــــة األمـــم املتحـــدة حلقــــوق الطفـــل مبوجـــب القــــانون        •  
ــان  ٢١٠١/٩٩ ــشأت اليون ــة أ أن ــال يف ســياق    وظيف مــني املظــامل املعــين باألطف

 .أمني مظامل املواطننيهمة م
برنامج مع منظمة غـري حكوميـة هـي         تنفيذ    اتفاقاً بشأن  ووقَّعت وزارة الصحة   •  

نطـوي علـى أمـور شـىت مـن بينـها معاجلـة حـاالت األطفـال                  ي“ بسمة الطفـل  ”
املعرضني للخطر من خالل إيوائهم يف مرافق يتم إنـشاؤها بـصورة خاصـة مـع                

مدار الساعات األربع والعـشرين مبـسامهة مـن         استخدام الوحدات املتنقلة على     
 .جانب موظفني متخصصني

  البحوث-سادساً 
م مركـز حبـوث مـساواة       اجلنـسني، قـا   بـني   ساواة  بامل ة املعنية بدعم مايل من األمانة العام     - ٤٣

وفروعــه بعــدد كــبري مــن الدراســات البحثيــة الكميــة والكيفيــة بــشأن العنــف ) كيثــي(اجلنــسني 
 : ك مثالً ميكن عرض الدراسات التاليةومن ذل. املرتيل

الببليوغرافيـا اليونانيــة واألجنبيـة بــشأن العنـف املــرتيل املوجـه ضــد     اسـتعراض  ” •  
 ).٢٠٠٠مركز البحوث أثينا، (“ املرأة وسجل اهليئات اليت تدعم املرأة

مركـز البحـوث،    (ملوظفي ومستشاري املركـز     “ نشر دليل استشاري للنساء   ” •  
 .)٢٠٠١أثينا، 

مالمح شخصية عـن النـساء الالئـي يفـدن مـن اخلـدمات الـيت يقـدمها مركـز             ” •  
ــرة    ــالل الفتـ ــوث خـ ــدمات  . ٣٠/٦/٢٠٠١ إىل ١/١/٢٠٠٠البحـ ــيم خلـ تقيـ

“ املركز وحتليل كمي ونوعي للبيانات واملقترحـات املتعلقـة بعمليـات التـدخل            
 ).٢٠٠١املركز، أثينا، (

ــة  مقترحــات للدراســة تتعلــق باملــسودة ال  •   ــة ملــشروع قــانون وزارة الداخلي نهائي
 ).٢٠٠٢املركز، أثينا، (“ بشأن منع ومكافحة العنف املرتيل

أول حبث عن انتشار األوبئة علـى املـستوى اهليلـيين           : العنف املرتيل ضد املرأة   ” •  
 ). ٢٠٠٣املركز، أثينا، (“ العام



CEDAW/C/GRC/6
 

72 05-40577 
 

هويات يف إطــار جمــين عليهــا أو باقيــة علــى قيــد احليــاة؟ التركيــب اللغــوي للــ ” •  
 ).٢٠٠١، ثيسالونيكياملركز، (“ دراسة حتليلية: لنساء املضروراتلشورة امل

 ).٢٠٠١املركز، باترا، (“ كاؤهااملوجه ضد املرأة الذي ميارسه شرالعنف ” •  
ــد        ” •   ــات أســر الوال ــن رب ــساء م ــسيا حنــو الن ــة مغني ــسكان يف مقاطع مواقــف ال

 ).٢٠٠٢املركز، فولوس، (“ ديالوح
أجريــت البحــوث بواســطة اهليئــات العلميــة ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(خــالل الفتــرة نفــسها و - ٤٤

 :واالجتماعية التالية
ــاون   •   ــا بالتعـ ــة يف أثينـ ــستريان الوطنيـ ــة كابوديـ ــع مجامعـ ــز مـ ــوثركـ  يف  البحـ

“ الصلة بني العنف املـرتيل والـصحة العامـة وصـورة جـسد املـرأة              ”: هريكليون
)٢٠٠٣.( 

“ السـتعراض الـشامل لتحديـد عنـف الـشريك احلمـيم           أداه ل ”كلية طـب أثينـا       •  
نمــوذج يتعلــق بــدور مقــدمي الرعايــة الــصحية يف  لتطــوير واختبــار مبــدئي ”و

 ).٢٠٠٣(“ الشريك احلميمتقييم ومنع عنف 
دراسة للحاالت االجتماعية الـيت مت إسـكاا        ” دار إيواء أسقفية أثينا      –كيسو   •  

“ ي األطفــال جنــسياًذالــذي يــؤ شخــصية الفــرد مالمــح”و“ يف دار األمهــات
)٢٠٠٣.( 

النــساء مــن ”: مركــز البحــوث ودعــم ضــحايا اإليــذاء واالســتبعاد االجتمــاعي •  
 ).٢٠٠٣(“ سلوكيةالصائص اخل: ضحايا العنف املرتيل

: ملـرتيل العنـف ا  ”مركز البحوث ودعم ضحايا اإليذاء واالسـتبعاد االجتمـاعي           •  
 ).٢٠٠٤(“ املضروراتمعنية بالنساء وكالة لالتقرير األول 

  األنشطة احلكومية –سابعاً 
بالتعاون مع معهد تدريب املركز الـوطين       (وزارة الداخلية واإلدارة العامة والالمركزية       - ٤٥

 ).لإلدارة العامة
ــة يف طريــق املــساواة :العنــف ضــد املــرأة ”تنظــيم مــؤمترين عــن   •   ــا(“  عقب  -أثين

 ).٢٠٠٣ ثيسالونيكي
مـساواة اجلنـسني   ”مج تدريبية للمـوظفني املـدنيني حتـت عنـوان           تنظيم ثالثة برا   •  

 ).٢٠٠٣أثينا، (“ والعنف املوجه ضد املرأة
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بالتعـاون مـع     “طرائـق مكافحـة ظـاهرة العنـف ضـد املـرأة           ”: تنظيم مؤمتر عـن    •  
 ).٢٠٠٤أثينا، (رابطة ضباط شرطة أتيكا 

 وزارة النظام العام - ٤٦
ــة  أدرجــت يف املنــهج الدراســي ألك  •    نــساء –رجــال (ادمييــات الــشرطة اليوناني

الشرطة وضباط الشرطة، ومدرسة الدراسات العليا والتدريب ومدرسة األمـن          
دورات إلزاميــة عــن موضــوعات تتعلــق بــصورة عامــة حبمايــة حقــوق  ) الــوطين

 .اإلنسان واجلرائم املرتكبة ضد احلرية اجلنسية واحلماية من االغتصاب
شارك ضـباط دوائـر األمـن    , معاملة ضحايا االغتصابيف سياق التدريب على   •  

مــايو / أيــار١٠ و٩يــومي (يف بريطانيــا : يف حلقــات دراســية عقــدت باخلــارج
يوليـه  / متـوز  ٣٠ إىل   ٢٧ ومن   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٦ إىل   ٢٣ ومن   ٢٠٠٠
ــا ) ٢٠٠٤ ــشرين األول أكتــــوبر  ٢٦ إىل ١٨مــــن (يف أملانيــ ويف ) ٢٠٠٤ تــ
 ).٢٠٠٤مارس / آزار١٨ إىل ١٣من (السويد 

يف سياق تدريب أفراد الشرطة على معاملـة النـساء مـن ضـحايا العنـف املـرتيل                   •  
 : عملت الوزارة على تنظيم وتنفيذ

مت يف ، ٢٠٠١مــايو /فربايــر إىل أيــار/مــن شــباطللفتــرة  برنــامج منــوذجي -   
ــز الــشرطة       ــسانيني يف مراك ــتخدام أخــصائيني اجتمــاعيني ونف ــياقه اس س

 حتديـد األفـراد احملتـاجني للمـساعدة         العمـل علـى   ) أ: (أجـل اإلقليمية مـن    
) د(تـــسجيل احلـــاالت االنفراديـــة ) ج(التحقيـــق يف ـــم اإليـــذاء، ) ب(

إعــداد تقريــر ) هـــ(املــسامهة وتقــدمي الــدعم العلمــي يف املــشروع كخــرباء 
 .توجيه األفراد إىل الوكاالت املختصة) و(

يــق الربنــامج يف مراكــز الــشرطة   مت تطب٢٠٠٢ينــاير /حــىت كــانون الثــاين -   
ــمة  ويف ) منـــاطق أومونيـــا وأكـــارون وكولونـــوس وإجيزارهيـــا    (بالعاصـ

، ثيـسالونيكي /دميقراسي ودندروبوتابو وستافروبوليس  (مقاطعات أخرى   
ىل مراكـــز الـــشرطة يف إإضـــافة ) والريـــسا، بـــاترا، فريويـــا وهرياكليـــون 

 أتيكـا ودائـرة األمـن       املناطق الفرعية بالنسبة إىل إدارة جناح األحداث يف       
 .يف هريكليون وبترا

 إىل ٢٠٠٢ســــبتمرب /يف املرحلــــة الثانيــــة اســــتمر الربنــــامج مــــن أيلــــول -   
منــها  وشــاركت فيــه أيــضاً مخــسة مراكــز شــرطة  ٢٠٠٣ســبتمرب /أيلــول
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ــا    ــيم أثينـ ــة يف إقلـ ــسيلي  (ثالثـ ــاس وكبـ ــسيا وباديلمونـ ــان يف ) كاليـ وإثنـ
 ).ربج األبيضمركز شرطة حرس احلدود وال (ثيسالونيكي

ــراد       •   ــة أف ــة لتوعي ــرة ذاــا، مت تنظــيم ثــالث حلقــات دراســية تدريبي خــالل الفت
  املعنيــةت أرقــام هواتــف مراكــز املــشورة التابعــة لألمانــة العامــة مالــشرطة وقــد

 . اجلنسني إىل مجيع مراكز الشرطة يف البالد بنيملساواةبا
 وزارة الصحة والرعاية - ٤٧

ايــــة هــــة للمــــوظفني العلمــــيني يف املركــــز الــــوطين للرعبــــرامج تدريبيــــة موج •  
 مــــن مجيــــع التخصــــصات وكــــذلك إىل االجتماعيــــة يف حــــاالت الطــــوارئ

األخصائيني النفـسانيني واالجتمـاعيني وعلمـاء االجتمـاع ومدرسـي التمـريض             
 .واملربني واحملللني النفسانيني واملمرضني

 ٢١ إىل   ١٢(“  األزمـات  التدخل يف حاالت  ”برنامج تعليمي استهاليل بشأن      •  
 التـدخل   –ء  اء النـسا  ذإي”وبرنامج تدرييب عن    ) ٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول 

ــصال األول مــع الوكــاالت  –يف حــاالت األزمــات   ــصلة باألشــكال  – االت  ال
مبشاركة املوظفني املـدنيني    ) ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٠ إىل   ٣(“ اخلاصة بالدعم 

مت (الوطنيـة للرعايـة االجتماعيـة       منظمـة   للالتابعـة   من اهليئات املتعاونة األخـرى      
، ٣١٠٠/٢٠٠٣املنظمــة الوطنيــة للرعايــة االجتماعيــة مبوجــب القــانون   إلغــاء 
 ).٥املادة 

 ٧املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف احليـاة الـسياسية                   

 : قدم املساواة مع الرجل، احلق يفوالعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على 
التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية االنتخـاب جلميـع      )أ(  

 اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛
املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هذه السياسة ويف شغل الوظـائف             )ب(  

 مة على مجيع املستويات احلكومية؛العامة وتأدية مجيع املهام العا
املشاركة يف مجيع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية اليت تعين باحلياة العامـة             )ج(  

 .والسياسية للبلد
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 مــشاركة ومبــا يكفــل دعــم ٢٠٠٦-٢٠٠١تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــل املــساواة ل - ١
 مت تعزيزهـا  )٢٤(ني واختاذ إجـراءات  التصويت على قوان  األمر  املرأة يف مواقع صنع القرار، اقتضى       

 . التدخل املتكامل يف قضية مشاركة املرأة يف مواقع صنع القرارمبا يكفل
  اإلطار التشريعي–أوالً 

ينص على مشاركة مبقدار الثلث علـى األقـل لكـل           ) ٦املادة   (٢٨٣٩/٢٠٠٠القانون   - ٢
ات اإلدارة العامـة ومنظمـات      جنس من اجلنسني يف جمالس اإلدارات واهليئـات املـشتركة ملنظمـ           

د تنفيـذ مـشاركة حـصة الثلـث لكـل مـن       وقد حتققـت اليـوم نتـائج إجيابيـة بعـ      . السلطات احمللية 
 جملساً يف إدارات الوزارات ونسبة مـشاركة املـرأة          ٢١ يف جمالس اإلدارات مبا جمموعه       اجلنسني

 . يف املائة٦٠ و٤٠تتراوح بني 
 يـنص علـى مـشاركة مبقـدار الثلـث           ٢٩١٠/٢٠٠١القانون الـذي صـدر الحقـاً بـرقم           - ٣

لـسلة مـن القـرارات    ومبوجـب س . لكل جـنس كمرشـحني يف انتخابـات املقاطعـات والبلـديات       
، الفقـرة  ١١٦املـادة املنقحـة   (ة بأن احلكم املذكور أعاله يتفـق مـع الدسـتور      قضى جملس الدول  

 .)٢٥() من الدستور٢
 إنشاء اللجنة الدوليـة للمـساواة       ٢٠٠٠ عام   ، مت يف  )٢٦(وبقرار صادر من رئيس الوزراء     - ٤

 .بني اجلنسني
 جلنة برملانيـة دائمـة      ٢٠٠٢ منذ عام    الربملان اليوناين، ما برحت تعمل     يف سياق أنشطة   - ٥

 .)٢٧(معنية باملساواة وحقوق اإلنسان
  مشاركة املرأة يف جمال السياسة–ثانياً 

 الربملان األورويب - ٦
 ملرأة النسبة املئوية ملشاركة ا

 )يف املائة(النسبة املئوية للمشاركة  عدد النساء املنتخبات  
١٦,٠ ٤ ١٩٩٩ 
٢٨,٨ ٧ ٢٠٠٤ 

                                                         
 .ق جيم يف اية هذا التقريرلالطالع على اإلجراءات، أنظر املرف  )٢٤(  
 . من هذا التقرير٤ من املادة ٤ و٣ و٢أنظر الفقرة   )٢٥(  
 . من هذا التقرير٣ و٢ من املادتني ٢١أنظر الفقرة   )٢٦(  
 . من هذا التقرير٣ و٢ من املادتني ٢٢أنظر الفقرة   )٢٧(  
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 الربملان الوطين - ٧
 ٢٠٠٤-٢٠٠٠-١٩٩٦نسبة النساء املنتخبات  

 )يف املائة(النسبة املئوية للمشاركة عدد النساء املنتخبات  
٦,٣ ١٩ ١٩٩٦ 
١٠,٣ ٣١ ٢٠٠٠ 
١٣,٠ ٣٩ ٢٠٠٤ 

 
 املشاركة يف احلكومة - ٨

 ٢٠٠٤-٢٠٠٠-١٩٩٦النسبة املئوية للنساء املعينات  
 )يف املائة(النسبة املئوية للمشاركة  

٧ ١٩٩٦ 
١٢,٥ ٢٠٠٠ 
٤,٢٥ ٢٠٠٤ 

 
 املشاركة يف السلطات احمللية باملقاطعات والبلديات - ٩

 ٢٠٠٢ ١٩٩٨ 
 )٪ (١٢ )٪ (٧,١١ النساء املنتخبات كمستشارات يف البلديات
 ١٨ ١٠,٨ النساء املنتخبات كمستشارات يف املقاطعات

 ٢,١ ١,٤٥ النساء كرؤساء للبلديات
 ١,٧ ٣,٥  املقاطعات األكرب-النساء كرؤساء للمقاطعات
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 مشاركة املرأة يف الربملان الوطين - ١٠
الدميقراطية احلركة االشتراكية  الف اليسار والتقدمحت احلزب الشيوعي اليوناين احلركة االشتراكية اليونانية احلركة الدميقراطية اجلديدة 

 نسبة مئوية نساءاموع نسبة مئوية نساء اموعنسبة مئوية نساءاموعنسبة مئوية نساءاموع نسبة مئوية نساء اموع 

١٢,٥٠ ١ ٩ ٪٣٠ ٣ ١٠ ٪١٨ ٢ ١١ ٪٤ ٧ ١٦٢٪٦ ٦ ١٠٨ ١٩٩٦٪ 

٣٣ ٢ ٦ ٪١٨ ٢ ١١ ٪١١ ١٧ ١٥٨ ٪٨ ١٠ ١٢٥ ٢٠٠٠٪    

١٦,٦٦ ١ ٦ ٪٢٥ ٣ ١٢ ٪١٥,٣٨ ١٨ ١١٧ ٪١٠,٣٠ ١٧ ١٦٥ ٢٠٠٤٪    

 
 مشاركة املرأة يف اإلدارة العامة -ثالثاً 

ــوع اجلــنس،      - ١١ ــشعبة ون ــة حــسب ال ــدوائر العام ــة للرؤســاء اإلداريــني يف ال ــسبة املئوي  الن
٢٠٠٢‐١٩٩٨ 

 املكاتب املستقلة ذاتياً اإلدارات املديريات 
 نساء رجال نساء رجال نساء رجال 

٤٣,٧ ٥٦,٣ ٤٠,١ ٥٩,٩ ٣٠,١ ٦٩,٩ ١٩٩٨ 
٥٠,٥ ٤٩,٥ ٥٠,٧ ٤٩,٣ ٣٦,٠ ٦٤,٠ ٢٠٠٢ 

 
 القـانون العـام حـسب الـشعبة          ومؤسـسات   يف هيئـات   لرؤساء اإلداريـني  املئوية ل نسبة  ال - ١٢

 ٢٠٠٢‐١٩٩٨ونوع اجلنس، 
 املكاتب املستقلة ذاتياً اإلدارات املديريات 
 نساء رجال نساء رجال ءنسا رجال 

٦٢,٤ ٣٧,٦ ٧٢,١ ٢٧,٩ ٥٥,٩ ٤٤,١ ١٩٩٨ 
٦٠,٢ ٣٩,٨ ٧١,٦ ٢٨,٤ ٧١,٢ ٢٨,٨ ٢٠٠٢ 
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 يف الــسلطات احملليــة حــسب الــشعبة ونــوع اجلــنس   للرؤســاء اإلداريــنيالنــسبة املئويــة  - ١٣
٢٠٠٢‐١٩٩٨ 

 املكاتب املستقلة ذاتياً اإلدارات املديريات 
 رجال نساء رجال رجال نساء رجال 

٤٠,٠٩ ٥٩,٩١ ٤٣,٢٢ ٥٦,٧٨ ٣٥,٥٠ ٦٤,٥٠ ٢٠٠٢ 
 .األمانة العامة لإلدارة العامة/وزارة الداخلية واإلدارة العامة والالمركزية: املصدر

 ٢٠٠٣-١٩٩٩نشرة البيانات اإلحصائية عن العاملني يف القطاع العام، 
  مشاركة املرأة يف اهليئات القضائية–رابعاً 

 جملس الدولة - ١٤
   تشارو الدولةمس

   نسبة مئوية نساءالوظائف الثابتة 
١٩ ٨ ٤٢ ٢٠٠٠٪   
٢٤ ١١ ٤٦ ٢٠٠٤٪   

   املستشارون املساعدون مبجلس الدولة
   نسبة مئوية نساءالوظائف الثابتة 

٤٧,٩٠ ٢٣ ٤٨ ٢٠٠٠٪   
٥٤ ٢٨ ٥٢ ٢٠٠٤٪   

   املقررون األقدم-املقررون
  نسبة مئوية نساءيف سلك اخلدمة الوظائف الثابتة

٥٢   ٥٠ ٢٠٠٠٪ 
٦٠ ٢٦ ٤٣ ٥٠ ٢٠٠٤٪
 

 احملاكم اإلدارية العادية - ١٥
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 املفوضية العامة
  املفوض 
  نسبة مئوية نساء الوظائف الثابتة 

٢٠٠٠     
١٠٠ ١ ١ ٢٠٠٤٪  

  رؤساء حماكم االستئناف اإلدارية 
  نسبة مئوية نساء الوظائف الثابتة 

١٢,٥ ٦ ٤٨ ٢٠٠٠٪  
٤٢ ٢٣ ٥٥ ٢٠٠٤٪  

  قضاة االستئناف باحملاكم اإلدارية 
  نسبة مئوية نساء الوظائف الثابتة 

٥٠,٥ ٩٠ ١٧٨ ٢٠٠٠٪  
٥٣ ١٠٦ ١٩٨ ٢٠٠٤٪  

 رؤساء حماكم الدرجة األوىل اإلدارية 
  نسبة مئوية نساء الوظائف الثابتة 

٦٧,٤ ٦٠ ٨٩ ٢٠٠٠٪  
٧٣ ٧٠ ٩٦ ٢٠٠٤٪  

  باحملاكم االبتدائية اإلداريةالقضاة ومساعدوهم  
  نسبة مئوية نساء الوظائف الثابتة 

٧٩,٢٠ ٢٠٦ ٢٦٠ ٣٧٣ ٢٠٠٠٪ 
٧٥ ٢٦٧ ٣٦٥ ٤٠٢ ٢٠٠٤٪ 

 
 احملاكم املدنية واجلنائية - ١٦
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 قضاة احملكمة العليا
  نسبة مئوية نساء الوظائف الثابتة 

   ال يوجد  ٢٠٠٠
٢ ١ ٥٠ ٢٠٠٤٪  

  رؤساء حماكم االستئناف 
  نسبة مئوية نساء الوظائف الثابتة 

٥ ٤ ٨٤ ٢٠٠٠٪  
١٤ ١٣ ٩٠ ٢٠٠٤٪  

  قضاة االستئناف 
  نسبة مئوية نساء الوظائف الثابتة 

٢٣,٧٠ ٨٢ ٣٤٥ ٢٠٠٠٪  
٣٧ ١٤٤ ٣٨٤ ٢٠٠٤٪  

  املدعون العامون يف حماكم االستئناف 
  نسبة مئوية نساء الوظائف الثابتة 

٢٠٠٠     
٢,٥٠ ١ ٣٩ ٢٠٠٤٪  

 عني العامني يف حماكم االستئنافمساعدو املد  
  نسبة مئوية نساء الوظائف الثابتة 

٣,٢٠ ٣ ٩١ ٢٠٠٠٪  
١٦ ١٦ ١٠١ ٢٠٠٤٪  

  رؤساء حماكم أول درجة 
  نسبة مئوية نساء الوظائف الثابتة 

٥٣,٣٠ ١٦٠ ٣٠٠ ٢٠٠٠٪  
٦٤ ١٩١ ٣٠٠ ٢٠٠٤٪  

  جةاملدعون العامون يف حماكم أول در 
  نسبة مئوية نساء الوظائف الثابتة 

٢٦,٥٧ ٣٨ ١٤٣ ٢٠٠٠٪  
٣٥ ٥٠ ١٤٣ ٢٠٠٤٪  

 القضاة ومساعدو القضاة يف حماكم أول درجة 
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 النسبة املئوية نساء يف سلك اخلدمة الوظائف الثابتة  
٦٨,٨٠ ٤٧٥ ٦٩٠ ٧٩٠ ٢٠٠٠٪ 
٧٠ ٥٠٩ ٧٢٨ ٨٢٥ ٢٠٠٤٪ 

  ول درجـة واملـساعدون     عني العامني يف حماكم أ    مساعدو املد
 يف مكتب املدعني العامني

 

 النسبة املئوية نساء يف سلك اخلدمة الوظائف الثابتة  
٥٥,٤٣ ١٠٢ ١٨٤ ٢٣٢ ٢٠٠٠٪ 
٥٩ ١٣٤ ٢٢٨ ٢٤٧ ٢٠٠٤٪ 

  )الرتبة األوىل(قضاة الصلح  
  نسبة مئوية نساء الوظائف الثابتة 

٧١,٨ ٩٧ ١٣٥ ٢٠٠٠٪  
٧٣ ١٩٤ ٢٦٥ ٢٠٠٤  

  )الرتبة الثانية(صلح قضاة ال 
  نسبة مئوية نساء الوظائف الثابتة 

٨٥ ٢٠٤ ٢٤٠ ٢٠٠٤٪  
  )الرتبتان الثالثة والرابعة(قضاة الصلح  
 النسبة املئوية نساء يف سلك اخلدمة الوظائف الثابتة  

٧٩ ٩٧ ١٢٣ ١٥٦ ٢٠٠٤٪ 
 وزارة العدل: املصدر

 .مديرية احملاكم والقضاة
 رأة يف قوات األمن مشاركة امل–خامساً 

 قوة الشرطة اليونانية - ١٧
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ 

 ٤ ٥٣٢ ٤ ٢٨٢ ضباط
 ٤ ٢١٠ ٤ ٠٩٧ رجال
 ٣٢٢ ١٨٥ نساء

 ٣٨ ٢٨٤ ٤٠ ٩٧٥ مالزمون
 ٣٤ ٥٤٥ ٣٧ ١٩٥ رجال
 ٣ ٧٣٩ ٣ ٧٨٠ نساء
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 مرشحون
 مفتشون

 ٥٧٧ 

 ٤٧٣  رجال
 ١٠٤  نساء

 مرشحون
 أمناء شرطة

 ٢ ١٩٤ 

 ١ ٨٦٦  رجال
 ٣٢٨  نساء

 ٤ ٦٠٠ ٢ ١٩٢ حرس احلدود
 ٤ ٠٨٣ ١ ٩٧٣ رجال
 ٥١٧ ٢١٩ نساء

 ٢ ٢٥٦ ٩٤٨ حراس خاصون
 ٢ ٢٥٦ ٩٤٨ رجال
 - - نساء

 ٥٢ ٤٤٣ ٤٨ ٣٩٧ القوة اإلمجالية للشرطة اليونانية
 ٤٧ ٤٣٣ ٤٤ ٢١٣ رجال
 ٥ ٠١٠ ٤ ١٨٤ نساء

 وزارة النظام العام : املصدر
 قيادة الشرطة اليونانية

 قطاع اإلدارة
 مديرية العاملني بالشرطة

 ضباط: اإلدارة األوىل
 فرقة املطافئ - ١٨

 ةجمموعة القو نساء رجال جمموع املالزمني نساء رجال جمموع الضباط 
٩ ٤٠٠ ٢٥٠ ٨ ٣٠٠ ٨ ٥٥٠ ٢ ٨٤٨ ٨٥٠ ٢٠٠٠ 
٩ ٦٤٤ ٣١٦ ٨ ٠٧١ ٨ ٣٨٧ ٣١ ١ ٢٢٦ ١ ٢٥٧ ٢٠٠٤ 

 وزارة النظام العام: املصدر
 قيادة فرقة املطافئ

 األفراد: ملدرية الثالثةا
 اإلطفائيونضباط الصف و: اإلدارة الثانية
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 القوات املسلحة - ١٩
 ١٩٩٢اموع  ٢٠٠٠اموع  ٢٠٠٤اموع ضباط الصف/وكالء الضباط الضباط 

 ١ ١٦٨ ٣ ١١٥ ٣ ٨٢٢ ٢ ٧٤٥ ١ ٠٧٧ اجليش
 ٤٩٢ ١ ٧٥٦ ٢ ٠٨٨ ١ ٨٥٠ ٢٣٨ البحرية
 ١ ١٣٦ ١ ٥٢٥ ٢ ٠٩١ ١ ٤٢٧ ٦٦٤ الطريان

  ٧٦ ٢٧٩  ٢٧٩ الفرق املشتركة
 ٢ ٧٩٦ ٦ ٤٧٢ ٨ ٢٨٠ ٦ ٠٢٢ ٢ ٢٥٨ اموع

 وزارة الدفاع الوطين: املصدر
 مديرية املوارد البشرية

 مكتب املساواة
  مشاركة املرأة يف الصحافة–سادساً 

 الصحافة واملهن املماثلة - ٢٠
 جدول

 +٧٥ ٧٤-٥٥ ٥٤-٣٥ ٣٤-٢٥ ٢٤-١٥ اموع 
 ٢٧ ٩٦٧ ٥ ٢١٦ ٤ ٨١٢ ١ ٣٩٩ ١٢ ٤٢١ اجلنسان
 ٢٠ ٦٨٩ ٣ ١٩٣ ٢ ٣٠٦ ٥٣٧ ٦ ٧٤٥ ذكور
 ٧ ٢٧٨ ٢ ٠٢٣ ٢ ٥٠٦ ٨٦٢ ٥ ٦٧٦ إناث

 مبن يف ذلك الكتاب والصحافيون والعاملون املهنيون يف امليادين املماثلة
 )٢٠٠١(دائرة اإلحصاءات الوطنية يف اليونان : املصدر

 
 ٨املادة 

يع التدابري املناسبة لتكفل للمرأة، على قـدم املـساواة          تتخذ الدول األطراف مج    )د( 
مع الرجل ودون أي متييز، فرصة متثيل حكومتـها علـى املـستوى الـدويل واالشـتراك يف أعمـال           

 .املنظمات الدولية
 الدبلوماسي بـصورة مطـردة علـى النحـو الـذي توضـحه              السلكيتزايد وجود املرأة يف      - ١

. ة املئوية ملشاركة النساء منخفـضة بـصورة خاصـة يف الرتـب العليـا              إال أن النسب  . البيانات أدناه 
وجتدر مالحظة أنه ال يوجد امـرأة يف منـصب الـسفري بينمـا تـنخفض للغايـة مـشاركة املـرأة يف          
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 الـسلك  سـيدة يف     ١٣٠وهنـاك مـا جمموعـة       . مناصب الوزير املفوض من الفئة ألف والفئـة بـاء         
 . رجال٤١١الدبلوماسي مقابل 

 لدبلوماسيالقطاع ا
 السلك اخلارجي السلك املركزي

 نساء رجال  نساء رجال الرتبة
 صفر ٥ صفر ٤ السفري

 ٢ ٦٢ ٢ ٣٦ الوزير املفوض ألف
 ٢ ١٧ ٦ ١٣ الوزير املفوض باء

 ٢٧ ٨٧ ٢٥ ٦٦ مستشار السفارة ألف
 ١ ٤ ٤ ١٠ مستشار السفارة باء

     
 ١ ٦ ٤ ٩ السكرتري ألف
 ١٣ ٢٩ ٧ ٥ السكرتري باء
 ١٥ ٢٩ ١٣ ١٦ السكرتري جيم

 صفر صفر ٨ ١٣ امللحق
     

 ٦١ ٢٣٩ ٦٩ ١٧٢ اموع
 وظيفة مفـوض يف االحتـاد       واحدة يونانية   سيدة شغلت ٢٠٠٤-٢٠٠خالل السنوات    - ٢

 .األورويب مسؤول عن الشؤون االجتماعية والعمالة
 ٩املادة 

جـل يف اكتـساب جنـسيتها       تطرح الدول األطراف املرأة حقا مساويا حلـق الر         - ١ 
وتضمن بوجه خاص أال يترتـب علـى الـزواج مـن أجـنيب أو تغـيري                 . أو االحتفاظ ا أو تغيريها    

جنسية الزوج أثنـاء الـزواج، أن تـتغري تلقائيـا جنـسية الزوجـة، أو أن تـصبح بـال جنـسية أو أن                   
 .تفرض عليها جنسية الزوج

متــنح الــدول األطــراف املــرأة حقــا مــساويا حلــق الرجــل فيمــا يتعلــق جبنــسية       - ٢ 
 .أطفاهلا

 تعديل األحكام القدمية لقانون اجلنـسية اليونـاين الـذي           ١٤٣٨/٨٤مت مبوجب القانون     
ــى    ــوي عل ــادة      حــاالت كــان حيت ــد، ألغــت امل ــا بع ــسني وفيم ــني اجلن ــز ب ــانون  ٦٩متيي ــن الق  م
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 فيمـا   ١٤٣٨/٨٤ة النهائية الـيت كانـت تنطبـق مبوجـب القـانون              املواعيد الزمني  ٢٩١٠/٢٠٠١
يتعلــق بالنــساء اليونانيــات واألجنبيــات الالئــي حيــصلن علــى اجلنــسية اليونانيــة أو يفقــدا بعــد   

 وأخرياً جاء صـدور قـانون اجلنـسية اليونانيـة           .زواجهن من شخص أجنيب أو من مواطنٍ يوناين       
منطويـــاً علـــى ) ٢١٧يـــدة الرمسيـــة اليونانيـــة ألـــف   املنـــشور يف اجلر٣٢٨٤/٢٠٠٤القـــانون (

 :التغيريات اآلتية فيما يتعلق مبساواة اجلنسني
لمــرأة األجنبيــة الــيت تكتــسب اجلنــسية اليونانيــة بزواجهــا مــن يونــاين وحتــافظ  ل •  

 اجلنـسية اليونانيـة إذا      تتخلـى عـن    أن ،على اجلنسية اليت كانت هلا قبـل الـزواج        
ــها     ــت عــن رغبت ــا أعلن ــذلم ــسلطة     ك ب ــام ال ــة أو أم ــام باملنطق ــام األمــني الع أم

ــة    ــها الدائمــة أو املؤقت ــة يف حمــل إقامت ــسبة للتخلــي عــن  . القنــصلية اليوناني وبالن
ن األمـني العـام يف املنطقـة        مـ اجلنسية اليونانيـة يـصدر قـرار مـصدق علـى ذلـك              

 .)٢٨()٢١املادة (ذات الصلة 
ــسية اليون  ل •   ــة الــيت ختــسر اجلن ــة بــسبب زواجهــا مــن أجــنيب   لمــرأة اليوناني أن اني

ذلك أمـام األمـني العـام للمنطقـة أو أمـام            بـ تستعيدها إذا ما أعلنت عن إرادـا        
 .)٢٩()٢٢املادة (السلطة القنصلية اليونانية يف حمل إقامتها الدائمة أو املؤقتة 

 ألم كانت يونانية وقـت الـوالدة أو   ٨/٥/١٩٨٤الطفل الذي يولد قبل تاريخ      •  
أعلنـت  / يصبح يونانياً إذا ما أعلـن      ،واج الذي ولد الطفل على أساسة     وقت الز 

رغبته أو رغبتها أما األمني العام باملنطقة أو أمام الـسلطة القنـصلية اليونانيـة يف                
 .)٣٠()١٤ من املادة ١الفقرة (أو هلا /حمل اإلقامة الدائم أو املؤقت له

ــل ســري    •   ــة قب ــاين وأم أجنبي ــود ألب يون ــانون الطفــل املول  ١٢٥٠/١٩٨٢ان الق
 مـن القـانون   ٧ مـن املـادة      ٣وبشرط أن يعد طفالً شرعياً طبقاً ألحكام الفقرة         

هي عن الرغبـة ذات الـصلة أمـام         / يصبح يونانياً إذا ما أعلن هو      ،املذكور أعاله 
إقامتـها  /األمني العام للمنطقة أو أمام الـسلطة القنـصلية اليونانيـة يف حمـل إقامتـه               

 .)٣١()٢، الفقرة ١٤املادة (ت الدائم أو املؤق

                                                         
 .٢٩١٠/٢٠٠١ من القانون ٥، الفقرة ٦٩أنظر أيضاً املادة   )٢٨(  
 .٢٩١٠/٢٠٠١ من القانون ٤، الفقرة ٦٩أنظر أيضاً املادة   )٢٩(  
 .٢٩١٠/٢٠٠١ من القانون ٦، الفقرة ٦٩أنظر أيضاً املادة   )٣٠(  
 .٢٩١٠/٢٠٠١ من القانون ٧، الفقرة ٦٩أنظر أيضاً املادة   )٣١(  
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أبناء الذين حيصلون على اجلنسية اليونانية طبقـاً هلـذه املـادة يـصبحون يونـانيني                 •  
دون اختــاذ أي إجــراءات أخــرى شــريطة أن يكونــوا قــصراً وغــري متــزوجني يف 

 .)٣٢()٤، الفقرة ١٤املادة (تاريخ اإلعالن 
 ١٠املادة  
بري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفـل         تتخذ الدول األطراف مجيع التدا      

للمرأة حقوقاً مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أسـاس               
 :تساوي الرجل واملرأة

نفس الظروف للتوجيه الوظيفي واملهين، وللوصول إىل الدراسـات واحلـصول            )أ(  
لتعليمية من مجيع الفئـات، يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية            على الدرجات العلمية يف املؤسسات ا     

على السواء؛ وتكون هذه املساواة مكفولة يف املرحلة الـسابقة لاللتحـاق باملدرسـة ويف التعلـيم                 
 العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين؛

ونفــس االمتحانــات وهيئــات تدريــسية تتمتــع  تــوفّر نفــس املنــاهج الدراســية،   )ب(  
 مبؤهالت من نفس املستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

القـــضاء علـــى أي مفهـــوم منطـــي عـــن دور الرجـــل ودور املـــرأة علـــى مجيـــع   )ج(  
مستويات التعليم ويف مجيع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنـواع التعلـيم                

 يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسـية               اليت تساعد 
 وتكييف أساليب التعليم؛

 نفس الفرص الستفادة من املنح التعليمية وغريها من املنح الدراسية؛ )د(  
نفس الفرص للوصول إىل برامج التعلـيم املتواصـل، مبـا يف ذلـك بـرامج تعلـيم                   )هـ(  

مية الوظيفية، وال سـيما الـيت ـدف إىل أن تـضيق، يف أقـرب وقـت ممكـن، أي                     الكبار وحمو األ  
 فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛

ــرامج        )و(   ــات وتنظــيم ب ــني الطالب ــل األوان ب ــرك املدرســة، قب ــدالت ت خفــض مع
 للفتيات والنساء الالئي تركن املدرسة قبل األوان؛

 يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛نفس الفرص للمشاركة النشطة  )ز(  
ــة حمــددة للمــساعدة يف ضــمان صــحة األســرة       )ج(   ــات تربوي الوصــول إىل معلوم

 .ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والنصح عن ختطيط األسرة

                                                         
 .٢٩١٠/٢٠٠١ من القانون ٨، الفقرة ٦٩أنظر أيضاً املادة   )٣٢( 
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إجـراءات متناسـقة ملكافحـة أوجـه التمييـز      تقـضي باختـاذ    أعدت الدولة اليونانيـة خطـة        - ١
 مــدى احليــاةساوية للرجــال والنــساء خــالل التــدريب املدرســي والتعلــيم  ولكفالــة احلقــوق املتــ

 ).املرفق دال(النتائج األوىل هلذه اخلطة بالفعل يف اإلحصاءات تظهر و
  التوجيه املهين املدرسي–أوالً 

بالتعاون مع إدارات التعلـيم والتعلـيم البيئـي         ) كيثي(قام مركز حبوث مساواة اجلنسني       - ٢
دف تعزيـز   ـ  للتـدخل    برنـاجمني  بتنفيـذ    ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ املدرسي خـالل سـنيت       والتوجيه املهين 

 :هذان الربناجمانو. املساواة فيما يتعلق بالتوجيه املهين املدرسي
 امــرأة مــن معلمــي التعلــيم الثــانوي  ١ ٥١٠ رجــالً و٥١١ تــدريبأفــضيا إىل  •  

 .العام والفين
 املـدارس بـالتعليم الثـانوي        مـن الطالبـات يف     ٢٠ ٢٠٩ طالبـاً و   ١٦ ٨٦٤ اأفاد •  

 .العام والتعليم الفين
يهدف إىل تعزيـز مـساواة      ) ٢٠٠٦-٢٠٠٢(وقام املركز املذكور أيضاً بتنفيذ برنامج        - ٣

ــني صــفوف الدارســني          ــانوي وكــذلك ب ــيم الث ــات التعل ــني صــفوف طــالب وطالب ــسني ب اجلن
ـــ    اوالد ــشجع مواهبـ ــشطة تــ ــالل أنــ ــن خــ ــين األويل مــ ــدريب املهــ ــات يف التــ ــةهم رســ  النقديــ

 :مهارام البحثية والتنظيمية والتعاونية واملشاركة يف اإلبداع مبا يتيح هلم/وقدرام
ــسني يف النظــام التعليمــي ســواء يف        •   ــني اجلن ــساواة ب ــى أوجــه الالم التعــرف عل

 .ممارسام أو سلوكيام فضالً عن ممارسات وسلوكيات مدرسيهم
م ـا اجلنـسان يف األدلـة التعليميـة واملنـاهج       الـيت يقـد  العرض النقدي لألساليب   •  

 .الدراسية ووسائل اإلعالم
ــ •   ــع والوضــع املتــدين للمــرأة يف إطــار       حبقيقــة وعي ال اهلياكــل األبويــة يف اتم

 .الدميقراطيات املعاصرة
يف تشكيل هوية كل من اجلنـسني خـالل مرحلـة املراهقـة             يف  ختالف  إدراك اال  •  

 . املدرسة واألسرةإطار
 الوعي بوضع املـواطن الـذكر واملواطنـة األنثـى ممـا يـؤدي إىل االعتـراف                  تطوير •  

 ذلـك عنـصراً ضـرورياً مـن         باعتبـار مببادئ مساواة اجلنسني والسعي من أجلها       
 .عناصر الدميقراطية
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 األكادميي واملهين مع جتاوز املدركات النمطية اجلامدة الـيت تعيـد       اختيار املسار  •  
يف اـاالت املهنيـة علـى مـستوى     بـني اجلنـسني     فقـي والرأسـي     إنتاج الفصل األ  

 .سوق العمل
 ٧٠٠ دورة تدريبيــة للمدرســني إىل جانــب ٥٢ويف احملــصلة النهائيــة يــشمل الربنــامج    

 .برنامج للتدخل
  تنقيح املواد التدريسية–ثانيا 

مة يف املـدارس   وهو السلطة املختصة بوضع املـواد التدريـسية املـستخد         يةمعهد الترب قام   - ٤
 :مبا يلي

اختاذ اخلطوات الالزمـة الـيت حتـول دون ظهـور املـرأة يف إطـار الـصور النمطيـة                     •  
اجلامدة واملتحاملة يف أطر مناهج التعليم املتكاملـة فيمـا بـني املواضـيع املختلفـة                

)٢٠٠٤.( 
 .إنشاء جلنة معنية باملساواة تتألف من أعضاء املعهد ذاته •  
 علــى األخــذ باملعاملــة املتوازنــة للجنــسني يف املنــاهج   ٢٠٠٠ام العمــل منــذ عــ  •  

 .التعليمية الشاملة
  تدريب الوالدين–ثالثاً 

قدم برامج تدريبية علـى     ت“ لديناإسداء املشورة للو  ”يف سياق الربنامج اخلاص بعنوان       - ٥
لــذين ويقــوم املربــون املــدربون ا.  عــضوا٢٠ً ســاعة ويــتم تنفيــذها يف جمموعــات مــن ٤٠مــدار 

 أمـام الوالـدين     الـسبيل يستخدمون املواد التعليميـة املناسـبة بطـرح القـضايا ذات الـصلة وإتاحـة                
 ال مـن خـالل تبـادل اخلـربات فحـسب ولكـن أيـضاً              ،للمشاركة الفعالة يف اإلجراءات التربويـة     

 .من خالل املمارسات التجريبية أيضاً
 :ضرون هذه الدورات فهيأما القضايا األساسية اليت تتصل بالوالدين ممن حي  
 األسرة كجماعة -  
 العالقات بني األشخاص/االتصال -  
 مناء األطفال واملراهقني والنهوض م -  
 األسرة واملدرسة -  
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 دورة يف ٢٣٨نفــذت ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣(وخــالل املرحلــة األوىل مــن تنفيــذ الربنــامج   
فمــن املزمــع ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤(امج أمــا بالنــسبة للمرحلــة الثانيــة مــن تنفيــذ الربنــ.  مقاطعــة١٤

 . مقاطعة٥١ دورة مشورة يف ٢٥٤تنفيذ 
  إعداد املعلمني يف جمال التكنولوجيات اجلديدة–رابعاً 

اجلديدة يف جمـال    د املعلمني الستخدام التكنولوجيات     إعدا”يف سياق املشروع املعنون      - ٦
 معلــم خــالل العــامني ٧٦ ٠٠٠مت تــدريب مــا جمموعــة “  التعلــيمميــدانيف  اإلعـالم واالتــصال 

 . يف املائة من الرجال٤١و يف املائة من النساء ٥٩ وكان منهم ٢٠٠٣-٢٠٠١الدراسيني 
  التعليم مدى احلياة–خامساً 

مدارس الفرصة الثانية هي برنامج تعليمي مبتكر ومرن يهدف إىل مكافحـة االسـتبعاد               - ٧
 وال اكتـسبوا اخلـربات الـضرورية لكـي          االجتماعي لألفراد الذين ال ميتلكون املؤهالت الالزمـة       

ألفـراد  ل يهيـئ وهـذا الربنـامج     . يتمكنوا من االستجابة إزاء االحتياجات العصرية لسوق العمـل        
ا الثامنة عشرة من العمر ومل يكملوا التعليم اإللزامي بـسنواته التـسع، الفرصـة لكـي         وممن جتاوز 

 يف احليـاة االجتماعيـة واالقتـصادية        حيصلوا على الشهادة ذات الـصلة بـل ويـتم إدمـاجهم أيـضاً             
 : وبصورة أكثر حتديداً تتمثل أهداف الربنامج فيما يلي.ةوالعملي

 .اإلجراءات التعليميةبني إعادة الصلة بني املتسربني من التعليم اإللزامي و •  
ــر األعمــال       •   خلــق شــبكات للتعــاون فيمــا بــني املــدارس واتمــع احمللــي ودوائ

 .يمالتجارية والتعل
 :ويغطي املنهج وحدات مواضيعية ثالثاً  
ــة املهــارات يف جمــال اللغــات والرياضــيات واالتــصال مــع اهتمــام خــاص      •   تنمي

 .املعلوماتيةبغات األجنبية ولبال
 .التدريب األساسي واإلعداد حلياة العمل بالتعاون مع السلطات احمللية •  
ــدربني     •   ــات املت ــياق اهتمام ــارات يف س ــة امله ــثالً    تنمي ــك م ــن ذل  الشخــصية وم

 .رياضية واملوسيقى واملسرح وما إىل ذلكالعاب األل
 ). أشهر٩ كل منهما مدتان( شهراً ١٨الفترة الزمنية اإلمجالية للربنامج هي و  
ــل    ــوم تعمـ ــان يف   ١٨واليـ ــة يف اليونـ ــة الثانيـ ــدارس الفرصـ ــات مـــن مـ ــةاملقاطعـ :  التاليـ

) بـاترا (، أشـيا    )رنيس، كوريـدالوس، برييـستريي، كالثيـا      أكـا (، أتيكـا    )أغرينيون(أتولوكارنانيا  
ــا )درامــا(، درامــا )اليكــسنديروبوليس(إفــروس  ــا(، أيونين ــا )أيونين ، هريكليــون )برغــوس(، إيلي
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ــسالونيكي) تيليــسونس( ــسالونيكي (ثي ــابوليسثي ــسا )، ني ــسا(، الري ــاتريا(، الســييت )الري ، )إرب
 ).غيانتسا(، بيال )ميتليين(ليسفوس 

 أتيكــا  مقطعــات  يف التأســيس  مــدارس أخــرى للفرصــة الثانيــة علــى وشــك       وهنــاك   
) كــساتكاردي(كارديكــسا ) ألــيفريي(، إيبــوا )أورشــومينوس(، وبويتيــا )انــرجريوي، بيــاريس(

، )سـانتهي (سـانتهي  ) فولـوس (، مغنيـسيا   )املعهـد اإلصـالحي   (، الريـسا    )كاستوريا(كاستوريا  
 ).امفيسا(، فوكيدا )فلورينا(، فلورينا )الميا(دا ، فيوتي)تريكاال(تريكاال ) سرييز(سرييز 

  ــدارس      كمــا ت ــة مل ــشبكة األوروبي ــان أعــضاء يف ال ــة يف اليون عــد مــدارس الفرصــة الثاني
 ).www.e2c-europe.org(الفرصة الثانية 

 فهـذه املعاهـد     ،لـيم الرمسـي    التع ضمن درجـات سـلم     معاهد التدريب املهين     وال تدخل  - ٨
 وــدف إىل . ســوق العمــليفمكملــة للنظــام التعليمــي وهــي تــساعد الــشباب علــى االنــدماج  

تقدمي أي نوع من أنـواع التـدريب املهـين سـواء كـان أوليـاً أو إضـافياً مبـا ييـسر دمـج الـشباب                        
 .اجيةمهنياً يف اتمع وكفالة تكيفهم إزاء االحتياجات املتغرية للعمليات اإلنت

فإن مشاركة املـرأة يف معاهـد التـدريب    ) املرفق دال(وكما توضح البيانات اإلحصائية       
 ٦٨١ امـرأة و ٩ ٧٧٦(أصـبحت أوسـع مـن مـشاركة الرجـل      إىل أن   تتزايد  ظلت  املهين العامة   

 ). رجال٧ً
  التعليم املشترك بني الثقافات–سادساً 

ــةتقــوم وزارة  - ٢١ ــرامج خاصــة ل  التربي ــذ ب ــيم املــشترك بــني الثقافــات وهــي    علــى تنفي لتعل
 :موجهة حنو

 ).بنني وبنات( الغجر شعوبتالميذ  -  
 ).البنني والبنات(التالميذ األجانب واليونانيون الوافدون  -  
 مـن  ١٠٠ مت إنـشاء   و ة،وبالنسبة لتالميذ الغجر، تنفذ برامج حتضريية خاصة هلذه الغايـ           

ن املدرســني جــرى تعيينــهم يف الوظــائف ذات  دائمــة للمدرســني ونفــس العــدد مــ  الوظــائف ال
ويف الوقت نفسه يـتم تيـسري انتظـام أطفـال الغجـر مـن خـالل اسـتعمال بطاقـة حـضور                      . الصلة

خاصة تتيح هلم الوصول إىل أي مدرسة وتلغـي اإلجـراء الرمسـي إلعـادة التـسجيل يف احلـاالت               
 .دون سابق إنذاراليت تنتقل فيها عائالم 

 ١٢فدين مـن اليونـانيني والطـالب واألجانـب، تنفـذ بـرامج خاصـة يف                 أما بالنسبة للوا    
وتنفـذ  . مدرسة ابتدائية للتعليم املشترك بـني الثقافـات وهـي تعمـل يف عـدة مقاطعـات يف البلـد                   

ــرامج خاصــة   ــد حيــث ينخــرط يف    يف عــددكــذلك ب ــة يف البل ــة العادي  كــبري باملــدارس االبتدائي
  فـصل ٥٠٠ مت تـشغيل  وهلـذه الغايـة    .الطـالب األجانـب   سلكها كثري من الوافـدين اليونـانيني و       

http://www.e2c-europe.org/
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 ٢٥٧ وخلدمـة فـصول االسـتقبال الدراسـية، مت إنـشاء             . مقرر تعليمي خـاص    ٧٠٠لالستقبال و 
 .)٣٣(ودت املواقع املتبقية مبدرسني احتياطينيزوظيفة دائمة ملعلمي املدارس االبتدائية بينما 

مركــز حبــوث مــساواة مــع  واة بــني اجلنــسنياألمانــة العامــة املعنيــة باملــساوقــد تعاونــت   
 :اجلنسني من أجل إعداد دراسات بشأن اجلماعات املستبعدة اجتماعياً

، ببليـوغرايف دراسـة السـتعراض     :  واجلماعات املستبعدة اجتماعيا   نوع اجلنس ” •  
 .٢٠٠١، “أثينا

 .٢٠٠١ ثيسالونيكي، “العالقات األسرية القانونية ملسلمي اليونان” •  
 . حبث“دراسة وتسجيل لالحتياجات يف ضوء مقترحات: املرأة املسلمة” •  

 ١١املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع ما يقتضي احلـال اختـاذه مـن تـدابري للقـضاء علـى                   - ١  

التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل لكي تكفـل هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة، نفـس                       
 :احلقوق وال سيما

 العمل بوصفه حقا غري قابل للتصرف لكل البشر؛احلق يف  )أ(  
احلــق يف التمتــع بــنفس فــرص التوظيــف، مبــا يف ذلــك تطبيــق معــايري االختيــار     )ب(  

 نفسها يف شؤون التوظيف؛
احلق يف حرية اختيـار املهنـة والعمـل، واحلـق يف الترقـي واألمـن الـوظيفي، ويف            )ج(  

تدريب وإعـادة التـدريب املهـين،       مجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلقي ال       
 مبا يف ذلك التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛

احلق يف املساواة يف األجر، مبـا يف ذلـك االسـتحقاقات، واحلـق يف املـساواة يف                    )د(  
املعاملــة فيمــا يتعلــق بالعمــل املتعــادل القيمــة، وكــذلك املــساواة يف املعاملــة يف  

  نوعية العمل؛تقييم
ــة،      )هـ(   ــد، والبطالـ ــاالت التقاعـ ــيما يف حـ ــاعي، وال سـ ــضمان االجتمـ ــق يف الـ احلـ

واملــرض، والعجــز، والــشيخوخة، وأي شــكل آخــر مــن أشــكال عــدم القــدرة  
 على العمل، وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر؛

فــة احلــق يف الوقايــة الــصحية وســالمة ظــروف العمــل، مبــا يف ذلــك محايــة وظي  )و(  
 .اإلجناب

                                                         
 .http;//www.ypepth.gr/el_ec_page70.htm: راملصد  )٣٣( 
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ــز ضــد املــرأة بــسبب الــزواج أو األمومــة، ولــضمان حقهــا      - ٢   ــاً ملنــع التميي توخي
 :الفعلي يف العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة

حلظر الفصل من اخلدمة بـسبب احلمـل أو إجـازة األمومـة والتمييـز يف الفـصل                  )أ(  
 زاءات على املخالفني؛من العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض ج

إلدخــال نظــام إجــازة األمومــة املدفوعــة األجــر أو مــع التمتــع مبزايــا اجتماعيــة   )ب(  
مماثلـــة دون أن تفقـــد املـــرأة الوظيفـــة الـــيت تـــشغلها أو أقدميتـــها أو العـــالوات 

 االجتماعية؛
لتشجيع توفري ما يلزم من اخلدمات االجتماعية املساندة لـتمكني الوالـدين مـن               )ج(  

اجلمــع بــني التزامامــا األســرية وبــني مــسؤوليات العمــل واملــشاركة يف احليــاة  
العامــة، وال ســيما عــن طريــق تــشجيع إنــشاء وتنميــة شــبكة مــن مرافــق رعايــة 

 األطفال؛
لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمـل يف األعمـال الـيت يثبـت أـا مؤذيـة                    )د(  

 .هلا
ت الوقائيـة املتـصلة باملـسائل املـشمولة ـذه املـادة            جيب أن تستعرض التـشريعا     - ٣  

استعراضا دورياً يف ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا أو توسـيع             
 .اءضنطاقها حسب االقت

 األرقام املتعلقة ببطالة وعمالة املرأة –أوالً 
سـتبعاد مـن سـوق العمـل ضـمن          اال اءـ  إ الراميـة إىل  يرد التعبري عن السياسات الوطنية       - ١

ــدمج االجتمــاعي        ــة لل ــسارية وكــذلك خطــة العمــل الوطني ــة للتوظيــف ال خطــة العمــل الوطني
 .جانب الصندوق االجتماعي األورويبمن وكلتامها ممولة بصورة مشتركة 

 األوروبيــة ويــدعم التــدابري العمالــة األداة الرئيــسية لتنفيــذ اســتراتيجية هــووالــصندوق   
 :ات املتعلقة باألوليات االستراتيجية ومنها ما يليوالسياس

 .الدمج االجتماعي يف سوق العمل -  
 .املساواة بني اجلنسني -  
يف تطالــب مجيــع الــدول األعــضاء ) ٢٠٠٠(ويف معــرض االســتجابة ألهــداف لــشبونة   

 :لياالحتاد األورويب ومنها بالتايل اليونان بتخطيط وتنفيذ السياسات اليت تراعي ما ي
 . اقتصاد املعرفة والتحول إليه:اتمع الرقمي - ١  
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ــشر وإ  - ٢   ــتثمار يف الب ــةاالس ــوذج      قام ــن خــالل حتــديث النم ــة م ــاه فعال ــة رف  دول
 أي حـاالت  مـربأة مـن   عمـل  قيـام االجتماعي األورويب على أساس التجـانس و  

 .ستبعادلال
ط وتنفيـذ سياسـات التوظيـف       خطة العمل الوطنية للعمالة متثـل األداة الرئيـسية لتخطـي           - ٢

 .ومن املبادئ التوجيهية خلطة العمل الوطنية املذكورة مبدأ املساواة بني اجلنسني
 

 :الرسم البياين - ٣
 : املشاركة يف العمالة حسب نوع اجلنس ثالثة تطورات خمتلفة هيتوضح 

ة مخـس    فتـر  على مـدار  النسبة املئوية للمشاركة يف عمالة الرجل تزيد        أن   ،أوالً •  
 يف  ٧٢,٥ يف املائـة إىل      ٧٠,٩مـن   ( من الوحـدات املئويـة       ١,٦سنوات مبقدار   

مـن  ( مـن الوحـدات املئويـة        ٣,٣ تزداد مبقدار    للمرأةبينما كانت النسبة    ) املائة
 ). يف املائة٤٤ يف املائة إىل ٤٠,٧

 . للمرأة باملقارنة مع معدل الرجليبلغ الضعف معدل الزيادة ،ثانيا •  
نــسبة مــشاركة الرجــل يف :  علــى أســاسموضــحة نقــاط البدايــة املختلفــة ثالثــا •  

 بينمـا نـسبة مـشاركة املـرأة أقـل نوعـاً مـا               ٢٠٠٣ يف عام    ٤ من   ٣العمالة هي   

 املشاركة يف العمالة حسب نوع اجلنس
٢٠٠٣-١٩٩٩
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على أن فترة سنوات مخس مل تكن بالفترة الزمنيـة الطويلـة   . ٢ من واقع  ١أي  
 . للنسب املذكورة أعالهريذجتصحيح لمبا يكفي 

 

سيب للرجال والنساء فيمـا يتعلـق بالبطالـة يؤكـد مـن جديـد صـورة الـسنوات         األداء الن  - ٤
 .برغم اخنفاض بطالة املرأة فإن الثغرة الفاصلة مازالت واسعة للغاية: السابقة

 لبطالة وزيادة العمالة بني صفوف النساء ا ملكافحة التدابري املتخذة –ثانيا 
)٢٠٠٤-٢٠٠( 

 : وزيادة العمالة خالل الفترة املدروسةالةالبط ملكافحةالتدابري املتخذة  - ٥
يف املـشاريع   ) شركات الرتبتني ألـف وبـاء     (مشاركة منظمات السلطات احمللية      •  

 .الرامية إىل خلق وظائف جديدة
ــاعي     •   ــابع االجتمـ ــات ذات الطـ ــي يف اهليئـ ــتخدام اجلزئـ ــدر: االسـ ــانون صـ  القـ

ات مستضعفة مـن    للمرة األوىل على إمكانية توظيف فئ     لينص   ٣١٧٤/٢٠٠٣
الــسكان بعقــود حمــددة املــدة ويف وظــائف بــدوام جزئــي يئــات القطــاع العــام 

 مت  ٣٢٥٠/٢٠٠٤ومبوجـب القـانون     . لتلبية احتياجـات ذات طـابع اجتمـاعي       
ــائالت       ــراد الع ــة للتوظيــف مــن خــالل إضــافة أف ــات املؤهل إعــادة تعريــف الفئ

 فئـة األمهـات    يفتوسـع ال مـع    ، يف املائة كحصة هلـم     ١٠ وبنسبة   ،الكبرية العدد 
مــن قبــل كانــت الفئــة ال تــشمل ســوى األم الــيت (الالئــي لــديهن أطفــال قــصر 

 ٢٠٠٣-١٩٩٩مؤشر البطالة لكل من اجلنسني، 
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ويف الوقـت   . ة عشرة يف املائـة    وأيضاً حبص ) لديها أطفال حىت سن الثانية عشرة     
 يف املائة من الفئـات املختلفـة مـن    ٦٠نفسه ينص القانون على حصة تصل إىل       

 ســنة والــذين يزيــد  ٣٠ين تــصل أعمــارهم إىل األفــراد الــذ(املعرضــني للبطالــة 
ــىســنهم  ــى     ٣٠ عل ــوغ ســنة وكــذلك مــن بقيــت مخــس ســنوات عل  ســن بل
 تـشغلها نـساء شـريطة       علـى أن   يفيدون من هذه املواقـع الوظيفيـة         ممن) التقاعد

 .اإلعراب عن الرغبة يف ذلك من خالل تقدمي طلبات يف هذا الشأن
إىل سياسات فعالة ملـن     ) تحقاقات النقدية االس(حتويل سياسات البطالة السلبية      •  

 .يعانون البطالة من رجال ونساء
 .تدابري التدريب املدعوم ملن يعانون البطالة •  
 .توسيع الفئات املستحقة إلعانات البطالة •  
 مث ويشملهم التـأمني ضـد البطالـة         ،ن يعانون البطالة  ممالرجال والنساء   من حق    •  

ــة بــرغم مــا  احلــصول علــى ،امــلأصــبحوا أو كــانوا مــن األر   اســتحقاق البطال
حـىت اآلن يواجـه     (. يتلقونه من معاش تقاعدي للشريك الباقي على قيد احليـاة         

األرامل صعوبات يف هذا الصدد باعتبار أم إذا ما كـانوا يعـانون البطالـة فـال                  
 منظمـة اسـتخدام القـوى العاملـة اليونانيـة وال كـانوا              يف نظر يعدون بغري عمل    

قون إعانة بطالة باعتبارهم يتلقون معاشـاً تقاعـدياً للـشريك البـاقي علـى               يستح
 وذلــك علــى ، بالتــأمني ضــد البطالــةنقيــد احليــاة بــرغم حقيقــة أــم مــشمولو 

خالف النـساء األخريـات الالئـي مـازال أزواجهـن علـى قيـد احليـاة أو الالئـي                    
معاشـات   يتقاضـون كن مطلقـات باعتبـار أن التـشريعات القائمـة تـستبعد مـن               

مــن هنــا فالقــانون اجلديــد ال يــضمن فقــط احلــق يف احلــصول علــى   ). تقاعديــة
احلق يف احلصول علـى عمـل حيـث يفيـد مـن التـدابري               يكفل أيضاً   إعانة ولكن   

 .املطروحة بالنسبة ملن يعانون البطالة من رجال ونساء
 .توسيع الفئات املستحقة للمشاركة يف الربامج •  
 .يم األساسي يف الربامج من أجل اكتساب خربة العملمشاركة خرجيي التعل - 
حـىت  (لصاحل املهنيني املستخدمني حلساب الذات      اليت تنفذ   مشاركة العلماء يف الربامج      - 

ــيهم مــؤهلني     مل يكــناآلن  ــشريون ومــن إل ــاء الب  املهندســون واحملــامون واألطب
 ).للمشاركة

 دوافع زيادة عمالة املرأة •  
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يساوي مبلغ مسامهة رب العمل يف الـضمان االجتمـاعي عـن            دعم  برب العمل   تزويد   - 
املستخدمني اجلدد وهو أمر مت إقراره كحافز لتوظيف األمهات غري املـستخدمات ممـن      

 .لديهن طفالن على األقل
أرباب العمل الذين يوظفون رجـاالً أو نـساًء كمـستخدمني مبوجـب عقـد حمـدد املـدة                    - 

ن العمــل أو يف إجــازات محــل أو وضــع يتلقــون   عــبنييــمتغولكــي حيــل حمــل مــوظفني 
مساوياً الشتراك التأمني من أجل التـأمني االجتمـاعي علـى           طيلة تلك اإلجازات    دعماً  

 .املستخدمني اجلدد
ملـرأة املزارعـة مـن االلتـزام بـسداد اشـتراك يف منظمـة التـأمني               تعفـى ا   ،لكل طفـل يولـد     - 

 .الزراعية عن سنة واحدة بعد مولد الطفل
لتأمني على املـوظفني اجلـدد شـريطة        ا يف حالة ختفيض اشتراكات أرباب العمل      •  

درامخـــة ٢٠٠ ٠٠٠أن ال يتجـــاوز الراتـــب الـــشهري هلـــؤالء املـــوظفني مبلـــغ  
 وحــــىت ١/٤/٢٠٠١ وهــــذا اإلجــــراء أصــــبح ســــارياً منــــذ  .) يــــورو٦٠٠(

 وقــد كفــل ختفيــضاً مبقــدار درجــتني مئــويتني يف اشــتراكات    ٣١/١٢/٢٠٠٣
ــاب العمـــ  ــسي   يفل أربـ ــة الرئيـ ــات التقاعديـ ــرع املعاشـ ــات  مب فـ ــسة التأمينـ ؤسـ

االجتماعيــة عــن املــوظفني املــستخدمني بــدوام كامــل والــذين مل يكــن راتبــهم   
 ). يورو٦٠٠( درامخة ٢٠٠ ٠٠٠يزيد على 

  الوظيفيالتكيف - ٦
 :٢٨٧٤/٢٠٠٠ و ٢٦٣٩/٩٨القانونان 

ــة اللــوائح الــيت تتــصل بــشروط اإلعفــاء مــن اتفاقــات ال    •   مواثيــق (عمــل اجلماعي
 ).االستخدام اإلقليمية

 . اإلضايفبوقت العمل تتصل فرض قيودتشجيع االستخدام بدوام جزئي و •  
وبــصورة أكثــر حتديــداً وكالــة مؤقتــة  (إنــشاء أشــكال غــري رمسيــة مــن العمالــة   •  

 ).٢٩٥٦/٢٠٠١للتشغيل مبوجب القانون 
ــادة أجــور مــستخدمي الــدوام اجلزئــي مبعــدل   •   ــة الــيت  ٧,٥ زي  يف املائــة يف احلال

 سـاعات   ٤يتلقون فيها احلد األدىن من األجر ويكـون وقـت عملـهم أقـل مـن                 
 .يومياً

  وتوسيع نطاق حياة العملةلاالزيادة يف العرض من العم - ٧



CEDAW/C/GRC/6  
 

05-40577 97 
 

ــدوام جزئــي ظــاهرة    ــة”االســتخدام ب ــة العظمــى  “ أنثوي  برحــت يفوهــي مــا  (مبعــىن أن الغالبي
 . بدوام جزئي يف كل بلد هي من النساءاملستخدمنيمن ) ازدياد

 مـن  ٢٠٠٢ الـدوام اجلزئـي يف عـام       مـوظفي مـن   يف املائة    ٦٨,٣ويف اليونان، كان مثة      
عندما تكـون النـساء ممـثالت يف االسـتخدام          و يف املائة    ٣١,٧النساء وكانت نسبة الرجال هي      

ــة يمثــل الرجــال بنــسبة  ٣٨,١الكلــي بنــسبة  ــة ٦١,٩ يف املائ ــبعض   يف املائ مــن املــستخدمني ل
 .الوقت

 املـوظفني  يف املائـة مـن       ٢,٢ يف املائة من املوظفات و       ٧,٢وفضالً عن ذلك فإن نسبة       
 .مستخدمون لبعض الوقت

مشاركة النساء يف جمـال العمالـة سـواء بـالفرص احملـدودة لالسـتخدام               اخنفاض  رتبط  يو 
 .ب من حيث مستويات الرواتاحملدودزئي أو بظروف التباين اجل
 املساواة بني اجلنسني - ٨

 :ميكن تصنيف السياسات املتعلقة باملرأة ضمن الفئات التالية 
ــن أجــل         •   ــرامج م ــك ب ــشمل ذل ــشاريع وي ــرص االســتخدام وتنظــيم امل ــز ف تعزي

ــة العمــل ودعــم        ــى جترب ــستهدف حــصوهلا عل ــرأة ت ــدة لعمــل امل وظــائف جدي
 . سنة٦٥-١٨ تشغيل النساء غري املستخدمات من اموعة العمرية

 ويف هذا اال تتخـذ إجـراءات إجيابيـة          .التوفيق بني حياة األسرة وحياة العمل      •  
تتعلق بالتدابري اليت ترمي إىل التوفيـق بـني حيـاة أسـرة املـرأة وحياـا يف العمـل                    

وتنفــذ هــذه . مــع تيــسري دجمهــا يف ســوق العمــل وهــو أمــر حيــرز تقــدماً خاصــاً
أحنـاء الـبالد وتمـول مـن        مجيـع   سلطات احملليـة يف      الـ  دوائـر اإلجراءات بواسـطة    

 .)٣٤(واقع املوارد احمللية والوطنية
  ضد األشخاص احملرومني يف سوق العملتعزيز الدمج ومكافحة أوجه التمييز - ٩

 اخليار االستراتيجي الـذي يتعلـق       يرتبط ،٢٠٠٣طبقا خلطة العمل الوطنية للدمج لعام        
 لـصاحل عي ارتباطاً وثيقـاً بتيـسري فـرص احلـصول علـى الوظـائف               بتعزيز ملموس للدمج االجتما   

 .الفئات اليت تواجه خطر االستبعاد االجتماعي
يف املقدمــة بــني الفئــات الــسكانية األربــع ذات  املــرأة أيت تــويف ســياق تعزيــز العمالــة،   

 .األمهية الكبرية

                                                         
 . من هذا التقرير٥انظر أيضا املادة   )٣٤(  
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اتيجية ألســباب  ميثــل تــشغيلهن هــدفاً لــه أمهيتــه االســتر  ، وبالــذات األمهــات،فالنــساء 
 الوحيـد مبعـىن   العائـل ويف هذا السياق تبدو مشكلة األسـر ذات         . إمنائية واجتماعية على السواء   

النساء الالئي يقمن علـى تربيـة أبنـائهن بأنفـسهن وكأـا تنطـوي علـى معانـاة خاصـة مبـا يـربر                  
التوفيـق بـني    ) أ(ل بــ    أما اإلجراءات الـيت يـتم تعزيزهـا فتتـص         .  األولوية السياسية املعطاة هلا    متاماً

اإلجـراءات اخلاصـة املتخـذة      ) ب( رعاية الطفل ودعـم األسـرة مث         –حياة األسرة وحياة العمل     
 .لصاحل املرأة ضمن سياق إطار الدعم اتمعي

 ١٢املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف ميـدان                   - ١

ن أجـل أن تـضمن هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة، احلـصول علـى                      الرعاية الصحية مـ   
 .خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة

 مـن هـذه املـادة تكفـل الـدول األطـراف للمـرأة اخلـدمات           ١بالرغم من أحكام الفقرة      - ٢
دة، وتـوفر هلـا اخلـدمات اانيـة عنـد           املناسبة فيما يتعلـق باحلمـل والـوالدة وفتـرة مـا بعـد الـوال               
 .االقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء احلمل والرضاعة

 
 املرأة والصحة -ألف 

 اجلهود املبذولة من أجل اإلصالح -أوال 
والـصحة  العامـة    بدأ جهد كـبري يتعلـق باإلصـالح يف ميـادين الـصحة               ٢٠٠٠منذ عام    - ١

ــة املــوارد ا  ــة وتنمي ــة والرعاي ــامج التنفيــذي   العقلي ــة–الــصحة ”لبــشرية مــن خــالل الربن   الرعاي
 :وتتمثل أهدافه األساسية يف. وزارة الصحة والرعايةالذي تنفذه “ ٢٠٠٦-٢٠٠٠

  من الناحيتني التنفيذية والتنظيميةاإلصالح الكامل للنظام الصحي الوطين -
 قلية النفساين بالنسبة مليدان الصحة العالعالجإجناز اإلصالح يف جمال  -
 اإلصالح والتحسني يف ميدان الرعايةبنهج األخذ  -
 حتسني اخلدمات املقدمة من خالل وسائل التعلم مدى احلياة -

يف تعزيــز املــساواة “ ٢٠٠٦-٢٠٠٠ الرعايــة –الــصحة ”ويــسهم الربنــامج التنفيــذي  
وق دخـول سـ   ) أ(بني اجلنسني يف ميدان الصحة والرعاية من خالل التدخالت اليت ـدف إىل              

التوفيق بـني حيـاة األسـرة وحيـاة         ) د( املشاريع   إنشاء) ج(التعليم والتدريب املهين    ) ب(العمل  
 .العمل فضالً عن التدخالت املتعلقة بالفئات املستضعفة
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 التـدابري الراميـة إىل    ، تعطـى األولويـة لتنفيـذ        ٤/١ اإلجراءوبصورة خاصة، ففي سياق      
والنظـام الـصحي الـوطين      ) إيكاف( حاالت الطوارئ    تدريب موظفي املركز الوطين للرعاية يف     

مـن ذلـك مـثالً فحـص الثـدي وهـشاشة            (سـكان الـبالد     النساء بـني    يف املواضيع املتعلقة بصحة     
 ). اإليذاء والرضاعة وما إىل ذلكيتعدى ذلك إىل مسائلالعظام و

 تنظيم األسرة -ثانيا 
خــالل إقــرار تنظــيم األســرة   مــن حممــوداً تقــدماً وزارة الــصحة والرعايــة هــدف قــقحي - ١
 وصوالً إىل إنـشاء   ) ١٣٩٧/٨٣ من القانون    ٢٢املادة  (والنظام الصحي الوطين    ) ١٠٣٦/٨٠(

شبكة لتقدمي خدمات تنظيم األسرة يف اليونان وذلك برغم أوجه الضعف التنظيمية والتنفيذيـة              
 .اليت تشمل ضرورة استخدام املوظفني الالزمني

اخلدمات أو املـشورة بـشأن مـسائل تنظـيم األسـرة بواسـطة              وتقدم الوكاالت الصحية     - ٢
املوظفني الـصحيني املـدربني مـن أجـل توعيـة وتثقيـف املـواطنني يف املنطقـة األوسـع نطاقـاً مـن                        

 نفوذهم فضالً عن الالجئني االقتـصاديني ومـستوطنات شـعب الرومـا حيـث يتعـاونون                 جماالت
ت احملليــة واملنظمــات التعليميــة والرابطــات  كــذلك مــع اهليئــات األخــرى ومنــها مــثالً الــسلطا  

 املـوظفني الـصحيني     علـى يـد   وتتم توعيـة وتثقيـف املـواطنني        . واملنظمات النسائية وما إىل ذلك    
 اتمعــات احملليــة طبقــاً التعامــل مــعاالختــصاصيني الــذين ميكنــهم تــشكيل أهــدافهم مــن أجــل  

مــالت وإلقــاء احملاضــرات  لالحتياجــات الــسائدة علــى صــعيدها وذلــك مــن خــالل تنظــيم احل   
واخلطب العامة وتوزيع املواد املطبوعـة وعـرض املـواد الفيلميـة ونـشر املقـاالت ذات الـصلة يف                    

 .الصحافة احمللية وما إىل ذلك
ووزارة التعليم مسؤولة عن التوعية بشأن نتائج اإلجهاض والتدابري املوضـحة يف جمـال               - ٣

ــة ضــد حــاالت احلمــل غــري املرغــوب ــ    ــساء   احلماي ا فــضالً عــن الــصحة يف جمــال أمــراض الن
. واالحتياطات الالزم اختاذها ضـد األمـراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي يف املـدارس                   

در مالحظـة أن املـوظفني املـدربني املـذكورين أعـاله هـم دائمـاً حتـت تـصرف املـدارس                      جت كما
بـرغم أـم عـادة      ذلـك   ضي األمـر    على املستويات شىت من أجل تزويدها باملعلومات عندما يقت        

 وبعـد التعـاون مـع الـشخص املـسؤول عـن             ا مـن جانبـه    بنـاء علـى مبـادرة     ما يتصلون باملدارس    
 .الثقافة الصحية يف املدارس

ربغم فـ  ، مـن الـصعوبة مبكـان      أمـراً  مجع البيانات بشأن عـدد حـاالت اإلجهـاض           ويظل - ٤
 إال  ١٦٠٩/٨٦ذلـك مبوجـب القـانون       إلغاء توصيف اإلجهاض على أنه جرمية يعاقَب عليها و        

طبيـة حـىت يف   ال يف ظـل الـسرية  أن النساء الالئي يتعرضن حلالة إجهاض ما برحن يطلنب العمـل     
ولــيس هنــاك حــىت اآلن أي لــوائح تــشريعية تتعلــق بتوزيــع  . العيــادات العامــة اخلاصــة بــالوالدة 
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املــذكورة بواســطة كمــا أن توزيــع الوســائل . وســائل منــع احلمــل مــن خــالل صــناديق التــأمني 
 . مجع البيانات ذات الصلة يف بالدناإعاقةالقطاع اخلاص يسهم يف 

 من مراكز تنظيم األسرة تعمل حالياً وبعضها يعمل مـن خـالل الوكـاالت               ٤١وهناك   - ٥
بينمــا تقــدم مراكــز صــحية كــثرية املــشورة بــشأن ) إيكــا( االجتمــاعي الــضمانالتابعــة ملؤســسة 
ــا ال. تنظــيم األســرة  ــات      وحيثم ــى املعلوم  يوجــد مراكــز لتنظــيم األســرة، ميكــن احلــصول عل

 املكاتب الطبية املتخصصة يف أمـراض القبالـة واألمـراض النـسائية           منواملشورة واملواد املطبوعة    
 .التابعة للمستشفيات العامة

 مـع  وزارة الصحة والرعايـة وتتعاون مديرية الرعاية الصحية من الدرجة األوىل التابعة ل         - ٦
طرائــق منــع ) أ: ( طباعــة املنــشورات اآلتيــةعلــى مواصــلةريــة الثقافــة واملعلومــات الــصحية مدي

؟ تـزودي باملعلومـات حـول     هـل تريـدين جتنـب اإلجهـاض       ”) ب(،  “حتديـد اخلـصوبة   ”احلمل  
) ب(و “ تنظــيم األســرة”بــشأن مـصورة  شــرائح ) أ (إعــادة إصــدار فــضالً عـن  ،“منـع احلمــل 

 .“منع احلمل”فيلم قصري عن ) ج( مث “لنفسانيةاحلماية ا”بشأن مصورة شرائح 
 التلقيح االصطناعي -ثالثا 

“ الـدعم الطـيب املقـدم للتكـاثر البـشري     ” بشأن ٣٠٨٩/٢٠٠٢طبقاً ألحكام القانون    - ٧
 أطفـال  إجنـاب  للنـساء غـري املتزوجـات        يتـيح  مبـا  االصـطناعي تطرح شروط ومتطلبـات التلقـيح       

 .ذه الطريقة
 اإليدز/ املنقولة عن طريق االتصال اجلنسياألمراض -رابعا 

 مـن   ٢٦املـادة   (مركز املكافحة اهليليين ملكافحة األمراض املعديـة طبقـاً لقـانون إنـشائه               - ٨
ــانون  ــيت ــدف إىل التثقيــف      ) ٢٠٧١/١٩٩٢الق ــذ اإلجــراءات ال ــصة بتنفي ــة املخت هــو الوكال

ــ للمــصابني الثانيــة اجلنــسي فــضالً عــن تــوفري الرعايــة مــن الدرجــة األوىل والدرجــة    األمراض ب
فــريوس نقــص )/اإليــدز(تالزمــة نقــص املناعــة املكتــب مباملنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي و

 .ومجيع التدخالت اليت يقوم ا توجه حنو هذا االجتاه. املناعة البشرية
ناعـة  إلصابة بفـريوس نقـص امل     اومن األمور اإللزامية يف اليونان البيان الذي يعلن حالة           - ٩

العـدد اإلمجـايل للمـصابني إجيابيـاً بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية الـذي مت          ما  أ. البشرية واإليدز 
 ١٩,٠٤ نـسبة النـساء   وتبلـغ .  حالـة ٦ ٥٢١يبلغ حنو ف ٣٠/٦/٢٠٠٣إعالنه يف بالدنا بتاريخ    

 أظهر املرض اجتاها تصاعديا سواء بني صفوف الرجال والنـساء ولكـن منـذ عـام    قد و. يف املائة 
 بدأ االجتـاه يوضـح مـيالً إىل االسـتقرار مبعـىن أن عـدد حـاالت اإلصـابة اجلديـدة املفـاد                        ٢٠٠٠

 فـرداً مـن املـصابني مـن خـالل االتـصال       ١ ٢١٤ومن بني ما جمموعه  . عنها سنويا ظل مستقراً   
ــاك    ــسني هن ــني اجلن ــة٦٢,٢٧ (٧٥٦ب ــساء )  يف املائ ــن الن ــط  . م ــذه فق ــي وه ــصابة  ه ــة امل الفئ

والعـدد اإلمجـايل حلـاالت اإلصـابة باإليـدز          . النساء عدد الرجـال   عدد  فوق فيها   يبالعدوى اليت   
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ويعـزى االخنفـاض يف   ).  يف املائـة ١٤,٢( مـن النـساء    ٣٣٩ حالـة منـها      ٢ ٣٩٤يف اليونان هو    
.  باملـضادات  إىل العـالج الوقـائي اجلديـد   ١٩٩٦حاالت اإليدز والوفيات النامجة عنه بعد عـام        

 حالـة تتعلـق     ٤٥٨ابة باإليدز من خالل االتصال بني اجلنـسني وعـددها           ومن بني احلاالت املص   
 ). يف املائة٥٢,٦( حالة منها بالنساء ٢٤١
أمــا أنــشطة مركــز املكافحــة لإلصــابات اخلاصــة الــيت تــستهدف املــرأة كفئــة مــستهدفة  - ١٠

 املنقولـة  فهي أنشطة إعالمية كما أـا تتعلـق بالوقايـة واملكافحـة إزاء مـرض اإليـدز واألمـراض               
عن طريـق االتـصال اجلنـسي مـن خـالل الـسلوك اجلنـسي الـصحي واسـتخدام الـواقي اجلنـسي               

وباإلضـافة إىل   . للمرأة فضالً عن دعم وحدات األمـراض واإلصـابات اخلاصـة يف املستـشفيات             
، يف الربنـامج األورويب املـشترك       اً، طرفـ  ركز املكافحة ضد اإلصابات اخلاصة     م فقد شارك ذلك  

شـبكة البحـر األبـيض املتوسـط للنـساء الالئـي يـواجهن اإلصـابة بفـريوس                  ” بعنـوان    بني الـدول  
 املرحلـة األوىل    اسـتغرقت و. الذي مت متويله من جانـب االحتـاد األورويب        “ نقص املناعة البشرية  
 ومت ٢٠٠١مــارس / إىل آذار١٩٩٩أكتــوبر /مــن شــهر تـشرين األول الفتـرة  مـن هــذا الربنــامج  

ويف أعقــاب جتديــده مــن جانــب االحتــاد  ). فرنــسا(علومــات اإليــدز تنــسيقها بواســطة دائــرة م 
 إىل تـشرين    ٢٠٠١أكتـوبر   /األورويب دامت املرحلة الثانية من الربنامج من شهر تـشرين األول          

 .٢٠٠٢أكتوبر /األول
ويف إطار مركز مكافحة األمراض واإلصابات اخلاصـة الـذي يتـوىل، بوصـفه شـريكا،                 - ١١

فقــد أوكلــت عمليــات  ) مكتــب العالقــات العامــة والدوليــة (الربنــامج املــسؤولية اإلداريــة عــن 
تنسيق وتنفيذ تلك اإلجراءات إىل اهليئة العلمية مبكتب مركز املشورة لألمـراض املعديـة وخـط                

وشاركت مخسة بلـدان مـن البحـر األبـيض املتوسـط يف الربنـامج مـع الـدوائر                   . اإليدز الساخن 
واسـتهدف الربنـامج تطـوير شـبكة تركّـز          . إليـدز الـساخن   ذات الصلة واملنظمات املعنية خبـط ا      

علــى حالــة النــساء فيمــا يتعلــق باإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية وبــاألمراض األخــرى   
املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي يف بلـدان جنـويب أوروبـا ـدف حتـسني وتنـسيق اخلـدمات                    

 . النفــساين–لطبيــة والتــدخل االجتمــاعي املقدمــة يف ميــادين املعلومــات والوقايــة والتــدخالت ا
 :وأهداف الربنامج ملخصة على الوجه التايل

إنــشاء مرصــد وطــين لتــسجيل اخلــدمات املقدمــة للنــساء وحتديــد ســبل جنــاح      •  
 .التدخل

توعية وتعبئة اهليئات احلكومية وغري احلكومية اليت تتعامل مـع املـسائل املتـصلة               •  
األمراض األخـرى املنقولـة عـن طريـق االتـصال           وة  بفريوس نقص املناعة البشري   

 .اجلنسي مما يهم اإلناث من السكان
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إنشاء شبكات وطنية لـصاحل     وتعزيز التعاون على الصعيدين األورويب والوطين        •  
 .املرأة

ــابع ملركــز مكافحــة اإلصــابات اخلاصــة تنفيــذ      - ١٢ ويتــوىل مكتــب الــسكان املهــاجرين الت
الـذي يتوجـه    “ برنامج الـشوارع  ” الالجئني إضافة إىل     –هاجرين  التدخالت يف مستوطنات امل   

محايـة وتعزيـز صـحة      ”ويـتم حتقيقـه مـن خـالل برنـامج منـوذجي بـشأن               . بدوره إىل املهـاجرين   
وقـد  . وزارة الصحة  يف   الرعايةبالتعاون مع مديرية    “ سكان الروما اليونانيني ودجمهم اجتماعيا    
 صــدرتو. نــصفهم مــن النــساءوكــان  نــسمة ١ ٥٠٠بلــغ عــدد الــسكان الــذين مت فحــصهم  

ــصحة الشخــصية وتنظــيم        ــشأن قواعــد ال ــع احلمــل فــضالً عــن تعليمــات ب ــشأن من تعليمــات ب
 .األسرة
ــة   - ١٣ ــابات اخلاصــ ــة اإلصــ ــز مكافحــ ــافة إىل مركــ ــ وباإلضــ ــراض شاركيــ ، قطــــاع األمــ

ــيني وأ     ــاجمني األوروبـ ــصحة يف الربنـ ــة للـ ــة الوطنيـ ــة يف املدرسـ ــصاءات البيولوجيـ ــا واإلحـ وهلمـ
وبرنـامج  . وزارة الـصحة والرعايـة    يوروباب والثاين تامبيب وكذلك املـشروع الـشامل التـابع لـ           

يوروبــاب هــو شــبكة أوروبيــة مــن املــشاريع الــيت ــدف إىل الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة  
رمـي إىل دعـم وتطـوير       ياألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنـسي يف جمـال البغـاء و            /البشرية
الت من أجل ختفيض اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية وبـاألمراض املنقولـة جنـسياً                التدخ

وغريها من اإلصـابات بـني صـفوف العـاهرات مـع حتديـد أجنـع وأنـسب طرائـق االقتـراب مـن                        
 .أفراد هذه الفئة

هـو برنـامج الوقايـة عـرب الـوطين مـن اإلصـابة باإليـدز واألمـراض                  فأما برنـامج تامبيـب       - ١٤
ــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي بــني صــفوف    املنق ــاول  املهــاجرات يف املــشروع األورويب  البغاي
 الوقايـة مـن فـريوس       جبهـود يهدف إىل تنفيذ ونشر االستراتيجية واملناهج اجلديدة فيمـا يتعلـق            و

نقص املناعة البـشرية واألمـراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي بـني صـفوف العـاهرات                     
وتركــز إجــراءات الربنــامج املــذكور علــى العــاهرات الالئــي جــئن مــن  . ااملهــاجرات يف أوروبــ

متــت طباعــة منــشورات خاصــة باللغــات اليونانيــة قــد و. بلــدان خــارج نطــاق االحتــاد األورويب
ويتمثـل هـدف   . واأللبانية والروسية من أجل نشر املعلومات بني صفوف هذه الفئة من النـساء  

 البيانـات اخلاصـة بـاألمراض املنتـشرة         ة ودراسـة وتـسجيل    مراقبـ املشروع الشامل يف اليونـان يف       
ــسي       ــصال اجلن ــق االت ــة عــن طري ــدز واألمــراض املنقول ــق باإلي ــا بــني صــفوف وفيمــا يتعل  البغاي

 األلبانية واملراكـز احلـضرية الكـربى يف أثينـا           –األجنبيات يف مناطق على طول احلدود اليونانية        
الربنـامج، متـت طباعـة منـشورات خاصـة بـثالث             هـذا وفيما يتعلق باحتياجـات     . ثيسالونيكيو

ويتم توزيعها جنباً إىل جنب مع الواقيات اجلنـسية واملـواد      ) اليونانية واأللبانية والبلغارية  (لغات  
ويـتم التـدخل يف ميـدان صـناعة         . الشحمية إضافة إىل رسالة إخباريـة شـهرية تـستهدف البغايـا           
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ف مـن وسـطاء ثقـافيني ذوي تـدريب خـاص             ويتـأل  ببيئـة الـشوارع   اجلنس بواسطة فريق خمتص     
 ).تثقيف النظراء(

 ) التثقيف–املعلومات (  الثقافة الصحية -خامسا 
 ويف ســياق احلاجــة إىل توعيــة اجلمهــور وال ســيما ،٢٠٠٤-٢٠٠٠خــالل الــسنوات  - ١٥

وزارة الـصحة  النساء بشأن األمور الصحية، قامت مديرية الثقافة واملعلومات الـصحية التابعـة لـ     
 . بتوزيع مواد مطبوعة ومواد مسعية بصرية بشأن عدة قضايا تتصل بصحة املرأةلرعايةوا

   تثقيف املهنيني الصحيني-سادسا 
 علـى مـستوى   اليت تقدم سـنوياً يف سياق الربامج التثقيفية املتعلقة مبسائل الصحة العامة   - ١٦

كــاالت الــصحية بواســطة   الدراســات العليــا إىل األطبــاء واملــوظفني املــسؤولني عــن إدارة الو     
املدرسة الوطنية للصحة العامة وبالذات قطاع انتشار األمراض واإلحصاءات البيولوجيـة، فـإن             
القضايا اليت تتصل باألمراض اليت تظهر على شـكل وبـائي أو حـىت علـى نطـاق سـكاين أصـغر                      

شورة بواسـطة  وتقدم القضايا البحثية أو قـضايا اسـتعراض األدبيـات املنـ      . تعكس وجوداً للمرأة  
األمراض الـيت تظهـر علـى شـكل         ) ١(األساتذة أو الدارسني على شكل حبوث تثقيفية تتعلق بـ          

مـــشاكل الـــصحة ) ٢(وبـــائي بـــني صـــفوف النـــساء وعلـــى مـــستوى دويل وأورويب ويونـــاين  
مـشاكل الـصحة   ) ٣(اجلسدية بني النساء ومن ذلـك مـثالً الـسرطان وأمـراض القلـب واإليـدز                 

ــشهية    النفــسانية بــني ا  ــاب وفقــدان ال ــساء ومــن ذلــك مــثالً االكتئ مــشاكل ذات طــابع  ) ٤(لن
 .مثالً نساء األقليات ونساء شعب الروما والنساء املهاجراتما يتعرض له اجتماعي ومنها 

   الفئات االجتماعية املستضعفة-سابعا 
بثـق عـن    املن“ الرعاية –الصحة  ” من الربنامج التنفيذي بعنوان      ٣/١يف سياق اإلجراء     - ١٧

إطــار الــدعم اتمعــي الثالــث، تــستخدم البلــديات علمــاء االجتمــاع مــن أجــل إنــشاء شــبكة     
ــاعي        ل ــدمج االجتم ــن أجــل ال ــدعم م ــدم خــدمات ال ــة تق ــصادي –لخــدمات االجتماعي  االقت

وبالذات لألفراد املهددين مبعاناة االستبعاد من سوق العمل وكذلك الذين ال يتيـسر هلـم سـبل                 
ويقصد هـذا اإلجـراء إىل أن       . دمات ويكونون عاجزين عن معاجلة مشاكلهم     احلصول على اخل  

 . بلدية٧٥ بلدية وقد بدأ بالفعل ويتم تنفيذه حالياً يف ١٥٠ينفذ يف 
 الروما
يف إطــار اختــصاصها، نفَّــذت وزارة الداخليــة واإلدارة العامــة والالمركزيــة إجــراءات    - ١٨

انظــر التقريــر ذا ( ــدف إدمــاجهم اجتماعيــا لــصاحل شــعب الرومــا اليونــاين مــن رجــال ونــساء
التقرير األول لليونان املقدم إىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            ”الصلة املعنون   
 ).٢٠٠٢، أثينا “باألمم املتحدة
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محاية وتعزيز صـحة الغجـر اليونـان        ” على تنفيذ برنامج     وزارة الصحة والرعاية  وتقوم   - ١٩
 الطبيــة وتــشغيل وحــدتني – مــن املراكــز االجتماعيــة ٥٠ويــشمل إنــشاء “ عيــاودجمهــم اجتما

فحـوص الـدم وتـصوير الغـدد        (طبيتني متنقلـتني تقومـان علـى تنظـيم بـرامج الفحـوص الوقائيـة                
 مــن ٥٣وحــىت اليــوم زارت الوحــدتان الطبيتــان املتنقلتــان  ) باألشــعة وفحــص عينــة الثــدي إخل 

 .مستوطنات شعب الروما
 قاتذوو اإلعا

ــدف سياســة رعايــة األفــراد مــن ذوي اإلعاقــات إىل متكينــهم مــن تلبيــة احتياجــام    - ٢٠
املتزايدة واخلاصة النامجة عن إعاقتهم كما دف إىل دجمهم اجتماعيـاً مـن خـالل تنفيـذ بـرامج            

 .التأهيل البدين واالجتماعي
الطـابع الـداعم     مـن بـرامج الـدعم املـايل ضـمن سـياق              ١١وبصورة أكثر حتديـداً تنفـذ        

ــابع         ــى ط ــذا يتوقــف عل ــأمني وه ــل اســتحقاقات الت ــة يف مقاب ــي الســتحقاقات الرعاي والتكميل
كـف  (وتغطي هذه الربامج مجيع فئـات اإلعاقـة     . ودرجة اإلعاقة والوضع التأميين وما إىل ذلك      

 نسمة يفيدون من بـرامج      ١٦٥ ٠٠٠ويقدر أن هناك    ) اإلعاقات احلركية إخل  وبصر والصمم   ال
 . يف هذا اخلصوصارة الصحة والرعايةوز
 يف كـل  )مؤسسات القانون العـام (ويف ميدان إعادة التأهيل، تعمل مراكز تأهيل مماثلة        - ٢١

ــيم          ــبل التعل ــدمي س ــضالً عــن تق ــوظيفي واالجتمــاعي ف ــدين وال ــل الب ــبالد ــدف التأهي أحنــاء ال
مـن األمثلـة الدالـة يف هـذا الـصدد           و. والتدريب املهين وختطيط وتنفيذ الربامج يف ميدان اإلعاقة       

املراكــز الكــبرية الثالثــة العاملــة يف أثينــا الــيت هلــا فــروع يف بقيــة أحنــاء الــبالد وهــي تغطــي مجيــع 
مركــز تعلـــيم وتأهيــل املكفــوفني واملؤســسة الوطنيــة للـــصم      (اإلعاقــات احلواســية واحلركيــة    
 ).واملؤسسة الوطنية لتأهيل املعاقني

 مراكز إنعاش وإعـادة تأهيـل بـدين واجتمـاعي إضـافة إىل              ٤كذلك  ويوجد يف اليونان     - ٢٢
وفــضالً عــن ذلــك فقــد . مركــز واحــد لإلنعــاش وإعــادة التأهيــل والــدعم االجتمــاعي للمعــاقني

عملت مرافـق ثالثـة مراكـز لإلنعـاش وإعـادة التأهيـل االجتمـاعي والبـدين علـى تكميـل مركـز                 
عاقني يف مدينة أرتا وهذا املـشروع هـو اآلن يف           اإلنعاش وإعادة التأهيل والدعم االجتماعي للم     

. مرحلة تزويده باملعدات وتوظيف العاملني وهي املرحلـة النهائيـة قبـل بـدء عمـل هـذه املراكـز                   
ودف املراكز املذكورة إىل التأهيل الـوظيفي والـدمج االجتمـاعي للمعـاقني مـن خـالل تنفيـذ                   

 .صنيالربامج وتقدمي اخلدمات بواسطة املوظفني املتخص
ــدريب    ٢٤وباإلضــافة إىل ذلــك يعمــل   - ٢٣ ــدعم االجتمــاعي والت ــيم وال  مــن مراكــز التعل

النموذجية للمعاقني يف عدد من املقاطعات وهي اآلن يف املرحلـة األوليـة مـن التـشغيل وـدف              



CEDAW/C/GRC/6  
 

05-40577 105 
 

إىل إتاحة الفرص املتكافئة والدمج االجتماعي وجتنب إيداع املعاقني يف مؤسـسات ويـتم ذلـك                
 :تقدمي خدمات من قبيلمن خالل 

  النفساين وإسداء املشورة–الدعم االجتماعي  -
 التأهيل الوظيفي -
 التوجيه والتدريب املهين -
 التعليم ودعم السلوك املستقل ذاتيا والترويح والرياضة البدنية -
 .ويرد يف املرفق واو من هذا التقرير ذكر الربامج اتمعية املنفذة خالل هذه الفترة - ٢٤

 سبل العالج املقدمة للنساء من مدمنات املخدرات -ثامنا 
فيما يتعلق باخلدمات اخلاصة املقدمة لألفراد من مـدمين املخـدرات والكحـول، تعمـل                - ٢٥

كمـا تقـدم    .  على تطـوير بـرامج للوقايـة والعـالج والتأهيـل االجتمـاعي             وزارة الصحة والرعاية  
ن املــشاركة يف عمليــة إزالــة آثــار املخــدرات ــدف   اخلــدمات إىل مــستخدميها ممــن ال يريــدو 

معاجلة املشاكل الـصحية قـدر اإلمكـان الـيت يعانيهـا املـدمنون واتمـع بعامـة مـن ناحيـة والـيت                        
وهلـذه الغايـة مت إنـشاء شـبكة خـدمات متعـددة األطـراف               . تفضي إىل اجلرمية من ناحية أخـرى      

ني ومنـــهم مـــثالً املـــشردون والبغايـــا خلدمـــة فئـــات الـــسكان املستـــضعفة العديـــدة مـــن املـــدمن 
ومجيع اخلدمات املقدمـة جمانيـة كمـا أن املـشاركة مـن جانـب األفـراد           . واملهاجرون ومن إليهم  

 .املعنيني ما برحت اختيارية
 :وبصورة أكثر حتديداً فاخلدمات اخلاصة املنفذة فيما يتعلق بالنساء هي - ٢٦

  الالجئات–الصحة واملهاجرات  ‐ألف 
يف يــضم وحــدات و تعــدد الثقافــات يف شــرقي مقــدونيا وثراســي نــامج العالجــي املالرب - ١

 شبكة خدمات متكاملـة ملعاجلـة       لهو أو ) الكسندروبوليث (ويف ثراسي ) قولة(شرقي مقدونيا   
 .إدمان املخدرات مت إنشاؤها يف هاتني املنطقتني اجلغرافيتني

ة ويتخـذ مقـره يف أثينـا ويتوجـه إىل          املركز عرب الوطين لدمج الفئات االجتماعية اخلاص       - ٢
الفئات االجتماعية اخلاصة من قبيل الوافدين النازحني والالجئني واملهـاجرين الـذين يواجهـون              

 ملعاجلـة مشكلة استعمال العقـاقري املخـدرة، ويقـدم املركـز خـدمات رعايـة مـن الدرجـة األوىل                    
ملـواد املخـدرة كمـا أن اخلـدمات         املشاكل الصحية هادفاً إىل تقليل الضرر الناجم عـن تعـاطي ا           

تقدم من أجل املعاجلة النفسانية إلدمان املخدرات وللـدمج يف اتمـع وسـلك العمـل وكـذلك        
 .لدعم األسرة
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 التثقيف الصحي يف املدارس فيما يتعلق باملواد اليت تفضي إىل اإلدمان ‐باء 
) أوكانـا (ات  ة املخـدر  عـدد مراكـز الوقايـة العاملـة بالتعـاون مـع منظمـة مكافحـ               يصل   - ١

وهذه املراكـز   .  مقاطعة يف البالد   ٥٢ من واقع الـ     ٤٦ مركزاً وتغطي    ٦٣ إىل   والسلطات احمللية 
 .تتوجه حنو الطالب واآلباء واألفراد اندين واملعلمني ومن إليهم

ويواصل مركز معاجلـة املـدمنني تقـدمي اخلـدمات مـن خـالل وحـدة املعلومـات املتنقلـة               - ٢
ــضالً عمــ  ــواء يف         ف ــة س ــة األولي ــن أجــل الوقاي ــذة م ــة املنف ــربامج املتكامل ــن خــالل ال ــدم م ا يق

 .املؤسسات التعليمية أو خارجها وبالتعاون مع السلطات احمللية
 معاجلة النساء من مدمنات املخدرات ‐جيم 

ــدمنات    ــربامج اخلاصــة لألمهــات امل ــربامج املوضــوعة يف    : ال ــه ال ــة جانــب مهــم تؤدي مث
، يعمـل مركـز معاجلـة       ٢٠٠٠فمنذ عام   . خرية من أجل معاجلة األمهات املدمنات     السنوات األ 

ــامج خــاص باألمهــات املــدمنات يف     ــذ برن ــسالونيكياملــدمنني علــى تنفي ــأ ثي ــساء  حيــث ي  للن
“ ١٨”كمـا أن الوحـدة      . اخلاضعات للعالج إمكانية العيش داخل اتمع احمللي ومع أطفـاهلن         

نفــسي تعمــل علــى تنفيــذ برنــامج مماثــل للمــدمنات مــع رعايــة  مــن مستــشفى أتيكــا للتحليــل ال
 .موازية للطفل يف أثينا

ويف ســـياق بـــرامج إحـــالل املخـــدرات املنفـــذ يف اليونـــان بواســـطة منظمـــة مكافحـــة   
شهر الثالـث مـن احلمـل علـى األقـل مـن             املخدرات، تعطى األولوية للمدمنات الالئي جيتـزن الـ        

 .تعطى نفس األولوية ألمهات األطفال حىت سن الثالثة االلتحاق بربامج العالج كما أجل
 وهـو أول برنـامج مـن نوعـه          ١٩٩٥وقد بدأ برنامج خاص للمدمنات يف أثينا يف عام           

يف  مركــزاً ١٦ يف البدايــة إىل ١٠يف اليونــان وقــد فرضــت نتائجــه اإلجيابيــة زيــادة املراكــز مــن  
ساء املــدمنات وخاصــة مــن الــسن   النــ وقــد أنــشئ الربنــامج جلــذب واســتيعاب .الوقــت احلــايل

 .األصغر إىل برامج العالج ضد إدمان املخدرات
 الفئات السكانية املستضعفة والفئات اليت تعيش حاالت طوارئ ‐دال 

ــامج العـــالج  ــام   )ان دراســـي (برنـ ــياق نظـ ــان يف سـ ــة اإلدمـ ــرامج مكافحـ ــو أول بـ  هـ
سجن النـساء يف كوريـدالوس      بـ   دائرة العالج اجلماعي   يتمثل حموره يف   و ، اليوناين اتاإلصالحي

وحتمــل االســم نفــسه فــضالً عــن مركــز اســتقبال املفــرج عنــهم يف قلــب أثينــا إضــافة إىل تنفيــذ  
 .برامج املساعدة الذاتية يف عدة سجون يف أتيكا
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 )األمهات املدمنات للمخدرات(رعاية أطفال  ‐هاء 
ــامج العــالج    ــدما ال يكــو :)إيثاكــا (ركــز عــالج املــدمنني مببرن ن األطفــال بــصحبة   عن

األطفــال  يقــدم تيــسريات معــدة خصيــصاً لرعايــة   املــذكور أعــالهإيثاكــاأمهــام فــإن برنــامج  
 أخـصائي   إضافة إىل  حتت إشراف ممرضة متخصصة يف رعاية الطفل         ولألنشطة اإلبداعية وينفّذ  

 .يضم مالعب مفتوحةكما  لألطفال ايننفس
 تدابري دعم األسرة ‐واو 

ــراد اخلا   :رةمراكــز دعــم األســ   عني ضــ التعــاون مــع مركــز معاجلــة املــدمنني وأســر األف
 .للعالج

 . علـى نتـائج العـالج      تـأثرياً إجيابيـاً    مـشاركة األسـرة يف برنـامج ملكافحـة اإلدمـان             تؤثر 
 تـتم لـصاحل   بـرامج موازيـة لـدعم األسـرة     العـالج يف مركـز معاجلـة املـدمنني      مجيع برامج  تضمو

 – األخـوة واألخـوات واألبنـاء والرفـاق          ،الوالـدان (ربني للمـدمنني    األفراد من بيئة األسـرة األقـ      
 .وتدوم نفس الفترة اليت تستغرقها برامج العالج املناظرة) األزواج

اإليــدز معاجلــة األمــراض املعديــة بــني  /األمــراض املنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي  ‐زاي 
 ملخدراتا مدمين صفوف
ز علـــى فئـــات املـــدمنني الـــذين يعيـــشون يف  برنـــامج يركّـــمت تنفيـــذ ١٩٩٦منــذ عـــام   

الشوارع وعادة ما يكونـون مقطـوعني عـن مـصادر الـدعم االجتمـاعي أو الرعايـة االجتماعيـة                
صـباحاً ومـساًء يف امليـادين،       وخـالل محـالت منتظمـة يـتم شـنها           . وقد أنـشئ الربنـامج يف أثينـا       
يقومـون  ) ٢(عم النفـساين،    يـزودوم بالـد   ) ١( مـدمين املخـدرات      يتعامل موظفو الربنامج مـع    

بتوعيتــهم بــشأن األخطــار الــيت ينطــوي عليهــا تعــاطي مــواد خمــدرة وينــصحوم بــشأن تعــاطي  
كمــا يــزودون النــساء البغايــا مــن املــدمنات للمخــدرات بالواقيــات    . املــواد والــسلوك اجلنــسي 

) ٣) (يـدز اخل التـهاب الكبـد الوبـائي واإل   (اجلنسية حبيث يتجننب انتقال األمراض املعدية إلـيهن     
ــراءويرتبـــون ــا  إلجـ ) ٤(الت الـــصحية،  فحوصـــات تشخيـــصية ملتعـــاطي املخـــدرات يف الوكـ

ــاءات  ــون لق ــية      وينظم ــات دراس ــاء خــالل حلق ــع األطب ــاطني م ــة للمتع ــ مجاعي ــسائل ب ةمعني امل
 يف أثينـا ملتعـاطي      “دليـل البقـاء علـى قيـد احليـاة         ”ويتم كـذلك توزيـع مـواد مطبوعـة          . الصحية

 اآلمــن واإلســعاف األويل وعنــاوين ة وهــي تــضم تعليمــات مــن أجــل االســتعمالاملــواد املخــدر
 .مفيدة يف حاالت الطوارئ

 الصحة العقلية -تاسعا 
 حتت إشـراف مديريـة   ٢٠٠٤-٢٠٠٠اإلجراءات اليت مت تطويرها يف الفترة       ال تقتصر    - ٢٧

عقليـة وبالـذات    وحدات الصحة العقلية للذين يعانون من اضـطرابات          (وزارة الصحة والرعاية  
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الالجــئني وشــعب الرومــا واألفــراد الــذين يعــانون مــن زوهــام الــشيخوخة ومــرض التوحــد          
واالضــطرابات النامجــة عــن احلرمــان الثقــايف واضــطرابات الــصحة العقليــة الثانويــة واألمــراض    

 . املرضى املنتمني إىل كال اجلنسني تشمل كذلكفقط ولكنعلى النساء ) النفسية لكبار السن
 امج العالج النفساينبرن
 جـرى التعـبري     ١٩٩٧ ومنـذ عـام      . العمـل بـسياسة للـصحة العقليـة        ١٩٨٣ يف عام    بدأ - ٢٨

وخــالل املرحلــة األوىل مــن .  ســنوات٥ وهــي خطــة يــتم تنقيحهــا كــل عنــها يف خطــة عــشرية
 داراً لإليـواء ومدرسـة داخليـة مـع تـشغيلها           ٥٥مت إنـشاء    ) ٢٠٠١-٢٠٠٠(ج املـذكور    مالربنا

خـالل الفتـرة املـذكورة أعـاله مت         (عـدم إيـداع مرضـى الـصحة العقليـة يف مؤسـسات              من أجل   
وخـالل املرحلـة الثانيـة      )  مـن املرضـى املـزمنني مـن مستـشفيات األمـراض العقليـة              ٦٠٠إخراج  

مواصـلة  ) أ: (، مت أخـذ مـا يلـي بنظـر االعتبـار           ٢٠٠٦-٢٠٠٠وهي قيد التنفيذ أثناء السنوات      
 اخلدمات النفسانية على مـستوى      توزيع) ب(م الوصم لألفراد    سات وعد عدم اإليداع يف مؤس   

ويفتـرض   .ات تفـصيلية حلمايـة حقـوق املرضـى        إجـراء اختـاذ    ضـمانات و   قرارإ) ج (البلد بأسره 
حيـل حملـها هياكـل     (٢٠٠٦ مستشفيات نفسية مـع بدايـة عـام    ٤ إغالق تنفيذ هذه اإلجراءات  

 بنـسبة تتـراوح بـني     للعـالج النفـسي  خرى أ مستشفيات٤ يف  رةمع ختفيض عدد األس   ) جمتمعية
 .٢٠١٥ يف املائة دف إغالق هذه املستشفيات متاما حبلول عام ٥٠ و ٤٠
 حماولــة إصــالح نظــام الــصحة العقليــة وال ســيما إخــراج املرضــى املــزمنني مــن  ويرافــق - ٢٩

يف  إجـراءات ـدف إىل عـدم وصـم األفـراد مـن ذوي اإلعاقـات        اختـاذ املؤسسات املودعني ـا    
 الـذي يتـسم بأنـه       ٢٠٠٠وأهم ما ينطـوي عليـه ذلـك وخاصـة منـذ عـام               . جمال الصحة العقلية  

 : ما يلي،حسب منظمة الصحة العاملية“ سنة الصحة العقلية”
وقـد وقعـه رئـيس     ) ٢٠٠١أبريـل   /نيـسان ( الصحة العقليـة     بشأنإعالن  صدور   •  

 .التشهرياجلمهورية اهليلينية ويتعلق بعملية 
بـشأن الـصحة العقليـة والكـوارث        ) ٢٠٠١يونيـه   /حزيران(عالن أثينا   إصدور   •  

 وهذا اإلعالن مت توقيعه خـالل       . والرعاية النفسانية اتمعية   التشهريالنفسانية و 
 لبلــدان جنــوب وجنــوب شــرقي أوروبــا الــدورة األوىل ملنظمــة الــصحة العامليــة

ــا  ــة واخلمـــسني مل  كمـ ــة احلاديـ ــدورة اإلقليميـ ــاده يف الـ ــصحة  مت اعتمـ ــة الـ نظمـ
ــة ــا /العاملي ــول(أوروب ــة للــصحة اخلامــسة   ) ٢٠٠١ســبتمرب /أيل ــة الدولي واجلمعي

 ).٢٠٠٢مايو /أيار(واخلمسني ملنظمة الصحة العاملية 
 وإنـشاء خـدمات جمتمعيـة للـصحة العقليـة           التـشهري صدور قرار بشأن مكافحة      •  

ــديات واتمعــات احملل    ــة للبل ــسنوي للرابطــة املركزي ــان  يف املــؤمتر ال ــة يف اليون ي
 ).٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول(
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 أحنـاء الـبالد تتعامـل مـع         ت عديدة بـشأن الـصحة العقليـة يف مجيـع          تنظيم فعاليا  •  
 مستـشفيات  ات الـصحة العقليـة الـيت تـشمل ختفـيض عـدد      مسألة حتديث خدم 

 حيل حملها خدمات جمتمعيـة للـصحة   العقلية اليت عفا عليها الزمن حبيث    الصحة  
هـــذه الفعاليـــات ركَّـــزت أيـــضاً علـــى مـــسألة التـــصدي للمواقـــف   و.العقليـــة

 .االجتماعية السلبية
 ٢٠٠١العمل على أن ينشر باللغة اليونانية التقرير املتعلق بالصحة العاملية رقـم        •  

تصور جديـد وأمـل     : الصحة العقلية ”الصادر عن منظمة الصحة العاملية بشأن       
ــد ــة  وقــد مت توزيعــه علــى اخلــدمات الــص  “ جدي حية وخــدمات الــصحة العقلي

وعلــى وســائل اإلعــالم والــسلطات البلديــة واحملليــة باملقاطعــات وعلــى مواقــع   
ــة فــضالً عــن عــدد كــبري مــن اهليئــات والوكــاالت واألطــراف      اإلدارة املركزي

 .التنفيذية األخرى
وزارة الــــصحة  قامــــت ٢٠٠٣مــــارس / آذار٢٩-٢٧وأخــــرياً ففــــي الفتــــرة  •  

ــة ــياق رئوالرعايـ ــؤمتر عـــن   ، يف سـ ــيم مـ ــاد األورويب، بتنظـ ــان لالحتـ ــة اليونـ اسـ
ــة والوصــم ” ــة العقلي ــااإلعاق ــدمج االجتمــاعي   :  يف أوروب مواجهــة حتــديات ال

وتطرح مشاريع نتائج املـؤمتر العتمادهـا علـى جملـس وزراء العمـل           “ واملساواة
 جتهيزهــا وقبوهلــا مــن يعــدوالــسياسة االجتماعيــة والــصحة ومحايــة املــستهلكني 

ة للممـثلني الـدائمني لالحتـاد األورويب علـى أمـل أن             يلقطاعـات الـصح   جانب ا 
ــدمج      ــة يف حتـــسني العـــالج الطـــيب والـ ــسامهات امللموسـ ــن املـ ــد مـ ــدم املزيـ تقـ

 .االجتماعي لألفراد من ذوي اإلعاقات العقلية
وفيما يتعلق بتحـسني سـبل الوصـول إىل خـدمات الـصحة العقليـة يف املنـاطق الريفيـة،                     - ٣٠

ــرب املراكــز      كــثري  ديأصــبح لــ  ــسبياً للوصــول إىل أق ــسورة ن ــات مي ــاطق إمكاني مــن هــذه املن
ويف املناطق اجلبلية واجلزريـة تعمـل بالفعـل أربـع           . احلضرية حيث تتاح خدمات الصحة العقلية     
 وحـدة أخـرى مـن الوحـدات املتنقلـة للـصحة             ١٧وحدات متنقلة فضالً عن التخطيط إلنـشاء        

ــدمي اخلــدم    ــة مــن أجــل تق ــشوائية    العقلي ــارات الع ــتم خــالل الزي ــيت ت ــة ال ــة والالزم . ات املطلوب
  يف املستــشفيات العامــة ومراكــز الــصحة العقليــة ة إىل إنــشاء مراكــز نفــسانية أخــرى باإلضــافو

 شــأا مجيعــا أن تــؤدي إىل  ضــمن ســياق برنــامج الــصحة العقليــة ومــنفهــذه الوحــدات تعمــل
الفئات السكانية املعنيةن ملموس يف تقدمي خدمات الصحة العقلية إىلحتس . 

 )كيثي (  أنشطة املنظمات غري احلكومية ومركز حبوث مساواة اجلنسني-عاشرا 
ــسم    - ٣١ ــصحية، يت ــسائل ال ــة بامل ــةيف قطــاع املعلومــات املتعلق دور املنظمــات غــري    باألمهي

 :وبصورة أكثر حتديداً. احلكومية
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عالميــة بــشأن الطــب  مجاعــات األخــوة النــسائية تقــدم بطاقــات ومنــشورات إ   •  
 .الوقائي باإلضافة إىل برامج التنفيذ العملي

 تنظــيم –مــشاكل الــسكان ” قــوق املــرأة عقــدت منــاظرة عامــة عــن عــصبة ح •  
ــرة  ــيح االصــطناعي –األس ــوم “  التلق ــك   . ٢٨/١١/٢٠٠٢ي ــن ذل ــضالً ع وف

اخنفــاض معــدل ”عــن “ كفــاح املــرأة” مقالــة يف جملــة ٢٠٠٢نــشرت يف عــام 
 .“اق مشكلة السكان العامليةاملواليد يف سي

 طبيــة يف –اجلمعيــة اليونانيــة ملكافحــة الــسرطان وهــي أكــرب منظمــة اجتماعيــة  •  
:  فرعاً يف كل أحناء البالد وتتعلق أنشطة هذه اجلمعية مبـا يلـي             ٣٤ اليونان وهلا 

ــة الــسكان ) ١( ــة مــوظفي اخلــدمات الــصحية  ) ٢(توعي التــشخيص ) ٣(توعي
ــر  ــدعم ) ٤(املبك ــدمي ال ــاعي تق ــائهم   – االجتم ــساين للمرضــى وأقرب ) ٥( النف

وخـالل الـسنوات الـثالث      . التأهيل والرعاية فيمـا بعـد العـالج ملرضـى األورام          
ــة مكافحــة    ــاد   املاضــية، قامــت مجعي ــد واعتم ــة بتحدي ــسرطان اليوناني  شــهر  ال

وكــان أن “ شــهر الوقايــة مــن ســرطان الثــدي”أكتــوبر بوصــفه /تــشرين األول
وفضالً عـن ذلـك ففـي خـالل الـسنوات الـثالث             . اليوناينعبأت لذلك اتمع    

السابقة عملت اجلمعية على أن تدير وهي حىت اآلن تدير شبكة رعايـة الثـدي           
اليت تشكل التنفيذ الرائد لنظام معلومات ودعم متكامل للنساء بـشأن القـضايا             

 ويتمثل احملور الرئيسي ألنـشطة    . املتعلقة بصحة الثدي وبالذات سرطان الثدي     
ومـــن مث يف شـــبكة اإلنترنـــت يف املـــستقبل (الـــشبكة يف خـــط هـــاتفي ســـاخن 

 ).القريب
ــديي    ٢٠٠٢مــارس /ويف آذار •   ــة ألمــراض اجلهــاز الث ــة اليوناني ــشأت اجلمعي ، أن

سرطان الثـــدي بـــ املـــصابات  النفـــساين للنـــساء–مركـــزاً للـــدعم االجتمـــاعي 
ئـي مت تشخيـصهن   ويقدم املركز خـدمات جمانيـة جلميـع النـساء الال       . وعائالن

 ضـد  العـالج الطـيب      طان الثـدي أو النـساء الالئـي يـتلقني         مؤخرا بإصابات بـسر   
ــالطوهن مباشــرة         ــذين خي ــيهن ال ــربني إل ــرب األق ــن أق ــراد م ــرض ولألف ــذا امل ه

 اجلمعيــة تــنظّم وباإلضــافة إىل ذلــك. ويتولــون جــزءا مــن رعايــة هــؤالء النــساء
معلومات للحمايـة ضـد   ”بالد بشأن فعاليات إعالمية يف أثينا ويف سائر أحناء ال     

كمــا طبعــت منــشورات تــضم  “ ســرطان الثــدي الــذي يهــدد الــصحة واحليــاة 
 .معلومات طبية عن املسائل املتصلة بسرطان الثدي

وهـي الـيت     ،كريت ملركـز حبـوث مـساواة اجلنـسني        /ومثة وحدة متنقلة لفرع هريكليون     - ٣٢
منـع احلمـل وانقطـاع الطمـث وهـشاشة       إعالمية بـشأن مـسائل تنظـيم األسـرة و    نظمت مناسبة 
ــوم   ــومي . ١٠/٧/٢٠٠٢العظــام ي ــاين  ٥ و ٤ويف ي ــاير / مــن شــهر كــانون الث  نظــم ٢٠٠١ين
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 خـالل فتـرة     ة اجلنـساني   لتوعية الفتيـات فيمـا يتـصل باالعتبـارات         مسؤولو الوحدة حلقة دراسية   
، عملـت وحـدة   ٢٠٠١مايو / إىل أيار ٢٠٠٠سبتمرب  /وخالل الفترة الزمنية من أيلول    . املراهقة

 املعلومات بشأن نطاق كامل من املسائل مـن بينـها املـرأة والـصحة     مي تقد علىمعلومات متنقلة 
 قيــام مركــز حبــوث مــساواة  ٢٠٠٠ديــسمرب /علــى أســاس منــوذجي كمــا شــهد كــانون األول  

 .“ املرض العقلي مشكلةالتعامل مع”اجلنسني بإجراء دراسة عن 
 املرأة والرعاية االجتماعية -باء 

 مكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي -أوال 
  إطـار املنبثـق عـن  “٢٠٠٦ - الرفـاه  –الـصحة  ” مـن الربنـامج التنفيـذي        ٣/١اإلجراء   - ٣٣

يتوجـه حنـو تطـوير الرعايـة االجتماعيـة مـن الدرجـة         ) ٢٠٠٦-٢٠٠٠(الدعم اتمعي الثالـث     
ا اإلجـراء مباشـرة بإنـشاء    ويرتبط تنفيذ هـذ . األوىل من خالل تقدمي اخلدمات على صعيد حملي 

ويف سـياق اإلجـراء     .  بلدية يف البالد   ١٥٠شبكة خدمات اجتماعية وسوف يتم تنفيذه يف حنو         
ــوف ت٣/١ ــتبعاد        سـ ــر واالسـ ــة الفقـ ــدف إىل مكافحـ ــة ـ ــة داعمـ ــدمات ذات طبيعـ ــاح خـ تـ

ومن احملاور الرئيـسية لـشبكة اخلـدمات االجتماعيـة مـا يتمثـل يف تقـدمي اخلـدمات                   . االجتماعي
 الداعمة ملكافحة االستبعاد املباشر أو غري املباشر من سوق العمل

 مكاتب خدمات الدعم االجتماعي-ثانياً 
د مكاتــب خــدمات الــدعم االجتمــاعي تتوجــه حنــو كــل فــرد يواجــه مــشاكل اســتبعا     - ٣٤

األفـراد الـذين يـتم       أمـا    . أو خـدمات التوظيـف والتـدريب       متراكمة وال تغطيه خدمات الرعايـة     
واألشـخاص   األفـراد مـن ذوي اإلعاقـات    : ينتمون إىل الفئات التاليـة    فعلى هذا النسق    خدمتهم  

الذين يقدمون الرعاية إىل أفـراد عالـة علـيهم يف أسـرهم ويواجهـون هلـذا الـسبب صـعوبات يف                      
ملهـاجرون   وا، والنـساء املـضرورات  ، الوحيـد العائـل  وأُسـر  ،دخول سوق العمـل أو البقـاء فيهـا        

ب الرومـا واألفـراد مـن ذوي     ن إىل اخلارج وطالبو اللجوء والالجئون وشع       واملهاجرو الوافدون
ــسابقون واملــشردون وغــري      ــسابقون واملــدمنون ال ــة واملــساجني ال ــة والديني اخلــصوصيات اللغوي

 االجتمـاعي   النبـذ  يواجهـون أو يهـددون مبواجهـة         وغريهم من فئـات البـشر الـذين       املستخدمني  
ــن ســوق العمــل    ــتبعاد م ــ. واالس ــدعم     ويق ــب خــدمات ال ــابعون ملكات ــون الت ــراد العلمي دم األف

 : االجتماعي اخلدمات التالية
 الدعم واملشورة يف االني االجتماعي والنفساين -  
  ذات الصلةمتكني وتفعيل األطراف -  
 توعية وتثقيف أصحاب األعمال والشركات -  
 دعم وتعزيز أُسر األفراد املعنيني -  
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  مع اهليئات االجتماعية يف اتمع احملليتطوير التعاون -  
 االسـتخدام والـدمج     لنتائج فيما يتعلق بالتقـدم احملـرز يف جمـال         تقييم األعمال وا   -  

 االقتصادي أو إعادة دمج املستفيدين -االجتماعي
 املركز الوطين للرعاية االجتماعية يف حاالت الطوارئ-ثالثاً 

عيـة يف حـاالت الطـوارئ مت إنـشاؤه كوحـدة المركزيـة              املركز الوطين للرعاية االجتما    - ٣٥
 ٢٦٤٦/٩٨ القـانون   مـن ١٣منبثقة عن املنظمة الوطنية للرعاية االجتماعية علـى أسـاس املـادة            

ــيريه  ــام    ليـــصبحومـــن مث جـــرى تغـ ــانون العـ ــستقلة مـــن مؤســـسات القـ ــسة مـ ــانون ( مؤسـ القـ
واملركـز  . حة والرعايـة وزارة الـص  تتخذ مقرها يف أثينا حتت إشراف وسيطرة        ) ٣١٠٦/٢٠٠٣

ــم         ــة ودع ــاجني إىل رعاي ــراد احملت ــة يف حــاالت الطــوارئ خيــدم األف ــة االجتماعي ــوطين للرعاي ال
ــذين يو      ــالغني ال ــددة الب ــصورة حم ــوريني وب ــاعيني ف ــال    ااجتم ــات واألطف ــف األزم ــون مواق جه

 العنـف   والنساء من ضـحايا ،والشباب احملرومني من الرعاية األسرية وضحايا العنف أو اإلمهال   
 :  ما يلي فتضم حتديداً اخلدمات املقدمةأما .أو املسنني الذين يشعرون بالوحدة

 التدخالت االجتماعية يف حاالت الطوارئ، )أ(  
 العمل بصورة مؤقتة على تقدمي املأوى والغذاء والكساء، )ب(  
 تقدمي معلومات عن مسائل الرعاية، )ج(  
 لفردي واجلماعة واتمع،الدعم باملشورة على املستوى ا )د(  
تنسيق وتنفيذ برامج التضامن االجتماعي والتطوع من أجـل مواجهـة حـاالت              )و(  

 الطوارئ
ــات       )ز(   ــر والفئـ ــراد واألسـ ــل إىل األفـ ــصرية األجـ ــسانية القـ ــساعدة النفـ ــدمي املـ تقـ

 .السكانية
ات ويتـــألف املركـــز الـــوطين للرعايـــة االجتماعيـــة يف حـــاالت الطـــوارئ مـــن الوحـــد  - ٣٦

 : التنظيمية التالية
 مركز التنسيق -  
 : الوحدات اإلقليمية اليت تقدم خدمات الرعاية يف احلاالت ذات الصلة وهي -  
 تقــدم خــدمات املــشورة والــدعم النفــساين إىل  الــيتمراكــز الــدعم االجتمــاعي )أ(  

 األفراد الذين يزوروا
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ــة (دور املــأوى لألجــل القــصري   )ب(   ــست) ســاعات قليل ــاجني إىل وت ــراد احملت  قبل األف
  إىل خدمات الرعاية االجتماعيةإحالتهممأوى فوري من أجل دعمهم و

ستقبل األفـراد اللـذين ينتمـون إىل        دور املأوى على املدى القصري واملتوسط وتـ        )ج(  
) وو اإلعاقـات النـساء واألمهـات واملراهقـون وذ   (الفئات الـسكانية املستـضعفة      

العنف أو اإلمهال أو االستغالل أو االفتقـار  (ارئ   طو والذين يواجهون حاالت  
 )إىل املأوى أو الغذاء

  تنفيـذ  ولتعزيز خدمات املركـز الـوطين للرعايـة االجتماعيـة يف حـاالت الطـوارئ، بـدأ                 - ٣٧
 ومـن أجـل تعريـف    . استخدام املـواد املطبوعـة    إعالمي من خالل وسائل اإلعالم يشمل     برنامج  

 يف ســياق  مبــشروع مهــم ينفــذ التــصريحاالت املطروحــة متالطلــب وتــسجيل ورصــد إدارة احلــ
 .“جمتمع املعلومات” التشغيليالربنامج 

  املنظمات غري احلكومية واملساعدة االجتماعية -رابعاً التطوع
اص بـــدور املنظمـــات غـــري اخلـــهتمـــام ال ا، يف ظـــلوزارة الـــصحة والرعايـــةتـــستطيع  - ٣٨

 ومـن   .ي دوراً يف ميدان الرعايـة االجتماعيـة والـصحة          أن تؤد  ،احلكومية التطوعية وغري الرحبية   
 ممـن   بالتـشغيل  القـائمني    يسري تعاوـا مـع القطـاع العـام مت إنـشاء إدارة التطـوع واعتمـاد                أجل ت 

 مـــن و٢٠٠٠نـــوفمرب /ينتمـــون إىل مديريـــة الرعايـــة االجتماعيـــة والتـــضامن يف تـــشرين الثـــاين
 : اختصاصات هذه اإلدارة ما يلي

  القانوين ذي الصلةوضع اإلطار -  
  -  لي القطــاع اخلــاص يف ميــدان الرعايــة االحتفــاظ بــسجل وطــين وإقليمــي ملــشغ

االجتماعية غري الرحبية فضالً عن سجل خـاص بـاملتطوعني مـن املنظمـات غـري               
 احلكومية

ــدابري  -   ــة   ل الالزمــةدراســة الت ــة يف ميــدان الرعاي ــز اخلــدمات الطوعي وضــع وتعزي
 ة فيهااالجتماعية واملسامه

  األنشطة الطوعية االعتراف بعوامل متيز–تعريف الدوافع األخالقية  -  
 خامساً الفئات املستضعفة

  الالجئون–املهاجرون 
ــة  - ٣٩ ــاجرين اليونانيـ ــة املهـ ــانون   ،سياسـ ــه القـ ــا بـ ــو الـــذي يعرفهـ  ٢٩١٠/٠١ علـــى النحـ

 علـى األرض اليونانيـة      وتعديالته دف من ناحية إىل إرساء قواعـد اهلجـرة واإلقامـة لألجانـب             
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 .تيـسري دجمهـم يف اتمـع اليونـاين      ضمان حقـوقهم األساسـية و      من ناحية أخرى إىل   ى  مترفيما  
مـن أجـل إجـراء      ) ٢٠٠٢-٨-١٨٨/١املرسـوم الرئاسـي     ( معهد سياسـات اهلجـرة       أُنشئ قدو

 سياســات اهلجــرة وتنفيــذها مبــا يف ذلــك القــضايا املتعلقــة بالــدمج االجتمــاعي   البحــوث حــول
ــايف  ــاجرينوالثق  ٢٠٠١-٩-٢٩٥/١٩ املرســوم الرئاســي  وباإلضــافة إىل ذلــك يقــضي  . للمه

  بإنـشاء  بشأن إنشاء مديرية األجانب واهلجـرة يف وزارة الداخليـة واإلدارة العامـة والالمركزيـة              
 إدارة للدمج االجتماعي من أجل معاجلة هذه القضايا

ــا األجا    - ٤٠ ــوق الرعاي ــاين حبق ــشريع اليون ــرف الت ــة    ويعت ــأمني واحلماي ــق بالت ــا يتعل نــب فيم
االجتماعية بصورة مساوية ملا يناظرها من حقوق املواطنني اليونان شريطة أن يكون هلـم إقامـة               

علــى أن اإلقامــة القانونيــة يف الــبالد ال . وحــق إعــادة مشــل األســرة مــضمون. قانونيــة يف الــبالد
 املؤسـسات الطبيـة     أن مـوظفي   كمـا    .ارس احلكوميـة  تشكل شرطاً لتسجيل طفل أجنيب يف املـد       

 بـصورة عاجلـة فـضالً عـن األطفـال       للعـالج ملزمون بتقدمي اخلدمات للرعايا األجانب احملـولني        
 .القصر بصرف النظر عن قانونية إقامتهم يف اليونان

حـل إىل   من منطلق االعتراف بالصعوبات املوضوعية فيما يتعلق بوصـول الـسكان الر           و - ٤١
ــو  ــة  تعمــل طينهياكــل نظــام الــصحة ال ــة اليوناني  يف هــذا  إجــراءات تكميليــةعلــى وضــعالدول

ففي سياق مركز مكافحة األمراض اخلاصة يـتم تـسجيل ومكافحـة ورصـد انتـشار       . اخلصوص
ــراض بــني صــفوف هــؤالء الــسكان      األجانــب ســواء كــانوا قــانونيني أو غــري قــانونيني      (األم

ــون إخل  ــشوارعبرنــامج ”كمــا يــتم تنفيــذ   ) والالجئ  يهــدف إىل توعيــة املهــاجرين   الــذي“ال
 .النفساين_ ودعمهم بالرعاية الطبية والدعم االجتماعي 

 ومفوضـية األمـم   األمانـة العامـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني         وقَّعت   ٢٠٠٢ويف عام    - ٤٢
 جهد مشترك لتعزيـز حقـوق النـساء والفتيـات            إطار املتحدة لشؤون الالجئني مذكرة تعاون يف     

ن حصلن على اللجوء أو تقدمن بطلبات للجوء أو حصلن على مركـز إنـساين يف       القاصرات مم 
ومـن نتـائج هـذه      . ٦١/١٩٩٩ وللمرسـوم الرئاسـي      ١٩٥١اليونان طبقاً التفاقية جنيـف لعـام        

 يونـان فيمـا يتعلـق باالحتجـاز وظـروف         اإلجراءات املتناسقة صدور تعميم عن رئـيس شـرطة ال         
 . إشارة خاصة إىل معاملة النساء احملتجزاتيث ترداللجوء ح من طاليباحتجاز األفراد 

 وصــندوق الالجــئني األورويب بتمويــل تــشغيل هياكــل وزارة الــصحة والرعايــةوتقــوم  - ٤٣
املعهـد اليونـاين    (الستقبال ودمج الالجئني وطاليب اللجوء من جانـب املنظمـات غـري احلكوميـة               

)  وأطبـاء العـامل إخل     ،س اليونـاين لالجـئني     والـ  ، والـصليب األمحـر اليونـاين      ،للتضامن والتعـاون  
ويوىل اهتمام خاص بالفئات املستضعفة من السكان الالجـئني وبـصورة أكثـر حتديـداً بـضحايا                 
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 وأُســر الوالــد الوحيــد وذوي اإلعاقــات والنــساء      القاصــريناحلــرب والتعــذيب وباألحــداث  
 .واألفراد ممن يعانون مشاكل صحية خاصة

 تـشغيل مركـز لألطفـال       ، ضـمن أشـياء أخـرى      ، متـول   والرعايـة  وزارة الـصحة   كما أن  - ٤٤
ــني       ــراوح عمــرهم ب ــن يت ــذويهم مم ــصحوبني ب ــون اللجــوء ( ســنة ١٨ و ١٥غــري امل يف ) ويطلب

 يـدار   )برومثيـوس (ن مع جملـس الالجـئني اليونـاين، كـان هـذا الربنـامج               وبالتعاو. كريت/أنوغيا
املستـضعفني واألسـر ذات   األفـراد  اث وأتيكـا ويركِّـز علـى األحـد    / يف بيكـريب ٢٠٠٢منذ عـام   
ومنها مثالً اخلط اهلـاتفي الـساخن       (ويف الوقت نفسه فهو يشارك يف الربامج اتمعية         . األطفال

 يف اليونـان مـن خـالل        الـذي يهـدف إىل تأهيـل ودمـج الالجـئني          ) للمعلومات ودعـم الالجـئني    
 .أوى والتدريب املهين الرعاية النهارية لألطفال وتوفري سبل املمن قبيلإجراءات 

 بتمويـل الـس     ،وتقوم مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني ضـمن مـا تقـوم بـه                   - ٤٥
اليونـاين لالجــئني ومعهـد العمــل االجتمــاعي مـن أجــل تقــدمي اخلـدمات القانونيــة واالجتماعيــة     

اء مـن   واالقتصادية اخلاصة إىل الفئات املستضعفة وهي تـشمل النـساء مـن ربـات األسـر والنـس                 
ضحايا التعذيب أو العنف اجلنسي مع إجياد مراكز للثقافات املشتركة لصاحل النساء الالجئـات              

حيـث يـتم تعزيـز التقـارب بـني        ) اللغـة اليونانيـة   بـدورات دراسـية يف      وبرياض األطفـال    مزودة  (
 .هؤالء النساء وبني نساء اتمع احمللي

 تابعـة ملعهـد العمـل       “وإيفا” “نفيلي”عنوان  كما متول مفوضية األمم املتحدة برامج ب       - ٤٦
سكان منظم وخاضـع لإلشـراف ويتعلـق        إل لب توفري الس   والربنامج األول يتمثل يف    .االجتماعي

 مـن الالجـئني   تـسكنها الفئـات املستـضعفة   ل غـرف  مـن غـرفتني إىل ثـالث   باستئجار شقق تضم   
 –، فـضالً عـن الـدعم االجتمـاعي          يواء والغذاء والنقـل    تكاليف اإل  ويتم تدبري . وبالذات النساء 

ــة     ــة والـــصحية والوظيفيـ ــة والطبيـ ــة بالقـــضايا القانونيـ النفـــساين واملـــشورة واملعلومـــات اخلاصـ
ويف الوقت نفسه فهم يشاركون يف دورات اللغـة اليونانيـة كمـا يـتم مـن                 . والتعليمية إىل آخره  

 “إيفـا ”أمـا برنـامج     . هنيـاً خالل االتصاالت باتمعات احمللية تعزيز فرص تعليمهم وتأهيلهم م        
 معـــارفهن وقـــدران ويهـــدف إىل متكينـــهن مـــن خـــالل إثـــراء . فيتمثـــل يف دمـــج الالجئـــات 

 التــشديد بــصفة خاصــة علــى  يف ســوق العمــل ويف اتمــع احمللــي، ومــع  وإمكانــات اخنــراطهن
ــرأة وتقــ    ــة الــصحية للم ــشورةدميالرعاي ــساء والــصحة       هلــا امل ــسائل أمــراض الن ــا يتعلــق مب  فيم

ويــتم كــذلك حتــصني األطفــال وتقــدمي خــدمات اإلســعاف . شخــصية والتغذيــة ومنــع احلمــلال
وجيري كذلك تطوير اإلجراءات الالزمة إىل اكتساب النـساء القـدرات املهنيـة وزيـادة             . األويل

 .فرص تشغيلهن
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.  يف مركــز أثينــا لطــاليب اللجــوء   مــسائية للمــأوى وتــدير منظمــة أطبــاء العــامل دوراً     - ٤٧
مج يقدم كذلك الرعاية الطبية من خالل عيـادة مفتوحـة متعـددة األغـراض كمـا يكفـل                   والربنا

ونيـة  املزيد من سبل املأوى الدائم والعمل من خالل اخلدمة االجتماعية وتقـدمي املعلومـات القان              
  األفــراد احملتــاجني والالجــئني يف املنطقــة باســتخدام الوحــدات  والــدعم النفــساين مــع مــساعدة 

 . للمهن اإلبداعية ألبناء املهاجرينويف الوقت نفسه يدار هيكل. املتنقلة
يف اليونـان فيـديرون بـرامج تقـدم الرعايـة الـصحية األوليـة إىل                “ أطباء بال حدود  ”أما   - ٤٨

. حياولون تلبية متطلبام االجتماعية أو القانونيـة      هم  الالجئني واملهاجرين والنازحني العائدين و    
عددة األغراض يف أثينا علـى تقـدمي خـدمات الـدعم املواكبـة فحـسب بـل             وال تقتصر العيادة املت   

 وتــشجيع املهــاجرين والالجــئني وتنميــة مهــارام     دم كــذلك الــدعم الطــيب ــدف دعــم    تقــ
 وهم يديرون كذلك مكتبـاً السـتقبال وتوعيـة          .االجتماعية واحليلولة دون استبعادهم اجتماعيا    

الستقبال والدعم االجتماعي والنفساين والقـانوين األويل       املهاجرين والالجئني وهو يوفر سبل ا     
ــبل الــدعم       فــضالً عــن مزيــد مــن الــدعم مــن خــالل تقــدميهم إىل الوكــاالت املتخصــصة يف س

 .القانوين والنفساين واملهين
اهلجـرة واملـشكلة   ” بـشأن  ٢٠٠١وقد نظمت رابطة النساء اليونانيات مـؤمتراً يف عـام        - ٤٩

 .“الدميغرافية
ــامج األورويب   - ٥٠ ــوان  ٢٠٠٢ “دافــين”ويف ســياق الربن  ويف ظــل“ ماليكــا”، وحتــت عن

املوجـه إىل   “ دليل املمارسـات اجليـدة    ”مركز التدريب املهين، مت إعداد ونشر       أيضاً مع   شراكة  
التعليمــات املتعلقــة بطــاليب ”املـوظفني العــاملني مــع الالجـئني وهــو يهــدف إىل تعزيــز وتكييـف    

 . بالفعل يف البلدان األخرىاملطروحة“ قضايا اجلنسنياللجوء فيما يتصل ب
وتــنظم رابطــة األخــوات النــسائية يف اليونــان فعاليــات اجتماعيــة ومناســبات للتــسوق    - ٥١

وهـي متـول   . وتستخدم عائداا لتقدميها إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف اليونان    
 دورات يف اإلنكليزيــة لألطفــال األجانــب وتــنظمانيــة أو أيــضاً الــدورات املقدمــة بــاللغتني اليون

احلاســوب إضــافة إىل خــدمات طبيــة تقــدم إىل النــساء مــن املهــاجرات والالجئــات فــضالً عــن   
وقــد مت يف هــذا . توزيــع املنــشورات اإلعالميــة الطبيــة ومــساعدة أســر الالجــئني ماديــاً ومعنويــاً 

 . املؤسسي للمهاجرين يف اليونانالصدد إنتاج وتوزيع منشور إعالمي بشأن الوضع
وتقوم ممثليـة مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني يف اليونـان بتنفيـذ سلـسلة مـن                       - ٥٢

الـيت  اإلجراءات لصاحل النساء من الالجئات وطالبات اللجوء ومن ذلك زيـارة منـاطق احلـدود                
لقات دراسية تدريبيـة    حاالت كثيفة من وصول الالجئني واملهاجرين إضافة إىل تنفيذ ح         تشهد  

 تنفيـذ   ويـتم كـذلك   . جتماعيـة ورعايـة طالبـات اللجـوء       للسلطات احمللية فيما يتعلق باحلماية اال     
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ــوىل        ــإلدارة العامــة حيــث ي ــة ل ــة للقــضاة واملدرســة الوطني حلقــات دراســية يف املدرســة الوطني
 تـدرج هـذه     وقـد عملـت أكادمييـة الـشرطة علـى أن          . االهتمام إىل القـضايا املتـصلة بالالجئـات       

 والتوعيـة سـواء للـرأي العـام أو        اإلعالمويف سياق إجراءات    .  ضمن منهجها   الدراسية احللقات
 تطبـع املنـشورات وتـصدر    مـؤمترات صـحفية و   تنظَّم ن القضايا املتصلة بالالجئات،   ات ع للسلط
 ري حفلة موسيقية يف قاعة أثينا املوسـيقية وتنظـيم حلقـات دراسـية للمنظمـات غـ                 كما تقام  جملة

 تعريـف مركـز الالجـئ       وزيع دليل على الـسلطات بـشأن         بت وقد قامت هذه الدوائر   . احلكومية
 ويــشمل ذلــك أســباب تقــدمي ،معلومــات عــن بلــدان املنــشأ بالنــسبة لالجــئنيملــف إضــافة إىل 

العنـف املوجـه ضـد املـرأة      /العنـف اجلنـسي   ”وقامت كذلك بتوزيع كتيب عـن       . احلماية للنساء 
 قامـت  ٢٠٠٤ويف عـام  . على املنظمات غري احلكومية واحملـامني “  جنساينالالجئة على أساس 

بإجراء ونشر دراسة استقـصائية عـن ظـروف املـرأة والطفـل يف مراكـز اسـتقبال طـاليب اللجـوء                      
التقرير الـسنوي   ”ويف كل سنة تقدم إىل وزارة النظام العام         . القائمة حالياً يف كل أحناء اليونان     

الصادر عن مكتب أثينا ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني ويـشمل            “ عن محاية الالجئني  
بنـشر جملـد عـن الفقـه        كـذلك    تقوم سنوياً و. التقرير تعليقات على معاملة الالجئات يف اليونان      

وهـذا الـد    . القانوين بشأن املسائل املتصلة بالالجئني وطاليب اللجوء مبـا يف ذلـك قـضايا املـرأة               
 .احملامني والقضاة ويشكل مرجعاً ودليالً تقييمياً للحماية األجنع لالجئنيموجه إىل دوائر 

 الروما
للجنـة  ا تضطلع مبسؤوليتها يف سياق خطة اإلجراءات املتكاملة لشعب الروما اليوناين،          - ٥٣

مت تنفيـــذ الوزاريـــة الـــيت تقـــوم بتنـــسيق أعماهلـــا وزارة الداخليـــة واإلدارة العامـــة الالمركزيـــة،  
ويف ميـدان   . ١٩٩٧عـام    االستبعاد االجتماعي لـشعب الرومـا منـذ           املوجهة ملعاجلة  اإلجراءات

 اإلجنــاز يف أقــاليم املنظمــات والــسلطات قيــدأو هــي  مــشاريع دعــم الــسكن اإلســكان، أجنــزت
ومت كذلك منح قـروض لإلسـكان إىل شـعب          .  حيث توجد خميمات الروما    ٥٣احمللية وعددها   

 –ويف ميــدان التعلــيم  . سكنمــ أو بنــاء أو إكمــال بنــاء   الغجــر يف اليونــان مــن أجــل شــراء    
ــة    ــرامج تعليمي ــدريب، نفــذت ب ــصاحل الت ــا يف   ل ــالبالد ٣٠أطفــال الروم ــة ب ــدان .  منطق ويف مي

ــة والداعمــة     ــرامج للتــشغيل والتــدريب واخلــدمات التكميلي ــة، نفــذت كــذلك ب وتقــوم . العمال
زيـة بتنفيـذ بـرامج ثقافيـة يف مجيـع اـاالت             وزارتا احلضارة والداخلية واإلدارة العامة والالمرك     

الــيت يتواجــد فيهــا ســكان مــن شــعب الرومــا كمــا مت تنفيــذ بــرامج يف جمــال األلعــاب الرياضــية  
 .)٣٥(بواسطة األمانة العامة لأللعاب الرياضية وبالتعاون مع منظمات السلطات احمللية

 
                                                         

 . من هذا التقرير١٢انظر أيضاً اجلزء األول من املادة   )٣٥(    
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  الرعاية املقدمة للمسنني وذوي اإلعاقات–سادسا 
ــة      يف  - ٥٤ ــشغيل مراكــز الرعاي ــدعم اتمعــي الثالــث، متــت املوافقــة علــى ت ســياق إطــار ال

 وـدف هـذه     .“املـساعدة يف البيـت    ”النهارية للمسنني إضافة إىل وحدات جديدة من برنامج         
الــربامج إىل رعايــة املــسنني وكــذلك ذوي اإلعاقــات مــن أجــل تزويــد النــساء الالئــي يتعهــدن    

أما مراكز الرعايـة النهاريـة للمـسنني        .  بفرصة دخول سوق العمل    برعاية هذه الفئات اإلنسانية   
ــى أنفــسهم أو        ــاجزين عــن االعتمــاد الكامــل عل ــراد الع ــومي لألف فهــي وحــدات اإلســكان الي

الـذين تتحمـل بيئتـهم    “ اإلعاقات احلركية والشيخوخة الواهنة وما إىل ذلك (مساعدة أنفسهم   
شاكل اجتماعيـة واقتـصادية خطـرية أو مـشاكل     األسرية مسؤوليات يف جمال العمل أو تواجه م       

وكــل مركــز مــن مراكــز . صــحية صــعبة وال ميكنــها االســتجابة إزاء احتياجــات هــؤالء األفــراد
وهذه املراكـز تتـصل مـن الناحيـة         . الرعاية النهارية للمسنني حيتاج إىل ترخيص إلنشائه وإدارته       

وتتعـاون هـذه    . ا أن تعمل يف نفـس اـال       التشغيلية مبراكز احلماية املفتوحة للمسنني اليت ميكنه      
املراكز كذلك مع الوكاالت احمللية اليت تقدم اخلـدمات االجتماعيـة وتنفـذ بـرامج مماثلـة فـضالً                   

 .عن الوحدات الصحية
وتقدم كـذلك رعايـة املرضـى بواسـطة وحـدات الرعايـة للمـسنني وتعـد مـن كيانـات                      - ٥٥

ويتبـع إطارهـا التنفيـذي القـانوين        . غري موجه للـربح    وأالقانون اخلاص وتتسم بطابع غري رحبي       
 .٢٣٤٥/٩٥أحكام القانون 

برنـامج مـساعدة   : وفضالً عن ذلك ففي ميدان رعايـة املـسنني مت تنفيـذ الـربامج التاليـة               - ٥٦
 إضـافة   “واملـساعدة عـن بعـد يف البيـت        ”اإلسكان واملعاش التقاعدي لغـري املـشمولني بالتـأمني          

 .خيمات الصيفية ويئة احلمامات العالجية الطبية للمسننيإىل املشاركة يف امل
 رعاية خارطة ال–سادسا 

ــة قامــت  - ٥٧ ــصحة والرعاي ــة  وزارة ال ــشاء خارطــة رعاي ــضم اخلــدمات   باســتحداث وإن  ت
جيلها واهلياكل املتـصلة بتقـدمي الرعايـة االجتماعيـة علـى أسـاس وطـين شـامل حبيـث جيـري تـس                  

 وبــرامج الرعايــة االجتماعيــة احلاليــة حــسب البلديــة واملقاطعــة  أمــا هياكــل الرعايــة. وتــصنيفها
 أيــضا فرصــة ه اخلارطــة فيمــا تتــيح خارطــة الرعايــةواملنطقــة فهــي مــسجلة للمــرة األوىل يف هــذ

 .تقييمها
 ١٤املادة 

ــة،         - ١ ــرأة الريفي ــا امل ــيت تواجهه ــشاكل اخلاصــة ال ــا امل ــدول األطــراف يف اعتباره ــضع ال ت
تؤديهــا يف تـأمني أسـباب البقــاء اقتـصاديا ألسـرا، مبــا يف ذلـك عملــها يف      واألدوار اهلامـة الـيت   

قطاعــات االقتــصاد غــري النقديــة، وتتخــذ مجيــع التــدابري املناســبة لــضمان تطبيــق أحكــام هــذه     
 .االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية
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املـرأة يف املنـاطق   تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد      - ٢
الريفيــة لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس التــساوي مــع الرجــل، املــشاركة يف التنميــة الريفيــة            

 :واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف
 املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات؛ )أ(  
ــة الــصحية املالئمــة، مبــا     )ب(   يف ذلــك املعلومــات والنــصائح  نيــل تــسهيالت العناي

 واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة؛
 االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ )ج(  
احلــصول علــى مجيــع أنــواع التــدريب والتعلــيم، الرمســي وغــري الرمســي، مبــا يف  )د(  

ى فوائـد كافـة     ذلك ما يتصل منه مبحو األمية الوظيفية، واحلصول كـذلك، يف مجلـة أمـور، علـ                
 اخلدمات اتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءا التقنية؛

تنظيم مجاعات املـساعدة الذاتيـة والتعاونيـات مـن أجـل احلـصول علـى فـرص                  )هـ(  
 اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلسان اخلاص؛

 املشاركة يف مجيع األنشطة اتمعية؛ )و(  
فرصــة احلــصول علــى االئتمانــات والقــروض الزراعيــة، وتــسهيالت التــسويق    )ز(  

والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مـشاريع إصـالح األراضـي واإلصـالح الزراعـي                 
 وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

ح التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيمـا يتعلـق باإلسـكان واإلصـحا              )ح(  
 .واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واالتصاالت

 هيكل القطاع الزراعي -أوال 
ــومي    - ١ ــصاد الق ــاً يف االقت ــان دوراً مهم ــة يف اليون ــؤدي الزراع ــرغم أن و. ت ــوة العب مــل ق

مـا زالـت تـشكل أكـرب        ف اخنفضت اخنفاضاً ملموساً يف العقود األخـرية،         املستخدمة يف الزراعة،  
 .سكان الناشطني اقتصادياً يف البالد من جمموع الشرحية

ظ أن النـسبة املئويـة      وفيما يتعلق بالقوة العاملة من النساء يف جمال صـيد األمسـاك يالحـ               
 . من نسبة النساء املستخدمات يف جمال الزراعةما برحت أقل
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ومع ذلك فحقيقة أن معدل خـروج املـرأة مـن هـذا اـال، فـضالً عـن معـدل خـروج                         
دو وكأنه ينخفض اخنفاضاً كبريا يف الـسنوات األخـرية وهـو أمـر ال بـد أن يعـد مـن                      الرجل، يب 

ــة للـــشبان   . األمـــور املـــشجعة ــاه ميكـــن أن يعـــزى إىل حقيقـــة أن التـــدابري الداعمـ ــذا االجتـ وهـ
 .واملزارعات ما برحت يف حال من التوسع

 يف ٦٠ لنحـو    ويالحظ أن الزراعة ما زالت يف املناطق الريفيـة تـشكل احلرفـة الرئيـسية               
 .املائة من جمموع عدد النساء العامالت

 البيانات اإلحصائية املتعلقة مبشاركة املرأة يف القطاع األويل -ثانيا 
طبقاً لدائرة اإلحصاء الوطنية يف اليونان توضح البيانـات أن املـشاركة املـسجلة للمـرأة                 - ٢

 :يليف اإلنتاج األويل حسب املوقع يف سلك املهنة هي كالتا
 :١اجلدول 

ــسنوات       ــة لل ــع يف ســلك املهن ــستخدمات يف القطــاع األويل حــسب املوق ، ٢٠٠٣-٢٠٠٠امل
 الربع الثاين

  املهنةسلكاملوقع يف 

 السنة

مستخدمات 
 النفسحلساب 

مع وجود عاملني

مستخدمات حلساب 
 دون وجود النفس

 مبرتب عاملني

مساعدات يف 
أعمال األسرة 
 اموع التجارية

٣١٦ ٦١١ ١٧٣ ٥٠٠ ٧ ٨٧٨ ١٢١ ٩٩٩ ١٣ ٢٣٣ ٢٠٠٠ 
٢٨٦ ٧٢٦ ١٤٥ ٢٠٤ ٧ ٣٠٠ ١٢٣ ١٢٤ ١١ ٠٩٩ ٢٠٠١ 
٢٨٣ ٨٦٦ ١٣٦ ٥٢٧ ٦ ٩٨٦ ١٢٩ ٨٨٧ ١٠ ٤٦٦ ٢٠٠٢ 
٢٩١ ٣٠١ ١٤٠ ٣٧٥ ٧ ٢٩٥ ١٣٣ ٤٩٦ ١٠ ١٣٥ ٢٠٠٣ 
 التغيرات
٢٠٠٣-٢٠٠٠

- ٢٥ ٣١٠- ٣٣ ١٢٥- ٥٨٣- ١١ ٤٩٧ ٣ ٠٩٨ 

 ٪٨- ٪١٩ ٪٧,٤٠- ٪٩,٤٢٪٢٣,٤-نسبة التغير املئوية
 . دائرة اإلحصاء الوطنية يف اليونان:املصدر

 ، إدارة التوثيق)كيثي( مركز حبوث املساواة :جتهيز البيانات
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 ١الرسم البياين 
التغيرات يف استخدام املرأة يف القطاع األويل حسب املوقع يف سلك املهنـة بـاآلالف للـسنوات          

٢٠٠٣-٢٠٠٠ 
 
 
 
 
 
 
 

  أ١ين الرسم البيا
النــسبة املئويــة للتغيــرات يف اســتخدام املــرأة يف القطــاع األويل حــسب املوقــع يف ســلك املهنــة     

 ٢٠٠٣-٢٠٠٠للسنوات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مديرية االقتصاد الزراعي احمللي، مكتب املساواة، وزارة الزراعة :املصدر
 ، إدارة التوثيق)كيثي( مركز حبوث املساواة :جتهيز البيانات

 
النساء املستخدمات يف القطاع األويل حسب املوقع يف سلك املهنة 
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 ٢٠٠٣-٢٠٠٠النسبة املئوية للتغير

٢٠٠٣-٢٠٠٠نسبة التغير املئوية  

دمات حلساب النفس مستخ 
 مع موظفني

مستخدمات حلساب النفس  
  موظفنيبدون

مساعدات يف األعمال  مبرتب 
 لألسرة التجارية

 اموع
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 اللوائح التشريعية -ثالثا 
سجل املزارعني واملـشاريع    ” بشأن   ٢٣٣٢/١٩٩٥من القانون   ) د (٥ الفقرة   ١املادة   - ١

ــة واألحكــام األخــرى   ــأن  “ الزراعي ــسلِّم ب ــي ميكــن أن يكــون أي    ”ت ــشروع الزراع ــيس امل رئ
 “شخص بصرف النظر عن نوع اجلنس

تنظـــيم املـــسائل اخلاصـــة ” بـــشأن ٣١٤٧/٢٠٠٣ مـــن القـــانون ٢، الفقـــرة ١املـــادة  - ٤
ــربي     ب ــاملزارعني امل ــصلة ب ــسائل املت ــة وحــل امل ــاد تنــصيبهم    األراضــي الريفي ــد أو يع ــذين أعي ن ال

 مـن   ٢٤ مـن املـادة      ١والفقـرة   ) أ(مـن البنـد     ) أأ(حلّت حمل البند الفرعي     “ واألحكام األخرى 
 :القانون الزراعي على النحو التايل

األزواج يف حــاالت املــزارعني بــ ا يتعلــقفيمــ :املزارعــون املتزوجــون” )أأ(   
. الشخص املسؤول عـن إدارة املـشروع الزراعـي هـو املـستفيد            يعد  املتزوجني،  

 “وفيما يتعلق باملعدمني، فإن ملكية الزوج اآلخر تؤخذ يف االعتبار
 : من القانون املذكور أعاله تشمل ما يلي٨ من املادة ١وفضالً عن ذلك، فالفقرة   
لــيت أعطيــت أو يــتم إعطاؤهــا للمــزارعني املتــزوجني طبقــاً ألحكــام  احلقــول ا”   

 مـن القـانون الزراعـي علـى     ٢٤ باملـادة  ١البند الفرعي أأ من البند أ من الفقرة   
 مـن هـذا القـانون، ميكـن بيعهـا مبوافقـة             ١النحو الذي عدلَت به مبوجب املادة       

 األمــر احملكمــة وإذا مــا اختلــف الزوجــان تنظــر يف. الفــرد اآلخــر مــن الــزوجني
 ومــا بعــدها ولقــانون ٧٣٩وللقــضاة طبقــا إلجــراء املــادة  . االبتدائيــة املختــصة

اإلجراءات املدنية، وبناًء على أي فرد من الزوجني، أن يقرروا بشأن البيـع إذا              
 “ما فرضت ذلك أسباب قطعية أو الحت منفعة واضحة

ادة حتديــد وضــع املــرأة  وقــد ألغــت أحكــام التــشريع اجلديــد حــاالت التميــز ضــد إعــ      
بوصفها من الفالحني املعدمني باعتبار أن إعطاء أي أرض زراعية يف املاضي كان يتعلـق قـصراً       
بالفالح املتزوج أو الذَكَر غري املتـزوج الـذي كـان بوسـعه أن يبيـع قطعـة األرض الـيت منحـت                       

 .عند الزواج دون موافقة زوجته
 ارعاتاحلماية التأمينية للنساء املز -رابعا 

فيمــا يتعلــق باحلمايــة التأمينيــة للنــساء املزارعــات بواســطة منظمــة التــأمني الزراعــي، مت   - ٥
إصدار اللوائح التشريعية التالية دف القضاء على املشاكل اليت خيلقها التأمني االختياري أمـام              

ومبـا أن   . واحد من الزوجني العاملني يف املشروع الزراعـي لألسـرة يف الفـرع الرئيـسي للتـأمني                
واحداً من الزوجني له احلق يف اإلعفاء من أقساط فرع التـأمني الرئيـسي بنـاء علـى بيـان يقـدم                      
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وهـذا  . مبوافقة كال الزوجني، فإن األحكام ذات الصلة عادة ما يتم إعماهلا على حساب املـرأة              
ــأمني         ــز الت ــادة وتعزي ــاء هــذه امل ــرح إلغ ــأمني الزراعــي تقت ــة الت ــل منظم ــذي جع ــسبب ال  هــو ال

 .اإلجباري على كال الزوجني
وفيما يتعلق حبماية األمومة، فإن املرأة املؤمن عليهـا يف فـرع التـأمني الرئيـسي مث تـضع             - ٦

طفالً ثانياً أو أي طفل بعد الطفل الثاين يتم إعفاؤها لفترة معينة من الزمن مـن االلتـزام بـسداد                    
 .أقساط التأمني

 استحقاقات احلمل والـوالدة ومبـالغ املعونـة املاليـة يف            وفضالً عن ذلك مت تعديل مبالغ      - ٧
 :حالة الوالدة على النحو التايل

 ٤استحقاقات احلمل والنفاس تـصل إىل مبلـغ الفئـة التأمينيـة األوىل مـن املـادة                   )أ(  
 .٢٤٥٨/٩٧من القانون 

مني يف   يف املائـة مـن مبلـغ فئـة التـأ           ٥٠املعونة املالية يف حالـة الـوالدة تـصل إىل            )ب(  
الفرع السابق إذا ما متت الوالدة يف مستشفى للقبالة تكون رعاية الـوالدة فيـه               
غري مدفوعة من جانب املنظمـة أو تكـون جمانيـة وذلـك طبقـاً للتـشريع املطبـق                    

 .على منظمة التأمني الزراعية
يف حالة التوائم أو األطفال الثالثة ومن إليهم مـن األحيـاء عنـد تـاريخ تطبيـق                    )ج( 

 يف املائة عن كل طفل بعـد الطفـل          ٥٠الستحقاقات، تزيد استحقاقات احلمل والنفاس بنسبة       ا
 .األول

  صيد األمساك–خامسا 
يف جمال صيد األمساك، تعد نسبة النساء املئوية أقـل مـن نـسبة النـساء املـستخدمات يف                    - ٨

 .الزراعة
ستخدم يف جتهيـز املنتجـات   وعندما تعمل املرأة يف ميـدان صـيد األمسـاك، فإـا عـادة تـ          - ٩

مث يف بيعهــا ) جتهيــز األمســاك امــدة والتعليــب وإعــداد األطعمــة املُدخنــة واململحــة  (الــسمكية 
 .جتاريا
وطبقا لبيانات مديرية استخدامات املصايد السمكية ومنتجات املصايد التابعـة لـوزارة             - ١٠

 موضـحاً   ٢٠٠٣-٢٠٠١كية للسنوات   الزراعة، يأيت استخدام النساء يف جتهيز املنتجات السم       
 :يف اجلدول التايل
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 :٢اجلدول 
املـــستخدمون يف املـــصايد الـــسمكية حـــسب نـــوع اجلـــنس وشـــروط االســـتخدام، الـــسنوات   

٢٠٠٣-٢٠٠٠ 
 

  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ السنة

ويةالنسبة املئ اموع مومسي دائمالنسبة املئوية اموع مومسي دائمالنسبة املئوية اموع مومسي دائم 

 ٥٠,٤٣ ١ ٤٠٩ ٢٣٨ ١ ١٧١ ٤٤,٣٣ ٥٧٥ ٥٤ ٥٢١ ٤٨,٣٩ ١ ٢٤٠ ٢٥٥ ٩٨٥ رجال

 ٤٩,٥٧ ١ ٣٨٥ ٥٥١ ٨٣٤ ٥٥,٦٧ ٧٢٢ ١٨٥ ٥٣٧ ٥١,٠٧ ١ ٢٩٤ ٦٥٠ ٦٤٤ نساء

  ٢ ٧٩٤ ٧٨٩ ٢٠٠٥  ١ ٢٩٨ ٢٣٩ ١ ٠٥٨  ٢ ٥٣٤ ٩٠٥ ١ ٦٢٩ اموع

 
 :٢الرسم البياين

 ٢٠٠١صايد السمكية، النسب املئوية حسب نوع اجلنس للمستخدمني يف امل
 ٢٠٠١حسب نوع اجلنس يف املصايد السمكية، ) نسبة مئوية(املستخدمون 

نساء; 51%رجال; %49

رجال نساء

 

 

 

 



CEDAW/C/GRC/6  
 

05-40577 125 
 

 :١-٢الرسم البياين 
 ٢٠٠١املستخدمون يف املصايد السمكية حسب نوع اجلنس وظروف االستخدام، 

 
 ٢٠٠١ستخدمات يف املصايد السمكية، النساء امل ٢٠٠١الرجال املستخدمون يف املصايد السمكية 

دائم 21

موسمي 79

موسمي 50 دائم  50

 
 :٢-٢الرسم البياين 

 ٢٠٠٢النسب املئوية حسب نوع اجلنس للمستخدمني يف املصايد السمكية، 
 

المستخدمون (نسبة مئوية) حسب نوع الجنس في المصايد السمكية 2002

رجال; %44

نساء; %66

رجال
نساء
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 :٣-٢الرسم البياين 
 ٢٠٠٣ع اجلنس للمستخدمني يف املصايد السمكية، النسب املئوية حسب نو

 

نسب مئوية) 2003 ملسـتخدمون يف املصايد السمكية  ( ا

نساء; 49%رجال; %50 رجال نساء

 

 :٤-٢الرسم البياين 
 ٢٠٠٣املستخدمون حسب نوع اجلنس وظروف االستخدام يف املصايد السمكية، 

النساء املستخدمات يف املصايد السمكية، 2003

موسميات 40

دائمات 60

الرجال املستخدمون يف املصائد السمكية، 2003

دائمون 83

موسميون 17

 .، وزارة الزراعةيد السمكية وعائد ومنتجات املصايدت املصامديرية استخداما :املصدر
 ، إدارة التوثيق)كيثي( مركز حبوث املساواة :جتهيز البيانات



CEDAW/C/GRC/6  
 

05-40577 127 
 

  التعاونيات النسائية–سادسا 
، بـدعم مـن األمانـة العامـة         ١٩٨٣يعد إنشاء التعاونيـات النـسائية، الـذي بـدأ يف عـام               - ١١

ــا    ــسني، معلمــاً ب ــة باملــساواة بــني اجلن ــد مــن اســتثمار    املعني ــامي جدي ــق جمــال دين رزاً علــى طري
 .اإلمكانيات اليت تتمتع ا املرأة الريفية

ــوم  - ١٢ ــة  ١١١ويوجـــد اليـ  الـــسياحية والتعاونيـــات – مـــن التعاونيـــات النـــسائية الزراعيـ
إال أن علينا مالحظـة     . ويف العقود األخرية أظهرت التعاونيات نشاطاً مجاً      .  الصناعية –الزراعية
 .ترويج منتجاا أو خدماا/شاكل اليت تواجهها أساساً تتمثل يف مشاكل توزيعأن امل
لتعـدل  “ التعاونيات الزراعية ” بشأن   ٢٨١٠/٢٠٠٠ من القانون    ٣وقد جاءت املادة     - ١٣

 أشــخاص علــى ٧شــروط إنــشاء التعاونيــات الزراعيــة فبــدأت تطلــب مــن اآلن فــصاعداً توقيــع 
 عضواً علـى حنـو   ٥٠ أو حىت ٢٠حة التعاونية وألغت شرط األقل من أجل صياغة مشروع الئ    
وييسر هذا التعديل إنشاء التعاونيـات الزراعيـة يف اتمعـات    . ما كانت تفرضه القوانني القدمية   

احملليــة الزراعيــة الــصغرية ويــسهم مــن مث يف إقــرار شــروط مواتيــة بالنــسبة الســتخدام املــرأة يف    
 .اتمعات احمللية الريفية

ويف معرض مـساعيها لـدعم ومـؤازرة النـساء مـن أعـضاء التعاونيـات، عملـت األمانـة                     - ١٤
مــستفيدات مــن الربنــامج  العامــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني علــى إدراج النــساء بوصــفهن    

الــذي يــتم تنفيــذه بالتعــاون مــع “ التــدخالت املتكاملــة لــصاحل املــرأة” اهليلــيين الــشامل املعنــون
ومـن هنـا يـشارك الكـثري مـن تعاونيـات املـرأة              . ة مـن خـالل خطـط العمـل        الشراكات اإلقليميـ  

 .كشركاء يف خطط العمل املذكورة
  برامج التعليم والتدريب للنساء املزارعات–سابعا 

 بتنفيـذ مـا يلـي    “دمييتـرا ”قامت منظمة التعليم والتدريب واالستخدام املهـين الزراعـي          - ١٥
 :ول التاليةانظر اجلدا: ٢٠٠٣-٢٠٠١خالل السنوات 

تـــدريب شـــباب املـــزارعني واملزارعـــات حيـــث يتمثـــل اهلـــدف الرئيـــسي مـــن  •  
التدريب يف توعية وتثقيـف شـباب املـزارعني بـشأن حتـسني قـدرام يف تنظـيم                  

-١-١وخــالل الفتــرة بــني . املــشاريع ودعــم أوضــاعهم يف املــشاريع الزراعيــة
أي بنـسبة   ( امـرأة    ٢١٤١ مت تدريب مـا جمموعـه        ٢٠٠٣-١٢-٣١ و   ٢٠٠١
 ). يف املائة من اموع اإلمجايل للمتدربني٣١,٧

تقــدمي دورات تدريبيــة مكثفــة عــن تربيــة النحــل بالتعــاون مــع مديريــة اإلنتــاج   •  
 ويف  ٢٠٠٣-٧-٣١ إىل   ٢٠٠٣-٧-١احليواين بوزارة الزراعة يف الفترة مـن        

 مــن النــساء مربيــات النحــل ومت تدريبــهن  ١٥٢إطارهــا شــارك عــدد جمموعــه  
 ). يف املائة من اموع اإلمجايل للمتدربني٢٥,٣٣ي بنسبة أ(
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 : املؤمترات اليت نظمت من أجل تثقيف وتوعية املزارعات والريفيات–الفعاليات  - ١٦
بالتعـاون مـع    (املؤمترات اليت عقدا األمانة العامة املعنية باملساواة بني اجلنـسني            •  

ووزارة الزراعـة وهيئـات أخـرى       )  اليونـان  االحتاد العام للتعاونيات الزراعيـة يف     
: ومـن ذلـك مـثالً   (لتوعية أعضاء تعاونيات النساء فضالً عـن النـساء الريفيـات       

ــا،     ــساء، أثين ــات الن ــشامل لتعاوني ــيين ال ــرأة ”، مــؤمتر ٢٠٠٠االجتمــاع اهليل امل
ــف ــارتوس “والري ــساء املزارعــات   ٢٠٠١، الي ــشامل للن ــيين ال ــؤمتر اهليل ، “، امل

 .٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين
 و  ١٢حلقة دراسية تعليمية ليومني ألعضاء التعاونيات النسائية عقـدت يـومي             •  

يف ثيـسالونيكي، بالتعـاون مـع    “ دميتـرا ” يف مركـز  ٢٠٠٣سـبتمرب  / أيلـول ١٣
مديرية االقتصاد املرتيل الزراعـي واملركـز األورويب للمعلومـات الزراعيـة التـابع        

 مـن وفـود التعاونيـات       ٥٠وقد شارك يف احللقـة      . للمدرسة الزراعية األمريكية  
 .الزراعية

إصدار منشور إعالمي من جانب األمانة العامـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني                 •  
 .“املرأة والريف”حتت عنوان 

 :الدراسات/البحوث - ١٧
 األمانـة   أجرته،  ٢٠٠٠أكتوبر  /، تشرين األول  “توصيف التعاونيات النسائية  ” •  

االحتاد اهليلـيين العـام لالحتـادات التعاونيـة     واجلنسني، بني ملساواة با ملعنية ا العامة
 .الزراعية ووزارة الزراعة

، دراسة أجرا األمانة العامـة      “إنشاء شبكة للتواصل بني التعاونيات النسائية     ” •  
ــسائية     ــات النــــ ــشامل للتعاونيــــ ــيين الــــ ــاع اهليلــــ ــياق االجتمــــ -١٨(يف ســــ

٢٠/٢/٢٠٠٠.( 
املركـز الـوطين    “ الفرص بني الرجال والنساء والتنميـة الزراعيـة        تكافؤ   دراسة” •  

ــة   ــوث االجتماعيــ ــد –للبحــ ــة،    معهــ ــة والزراعيــ ــة املدنيــ ــوم االجتماعيــ العلــ
 .٢٠٠٠أبريل /نيسان

وصف صورة املرأة يف املناطق الساحلية مع التركيز على املراكـز املهمـة لـصيد                •  
ــا  “األمســاك ــة أثين ــا   حبــوث احل قــسم –، جامع ــة، أثين ــا البحري ــوان والبيولوجي ي
٢٠٠٣. 
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ــدريب      ــيم والتـ ــة التعلـ ــنس، منظمـ ــوع اجلـ ــدربني حـــسب نـ ــزارعني املتـ ــباب املـ ــع شـ توزيـ
 ٢٠٠٣-٢٠٠١واالستخدام املهين الزراعي، دميترا، 

 
النسبة المئوية لتوزيع المتدربات الشابات من المزارعات

ديمترا 2003-2001

26,93 %

31,82 % 34,96 %

2001

2002

2003

 
باللغـة  سـوف يتـاح تـذييل ومرفقـات هـذا التقريـر ألعـضاء اللجنـة         : مالحظة من األمانة العامـة   

 .اليت وردت ا
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 املرفق ألف
 )٥املادة (

  املبادرات املتخذة للقضاء على الصور النمطية اجلامدة–اإلجراءات 
حتــت ) كيثــي(خــالل العــام الدراســي احلــايل، قــام مركــز البحــوث ملــساواة اجلنــسني     - ١

نـها بـرامج تتعلـق      بتنفيـذ بـرامج للتـدخل م      ) األمانة العامة املعنية باملساواة بني اجلنسني     (إشراف  
مبــا يف ذلــك عقــد اجتماعــات إعالميــة يف  “ نــوع اجلــنس ووســائل اإلعــالم”باملوضــوع العــام 

فئـة  (“ توعيـة املدرسـني وبـرامج التـدخل لتعزيـز مـساواة اجلنـسني             ”املدارس يف سياق الربنامج     
يم التعلـ ” يف الربنـامج التنفيـذي       ٤وقد مت إدماجه ضـمن حمـور األولويـة          ) أ/٤/١/١اإلجراءات  

ــاين  ــدريب املهــين األويل الث ــا يف ســوق     ”(“ والت ــرأة وموقعه ــدابري لتحــسني فــرص دخــول امل ت
دف تعزيز مساواة اجلنسني يف قطاع التعليم الثانوي والتدريب املهين األويل بطـرح             ) “العمل

 .املوضوع ذي الصلة يف اإلجراءات املدرسية
بـرامج القـضاء علـى العنـف     : ع مـن قبيـل  وتويل وكالة أنباء أثينا اهتماماً خاصـاً ملواضـي     

املوجه ضد األطفال واملراهقني واملـرأة واملـؤمترات املتـصلة مبـساواة اجلنـسني أو بتحـسني موقـع                  
املرأة يف ميادين من قبيل القوات املسلحة والفعاليات اليت تصور األبعـاد القانونيـة واالجتماعيـة                

ار غـري املـشروع بالنـساء ومحـالت اإلعـالم الـيت             ملوقع املرأة أو ما يتصل بصناعة اجلـنس واالجتـ         
تبادر إىل شنها فئـات املفوضـني اليونـانيني أو أعـضاء الربملـان األورويب مـن أجـل القـضاء علـى                       
أوجه التمييز يف مواقع العمل وفعاليات املنظمات الـصحفية املتـصلة بوجـود املـرأة يف الـصحافة                

امدة يف وسـائل اإلعـالم واجلـوائز املمنوحـة للمـشاريع      اليونانية أو بالصور النمطية اجلنسانية اجل  
اليت تؤازر املرأة لتصل إىل مواقـع املـسؤولية العليـا، واملـؤمترات املعقـودة بـشأن الثقافـة والـسالم            

وأخـرياً مـؤمترات تعقـدها      . مبشاركة نساء مبدعات أو مؤلفات وكاتبات للمسرح أو خمرجات        
 . وسائل اإلعالم وما إىل ذلك بسبيلاملنظمات فيما يتعلق بصورة املرأة يف

تطـوير سـبل التعـاون مـن أجـل املـساواة والتجـانس              ”كما تشارك وكالة أنباء أثينا يف        
ــادرة   “ جتمــاعياال  مــن املؤســسات ٢٣إيكــوال بالتعــاون مــع  وهــو برنــامج يــتم يف ســياق مب

عـالم إزاء  موقـف وسـائل اإل  ”األخرى ويف إطـار هـذا التعـاون مت أخـريا عقـد مـؤمتر دويل عـن            
 .ومشل ظاهرة املوقف العنصري ضد النساء األجنبيات“  وكراهية األجانبالعنصريةظاهرة 

 ٢٠٠٤ ومت إجنـازه بنهايـة عـام         ٢٠٠٢وقد بدأ الربنامج املذكور أعاله مع بدايـة عـام            
 . يف املائة القطاع العام اليوناين٣٠ يف املائة االحتاد األورويب وبنسبة ٧٠وقام بتمويله بنسبة 
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وباإلضافة إىل وكالة أنبـاء أثينـا، كـان املـشاركون اآلخـرون يف جمـال التعـاون الـسابق                     
، شـركة تنميـة بلديـة أثينـا، أطبـاء بـال             )اليونيـسيف (منظمة األمم املتحـدة للطفولـة       : الذكر هم 

حدود، املعهد الوطين للشباب، الشبكة اليونانيـة ملـشاريع التجـانس االجتمـاعي، مركـز العمـل         
نــا، معهــد العمــل االجتمــاعي، معهــد ملــرباكيس للدراســات، مركــز التــضامن والــصمود    يف أثي

الثقايف، مركز العمالة وتنظيم املشاريع يف بلدية أثينا، مركز الدراسات والتوثيق الحتـاد معلمـي               
التعليم الثـانوي، مركـز دعـم الفئـات االجتماعيـة املستـضعفة يف بلديـة أكـارنيس، احتـاد عمـال             

 –، جامعــة أثينــا )SOS( النــسج وامللبوســات واجللــود، قــرى إنقــاذ األطفــال  ومــوظفي صــناعة
ــدريب املهــين       ــدريب املهــين، مركــز الت ــريوس، مركــز الت ، )أكمــون(قــسم اإلعــالم، شــركة إل

اجلماعة اإلثيوبية، اجلماعة األلبانية، احتاد العاملني املهاجرين من بنغالديش، ورابطـة املهـاجرين        
 .األلبان

 تنفيــذ مبــادرة مكافحــة   ٢٠٠٠ مبــادرة إيكــوال اجلماعيــة، مت منــذ عــام     ويف ســياق - ٢
ــالم      ــائل اإلع ــة األجانــب يف وس ــصرية وكراهي ــة   ) درمي(العن ــراكة التنمي  شــبكة –بواســطة ش

 يف املائـــة مـــن ٧٥مكافحـــة العنـــصرية وكراهيـــة األجانـــب يف وســـائل اإلعـــالم ممولـــة بنـــسبة  
وكـــان . ملائـــة مـــن وزارة العمـــل والرعايـــة  يف ا٢٥الـــصندوق االجتمـــاعي األورويب وبنـــسبة  

 :املشاركون يف هذا الربنامج كما يلي
 )كيدي(االحتاد املركزي للبلديات واتمعات احمللية يف اليونان  
 )تيب(التليفزيون اإلقليمي لليونان  
 رابطة الصحف اإلقليمية اليومية 
 االحتاد اهليليين العام ملؤسسات بونتوس 
 ت اليونانيني من مشايل إيروساحتاد رابطا 
 وكالة األنباء املقدونية 
 )كنسول(مركز التعليم املهين  
 )سابقا وزارة الصحافة واإلعالم(األمانة العامة لالتصال واألمانة العامة لإلعالم  
 راديو وتليفزيون اليونان 
 “ةشركة االتصاالت والبحوث السياسي”املرصد اليوناين التفاقيات هلسنكي  
 املنظمة البلدية للتدخل االجتماعي والصحة 



CEDAW/C/GRC/6
 

132 05-40577 
 

 األمانة العامة للهيلينية املهاجرة 
  جلنة البحوث–جامعة أرسطو يف ثيسالونيكي  
 رابطة املستوطنني يف مستوطنة أغيا صوفيا، بلدية إيشيدوروست 
 )دمييترا(مركز املعلومات والتثقيف  
 )نوستوس(ني اليونان العائدين شركة الدعم االجتماعي والثقايف للنازح 
 تكنولوجيـا   –مـشروع إدارة ومعلومـات التكنولوجيـا        ) إيديب(مركز التدريب املهين     
 املعلومات للشباب 
 ضـحايا   –ويهدف الربنامج أساساً إىل مكافحة أوجه التمييز ضد الفئات االجتماعيـة             

اً بعــني االعتبــار فعاليــة العنــصرية مــن خــالل فعاليــة مــشاركة مجيــع املنظمــات ذات الــصلة أخــذ
 :وبصورة أكثر حتديداً. وسائل اإلعالم يف تشكيل الرأي العام

يف وسائل اإلعالم كموقع للعمل، خلق الظروف الـيت تـسمح بالتمثيـل الـدميقراطي يف                 -ألف 
 .تشغيل األفراد للفئات املذكورة أعاله

ام وتـؤثِّر عليـه ومـن أجـل         يف وسائل اإلعالم بوصفها املؤسسات اليت تشكل الرأي الع         -باء 
مكافحة الصور النمطية اجلامدة والتحيـزات الـيت جتعـل مـن الـصعب علـى الفئـات االجتماعيـة                    

 .السالفة الذكر دخول سوق العمل
 “درمي”ويتعلق تكافؤ الفرص أمام الرجال والنساء على الـسواء جبميـع مراحـل خطـة                 

 :ومن بني األنشطة املقترحة تأيت األنشطة التالية
 .برامج للتدريب على املهن املتصلة بوسائل اإلعالم •  
 .مجع وتقييم وتكييف املادة املتصلة بأوجه التحيز يف وسائل اإلعالم •  
دراسة ميدانية يف مواقع عمل موظفي اإلعالم تتعلق بالطريقة الـيت ينظـرون ـا       •  

 .ويصوروا“ املستضعفة”إىل الفئات االجتماعية 
 .تطبيق املواد التعليمية ملوظفي وسائل اإلعالمتوفري و •  
ــهم      •   ــة للمــوظفني يف وســائل اإلعــالم ــدف إىل توعيت حلقــات دراســية تدريبي

 .بشأن الكفاح ضد أوجه العنصرية وما إىل ذلك
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ومبشاركة احتاد الصحفيني يف الـصحف اليوميـة يف أثينـا، عقـد املـؤمتر العـاملي اخلـامس                    - ٣
ــا والعــشرون الحتــاد الــ  ــدوليني يف أثين ــار٣٠-٢٥(صحفيني ال وضــم وحــدة  ) ٢٠٠٤مــايو / أي

 .“خلق التضامن من أجل مساواة اجلنسني”مواضيعية خاصة بعنوان 
 –وكانت مجيع املواضيع اليت كانت مدرجة على جدول أعمال املؤمتر معنيـة بالنـساء              

جليــد يف وســائل الــصراعات واالســتراتيجيات الالزمــة للتــصدي لتحــديات العوملــة واملــستوى ا  
كما تدارس اتمعـون األسـباب      . اإلعالم وبرامج العمل يف املستقبل لالحتاد الدويل للصحفيني       

اليت ما زالت جتعل قضايا اجلنسني هامـشية فـضالً عـن أسـاليب وضـع خطـة عمـل املـساواة يف                        
 وكــان مــن القــضايا اجلوهريــة . صــميم أعمــال االحتــاد الــدويل ودور التــدريب يف هــذا الــصدد 

 .كذلك ضرورة مساع صوت املناطق اإلقليمية
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 املرفق باء
 )٦املادة (

 )٢٠٠٤(األمانة العامة املعنية باملساواة بني اجلنسني 
 العنف املرتيل

 تطوير إحصائي بالعينة للبيانات املتعلقة بإساءة معاملة املرأة
 االستنتاجات الرئيسية

 
س التابعة لألمانة العامة املعنيـة باملـساواة         بريايو –كانت أنشطة مراكز املشورة يف أثينا        

 : على النحو التايل٣١/١٠/٢٠٠٤ إىل ١/١/٢٠٠٤بني اجلنسني خالل الفترة من 
 ٧٢٨: املواعيد • 
 ٢ ٣٠٢: املكاملات اهلاتفية • 

 يف املائة من النساء الالئي اتصلن مبراكز املشورة خالل الفتـرة الزمنيـة مـن                ١٦   
ــا األجانــب ٣١/١٠/٢٠٠٤ إىل ١/١/٢٠٠٢ ــه .  كــن مــن الرعاي ويالحــظ أن

من بني العدد اإلمجايل للنساء األجنبيات من ضحايا العنف املـرتيل كـان هنـاك               
 . جئن من منطقة البلقان١٠ من بني ٤على وجه التقريب 

ينــتمني إىل اموعــة )  يف املائــة٦٤(معظــم النــساء مــن ضــحايا العنــف املــرتيل     
 .سنة ٥٠ إىل ٣١العمرية بني 

ــصلن مبراكــز        ٦٧    ــة وات ــن إســاءة املعامل ــانني م ــي ع ــساء الالئ ــن الن ــة م  يف املائ
 .املشورة يف أثينا وبريايوس كن متزوجات

ــة           ــشورة التابع ــي زرن مراكــز امل ــساء الالئ ــستوى التعليمــي للن ــق بامل ــا يتعل فيم
 بـني    تقريباً مـن   ٧لألمانة العامة ملساواة اجلنسني، جتدر مالحظة أن كان هناك          

ــد      ١٠كــل  ــة أو معاه ــد التكنولوجي ــة أو املعاه ــدارس الثانوي ــن خرجيــات امل  م
ومـن مث فـإن االعتقـاد الـسائد بـأن النـساء املعرضـات              . التعليم املـستوى الثـالثي    

ــر مل يتأكــد      ــنخفض أم ــستوى تعليمــي م ــن م ــألذى هــن م ــك  . )٣٦(ل ــى ذل وعل

                                                         
، منــشورات فيتــراكيس، .ترمجــة مــسكوبولو ب“ عنــدما يقتــل احلــب”، .انظــر ووكــر ل  )٣٦(  

 ).كليزيةالنسخة اإلن (١٤٨. ، ص١٩٩٧أثينا، 
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فالنـــساء ميكـــن أن يـــصبحن ضـــحايا العنـــف بـــصرف النظـــر عـــن مـــستواهن   
 .التعليمي

 سـيدات ممـن عـانني       ١٠ تقريبـاً مـن كـل        ٦ومما يعد ذا أمهية خاصة حقيقة أن           
 بريايوس ذكَّـرن أـن ينـتمني إىل وضـع     –األذى وزرن مراكز املشورة يف أثينا       

 .مايل متوسط أو جيد
من بني العينة اإلمجالية للنساء الالئـي زرن مراكـز املـشورة يف أثينـا وبريايـوس،              

 يف املائــة الالئــي ذكَّــرن أــن عــانني األذى يف املاضــي   ٢٢ر األمــر علــى اقتــص
 يف ٧٨بينمــا ذكــرت النــسبة املتبقيــة وهــي  ) بواســطة األب أو األم أو أخ إخل(

 .املائة أن مل يكن ضحايا اإليذاء يف املاضي
وعلى ذلك، فإن التسامح مع السلوك العنيـف ال ينطـوي بالـضرورة علـى إيـذاء املـرأة                     
 ).من جانب األب أو األم أو األخ(ين عليها يف املاضي ا
جيـدر القـول بأنــه مـن بـني كــل ثـالث ضــحايا مـن العنـف املــرتيل هنـاك ســيدة            

نفــسانياً أو بــدنياً أو جنــسياً مــن جانــب  ( يف املائــة عانــت أذى ٣٣واحــدة أو 
خول ومع ذلك فهـذه احلقيقـة ال حتـول دون الـد           ). اجلاين قبل قرار التزوج منه    
 .يف رابطة الزواج من اجلاين

 يف ٨٢فيما يتعلق بالصلة بني املـرأة اـين عليهـا ومرتكـب الفعـل، ففـي نـسبة                  
 ١١املائة من احلاالت، كان هذا اجلـاين هـو زوج الـضحية فيمـا كانـت نـسبة                   

يف املائة تـدل علـى أنـه شـريكها بينمـا النـسبة املئويـة حلـاالت إيـذاء املـرأة الـيت                        
 . ينتمي إىل عائلتها أو إىل بيئتها االجتماعية كانت نسبة منخفضةكان اجلاين

فحص املدى الزمين للعالقة بني املرأة اين عليهـا ومرتكـب الفعـل أوضـح أنـه                 
 تقريبـا يف عالقـة زاد       ٥ من ضحايا العنف املـرتيل كـان هنـاك           ١٠من بني كل    
 . سنة١٦أمدها عن 

اكز املشورة التابعة لألمانـة العامـة خـالل الفتـرة           غالبية النساء الالئي اتصلن مبر       
ــن  ــانني ٣١/١٠/٢٠٠٤ إىل ١/١/٢٠٠٢م ــسبة – ع ــة ٦٥ بن ــن - يف املائ  م

 يف املائــة منــهن عــانني عنفــاً  ٢١خلــيط مــن العنــف النفــساين والبــدين، فنــسبة  
 . يف املائة منهن عنفا نفسانيا١٤نفسانياً وبدنياً وجنسياً بينما عانت نسبة 

الـشرطة أو   ( ضحايا العنف املرتيل طلـنب املـساعدة يف املاضـي            ٤من بني   ثالث     
قبـل االتـصال مبراكـز املـشورة        ) احملاكم أو املستشفيات أو خدمات الرعاية إخل      
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وهــذا يــشري إىل وجــود  . التابعــة لألمانــة العامــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني  
ــا يت       ــسهن فيم ــساء أنف ــب الن ــن جان ــي م ــام حقيق ــضرورة  حاجــة واهتم ــق ب عل

 .انفصاهلن عن العالقة املؤذية
 يف املائــة مــن النــساء الالئــي اتــصلن مبراكــز املــشورة التابعــة لألمانــة   ٤٠نــسبة    

ــن    ــرة مـــ ــة يف الفتـــ ــاً  ٣١/١٠/٢٠٠٤ إىل ١/١/٢٠٠٢العامـــ ــنب دعمـــ  طلـــ
ــاً ــسبة  –اجتماعي ــة،   ١٩ نفــسانياً، ون ــهن ســعني إىل مــشورة قانوني ــة من  يف املائ

ئة أيـضاً كـن حباجـة إىل مـزيج مـن اخلـدمات الـسالفة الـذكر                   يف املا  ١٩ونسبة  
 . يف املائة إىل طلب مأوى كمسكن أيضا٨ًبينما سعت النسبة املتبقية وهي 

 ينتمــون إىل ١٠ مــن بــني ٦فيمــا يتعلــق بــالتوزيع العمــري للجنــاة كــان هنــاك     
 . سنة٥٠ إىل ٣١اموعة العمرية 

 مـن   ١٠ تقريبـا مـن بـني        ٦جنـاة كـان هنـاك       فيما يتصل باملـستوى التعليمـي لل         
والبيانــات . خرجيــي التعلــيم الثــانوي أو التكنولــوجي أو معاهــد التعلــيم العــايل  

املذكورة أعاله تتناقض بالضرورة مع التـصور الـسائد الـذي يقـال مبقتـضاه إن                
وطبقـاً  . من األسباب الرئيسية لـسلوك العنـف تـدين املـستوى التعليمـي للجنـاة              

 ويــسجل اجتــاه )٣٧()يوروبــارو ميتــر(مؤســسة القيــاس األوروبيــة لبحــث أجرتــه 
 يف املائـة مـن      ٨٤,٥الرأي العام األورويب فيما يتعلق بالعنف املرتيل، يتضح أن          

ــرون املــستوى التعليمــي      ــأم ي ــذين شــاركوا يف البحــث أجــابوا ب ــانيني ال اليون
 .املنخفض عامالً يفضي إىل إبداء سلوك عنيف ضد املرأة

 جنـاة مـن     ١٠ مـن بـني      ٨ يتصل بالوضع الوظيفي للجناة يبـدو أنـه هنـاك            فيما   
وهـذه النتيجـة تـدحض االعتقـاد        . مرتكيب العنف املرتيل كانوا ملـتحقني بعمـل       

الــسائد الــذي يقــول بــأن مــن العوامــل األساســية إلبــداء ســلوك العنــف عامــل   
ائـة مـن     يف امل  ٨٨ أجابـت نـسبة      )٣٨(البطالة وطبقاً لبحث مؤسسة يوروباروميتر    

اليونانيني الذين شاركوا يف هذا البحـث ود بـأم يـرون البطالـة عـامالً يفـضي        
 .إىل إبداء سلوك العنف ضد املرأة

 يف املائـة منـهم ال       ٦٢وفيما يتعلق بتعاطي اجلناة مواد خمدرة، كان هناك نسبة             
تتعــاطى شــيئاً علــى اإلطــالق علــى حنــو مــا ذكرتــه النــساء مــن ضــحايا العنــف   

                                                         
األوروبيون وآراؤهم بـشأن العنـف املـرتيل      ”،  )٥١يوروباروميتر  (انظر املفوضية األوروبية      )٣٧(  

 .٣٢. ، ص١٩٩٩يونيه /، حزيران“ضد املرأة
 .٢٥-٢٤. انظر املفوضية األوروبية، املرجع السابق، ص  )٣٨(  
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وطبقـاً لبحـث   .  يف املائة تتعاطى مثل هـذه املـواد  ٣٨يل، بينما كانت نسبة     املرت
 الــذي يــسجل الــرأي العــام األورويب بــشأن العنــف املــرتيل،  )٣٩(اليوروبــاروميتر

ــسبتان مهــا   ــة و ٩٥,٧أجابــت ن ــذين  ٩٤,٤ يف املائ ــانيني ال ــة مــن اليون  يف املائ
ــا    ــرون أن إدمــان الكحولي ــأم ي ت وتعــاطي املــواد شــاركوا يف هــذا البحــث ب

املخدرة واملؤثرات العقلية على التوايل عوامل تفضي إىل إبداء السلوك العنيـف            
 .ضد املرأة

                                                         
 .٢٢-٢٠. انظر املفوضية األوروبية، املرجع السابق، ص  )٣٩(  
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 املرفق جيم
 )٧املادة (

 اإلجراءات
مت تنظيم محلة للمعلومات والتوعيـة علـى املـستوى اهليلـيين العـام انطـوت علـى                   •  

 عــن تعزيــز أوســع قــدر مــن مــشاركة النــساء كمرشــحات لالنتخابــات فــضالً 
أهليتهن من خالل الرسـائل التليفزيونيـة واإلذاعيـة واملـواد املطبوعـة إضـافة إىل                
ــة باملــساواة بــني اجلنــسني      ــة العامــة املعني ــارات املــديرين التنفيــذيني يف األمان زي
واللجان اإلقليمية املعنية باملـساواة إىل املنـاطق الـثالث عـشرة يف الـبالد ـدف                 

 االنتخابــات التــشريعية  –البلــديات /ابــات املقاطعــات انتخ(توعيــة املــواطنني  
 ).الوطنية

ديناميـات جديـدة يف     : املـرأة والـسلطة احملليـة     ”ونظِّم مـؤمتر يونـاين عـام بـشأن           •  
حيـث دعيـت للمـشاركة النـساء املنتخبـات حـديثاً ملناصـب              “ اتمعات احمللية 

 ٢٠٠٢أكتــوبر /املنتخبــات يف تــشرين األول(مــسؤويل املقاطعــات والبلــديات 
 ١٨/١٢/٢٠٠٢للمشاركة من أجل طرح املعلومـات وسـبل الـتمكني، أثينـا،             

شارك يف التنظيم األمانـة العامـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني التابعـة لـوزارة                   (
 ). كيدي-الداخلية واإلدارة العامة والالمركزية ومركز حبوث السالم 

مـشاركة املـرأة يف مواقـع       ”حـول موضـوع     ) الرئاسة اليونانية (املؤمتر األورويب    •  
شـارك  (،  ٧/٥/٢٠٠٣، أثينا،   “السياسات األوروبية اجلديدة  : املسؤولية العليا 

يف تنظيمه األمانة العامة، القسم األورويب يف مجاعة الدعوة النـسائية األوروبيـة             
 ).ورابطة نساء اليونان

  مناإلجراءات اليت اختذها جملس حبوث املساواة بني اجلنسني
 أجل تكافؤ املشاركة يف مراكز صنع القرار

يشارك مركز البحـوث ملـساواة اجلنـسني بوصـفه الـشريك اليونـاين يف برنـامج                  •  
ــة  ” ــات األوروبي ــرأة يف مراكــز صــنع  ): www.db-decision.de(قاعــدة البيان امل

 تتصل مبشاركة املـرأة يف االحتـاد األورويب         ، الذي يضم بيانات وأرقاماً    “القرار
 .وبلدان اال االقتصادي األورويب

“ شــبكة النــساء املنتخبــات يف الــسلطات احملليــة”مت إجــراء حبــث بالتعــاون مــع  •  
املنتخبـات يف مجيـع أحنـاء     النـساء  – يف الـسلطات احملليـة       النسائيةالقوة  ”بشأن  

http://www.db-decision.de/
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ــان ــسلطات احمل  . “اليون ــق البحــث بال ــة ويتعل ــديات(لي ــرة ) البل  – ١٩٩٨للفت
٢٠٠٠. 

ــام  •   ــة الكتيـــب  ٢٠٠١يف عـ ــدر باليونانيـ ــرار   ” صـ ــنع القـ ــز صـ ــرأة يف مراكـ املـ
 .“٢٠٠٠السياسي، حقائق وأرقام، 

 .“املرأة والسياسة”، أجريت دراسة بعنوان ٢٠٠٠يف عام  •  
ــرة   •   ــالل الفتــ ــروابط   ٢٠٠١-٢٠٠٠خــ ــصائية يف الــ ــة استقــ  أجريــــت دراســ

ات مـن الـدرجتني الثانيـة والثالثـة تتعلـق جبمـع البيانـات الرقميـة بـشأن                واالحتاد
وهــذا االستقــصاء مت إثــراؤه مــن  . مــشاركة املــرأة يف جمــالس إدارات النقابــات 

خــالل إجرائــه ببيانــات تارخييــة ومــواد وتعليقــات مــسجلة، مث جــرى نــشره يف 
ز صـنع  ، املـرأة يف مراكـ   مرحلة الغياب ” على شكل كتاب بعنوان      ٢٠٠٣عام  

 .“القرار يف النقابات العمالية
املشاركة املتساوية يف مراكز صـنع القـرار، املـرأة          ”يف سياق الربنامج األورويب      •  

الذي مت تنفيذه بواسطة مركـز حبـوث املـساواة بـني اجلنـسني              “  قلب أوروبا  يف
 مــشاركة املــرأة يف مراكــز صــنع القــرار  زيــادة ويهــدف إىل ،٢٠٠٣منــذ عــام 

ــة    الــسياسي وال ــة واالنتخابــات الربملاني  ســيما فيمــا يتعلــق باالنتخابــات الوطني
 :، مت حتقيق ما يلي٢٠٠٤األوروبية لعام 

 وحـــــىت ٢٠٠٣ديـــــسمرب / مـــــؤمترات ليـــــوم واحـــــد مـــــن كـــــانون األول ٩ -  
 يف كل من أثينا، ثيسالونيكي، الريـسا، فولـوس، بـاترا،            ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

علق مؤازرة النساء املرشحات من مجيـع       كريت، وكوموتيين فيما يت   /هرياكليون
األحزاب السياسية خلوض االنتخابات الربملانية الوطنية وتعزيـز قيمـة املـشاركة           

 .املتكافئة يف االنتخابات الربملانية األوروبية
ــة        -   ــة الوطني ــات الربملاني ــق باالنتخاب ــة تتعل ــربامج اإلذاعي ــة بواســطة ال تنظــيم محل

تصل باالنتخابات الربملانيـة األوروبيـة مـع وإصـدار      وبواسطة برامج تليفزيونية ت   
منشورات بالنسبة لكلتـا احلملـتني االنتخـابيتني مت إرسـاهلا إىل القائمـة الربيديـة                
املعتمدة مبركـز حبـوث مـساواة اجلنـسني للنـساء املرشـحات مث جـرى توزيعهـا                  

 .خالل فعاليات عقدت قبل عقد االنتخابات
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فـن  ”ريـل يف أثينـا عقـدت حلقـة دراسـية بـشأن        أب/ نيـسان  ٢٩ و   ٢٨يف يومي    -  
 املــديرون التنفيــذيون يف – مــن النــساء املتــدربات ٢٢شــارك فيهــا “ االتــصال

 .األحزاب السياسية والشركاء الوطنيون يف الربنامج
مـشاركة  ”يونيه عقدت يف أثينا حلقة دراسية بـشأن  / حزيران٢ و   ١يف يومي    -  

 فــرداً وكــان نفــس   ٢٢وشــارك “ تــصاليةاال املهــارات –املــرأة يف الــسياسة  
 . يف احللقة الدراسية السابقةأيضاًالفريق هو املشارك 

مـشاركة املــرأة يف  ”يونيــه كُـررت احللقـة الدراســية   / حزيـران ٤ و ٣يف يـومي   -  
 . من املتدربات٣٩الونيكي مبشاركة سيف ثي“  مهارات االتصال–السياسة 

خيــص املركــز الــوطين لبحــوث    خصــصت صــفحة منفــصلة يف املوقــع الــذي      -  
املساواة بني اجلنسني على الشبكة العاملية دف مـؤازرة املرشـحات ومتكينـهن             

ــع    . مــن خــالل طــرح آراء يف صــاحلهن   ــاء هــذا املوق ــات مت إغن وبعــد االنتخاب
 .بنتائج اإلجراءات االنتخابية يف كلتا احلالتني

الـذي يهـدف إىل زيـادة       ) ٢٠٠٤(“ املـرأة عنـد القمـة     ”ويف سياق الربنـامج األورويب        
 :عدد النساء يف أعلى املستويات الوظيفية يف الشركات

ــية   -   ــة دراسـ ــول(حلقـ ــبتمرب /أيلـ ــوان  ) ٢٠٠٤سـ ــت عنـ ــوع  ”حتـ ــشروع ونـ املـ
 .“اجلنس

دراسة استقصائية يف املكاتب من أجل تقيـيم واسـتخدام املـوظفني فيمـا يتعلـق                 -  
املـدير التنفيـذي الـذين    خبصائص الشركات وصـفات املرشـحني لـشغل وظيفـة        

 .يتم اللجوء إليهم
مشاورة لدعم املهارات املهنية وتنميتها لعدد يبلـغ مثـان مـديرات تنفيـذيات يف                -  

وبلدية أثينا من أجل متكينـهن وترقيتـهن        “ أتيكو مترو ”و  “ اإجليك”شركات  
 .إىل وظائف أعلى
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 املرفق دال
 )١٠املادة (

 ليونانالتعليم الثانوي العام واخلاص يف ا
 ٢٠٠١-٢٠٠٠العام الدراسي 

 
 بناتالعدد اإلمجايل للتالميذعدد املدارس املدارس احلكومية النهارية

 ١٦٠ ٦٨٠ ٣٣٢ ٤٠٧ ١ ٧٦٨ املدرسة الثانوية العامة النهارية
 ٢ ٣٨٨ ٩ ٥٦٨ ٦٩ املدرسة الثانوية العامة املسائية

    
    

 ١٢٣ ٤٠٩ ٢٢٤ ٥٧٣ ١ ١٨٥ املدارس النهارية املتكاملة
 ٢ ٤٧٤ ٦ ٢٩٨ ٥٢ املدارس املسائية املتكاملة

    
 ٥١ ٥٠٣ ١١٧ ٦٠٣ ٤١٢ مدارس التدريب التقين النهارية
 ٢ ١٨١ ٨ ٨٩٨ ٣٦ مدارس التدريب التقين املسائية

    
 بناتالعدد اإلمجايل للتالميذعدد املدارس اخلاصة

 ٨ ٩٥٢ ١٨ ٨٩٥ ١٠٨ املدارس الثانوية العامة النهارية
 ٧٢ ٢٤٢ ٥ املدارس الثانوية العامة املسائية

    
 ٨ ٤٣١ ١٦ ٥٠٨ ٩٧ املدارس املتكاملة النهارية
 ١٥٨ ٤٥٦ ٦ املدارس املتكاملة املسائية

    
 ٤ ٠٦٩ ٦ ٥٠٢ ٨٠ املدارس املهنية التقنية النهارية
 ٢ ٦٥٩ ٥ املدارس املهنية التقنية املسائية

 ١اجلدول 
ــسم      وزارة التر: املــصدر( ــذ البحــوث، ق ــة ختطــيط وتنفي ــة، مديري ــشؤون الديني ــة وال ــة الوطني بي

 ).البحوث العملية واإلحصاء
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 ٢٠٠٢-٢٠٠١العام الدراسي 
 

 بناتالعدد اإلمجايل للتالميذعدد املدارس املدارس احلكومية
١٥٥ ٧٣٩ ٣٢١ ٦٧٤ ١ ٧٦٨ املدارس الثانوية العامة النهارية

 ٢ ٥٤٧ ٩ ٥٣٣ ٧٥ 
    

١٢٠ ٥٣٢ ٢١٩ ٢٦٩ ١ ١٨٢  النهارية املتكاملةاملدارس
 ٢ ٦٢٩ ٧ ١٧٨ ٥٥ املدارس املسائية املتكاملة

 ٥٣ ٣٦١ ١٢٢ ٥٨١ ٤١٨ املدارس املهنية التقنية النهارية
 ٣ ٠٣١ ١١ ٣٣٧ ٣٩ املدارس املهنية التقنية املسائية

    
 بناتالعدد اإلمجايل للتالميذعدد املدارس ةاخلاص

 ٩ ٠٢٨ ١٩ ٠٥٤ ١١٢ وية العامة النهاريةاملدارس الثان
 ٦٥ ٢٣٢ ٥ املدارس الثانوية العامة املسائية

    
 ٨ ٥٠٢ ١٦ ٨١٤ ٩٨ املدارس املتكاملة النهارية
 ١٨٨ ٥٨٧ ٦ املدارس املتكاملة املسائية

    
 ٣ ٨٦٦ ٦ ٢٣٦ ٧٧ املدارس املهنية التقنية النهارية
 ٦ ٥٨٠ ٤ املدارس املهنية التقنية املسائية

 ٢اجلدول 
وزارة التربيــة الوطنيــة والــشؤون الدينيــة، مديريــة ختطــيط وتنفيــذ البحــوث إدارة        : املــصدر(

 ).البحوث العملية واإلحصاء
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 ٢٠٠٣-٢٠٠٢العام الدراسي 
 

 بناتالعدد اإلمجايل للتالميذعدد املدارس املدارس احلكومية
١٥١ ٠٥٧ ٣١١ ٨٧١ ١ ٧٧٦ املدارس الثانوية العامة النهارية
 ٢ ٦١٤ ١٠ ٣٠١ ٧٧ املدارس الثانوية العامة املسائية

    
١١٦ ٩٤٠ ٢١٣ ٦١٧ ١ ١٨٤ املدارس املتكاملة النهارية
 ٢ ٨٢٦ ٨ ٠١٤ ٥٩ املدارس املتكاملة املسائية

    
 ٤٧ ١٢٨ ١١٢ ٣١٤ ٤٢١ املدارس املهنية التقنية النهارية
 ٣ ٥٨٢ ١٣ ٧١٤ ٤١ املدارس املهنية التقنية املسائية

    
 بناتالعدد اإلمجايل للتالميذعدد املدارس ةاخلاص

 ٩ ٠٢٨ ١٨ ٦٥٩ ١١٣ املدارس الثانوية العامة النهارية
 ٦١ ٢١٧ ٦ املدارس الثانوية العامة املسائية

    
 ٨ ٢٨٥ ١٦ ٥٣٤ ١٠٣ املدارس املتكاملة النهارية
 ١٧٤ ٥٣٨ ٦ املدارس املتكاملة املسائية

    
 ٣ ٨٢٣ ٦ ٠٣٠ ٧٩ س املهنية التقنية النهاريةاملدار

 ٤ ٥٦٨ ٤ املدارس املهنية التقنية املسائية
 ٣اجلدول 

ــصدر( ــذ البحــوث، إدارة      : امل ــة ختطــيط وتنفي ــة، مديري ــشؤون الديني ــة وال ــة الوطني وزارة التربي
 ).البحوث العملية واإلحصاء
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 ٢٠٠٤-٢٠٠٣العام الدراسي 
 

 بناتالعدد اإلمجايل للتالميذعدد املدارس املدارس احلكومية
١٤٥ ٦٦٨ ٣٠٠ ٧٣٤ ١ ٧٨١ املدارس الثانوية العامة النهارية
 ٢ ٨٠٠ ١٠ ٢٣٥ ٧٩ املدارس الثانوية العامة املسائية

    
١١٨ ٠٧٩ ٢١٦ ٥٥٧ ١ ١٩٣ املدارس املتكاملة النهارية
 ٣ ٠٢٩ ٨ ٢٦٢ ٦٤ املدارس املتكاملة املسائية

    
 ٤٢ ٠٣٩ ١٠٣ ٥١٨ ٤٢٣ لتقنية النهاريةاملدارس املهنية ا

 ٤ ٠٦٦ ١٥ ٧٣٧ ٤٣ املدارس املهنية التقنية املسائية
    

 بناتالعدد اإلمجايل للتالميذعدد املدارس اخلاص
 ٨ ٥٢٩ ١٧ ٦٩٧ ١١٦ املدارس الثانوية العامة النهارية
 ٥٦ ٢٠٤ ٦ املدارس الثانوية العامة املسائية

    
 ٨ ٣٨٠ ١٧ ٠٢٠ ١٠٥ النهاريةاملدارس املتكاملة 

 ١٧٧ ٥٣٣ ٦ املدارس املتكاملة املسائية
    

 ٣ ٠٥٢ ٤ ٧٨٨ ٧٢ املدارس املهنية التقنية النهارية
 ١٣ ٥٥٣ ٥ املدارس املهنية التقنية املسائية

 ٤اجلدول 
يـذ  وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، مديرية ختطيط وتنفيـذ البحـوث، إدارة تنف            : املصدر(

 ).البحوث واإلحصاء
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 التعليم العايل الثالثي
 اموع اإلمجايل لتالميذ معاهد التعليم التكنولوجي 

٢٠٠١-٢٠٠٠ 
 

 نساء املقيدينالعدد اإلمجايل للتالميذ  الفرع املنطقة
 ١٧ ٢٥٠ ٢٩ ١٥١ أثينا أثينا

 ١ ٣٩١ ٢ ٧٩٤ أرتا
 ١ ٦٩٥ ١ ٨٣٤ إيونينا

 ٦٧١ ١ ٢٣٩ إجيومينتسا
 ٥٧٩ ٩١٢ بريفيزا

 ١٧٨ ٣١٣ أرجوستويل

 إيبريوس

 صفر صفر ليكسوري
 ٤ ٤١٨ ٩ ٣١٦ هريكليون

 ٢٥٨ ١ ١٨٥ شانيا
 ٤٦ ١٤٦ ريثيمنون

 كريت

 ١٠٩ ١٤٣ سيتيا
 ١٠ ٧٦١ ١٩ ٣٧٩ ثيسالونيكي ثيسالونيكي

 ٢٠٩ ٢٢٩ كليكيس
 كيلكيس

 ٤٩ ١٣٩ مودانيا
 ٢ ٧٦٧ ٦ ٧٩٣ قَوله

 قَوله
 ٣٤١ ٦٥٨ ديراما

 ٢ ٢٨٢ ٣ ٨٣٣ كلماتا كلماتا
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 نساء املقيدينالعدد اإلمجايل للتالميذ  الفرع املنطقة
 ٢ ٨٦٨ ٦ ٣٥٠ كوزاين
 كوزاين ٨١٤ ١ ٨٧٥ فلورينا

 ٨٣٩ ١ ٣٣٤ كاستوريا
 ٦ ٦٥٠ ١٣ ٠٥٣ الريسا

 الريسا
 ٣٥٤ ٦٥٦ كارديتسا

 ١ ٥٩٨ ٣ ٣٦٨ الميا
 الميا ٢٩١ ٦٠٢ كاربينيسي

 ٢٥٩ ٥١١ امفيسا
 ١ ٩٠٥ ٣ ٨٧٢ ميسولونغي ميسولونغي

 ٧ ١٥٥ ١٢ ٣٠٢ باترا باترا
 ٣ ٧٧٤ ١٢ ١٤٨ برييوس برييوس
 ٣ ٢٢٥ ٦ ٧٥٧ سرييز سرييز

 ٣ ٠٢٩ ٧ ٨٠٤ شالكيدا شالكيدا
 ٧٥ ٧٦٥ ١٤٨ ٦٩٦ اموع

 ٣٥٠ ١ ٢٨٠إعداد معهد معلمي التعليم املهين والتقين
 ٧٦ ١١٥ ١٤٩ ٩٧٦ اموع اإلمجايل

 ٥اجلدول 
ــصدر( ــة،  : امل ــشؤون الديني ــة وال ــة الوطني ــذ البحــوث، إدارة   وزارة التربي ــة ختطــيط وتنفي  مديري

 ).البحوث العملية واإلحصاء
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 اموع اإلمجايل لطالب املعاهد التعليمية التكنولوجية 
٢٠٠٢-٢٠٠١ 

 نساء املقيدينجمموع عدد الطالب  الفرع املنطقة
 ١٨ ٦٩٨ ٣١ ٢٦٩ أثينا أثينا

 ١ ٧٨١ ٣ ٤٠٤ أرتا
 ١ ٧٤٠ ١ ٩٦٠ إيونينا
 ١ ١٨٠ ٢ ٠١٥ مينتساإجيو

 ١ ٠٠٧ ١ ٥٩٣ بريفيزا
 ٢٣٥ ٤٥٥ أرجوستويل

 إيبريوس

 ١٢٤ ٣١٧ ليكسوري
 ٥ ٥٠٠ ١٠ ٣٧٣ هرياكليون

 ٢٧٦ ١ ١٣٩ شانيا
 ٤٠ ١٤٠ ريثيمنون

 كريت

 ٢٠٠ ٢٥١ سيتيا
 ١١ ٠٠١ ٢٠ ٥٦٣ ثيسالونيكي ثيسالونيكي

 ٣١٨ ٣٦٨ كليكيس
 كيلكيس

 ٩٠ ٢٦٩ مودانيا
 ٣ ٠٣٤ ٧ ٥٥٨ قوله

 قوله
 ٣٧٩ ٧٦٧ ديراما

 ٣ ٠٢٩ ٥ ٤٤٩ كلماتا كلماتا
 ٣ ٤٦١ ٧ ٧٢٠ كوزاين
 كوزاين ١ ٠٥١ ٢ ٣٦٣ فلورينا

 ١ ١٥٠ ٢ ٢٥٩ كاستوريا
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 ٧ ٥٠٧ ١٤ ٩٠٩ الريسا
 الريسا

 ٧١٣ ١ ٤٤٩ كارديتسا
 ١ ٧٤٤ ٥ ٢٨٠ الميا

 الميا ٢٩٤ ٦٣٢ كاربينيسي
 ٥١٤ ٨٠٧ امفيسا

 ٢ ٣٧٩ ٥ ٠٧٥ ميسولونغي ميسولونغي
 ٧ ٤٥٥ ١٣ ٢٣٢ باترا باترا

 ٤ ٧٩٦ ١٤ ٢٦٢ برييوس برييوس
 ٣ ٤٤٠ ٧ ٣٤٣ سرييز سرييز

 ٣ ٠٦٠ ٨ ٣٣٢ شالكيدا شالكيدا
 ٨٦ ١٩٦ ١٧١. ٥٥ اموع

 ٣٥٢ ١ ٣٢٨معهد إعداد معلمي التعليم املهين والتقين
 ٨٦ ٥٤٨ ١٧٢ ٨٨٠ اموع اإلمجايل

 ٦اجلدول 
ــصدر( ــة: امل ــذ البحــوث، إدارة      وزارة التربي ــة ختطــيط وتنفي ــة، مديري ــشؤون الديني ــة وال  الوطني

 ).البحوث العملية واإلحصاء
 

 ٢٠٠١-٢٠٠٠عدد الطالب امللتحقني باجلامعات، 
 نساء املقيدينالعدد اإلمجايل للطالب  اجلامعات

 ٥٠ ٣٥٨ ٨٧ ٢٠٧ جامعة أثينا الوطنية
 ٣ ١٤٣ ١٠ ٦٦٤ جامعة أثينا الوطنية التقنية

 ٤٨ ٦٣٥ ٩٠ ٧٨٨ معة أرسطو يف ثيسالونيكيجا
 ٩ ٨٧٥ ٢١ ٧٨١ جامعة أثينا لالقتصاد
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 نساء املقيدينالعدد اإلمجايل للطالب  اجلامعات
 ١ ٢٠٥ ٣ ٤١١ اجلامعة الزراعية يف أثينا

 ٦١٨ ١ ٠١٠ مدرسة الفنون اجلميلة يف أثينا
ــة    ــوم االجتماعيـ ــون للعلـ ــة بنتيـ جامعـ

 والسياسية
٨ ٥٥٢ ١٣ ٨٠٢ 

 ٧ ٤٧٠ ١٧ ٦٢٥ جامعة بريوايوس
 ٥ ٣٩٩ ١٢ ١٩٤ جامعة مقدونيا
 ٦ ٧٠٩ ١٦ ٣٩١ جامعة باتراس
 ٧ ٥١٧ ١١ ٩١٦ جامعة إيونينا

 ٧ ٧٤١ ١٣ ٤٦٢ جامعة دميقريطوس يف سرياسي
 ٤ ٧٨٣ ٧ ٩٩٦ جامعة كريت

 ٣٨٩ ١ ٥٨٧ جامعة كريت التقنية 
 ٢ ٩٣٩ ٤ ٩٢٧ جامعة إجية
 ١ ٣٧٠ ١ ٧٠٢ جامعة أيونيا
 ٢ ٢٣٣ ٣ ٨٣٥ جامعة فيسايل

 ٣٩٠ ٤٩٢ جامعة هاروكوبيو
 ١ ٣٤٩ ٢ ٥٤٩ اجلامعة اهليلينية املفتوحة

 ٦٧٥ ٣٢٣ ٣٣٩ اموع اإلمجايل
١٧٠ 

 ٧اجلدول 
ــصدر( ــذ البحــوث، إدارة      : امل ــة ختطــيط وتنفي ــة، مديري ــشؤون الديني ــة وال ــة الوطني وزارة التربي

 ).البحوث العملية واإلحصاء
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 ٢٠٠٢-٢٠٠١عدد الطالب امللتحقني باجلامعات 
 

 نساء إلمجايل للطالب املقيدينالعدد ا اجلامعات
 ٥٢ ٩٦٥ ٨٨ ٨٧٨ جامعة أثينا الوطنية

 ٣ ٨٠٤ ١٢ ٩٦٠ جامعة أثينا الوطنية التقنية
 ٣٩ ٠١٣ ٧٤ ٤٠٢ جامعة أرسطو يف ثيسالونيكي

 ١٠ ٣١١ ٢٢ ٦٣٥ جامعة أثينا لالقتصاد
 ١ ٢٦٩ ٣ ٥٣٩ اجلامعة الزراعية يف أثينا

 ٥٣١ ٨٣٤ مدرسة الفنون اجلميلة يف أثينا
جامعــــة بنتيــــون للعلــــوم االجتماعيــــة  

 والسياسية
٩ ٥٥٦ ١٥ ٠٣٨ 

 ٧ ٩٢٩ ١٨ ٦٢٣ جامعة بريايوس
 ٥ ٥٨٦ ١٢ ٥٢٩ جامعة مقدونيا
 ٧ ٦٦٢ ١٨ ٤٤٢ جامعة باتراس
 ٧ ٧٢٦ ١٢ ١٩٦ جامعة إيونينا

 ٩ ٢١٧ ١٥ ٩٩٢ جامعة دميقريطوس يف سرياسي
 ٥ ١٨٢ ٨ ٦٥٥ جامعة كريت

 ٤١٥ ١ ٧٠١  جامعة كريت التقنية
 ٣ ٧٧٣ ٦ ٢٤٣ جامعة إجية
 ١ ٣٣١ ١ ٦٦٧ جامعة أيونيا
 ٣ ٠٢٨ ٥ ١٢١ جامعة فيسايل

 ٤٧٧ ٦٣٣ جامعة هاروكوبيو
 ٢ ٧٥٠ ٤ ٩١٣ اجلامعة اهليلينية املفتوحة

١٧٢ ٥٢٥ ٣٢٥ ٠٠١ اموع اإلمجايل
ــصدر( ــذ      : امل ــة ختطــيط وتنفي ــة، مديري ــشؤون الديني ــة وال ــة الوطني البحــوث، إدارة وزارة التربي

 ).البحوث العملية واإلحصاء
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 الدعم التدريسي اإلضايف
 

 الدعم التدريسي اإلضايف لتالميذ املدارس املتكاملة واملدارس املهنية التقنية
 اموع بنات بنني السنة الدراسية

٩٩ ٥٢٧ ٥٥ ٩٦٣ ٤٣ ٥٦٤ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
١٠٠ ٥٩٧ ٥٥ ٣٠٢ ٤٥ ٢٩٥ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
١١١ ٩١٣ ٦١ ٢١١ ٥٠ ٧٠٢ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 ٩اجلدول 
ــصدر( ــذ البحــوث، إدارة      : امل ــة ختطــيط وتنفي ــة، مديري ــشؤون الديني ــة وال ــة الوطني وزارة التربي

 ).البحوث العملية واإلحصاء
 اهليئة التدريسية  -

 اهليئة التدريسية يف التعليم االبتدائي والثانوي
وقـد لوحظـت    . ن النـساء  الغالبية العظمى من مدرسي التعليم فيما قبل املدرسة هـي مـ            

 .يف السنوات األخرية زيادة صغرية يف عدد الرجال من مدرسي رياض األطفال
وقــد جــاء العــدد اإلمجــايل للهيئــة التدريــسية وعــدد النــساء الالئــي يدرســن يف ريــاض     

 : الوجه التايل٢٠٠٤-٢٠٠٠األطفال واملدارس االبتدائية يف البالد خالل السنوات 
 ارس االبتدائيةاملد رياض األطفال

النسبة املئوية للنساء نساء اموعالنسبة املئوية للنساء نساء اموع العام الدراسي
٥٦,٨ ٢٨ ٤١٩ ٥٠ ٠١٢٪٩٦,٩ ٩ ٨٢٣ ١٠ ١٣٩ ٢٠٠١-٢٠٠٠٪ 
٥٨,٩ ٣٠ ٤٣١ ٥١ ٦٠٦ ٪٩٩,٤ ١٠ ٢٣٩ ١٠ ٢٩٥ ٢٠٠٢-٢٠٠١٪ 
٦٠,٤ ٣٣ ٠١٢ ٥٤ ٥٩٩ ٪٩٩,٤ ١٠ ٦٨٥ ١٠ ٧٤٧ ٢٠٠٣-٢٠٠٢٪ 
٦١,٣ ٣٣ ١٩٦ ٥٤ ١٣١ ٪٩٩,٤ ١٠ ٩٢٢ ١٠ ٩٩٢ ٢٠٠٤-٢٠٠٣٪ 

 ١٠اجلدول 
ــصدر( ــذ البحــوث، إدارة      : امل ــة ختطــيط وتنفي ــة، مديري ــشؤون الديني ــة وال ــة الوطني وزارة التربي

 ).البحوث العملية واإلحصاء
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أما العدد اإلمجايل للهيئة التدريـسية وعـدد النـساء الالئـي يدرسـن يف املـدارس الثانويـة                    
 ٢٠٠٤-٢٠٠٠ واملدارس املتكاملـة واملـدارس املهنيـة التقنيـة يف الـبالد خـالل الـسنوات                  العامة

 :فكان على الوجه التايل
 املدارس املهنية التقنية املتكاملة الثانوية 

 رجال نساء رجال نساء رجال نساء العام الدراسي
٩ ٦١٦ ٧ ٨٤٣ ١١ ٨٢٥ ١١ ٦٠٧ ١٣ ٤٣٤ ٢٤ ٢٠٠١٢١٢-٢٠٠٠ 
١٠ ١٧٦ ٨ ٢٩٤ ١١ ٩٨٤ ١١ ٨٤٥ ١٣ ٧٠٤ ٢٤ ٢٠٠٢٦٣٠-٢٠٠١ 
١٠ ٣٧٠ ٨ ٤٢٦ ١٢ ٠٩٩ ١١ ٩٦٧ ١٤ ٢٧٤ ٢٥ ٢٠٠٣٣٠٨-٢٠٠٢ 
١٠ ٣١٢ ٨ ٤٨٦ ١٢ ٣٩٥ ١٢ ١٨٢ ١٤ ٤٤٤ ٢٦ ٢٠٠٤٠٢٩-٢٠٠٣ 

 ١١اجلدول 
ــصدر( ــذ البحــوث، إدارة      : امل ــة ختطــيط وتنفي ــة، مديري ــشؤون الديني ــة وال ــة الوطني وزارة التربي

 ).ءالبحوث العملية واإلحصا
 هيئة التدريس يف التعليم العايل الثالثي

زادت مــشاركة املــرأة يف التعلــيم الثــالثي يف الــسنوات اخلمــس األخــرية وعــادة كانــت   
واجلـداول التاليـة    . النساء ينتمني إىل املستويات األدىن مث يتم ترقيتـهن بـوترية أبطـأ مـن الرجـال                

 .توضح توزيع هيئة التدريس يف مستوى التعليم الثالثي
 ٢٠٠١-٢٠٠٠اموع اإلمجايل هليئة التدريس يف املعاهد التعليمية التكنولوجية، 

اهليئة التدريسية اليت جيوز  اهليئة التدريسية الدائمة الفرع املنطقة
 تسرحيها من اخلدمة

اموع اإلمجايل للعاملني 
 الدائمني وغري الدائمني

 نساء اموع نساء اموع نساء اموع  
 ٨٢٨ ١ ٦٣١ ٥٠٣ ٩٧٦ ٣٢٥ ٦٥٥ أثينا ناأثي

 ٩٤ ٢٤٦ ٨١ ٢٠٧ ١٣ ٣٩ أرتا
 ١٣٩ ١٩٣ ١٣٢ ١٧٣ ٧ ٢٠ إيونينا

 ٦٢ ١٢٢ ٥٩ ١٠٧ ٣ ١٥ إجيومينتسا
 ٢٢ ٤٧ ٢١ ٤١ ١ ٦ بريفيزا

 ١٢ ٢٣ ١١ ٢٢ ١ ١ أرجوستويل

 إيبريوس

 صفر صفر     ليكسوري
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اهليئة التدريسية اليت جيوز  اهليئة التدريسية الدائمة الفرع املنطقة
 تسرحيها من اخلدمة

اموع اإلمجايل للعاملني 
 الدائمني وغري الدائمني

 ٣٦٣ ٨٠٩ ٣٠٥ ٦١٥ ٥٨ ١٩٤ هرياكليون
 ٤٧ ١٥٣ ٣٣ ١٠٩ ١٤ ٤٤ شانيا

 ٤ ١٦ ٤ ١٤  ٢ ريثيمنون
 كريت

 ١٠ ١٧ ١٠ ١٧   سيتيا
 ٥٣١ ١ ١٤٤ ٣٨١ ٧٢٦ ١٥٠ ٤١٨ ثيسالونيكي ثيسالونيكي

 كيلكيس ١٠ ٢٣ ٨ ١٩ ٢ ٤ كليكيس
 ٦ ١٤ ٦ ١٤   مودانيا
 قوله ٧٧ ٣٤٥ ٦٥ ٢٧٠ ١٢ ٧٥ قوله
 ٩ ٥١ ٣ ٣٦ ٦ ١٥ ديراما

 ٦٣ ٢٠٩ ٥٣ ١٦٨ ١٠ ٤١ كلماتا كلماتا
 ٩٦ ٣٦٩ ٨٠ ٢٩٨ ١٦ ٧١ كوزاين
 كوزاين ٢٥ ٩٣ ٢٣ ٦٧ ٢ ٢٦ فلورينا

 ٢٥ ٥٩ ٢٠ ٤٨ ٥ ١١ كاستوريا
 الريسا ٢٦١ ٦٩٧ ٢١٣ ٤٨٢ ٤٨ ٢١٥ الريسا

 ٢٤ ٧٣ ٢٠ ٥٥ ٤ ١٨ كارديتسا
 ١٦٥ ٣٢٣ ١٦١ ٢٧٥ ٤ ٤٨ الميا

 الميا ١١ ٣٣ ٨ ٢٤ ٣ ٩ كاربينيسي
 ٢٧ ٤٢ ٢٧ ٤١  ١ امفيسا

 ٧١ ٢١٢ ٦٠ ١٧٥ ١١ ٣٧ لونغيميسو ميسولونغي
 ٣٠٤ ٦٤٧ ٢٣٧ ٤٦٣ ٦٧ ١٨٤ باترا باترا

 ٢١٦ ٨٣٢ ١٦٦ ٥٤٠ ٥٠ ٢٩٢ برييوس برييوس
 ٩١ ٢٨٥ ٨١ ٢٣٠ ١٠ ٥٥ سرييز سرييز

 ١٠٨ ٣٦٥ ٩٢ ٢٩٥ ١٦ ٧٠ شالكيدا شالكيدا
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اهليئة التدريسية اليت جيوز  اهليئة التدريسية الدائمة الفرع املنطقة
 تسرحيها من اخلدمة

اموع اإلمجايل للعاملني 
 الدائمني وغري الدائمني

 ٣ ٧٠١ ٩ ٠٧٣ ٢ ٨٦٣ ٦ ٥٠٧ ٨٣٨ ٢ ٥٦٦ اموع
معهد إعداد معلمي التعليم 

 املهين والتقين
٢٨ ١٣٦ ٢٧ ١١١ ١ ٢٥ 

 ٣ ٧٢٩ ٩ ٢٠٩ ٢ ٨٩٠ ٦ ٦١٨ ٨٣٩ ٢ ٥٩١ اموع اإلمجايل
 ١٢اجلدول 

ــصدر( ــذ البحــوث، إدارة      : امل ــة ختطــيط وتنفي ــة، مديري ــشؤون الديني ــة وال ــة الوطني وزارة التربي
 ).البحوث العملية واإلحصاء

 
 ٢٠٠٢-٢٠٠١اموع اإلمجايل هليئة التدريس يف املعاهد التعليمية التكنولوجية، 

اهليئة التدريسية اليت جيوز  اهليئة التدريسية الدائمة الفرع املنطقة
 تسرحها من اخلدمة

اموع اإلمجايل للعاملني 
 الدائمني وغري الدائمني

 نساء اموع نساء اموع نساء اموع  
 ٩٦٩ ١ ٨٨٤ ٦٥٣ ١ ٢١٧ ٣١٦ ٦٦٧ أثينا أثينا

 ١٣٧ ٣٥٣ ١٢٢ ٣١٠ ١٥ ٤٣ أرتا
 ١٨٥ ٢٣٢ ١٨١ ٢١٧ ٤ ١٥ إيونينا

 ٦٤ ١٢١ ٥٩ ١٠١ ٥ ٢٠ إجيومينتسا
 ٤٣ ٩٧ ٤٢ ٨٩ ١ ٨ بريفيزا

 ٢١ ٤٢ ٢٠ ٤٠ ١ ٢ أرجوستويل

 إيبريوس

 ٣ ٣٠ ٣ ٢٨ صفر ٢ ليكسوري
 ٤٠٠ ٨٨٩ ٣٤٩ ٧١٨ ٥١ ١٧١ هرياكليون

 ٢٨ ١٢٩ ٢٦ ١١١ ٢ ١٨ شانيا
 كريت ١٠ ٣٠ ١٠ ٢٨ صفر ٢ ريثيمنون

 ١٢ ٢٤ ١٢ ٢٤ رصف صفر سيتيا
 ٥١٢ ١ ١٤٨ ٣٧٤ ٧٢٣ ١٣٨ ٤٢٥ ثيسالونيكي ثيسالونيكي

 ٨ ٢٣ ٨ ٢٣ صفر صفر مودانيا كيلكيس ١٤ ٣٣ ١٢ ٣٠ ٢ ٣ كليكيس
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اهليئة التدريسية اليت جيوز  اهليئة التدريسية الدائمة الفرع املنطقة
 تسرحها من اخلدمة

اموع اإلمجايل للعاملني 
 الدائمني وغري الدائمني

 ١٥ ٥١ ١١ ٣٨ ٤ ١٣ ديراما قوله ٥٥ ٣٤٥ ٤٤ ٢٧٧ ١١ ٦٨ قوله
 ٧٤ ٢٩٠ ٦٤ ٢٥٧ ١٠ ٣٣ كلماتا كلماتا

 ١٣٧ ٤٣٥ ١٢٠ ٣٦١ ١٧ ٧٤ كوزاين
 كوزاين ٣٣ ١٠٢ ٢٧ ٨٣ ٦ ١٩ رينافلو

 ٣٩ ٧٨ ٣٧ ٧٢ ٢ ٦ كاستوريا
 ٤١ ١١١ ٣٧ ٩٢ ٤ ١٩ كارديتسا الريسا ٣١٢ ٨٣٥ ٢٦٩ ٦١٣ ٤٣ ٢٢٢ الريسا
 ١٨٧ ٤٠٠ ١٨٢ ٣٥٨ ٥ ٤٢ الميا

 الميا ١٩ ٥٦ ١٦ ٤٧ ٣ ٩ كاربينيسي
 ٢٢ ٦٤ ٢١ ٦٢ ١ ٢ امفيسا

 ٦١ ٢٩٤ ٥٠ ٢٤٩ ١١ ٤٥ ميسولونغي ميسولونغي
 ٣٢٨ ٧٥١ ٢٦٨ ٥٧٠ ٦٠ ١٨١ اباتر باترا

 ١٦٨ ٨٢٧ ١٢٩ ٥٨٥ ٣٩ ٢٤٢ برييوس برييوس
 ٦٩ ٣٠٤ ٤٥ ٢٥٩ ٢٤ ٤٥ سرييز سرييز

 ٧٤ ٢٧٨ ٥٩ ٢٢٦ ١٥ ٥٢ شالكيدا شالكيدا
 ٤ ٠٤٠ ١٠ ٢٥٦ ٣ ٢٥٠ ٧ ٨٠٨ ٧٩٠ ٢ ٤٤٨ اموع

معهد إعداد معلمي التعليم 
 املهين والتقين

٣٦ ١٥٠ ٢٧ ١١١ ٩ ٣٩ 

 ٤ ٠٧٦ ٦١ ٠٤٠ ٣ ٢٧٧ ٧ ٩١٩ ٩٧٧ ٢ ٤٨٧ اموع اإلمجايل
 ١٣اجلدول 

ــصدر( ــذ البحــوث، إدارة      : امل ــة ختطــيط وتنفي ــة، مديري ــشؤون الديني ــة وال ــة الوطني وزارة التربي
 ).البحوث العملية واإلحصاء
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 امـــــوع اإلمجــالـي هليئـــة التدريــــس لكــل جامعـــة
 )خارج اهليئة+ لة بعقد العام+ الدائمة + هيئة التدريس العلمية (

٢٠٠١-٢٠٠٠ 
 

 اموع اإلمجايل اجلامعات
 نساء اموع 

 ٨٤٨ ٢ ٣٨٩ جامعة أثينا الوطنية
 ١٨١ ٧٤٥ جامعة أثينا الوطنية التقنية

 ٨٧٣ ٢ ٧٥٨ جامعة أرسطو يف ثيسالونيكي
 ٥٤ ٢٢٦ جامعة أثينا لالقتصاد

 ٦١ ٢٣٩ اجلامعة الزراعية يف أثينا
 ٢٠ ٦٨  اجلميلة يف أثينامدرسة الفنون

جامعــة بنتيــون للعلــوم االجتماعيــة    
 والسياسية

١٢٥ ٣١٥ 

 ٤٥ ٢٠٥ جامعة بريايوس
 ٧٦ ٢٤٢ جامعة مقدونيا
 ١٨٥ ٨١٤ جامعة باتراس
 ٢٠٥ ٦٣٩ جامعة إيونينا

 ٢٠٥ ٧٠٢ جامعة دميقريطوس يف سرياسي
 ١٤١ ٥٥٣ جامعة كريت

 ٣٨ ١٩١ جامعة كريت التقنية 
 ١٣٦ ٣٩٧ ةجامعة إجي

 ٤٣ ١٢٢ جامعة أيونيا



CEDAW/C/GRC/6  
 

05-40577 157 
 

 اموع اإلمجايل اجلامعات
 نساء اموع 

 ٢١٩ ٦٨٦ جامعة فيسايل
 ٤٧ ٧٥ جامعة هاركوبيو

 ١٨ ٣١١ اجلامعة اهليلينية املفتوحة
 ٣ ٥٢٠ ١١ ٦٧٧ اموع اإلمجايل

 ١٤اجلدول 
ــصدر( ــذ البحــوث، إدارة      : امل ــة ختطــيط وتنفي ــة، مديري ــشؤون الديني ــة وال ــة الوطني وزارة التربي

 ).ءالبحوث العملية واإلحصا
 

٢٠٠٢-٢٠٠١ 
 اموع اإلمجايل اجلامعات

 نساء اموع 
 ٨٤٣ ٢ ٣٤٣ جامعة أثينا الوطنية

 ١٨٠ ٧٨٥ جامعة أثينا الوطنية التقنية
 ٩٠٥ ٢ ٧٤٢ جامعة أرسطو يف ثيسالونيكي

 ٦٥ ٢٦٣ جامعة أثينا لالقتصاد
 ٦٤ ٢٤٦ اجلامعة الزراعية يف أثينا

 ٢٤ ٧١ مدرسة الفنون اجلميلة يف أثينا
جامعــة بنتيــون للعلــوم االجتماعيــة    

 والسياسية
١١٩ ٣١٢ 

 ٥٥ ٢٣٤ جامعة بريايوس
 ٧٣ ٢٣٤ جامعة مقدونيا
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 ١٩٨ ٨٥٨ جامعة باتراس
 ١٩١ ٦٧٤ جامعة إيونينا

 ٢١٨ ٧٦٨ جامعة دميقريطوس يف سرياسي
 ١٥٤ ٥٨٣ جامعة كريت

 ٥٥ ٢٢٧ جامعة كريت التقنية 
 ١٢٧ ٣٩٣ جامعة إجية
 ٤٤ ١٢٧ ونياجامعة أي

 ٢٢٤ ٧١١ جامعة فيسايل
 ٥١ ٩٠ جامعة هاروكوبيو

 ٢٢١ ٧٢٥ اجلامعة اهليلينية املفتوحة
 ٣ ٨١١ ١٢ ٣٨٦ اموع اإلمجايل

 ١٥اجلدول 
ــصدر( ــذ البحــوث، إدارة      : امل ــة ختطــيط وتنفي ــة، مديري ــشؤون الديني ــة وال ــة الوطني وزارة التربي

 ).البحوث العملية واإلحصاء
 

 املرفق هاء 
 )١١املادة (

  التدابري املتخذة لزيادة عمالة املرأة–التدابري املتخذة ملكافحة البطالة 
  مساواة اجلنسني واإلطار الثالث للدعم اجلماعي–ألف 
فيما يتعلق بتنمية املوارد البشرية يف اليونان طبقاً االت السياسة اخلمسة اليت ينطـوي               - ١

ورويب يهدف اإلطار الثالث للدعم اجلماعي، مـن خـالل          عليها تنظيم الصندوق االجتماعي األ    
مـن  ”وضع األولويات االستراتيجية، إىل توزيع االعتمادات احملددة يف اال السياسي اخلامس            

هــين حتــسني فــرص دخــول املــرأة ومــشاركتها يف ســوق العمــل مبــا يف ذلــك مــسارها امل     أجــل 
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ء مـشاريع جديـدة فـضالً عـن تقليـل      وحصوهلا على فرص التوظيف اجلديدة وقدرا على إنـشا     
 .“أوجه التمييز الرأسية واألفقية القائمة على أساس نوع اجلنس يف سوق العمل

  
ــرأة إىل ســوق العمــل      ــة لتحــسني دخــول امل ــدابري العملي الت

 .ومشاركتها فيه
 

ــة ١١,٠٨  يف املائــ
 أو

ــون ٥٠١,٦  مليـــــ
 يورو

راءات اإلجيابية املتخذة لـصاحل     ويعرض اجلدول التايل توزيع االعتمادات من أجل اإلج        
 .املرأة يف الربامج التشغيلية خالل الفترة قيد النظر

 النسبة املئوية يف امليزانية لتدابري اإلجراءات اإلجيابية يف الربامج التشغيلية 

 الربامج التشغيلية
اإلجراءات اإلجيابية 
املبلغ اإلمسي باليورواملتخذة لصاحل املرأة

ن النسبة املئوية م
امليزانية اإلمجالية 
للربامج التشغيلية

النسبة املئوية من جمموع 
الصندوق االجتماعي 

األورويب يف الربامج التشغيلية

 الربنامج التشغيلي

 “التنافسية”

 اإلجراء يف

٢-٨-٢ 

 اإلجراء يف

٢-٢-٨ 

٣٥ ٥٠٠ ٠٠٠ 

٨٠٠ ٠٠٠ 
٥,٥ ١,١٢ 

 الربنامج التشغيلي

ــدريب  ” ــة والتـــ العمالـــ
 “املهين

٩,٣٣ ٪٩,٢ ١٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣-٥، ٢-٥، ١-٥٪ 

 الربامج التشغيلي 

التعلـــــيم والتـــــدريب  ”
 “املهين األويل

 ٣,٥ ٪٢,٨٠ ٦٩ ٤٦٩ ٢٣٤ ٢-٤ و ١-٤

 الربنامج التشغيلي 

 “جمتمع املعلومات”

 ٥-٣اإلجــراءات يف  
 ٤-٣و 

 يف ١٠سيتم رصد 
املائة من التكلفة أي 

 ٨ ٠٠٠ ٠٠٠مببلغ 
٢,٨ ٪٠,٧٪ 
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 الربامج التشغيلية
اإلجراءات اإلجيابية 
املبلغ اإلمسي باليورواملتخذة لصاحل املرأة

ن النسبة املئوية م
امليزانية اإلمجالية 
للربامج التشغيلية

النسبة املئوية من جمموع 
الصندوق االجتماعي 

األورويب يف الربامج التشغيلية

ي الربنـــــــامج التـــــــشغيل
ــدونيا    ــة شــرقي مق ملنطق

 وثراسي
٢٩ ٪٢,٦٠ ٢٣ ٧٣٤ ٧٤٠ ٥- ٤٪ 

الربنـــــــامج التـــــــشغيلي 
 ملنطقة أتيكا

١٩,٨ ٪١,٢٠ ١٧ ٩٧٢ ٩٧٧ ٣-٣٪ 

الربنـــــــامج التـــــــشغيلي 
 ملنطقة مشايل إجية

٢٩ ٪٢,٦٨ ١٣ ٢٠٦ ٠٨٢ ٥-١٪ 

الربنـــــــامج التـــــــشغيلي 
 ملنطقة غريب اليونان

٣٨ ٪٢,٠٦ ١٦ ١٤٠ ٥٥٢ ١-٥٪ 

لي الربنـــــــامج التـــــــشغي
 ملنطقة غريب مقدونيا

٤٢ ٪٢,٢٧ ١٣ ٢٠٦ ١٦٣ ١-١٪ 

الربنـــــــامج التـــــــشغيلي 
 ملنطقة إيبريوس

٢٩,٢ ٪٢,٤٠ ١٦ ٥٧٣ ٠٠٠ ١-٥٪ 

الربنـــــــامج التـــــــشغيلي 
 ملنطقة فيسايل

٣٨ ٪٢,٣٤ ٢١ ٧١٦ ٨٠٠ ٣-٥٪ 

الربنـــــــامج التـــــــشغيلي 
 ملنطقة اجلزر األيونية

٣٣,٨ ٪٢,٨١ ١٠ ٥٧٠ ٠٠٠ ٣-٥ 

الربنـــــــامج التـــــــشغيلي 
 طقة وسط مقدونياملن

٣٧ ٪٢,٣٧ ٣٤ ٦٢٩ ٥٠٥ ١-٥٪ 

الربنـــــــامج التـــــــشغيلي 
 ملنطقة كريت

١٤,٢٥ ٪٢,٥٦ ١٨ ٩٩٩ ٩٩٧ ١-٦٪ 

الربنـــــــامج التـــــــشغيلي 
 ملنطقة جنويب إجية

٣٠ ٪٢,٤٦ ١٤ ٤٣٤ ٣٣٥ ٢-٤٪ 
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 الربامج التشغيلية
اإلجراءات اإلجيابية 
املبلغ اإلمسي باليورواملتخذة لصاحل املرأة

ن النسبة املئوية م
امليزانية اإلمجالية 
للربامج التشغيلية

النسبة املئوية من جمموع 
الصندوق االجتماعي 

األورويب يف الربامج التشغيلية

الربنـــــــامج التـــــــشغيلي 
 ملنطقة بونيز

٢٣,٣ ٪١,٢٠ ٨ ٨٠٠ ٠٠٠ ٣-٥٪ 

الربنـــــــامج التـــــــشغيلي 
ــا  ــط اليونـ ــة وسـ ن ملنطقـ

 )سترييا هيالس(
٣٣,٥ ٪٢,١٨ ١٩ ٠٧٥ ٥٦٨ ٢-٥٪ 

 اجلماعيالربنامج 

 )إيكوال(
١٠ ٪١٠ ١٣ ٨٨٠ ٠٠٠ ٢-٤، ١-٤٪ 

البيانـات املاليـة إلطـار الـدعم اجلمـاعي الثالـث، الـربامج التـشغيلية ومكمـالت الربجمـة                 : املصدر
 .، دراسة ملركز حبوث املساواة بني اجلنسني)إيكوال(اجلماعية 

 
 الوكاالت لدعم املساواة ورصدهاإنشاء  - ٢

 يف الــربامج األورويبالــدائرة اخلاصــة لتنــسيق إجــراءات الــصندوق االجتمــاعي   •  
  الثالثاجلماعيالتشغيلية من إطار الدعم 

تــضطلع الــدائرة اخلاصــة لتنــسيق إجــراءات الــصندوق االجتمــاعي األورويب          
كور ورصـد فعاليـة     بوصفها السلطة املختصة بتنـسيق إجـراءات الـصندوق املـذ          

ــصندوق،  ــ تــدخالت هــذا ال ــز قــضايا  مب  اجلنــسني يف  بــنيساواةاملــسؤولية تعزي
 :إجراءات الربامج التشغيلية

تعيني مسؤويل املـساواة بـني اجلنـسني يف الـسلطات اإلداريـة للـربامج التـشغيلية            •  
والعمل مـن خـالل وزارة      . القطاعية التابعة إلطار الدعم الثالث املذكور أعاله      

 بــشأن ١٨٣٢١/٦/٦/٢٠٠١االقتــصاد الــوطين علــى إصــدار التعمــيم رقــم      
 .“ يف السلطات اإلدارية اجلنسني بنيساواةاملتعيني املوظفني املسؤولني عن ”

العمل على نشر دليل بشأن دمج سياسات املساواة بني اجلنـسني يف إجـراءات               •  
عم اجلماعي املـذكور   التخطيط والتقييم للربامج التشغيلية اليت يشملها إطار الد       

 ).٢٠٠٣يونيه /مركز حبوث مساواة اجلنسني، حزيران(أعاله 
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نشر الدليل، وتوزيعه على مجيع السلطات اإلداريـة للمـستفيدين النـهائيني مـن               •  
الـــربامج التـــشغيلية فـــضالً عـــن مستـــشاري التقيـــيم املتوســـط األجـــل للـــربامج 

ة اجلنـسني يف مـسار تنفيـذ        التشغيلية وهو يهدف أساساً إىل تعزيز دمـج مـساوا         
إطار الدعم اجلماعي الثالث وإتاحة املعارف التقنيـة لألشـخاص املـشاركني يف             
ــى صــعيد       ــشغيلية ســواء عل ــربامج الت ــيم لل التخطــيط إىل جانــب الرصــد والتقي

 .السلطات اإلدارية أو على صعيد املستفيدين النهائيني
اة بــني اجلنــسني يف صــلب  تنظــيم حلقــة دراســية إعالميــة تتعلــق بــدمج املــساو   •  

وقـد توجهـت احللقـة الدراسـية        . اإلجراءات املنفَّذة يف سياق الربامج التـشغيلية      
إىل املــسؤولني عــن الــربامج التــشغيلية والرؤســاء التنفيــذيني للــسلطات اإلداريــة 

يونيــه / حزيــران٢٠ و ١٩والعــاملني علــى تنفيــذ اإلجــراءات املتخــذة، إيثاكــا، 
٢٠٠٣. 

م لرصد تعزيز مـساواة اجلنـسني يف إجـراءات الـربامج التـشغيلية              استحداث نظا  •  
 ).قاعدة بيانات (٢٠٠٦-٢٠٠٠املنفذَّة ضمن إطار الدعم اتمعي 

 الربامج التشغيليةيف سياق  اجلنسني يف تدخالت حمددة  بنيساواةامل -باء 
لتقـدم  بصورة أكثر حتديداً، وحسب قطاع التدخل، يعرض يف اجلداول املرفقـة مـدى ا         

الذي أحرزته اإلجراءات اإلجيابية لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني الـيت مت دجمهـا وتنفيـذها ضـمن                   
 .الربامج التشغيلية إلطار الدعم اجلماعي الثالث

 :ويف هذا اال اختذت إجراءات من قبيل  
يع الـصغرية    يف املـشار   رأةاإلجراءات اإلجيابية لتعزيز الفرص املتكافئة بـني الرجـل واملـ          ” - ١

 .“واملتوسطة احلجم والكبرية
 :وتشملالتدخالت املتكاملة لصاحل املرأة ” - ٢
علــى مــستوى قطــاع تنميــة مهــارات املــرأة علــى تنظــيم األعمــال واإلجــراءات  •  

دعــم (ذات الــصلة فيمــا يتعلــق بــدعم مهــارات تنظــيم األعمــال لــدى النــساء    
ت املاليــة إلنــشاء مــشاريع مــن خــالل تقــدمي املعونــا)  مــشروعاً للنــساء١ ٢١٨

 .جديدة قابلة لالستمرار وتتسم بأمهية خاصة
فضالً عن ذلـك، ففـي مراكـز التنميـة املهنيـة والتكنولوجيـة يف املنـاطق الـثالث                •  

ــساء        ــدعم للنـ ــدمون الـ ــصون يقـ ــشارون متخصـ ــد مستـ ــالبالد يوجـ ــشرة بـ عـ
 .املستثمرات
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ــار املؤســسي لتن     •   ــسه جيــري اســتكمال اإلط ــت نف ــم   يف الوق ــذ إجــراءات دع في
 .قدرات النساء على تنظيم املشاريع يف الربامج التشغيلية اإلقليمية

وأخرياً ففي سياق دمج مبدأ املساواة بني اجلنسني يف صلب مجيع الـسياسات،              •  
ــربامج       ــع ال ــساين يف مجي ــد اجلن ــيت أدت إىل دمــج البع ــذ اإلجــراءات ال ــتم تنفي ي

 .التشغيلية
 :ر ما يليوعلى سبيل املثال جيدر ذك

 :البحوثيف ميدان  •  
تشغيل شـبكة مـن النـساء املـشتغالت بـالعلوم والبحـث العلمـي تعزيـزاً لتكـافؤ                   

وتـشارك األمانـة العامـة املعنيـة        . الفرص يف جمال البحوث والتنمية التكنولوجية     
 .باملساواة بني اجلنسني يف هذه الشبكة

جيل وتواجـد املـرأة يف اـاالت    تشغيل مرصد يتوىل يف مجلة أمـور رصـد وتـس          
 .ذات الصلة

 تنفيذ برنامج لدعم قوة العمل البحثية مع إتاحة فرصة خاصة ملشاركة املرأة   
 :جمتمع املعلوماتيف ميدان  •  

 التـدريب علـى   –اإلجراءات املتخذة لترقية مهـارات القـوى البـشرية             
 تعزيـزاً لفـرص دخـول       التكنولوجيات اجلديدة دف سرعة اكتساب املهارات     

ــة اســتخدام القــوى      غــري املــستخدمني إىل ســوق العمــل واحلفــاظ علــى إمكاني
ــع   ــى مــستوى رفي ــشرية عل ــبل    . الب ــة س ــشمل كــذلك يئ وهــذه اإلجــراءات ت

يف الـدعوة األخـرية   ( يف املائـة يف إجـراءات التـدريب      ٦٠مشاركة املرأة بنـسبة     
ا تـشمل إيـالء عنايـة خاصـة لألخـذ      كمـ )  يف املائـة ٧٠ترتفع النسبة املئويـة إىل    

 ).التدريب عن بعد(باألساليب املرنة لتدريب النساء 
وبصورة حمددة، فمن املزمع اختاذ إجـراءات خاصـة الكتـساب خـربة                  

العمل مبـا ييـسر إدمـاج املـرأة يف سـوق العمـل وتعزيـز العمـل عـن بعـد لـصاحل                        
 .املرأة

  االستخدام–التدريب يف ميدان  •  
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ــشغيلي  ا    ــامج الت ــدريب املهــين  ”لربن ــذ إجــراءات   “ االســتخدام والت ــل تنفي يكف
التدريب وتعزيز إخنراط املرأة يف سلك العمالة حيث ترتفع مـشاركة املـرأة إىل              

 . يف املائة٢٦
يف “ الرعايـة الـصحية   ”فيما يتعلـق بـإجراءات التـدريب يف الربنـامج التـشغيلي                

 يف املائة بينمـا تـصل إىل        ٦٧ تصل إىل    قطاع الصحة يالحظ أن مشاركة املرأة     
 يف املائة يف قطـاع الرعايـة وتلـك نتيجـة هيمنـة األنثـى بالـذات علـى                    ٨٠نسبة  

 .ميادين خاصة من التدخل
ومــع ذلــك علينــا أن نالحــظ األثــر اإلجيــايب غــري املباشــر النــاجم عــن الربنــامج بالنــسبة    

مـشاركة  (املواقع الوظيفية املنتظر أن خيلقها      الستخدام املرأة سواء خالل التنفيذ أو فيما يتعلق ب        
 ). يف املائة٨٢,٣٥ – يف املائة ٦٥,٥املرأة تصل إىل 

تنميــة ”وأخــرياً، هنــاك عــدة بــرامج تــشغيلية إقليميــة أشــارت يف عناوينــها إىل إجــراء      
 . يف املائة لصاحل املرأة٦٠وقد مشلت حصة “ جتميعية دراسة –املوارد البشرية 

 “االستخدام والتدريب املهين”تفصيلية عن تقدم الربنامج التشغيلي بيانات  -جيم 
مت إقرارهــا يف مجيــع التــدخالت الــيت )  يف املائــة٦٠(املــشاركة اإللزاميــة للمــرأة بنــسبة متزايــدة  

 .يقوم بتمويلها الربنامج التشغيلي لتعزيز الفرص املتكافئة بني اجلنسني
مت تنفيـذ   “ إىل سوق العمـل ومـشاركتها فيهـا        رأة امل حتسني دخول ”ويف احملور املعنون      

واألمانـة العامـة املعنيـة      . إجراءات تقتصر فقط على تعزيز الفرص املتكافئة بني الرجـال والنـساء           
 املـدرجني يف احملـور      ٥/٣ و   ٥/١باملساواة بـني اجلنـسني هـي املـستفيد النـهائي مـن اإلجـراءين                

 .املذكور أعاله
 :وبصورة أكثر حتديداً  
 لصاحل املرأة يف املشاريع الصغرية واملتوسطة والكـبرية          املتخذة  اإلجيابية التدابري”إلجراء املعنون   ا

 “احلجم
سيتم تنفيذ هذه التدابري من جانب األمانة العامـة للمـرة األوىل يف اليونـان وـدف إىل            

م علـى اكتـساب     مساعدة النساء العامالت يف إطار املشاريع الصغرية واملتوسطة والكبرية احلج         
املؤهالت اإلضافية مبا يتيح املطالبة بوظيفـة أفـضل فـضالً عـن اجلمـع بـني املـسؤوليات األسـرية                     

 من املوظفني ويتم تنفيـذه مـن خـالل          ٥ ٠٠٠وهذا املشروع سوف يفيد     . ومسؤوليات العمل 
 .واملشروع قيد التنفيذ حالياً. الشركات أو يف إطار شراكات بينها
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 “لتدخالت املتكاملة لصاحل املرأةا”اإلجراء املعنون 
ــة وخيـــص       ــة مواكبـ ــدمات داعمـ ــدبري يهيـــئ خـ ــذا التـ ــساء غـــري  ٣٠ ٠٠٠هـ  مـــن النـ

 .٢٠٠٦-٠٠٠٢املستخدمات يف الفترة 
 مـن اخلـدمات الداعمـة بواسـطة مركـز           ٢٠٠٣-٢٠٠٠(وخالل تنفيذ املرحلة األوىل       

ة والـدعم يف أعمـاهلن    امـرأة مـن إجـراءات املـشور    ١٤ ١٨٩حبـوث مـساواة اجلنـسني، أفـادت     
 .ويف البيئة االجتماعية اليت يعشن بني ظهرانيها

 نفَّــذت األمانــة العامــة املعنيــة  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٣وخــالل املرحلــة الثانيــة مــن التنفيــذ،    
 .“ التدخالت املتكاملة لصاحل املرأةتنفيذ”باملساواة بني اجلنسني املشروع املعنون 

يـه هـذا املـشروع يف الطـابع املتكامـل للتـدخل الـذي        ويتمثل االبتكار الذي ينطـوي عل      
 .يتحقق من خالل تنفيذ أنشطة مترابطة

 من النـساء أغلبـهن مـن غـري املـستخدمات وهـو       ٩ ٠١٨ويصب املشروع يف مصلحة    
 خطة عمل مستهدفاً حتـسني فـرص دخـول ومـشاركة     ١٧ينفذ على صعيد إقليمي على أساس      
ة خدمات املعلومـات املتخصـصة وسـبل املـشورة والـدعم            املرأة يف سوق العمل من خالل إتاح      

االجتماعي، وبالذات من خـالل مـشاركة املـرأة يف اتبـاع سياسـات إجيابيـة لـصاحل االسـتخدام                   
 .واحلصول على فرص عمل قابلة لالستمرار

تقـوم األمانـة العامـة املعنيـة باملـساواة          وهلذه الغاية، ففي سياق التـدبري املـذكور أعـاله،             
 . امرأة تعاين البطالة٤ ٧٨٥ مليون يورو لتعزيز استخدام ٣٠د االعتمادات بواقع برص

وهذا الربنامج سيتم تنفيذه بواسطة املنظمة اليونانية السـتخدام القـوى البـشرية خـالل                 
ــرة  ــة        . ٢٠٠٦-٢٠٠٤الفت ــة املعني ــة العام ــني األمان ــل ب ــر بالفع ــاون مثم ــام تع ــسبب ق ــذا ال وهل

 .ني واملنظمة املذكورة أعالهباملساواة بني اجلنس
وللمرة األوىل، سوف يتجسد الطابع املتكامل للتدخل، على شكل حزمة من الـربامج               

 :اليت تنفذ لصاحل نساء مستفيدات من هذا املشروع على النحو التايل
 برامج إلعانات من الدعم خللق فرص عمل جديدة، -
 برامج للمستخدمني اجلدد حلساب النفس، -
 .مج الكتساب خربة العملبرنا -
مركز حبـوث مـساواة اجلنـسني هـو املستـشار العلمـي إلجـراءات التـدخالت املتكاملـة                     

 .لصاحل املرأة
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 :واخلالصة فإن ما بوسعنا أن نقول  
إن اهلدف املرسوم بالنسبة إلطـار الـدعم اجلمـاعي الثالـث، فيمـا يتعلـق باعتمـاد نـسبة                      

لتمويـل  ) يـورو ٥٠١ ٦٠٠ ٠٠٠(ق االجتمـاعي األورويب      يف املائة من ميزانيـة الـصندو       ١١,٨
اإلجراءات اإلجيابية لتعزيز مساواة اجلنـسني الـذي قـارب منتـصف الفتـرة الربناجميـة، مت تغطيتـه                   

 ). يف املائة٥,٦( يف املائة ٤٧,٣بنسبة 
 الـيت أدرجـت ونفـذت يف إطـار مجيـع            اإلجـراءات اإلجيابيـة للمـساواة،     وقد اسـتوعبت      

 . يورو من مسامهة الصندوق االجتماعي األورويب٢٣٧ ٢٨٥ ٦٨٦شغيلية، مبلغ الربامج الت
 الربامج واملبادرات األخرى -دال 

  سوق عمل مفتوحة أمام اجلميع– إيكوال اجلماعيةاملبادرة  
وهـذه التـدابري قائمـة بـدورها     .  تـدابري مواضـيعية  – ميـادين  ٩مت تشكيلها على أسـاس      

لالســتخدام األورويب، وتــشمل كــذلك األنــشطة الــيت تــؤدي إىل  علــى أســاس الــدعائم األربــع 
توزيـع وتوســيع كيفــي للـسياسات ذات الــصلة الــيت تنبثـق عــن خطــة العمـل الوطنيــة مــن أجــل     

 .االستخدام
 الــذي يــرتبط باهلــدف العــام ٤ويف املبــادرة اجلماعيــة املــذكورة أعــاله، يــساهم احملــور   

دعـم  ”زيـز الدعامـة الرابعـة مـن خطـة العمـل الوطنيـة               يف تع “ رأةالفرص املتكافئة للرجـل واملـ     ”
 “ الرجل واملرأةتكافؤ الفرص بني

ونالحظ أن تكافؤ الفرص هو ملمح أساسي تتـسم بـه مجيـع مـشاريع مبـادرة إيكـوال                     
 .يف مجيع التدابري

وتــشارك األمانــة العامــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني بوصــفها طرفــا يف الــشراكات      
 لتنفيـذ املـشاريع الـستة الـيت تنطـوي عليهـا مبـادرة إيكـوال مـستهدفة يف ذلـك مواصـلة                    اإلمنائية

 .حتقيق تكافؤ الفرص يف إطار كل برنامج
 املبادرتان إنتربريغ الثالثة وإيربان الثانية التابعتان للجماعة األوروبية

لعمـل أو تنميـة     ة يف عدد كبري من التدابري اليت ال تتعلق فقـط بـسوق ا             واد املسا ع ب امشلت  
ــة أو     بــل تتعــدى ل مهــارات تنظــيم املــشاريع  ــة البيئ كــي تتــصل كــذلك بقــضايا مــن قبيــل محاي

 .تكنولوجيات إنشاء الشبكات
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 املبادرة اجلماعية املتعلقة بالقيادة
يتمثل اهلدف الرئيسي هلذه املبـادرة املتخـذة يف جمـال التنميـة الزراعيـة، يف تعزيـز تنميـة            

وتشجيع اتمعات احمللية على خلق الفرص الكفيلة بإجياد أشكال جديـدة مـن   املناطق الزراعية  
 .العمالة

تعزيـز الفـرص املتكافئـة      ومن األهداف اخلاصة للمبادرة املذكورة ما يتمثـل يف           •  
 .للمرأة

ونــشري إىل أن معــايري التقيــيم ملقترحــات االســتثمار املقدمــة لتنفيــذ الــشراكات اإلمنائيــة   
 احملليــة لتنفيــذ الربنــامج تنطــوي علــى تقــدمي ائتمانــات إضــافية للنــساء املرشــحات ألفرقــة العمــل

 .للعمل يف جماالت االستثمار
ويف حالة الشركات والتعاونيات والرابطات، يعطى أكرب عدد مـن االئتمانـات عنـدما                

نـسبة  تكون النسبة املئوية الستثمار النساء يف رأس املال السهمي أعلـى مـن، أو متـساوية مـع،                   
 . يف املائة وتكون مسؤولية اإلدارة يف يد امرأة٧٥

  املساواة يف سوق العملغيابمكافحة  -هاء 
مــن حمــاور أولويــة العمــل بالنــسبة إىل األمانــة العامــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف    

دخل يف نطـاق    الفترة القادمة ما يتمثل يف تعزيز التعجيل بتنفيذ مجيـع التـدابري واألنـشطة الـيت تـ                 
العمالـة والتـدريب    ”إطار الدعم اجلماعي الثالث فيما يتعلق باملرأة يف سياق الربنامج التشغيلي            

ويـــولَى اهتمـــام خـــاص لتعزيـــز العمالـــة والـــدعم . “التنافـــسية”والربنـــامج التـــشغيلي “ املهـــين
 .والتمكني بالنسبة إىل القدرات التنظيمية للنساء يف جمال إقامة املشاريع

“ التـدخالت املتكاملـة لـصاحل املـرأة       ”عزيز عمالة املرأة، بدأ بالفعل تنفيذ املـشروع         ولت  
وهـو يفـضي إىل   .  مليون يـورو ٥٣على أساس امليزانية اإلمجالية البالغ حجمها ) ٥/٣اإلجراء  (

ومـن  . أثر ملموس على املنطقة فضالً عن التوزيع اجلغرايف على مجيع املناطق الزراعية يف الـبالد              
 من النساء سوف يفدن من هذا املشروع حيث تقدم إليهن اخلـدمات             ٩ ٠١٨ر أن هناك    املقد

 .اليت تنطوي على معلومات ومشورة متخصصة إضافة إىل الدعم االجتماعي
 مـن النـساء غـري       ٤ ٧٨٥ويف سياق الربنامج، يتم تقـدمي الـدعم املباشـر إىل عـدد يبلـغ                  

املنظمـة اليونانيـة لتـشغيل القـوى البـشرية ومـن           املستخدمات مـن أجـل تـوظيفهن بالتعـاون مـع            
 مــن الــشابات ١ ٢٨٥ وظيفــة جديــدة للنــساء غــري املــستخدمات ودعــم ٢ ٠٠٠خــالل إجيــاد 

 مـــن النـــساء غـــري ١ ٥٠٠املـــستخدمات حلـــساب الـــنفس واكتـــساب اخلـــربة املهنيـــة لـــصاحل  
ن أطفـال قُـصر أو      وهذه اخلربات يف جمال تنظيم األعمال لألمهـات الالئـي لـديه           . املستخدمات
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النساء الالئي يقمن برعايـة معـوقني يـتم تيـسريها بالـذات مـن خـالل إتاحـة الفرصـة هلـن لكـي                         
يتخذن من بيون مقراً ملشاريعهن مع تربير املصروفات ذات الـصلة الـيت تـصل إىل مبلـغ معـني                

ــا إىل     ( ــة لألطفــال وم ــة النهاري ــشغيلية ومــصروفات مركــز الرعاي ــكثلــث املــصروفات الت ). ذل
ــف          ــسريه ــدف ختفي ــتم تي ــر ي ــامج أم ــذا الربن ــشاركة يف ه ــن أجــل امل ــسيط اإلجــراءات م وتب

 .اإلجراءات البريوقراطية وتيسري التعبري عن االهتمام بالربنامج من جانب النساء املعنيات
ويف ســياق الربنــامج نفــسه، ويف فئــة املــستفيدين للمــرة األوىل جنــد نــساًء مت توصــيفهن   

وهذه الفئة حتصل فوراً علـى تـصريح إقامـة حبيـث يـصلح              .  ضحايا االجتار بالبشر   على أن من  
يف الوقــت نفــسه كتــصريح للعمــل وتلــك حقيقــة يكفلــها حكــم قــانوين تعــززه مــؤخراً وزارة    

 ).٧، الفقرة ٣٤، املادة ٣٢٧٤/٢٠٠٤القانون (الداخلية واإلدارة العامة والالمركزية 
 :املصادر

الــدائرة اخلاصــة لتنــسيق إجــراءات الــصندوق  للمــوارد البــشرية، ملــف اللجنــة الفرعيــة - ١
 .٢٠٠٣ديسمرب /، كانون األولثيسالونيكي، )اسكيت(االجتماعي األورويب 

 .٢٠٠٣خطة العمل الوطنية،  - ٢
 .“ والتدريب املهيناالستخدام”الربنامج التشغيلي  - ٣
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 املرفق واو
 )١٢املادة (

 حةالربامج اتمعية املتعلقة بالص
 وضـمن   ٢٠٠٦-٢٠٠٠،  “ الرعايـة  –الـصحة   ”يف سياق الربنـامج التـشغيلي        •  

ــة   ــور األولويـ ــراء  ”حمـ ــة، اإلجـ ــامج “ ٢الرعايـ ــدمج  ”مت إدراج برنـ ــادة الـ إعـ
 االقتـــصادية –التـــدرجيي لألفـــراد مـــن ذوي اإلعاقـــات يف احليـــاة االجتماعيـــة 

ي اإلعاقـات   وهو ينفذ بواسطة مديريـة محايـة ذو       “ وتعزيز وجود مستقل ذاتياً   
ويتعلـق الربنـامج بـاألفراد املعـاقني فكريـا ومـن            . التابعة لوزارة الصحة والرعاية   

 .ذوي اإلعاقات األخرى املودعني يف مؤسسات
مكافحة االسـتبعاد   ”ويف سياق إطار الدعم اتمعي الثاين والربنامج التشغيلي          •  

ريـة محايـة    ، عملت وزارة الـصحة والرعايـة، مـن خـالل مدي           “من سوق العمل  
الترتيبات االقتـصادية الزراعيـة يف أمـاكن        ”ذوي اإلعاقات، على تنفيذ برنامج      

 ٥ مـن سـلطات املقاطعـات و       ١٣فمولـت   “ إسكان الدولة واخلـدمات البلديـة     
من اإلدارات اإلقليمية من أجل تنفيـذ التـدخالت يف املبـاين اخلاضـعة لـسلطتها               

 .مبا جيعلها مهيأة الستقبال ذوي اإلعاقات
ويف إطار الربنامج التشغيلي نفسه، وفضالً عن الربنامج املذكور أعاله، قامـت             •  

مديريــة الثقافــة الــصحية واملعلومــات الــصحية التابعــة لــوزارة الــصحة والرعايــة  
بنــشر دليــل خــاص علــى شــكل مطبــوع وشــكل إلكتــروين يــشمل املواصــفات 

وقــد طُرحــت . طننيالالزمــة ملــبىن عــام لكــي يــصبح مهيــأً ومناســباً جلميــع املــوا
حمتويــات الــدليل يف ســياق مــؤمترين عقــد كــل منــهما ليــوم واحــد يف أثينــا          
: وثيـــــسالونيكي ومت إدراجهـــــا يف موقـــــع الـــــوزارة علـــــى الـــــشبكة العامليـــــة

www.mohaw.gr  الرعاية” حتت عنوان “WELFARE. 
، أعلنـــت وزارة الــــصحة  ٢٠٠٣“ نيللمعــــاقالــــسنة األوروبيـــة  ” إطـــار  ويف •  

والرعاية بوصفها السلطة اإلدارية اليونانية يف اليونـان يف هـذا الـصدد األنـشطة               
الــيت تتــصل بالفعاليــات واحلمــالت اإلعالميــة وتــدابري نــشر منــاذج املمارســات  

أمــا األطــراف . اجليــدة وبــشكل عــام اإلجــراءات املتــصلة بأهــداف تلــك الــسنة
ــذ األ   ــسؤولة عــن تنفي ــام      امل ــانون الع ــات الق ــا فهــي هيئ ــيت مت اعتماده ــشطة ال ن

وهيئات القانون اخلاص واملؤسسات والرابطـات واجلمعيـات ومنظمـات ذوي           
 .اإلعاقات واهليئات اخلاصة اليت تعزز أو حتمي حقوق ذوي اإلعاقات

http://www.mohaw.gr/
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، ففي إطـار برنـامج املبـادرة االجتماعيـة إيكـوال، تـوىل االحتـاد الـوطين                  وأخرياً •  
ــز ذات الــشكل    لــذوي اإل ــة أوجــه التميي ــد وإزال عاقــات تنــسيق مــشروع حتدي

وهـو جهـد    “ البسيط املتعدد الـيت يتعـرض هلـا ذوو اإلعاقـات يف سـوق العمـل               
ويتمثــل هـدف املــشروع يف كــشف  . )بروكليـسي (منبثـق عــن شـراكة التنميــة   

ومكافحة العقبات اليت يواجهها املعـاقون ممـن يعـانون متييـزاً بـسيطاً أو متعـدداً                 
ويويل املشروع أمهية خاصـة    . دى الدخول يف سوق العمل أو البقاء يف إطاره        ل

للبعد اجلنساين باعتبار أن الفئات املستهدفة فيه تشمل األمهات الالئـي لـديهن             
 .أطفال معاقون واألمهات املعاقات بوصفهن من ضحايا التمييز املتعدد
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 املرفق زاي
 )١٤املادة (
  للزراعةاجلماعيةالربامج 

 
 )٢٠٠٦‐٢٠٠٠(التدابري واإلجراءات اإلجيابية املدرجة ضمن إطار الدعم اجلماعي الثالث  
ــدف دعــم اســتخدام املــرأة يف الزراعــة، وبــصفة عامــة يف القطــاع الريفــي، اعتمــدت    

حوافز تقدم للنساء الريفيات من جانـب الـربامج التـشغيلية الـيت يـضمها إطـار الـدعم اجلمـاعي                     
 .الثالث

ألمانـــة العامـــة املعنيـــة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني، بوصـــفها اهليئـــة احلكوميـــة وتـــشارك ا  
 –التنميـة الزراعيــة  ”املختـصة، يف ختطـيط اإلجـراءات املتـصلة باملــساواة يف الربنـامج التـشغيلي       

التـابع لـوزارة    “ املصايد السمكية ”إضافة إىل الربنامج التشغيلي     “ تشكيل هياكل الريف  إعادة  
 .الزراعة

مل الربامج التشغيلية املذكورة أعاله إجراءات أو أنشطة لـدعم النـساء املزارعـات         وتش  
 .ضمن سياق تنفيذ دمج االعتبارات اجلنسانية يف مسار األنشطة الرئيسية

 :اًدوبصورة أكثر حتدي  
تشكيل هياكل  إعادة –التنمية الزراعية ”الربنامج التشغيلي  -ألف 

 “الريف
-٢٠٠٠تـــشكيل هياكـــل الريـــف  إعـــادة –تنميـــة الزراعيـــة ال”الربنـــامج التـــشغيلي   

 وهـذا الربنـامج التـشغيلي       .هو برنامج اجلزء الوطين من إطار الـدعم اتمعـي الثالـث           “ ٢٠٠٦
 . تدبريا٣٤ حماور و٧يتألف هيكله من 

 :األهداف االستراتيجية للربنامج هي  
 “حتسني تنافسية الزراعة اليونانية”  
 “ واملتكاملة للمناطق الريفيةالتنمية املتواصلة”  
 “صون وحتسني البيئة واملوارد الطبيعية يف الريف”  
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ويف سـياق الربنـامج تطـرح لـوائح خاصـة تتـصل باملزارعـات ممـن يتولـون، كمالكـات             
ــتثمار يف املــــشاريع الزراعيــــة    ــرار الــــوزاري املــــشترك  (للمــــشاريع الزراعيــــة، أمــــر االســ القــ

٥٣٢/٢٠٠٣.( 
 .يف املشاريع الزراعيةاالستثمارات  •  
 نقــاط يف احلــاالت الــيت يتعلــق فيهــا ٤لــدعم مــشاركة املــرأة، مت إقــرار اســتحقاق مــن    

 نقاط عندما يتصل األمر بـشخص قـانوين         ١٠الطلب بشخص طبيعي فضالً عن استحقاق من        
 .باعتبار أن أغلبية مالكي رأس املال السهمي هم من النساء

إعــادة تــشكيل هياكــل /التنميــة الزراعيــة”نــامج التــشغيلي وطبقــاً للــسلطة اإلداريــة للرب  
ــساء ضــمن هــذا     “ ٢٠٠٦-٢٠٠٠الريــف  ــة للخطــط املعتمــدة للن ــسبة املئوي فقــد وصــلت الن

 . يف املائة بعد آخر دعوات تتعلق بالتدابري املذكورة أعاله٢٢,٦التدبري إىل 
 جتهيــز  االســتثمارات يف–االســتثمارات يف جتهيــز وتــداول منتجــات الزراعــة    •  

 .وتداول منتجات املصايد السمكية
القـــرارات (وذلـــك يتعلـــق باالســـتثمارات وخطـــط االســـتثمار لألشـــخاص الطبيعـــيني   

 ).١١٠٨٥٠/٤٩٣٨/٢٠٠١الوزارية املشتركة 
ويف الربامج االستثمارية املذكورة أعاله يتم تـشجيع مـشاركة املـرأة مـن خـالل تقـدمي                   

 .حوافز يف هذا الصدد
النسبة املئوية ملشاركة املرأة يف اخلطط املعتمدة ضمن هـذا التـدبري كانـت              ونالحظ أن     

 . يف املائة١١,٥
 ).برنامج املزارعات الشابات( للسكان الريفيني العمريحتسني اهليكل  •  
األمـر الـوزاري     (العالوة املمنوحة مرة واحدة مـن أجـل اسـتهالل املـشروع ألول مـرة                
 )٤٤٨/٢٠٠١املشترك   
 هة مصاريف االستهالل املبدئيمواج  
 نقـاط   ٥تكفل مشاركة املرأة يف الربنـامج املـذكور أعـاله منحهـا عـالوة علـى أسـاس                     

ونالحظ أن النسبة املئوية للخطـط املعتمـدة للمـشاريع، الـيت قدمتـها نـساء يف اإلجـراء            . إضافية
 . يف املائة٣١املذكور أعاله كانت 
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 برنامج تنمية املناطق الريفية •  
 :يرد أدناه اإلجراءات املتعلقة مبا يلي   
 اخلدمات األساسية لالقتصاد الزراعي وسكان الريف”   
 األنــشطة اســتحداث وبــنياألنــشطة الزراعيــة املتــصلة بالزراعــة بــني تمييــز ال”   
 .واكتساب دخل بديل املتعددة    
 “تشجيع األنشطة السياحية وأنشطة الصناعة التحويلية”   
 “تنافسية املشاريع الزراعيةحتسني ”   
وتشمل مجيع األنشطة عالوة من نقاط إضافية تقدم للنساء وتتراوح من نقطة واحـدة                

 .وينظر إىل التدابري على أا قد أسهمت يف إجياد فرص عمل باملناطق الريفية.  نقاط٥إىل 
 يف  ٢٣,٤٧وعلى سبيل املثال نالحـظ أن النـسبة املئويـة ملـشاركة النـساء وصـلت إىل                    

 . كيثريا– يف املائة يف املناطق النائية مثل جنويب ومشايل إجية وأتيكا ٣٧,٨٤املائة بينما بلغت 
ــة        ويف الــربامج املماثلــة املنفَّــذة باملنــاطق، بلغــت مــشاركة املــرأة يف ثيــسايل نــسبة مئوي

 يف أيـبريوس     يف املائة وكانت   ٢٦,٣٧ يف املائة ويف غريب اليونان كانت النسبة         ٢٧,٩٥قوامها  
 . يف املائة يف وسط مقدونيا١٨,٥٠ يف املائة بينما وصلت إىل ٢٠,٧٥

 ٧/٩ و ٧/٦وفيما يتصل ذا احملور، ركَّزت اهتمامـات املـرأة أساسـا علـى التـدبريين           
 . يف املائة٣٧حيث وصلت نسبة املشاركة للمرأة إىل ) السياحة الزراعية(

 “سمكيةاملصايد ال”الربنامج التشغيلي  -باء 
نالحظ أن الربنـامج التـشغيلي للمـصايد الـسمكية، ال يـوفِّر              نظراً لطابع ذلك القطاع،     

 .حوافز خاصة للنساء ولكنه ال يستبعدهن أيضاً
 املبادرات اتمعية -جيم 

يــتم تنفيــذها يف مجيــع أحنــاء    ) ٢٠٠٦-٢٠٠٠+ (املبــادرة االجتماعيــة عــن القيــادة      
 . حملياً برناجما٤٠ًاليونان من خالل 

مــن األهــداف اخلاصــة للربنــامج مــا يتمثــل يف تعزيــز الفــرص املتكافئــة املتاحــة     •  
 . امرأة١ ٤٠٠للمرأة ومن املتوقع أن تفيد من الربنامج 

واملستفيدون النهائيون من هذه التدخالت هم مجاعـات العمـل احملليـة وهـي شـركات                  
ي إليـه أنـشطتها يف تنميـة مناطقهـا،          عامة حمـدودة يتمثـل هـدفها التنظيمـي والغـرض الـذي ترمـ              

بينمــا يتمثــل أعــضاؤها أساســاً يف اهليئــات ذات املــصاحل املــشتركة األوســع نطاقــاً يف القطــاعني  
 .العام واخلاص
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وخــالل ختطــيط الــربامج احملليــة املــذكورة أعــاله تتخــذ مبــادرات مــن جانــب مجاعــات   
تياجات املرأة فيمـا تعمـل مـن ناحيـة     العمل احمللية حبيث دف من ناحية إىل تعريف أفضل الح     

 .أخرى على تشجيع النساء على املشاركة يف الربنامج
 بيان بتفاصيل تنفيذ املبادرة فـضالً عـن         ٢٠٠٣-٢-٤٣٠/١٨ويرد يف األمر الوزاري       

 .معيار التقييم الذي مينح عالوة ائتمان للنساء املرشحات لالستثمار
ضمن هذه الربامج، مت اعتمـاد املمارسـات التاليـة    ولتقييم مشاريع االستثمار وإدراجها     

 :على أساس النقاط احملددة لكل امرأة من املرشحات لالستثمار
الـسياحة الزراعيـة واملـشاريع الـصغرية        (التدبري املتصل بتعزيز إجراءات إنشاء املـشاريع          

) لوجيـا احلديثـة  يف القطاع الزراعي وغريه من قطاعات االقتصاد واالستثمارات املتـصلة بالتكنو   
اليت تتسم بأمهية متويلية أكرب وينطوي هذا التدبري على متطلبات فـرص العمـل الـيت تقـوم املـرأة                    
بإنشائها مع تقييمها وتنسيق مراتبها على أن تودع يف ملف املرشحات لالستثمار وبيـان األثـر                

ري يتوقـع أن تـصل      ويف تنفيـذ هـذا التـدب      . املتوقع فيما يتصل بفـصل العمالـة مـن امللـف املـذكور            
 . يف املائة٤٠نسبة املستفيدات من النساء إىل 

نفس التدبري يشمل نقاطـاً إضـافية يف معـايري التقيـيم ملقترحـات االسـتثمار إذا مـا كـان              
ويف حالة الـشركات والتعاونيـات والرابطـات، يعطـى أكـرب عـدد مـن         . املرشح لالستثمار امرأة  

لنـساء يف رأس املـال الـسهمي أعلـى مـن، أو متـساوية             القروض عندما تكون نسبة استثمارات ا     
 . يف املائة وتكون اإلدارة يف يد امرأة٧٥مع نسبة 

  اإلجراءات املتخذة يف سياق الربامج الوطنية–التدابري  -دال 
قـرار املفوضـية    (٢٠٠٦-٢٠٠٠تمنح وثيقة ختطيط التنمية الزراعيـة مـن أجـل البيئـة،               

عالوة مبقدار ثالثة قروض ملشاركة النـساء       ) ٢٠٠٣-٩-٢٧٣٣/٢٧) ٢٠٠٠(األوروبية هاء   
 :ممن

  يف٥٠ يف املائـة إىل  ٢٠ بتقليل كمية املياه أو النتـرات املـستخدمة مـن          يتعهدن •  
و التنــاوب احملــصويل أو املــشاركة يف تنفيــذ  املائــة مــن خــالل زراعــة األفــالج   

 :برامج من قبيل
دلتــا ــر : ٢٠٠٠تورا منــاطق شــبكة نــا.  يف ثراســيالــربك والــبحرياتبرنــامج إدارة ”  

 )A 1130009(ك ثراسي رحبريات وبِ”و ) A 11500010( كريامويت نيستوس وحبرية
حبـريات  ”: ٢٠٠٠برنامج إدارة أراضي ضـفاف الـبحريات يف منطقـة شـبكة نـاتورا               ”  

 ).A 12200001( كورونيا –فولفي 
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 تذييل
داد التقرير السنوي السادس املقدم إىل قائمة باملؤسسات اليت قدمت بيانات من أجل إع

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 
 وزارة الداخلية واإلدارة العامة والالمركزية - ١
 وزارة اخلارجية - ٢
 وزارة الدفاع الوطين - ٣
 وزارة البيئة والتخطيط العمراين واألشغال العامة - ٤
 ؤون الدينيةوزارة التربية الوطنية والش - ٥
 وزارة العمل واحلماية االجتماعية - ٦
 وزارة الصحة والرعاية - ٧
 وزارة التنمية الريفية واألغذية - ٨
 وزارة العدل - ٩

 وزارة النظام العام - ١٠
 األمانة العامة لالتصال - ١١
 األمانة العامة لدائرة اإلحصاءات الوطنية يف اليونان - ١٢
 اباألمانة العامة للشب - ١٣
 األمانة العامة لتعليم الكبار - ١٤
 منظمة التأمينات الزراعية - ١٥
 )دميترا(املنظمة الزراعية للتعليم املهين والتدريب واالستخدام  - ١٦
 مستشفى أريتيون - ١٧
 وكالة أنباء أثينا - ١٨
 جملس اليونان االقتصادي واالجتماعي - ١٩
 صريةاملعهد اهليليين للوسائل السمعية والب - ٢٠
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 هيئة اإلذاعة اهليلينية - ٢١
 املركز اهليليين ملكافحة األمراض املعدية - ٢٢
 معهد التعليم املستمر للكبار - ٢٣
  مركز حبوث ومنع اإلصابات بني الشباب–مدرسة الطب يف أثينا  - ٢٤
  مكتب مساواة اجلنسني–بلدية أثينا  - ٢٥
  مكتب قضايا املرأة–بلدية كيوس  - ٢٦
 ركز الوطين لإلدارة العامةامل - ٢٧
 املركز الوطين للرعاية االجتماعية يف حاالت الطوارئ - ٢٨
 املدرسة الوطنية للصحة العامة - ٢٩
 منظمة التعليم والتدريب املهين - ٣٠
  قسم االتصال واإلعالم والثقافة–جامعة بنتيون  - ٣١
 املعهد التربوي - ٣٢
 مركز حبوث مساواة اجلنسني - ٣٣
 التعليم والتدريب املهين األويل”لسلطة اإلدارية اخلاصة للربنامج التشغيلي ا - ٣٤
 الدائرة اخلاصة لتنسيق ورصد إجراءات الصندوق االجتماعي األورويب - ٣٥
 “العمالة والتدريب املهين”الدائرة اخلاصة إلدارة الربنامج التشغيلي  - ٣٦
 )اليونيسكو(ربية والعلم والثقافة اللجنة الوطنية ملنظمة األمم املتحدة للت - ٣٧

 )بالترتيب اهلجائي(املؤسسات واملنظمات غري احلكومية 
 احتاد األخوات النسائي لليونان - ١
 احتاد الصحفيني العاملني يف الصحف اليومية يف أثينا - ٢
 االحتاد الكرييت العام للنساء الكريتيات - ٣
 احتاد النساء اليونانيات - ٤
 لوطين لذوي االحتياجات اخلاصةاالحتاد ا - ٥
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 احتاد نساء اليونان - ٦
 احتاد نساء كريت - ٧
 أطباء العامل - ٨
 أطباء بغري حدود - ٩

تنسيق املنظمات اليونانية النسائية غري احلكومية من أجـل مجاعـة الـضغط النـسائية                - ١٠
 األوروبية  

 اجلمعية اليونانية ملكافحة السرطان - ١١
 سكو للتعاون بني نساء البلقانمجعية اليون - ١٢
 احلركة الدميقراطية النسائية - ١٣
 رابطة النساء العاملات اليونانيات - ١٤
 رابطة النساء اليونانيات املشتغالت باملهن القانونية - ١٥
 رابطة حقوق املرأة - ١٦
 رابطة ناشري الصحف اليومية يف أثينا - ١٧
 نياتالشبكة األوروبية للصحفيات اليونا - ١٨
 الشبكة األوروبية للنساء، القسم اليوناين - ١٩
 شبكة النساء املنتخبات يف السلطات احمللية - ٢٠
 شبكة نساء أثينا - ٢١
 الس الوطين للنساء اليونانيات - ٢٢
 “إرغون”مركز التدريب املهين  - ٢٣
 مركز حبوث وإجراءات السالم - ٢٤
 لة واالستبعاد االجتماعي يف مقاطعة إيونينامركز حبوث ودعم ضحايا إساءة املعام - ٢٥
مركز حبوث ودعم ضحايا املعاملـة الـسيئة املنـتمني إىل الفئـات املستـضعفة ومحايـة                  - ٢٦

 أسر الوالد الوحيد يف مقاطعة بريفيزا  
 مركز دراسات وحبوث املرأة - ٢٧
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 مركز دعم األسرة التابع ألسقفية أثينا - ٢٨
 فلمركز دعم األسرة والط - ٢٩
 املساعدة االجتماعية باليونان - ٣٠
  مركز دعم املرأة–املعهد املقدوين  - ٣١
 معهد ماراجوبولوس حلقوق اإلنسان - ٣٢
 “بانا ثينيكي”املنظمة النسائية اهليلينية العامة  - ٣٣

 السلطات اإلدارية املستقلة
 الس اليوناين الوطين لإلذاعة والتليفزيون - ١
 لوطينأمني املظامل ا - ٢

 املؤسسات الدولية
 جملس أوروبا - ١
 )يوروستات(املكتب اإلحصائي التابع لالحتاد األورويب  - ٢
 االحتاد الدويل للصحفيني - ٣
 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني - ٤
 


