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  مقدمة  - أوالً  
مشلت السياسات املتعلقة بتحقيق املساواة بني اجلنسني منذ السبعينيات، إنشاء هيئـة     -١

وقد كان لإلسهامات الكبرية الـيت قدمتـها        . مستقلة للسياسات العامة الدولية واألوروبية    
املرأة واملنظمـات   عن أنشطة املنظمات املعنية بشؤون        املؤسسات الدولية واألوروبية، فضالً   

النسائية، نصيب يف التطورات الدينامية اليت طرأت منذئذ، فيما يتعلق بقضايا املساواة بـني              
أما يف الوقت الراهن، فإن حتقيق املساواة بني اجلنسني مدرج يف اتفاقيـة االحتـاد               . اجلنسني

وية ملكافحة العنف    وفضل جملس أوروبا إعطاء األول     .اًأساسياً  األورويب اجلديدة باعتباره هدف   
وأعلنت األمم املتحدة محاية حقوق املرأة أولوية ضمن أولوياهتا يف األلفية وهـي             . ضد املرأة 

  .تواصل جهودها لتنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ية بني الرجـل    ويسلم الدستور اليوناين بضرورة اختاذ الدولة لتدابري تعزز املساواة الفعل           -٢

 ١١٦ من املادة ٢الفقرة  " (إزالة أوجه احليف القائمة وال سيما ضد املرأة       "واملرأة، وذلك هبدف    
 عليهـا   توتعد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت صدق          ). من الدستور 

، )١٣٤٢/١٩٨٣القـانون    (١٩٨٣من القانون اليوناين منذ عـام       اً  وأصبحت جزء اليونان  
عن رغبة الدولة اليونانية يف حتمل املـسؤوليات واختـاذ التـدابري لتعزيـز املـساواة                اً  تعبري
  .اجلنسني بني
 ٢٠٠٥ومتت اإلشارة يف إعداد التقرير الدوري السابع لليونـان إىل الفتـرة مـن                 -٣
وهو يشمل السياسات والتدابري واإلجراءات اليت مت وضعها يف إطـار تنفيـذ             . ٢٠٠٨ إىل
ولويات الوطنية يف جمال السياسات وحماور العمل بشأن حتقيق املساواة بـني اجلنـسني              األ"

، واضطلعت بتنفيذها احلكومة املنتخبة يف االنتخابات الوطنية الـيت          "٢٠٠٨-٢٠٠٤ للفترة
مكافحة االجتـار بالنـساء     ) أ( :وتتعلق حماور العمل مبا يلي    . ٢٠٠٤مارس  /جرت يف آذار  

 بوضع لوائح تـشريعية يف   - ألول مرة    -القيام  ) ب(اجلنسي؛  /اديلغرض االستغالل االقتص  
تشجيع عمالة  ) ج(مكافحة العنف املرتيل والتحرش اجلنسي يف مكان العمل؛         : اجملاالت التالية 

مكافحة القوالب النمطية اجلنسانية عـن      ) د(املرأة من خالل جمموعة كاملة من التدخالت؛        
 تكييف العمل اإلجيايب لزيادة     )  ه( لألوساط التعليمية؛    طريق برامج تعليمية وتوعوية خمصصة    

  . مشاركة املرأة ومتثيلها يف عمليات صنع القرار وهياكله
وقد وضعت احلكومة اليونانية احلالية، املنتخبة يف االنتخابات الوطنية الـيت جـرى               -٤

أة، ضـمن   ، حتسني احلياة اليومية للرجل واملـر      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٤تنظيمها يف   
وأعدت . أولوياهتا، مع التركيز بوجه خاص، على ختفيف املعاناة النامجة عن األزمة االقتصادية

األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني خطة عمل وطنية لتحقيق املساواة الفعليـة بـني               
الرجل ويتمثل هدفها الرئيسي يف حتقيق املساواة الفعلية بني         . ٢٠١٣-٢٠١٠اجلنسني للفترة   

 )السياسة واالقتصاد وسوق العمل، واألسرة، والثقافة     (واملرأة يف جماالت احلياة االجتماعية كافة       
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خطة العمل الوطنية ملنع    "وحيظى هذا الربنامج الذي يتضمن إجراءات       ). ١انظر املرفق رقم    (
وهـو  . ، بالقبول على الصعيد الـوطين     "٢٠١٣-٢٠٠٩ومكافحة العنف ضد املرأة للفترة      

من اإلجراءات املقررة اليت تعززها املبادئ األساسية واملقاربات النظرية املتعلقـة           اً  مل عدد يش
وترتكز . وقد مت تأمني مجيع املوارد االقتصادية والبشرية الالزمة لتنفيذه. باملساواة بني اجلنسني

  :األهداف االستراتيجية للربنامج إىل ما يلي
 التركيز على وضـع إجـراءات تتعلـق         محاية حقوق اإلنسان للمرأة، مع      )أ(  

  بالفئات النسائية اليت تعاين من التمييز املتعدد؛
اخلاصة، ويف مكان العمل    /منع ومكافحة العنف ضد املرأة يف حياهتا العائلية         )ب(  

  ويف اجملتمع ككل؛
  دعم عمالة املرأة واستقالهلا االقتصادي؛   )ج(  
  .واة بني اجلنسنيتشجيع إبداعها الفين الذي يعزز املسا  )د(  

، ٢٠١٣-٢٠١٠خلطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني للفترة          اً  وتنفيذ  -٥
 -تستعني األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني باإلطار املرجعي االستراتيجي الـوطين             

احملور الثالـث  . (٢٠١٣-٢٠٠٧برجمة صناديق االحتاد األورويب على املستوى الوطين للفترة       
، "تعزيز السياسات املتعلقة بتحقيق املساواة بني اجلنسني يف سائر اإلجـراءات احلكوميـة            "

، الذي ُيمول من االحتاد األورويب واملوارد       "إصالح اإلدارة العامة  "الربنامج التشغيلي املعنون    
طـيط األويل   وقد جرى على وجه التحديد، زيادة مواءمة املهام املدرجـة يف التخ           ). الوطنية

 ومن مثَّ إدراجها يف اإلطار املرجعي االستراتيجي الوطين االقتصادي          ٢٠٠٨-٢٠٠٧حملورْي  
ومت االستناد يف مواءمتها إىل األولويات السياسية اجلديـدة للحكومـة           . ٢٠١٠خالل عام   

وسـوف  . ، وهي األولويات اليت نصت عليها خطة العمل الوطنيـة         ٢٠٠٩من عام   اً  اعتبار
  .٢٠١١إجناز تلك املهام بالتدريج يف عام ُيشرع يف 

وميثل هذا التقرير مثرة التعاون بني األمانة العامة لشؤون املـساواة بـني اجلنـسني                 -٦
واهليئات واملنظمات احلكومية والسلطات املستقلة، واملنظمات النـسائية واملنظمـات غـري            

ة العامة لشؤون املـساواة بـني       احلكومية اليت تتوجه إليها ماريا ستراتيغاكي، بصفتها األمين       
وتشكر باإلضافة إىل ذلك، مجيـع أعـضاء        . اجلنسني، بالشكر على ما قدمته من مسامهات      

األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني الذين قاموا جبمع البيانات واملعلومات ومعاجلتها،            
لتني تولتا مسؤولية وضع    عن شريكتْيها نافسيكا موسكوفاكو وماتينا باباجيانوبولو، ال        فضالً

  .التقرير يف شكله النهائي
وبتقدمي هذا التقرير، تلتزم اليونان مبواصلة اإلسهام يف إزالة أوجه احليف والتمييـز               -٧

ضد املرأة، ومحاية حقوقها على حنو فعال، وتعزيز مشاركتها النشطة يف مجيع جماالت احلياة              
  .ةاالجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافي
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  موجز  - ثانياً  
املقدم إىل اللجنة املعنيـة     ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(يعرض التقرير الدوري السابع لليونان        -٨

بالقضاء على التمييز ضد املرأة، السياسات واإلجراءات واخلطط اليت ُوضـعت وُنفـذت يف           
 اليونان خالل هذه الفترة للقضاء على الصور النمطية اجلنسانية والتمييز على أساس اجلنس،             

وجـرى  . وكذلك لتمكني املرأة يف مجيع قطاعات احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية         
إصـالح   "-خالل تلك الفترة، وضع احملور الثالث من اإلطار املرجعي االستراتيجي الوطين            

  .  ومشل ذلك السياسات اليت يتعني تنفيذها بعد الفترة املذكورة-" اإلدارة العامة
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، جرى           ٢ و ١تني  باملاد  وعمالً  -٩

 تعزيز وحتسني اإلطار املؤسسي اليوناين املتعلق بتحقيق املساواة         ٢٠٠٨-٢٠٠٥خالل الفترة   
إدراج توجيهـات   ) أ: (وتشمل بعض اللوائح التشريعية األساسية مـا يلـي        . بني اجلنسني 

 مبدأ املساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء يف جمال احلصول           األورويب املتعلقة بتنفيذ   االحتاد
ــاين   ــشريع اليون ــة وشــروط العمــل، يف الت ــدريب املهــين والترقي ــى العمــل والت عل

 ).٣٥٠٠/٢٠٠٦القـانون  (وضع قانون ملكافحة العنف املرتيل      ) ب(؛  )٣٤٨٨/٢٠٠٦ القانون(
شأن املساواة بني اجلنـسني يف جمـال   وباإلضافة إىل ذلك، اعُتمدت لوائح تشريعية أساسية ب       

االنتخابـات   مكافحة االجتار بالبشر ومحاية الضحايا من النساء، وتطبيق نظام احلـصص يف           
 .اًالوطنية ويف جلان البحوث والتكنولوجيا، وكذلك يف جمال محاية الفئات الضعيفة اجتماعي           

ة لصياغة تلـك اللـوائح      وقد أعطت األنشطة اليت اضطلعت هبا املنظمات النسائية دفعة هام         
  .التشريعية والتصديق عليها

إىل جانـب  ) ٣املـادة  (وإذ أُِخذ يف االعتبار دور تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين           -١٠
اإلجراءات اإلجيابية يف تعزيز املساواة بني اجلنسني واملـسامهة يف ترسـيخها علـى مجيـع                

ز اآلليات املؤسسية وتفعيلها لتعميم     ، بتعزي ٢٠٠٨-٢٠٠٥املستويات، مت القيام خالل الفترة      
مراعاة املنظور اجلنساين يف اإلدارة العامة، عن طريق استحداث أدوات يف جمال الـسياسات              

تلك  وعالوة على ذلك، جرى خالل    . العامة واالضطالع بأنشطة لتوعية موظفي اخلدمة املدنية      
وذلـك    من االتفاقية،  ٤ه املادة   الفترة، اختاذ بعض اإلجراءات اإلجيابية، على حنو ما نصت علي         

لتعزيز مشاركة املرأة يف مجيع مستويات احلكم مشاركة متوازنة ومتكافئة، مبا يف ذلك من خالل               
  .حتديد حصة كل من اجلنسني يف االقتراع الوطين، وكذلك يف جلان البحوث والتكنولوجيا

ـ             -١١ ة وتغـيري األدوار    وباإلضافة إىل ذلك، مت التركيز على احلد من القوالـب النمطي
ولبلوغ هذه الغايـة، مت وضـع       ). ٥املادة  (االجتماعية من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني        

 ولنشر الوعي بشأن اً،خطط عمل للتوفيق بني احلياة األسرية واحلياة املهنية بطريقة أكثر حتديد      
ز البحـوث   ونتيجة لذلك، اخنرطت بعض الوكاالت مثل مرك      . أدوار اجلنسني على حنو أعم    

للمساواة بني اجلنسني ووزارة العمل واحلماية االجتماعية ووزارة الدفاع الوطين، واحملطـات            
اإلذاعية والتلفزيونية احلكومية، وغريها واملنظمات غري احلكومية، يف توسيع نطاق السياسات           
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 يف احليـاة    املتعلقة باملساواة والتخفيف من حدة املفاهيم النمطية ذات الصلة بأدوار اجلنسني          
وفيما خيص التوفيق بني احلياة العائلية واملهنية، جتدر اإلشارة إىل          . الشخصية واحلياة املهنية  /األسرية

  .األمهات/أنه مت وضع تدابري إىل جانب اعتماد اللوائح التشريعية املناسبة لدعم النساء
ُترتكب ، احتلت مسألة منع ومكافحة األعمال اليت        ٢٠٠٨-٢٠٠٥وخالل الفترة     -١٢

اً جنـسي /ضد املرأة بشكل عام، وال سيما منها االجتار بالنساء هبدف اسـتغالهلن اقتـصادياً    
وبـصفة أكثـر    . والعنف املرتيل، مركز الصدارة يف اإلجراءات اليت مت اختاذها حلماية النساء          

  من االتفاقية، مت اختاذ إجراءات هامة على املستوى املشترك بـني           ٦حتديداً، ومبوجب املادة    
رة التعاون اإلمنائي الـدويل     اوقد تعاونت إد  . الوزارات واملستويني احلكومي وغري احلكومي    

التابعة لوزارة الشؤون اخلارجية اليونانية مع الوزارات واملنظمات الدولية واملنظمـات غـري             
احلكومية اليونانية، عن طريق متويل برامج للتوعية ومكافحة االجتار يف اليونان بوصفها بلـد              

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . يقبل استقباهلن، وكذلك يف بلداهنن األصلية     اً  عبور للضحايا وبلد  
أنشأت قوات الشرطة اليونانية يف إطار سعيها للتصدي هلذه الظاهرة بنجاح، إدارات تعـىن              

كما وضعت إجراءات يف جمايل التعليم والتدريب، تتعلق بـالتعرف علـى            .مبكافحة االجتار 
هم معاملة خاصة، وحتقيق التعاون فيما بني الوكاالت من أجـل محايـة             الضحايا، ومعاملت 

ويف اإلطار نفسه، نظمت وزارة العدل اليونانية أنشطة توعوية وتثقيفية          . الضحايا بشكل أعم  
واستحدث املركز الوطين للتضامن االجتماعي ووزارة      . استهدفت املسؤولني يف جمال القضاء    

ر لتقدمي املشورة لـضحايا االجتـار وقبـوهلم وإيـوائهم           الصحة والتضامن االجتماعي دوائ   
  .مؤقت بشكل
وفيما خيص املسائل املتعلقة مبنع ومكافحة العنف املرتيل ضد املرأة، جتدر اإلشارة إىل               -١٣

، سد ثغـرة    )٣٥٠٠/٢٠٠٦القانون رقم   (أنه مت التصديق على قانون ملكافحة العنف املرتيل         
نون أدخلت إصالحات هامة تقضي مبعاقبة أفعال ُترتكـب  مبوجب هذا القا و .تشريعية كبرية 

وعالوة على ذلك، اسُتحدث اإلجراء اخلاص بتقدمي       . ضمن األسرة مل تكن جمرمة يف السابق      
تضطلع به املنظمات احلكومية احمللية، اً  جديداً  املشورة لضحايا العنف املرتيل باعتباره اختصاص     

وإىل جانب اللوائح التشريعية، وضعت األمانة العامـة        . للقانون البلدي واحمللي اجلديد   اً  وفق
الـضحايا عـرب مركزيهـا       - لشؤون املساواة بني اجلنسني تدابري لتقدمي الـدعم للنـساء         

ويف إطار توعية أفراد الشرطة، نظمت قوات الشرطة اليونانية تظاهرات إعالمية . االستشاريني
ويواصـل املركـز الـوطين للتـضامن     . ليوم واحد يف مدارس الشرطة تتعلق بالعنف املرتيل 
 سامهت املنظمـات النـسائية يف       اً،وأخري. االجتماعي توفري خدمات الدعم لضحايا العنف     

  .التصديق على القانون، وكذلك يف تنظيم أنشطة تثقيفية وتوعوية
من خالل لوائح تشريعية تـنص      ) ٧املادة  (ومت تعزيز مشاركة املرأة يف صنع القرار          -١٤

 حصص للجنسني يف االنتخابات الوطنية وزيادة مشاركة املرأة يف صنع القرار من             على حتديد 
وباإلضافة إىل ذلك، زادت، يف نفس الفترة، مشاركة املرأة يف          . خالل اختاذ إجراءات إجيابية   
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، حبسب ما تشري إليه إحصاءات وزارة الشؤون        )٨املادة  (متثيل اليونان على املستوى الدويل      
وة على ذلك، سامهت األمانة العامة لشؤون املساواة بـني اجلنـسني عـرب              وعال. اخلارجية

مشاركتها النشطة يف احملافل واهليئات األوروبية والدولية، وكذلك عدد من املنظمات النسائية   
 يف الترويج ملواضيع املساواة من خالل تطـوير         -  من خالل ما قدمته يف املؤمترات الدولية       -

  .ساء التعاونالعالقات اخلارجية وإر
وعالوة على ذلك، مت التركيز بشكل خاص على قضية النساء املهاجرات، وذلـك               -١٥

هبدف رسم سياسة فعالة فيما يتعلق باهلجرة تتضمن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ومحايـة              
ولذلك، جرى إغناء اإلطار التشريعي     .  من االتفاقية  ٩للمادة  اً  حقوق النساء املهاجرات، طبق   

الصلة بقضايا اهلجرة فيما يتعلق بتنفيذ مبدأ املعاملة املتساوية بصرف النظر عـن نـوع               ذي  
ويف الوقت نفسه، جرى التعاون بني األمانة العامة لشؤون املساواة          . اجلنس أو األصل القومي   

بني اجلنسني ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على صياغة خطط العمـل اخلاصـة              
ية املعنية باملساواة، وذلك هبدف الوقوف على املشاكل اليت تعاين منها النساء            باللجان اإلقليم 

وباإلضافة إىل ذلك، وضعت األمانة العامة لشؤون املساواة بني         . املهاجرات وإجياد احللول هلا   
  .اجلنسني ومركز البحوث للمساواة بني اجلنسني خطط عمل لدعم النساء املهاجرات

إلجراءات منسقة  اً  ، إطار ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥انية، يف الفترة من     ووضعت الدولة اليون    -١٦
تتعلق مبكافحة التمييز بني اجلنسني ومحاية احلقوق يف املساواة بني اجلنسني يف التعليم املدرسي            

التعليم والتدريب املهين   "ونفذت يف إطار الربنامج التشغيلي      ). ١٠املادة  (والتعلُّم مدى احلياة    
، العديد من الربامج يف اجملـاالت       )٢٠٠٦-٢٠٠٠(ثالث للدعم اجملتمعي    ، اإلطار ال  "األويل
يف املرحلة االبتدائية، للحـد     ) مدارس تفتح طول النهار   (زيادة الساعات الدراسية    ) أ: (التالية

تـشجيع  ) ب(؛  )األمهـات اً  وخـصوص (من االنقطاع عن الدراسة وتيسري أمور الوالدين        
تشجيع الدراسات اجلنـسانية يف التعلـيم       ) ج( اجلامعية؛   مشاركة املرأة يف الدراسات العليا    

ويف إطـار هـذه     . تثقيف وتوعية املعلمني بشأن قضايا املساواة بني اجلنـسني        ) د( و العايل؛
الربامج، متت االستعانة بأدوات تعليمية وحبوث واختبارات تتعلق بالتوعية، تتسم بقدر كبري            

ني اجلنسني يف العملية التعليمية عرب تنظيم تظاهرات       من األمهية وذلك إلدماج قضايا املساواة ب      
  .عديدة إعالمية وتثقيفية ملدة يوم واحد

وعوجلت املسائل املتعلقة بعمل املرأة واحلد من التمييز بني اجلنسني يف سوق العمـل      -١٧
عن طريق اختاذ تدابري شاملة، وكذلك عن طريق تنفيذ برامج خاصـة تتعلـق              ) ١١املادة  (

إىل سـوق العمـل     اً  لعاطالت عن العمل وهتدف إىل تعزيز فرصها يف الوصول فعلي         بالنساء ا 
" التوظيف والتدريب املهـين   "ويرمي الربنامج التشغيلي    . والقضاء على التهميش االجتماعي   

 إىل زيادة معدالت العمالة النسائية من خالل عدد من التدابري والتدخالت        اً،بوجه أكثر حتديد  
بقاء املـرأة يف سـوق   /لة العوامل املثبطة والعقبات اليت حتول دون دخولاليت اسُتحدثت إلزا 

، مت اختاذ بعض اإلجراءات لتعزيز املساواة       EQUALبادرة اجملتمعية إيكوال    املويف إطار   . العمل
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بني اجلنسني يف جماالت التوظيف وتنظيم املشاريع وحتقيق التوافق والتوفيق بني احلياة األسرية             
وباإلضافة إىل ذلك، نفذت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني جمموعة   . يةواحلياة املهن 

ومن بينها، توقيع مذكرة اتفاق مع املنظمـات العماليـة          . كاملة من التدخالت لدعم املرأة    
الرئيسية والشبكة اليونانية لتحديد املسؤولية االجتماعية للشركات، وذلك لتسهيل مشاركة          

  . وتوفري فرص متكافئة الرتقائهن يف الوظيفةاملرأة يف العمل
تطبيق مبدأ املـساواة يف     " بشأن   ٣٤٨٨/٢٠٠٦، جاء القانون رقم     ٢٠٠٦ويف عام     -١٨

املعاملة بني الرجل واملرأة، يف فرص احلصول على العمل والتدريب املهين والترقية وشـروط              
بني اجلنسني يف مكان العمـل،      اً  لُيعرِّف التحرش اجلنسي للمرة األوىل، باعتباره متييز      " العمل

وعرَّفت هذه الالئحة التشريعية أمني املظامل      . وأعطى احلق للمجين عليها يف املطالبة بالتعويض      
اليوناين بوصفه هيئة لرصد تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء يف القطـاعني               

  . العام واخلاص، بالتعاون مع مفتشيات العمل
 من االتفاقية على اختاذ التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد      ١٢ص املادة   وتن  -١٩

ويف اليونان، ال يتم التمييز بني اجلنسني أو بني اجلنـسيات يف            . املرأة يف جمال الرعاية الصحية    
، مت اختاذ عدة    ٢٠٠٨-٢٠٠٥وخالل الفترة   . توفري الرعاية الصحية وخدمات الصحة العامة     

ويف ). خلإاإلجناب، والصحة اجلنـسية،     (صحية  ير النساء وتوعيتهن بالقضايا ال    إجراءات لتنو 
رة الصحة والتضامن االجتماعي على صعيد السياسات االستراتيجية،    ا، نفذت وز  ٢٠٠٧عام  

اإليـدز  /خطط عمل وطنية تتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية، وفريوس نقص املناعة البشري          
مجعت هذه اخلطط بطريقة تراعي االعتبارات اجلنسانية، مشلـت          و .اًواألمراض املنقولة جنسي  

  .إشراك املنظمات غري احلكومية املعنية
، نفذت برامج )١٣املادة (للنهوض باملرأة ودعمها يف مجيع القطاعات الثقافية     اً  وسعي  -٢٠

،  ويف إطار األنشطة آنفة الـذكر      .اًواحداً  وتدابري وتظاهرات ذات صلة باملوضوع مدهتا يوم      
نظمت املتاحف برامج تثقيفية، كما نظمت الوكاالت احلكومية وغري احلكومية تظـاهرات            

وكان اهلدف من ذلك هو تعزيز دور املرأة، واجلانب األنثوي يف الفن، ودعـم              . ليوم واحد 
  .اإلبداع الفين النسائي وحتقيق التنمية الثقافية بشكل أعم

طق الريفية تستحق اختاذ تـدابري خاصـة        ومثة ظروف خاصة تعيشها النساء يف املنا        -٢١
ولبلوغ هـذه   ). ١٤املادة  (للقضاء على التمييز القائم على اجلنس يف تلك املناطق اجلغرافية           

الغاية، أدرجت لوائح هامة يف التشريعات املتعلقة باملرأة يف املناطق الريفية، كما هو الـشأن               
ويف نفس الوقـت،    . رعاية االجتماعية بالنسبة للحاالت ذات الصلة بالتأمني االجتماعي وال      

وضعت وزارة التنمية الريفية واألغذية استراتيجية لتشجيع املرأة على تنظـيم املـشاريع يف              
وعالوة على ذلك، مت تنفيذ تدابري . املناطق الريفية من خالل برامج التدريب وتوفري املعلومات
البالد، وتوفري املعلومات عن فـرص      وأنشطة لدعم إنشاء التعاونيات النسائية يف مجيع أحناء         

  .العمل خارج املناطق الريفية وحتسني اإلمكانات واملهارات املهنية للمرأة
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  التدابري اخلاصة بتطبيق أحكام االتفاقية  - ثالثاً  

  ١املادة     
  القضاء على التمييز ضد املرأة 

. ١٩٧٥منـذ عـام   إن مبدأ املساواة راسخ يف النظام القضائي والدستور اليونانيني           -٢٢
 الدستور على تساوي الرجل واملرأة اليونانيني يف احلقـوق          من ٤ من املادة    ٢وتنص الفقرة   
 نطاق مبدأ عدم التمييز ليشمل مجيع األشخاص داخل األراضي          ٥وتوسع املادة   . والواجبات
نسني، ، نطاق املساواة الفعلية بني اجل     ٢٠٠١ووسع الدستور بصيغته املنقحة يف عام       . اليونانية

. ، ألغي كل ما خيرج عن مبدأ املساواة بني اجلنسني       ١١٦ من املادة    ٢ومبوجب أحكام الفقرة    
. وباإلضافة إىل ذلك، تلتزم الدولة باختاذ اإلجراءات اإلجيابية للقضاء على التمييز ضد املـرأة             

ـ          بـسبب ظـروف  اً،ويف احلاالت اليت يتعذر فيها على النساء من الفئات الضعيفة اجتماعي
 ينطبـق التـشريع     - أو يواجهن صعوبات يف ذلـك      -خاصة، ممارسة حقوقهن القانونية     

أي محاية ضحايا العنف من االجتـار بالبـشر واالسـتغالل           (املنصوص عليه بشكل خاص     
ملقتـضيات القـانون    اً  وفقاً  اجلنسي، واحلق يف احلصول على املشورة القانونية والدعم جمان        

تعلقة بتقدمي دعم خاص ومساعدة خاصة لضحايا العنـف         األنظمة امل و،  ٣٢٢٦/٢٠٠٤ رقم
  ).٣٥٠٠/٢٠٠٦املرتيل على النحو املنصوص عليه يف القانون رقم 

ولتيسري سبل الوصول إىل العدالة أمام املرأة، وكذلك حتسني معايري توفري احلمايـة               -٢٣
يط األويل للمحور   القانونية هلن، دجمت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني يف التخط          

، توثيق التشريعات املعمول هبا يف جمال       "إصالح اإلدارة العامة  "الثالث من الربنامج التشغيلي     
املساواة بني اجلنسني يف القطاعني العام واخلاص وكذلك يف السوابق القضائية ذات الـصلة              

ـ  وذلك هبدف حتسني وتبسيط األنظمة اخلاصة بتنفيذها      . ودراستها بصورة منهجية   يف اً   فعلي
وباإلضافة إىل ذلك، مشلت برجمة هذا الربنـامج التـشغيلي          . اإلدارة واحملاكم وآليات الرصد   

اً إجراء تقييم منهجي ملا يترتب من آثار عن األنظمة التشريعية واملعيارية ولنتائج تنفيذها، وفق             
 إجنـاز هـاتني   وسُيشرع يف. (ملبادئ وإجراءات التشريع اجليد يف جمال املساواة بني اجلنسني      

  .)٢٠١١املهمتني يف عام 

  ٢املادة     
  توفري احلماية التشريعية والقضائية ضد التمييز

يتضمن تعزيز اإلطار التشريعي املتعلق باملساواة بني اجلنسني أداة سياسية هامة تتعلق              -٢٤
ـ  وخالل السنوات املاضية، شهدت اليونان اتساع جماالت التنفيذ       . حبماية حقوق املرأة    ضاًً أي

. لتشمل االحتياجات اجلديدة اليت نشأت يف سوق العمل ويف األسرة واجملتمع بصفة عامـة             
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اً مـوجز اً  املتعلق هبذه املادة، عرض   ) ٥٠ إىل   ٢٥الفقرات من   (ويقدم اجلزء األول من التقرير      
بترتيب زمين، ألهم النقاط يف مجيع اللوائح التشريعية اليت عززت املساواة بني اجلنـسني يف               

يشري باإلضافة إىل ذلك، إىل القوانني الثالثـة ذات الـصلة            و .٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥لفترة من   ا
ويلي ذلـك،   . اليت مل ُتدرج يف التقرير الدوري السادس لليونان       ) ٢٠٠٤(بالفترات السابقة   

إشارة خاصة إىل عقود العمل اجلماعية الوطنية العامة، اليت تقوم مقام القـانون يف اليونـان                
عن اإلشارة إىل أنشطة املنظمة النسائية اليت قامـت بـالترويج             ، فضالً )٥٢ و ٥١الفقرتان  (

  ).٥٨ إىل ٥٣الفقرات من (لألنظمة التشريعية ودعمت تنفيذها 

  اللوائح التشريعية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني    

العمل بدوام جزئي يف     "٣٢٥٠/٢٠٠٤حكم خاص بشأن العمالة النسائية، القانون رقم            
  "لقطاع العام، واهليئات احلكومية احمللية والكيانات القانونية اخلاضعة للقانون العاما

 على أن يكون بني املوظفني (G.G. 124A/7-7-04) ٣٢٥٠/٢٠٠٤ينص القانون رقم   -٢٥
اآلباء واألمهات مـن    ) ب(؛  ) يف املائة  ١٠(أمهات القصر   ) أ: (الذين يقع عليهم االختيار   

وسع القانون  ) ( يف املائة  ١٠(ثالثة أطفال أو أكثر، وكذلك أبناؤهم،       ذوي األسر اليت تضم     
من نطاق هذه األحكام    " تعزيز األحكام املتعلقة باألسرة وغريها    " بشأن   ٣٤٥٤/٢٠٠٦رقم

لتشمل اآلباء واألمهات ذوي األسر اليت تضم ثالثة أطفال إىل جانـب أربـاب األسـر                
 ٦٠(على أن تبلغ نسبة النساء، يف ثالث حاالت،       وباإلضافة إىل ذلك، نص القانون      ). الكبرية
الرجال والنساء العاطلون عن العمل ) أ: ( إذا ورد ما يكفي من الطلبات هبذا الشأن    )يف املائة 

الرجال ) ب(واستنفدوا استحقاقات البطالة النظامية؛     اً   عام نيالذين جتاوزت أعمارهم ثالث   
الرجال والنساء  ) ج(تقاعد خبمس سنوات؛    والنساء العاطلون عن العمل قبل بلوغهم سن ال       

الرجال والنساء العاطلون عن العمل دون سن الثالثني املـسجلني       ) د(العاطلون عن العمل؛    
   .اً شهر١٨يف منظمة استخدام القوى البشرية منذ ما ال يقل عن 

  إجازة األمهات العامالت يف القضاء لتربية األطفال    
تعديل "بشأن ) G.G. A144/29-7-04 (٣٢٥٨/٢٠٠٤قم  من القانون ر١تنص املادة   -٢٦

األحكام املتعلقة بقانون اهليئات القضائية واحملاكم ووضع املوظفني القضائيني وغريهـا مـن             
على منح إجازة مدفوعة األجر ملدة تسعة أشهر لألمهات العـامالت يف القـضاء              " األحكام

  .لتربية أطفاهلن

  لضحايا االجتار بالبشرمنح تصريح اإلقامة وتصريح العمل     
 )G.G. A’ 195/19-8-04 (٣٢٧٤/٢٠٠٤ يف القانون رقم ٣٤ من املادة ٧تنص الفقرة   -٢٧

، على جواز   "تنظيم وتسيري أعمال اهليئات احلكومية احمللية من الدرجة األوىل والثانية         "بشأن  
 بارتكاب  هتماًوقف ترحيل األجانب املقيمني بصورة غري قانونية يف اليونان الذين يواجهون            
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أعمال الدعارة، وذلك بناء على أمر من قاضي اجلنح ومبوافقة قاضي االستئناف، إىل حـني               
وطيلة املدة اليت يستغرقها تعليق الترحيل، يتم إصدار تصريح إقامـة           . صدور قرارات قطعية  

 وُيستخدم تصريح . ٢٠١٠/٢٠٠١بأحكام القانون رقم      بأمر من األمني العام باملنطقة عمالً     
 لفترة زمنية قوامها ستة أشهر قابلة للتجديد ملـدة           أيضاًً اإلقامة املذكور أعاله كتصريح عمل    

على التوايل  اً  وتُنفذ األحكام املشار إليها آنف    . ستة أشهر أخرى إىل حني صدور حكم قطعي       
  .٣٠٦٤/٢٠٠٢ من القانون رقم ١٢يف احلاالت اليت تنطبق عليها املادة 

  ةاإلجناب مبساعدة طبي    
تنفيذ اإلجناب "  باخلاص ) G.G. A 17/27-1-2005( ٣٣٠٥/٢٠٠٥حدد القانون رقم   -٢٨

، الذي نـص علـى طابعهـا الطـيب          ٣٠٨٩/٢٠٠٢أحكام القانون رقم    " مبساعدة طبية 
  .البيولوجي، وحدد الشروط اخلاصة لإلجناب مبساعدة طبية

لزوجة مل تبلـغ األربعـني      إلغاء قرار وقف املعاش التقاعدي بعد وفاة الزوج إذا كانت ا              
  إلثبات احلق يف التقاعد اً  يوم١٥٠واحلق يف قبض مبلغ يوازي تعويض 

 )G.G. A’ 210/19-8-05 (٣٣٨٥/٢٠٠٥ من القانون رقم ٤أجري تعديل مبوجب املادة   -٢٩
، علـى   "اللوائح اخلاصة بالنهوض بالعمالة وحتقيق التماسك االجتماعي وأحكام أخـرى         "

، ذات الصلة بتقاعد املرأة بسبب وفاة زوجهـا،         ٢٦٧٦/١٩٩٩انون رقم    من الق  ٦٢ املادة
وحىت اآلن، يتقاضى الرجل أو املرأة دون سـن         . وكذلك بتقاعد الرجل بسبب وفاة زوجته     

زوجها ملدة ثالث سنوات فقط، يتوقـف       /زوجها، معاش زوجته  /األربعني عند وفاة زوجته   
ويقـضي  . بلوغ سن اخلامسة والـستني    بعدها صرف معاش التقاعد مث ُيستأنف صرفه عند         

األرملة بعد انقضاء فترة ثـالث      /القانون اجلديد بعدم وقف صرف املعاش التقاعدي لألرمل       
. زوجهـا / سنة يف تاريخ وفاة زوجته٤٠األرملة يقل عن   /سنوات، حىت لو كان سن األرمل     

ألسباب، من   لألشخاص الذين مل يتمكنوا لسبب من ا       ٦وباإلضافة إىل ذلك، أجازت املادة      
ـ  ١٥تسديد أقساط االشتراك يف صندوق تأمني املعاشات التقاعدية ملدة            ٤ ٥٠٠أي  (اً   عام

 املطالبة بقـبض  - الرجال الذين بلغوا اخلامسة والستني والنساء اللوايت بلغن الستني    -) طابع
  .اً يوم١٥٠املعاش التقاعدي ملدة تصل إىل 

دخول رعايا البلدان الثالثة إىل ) "G.G. A’ 212/23-8-2005 (٣٣٨٦/٢٠٠٥القانون رقم     
  )٥٢ إىل ٤٦واملواد من ) ج(١املادة " (األراضي اليونانية وإقامتهم فيها وإدماجهم يف اجملتمع

حدد هذا القانون بوضوح مصطلح ضحية االجتار بالبشر باعتباره الشخص الطبيعي             -٣٠
  ألف ٣٥١ و ٣٥١،  ٣٤٩ ألف،   ٣٢٣،  ٣٢٣الذي يقع ضحية اجلرائم املنصوص عليها يف املواد         

من قانون العقوبات، بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص قد دخل إىل الـبالد بطريقـة                 
املـواد  (ويكمن اهلدف من إدراج الفـصل األول        )). ج(١املادة  (مشروعة أو غري مشروعة     

ذه يف وضع أنظمة شاملة حلماية ضحايا االجتار بالبشر يف إطار مكافحة ه           ) ٥٢ إىل   ٤٦ من
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وهو ينص على أن ُيمنح .  الصادر عن جملس أوروبا    EC/٢٠٠٤/٨١بالتوجيه    الظاهرة وعمالً 
أي من رعايا بلد ثالث يعتربه املدعي العام املختص ضحية لالجتار بالبشر، تـصريح إقامـة                

وُيجدد هذا التـصريح    . ا يف مكافحة االجتار بالبشر    تعاوهن/ منذ بداية تعاونه   اً، شهر ١٢ ملدة
ويكفل تصريح اإلقامة   . أخرى من أجل تيسري البحث أو اإلجراءات القانونية       اً  شهر ١٢ ملدة

وقبل أن تـصدر سـلطة      . الوصول إىل سوق العمل واحلصول على العالج الطيب واألدوية        
اإلدعاء املختصة تصريح اإلقامة، متنح ضحايا االجتار بالبشر مهلة للتفكري تصل مدهتا إىل شهر 

، وذلك الستعادة عافيتهم والتخلص مـن       )بالنسبة للضحايا القاصرين  قابلة للتجديد   (واحد  
 ١وتنص الفقرة   . تأثري اجلناة عليهم واختاذ قرار غري متحيز بشأن التعاون مع سلطات االدعاء           

 من نفس القانون، على عدم تطبيق اإلبعاد اإلداري على املرأة احلامل خـالل              ٧٩من املادة   
  .ستة اليت تلي الوالدةفترة محلها أو خالل الشهور ال

إلغاء ختصيص حصة العشرة يف املائة اللتحاق النساء مبدارس اإلطفاء األكادميية التابعـة                 
  )٣٣٨٧/٢٠٠٥القانون رقم (لفرق املطافئ اليونانية 

) G.G. 224/12-9-2005( ٣٣٨٧/٢٠٠٥ يف القانون رقم ١٢ من املادة ٣نصت الفقرة   -٣١
شرة يف املائة اللتحاق النساء مبدارس اإلطفاء األكادمييـة         على إلغاء شرط ختصيص حصة الع     

  . التابعة لفرق املطافئ اليونانية

خفض مدة اخلدمة العسكرية ألفراد األسر الكبرية احلجم وأبناء األمهات غري املتزوجات                
  )٣٤٢١/٢٠٠٥القانون رقم (

  العسكرية يفاخلدمة) "G.G. 302/A’/13-12-2005 (٣٤٢١/٢٠٠٥ينص القانون رقم   -٣٢
، على أنه جيوز تكليف األشخاص الذين حيق هلم ختفيض مدة اخلدمة            "اليونان وأحكام أخرى  

  : العسكرية، بفئات اخلدمة التالية إذا رغبوا يف ذلك
مجيع األخوة يف األسرة املكونة من ستة أشقاء        ) ١: (اخلدمة ملدة ستة أشهر     )أ(  

ان األكربان يف األسرة املكونة من مخسة أشـقاء         وشقيقات على قيد احلياة أو أكثر، والشقيق      
االبن الوحيد أو االبن البكر الذي يكون كال أبويه عاجزين          ) ٢(وشقيقات على قيد احلياة؛     

الـشخص  ) ٤(الوالد لطفلْين على قيد احلياة؛      ) ٣(عن توفري الدعم االقتصادي أو متوفيان؛       
  . الدعم االقتصاديالذي تكون زوجته عاجزة عن تقدمي أي نوع من أنواع 

الشقيقان األكربان يف األسرة املكونـة مـن        ) ١: (اخلدمة ملدة تسعة أشهر     )ب(  
االبن الوحيد أو االبن البكر يف األسرة املكونـة         ) ٢(أربعة أشقاء وشقيقات على قيد احلياة؛       

اً عاجزاالبن الوحيد أو االبن البكر الذي يكون أحد والديه          ) ٣(ثالثة أطفال على قيد احلياة؛      
االبن الوحيـد  ) ٤ (؛عن توفري أي نوع من الدعم االقتصادي أو بلغ السبعني أو أصبح أرمالً  

  . االبن البكر لوالد متوف أو ألم غري متزوجة؛ الوالد لطفل واحد على قيد احلياة أو
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 القانون" ( يف املائة احملددة لتوظيف النساء يف قوة شرطة البلديات         ١٥إلغاء احلصة البالغة        
  )٣٤٤٨/٢٠٠٦رقم 
    ٣٤٤٨/٢٠٠٦ يف القـانون رقـم       ٣٠ من املادة    ١ينص احلكم الوارد يف الفقرة        -٣٣

)G.G. 57/15-3-2006 ( يف املائة احملددة لتوظيف النساء يف قـوة  ١٥على إلغاء احلصة البالغة 
  من املـادة نفـسها،     ٤وباإلضافة إىل ذلك، ينظم احلكم الوارد يف الفقرة         . شرطة البلديات 

توظيف قوة شرطة البلديات لألشخاص الذين صدر يف حقهم حكم إبطالٍ له مفعول احلكم              
  .املربم من حمكمٍة إدارية

  )٣٤٥٤/٠٦القانون رقم (دعم األسر اليت تضم ثالثة أبناء     
على " دعم األسرة وأحكام أخرى) "G.G. 75/7-4-2006 (٣٤٥٤ينص القانون رقم   -٣٤

يع نطاق االستحقاقات االجتماعية لتشمل األسر الكبرية الـيت         توفري الدعم االقتصادي وتوس   
تسديد الدولة اليونانية ملبلـغ     ) أ: (وينص القانون يف مجلة أمور على ما يلي       . تضم ثالثة أبناء  
ينـاير  / كانون الثاين  ١من  اً  اعتباراً  ثالث  يورو إىل كل أم أجنبت طفالً      ٢ ٠٠٠مقطوع قدره   

كاالت احلكومية بتوظيف نسبة ثابتة من أربـاب األسـر          التزام الو ) ب (اً؛ وصاعد ٢٠٠٦
للوالدين واألبناء يف   " بطاقة الثقافة "منح  ) ج(املكونة من ثالثة أطفال ومن أبناء تلك األسر؛         

على رب األسرة املتزوج الذي     " العائلة الكبرية "إضفاء مركز   ) د(األسر اليت تضم ثالثة أبناء      
  . خلإ ،همتقصر والعازب الذي يتوىل وحده عبء تنشئيتحمل مسؤولية حضانة ثالثة أبناء 

  "التصديق على قانون البلديات واجملتمع احمللي "٣٤٦٣/٢٠٠٦القانون رقم     
 على إسداء   اً،جديداً  ينص هذا القانون الذي خيول اهليئات احلكومية احمللية اختصاص          -٣٥

  .املشورة لألشخاص الذين تعرضوا للعنف املرتيل

تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة "بشأن ) G.G. 191/11-9-06 (٣٤٨٨/٢٠٠٦القانون رقم     
بني الرجل واملرأة فيما يتعلق باحلصول على العمل والتدريب املهين والتقدم يف العمـل،              

  "وشروط العمل وأحكامه
 الصادر عن جملـس     EC/٧٣/٢٠٠٢ التوجيه   ٣٤٨٨/٢٠٠٦ويتضمن القانون رقم      -٣٦

، وينظم يف الوقت نفسه مـسائل ذات        ١٤١٤/١٩٨٤ل القانون رقم    أوروبا، والذي حيل حم   
وُتنفذ أحكامه القانونية فيما يتعلق     . صلة يف جمال املساواة يف األجور بني العاملني والعامالت        

باألشخاص العاملني يف القطاعني العام واخلاص مهما كان وضعهم يف العمل، وحيظر أي نوع 
 ُيعـيَّن   اً،وأخري.  املباشر بسبب نوع اجلنس أو الوضع العائلي       من أنواع التمييز املباشر أو غري     

أمني املظامل اليوناين بوصفه هيئة مستقلة، وكالة لرصد تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملـة بـني                
وتنص األحكام القانونية على تعريف دقيق للتحرش اجلنسي يف مكان العمل،           . الرجل واملرأة 

وجرى الـنص   . يعاقب عليه القانون    وفعالً) ٤ من املادة    ٢الفقرة  " (جنسانياًاً  متييز"باعتباره  
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السجن ملدة تتراوح بني ستة أشهر وثالث سنوات وغرامة ال تقل عن ألـف              [على عقوبات   
ويتيح القانون املطالبـة بـالتعويض للـضحية        ]. ١٦ من املادة    ٤يورو، الفقرة   ) ١ ٠٠٠(
ك، مت تعريف التحرش اجلنسي باعتباره خمالفـة        وباإلضافة إىل ذل  ). ١٦املادة  من   ١ الفقرة(

 من القانون   ٢٢وعالوة على ذلك، تنص املادة      ). ١٦املادة  من   ٣الفقرة  (لقواعد االنضباط   
نفسه، على حق العاملني يف القطاع اخلاص بدوام جزئي، يف احلصول على إجـازة بـسبب             

من أجل االسـتعالم عـن      أو  ) طفل قاصر أو عاجز   (مرض أحد األفراد املشمولني حبمايتهم      
 أيام  ١٠ على منح إجازة تصل مدهتا إىل        اً،وتنص بوجه أكثر حتديد   . األداء املدرسي ألطفاهلم  

 أيام ملن لديه أكثر من      ١٠ستة أيام ملن لديه طفل واحد، ومثانية ملن لديه طفالن، و          [يف السنة   
م، وجواز التغيب عن ، تكون غري مدفوعة األجر يف حالة مرض األطفال الذين يعيلوهن        ]طفلني

العمل ملدة أربعة أيام يف السنة، بإذن من رب العمل، وذلك لزيارة مدرسة الطفل حىت بلوغه                
  .سن السادسة عشرة

  )٣٤٩١/٢٠٠٦القانون رقم (اللجنة الوطنية للمساواة بني الرجل واملرأة     
  األوىل،للمرة) G.G. 207/2-10-2006 (٣٤٩١/٢٠٠٦ من القانون رقم ٨نصت املادة   -٣٧

وتتألف اللجنة الوطنية من وزير الداخلية      . على إنشاء جلنة وطنية للمساواة بني الرجل واملرأة       
عـن     فضالً اً، بوصفه عضو   أيضاًً حيل حمله األمني العام للمساواة الذي يشارك      اً  بصفته رئيس 

 من الـدرجتني    األمناء العامني لوزارة الداخلية وغريها من الوزارات، وممثلي احلكومة احملليني         
ألف وباء، واجمللس االقتصادي واالجتماعي يف اليونان والشركاء االجتماعيني واملنظمات غري           

وهتـدف  . احلكومية اليت تنشط يف جمال املساواة بني اجلنسني، وكذلك الكيانات املـستقلة           
اغة اللجنة إىل املسامهة يف وضع استراتيجية وطنية للمساواة بني الرجـل واملـرأة، ويف صـي          
  .السياسات والتدابري الالزمة ومراقبة تنفيذها وتقييم آثارها على املستوى الوطين واإلقليمي

  )٣٥٠٠/٢٠٠٦القانون رقم (منع العنف املرتيل ومكافحته     
 )G.G. 232/A’/24-10-2006 (٣٥٠٠/٢٠٠٦يتمثل اهلدف من التصديق على القانون رقم   -٣٨

غرة قانونية كبرية، ويسهم يف منع ومكافحة ظـاهرة         يف مكافحة العنف املرتيل، وهو يسد ث      
ما ويعاين منها األطفال والنساء القصر يف معظم        اً  اجتماعية ذات أبعاد تبعث على القلق نوع      

ويعترف هذا القانون بأن ظاهرة العنف املرتيل تستهدف املـرأة يف املقـام األول،              . احلاالت
 ٤ من املـادة     ١الفقرة  (باملساواة بني اجلنسني    وتنطوي على انتهاك للمبدأ الدستوري املتعلق       

وتقـضي  . ، وحتول بصورة واضحة وسلبية دون تطوير املرأة لشخصيتها حبرية         )من الدستور 
اعتبـار اجملامعـة    ) أ: (أحكام هذا القانون بإدخال أربعة بنود إصالحية رئيسية هي كالتايل         

حظر استخدام العنف   ) ب(يل؛  اجلنسية دون تراضي الزوجني مبثابة ارتكاب جرمية عنف مرت        
تنطبق مجيع هذه التـدابري يف احلـاالت        ) ج(اجلسدي ضد القاصر كوسيلة تأديبية لتربيته؛       

وينص علـى   ) د(املتعلقة بوجود معاشرة مستقرة بني رجل وامرأة مل يرتبطا برباط الزوجية؛            
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وميثل اجلاين واجملين   . نحةالتدخل القانوين فيما يتعلق جبرائم العنف املرتيل اليت تتسم بطابع اجل          
عليه أمام املدعي العام أو احملكمة املختصة لبذل كل اجلهود املمكنة مـن أجـل اسـتئناف                 

  .التعايش يف وئام
 ستة أنواع إضافية من الـسلوكيات يف جمـال          ٣٥٠٠/٢٠٠٦وجرَّم القانون رقم      -٣٩

فـرض  ) أ: ( وجه اخلصوص  ومنها على . ُجرمية  العنف املرتيل مل تكن تعترب حىت اآلن، أفعاالً       
عقوبة صارمة على ممارسة أعمال العنف املرتيل أمام أنظار قاصر ضد فرد آخر مـن أفـراد                 

 على من يرتكب أعمال العنف املرتيل ضـد امـرأة            أيضاًً فرض عقوبة صارمة  ) ب(األسرة؛  
 على من ميارس العنف املرتيل ضد فرد مـن األسـرة             أيضاً فرض عقوبة صارمة   )ج(حامل؛  

فرض عقوبة شـديدة    ) د(؛  )خلإ ،األشخاص املسنون واملرضى  (يستطيع الدفاع عن نفسه      ال
تعرض عن عمد ألمل جسدي أو إرهاق بدين يعرض صـحته           اً  يف حال كان اجملين عليه قاصر     

فرض عقوبة مناسبة يف حالة إصابة اجملين عليه بأمل نفسي من شأنه أن يسبب له                )  ه(للخطر؛  
وفرض عقوبات كـذلك   ) و( سيما من خالل عزله بصورة متكررة؛        نفسية بليغة، ال  اً  أضرار

على كل من حياول ترهيب أو رشوة الشهود الذين يتم التحقيق معهم خالل الدعوى املدنية               
وقد أصبحت ممارسـة    . أو اجلنائية املتعلقة بالعنف املرتيل، وذلك لتوفري محاية فعلية للضحايا         

 مثل سـوء الـسلوك، والـزواج    -مهما لفسخ الزواج اً  العنف املرتيل تعترب ألول مرة، دافع     
ويهدف هذا القانون بشكل أساسي، إىل تـوفري اجملتمـع          . بامرأتني، وهتديد حياة الشخص   

  .للحماية والدعم والتعاطف بشكل فعال لضحايا العنف املرتيل

القـانون  (تغيري الضريبة على الدخل وتبسيط قانون الدفاتر والسجالت وأحكام أخرى               
  )٣٥٢٢/٢٠٠٦رقم 
إلغاء ) أ: (على ما يلي) G.G. 276/22-12-2006 (٣٥٢٢/٢٠٠٦ينص القانون رقم   -٤٠

استفادة الزوجـة   ) ب( يف املائة لصاحل أمهات األسر الكبرية؛        ١٠االستقطاع الضرييب لنسبة    
من ختفيض الضريبة املستحقة على األطفال الذين يقيمون يف منطقة حدودية أو يعملون فيها،              

 ١ ٩٠٠زيادة قيمة اإلعفاء الضرييب مـن       ) ج(ذا كان الزوج ال يفي جبميع االحتياجات؛        إ
املعاقون بنسبة تزيد   (يورو، دومنا حاجة لتقدمي أي وثائق ثبوتية بالنسبة للمعاقني           ٢ ٤٠٠ إىل

 يف املائة، والضباط ضحايا احلرب، واملكفوفون، واألشخاص املـصابني بـأمراض            ٦٧عن  
  ). بأنيميا البحر املتوسطالكلى، واملصابني

 ٣٥٢٨/٢٠٠٧القانون رقـم    (دعم موظفي القطاع العام من ذوي االلتزامات العائلية             
  )٣٥٨٤/٢٠٠٧والقانون رقم 

بغية دعم املرأة يف حماوالهتا الرامية إىل التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة املهنية وتوفري        -٤١
األسر الوحيدة الوالد،   (ون إىل قدر أكرب من احلماية       رعاية خاصة ألفراد األسرة الذين حيتاج     

 من ٦٠ و٥٩، نصت املادتان )خلإ ،واألسر الكبرية واألسر املكونة من ثالثة أبناء واألم العازبة
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) ’G.G. 143 A.٣٥٨٤/٢٠٠٧ القانون رقم(القانون اخلاص مبوظفي البلدية واجلماعات احمللية 
قانون أحوال موظفي اإلدارة املدنيـة      " اجلديد املسمى    فالقانون. على بعض األنظمة املبتكرة   

. ٣٥٢٨/٢٠٠٧القانون رقم   " (العموميني وموظفي الكيانات القانونية اخلاضعة للقانون العام      
G.G. 143 A’ (القانون اجلديد اخلاص بأحوال موظفي البلـديات واجلماعـات احملليـة   "و "

 مشال بناء على اقتراح من األمانـة        )G.G./A’/143/28-6-2007. ٣٥٨٤/٢٠٠٧القانون رقم   (
إمـا األم   (العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، اختاذ التدابري التالية لفائدة رب األسرة العامل             

منح احلق املكفول لألم املوظفة يف اخلدمة املدنية يف اللجوء إىل تقليص نوبـة              ) أ): (األب أو
تسعة أشهر، لألب املوظـف يف اخلدمـة        العمل أو احلصول على إجازة مدفوعة األجر ملدة         

كما مينح هذا احلق للعائل الوحيد يف األسـر  .  شريطة أال تستفيد األم من حقها   ، أيضاًً املدنية
 ترتفع مدة إجازة مـا بعـد        - أو أكثر    -يف حالة وجود طفل رابع      ) ب(الوحيدة العائل؛   

لذي ُيمنح إجـازة غـري      يتقاضى موظف اخلدمة املدنية ا    ) ج(الوالدة بشهرين يف كل مرة؛      
يف حالة وجود     مدفوعة األجر ملدة تتراوح بني ثالثة أشهر وعامني لتنشئة طفله، أجره كامالً           

ـ    أو أرمـالً  اً  عندما يكون أحد األبوين عازب    ) د(طفل ثالث أو أكثر؛      ـ  اً  أو مطلق اً أو معاق
، يتم متديـد     يف املائة ويزيد، ويكون لديه أطفال تصل أعمارهم إىل أربع سنوات           ٦٧ بنسبة

لفترة ستة أشهر أو متديد فترة اإلجازة املدفوعة  -  بساعة واحدة-مدة عمله يف نوبات أقصر 
 ويف حالة وجود طفل رابع، يتم متديد فترة العمـل           )  ه(واحد؛  اً  األجر ملدة تسعة أشهر شهر    

ت خمفضة أو تستفيد من املناوبة لساعا) و(بنظام املناوبة لساعات خمفضة ملدة عامني إضافيني؛ 
األم العزبـاء،   (من اإلجازة املدفوعة األجر ملدة تـسعة أشـهر األسـر وحيـدة الوالـد                

، مبقتـضى   )حلكم قضائي اً  األرملة، األم أو األب املسؤول عن حضانة أطفاله طبق        /واألرمل
  .نفس األحكام والشروط السارية على األبوين املتزوجْين

 ٢٨٣٩/٢٠٠٠ يف القـانون رقـم       ٦ملـادة   أ مـن ا   ١إدراج احلكم الوارد يف الفقرة          
)G.G./A/196/12-9-2000 (    ٣٥٨٤/٢٠٠٧ والقانون رقـم     ٣٥٢٨/٢٠٠٧يف القانون رقم 

املتعلق حبصة اجلنسني يف جمالس السلطات العامة والكيانات القانونية اخلاضعة للقـانون            
  العام وجمالس منظمات احلكومات احمللية

 كل هيئة عامة وكل جملس تابع لكيان قـانوين          وجيب أن يساوي العدد الذي حتدده       -٤٢
خاضع للقانون العام ألعضائها من النساء أو الرجال ثلث العدد املنصوص عليه يف األحكـام         

ويوفر اجمللس أو اهليئة العمل لعدد كاف من املـوظفني يفـي            . على األقل اً  املعمول هبا حالي  
وقـد  . وظفني يزيد عن موظف واحـد     جبميع املقتضيات القانونية للتوظيف إذا كان عدد امل       

القانون اخلاص بأحوال موظفي    "أدرج نفس احلكم فيما يتعلق مبنظمات احلكومات احمللية يف          
. ٣٥٨٤/٢٠٠٧ يف القانون رقم     ٧ من املادة    ٥مبوجب الفقرة   " البلدية واملساعدين اجملتمعني  

G.G./A/143/28-6-2007  
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  )ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561/9-8-2007-G.G. 1613 B’/17-8-2007(القرار الوزاري 
نص هذا القرار على زيادة مدة اإلجازة املمنوحة للموظفني لالستعالم عـن األداء               -٤٣

املدرسي ألطفاهلم، من أربعة إىل مخسة أيام يف السنة يف حالة وجود طفلني أو أكثر، إىل ستة                 
  .ن مستويات تعليمية خمتلفة كان األطفال يتابعون الدراسة يف مؤسسات مإذاأيام يف السنة 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء                
  )٣٦٢٥/٢٠٠٧القانون رقم (األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وتنفيذه 

بالتصديق علـى  ) G.G.2 290/A/24-12-2007 (٣٦٢٥/٢٠٠٧يقضي القانون رقم   -٤٤
وتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل          الرب

 ٥٤/٢٦٣األطفال يف املواد اإلباحية الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب القـرار              
ويعزز هذا القانون اإلطار القانوين للتـصدي       . ، ووضعه حيز التنفيذ   )٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٥(

ار بالبشر، والفسق مع القصر لقاء أجر، والسفر هبدف ممارسة اجلنس أو الفـسق مـع                لالجت
وتكتسي أحكامه أمهية كبرية يف جمـال منـع         . القصر أو استغالل األطفال يف املواد اإلباحية      

وغالبيتهم العظمى من الفتيات     - األفعال اإلجرامية اآلنفة الذكر اليت ُترتكب ضد القاصرين       
وقد مت تعديل بعض األحكام ذات الصلة وإضافة بعـض املالحـق            . د منها القاصرات واحل 

لقانون العقوبات من أجل منع هذه األفعال اإلجرامية ومعاقبة مرتكبيها من خالل اللجوء إىل              
كما تنظم هذه األحكام احلاالت املتعلقة حبماية احلياة الشخصية للـضحايا  . عقوبات صارمة 

ات جديدة لتوفري احلماية القانونية هلم، وتوسيع نطاق تقدمي         من القاصرين، واستحداث إجراء   
  .املساعدة القانونية اجملانية وتعيني حمام جلميع ضحايا هذه اجلرائم من القاصرين

  )٣٦٣١/٢٠٠٨القانون رقم (تقدمي عالوة األسرة الكبرية لألسر اليت لديها ثالثة أطفال     
 )G.G. 6/A’/29-1-2008 (٣٦٣١/٢٠٠٨ون رقم  يف القان٦ من املادة ٢ و١تنص الفقرة   -٤٥

 كانون  ١من  اً  ، واعتبار "إنشاء الصندوق الوطين للتماسك االجتماعي وأحكام أخرى      "على  
، حتصل األم اليت لديها ثالثة أبناء على قيد احلياة، على عالوة سنوية عن              ٢٠٠٨يناير  /الثاين

ويف .  كل طفل يف العائلة الكـبرية       تعادل العالوة اليت ُتمنح عن     اً، عام ٢٣كل ابن دون سن     
 مـن   ١حال استوىف طفل واحد شروط احلصول على العالوة املنصوص عليها يف الفقـرة              

 تقدم اً،وفق الصيغة املعمول هبا حالي (’G.G. 101 A) ١٨٢٩/١٩٩٠ يف القانون رقم ٦٣ املادة
 عن احلـد األدىن     اً،ة شهري وال تقل القيمة اإلمجالية للعالوة املقدم     . العالوة األكرب هلذا الطفل   

وُتمنح هـذه العـالوة     . للعالوة اإلمجالية املقدمة لرب األسرة الكبرية، إال يف احلالة السابقة         
بصرف النظر عن أي عالوة أو راتب أو معاش تقاعدي أو معاش أو تعويض أو دخل آخر،                 

و طـرف   وهي ال ختضع ألي ضريبة أو رسوم أو اشتراك أو استقطاع يذهب إىل الدولـة أ               
املـستفيدة الثالثـة    /ويتوقف دفعها يف اليوم األول من السنة اليت تلي بلوغ املـستفيد           . ثالث

وُتـدفع  . وال ميكن بأي حال من األحوال حتويل هذه العالوة إىل معاش املستفيد           . والعشرين
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هذه العالوة وفق األحكام والشروط نفسها اليت تسري على األب الذي أجنب ثالثة أطفـال            
يد احلياة من زجيات خمتلفة، وكذلك األطفال الذين يعترف هبم أو الذين يتبناهم بشكل           على ق 

قانوين، إذا كان هو املسؤول الوحيد عن تربية أطفاله وكانت األم ال تستفيد من أي عالوة                
  .عن هؤالء األطفال

لوطنية إقرار حصة دنيا مقدارها الثلث لكل من اجلنسني يف توظيف العلماء يف الوكاالت ا               
  )٣٦٥٣/٢٠٠٨ من القانون رقم ٥٧املادة (وجلان البحوث والتكنولوجيا 

 اإلطار املؤسسي"بشأن ) G.G. A/21-3-2008 (٣٦٥٣ من القانون رقم ٥٧نصت املادة   -٤٦
على حتديد حصة دنيا مقدارها الثلث لكل من اجلنسني يف توظيف           " للبحوث وأحكام أخرى  

وهناك شـرط لتنفيـذ هـذه       . ان البحوث والتكنولوجيا  العلماء يف الوكاالت الوطنية وجل    
يتمثل يف ضرورة امتالك املرشحني جلميع املؤهالت الالزمة لشغل الوظائف يف كل من  احلصة
  .اجملاالت هذه

  حتديد حصة لكل من اجلنسني خالل االنتخابات الوطنية    
 تعديل"شأن ب) (G.G. 11/A/1-2-2008 ٣٦٣٦/٢٠٠٨ من القانون رقم ٣تنص املادة   -٤٧

على حصة دنيا مقـدارها     " انتخاب أعضاء الربملان  "    ب واملتعلقة   "٣٢٣١/٢٠٠٤القانون رقم   
 على املستوى الوطين ولـيس علـى        - الثلث ملرشحي األحزاب السياسية من كال اجلنسني      

  . مستوى املنطقة االنتخابية

  )٣٦٥٥/٢٠٠٨القانون رقم (األمومة  - محاية األسرة    
اإلصـالح  "بـشأن  ) G.G. 58/A’/3-4-2008 (٣٦٥٥/٢٠٠٨ون رقـم  ينص القان  -٤٨

علـى  " اإلداري والتنظيمي لنظام الضمان االجتماعي وغريه من األحكام املتعلقة بالتـأمني          
منح إجازة خاصة حلماية األمومة ملدة ستة أشهر بتمويل من منظمة اسـتخدام             ) أ: (يلي ما

انظر القرار الـوزاري    ) (١٤٢األوىل من املادة    الفقرة  (القوى البشرية، وبغطاء تأميين كامل      
 يف ٥٠ختفيض اشتراكات التأمني بنـسبة  ) ب(؛ )G.G. 833/B/9-5-08 (٣٣٨٩١/٦٠٦رقم 

وعندما ). ١٤١ من املادة ٢الفقرة (املائة يف الشهور االثىن عشر األوىل من العمل بعد الوالدة 
قيمة اشتراكها طوال السنة األوىل من      ختتار األم العمل بعد والدة الطفل مباشرة، تدفع نصف          

متدد الفترة اإلمسية من سنة     ): ١٤١ من املادة    ١الفقرة  (متديد الفترة اإلمسية لألم     ) ج(العمل؛  
حيـق ألم األطفـال     ): ١٤٤املـادة   (املعاشات التقاعدية لألمهات    ) د(ونصف إىل سنتني؛    

حلصول على معاش تقاعدي كامل     القاصرين، اليت استكملت الفترة املطلوبة لطلب التقاعد، ا       
  .عند بلوغها اخلامسة واخلمسني
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  )٣٧١٩/٢٠٠٨القانون رقم (اإلصالحات املتعلقة باألسرة والطفل واجملتمع     
اإلصالحات "بشأن ) G.G. 241/A/26-11-2008 (٣٧١٩/٢٠٠٨ينص القانون رقم   -٤٩

ـ    على اتفاق " املتعلقة بشؤون األسرة والطفل واجملتمع وأحكام أخرى       اً  التعايش باعتباره اتفاق
وباإلضافة إىل ذلك، ينظم هذا االتفـاق       . بني شخصني من جنسني خمتلفني ينظم تعايشهما      

العالقات فيما يتصل مبرياث طريف العقد وحقوق املرياث، واالسم العائلي ألطفاهلما وحضانة            
املعاشرة بني الرجـل  ولذلك، تعترب هذه األنظمة    . األطفال واالسم العائلي للطرفني املتعاقدين    

كما يقضي القانون نفسه بتعـديل      . واملرأة يف إطار قانوين مساوية للمعاشرة يف إطار الزواج        
أحكام قانون األسرة، والقانون املدين، هبدف تبسيط اإلجراءات ذات الصلة، مثل تقلـيص             

). ق التلقائيالطال(مدة االنفصال املستمر بني الزوجني من أربعة أعوام إىل عامني قبل الطالق 
 ٢٨وهتدف أحكام أخرى إىل زيادة حتسني وضع الزوجات، كما هو الشأن بالنسبة للمادة              

 من القانون املدين جتيز لكل من       ١٣٨٨من القانون اليت أُضيفت مبوجبها فقرة ثالثة إىل املادة          
  . الزوجني أن يضيف باالتفاق املتبادل اسم عائلة الطرف اآلخر إىل اسم عائلته

التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االسـتغالل واالعتـداء               -٥٠
    ٣٧٢٧/٢٠٠٨يـنص القـانون رقـم       ). ٣٧٢٧/٢٠٠٨القانون رقم   (اجلنسيني، وتنفيذها   

)G.G. 257/18-12-2008 (   على التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفـال مـن
  ووضعها حيز النفاذ، بالصيغة اليت اعتمدهتا اللجنة الوزاريـة         االستغالل واالعتداء اجلنسيني،  

 وباإلضافة إىل ذلك، يقضي القانون اجلديد بتوسيع      .  لنواب الوزراء  ١٠٠٢، يف املؤمتر    ١٢/٠٧ يف
نطاق التشريعات الوطنية املعمول هبا بشأن محاية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنـسيني،             

توعية اجملتمع بشكل مباشر ومنهجي، بشأن محاية الضحايا مـن          والسعي يف نفس الوقت إىل      
خالل تعزيز التدابري العامة لتوفري احلماية ومن خالل اختاذ إجراءات ختدم مصلحة األطفال عرب              

حظر العمل يف مهنة تتعلـق      ) أ: (على ما يلي  اً  وينص بشكل أكثر حتديد   . احترام حقوق الطفل  
 إدانتهم أو جتري حماكمتهم بتهمة ممارسة االستغالل اجلنسي         باألطفال على البالغني الذين متت    

تقل عن سنتني على الشخص      فرض عقوبات بالسجن ملدة ال    ) ب(أو االعتداء على األطفال؛     
 مع قاصرمل يكمـل عامـه       - عرب اإلنترنت أو وسيلة اتصال أخرى        -  البالغ الذي يقيم اتصاالً   

الل إمياءات أو عرض ممارسة الفسق عليـه يف         اخلامس عشر، والذي يهني كرامة القاصر من خ       
إدخال مادة جديدة يف قانون العقوبات تتناول جرمية توظيف أطفال          ) ج(إطار حياته اجلنسية؛    

ومشل إدخال هذا احلكم اجلديد تعقب األطفال ألغراض جنسية مبا يف ذلـك        . ألغراض جنسية 
اهلواتف النقالة بصفة رئيسية، حيث     عرب استخدام التكنولوجيا املعاصرة، وعن طريق االنترنت و       

 نص القانون على تصميم بـرامج إعالميـة وتعليميـة يف          اً،أخري) د(زاد وصول القصر إليها؛     
وكاالت القطاعني العام واخلاص، تتعلق حبماية حقوق الطفل ووضع تشخيص فـوري حلالـة      

ية واملساعدة للـضحايا    تتعلق بتوفري احلما  اً   تضمن أحكام  )  ه(االستغالل واالعتداء اجلنسيني؛    
  .الذين تعرضوا هلذه اجلرائم، إىل جانب توفري محاية موازية للشهود خالل اإلجراءات اجلزائية
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  عقود العمل اجلماعية الوطنية العامة    
 إىل دعم العمالـة     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦يهدف عقد العمل اجلماعي العام الوطين لعامي          -٥١

 بشأن  ٧وتنص املادة   . ت املهنية والعائلية على املوظفني    النسائية، وتسهيل التوفيق بني االلتزاما    
  :، على ما يلي"دعم األسرة وتعزيز فرص عمل املرأة"

سن الئحة تشريعية بشأن قيام صندوق منح العالوات العائلية للمـوظفني            •
بدفع أجر يومي للنساء والرجال الذين ُيمَنحون إجازة غري مدفوعة األجـر            

جر اليومي الذي يتقاضاه العامل الذي ال ميتلك أي         لرعاية أطفاهلم، يعادل األ   
، كما هو   ١٤٨٣/١٩٨٤ من القانون رقم     ٥باملادة    مهارات، وذلك عمالً  

 باإلضافة إىل دفع اشتراكات التأمني لشركات الـضمان         اً،معمول به حالي  
اليت ُتمـنح   (وتستمر إجازة رعاية األطفال     . االجتماعي اليت يتعاملون معها   

ثالثة أشهر وُتمنح حىت بلوغ الطفل ثـالث        )  دون أجر حالياً   ألحد األبوين 
  .سنوات ونصف من عمره

تعزيز اإلجراءات من خالل احلساب اخلاص بالتشغيل والتـدريب املهـين            •
لتسهيل استبدال النساء العامالت بالعاطلني والعاطالت عن العمل خـالل          

  .األطفالفترة غياب تلك النساء العامالت يف إجازيتْ احلمل ورعاية 
يف حالة االستعانة بأم بديلة للحصول على طفل، حيـصل األبـوان علـى               •

وخـالل  . اإلجازات اخلاصة برعاية األطفال، كما لو كانا والديه الطبيعيْين        
فترة الرضاعة الطبيعية، حيق لألم البديلة ولوالدة الطفل على حـد سـواء،             

مـاعي الـوطين     من عقد العمل اجل    ٩للمادة  اً  العمل لساعات خمفضة طبق   
   .اً، كما هو معمول به حالي١٩٩٣ لعام

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨عقد العمل اجلماعي الوطين لعامي     
على حق أبوْي   " تصاريح التغيب ملراقبة األداء املدرسي للطفل     " بشأن   ٤تنص املادة     -٥٢

 يتابع تعليمه الدراسي، يف احلصول على إجازة والدية ملدة تصل اً، عام١٦كل طفل حىت سن 
 أربعة أيام عمل يف كل سنة تقوميية دون اقتطاع من األجر ومبوافقة رب العمل وذلـك                 إىل

متديد اإلجازة يف حالة مـرض      " بشأن   ٥ونصت املادة   . ملواكبة أطفاهلما يف أدائهم املدرسي    
، على زيادة مدة اإلجـازة  "أحد األفراد املعالني يف األسر اليت تضم ثالثة أبناء واألسر الكبرية      

 ١من  اً   اعتبار ١٤٨٣/١٩٨٤ من القانون رقم     ٧فوعة األجر املنصوص عليها يف املادة       غري مد 
 ١٤، بواقع يومني يف حالة مرض أحد األفراد املعالني، وحددهتا يف            ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

وباإلضـافة  . عن ثالثة أطفال أو أكثر      يوم عمل يف السنة التقوميية، إذا كان املوظف مسؤوالً        
" التوفيق بني احلياة املهنية واحلياة األسرية لألبـوين باحلـضانة         " بشأن   ٦قضي املادة   إىل ذلك، ت  

بانطباق مجيع األحكام املتعلقة بعقد العمل اجلماعي الوطين واألحكام اخلاصة بالقرارات التعسفية            
  .على األبوين باحلضانة فيما يتصل حبماية األسرة وتيسري أمور املوظفني من اآلباء الطبيعيني
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  أنشطة املنظمات غري احلكومية     
خالل صياغة وإدماج اللوائح التشريعية املشار إليها أعاله، لعبت املنظمـات غـري               -٥٣

وطلـب  . من خالل ما قدمته من تعليقات ومقترحات جوهرية       اً  هاماً  احلكومية النسائية دور  
وء تعديل القانون   االحتاد من أجل حقوق املرأة ومؤسسة مارانغوبولوس حلقوق اإلنسان يف ض          

 بشأن انتخاب أعضاء الربملان، إقرار حصة مشاركة املرأة مقدارها ثلث           ٣٢٣١/٢٠٠٤رقم  
ووقع على هذا االقتراح . جمموع عدد املرشحني يف كل حزب سياسي يف كل منطقة انتخابية         

ت  منظمة نسائية مبا يف ذلك األمني العام لالحتاد العـام لنقابـا            ٢٣وعلى التقرير اإليضاحي    
العمال اليونانيني واحتاد نقابات موظفي اخلدمة املدنية، وقُـدما إىل احلكومـة واألحـزاب              

وباإلضافة إىل ذلك، ساهم االحتاد من أجل حقوق املـرأة يف           . السياسية وأعضاء يف الربملان   
وجلأ  . بشأن احلصص يف وكاالت البحوث واللجان      ٣٦٥٣/٢٠٠٨التصديق على القانون رقم     

كـرد   ل حقوق املرأة ومؤسسة مارانغوبولوس حلقوق اإلنسان إىل جملس الدولة         االحتاد من أج  
انتخابات   املتعلق باحلصص يف   ٢٩١٠/٢٠٠١فعل إزاء قيام بعض البلديات بتطبيق القانون رقم         

 وقد أدى التنفيذ اخلاطئ إىل احلد من عدد املرشحات على           .اًخاطئاً  احملافظني والوزراء تطبيق  
وقبل جملس الدولة الطلب وألغى نتائج االنتخابات يف بلدية . تلك البلدياتأوراق االقتراع يف   

 أعـرب  اً،وأخري. تريزينا اليت نفذت القانون بشكل حمرَّف، وفرضت إعادة اإلجراء االنتخايب  
  بـشأن  ٣٧١٩/٢٠٠٨االحتاد من أجل حقوق املرأة عن انتقاداته ألحكام القـانون رقـم             

ل واألسرة واجملتمع، وطالب بالسماح للمرأة باالحتفـاظ        اإلصالحات املتعلقة بشؤون الطف   
 منظمة إىل قـرار املطالبـة بإلغـاء         ٢٦وبعد التشاور، توصلت    . بامسها العائلي بعد الزواج   

  .اًكلي القانون
، نظم االحتاد من أجل حقوق املرأة اليونانيـة         ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥وخالل الفترة من      -٥٤

: ئح التشريعية اجلديدة فيما يتصل باملـسائل التاليـة        تظاهرات ومناقشة مفتوحة بشأن اللوا    
قانون التأمينات ) ج(إصالح نظام التأمني؛ ) ب(التأمني وحقوق املعاش التقاعدي للمرأة؛     )أ(

  .اآلثار املترتبة على تغيري قانون األسرة بالنسبة للمرأة) د( واجلديد وآثاره على املوظفات؛
للغاية فيمـا يتـصل     اً  ئية األوروبية اليوناين نشيط   وقد كان وفد مجاعة الضغط النسا       -٥٥

اللوائح التشريعية املتعلقة بقضايا املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلـك عـرب             : باجملاالت التالية 
املشاركة يف الربملان اليوناين، واملشاركة يف جلنة املؤمترات يف وزارة العدل اليونانيـة ووزارة              

لية، وعرب صياغة مقترحات وآراء لتحسني التشريعات املعمـول         العمل اليونانية ووزارة الداخ   
وباإلضـافة إىل   . هبا فيما يتعلق بكل موضوع قيد الدرس تكون املنظمات النسائية معنية به           

التـصديق علـى    : ذلك، قام الوفد بالتعاون مع منظمات أخرى، بالتعاون يف اجملاالت التالية          
القـانون  (وقانون العنف املـرتيل     ) ٣٤٨٨/٢٠٠٦قم  القانون ر (قانون املساواة يف املعاملة     

 بشأن حـصص مـشاركة املـرأة يف         ٣٦٣٦/٢٠٠٨والقانون رقم   ) ٣٥٠٠/٢٠٠٦ رقم
  .االنتخابات الوطنية
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وتعاون االحتاد من أجل املرأة يف جزيرة كريت مع األمانة العامة لشؤون املساواة بني        -٥٦
تقدمي مقترحـات   :  أخرى يف اجملال التايل    اجلنسني ومجاعة الضغط النسائية ومنظمات نسائية     

  .لدعم تشريعات العمل اإلجيايب لصاحل املرأة
 - ، ومبناسبة عيد األم، قامت املنظمة غري احلكومية املسماة األمهات٢٠٠٥ويف عام   -٥٧

العائالت الكبرية، بتنظيم تظاهرة ليوم واحد بشأن إرساء املساواة بني اجلنسني يف             - العاملات
  . الدويل والدستور اليوناينالقانون
تقدمي شكوى إىل وزارة الداخلية    ) أ: (واضطلع اجمللس الوطين للنساء باألنشطة التالية       -٥٨

اليونانية، وكذلك إىل اللجنة الوطنية للمساواة بشأن انتهاك التشريعات اخلاصـة باإلجـازة             
تغيري االسم  : ج على ما يلي   االحتجا) ب(؛   أيضاً الوالدية، فيما يتعلق مبوظفات اخلدمة املدنية     

العائلي للمرأة بعد الزواج والتعديل ذي الصلة الذي قضى بتغيري مواد القانون املدين بالصيغة              
: التوقيع إىل جانب توقيعات منظمات أخرى على النصوص التاليـة         ) ج (اً؛املعمول هبا حالي  

 يف حال توفري ما يكفي      نصوص تقضي بإقرار املساواة بني الرجل واملرأة يف سن التقاعد فقط          
 من خدمات الدعم احلكومية اليت تقدم لألمهات عندما يكون األبناء يف طور الطفولة، بـدالً          

من التقاعد املبكر؛ والنصوص املؤيدة ملشاركة املـرأة يف االنتخابـات الوطنيـة واحملليـة               
  .واألوروبية

  ٣املادة     
  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

تعميم مراعاة املنظور اجلنساين بوصفه من أهم السياسات، وبوصـفه          مت االعتراف ب    -٥٩
كذلك أداة ال غىن عنها لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف مجيع قطاعات احليـاة االقتـصادية            

ويسهم اجلمع بني تعميم مراعاة املنظور اجلنساين واإلجراءات اإلجيابية يف حتقيق   . واالجتماعية
ومن شأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف       .  على مجيع املستويات   مساواة فعلية بني اجلنسني   

اإلدارة العامة بإشراك الوكاالت العامة جبميع مستوياهتا، االرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمـة            
وفيمـا يلـي اآلليـات املؤسـسية        . للمواطنني وتوفريها للرجال والنساء على قدم املساواة      

 األمانة العامـة لـشؤون      )أ: (ملساواة بني اجلنسني يف اليونان    والوكاالت اليت تروج ملسائل ا    
إدارة املساواة بـني    ) ج( ؛مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني    ) ب(املساواة بني اجلنسني؛    

اللجنة الوطنية للمـساواة بـني      ) د(اجلنسني يف وزارة العمل والضمان االجتماعي اليونانية؛        
واللجنـة  ) و(انية الدائمة اخلاصة للمساواة وحقوق اإلنسان؛        اللجنة الربمل  )  ه(الرجل واملرأة؛   

ويف موازاة ذلك، ُشكلت جلان إقليميـة       . أمني املظامل اليوناين  ) ز( و الوطنية حلقوق اإلنسان؛  
  .للمساواة على املستوى اإلقليمي

، جرى خالل الفترة    ) أدناه ٦٣ إىل   ٦١الفقرات من   (فيما يتعلق باآلليات املؤسسية     و  -٦٠
، وأُنـشئت دائـرة     )٢٠٠٨(د النظر، تطوير األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني          قي
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ومت تأسيس اللجنـة الوطنيـة      ) ٢٠٠٨(جديدة للمساواة بني اجلنسني على يد أمني املظامل         
ويف الوقت نفسه، مت اختاذ إجراءات هامة لتوعية موظفي القطاع العـام      ). ٢٠٠٦(للمساواة  

تقارير التقييم، اسـتحداث األدوات وتـدريب       :  اجلنسني مشلت ما يلي    بشأن املساواة بني  
  ). أدناه٧٠ إىل ٦٤الفقرات من (املوظفني وما إىل ذلك 

  اآلليات املؤسسية لتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني    
يم تعترب األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني الوكالة احلكومية املختصة بتصم            -٦١

واألمانة العامـة  . السياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف مجيع القطاعات ورصد تنفيذها    
هي هيئة عامة مستقلة مكلفة بتشجيع وحتقيق املساواة القانونية والفعلية بـني اجلنـسني يف               

 من  ٢٧وقد أُنشئت مبوجب املادة     . قطاعات احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية     مجيع
 ومبوجب املرسوم. بوصفها هيئة عامة قائمة بذاهتا) G.G. 137/A (١٥٥٨/١٩٨٥القانون رقم 

 .يسرت منظمة جديدة عمل اهليئة بطريقة سليمة وأكثر كفاءة) G.G. 17/A (٥/٢٠٠٨الرئاسي 
: وتضم األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني األقسام التالية على املـستوى املركـزي             

 العام، املديرية العامة للتنسيق وتتكون من مديرية وضـع الـربامج والتنميـة              مكتب األمني 
 ، ومديرية التوثيـق واملعلومـات     ،والتوظيف، ومديرية عالقات العمل والسياسة االجتماعية     

ومديرية السياسات األوروبية والتعاون الدويل، ومديرية اإلدارة املالية والتنظيم وإدارة الشؤون 
 هيئات إقليمية تابعة هلا، مثـل        أيضاً وهناك. تب االتصاالت والعالقات العامة    ومك ،القانونية

  .املراكز االستشارية
 ١٠١املادة  (وميثل أمني املظامل اليوناين هيئة مستقلة أٌنشئت مبوجب الدستور اليوناين             -٦٢
بني  وهدفه األساسي، هو التدخل .اً، ويقدم خدماته جمان  ١٩٨٨وقد بدأ عمله يف عام      ). ألف

اإلدارة العامة واملواطنني حلماية حقوقهم وضمان االمتثال للقانون وإصالح سـوء اإلدارة يف             
، أُنشئت دائرة جديدة،    ٢٠٠٨مايو  /ويف أيار ). ٣٠٩٤/٢٠٠٣القانون رقم   (اهليئات العامة   

اً ، واستناد )١٣املادة   (٣٤٨٨/٢٠٠٦ومبوجب القانون رقم    . هي دائرة املساواة بني اجلنسني    
 الصادر عن جملس أوروبا، مت تعـيني        EC/٢٠٠٢/٧٣ من التوجيه    ٢ من املادة    ٧الفقرة  إىل  

أمني املظامل اليوناين بوصفه وكالة خمتصة برصد تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة بـني الرجـل                
 فيما يتعلق بالوصول إىل سوق العمل واالستفادة من         - يف القطاعني العام واخلاص      -واملرأة  

ويف إطار هذا االختصاص احملدد، ميكـن  . لتطوير املهين وبشروط العمل وأحكامه التدريب وا 
التحقيق يف االنتهاكات اليت قد ُترتكب يف القطاع العام ملبدأ املساواة يف املعاملة بني الرجـل                

مثل األحكام املتعلقة   (واملرأة، إما من قبل رب عمل أو من قبل جهة تقدم خدمات للموظف              
لك يف االنتهاكات احملتملة من قبل أرباب العمل يف القطاع اخلاص سـواء             ، وكذ )باألمومة

  .كانوا ميثلون كيانات طبيعية أو اعتبارية
 على إنشاء اللجنة الوطنية للمساواة بني الرجـل         ٣٤٩١/٢٠٠٦نص القانون رقم      -٦٣

الوكـاالت  واملرأة التابعة لألمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، مبشاركة ممثلني عـن             
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إجراء حوار مع اجملتمع املـدين بـشأن تـصميم          ) أ: (وتتمثل أهدافها فيما يلي   . والوزارات
للمـسؤوليات علـى    اً  السياسات اليت تشجع املساواة بني اجلنسني يف مجيع القطاعات، وفق         

تنفيذها، وكذلك  : تقدمي مقترحات وتدابري تتعلق مبا يلي     ) ب(املستويني الدويل واألورويب؛    
وقد عهد إىل إدارات األمانة العامـة لـشؤون       . م آثارها على املستوى الوطين واإلقليمي     تقيي

املساواة بني اجلنسني بتوفري الدعم اإلداري العام والعلمي والتقين للجنة، فيما كلفت إدارات             
األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني بالتوثيق العلمي لكل مشروع بالتعاون مع مركـز     

  . وث للمساواة بني اجلنسنيالبح

  إجراءات تعميم مراعاة املنظور اجلنساين    
، شاركت األمانة العامة لشؤون املساواة بـني اجلنـسني          ٢٠٠٤من عام   اً  واعتبار  -٦٤

 لتعزيز تعميم مراعـاة     ٢٠١٣-٢٠٠٧بنشاط يف إعداد اإلطار املرجعي االستراتيجي الوطين        
وإلظهار الطابع السياسي واالقتصادي واالجتمـاعي      املنظور اجلنساين بوصفه سياسة شاملة،      

ويف . والتنموي للمساواة بني اجلنسني، وللوصول مباشرة إىل األولويات الوطنيـة للتنميـة           
إنشاء آلية رصد ملراقبة تنفيذ سياسات املـساواة بـني          "، وضعت دراسة بشأن     ٢٠٠٨ عام

ستطاعته رصد تعمـيم مراعـاة      لزيادة القدرة على وضع هيكل با     " اجلنسني يف النشاط العام   
  .املنظور اجلنساين يف السياسات العامة

وتعمل األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني على إجناز خطة عمـل عنواهنـا                -٦٥
" PROGRESS"يف إطار الربنامج اجملتمعـي      " تنفيذ إدماج املنظور اجلنساين يف اإلدارة العامة      "
جه لكبار املسؤولني السياسيني واإلداريني يف الوزارات والربنامج مو . ٢٠١٣-٢٠٠٧) تقدم(

الذين يتولون تصميم السياسات واإلجراءات بشأن املساواة بني الرجل واملرأة كل يف جمـال              
وال يقتصر هـدفها علـى      . اختصاصه، وتقدمي توصيات بشأهنا وتنفيذها ورصدها وتقييمها      

ضرورة تعمـيم   : املستمر على األمور التالية    احلفز    أيضاً توعية هؤالء املوظفني، وإمنا   /تدريب
ارسـات  معن التـرويج للم  مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات واإلجراءات، فضالً    

الفضلى اليت صممت وُنفذت يف مجيع األقسام ذات األولوية املعنية بشؤون املـساواة بـني               
:  اإلجـراءات التاليـة    اً،دويتضمن الربنامج بشكل أكثر حتدي    . اجلنسني والعمل على نشرها   

من كبار املسؤولني يف اإلدارة العامة      اً   موظف ١٤٠تنظيم ندوات تثقيفية ملدة يومني لفائدة        )أ(
، وذلك بالتعاون مع املركـز      )أتيكا ووسط مقدونيا وإيبريوس   (يف ثالث مناطق من اليونان      

لمساواة بـني اجلنـسني     قيام مركز البحوث ل   ) ب( و الوطين لإلدارة العامة واحلكومة احمللية؛    
، الذي ميثل   "دليل املمارسات اجليدة لتنفيذ تعميم املنظور اجلنساين يف اإلدارة العامة         "بصياغة  

من النظريات والنماذج املتعلقة باملمارسات اجليدة لتعميم املنظـور اجلنـساين علـى             اً  مزجي
  .املستوى الوطين واألورويب

، "إصالح اإلدارة العامة  "لث من الربنامج التشغيلي     وأثناء اإلعداد األويل للمحور الثا      -٦٦
حددت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني إجراءات تتعلق بتوعية وتدريب املسؤولني            
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وهتدف هذه اإلجراءات   . يف اإلدارة العامة واحلكومة احمللية بشأن قضايا املساواة بني اجلنسني         
ة يف اإلدارة العامة لتـسهيل إدراج تعمـيم املنظـور           إىل مكافحة القوالب النمطية اجلنساني    

  .اجلنساين يف تصميم السياسات واختاذ املزيد من التدابري لصاحل املرأة
، أجرت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني دراسـة عـن            ٢٠٠٨ويف عام     -٦٧

" تقـارب الرقمـي   ال"اإلدراج الشامل لسياسات املساواة بني اجلنسني يف الربنامج التشغيلي          
 الربنـامج   - وتعزيز التماسك االجتماعي يف إطار اجملموعة جيم من إطار الدعم اجملتمعـي           

ومتثل اهلدف يف خلق فرص عمل أكثر وأفضل، وحتسني نوعية          ". جمتمع املعلومات "التشغيلي  
من نقص يف املهارات وفرص الوصـول       اً  أن بعض جمموعات النساء تعاين حالي     اً  احلياة، علم 

تصلة مبهارات وتكنولوجيات اإلنترنت وما يترتب على ذلك من مسات واحتياجات خاصة            امل
الطلبات احلالية لفئات حمـددة  /والحظت الدراسة املطالب. يف أوساط هذه الفئات املستهدفة   

املستخِدمني، وذلك لتطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات      /من النساء 
واة يف جمال العمل واملعلومات واملشاركة العامة والشيخوخة الفاعلـة ودعـم       اليت تعزز املسا  

  .الرعاية غري الرمسية
، دخل مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني وهـو         ٢٠٠٦-٢٠٠٥وخالل الفترة     -٦٨

يف مـشروع   اً  وكالة تشرف عليها األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، بصفته شريك          
التربية املدنية والتعليم من أجل تعميم " املعنون "سقراط"ورويب التابع لربنامج  األ"١غراندفيغ "

.  والذي تتوىل تنسيق أعماله الوكالة االحتادية األملانية للتربية املدنيـة  "مراعاة املنظور اجلنساين  
وباإلضافة إىل ذلك، نـشرت     . ويهدف إىل خلق منظور جنساين عاملي يف مجيع السياسات        

ـ  ٢٠٠٥لعامة لشؤون املساواة بني اجلنسني يف عام        األمانة ا  أمثلـة عـن    "بعنـوان   اً  ، كتيب
التربية املدنية والتعليم من أجل     .  نقاط مشرقة وهفوات   -املمارسات اجليدة يف جمال التدريب      

  ."تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
مني حتـت   ونظمت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني تظاهرة استمرت يو           -٦٩

 ،جزيـرة كـاليمنوس   " (التحديات واآلفاق : املساواة بني اجلنسني يف أوروبا املوسعة     "عنوان  
وحضر التظاهرة  . ، وقامت بتمويلها وزارة الشؤون اخلارجية اليونانية      )٢٠٠٦يونيه  /حزيران

 مـن تركيـا،     ١٧ و  منظمة نسائية غري حكومية من اليونان      ١٩: ممثلون عن اجلهات التالية   
ة األوروبية والربملان األورويب وجملس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومجاعة   واللجن

عـن منظمـات      الضغط النسائية األوروبية والوكاالت احمللية يف جزيرة كاليمنوس فـضالً         
  .أخرى نسائية
إنشاء مكاتـب تعـىن   ) أ: (واضطلعت وزارة الدفاع الوطين اليونانية بالتدابري التالية   -٧٠
األركان العامة للدفاع الوطين يف     (املساواة بني اجلنسني يف األركان العامة للقوات العسكرية         ب

وتشغيل هـذه   ) اليونان، واألركان العامة للجيش والقوات البحرية والقوات اجلوية اليونانية        
تظاهرات ليـوم   (تنظيم عدة أنشطة وتظاهرات     ) ب(املكاتب توفري ما يلزمها من موظفني؛       
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إصدار ) ج(يف مجيع أحناء اليونان لتحقيق غايات عديدة؛        ) ومؤمترات وحلقات عمل  واحد،  
العمل بالتعاون مـع وزارة     ) د(أمر ُمرفق مبسرد يتضمن الشروط األساسية للمساواة؛        /تعميم

اخلارجية اليونانية، على تقييم إمكانية صياغة خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار جملـس األمـن               
  .رأة يف قضايا السالم واألمن بشأن دور امل١٣٢٥ رقم

  ٤املادة     
  احلصص واإلجراءات اإلجيابية لتعزيز املساواة بني اجلنسني

، مت تعزيز العديد من األنظمة التشريعية اهلامـة         ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥خالل الفترة من      -٧١
 هتدف و.من أجل مشاركة املرأة على قدم املساواة يف عملية صنع القرار على مجيع املستويات       

هذه األنظمة إىل زيادة مشاركة املرأة يف الربملان اليوناين ووكاالت البحوث والتكنولوجيـا             
) ٣٦٥٣/٢٠٠٨ والقانون رقـم  ٣٦٣٦/٢٠٠٨القانون رقم (ويرد ذكر النظامني  . واللجان

وسامهت هذه اللوائح التشريعية إىل جانـب تنفيـذ         .  من هذا التقرير   ٢بالتفصيل يف املادة    
لة اليت اختذت خالل الفترة السابقة، يف زيادة معدالت مشاركة املـرأة يف             اللوائح ذات الص  

  . من هذا القانون٧صنع القرار السياسي كما هو مبني بالتفصيل يف املادة 

  ٥املادة     
  أدوار اجلنسني ومكافحة القوالب النمطية

زيع األدوار  يتطلب حتقيق املساواة بني اجلنسني القضاء على الصور النمطية وإعادة تو            -٧٢
ولذلك، فإن تشجيع التغيري يف األدوار والقوالب النمطية القائمة علـى أسـاس             . االجتماعية

اجلنس، يشمل اختاذ إجراءات ذات صلة بالقوالب النمطية تتجلى من خالل وسائل اإلعـالم       
ية والتوفيق بني احلياة األسرية واملهنية، وكذلك من خالل تدابري خاصة للتدخل وتدابري توعو            

 مت تصميم العديد من الربامج للقـضاء        اً،وبشكل أكثر حتديد  . يف اجملاالت التعليمية والثقافية   
التعلـيم  "على القوالب النمطية اجلنسانية يف التعليم يف إطار الربنـامج التـشغيلي املعنـون               

يل يف  الذي مت تناوله بالتفص   ) اجملموعة جيم من إطار الدعم اجملتمعي     " (والتدريب الفين األويل  
وعالوة على ذلك، البد من التأكيد على أن األمانة العامة لشؤون .  من هذا القانون  ١٠املادة  

 لدعم الصحافة،   س بوتسي اسيوساملساواة بني اجلنسني، ما زالت تعمل بالتعاون مع معهد آثان         
  للمحررين الذين يطرحون قضايا هتـدف إىل على منح اجلائزة السنوية للمساواة بني اجلنسني   

ويشري القسم التايل إىل إجراءات اهليئات      . تعزيز مكانة املرأة يف مجيع مستويات احلياة اليومية       
، وإىل التوفيق بني احليـاة      )نظر أدناه ا(العامة واملنظمات النسائية فيما يتصل بوسائل اإلعالم        

  ).نظر أدناها(املهنية والعائلية 
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ة اإلجراءات املتعلقة باإلعالم والتوعية     وقد أدرجت وزارة العمل واحلماية االجتماعي       -٧٣
بشأن القضاء على القوالب النمطية املتصلة بأدوار اجلنسني يف األسرة ويف مكان العمـل، يف               

  .)اإلطار املرجعي االستراتيجي الوطين( "تنمية املوارد البشرية"الربنامج التشغيلي املعنون 
م احلريص على القضاء علـى      اإلعال"، ُنفذ مشروع    ٢٠٠٨-٢٠٠٤وخالل الفترة     -٧٤

يف " EVAISTHISIA"من خالل الشراكة اإلمنائية إيفايـسيثيا       " الصور النمطية والتمييز املهين   
وتشمل اجملموعات املستهدفة النـساء    ). اجملموعة باء  (EQUAL إطار املبادرة اجملتمعية إيكوال   

: شروع ذات شـقني   وأهداف امل . وخرجيي كليات اإلعالم أو أقسام االتصال يف اجلامعات       
من خالل تنفيـذ إجـراءات      ) وصحافيات املستقبل (تقدمي دعم متعدد األوجه للصحافيات      

التدرج والتقدم الوظيفيان، والتغلب على العقبات اليت حيتمـل أن          ) أ: (خاصة لتعزيز ما يلي   
التوعية والتدريب والتخصص يف جمال     ) ب(تنشأ يف بيئة عملهن بسبب التمييز بني اجلنسني؛         

املساواة بني الصحفيني والصحفيات، وسد أي فجوة يف املعلومات يتم رصدها فيما يتعلـق              
  .ُينشر من معلومات ذات الصلة باملوضوع مبا
واضطلعت وزارة الدفاع اليونانية باإلجراءات التالية للقضاء على القوالب النمطيـة             -٧٥

يف أوساط الطالب يف أكادمييـة      إعداد دراسة تقييمية للمفاهيم والسلوكيات      ) أ: (اجلنسانية
مدته سنة واحدة لدعم الضباط من النساء يف سـبعة          اً  جتريبياً  نفذت برناجم ) ب(سالح اجلو؛   

القيام بتدخالت مكثفة يف الوحدات التابعة لفروع القوات        ) ج(مراكز لالستشارات النفسية؛    
  . على التحيزات اجلنسانيةاخلاصة اليونانية الثالث والكلية احلربية العليا املشتركة للقضاء

هتـدف إىل   اً  وأفالماً  وتبث حمطات اإلذاعة والتلفزيون احلكومية تقارير وثائقية وعروض         -٧٦
، ٢٠٠٧ديـسمرب  /كانون األول و٢٠٠٦يونيه /ويف الفترة من حزيران. التشديد على قضايا املرأة 

لتعزيز قدرة املرأة علـى     ) حتقيقات وبرامج إذاعية وتلفزيونية   (مت القيام بأنشطة دعائية عديدة      
نساء األعمال الداعمات للنمـو والقـدرة       /تنظيم املشاريع يف إطار برنامج أرخبيل املتوسط      

  .التنافسية املشترك بني األقاليم األوروبية والذي تتشارك الدول األوروبية يف متويله
الحتاد مـن   ومن أجل القضاء على التحيز والتنميط فيما بني الرجل واملرأة، يعمل ا             -٧٧

، وتوثـق   "نضال املـرأة  "أجل حقوق املرأة بانتظام على نشر جملة نصف سنوية حتمل اسم            
  .التغريات يف أدوار اجلنسني

  ٦املادة     
  العنف ضد املرأة

العنف املرتيل والتحرش اجلنسي واالغتصاب والبغاء      (تنطوي ظاهرة العنف ضد املرأة        -٧٨
على انتهاك شامل وعام حلقوق     ) خلإاجلنسي،  /قتصاديواالجتار بالنساء بغرض االستغالل اال    

وهو يشكل عقبة أمام أي جهد لتحقيق التنمية والسالم واملساواة بـني            . اإلنسان اخلاصة هبا  
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وُيعترب منع العنف املرتيل والتصدي له، بالنسبة لدولـة اليونـان           . اجلنسني يف مجيع اجملتمعات   
لتنسيق العمل والسياسات، مبا يسهم يف تعزيز         جماالًوكذلك بالنسبة للمجتمع املدين اليوناين،      

والتـصديق علـى    . األنظمة التشريعية والتدابري واإلجراءات الالزمة ملكافحة هذه الظـاهرة        
وترد مجيـع   .  من هذا القانون   ١القانون اجلديد بشأن العنف املرتيل منصوص عليه يف املادة          

فترة املستعرضة يف هذه الوثيقة وهي تتعلـق        السياسات واإلجراءات اليت مت اختاذها خالل ال      
، ومكافحة العنف املرتيل    ) أدناه ٧٩الفقرة  (اً  مبكافحة االجتار بالنساء هبدف استغالهلن جنسي     

وال تشمل السياسات واإلجراءات التالية ما اختذته الوكاالت احلكومية         ).  أدناه ١١٣الفقرة  (
  .يف هذا اجملالاً حمورياً ية اليت تلعب دور املنظمات غري احلكوم أيضاًفحسب بل وما اختذته

  االجتار بالنساء    
ـ .  بشأن االجتار بالبشر   ٣٠٦٤ويف هذا اجملال، مت تنفيذ القانون رقم          -٧٩ لقـوة  اً  ووفق

 ١ ٢٥٩،  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣الشرطة اليونانية، بلغ عدد اجملرمني الذين يتاجرون بالبشر بني عامي           
 ٨,١ و  يف املائة منهم ألبانيني    ٨,٩جلنسية اليونانية، و   يف املائة منهم ا    ٦٠,٨٤ حيمل   اً،شخص

، كان معظم   ٢٠٠٨-٢٠٠٥وخالل الفترة   .  بلد ٣٦وينتمي الضحايا إىل    . يف املائة رومانيني  
وبلغاريـا  )  يف املائـة   ٢٢,٧(وروسيا  )  يف املائة  ٣٥,٥(من رومانيا   )  يف املائة  ٧٥(الضحايا  

جتار بالبشر القادمني مـن روسـيا بـشكل         وقد اخنفض عدد ضحايا اال    ).  يف املائة  ١٦,٩(
 يف املائـة    ٣٠,٣ يف املائة، واخنفـض دون       ٢٠,٩ ٢٠٠٨-٢٠٠٧معقول، إذ كان يبلغ يف      

واخنفض بالتدريج عدد احلاالت اليت أُحيلت إىل قوة الشرطة         . ٢٠٠٤-٢٠٠٣خالل الفترة   
 اً،ثر حتديد وبشكل أك . ٢٠٠٨-٢٠٠٤اليونانية، وكذلك عدد اجلناة والضحايا خالل الفترة        

 يف املائة من اجملرمني الـذين       ٤٤ أقل بنسبة    ٢٠٠٨كان عدد اجملرمني الذين اعتقلوا يف عام        
 يف املائـة مـن عـدد        ٥٧واخنفض عدد الضحايا إىل     . ٢٠٠٤جرى القبض عليهم يف عام      

 يف املائة من احلاالت املـسجلة يف        ٣٨,٥، وكانت احلاالت أقل من      ٢٠٠٤الضحايا يف عام    
  .٢٠٠٤عام 

  التعاون املشترك بني الوزارات    
، اتفق أعضاء جلنة األمناء العامني اخلاصة املشتركة        ٢٠٠٥نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٨٠

اثنا عشر منظمة غري حكومية     ) ١٢( واملؤلفة من    - ٥/٥/٢٠٠٤ املنشأة يف    -بني الوزارات   
ر وتقدمي املساعدة واحلماية واملنظمة الدولية للهجرة، على مذكرة تفاهم ملكافحة االجتار بالبش    

  .للضحايا
، قامت اللجنة الدائمة اخلاصة، الـيت أنـشئت يف          ٢٠٠٦نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٨١

 لتنسيق تنفيذ األحكام احلالية، بإقرار وتنفيذ خطـة العمـل الوطنيـة             ٢٠٠٦أبريل  /نيسان
وتتمثل أهداف هذه اخلطة    . املشتركة بني الدوائر ملكافحة االجتار بالنساء والقصر       - التنفيذية

كما ُحددت يف إطار برنامج اإلجراءات املشتركة بني اإلدارات ملكافحة االجتـار بالنـساء              
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تنسيق اإلجراءات  ) أ: (، فيما يلي  )نظر أدناه ا -إجراءات قوات الشرطة اليونانية     (واألطفال  
 القـبض علـى     اليت تتخذها الوكاالت املختصة للكشف عن املنظمات غري القانونية وإلقاء         

البناء  التعاون) ب(وختليص الضحايا؛   اً  اجملرمني ومصادرة دخلهم غري املشروع ومقاضاهتم جنائي      
فيما بني اجلهات املختصة من أجل محاية حقوق اإلنسان والتعرف على االحتياجات اخلاصـة              

  .ىل الوطنللضحايا وتلبيتها من خالل توفري املساعدة واحلماية، وكذلك تأمني عودهتم اآلمنة إ

  وزارة الداخلية اليونانية    
اضطلعت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، يف إطار تنفيذ خطة العمـل               -٨٢

الوطنية املستكملة ملكافحة االجتار بالبشر، اليت أعدهتا اللجنة املشتركة بني الوزارات السابقة            
ايا االجتار من خالل مركزي املشورة تقدمي املساعدة لضح) أ: (، مبا يلي٢٠٠٤الذكر يف عام 

 ؛)الدعم االستشاري والنفـسي والقـانوين     (املختصَّْين بالعنف ضد املرأة     ) أثينا وبريايوس ( 
توعية الرأي العام من خالل إعالن تلفزيوين من إنتاج األمانة العامـة            /توفري املعلومات ) ب(و

اليونانيـة  (مي بـأربع لغـات      لشؤون املساواة بني اجلنسني ومن خالل إصدار منشور إعال        
ويف إطار محلة جملس أوروبا ملكافحة االجتار بالبشر، مت عقد          ). واإلجنليزية واأللبانية والروسية  

إجـراءات مكافحـة   " حتت عنوان ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦-٥اجتماع يف أثينا، يف    
  ). ٢٠٠٧ يف عام ُنشرت حماضر االجتماع" ( الوقاية واحلماية واملقاضاة-االجتار بالبشر 

،، قامت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني        ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٥ويف الفترة من      -٨٣
  التـهميش  -التعلـيم   "بالتعاون مع مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني، بتنفيذ مـشروع           

وقد . ان، مع ألبانيا وجورجيا ومولدافيا وأوكرانيا لفائدة اليون       " اهلجرة - البغاء   -االجتماعي  
وكانت اجلمعية اليونانية لتنظيم األسرة وهي      . أُنشئ من قبل وزارة الشؤون اخلارجية اليونانية      
وكان اهلدف من املشروع هـو      . يف املشروع اً  عضو يف االحتاد الدويل لتنظيم األسرة، شريك      

لـذي  ا) باإلكراه(التصدي للتهميش االجتماعي للمرأة والبطالة واالستغالل اجلنسي والبغاء         
ونظمـت  ). ألبانيا وجورجيا ومولدافيا وأوكرانيا واليونـان (يقترن باهلجرة، يف هذه البلدان     

األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني بالتعاون مع فروع االحتاد الدويل لتنظيم األسرة يف              
اة بـني   البلدان آنفة الذكر، أربع حلقات دراسية تثقيفية وإعالمية يف كل بلد، بشأن املساو            

ـ  -اجلنسني، وحقوق اإلنسان واهلجرة واالجتار بالبشر         بـشأن الـصحة اجلنـسية       اً، وثاني
. عن وصول املرأة إىل سوق العمـل        واإلجنابية، والتوجيه املهين وتنظيم املرأة للمشاريع فضالً      

وباإلضافة إىل ذلـك،    .  وكالة ومنظمة دولية وحملية تعىن بالقضايا ذات الصلة        ٤٠ومت إعالم   
 امرأة وقعن ضحية االستغالل اجلنسي والبغـاء  ٢٥رك يف احللقات الدراسية ما يقرب من      شا
وقُدمت ألولئك النـسوة    . ، وخيضعن حلماية الوكاالت الرمسية املعنية يف كل بلد        )باإلكراه(

  .معلومات بشأن مجلة قضايا منها قضية الصحة واحلقوق اجلنسية والوقاية
 ن املساواة بني اجلنسني ومركز البحوث للمساواة بـني        وعملت األمانة العامة لشؤو     -٨٤

، ٢٠٠٨-٢٠٠٦إىل جنب مع وفد اليونان لدى املنظمة الدولية للهجرة خالل الفترة            اً  اجلنسني جنب 
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) كوسوفو(يف صربيا   " دعم السياسات اإلقليمية ملكافحة االجتار بالنساء     "على تنفيذ مشروع    
د كوسوفو وسراييفو لدى املنظمة الدولية للهجرة، والبوسنة واهلرسك، وذلك بالتعاون مع وف     

وكان اهلدف من املشروع إعالم الـشباب،       . وهو مشروع وضعته وزارة اخلارجية اليونانية     
سيما النساء، بشأن خماطر االجتار بالبشر، وتثقيف الطالب يف مدارس كوسوفو وسراييفو  وال

لوايت وقعن ضحية االجتار بالبشر عـرب       هبذا الشأن وتقدمي الدعم نفسي واالجتماعي للنساء ال       
 ٢٨وُنظمت مثاين حلقات دراسية تثقيفية يف مناطق خمتلفة من كوسوفو شارك فيها             . احلدود
.  طالب وطالبـة يف كوسـوفو      ٤١٥وجرى تثقيف ما جمموعه     . من املدارس الثانوية  اً  طالب

بانية والـصربية    طفل من عدة جنسيات، مترمجة إىل األل       ٣٥ ٠٠٠وقدمت مواد تعليمية إىل     
 مـدن،   ٨ حلقة دراسية تعليميـة يف       ٢١ويف البوسنة واهلرسك، جرى تنظيم      . ولغة الروما 

 وقدمت مواد تعليمية    .اً عام ١٨ و ١٤وطالبة تتراوح أعمارهم بني     اً   طالب ٤٩١واستفاد منها   
 طفل يف مجيع أحناء البالد، إىل جانب الطـالب الـذين            ٢٠ ٠٠٠ذات صلة باملوضوع إىل     

وباإلضافة إىل ذلك، مت تقدمي الدعم النفـسي واالجتمـاعي          . ا يف احللقات الدراسية   شاركو
  . من سراييفو١١ و امرأة من كوسوفو٤٢ امرأة وقعن ضحية االجتار عرب احلدود بينهن ٥٣  ل

، عملت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني        ٢٠٠٨-٢٠٠٧خالل الفترة   و  -٨٥
إىل جنب مع وفد اليونان لدى املنظمة الدوليـة         اً   اجلنسني جنب  ومركز البحوث للمساواة بني   

، يف ألبانيـا،    "إجراءات الوقاية والدعم لضحايا االجتار بالبـشر      "للهجرة، على تنفيذ برنامج     
وذلك بالتعاون مع وفد تريانا إىل املنظمة الدولية للهجرة، وهو برنامج مولته وزارة اخلارجية              

 الربنامج هو منع االجتار بالنساء يف ألبانيا، باالعتماد يف الغالـب            وكان اهلدف من  . اليونانية
عن تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي لضحايا        على اختاذ إجراءات تعليمية يف املدارس، فضالً      

 مدرسة ثانوية يف منطقة تريانا،      ١٠٢ حلقة دراسية تعليمية يف      ٦٥٠ونظمت  . االجتار بالبشر 
) منشورات وملصقات (ومت توزيع مواد إعالمية     . وطالبةاً  ب طال ٢١ ٢٢٠حيث جرى تثقيف    

 وكان بـني    .اً عام ١٨ و ١٤ شخص يف عمر الشباب تتراوح أعمارهم بني         ٥٠ ٠٠٠على  
  . امرأة من ضحايا االجتار بالبشر٣١املستفيدين 

، نفذت األمانة العامة لشؤون املساواة بـني        ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٧وخالل الفترة من      -٨٦
 البحوث للمساواة بني اجلنسني بالتعاون مع وفد اليونان لدى املنظمة الدولية            اجلنسني ومركز 

الذي " تثقيف الوكاالت اليونانية يف جمال التعامل مع قضايا االجتار بالبشر         "للهجرة، برنامج   
ومتثل هدف الربنامج يف إعالم وتعزيز اهلياكـل اليونانيـة          . وضعته وزارة اخلارجية اليونانية   

 تركز على مكافحة االجتار بالبشر، وال سيما النساء، من خالل القيام بأنـشطة              القائمة اليت 
وكان هناك هدف آخر متثـل يف تـوفري         . تعليمية متسقة لفائدة موظفي الوكاالت املختصة     

موظفني ميلكون التدريب املناسب الذي ميكنهم من التعامل بنجاح مع قضايا االجتار بالبشر             
 ١٠ونظمت يف اجملمـوع     .  يتفق مع التشريعات الدولية واألوروبية     مبا و عرب احلدود الوطنية  

سالونيكا وبـاتراس وفولـوس     تيحلقات دراسية تعليمية مدة كل منها ثالثة أيام، يف أثينا و          
ومت يف إطار هـذه احللقـات       . وهرياكليون وبريفيزا وإيوانينا وكاالماتا وكوموتيين وميتيليين     
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ط املوانئ والقضاة والالجئني والعـاملني يف املالجـئ         الدراسية تدريب ضباط الشرطة وضبا    
وغريها من الوكاالت اليت تستقبل ضحايا االجتار واهليئات االجتماعية، والعاملني يف جمـال             
تقدمي اخلدمات االجتماعية والطبية، واألطباء النفسيني واملعلمني واملوظفني يف املكاتب املعنية           

 شخص يف مجيع    ٣٠٠ما يناهز   ( واملنظمات غري احلكومية     باملساواة يف البلديات واحملافظات   
اإلجراءات والسياسات املتعلقـة    "وباإلضافة إىل ذلك، ُنظِّم مؤمتر ملدة يومني بشأن         ). املدن

 وجرى عرض اآلثار اليت أسـفر       .اً شخص ١٥٠يف أثينا مبشاركة    " بالتصدي لالجتار بالبشر  
. االستعانة هبا يف مكافحـة االجتـار بالنـساء        عن املمارسات اليت متت       عنها الربنامج فضالً  

  .٢٠٠٨وصدرت حماضر املؤمتر يف عام 
، ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١ إىل   ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١ويف الفترة من      -٨٧

املستـشار العلمـي بـشأن      "قام مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني يف إطار مـشروع           
عامة لشؤون املساواة بني اجلنسني لتوفري اخلدمات املتخصصة        اإلجراءات اليت اختذهتا األمانة ال    

، بإدماج النساء من ضحايا االجتار ضمن الفئات اليت يستهدفها هذا           ) من ١١املادة  " (للنساء
املشروع، ووضع األدوات واملنهجيات اخلاصة بتقدمي املشورة هلذه الفئات اليت يتعني علـى             

وعالوة على ذلـك، دربـت      . ج خاص يف التعامل معها    الوكاالت واهلياكل املعنية اتباع هن    
 شخص ٢٠٠األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة، 

يسالونيكا، وطبقت منهجية متخصـصة لوقـف       تممن شاركوا يف تقدمي اخلدمات يف أثينا و       
  .٢٠٠٨يف عام " االجتار بالبشر: ستشاريندليل امل"وكانت النتيجة أن مت إصدار . االجتار بالبشر

وشاركت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني يف اجتماع لألعضاء عقـد يف      -٨٨
، هبدف تعزيز احلوار التركي اليوناين      ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٠ إىل   ١٨اسطنبول يف الفترة من     

امج األورويب لتعزيز احلـوار     وُنظم هذا اللقاء يف إطار الربن     . يف جمال حقوق اإلنسان للمرأة    
التركي اليوناين، بتنسيق من مركز البحوث والدعم لضحايا إسـاءة املعاملـة واالسـتبعاد              

ومتثل اهلـدف يف إنـشاء      ". اجلمعية التركية للعلوم االجتماعية   "االجتماعي واملنظمة التركية    
 يف جمال حقوق اإلنسان قاعدة بيانات تضم املنظمات غري احلكومية اليونانية والتركية الناشطة       

  .اًجنسي/للمرأة واالجتار بالبشر بغرض استغالهلن اقتصادياً
وقدمت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني توصيات خالل حلقات دراسية             -٨٩

نظمها املركز الوطين لإلدارة العامة واحلكم احمللـي، يف  " ظاهرة االجتار بالبشر "تعليمية بشأن   
يـسالونيكا،  تأثينـا،   : ٢٠٠٦" (مكافحة العنف ضد املرأة والعدالة    "التدريب  إطار برنامج   
  ).إيوانينا، باتراس

  السياسات واإلجراءات اليت اعتمدهتا قوة الشرطة اليونانية    
الفريق املعين مبكافحة االجتار    : واصل فريقان من قوة الشرطة اليونانية عملياهتما ومها         -٩٠

وهدفهما تنسيق إجـراءات قـوة      . اسات مكافحة اإلجرام  وفريق إدارة مشروع صياغة سي    
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وباإلضافة إىل ذلك، مت إنشاء أفرقة ملكافحة االجتار        . الشرطة اليونانية ملكافحة االجتار بالبشر    
اً واعتبـار . يف املناطق املركزية واألقاليم، وُوفِّر هلا ما يلزم من موظفني وما يكفي من معدات             

، وبعد تقييم اإلجراءات اليت نفذهتا أفرقـة مكافحـة          ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٩من  
 ١٢يسالونيكا، مت تشكيل أفرقة مماثلة بدأت العمل يف         تاالجتار يف مديريات األمن يف أتيكا و      
، ٢٠٠٦-٣-٤٨/١٣ومبوجب املرسـوم الرئاسـي      . مديرية من مديريات الشرطة يف البلد     

ويف اجملموع أصـبح  . يسالونيكاتتيكا وأُنشئت أقسام مكافحة االجتار يف مديريات األمن يف أ 
يف اً  متخصـص اً   قـسم  ١٧لدى قوة الشرطة اليونانية خالل الفترة اليت تناوهلـا التقريـر،            

  .االجتار مكافحة
وفيما يتعلق بتعليم وتدريب موظفي قوة الشرطة اليونانية، أدرجت أكادميية الشرطة             -٩١

ويشارك العاملون يف قوة الشرطة     . جتار بالبشر اليونانية يف مجيع املستويات التعليمية مسألة اال      
اليونانية يف احللقات الدراسية التعليمية والتظاهرات اليت تنظمها الوكاالت احلكومية املختصة           
واملنظمات غري احلكومية بشأن القضايا املتعلقة باالعتراف بالضحايا، ومعاملتـهم معاملـة            

وجتدر اإلشـارة   . ات محاية الضحايا بصفة عامة     وإرساء التعاون البناء فيما بني هيئ      - خاصة
 ضابط شرطة يف دوائر الشرطة      ٢٥، بتدريب   ٢٠٠٨أيلول  / سبتمرب ٥-٤إىل أنه مت القيام يف      

البحوث بشأن  "اخلاصة يف أتيكا، خالل حلقة دراسية نظمت يف السفارة األمريكية بأثينا عن             
  ".جرائم االجتار بالبشر

، يف حلقـات دراسـية      ٢٠٠٨طة اليونانية يف عام     وشارك بعض عناصر قوة الشر      -٩٢
تدريبية ويف تظاهرات مدهتا يوم واحد، نظمتها الوكاالت واملنظمات غري احلكومية املختصة            

 وبشأن حتقيق التعاون البناء فيما بني       -بشأن االعتراف بالضحايا، ومعاملتهم معاملة خاصة       
  .  الوكاالت ذات الصلة حبماية الضحايا على العموم

، ٢٠٠٨ديسمرب  /ومت إعداد تقرير وثائقي بثته حمطة ألفا التلفزيونية يف كانون األول            -٩٣
عاون ومنح سلطات االدعاء لتنوير الرأي العام بشأن االجتار بالبشر، وتشجيع الضحايا على الت  

  .ساعدهتم على فك ارتباطهم بشبكات االجتار اإلجراميةثقتهم مل
نية مع املنظمات غري احلكومية من خالل املركز الـوطين          وتتعاون قوة الشرطة اليونا     -٩٤

، ومـع وزارة الـصحة      ) لطلب النجدة يف حالة الطوارئ     ١٩٧اخلط  (للتضامن االجتماعي   
والتضامن االجتماعي اليونانية واألمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني من أجل تقـدمي             

  .ة للهجرة إلعادة الضحايا إىل أوطاهنم ساملنيكما تتعاون مع املنظمة الدولي. املساعدة للضحايا
وفيما يتعلق مبكافحة اجلرمية العابرة للحدود، ُتعقد بالتناوب لقـاءات ثنائيـة بـني       -٩٥

ألبانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية     (سلطات الشرطة اإلقليمية املتامخة يف بلدان اجلوار        
ك إما بشكل منتظم أو حبـسب مـا متليـه           عن احلدود بني البلدين، وذل    ) السابقة وبلغاريا 

   .اًالظروف كلما رأى اجلانبان ذلك ضروري
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ويف إطار مكافحة اجلرمية املنظمة ومجيع أنواع النشاط اإلجرامي علـى املـستوى               -٩٦
) اليوروبول(والشرطة األوروبية   ) اإلنتربول(الدويل، يتم تبادل املعلومات مع الشرطة الدولية        

جنوب شرق أوروبا وكذلك من خالل العالقات الثنائية، وُتربم اتفاقات          ومبادرة التعاون يف    
وباإلضافة إىل ذلـك،    . تعاون يف جمال الشرطة بني أعضاء االحتاد األورويب والبلدان األخرى         

هناك عالقات بني الشرطة يف بلدان كإيطاليا وبلغاريا وقربص وتركيـا وألبانيـا وروسـيا               
ليوغوسالفية السابقة وكرواتيا والبوسنة واهلرسـك وصـربيا   وأوكرانيا، ومجهورية مقدونيا ا   

إىل جانب العالقة مع مبادرة التعاون يف جنوب شرق أوروبـا يف            (رومانيا  وواجلبل األسود   
  .ولبنان) جمال الشرطة

وهو خطـة لتنظـيم     " ILAEIRA"وقد وضعت قوة الشرطة اليونانية برنامج إاليريا          -٩٧
ىل إني اإلدارات ملكافحة االجتار بالنساء واألطفـال هتـدف           إجراءات مشتركة ب   -املشاريع  

مواجهة هذا النوع من االجتار والقضاء عليه، وإجراءات فعلية تقوم هبا مجيـع الوكـاالت               
وأربـع منظمـات دوليـة أوروبيـة        اً  بلد) ٢١(وقد استجاب واحد وعشرون     . املشاركة

والوكالة األوروبيـة إلدارة    ) جوستيورو(نتربول، ووحدة العدالة األوروبية     إليوروبول، وا (
)) فرونتكس(التعاون يف العمليات على احلدود اخلارجية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب            

 ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول /٨-٧يف  اً  وقدمت اخلطة رمسي  . للمبادرة اليت قامت هبا اليونان    
 - ، والبلـدان )تمـاع  مشارك يف عقـد االج ٤٠٠(يف أثينا، وذلك مبشاركة كبار الضباط   

املنظمات املتعاونة على املستوى الدويل والوزارات والوكاالت واملنظمات غـري احلكوميـة            
  .املعنية، على املستوى الوطين

  وزارة الشؤون اخلارجية اليونانية    
تعاونت إدارة التعاون اإلمنائي الدويل، وهي وكيل التعاون اإلمنائي، مع كـل مـن                -٩٨

) املنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وغريها         (املنظمات الدولية 
واملنظمات غري احلكومية اليونانية، يف جمال متويل برامج تتعلق بتوعية الرأي العام ومكافحـة              

يقبل استقباهلم، ويف بلـدان     اً  االجتار بالبشر يف اليونان، بوصفها بلد عبور للضحايا ومقصد        
مع اً   عقد ٧٤، وقعت دائرة التعاون اإلمنائي الدويل       ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٣لفترة من   ويف ا . املنشأ

ويذهب معظم التمويل الـذي     . منظمات غري حكومية بشأن برامج مكافحة االجتار بالبشر       
تقدمه دائرة التعاون اإلمنائي الدويل إىل األنشطة اليت تكون آثارها واضحة، مبـا يف ذلـك                

الضحايا وإحالتهم وتشغيل املالجئ وتقـدمي الـدعم النفـسي          الربامج اخلاصة باالعتراف ب   
واالجتماعي وتوفري املساعدة القانونية واإلدارية والدعم، والعـودة الطوعيـة إىل الـوطن،             
واإلجراءات يف بلدان املنشأ، ومحالت التنـوير والتوعيـة وبـرامج تـدريب الوكـاالت               

  .املختصة احلكومية
رة، عرب تقدمي التمويل والتعاون من خالل دائرة التعـاون    وتنفذ املنظمة الدولية للهج     -٩٩

اإلمنائي الدويل، سلسلة من األنشطة اليت هتدف إىل حتسني النظام اخلاص باالعتراف بالضحايا            
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، ُنظمت فعاليات ذات صلة باملوضوع مدهتا يـوم         ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ويف عامي   . ومساعدهتم
 واملدعني العامني، وشارك خالهلـا غالبيـة        واحد بفضل التعاون مع االحتاد اليوناين للقضاة      

ومت تفعيـل منتـدى للتـشاور مـع الـسلطات           . القضاة واملدعني العـامني يف اليونـان      
  .الدبلوماسية التابعة للبلدان اليت قدم منها الضحايا/القنصلية
واتُّخذت إجراءات مناظرة يف جماالت احلماية من االجتار بالبشر ومنعه وقمعه مـن               -١٠٠
ارة اخلارجية اليونانية ومنظمات غري حكومية وقعت تسع منظمات منها مذكرة تفاهم قبل وز

ومركز محايـة حقـوق اإلنـسان       ) تضامن(أرسيس، أنتيغوين، وسوليدارييت    : وهي كالتايل 
واجمللس اليوناين للمهاجرين، ومركز دعم البحوث املتعلقة بضحايا سوء املعاملة واالسـتبعاد            

ورويب اخلاضع للقانون العام، ومركز التأهيل الطيب لضحايا التعذيب،         االجتماعي، واملركز األ  
  .وكليماكا، والشبكة النسائية األوروبية، واالحتاد الدويل لضباط الشرطة

. ٢٠٠٨ومتت املوافقة على متويل برامج الوكاالت واملنظمات غري احلكومية يف عام              -١٠١
الذي نفذه مركز محاية   " شبكة أريادين "مية، مثل   لربامج قد اً  وميثل جزء من تلك الربامج امتداد     

حقوق اإلنسان إلنشاء موقع على شبكة االنترنت، وتبادل املمارسات اجليدة وتوعية اجلمهور 
مكافحة االجتار بالبشر يف شرق وجنوب شرق أوروبا، وبرنامج تقـدمي           : يف اجملاالت التالية  

والتمويـل  " اجمللس اليوناين لالجئني  "نب و الدعم القانوين والنفسي لضحايا االجتار من األجا      
  .املستمر لتشغيل خط طلب النجدة لدعم ضحايا االجتار بالبشر

  وزارة العمل اليونانية    
 اجملموعة باء، مت تنفيذ املشاريع التالية من خالل         -ويف إطار املبادرة اجملتمعية إيكوال        -١٠٢

 أساسي نساء وقعن ضـحية االجتـار        ومشلت الفئات املستهدفة بشكل   . الشراكات اإلمنائية 
  :وفئات ضعيفة أخرى من النساء

الدعم الكامل للنساء العاطالت عن العمل واللوايت يعانني سـوء          "مشروع   •
 بواسطة الشراكة اإلمنائية  " ومهنياًاً  تأهيلهن اجتماعي ) إعادة(املعاملة من أجل    

"EIRINI"     ودعم التمييز،  القضاء على   ) أ: ( ومتثلت أهدافه الرئيسية فيما يلي
حقوق الفئات املستهدفة وتعليمها وزيادة فرصها يف احلصول علـى عمـل؛            

للـضحايا  ) النفسي والقانوين والتعليمـي واالستـشاري     (تقدمي الدعم   ) ب(
التأهيل املهين للضحايا والتـشجيع     ) ج( و كأساس لتحسني ظروف حياهتم؛   

  .على إدماجهم يف سوق العمل
عزيز املساواة يف احلقوق لألشخاص املتجر هبـم        مشروع الشراكة اإلمنائية لت    •

"ASPIDDA :   الذي نفذتـه الـشراكة     "  إجياد آفاق  -مكافحة االستغالل
منع ومكافحـة   ) أ: (وهو يهدف إىل ما يلي     - ASPIDDAاإلمنائية أسبيدا   
التأكيد على حقوق اإلنسان األساسية لضحايا االجتـار        ) ب(هذه الظاهرة؛   
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يئة الظروف لتقدمي دعم فردي منسق وشامل ألفراد        هت) ج(بالبشر ومحايتها؛   
الفئات املستهدفة من أجل إعادة إدماجهم التام يف الشبكات االجتماعيـة            

السلوكيات جتاه األشخاص املتجـر هبـم       /تغيري املفاهيم ) د(وسوق العمل؛   
 حتسني وتعزيز فعالية الـسياسات      )  ه( و وخلق ظروف التضامن يف اجملتمع؛    

ُتعتمد وُتنفذ على املستوى الوطين واألورويب ملكافحـة هـذه          والتدابري اليت   
الظاهرة وتوفري شروط االندماج االجتماعي واملهين الالئق على قدم املساواة          

  .لألشخاص املتجر هبم
. بواسطة الـشراكة اإلمنائيـة نوسـتوس      " NOSTOS"مشروع نوستوس    •

 ويتمثـل هدفـه     ضحايا االجتار عرب احلدود الوطنية    : واستهدف الفئة التالية  
الرئيسي يف توفري خدمات متخصصة لقبول هؤالء الضحايا وتقدمي الـدعم           

تقدمي معلومات عن ظاهرة االجتـار      ) أ: (هلم وتعزيز املهارات املهنية هبدف    
تقدمي الدعم  ) ج(االعتراف بوجود هؤالء الضحايا؛     ) ب (؛بالبشر وأبعادها 

خـدمات متخصـصة؛    املتعدد األطراف للضحايا من خالل هياكل صلبة و       
  .احلفاظ على اإلقامة القانونية لضحايا االجتار )د(

  وزارة العدل اليونانية    
، ٢٠٠٦مـايو   / أيار ٤هناك جلنة دائمة خاصة يف وزارة العدل اليونانية تعمل منذ             -١٠٣

: على وضع مشروع قانون التصديق ومواءمة التشريعات اليونانية مع األحكـام الـواردة يف             
ومنـها  (األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا الثالثة          اتفاقية   )أ(

اتفاقية جملـس أوروبـا     ) ب( و ؛)بروتوكول األمم املتحدة ملنع االجتار بالبشر واملعاقبة عليه       
  .املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر

زارة العدل، بالتعاون مع ويف إطار احلملة الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان، نظمت و          -١٠٤
لتعزيز اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االسـتغالل          اً  إقليمياً  جملس أوروبا، مؤمتر  
  ).٢٧/٦/٢٠٠٨-٢٦أثينا، (واالعتداء اجلنسيني 

، أُنشئت جلنة دائمة خاصة للتوصية باختاذ مبادرات تشريعية وتعزيز          ٢٠٠٧ويف عام     -١٠٥
وتستطيع اللجنة القيام بإجراءات تتعلـق      . مكافحة االجتار بالبشر  : لتايلاإلجراءات يف اجملال ا   

املدرسة الوطنية للقضاة، مدرسـة     (توطيد التعاون املؤسسي مع الدوائر املختصة       ) أ: (يلي مبا
إعداد برنامج تعليمـي؛    ) ب(؛  )ضباط الشرطة، واملركز الوطين لإلدارة العامة واحلكم احمللي       

تعليم األشخاص هبدف تدريب ) د( و ن تنظيم حلقات دراسية تعليمية؛    اختاذ قرارات بشأ  ) ج(
  .املعلمني/املزيد من الضباط

، ٢٠٠٥مـايو  / أيـار  ١٨-١٧يف  ) أ: (ويف جمال التثقيف والتوعية مت القيام مبا يلي         -١٠٦
نظمت تظاهرة ملدة يومني يف أثينا مببادرة من املنظمة الدولية للهجرة هبدف تثقيف من يقدم               
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 إىل املالجئ احلكومية إليواء ضحايا االجتار بالبشر، واملالجئ الـيت تعمـل فيهـا               خدمات
وحضر التظاهرة معلمون خاصون مـن      . املنظمات غري احلكومية بتمويل من الدولة اليونانية      

ونظم الوفد اليوناين لدى املنظمة الدولية للهجرة حلقة دراسـية يف           ) ب(مجيع أحناء أوروبا؛    
لفائدة خرجيـي املـدارس وطـالب       ) ٢٠٠٨أبريل  /نيسان(لإلدارة العامة   املدرسة الوطنية   

ونظمـت وزارة العمـل واحلمايـة       ) ج(اجلامعات لتنويرهم بشأن ظاهرة االجتار بالبشر؛       
) ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤-٢٣وأليكساندروبويل،  (االجتماعية ندوة تثقيفية ملفتشي العمل      

ثراس واملقعد اخلاص مبيثاق االستقرار يف    - دونياونظمت وزارة مق  ) د(بشأن االجتار بالبشر؛    
 / حزيـران  ٢٧-٢٦درامـا،   (ملدة يومني   اً  دولياً  ، مؤمتر )يسالونيكات(جنوب شرقي أوروبا    

 وبدعم من ) ه(؛  "البلغاري ملكافحة االجتار باألطفال    - التعاون اليوناين "بشأن  ) ٢٠٠٨ يونيه
ة، نظمت نقابة املدعني العامني يف أثينا واملنظمة   وزارة العدل اليونانية ووزارة الشؤون اخلارجي     

بشأن التعاون  ) ٢٠٠٨نوفمرب  /فولوس، تشرين الثاين  (ملدة يومني   اً  دولياً  الدولية للهجرة مؤمتر  
مـشاركة وزارة   ) و(عرب احلدود الوطنية ملكافحة اجلرمية املنظمة يف جنوب شرق أوروبـا؛            

اجلـرائم  " يف تظاهرة ملدة يومني بشأن       -مني   من خالل تكليف مدعني عا     -العدل اليونانية   
املرتكبة ضد األطفال من خالل استخدام التكنولوجيا، ومواجهة االجتار باملواد اإلباحية اليت            

، وهي تظاهرة نظمها املركز الدويل لألطفال املفقـودين         "تصور القصر عن طريق اإلنترنت    
  ).٢٠٠٨مارس / آذار١٤-١١أثينا، ( "بسمة الطفل"نتربول، ومايكروسوفت وإلواملستغلني، وا

   املركز الوطين للتضامن االجتماعي-وزارة الصحة والتضامن االجتماعي اليونانية     
يعد املركز الوطين للتضامن االجتماعي الوكالة احلكومية الرئيسية لتقـدمي الـدعم              -١٠٧

.  يف إطار االجتاراجلنسي غري املشروع/والعالج يف املستشفيات لضحايا االستغالل االقتصادي  
ويتعاون املركز مع مجيع الوكاالت املعنية، مثل قوة الشرطة اليونانية والنيابة واملنظمات غـري             

بسمة الطفل، املؤسسة الدوليـة     (احلكومية اليت تعاقدت معها بشأن برنامج لتشغيل مالجئ         
مـن خـالل    أو  ) ١٩٧(ويتصل ضحايا االجتار باملركز إما عرب خط اهلاتف         ). لدعم األسرة 

مراكز الدعم االجتماعي، أو تتم إحالتهم من قبل قوة الشرطة اليونانية، أو النيابة أو املنظمات 
  .غري احلكومية املعنية

املأوى املؤقت لضحايا   ) أ(: ويقوم املركز الوطين للتضامن االجتماعي بتوفري ما يلي         -١٠٨
ويشمل ذلك توفري املسكن والطعـام      ) يسالونيكاتأحدمها يف أثينا والثاين يف      (االجتار بالبشر   

خط هاتفي لالتصال يف ) ب(والدعم النفسي والعالج الطيب واألدوية لضحايا االجتار بالبشر؛ 
، يعمل على مدار الـساعة طيلـة أيـام          )١٩٧(حالة الطوارئ لطلب املساعدة االجتماعية      

ملشورة والدعم النفسي،   وبإمكان الضحايا اإلبالغ عن حاالت االجتار، وُتقدم هلم ا        . األسبوع
لدى إحالتهم إىل السلطات املختصة يف املركز الوطين للتضامن االجتماعي أو يف غريه مـن               

تعمل علـى   (االستضافة املؤقتة والتدخل امليداين      و تستضيف دائرة القبول  ) ج( و الوكاالت؛



CEDAW/C/GRC/7 

37 GE.11-41565 

هي اإلجراءات  الضحايا يف احلاالت القصوى ريثما تنت     )  أيضاً مدار الساعة طيلة أيام األسبوع    
  . خلإاألولية مثل مجع البيانات الشخصية أو إجراء الفحوص الطبية، 

 ١٤    ل، قدم املركز الوطين للتضامن االجتماعي الدعم النفـسي          ٢٠٠٦وخالل عام     -١٠٩
وكانـت  . حالة من حاالت االجتار بالبشر، أُحيلت إليه من قبل سلطات الشرطة اليونانيـة            

وينـتمني إىل دول االحتـاد      اً   عام ٣٠ و ١٦ تتراوح أعمارهن بني     الغالبية من النساء اللوايت   
ومتت استضافة مخس نساء منهن يف مالجئ املركـز الـوطين للتـضامن             . السوفيايت السابق 

، من خالل ١٩٧وعالوة على ذلك، متت معاجلة مخس حاالت عرب خط اهلاتف        . االجتماعي
ركز الوطين للتضامن االجتمـاعي وإدارة      توفري خدمات املشورة واملعلومات واإلحالة إىل امل      

 حالـة اجتـار     ١٦، عرضت   ٢٠٠٧ويف عام   . مكافحة االجتار التابعة لقوة الشرطة اليونانية     
جديدة على مراكز الدعم االجتماعي التابعة للمركز الوطين للتضامن االجتماعي، واستقبلت           

قادمني من اً  عام٣٠ و١٦ وكانت مجيع احلاالت لنساء بني سن     .  حالة ٢١املالجئ التابعة له    
، عملت املالجئ التابعة للمركز الوطين للتضامن االجتماعي مـن          ٢٠٠٨ويف عام   . رومانيا
ومت توفري املأوى لسبع نساء     . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١ إىل   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١الفترة  

لتـضامن  وتعاون املركز الـوطين ل    . ومعاجلة سبع حاالت عن طريق خدمة االتصال اهلاتفي       
  وملجـأ  "STORGI "وملجأ ستروجي " KLIMAKA"كليماكا  : االجتماعي مع الوكاالت التالية   

  .  واملنظمة الدولية للهجرة"FRONTIDA"فرونتيدا 
للبحـوث ومكافحـة    اً   مكتب اً،وافتتح املركز اهليليين ملراقبة األمراض املعدية مؤخر        -١١٠

 هذه الظاهرة، وربط االتصال بوكـاالت     االجتار بالبشر للحصول على املعلومات، ومكافحة     
الصحة واإلدارات املختصة يف الوزارات، وكذلك تدريب العاملني يف جمال تقدمي اخلـدمات             

وأتاحـت  .  يتعلق بالنهج املتبع ومعاملة ضحايا االجتار بالبـشر         ما الطبية واالجتماعية بشأن  
تحدة املعين باملخدرات واجلرمية،    الربامج اليت اضطلع هبا املكتب، بالتعاون مع مكتب األمم امل         

  . إنشاء قاعدة بيانات عن األوبئة وإجراء حبث بشأن هذه الظاهرة لتعزيز اخلدمات
قضايا املساواة بني اجلنسني    : "وضعت مراكز التدريب يف املستشفيات الربامج التالية        -١١١

للعنـف املـرتيل    التصدي النفسي واالجتماعي    : املرأة والعنف ) أ": (ومكافحة ظاهرة العنف  
مواجهة االجتار بالنساء ألغراض االسـتغالل      ) ب( و واالغتصاب واالجتار اجلنسي بالنساء؛   

  . اجلنسي وتقدمي الدعم للضحايا

  أنشطة املنظمات غري احلكومية    
إيطاليـا   "EUROPAID/AEMEASقام احتاد نقابات عمال املصانع، يف إطار برنامج           -١١٢

بإعداد ونشر تقرير عـن االجتـار يف        " ة االجتار بالنساء واألطفال   وألبانيا واليونان يف مواجه   
على املستوى الوطين العـام     اً  وباإلضافة إىل ذلك، نظم االحتاد النسائي اليوناين مؤمتر       . اليونان
وباإلضافة إىل ذلك، شـاركت  ". االجتار بالنساء واألطفال لغرض االستغالل اجلنسي   "بشأن  
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بروتوكول اختيـاري   "يف صياغة   " الدعم االجتماعي اليوناين  "اة  املنظمة غري احلكومية املسم   
وقامت يف الوقت عينه، بتـصميم      . ، صدقت عليه احلكومة اليونانية    "ملكافحة االجتار بالنساء  

 خـط هـاتفي      أيضاً برامج ملكافحة االجتار بالنساء والعنف املرتيل واغتصاب النساء وهناك        
  . لنجدة ضحايا العنف

   ضد املرأةالعنف املرتيل    
" مكافحة العنف املـرتيل   " بشأن   ٣٥٠٠/٢٠٠٦شكل التصديق على القانون رقم        -١١٣

)G.G. 232/A’/24.10.2006 (واقترن تطبيق القانون . أهم خطوة يف جمال مكافحة العنف املرتيل
عن املنظمات النسائية، كما هـو        باختاذ العديد من اإلجراءات من قبل اإلدارة العامة فضالً        

  . أدناهمبني 

  إجراءات اإلدارة العامة    
إعـداد التقريـر    ) أ: (شاركت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني فيما يلي          -١١٤

الذي قُدم إىل أمني عام األمم املتحدة بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف الـسياسات                
نواع العنف ضد الفتيات،    والربامج الوطنية مع تكثيف اإلجراءات للقضاء على أي نوع من أ          

التربع ) ب(وذلك بإرسال بيانات ومعلومات مستكملة عن اإلجراءات املتخذة يف اليونان؛           
 يورو لتمويل حبوث مكتب األمني العام بشأن القـضاء          ١٢ ٦٥٠ملنظمة األمم املتحدة مببلغ     

دائمة لليونان يف تقدمي مقترحات إىل املمثلية ال ) ج(على أي نوع من أنواع التمييز ضد املرأة؛         
بروكسل خالل املفاوضات اليت أجراها االحتاد األورويب لتنفيذ الربنامج اخلاص اجلديد دافين            

محلة جملس أوروبا   ) د( و ؛"احلقوق األساسية والعدالة  "الثالث ملكافحة العنف يف إطار برنامج       
  ).٢٠٠٨-٢٠٠٦(ملكافحة العنف ضد املرأة مبا يف ذلك العنف املرتيل 

وطوال الفترة املستعرضة، قدمت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، الدعم             -١١٥
ذْين يقدمان ل، وال)أثينا وبريايوس(لضحايا العنف من خالل مركزي تقدمي املشورة التابعني هلا 

وتشمل اختصاصات مراكز تقدمي املشورة     . الدعم النفسي واالجتماعي واالستشارة القانونية    
 ٥/٢٠٠٨املرسوم الرئاسي   (نظيم اجلديد لألمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني         للتاً  وفق

GG17/A/8-2-08(  ما يلي ،) :توفري املعلومـات   ) ب(تقدمي الدعم النفسي لضحايا العنف؛      ) أ
تنوير املواطنني بـشأن قـضايا      ) ج(واملشورة القانونيني بشأن قضايا املساواة بني اجلنسني؛        

التعاون مع الوكاالت اليت توفر مراكز للمـشورة ومالجـئ          ) د(ات العمل؛   العمالة وعالق 
 تسجيل ومعاجلـة البيانـات حبـسب        )  ه(لضحايا العنف يف مجيع أحناء األراضي اليونانية؛        

تنوير وتوعية اجلمهور بـشأن املـسائل       ) و( و احلاالت اليت تولت مراكز املشورة معاجلتها؛     
  . املتعلقة باختصاص املراكز

واستمر امللجأ اخلاص بإيواء النساء اللوايت تعرضن لسوء املعاملة، يف العمـل طيلـة                -١١٦
الفترة املستعرضة، وذلك من خالل استضافة النساء اللوايت تعرضن لـسوء املعاملـة مبعيـة               
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ويتوىل إدارة امللجأ بلدية أثينا بالتعاون مع األمانة العامة لـشؤون املـساواة بـني               . أطفاهلن
ىل ذلك، بات حيق للنساء اللوايت تعرضن للعنف االستفادة من برنـامج           إاإلضافة  وب. اجلنسني

توفري خدمات الدعم اإلضافية الذي وضعه مركز البحوث للمساواة بني اجلنـسني بعنـوان              
 ١١وهو الربنامج املفصل يف املادة      "  املستضعفني يف سوق العمل    فئاتحتسني ظروف إدماج    "

  .من هذه الوثيقة
رى تنقيح االستبيانات اخلاصة بتسجيل احلاالت، ومت تطوير قاعدة البيانـات           وقد ج   -١١٧

وتشري البيانات إىل النساء اللوايت يـصلن إىل مراكـز          . اإلحصائية اليت تعاجل هذه املعلومات    
املشورة التابعة لألمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، وتقدم معلومات بشأن الـضحايا             

 ومت تطوير نظام معلومات على شبكة اإلنترنت سـيؤدي اسـتخدامه إىل             .عن اجلناة   فضالً
حتديث عملية تشغيل مراكز املشورة التابعة لألمانة العامة لشؤون املساواة بـني اجلنـسني،              

، نشرت ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ويف عامي . وزيادة الدعم املقدم للنساء اللوايت يستفدن من خدماهتا 
" الكمي للبيانات املتعلقة بالنساء من ضحايا العنف املرتيل       التحليل  "تقارير سنوية حتت عنوان     

  . تستند إىل ما ُسجل من حاالت سوء املعاملة اليت أبلغ عنها يف مراكز املشورة
 تـشرين   ٢٥ويف كل عام، تنظم يف اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة يف                -١١٨
 ٢٥ويف  . ع شركة مترو أتيكو وشركة الترام     نوفمرب، محلةً لتنوير عامة الناس بالتعاون م      /الثاين

، عقدت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنـسني ومركـز           ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
 نقاشاً/ مؤمتراً - للنشر" IANOS" بالتعاون مع دار إيانوس      - البحوث للمساواة بني اجلنسني   

   .قضاء على العنف ضد املرأةيف إطار اليوم الدويل لل" العنف ضد املرأة"بشأن اً صحافي
، نظمت األمانـة العامـة      ٣٥٠٠/٢٠٠٦وفيما يتعلق بتفسري وتنفيذ القانون رقم         -١١٩

وذلـك  " حتديث البيانات املتعلقة بالعنف املرتيل    "لشؤون املساواة بني اجلنسني تظاهرة بشأن       
 ).٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٨(بالتعاون مع خمترب البحوث اجلنائية التابع جلامعة كابوديستريان يف أثينا           

اآلفاق بعد القانون   : العنف املرتيل "وباإلضافة إىل ذلك، نظمت تظاهرة ملدة يوم واحد بشأن          
بالتعاون مع النيابة العامة يف حمكمة االستئناف بأثينا وخمترب البحث اجلنائي           " ٣٥٠٠/٠٦رقم  

  ). ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٨(
اة بني اجلنسني نشرات إعالمية بشأن العنـف        ونشرت األمانة العامة لشؤون املساو      -١٢٠

وقد ارُتئي أن إصدار النشرة بـشأن       . املرتيل باللغات اليونانية والعربية واالنكليزية والفارسية     
العنف املرتيل باللغتني العربية والفارسية أمر ضروري يف إطار تنفيذ مذكرة التفاهم مع مكتب              

وباإلضافة إىل ذلك، نشرت وزارة .  يف اليونانمفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني     
العدل اليونانية، بالتعاون مع األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، مواد إعالمية بشأن             

  . تبثه حمطات التلفزيوناً التشريع املتعلق بالعنف املرتيل ويشمل ذلك نشرة وإعالن
يـسالونيكا،  ت اجلنسني يف أثينا وباتراس و     ونفذت األمانة العامة لشؤون املساواة بني       -١٢١

دراسية وإييوانينا وهرياكليون بالتعاون مع املركز الوطين لإلدارة العامة واحلكم احمللي، حلقات        
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تدريبية وتوعوية للقضاة واملدعني العامني وضباط الشرطة والعاملني يف جمال تقدمي الرعاية الطبيـة              
  . فعالية معاجلة قضايا العنف املرتيل واالجتاروكان اهلدف منها زيادة . االجتماعية

) ٢٠٠٨نـوفمرب   /تشرين الثـاين  (وعقدت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني          -١٢٢
جلسة إعالمية مع العديد من وكاالت الدعم النفسي واالجتماعي، وعرض فيها املمثلـون عـن               

احلب من  "آلثار اليت متخض عنها برنامج      العملية وا ) قربص(رابطة منع ومعاجلة العنف يف األسرة       
وكان اهلدف من اجللسة إثراء التجربة القربصية يف جمال التعامل مع مـرتكيب جـرائم               ". دون أمل 

، ٣٥٥٠/٢٠٠٦القانون رقـم    (العنف املرتيل، وقد أُدرجت يف اإلطار التنفيذي للوساطة اجلنائية          
  ). ١١املادة 
ملساواة بني اجلنسني يف شبكة الوقاية مـن العنـف          وتشارك األمانة العامة لشؤون ا      -١٢٣

واإليذاء اليت هتدف إىل تقدمي املعلومات الشاملة عن منع اإليذاء والعنف، وتنفيذ خطة العمل              
ويف إطار الشبكة، تشارك يف التحضريات اخلاصة بتمثيل اليونان لـدى           . الوطنية ذات الصلة  

از االستبيان الوطين املتعلـق بتنفيـذ الـدول         اللجنة املختصة يف منظمة الصحة العاملية، وإجن      
األعضاء لقرارات منظمة الصحة العاملية بشأن قضايا اإليذاء والعنف، ومعاجلة النبذة القطرية            

  . خلإ، "ألفراد على الصحة العامةآثار العنف بني ا: " حتت عنوانPHASEيف إطار برنامج 
 شاركت بلدية أثينـا يف العمـل        ،)٢٠٠٩-٢٠٠٧(ويف إطار برنامج دافين الثاين        -١٢٤

وضع االستراتيجيات للعمل مع الرجال الذين يستخدمون العنف        "املشترك بني الدول املعنون     
وكان اهلدف من ذلك وضع االستراتيجيات اخلاصـة بتـوفري          ". يف إطار العالقات احلميمة   

انة العامة لشؤون   ودعمت األم . اجلناة الذين ميارسون العنف املرتيل     - هياكل املشورة للرجال  
وبني االثنان  . تسجيل واقع احلال  /املساواة بني اجلنسني فريق األحباث عن طريق تنسيق دراسة        

طريقة التعرف على اجلناة وتطور دائرة العنف ومت التأكيد يف الوقت نفسه، على احلاالت اليت               
 تظـاهرة   ،٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٧ويف إطار الربنامج، نظمت يف      . تستدعي التدخل 

لعرض نتائج البحوث اليت أجريت على املستوى األورويب مبشاركة خـرباء مـن اليونـان               
خدمات املشورة للرجال الذين يستخدمون     "كما عقدت ندوة تثقيفية حتت عنوان       . واخلارج

". بـدائل العنـف   "من قبل املدرسني يف املركز النروجيي       " العنف يف إطار العالقات احلميمة    
يف قطاعي الصحة والرعاية واخلـدمات      اً  مهنياً   أخصائي ٣٠ يف إطار الندوة،     وتلقى التدريب 

إىل اخلـربات   اً  االجتماعية والتعليمية على الطرق اجلديدة املتبعة يف إسداء املشورة، اسـتناد          
  .والتقنيات املتوفرة يف النموذج النروجيي

املرأة "ستقصائية بعنوان   وأجرت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني دراسة ا          -١٢٥
وتضمنت الدراسـة   ). ٢٠٠٥" (حبث بشأن مرافق احتجاز النساء يف كوريدالوس      : والقتل
وتـشري نتـائج   . بشأن جرمية القتل املتعمد اليت ترتكبها النساء، يف إطار العنف املرتيل        اً  حتقيق

عرض السجينات  الدراسة االستقصائية إىل عدم وجود إشارة يف التقارير إىل حاالت تتعلق بت           
نه ثبت وجود إللعنف أو سوء املعاملة، وهو ما قد يدل على المباالة اجملتمع هبذه الظاهرة، إذ             
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 اً،وبشكل أكثر حتديد. حاالت من هذا النوع من خالل املقابالت اليت أجريت مع السجينات  
ريكات ش/تضمنت املقابالت ادعاءات عديدة تتعلق بالتعرض لسوء املعاملة أدلت هبا زوجات          

  ). حاالت قليلة(أقارب /يف املقام األول وأهل
ويف إطار اإلجراءات اخلاصة مبكافحة اجلرائم املرتكبة ضد املرأة يف البيئـة احملليـة،                -١٢٦

أرسلت قوة الشرطة اليونانية إىل مجيع السلطات الوطنية مجلة من األوامر والتوجيهات مـن              
، نشرته قيادة قوة الشرطة اليونانية هبدف "املرتيلمكافحة العنف "كتيب عن ) أ: (بينها ما يلي

تشجيع معاجلة أنسب للحاالت املختلفة من خالل تقدمي توجيهات ألفراد قـوة الـشرطة               
اللتزامات  كامالً كتيب إعالمي بشأن وضع سياسة ملنع اجلرمية، يتضمن حتليالً) ب(اليونانية؛ 

م اختاذها عندما يتعلق األمـر بإحـدى        ضباط الشرطة واإلجراءات املمكنة اليت يتعني عليه      
كتيبان إرشاديان عن وكاالت الرعاية االجتماعية أعدهتما وزارة        ) ج(حاالت العنف املرتيل؛    

  . الصحة والتضامن االجتماعي
ويف موازاة ذلك، مت إغناء الربامج التعليمية يف مدارس الشرطة بـإدراج مواضـيع                -١٢٧

، عقدت سلسلة مـن احللقـات       ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨ن  ماً  واعتبار. تتناول العنف املرتيل  
وإىل جانب  . الدراسية التعليمية لرجال الشرطة وضباط الشرطة تتعلق مبكافحة العنف املرتيل         

هذه اإلجراءات، شارك أفراد قوة الشرطة اليونانية يف إطار التـدريب، يف بـرامج تدريبيـة      
 لإلدارة العامة واحلكم احمللي بـشأن       وتظاهرات نظمها معهد التدريب التابع للمركز الوطين      

  .خلإقضايا املساواة ومكافحة العنف ضد املرأة، 
وشاركت وزارة العدل اليونانية، من خالل تعيني مدعني عامني كمحاضـرين، يف              -١٢٨

سلسلة من احللقات الدراسية التعليمية اليت نظمتها وزارة الشؤون اخلارجية اليونانية لفائـدة             
وتناولت احللقـات   . وة الشرطة اليونانية بشأن مكافحة حاالت العنف املرتيل       املسؤولني يف ق  

وإجـراءات  ) ٣٥٠٠/٢٠٠٦القـانون رقـم     (الدراسية اإلطار التشريعي ذي الصلة برمته       
 / آذار ٧ إىل   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١١واستغرق كل منها يومني يف الفترة من        . اجلنائية الوساطة
  . ٢٠٠٨ مارس
التعليم املهين التابعة للمستشفيات الربامج التالية بشأن قضايا املساواة         ونفذت معاهد     -١٢٩

الدعم النفسي واالجتماعي يف جمال العنف      : املرأة والعنف ) أ: (بني اجلنسني والتصدي للعنف   
العاملون يف قطاع الـصحة يف      ) ب(األسري واالغتصاب واالجتار بالنساء ألغراض جنسية؛       

معاجلة قضايا العنف يف البيئة     ) ج(ى من ضحايا العنف املرتيل؛      جمال التشخيص وعالج املرض   
  . للمعالني" العالجية"احمللية واالجتماعية و

واستضافت اللجنة اإلقليمية لشمال حبر إجية من أجل املساواة، بالتعاون مع األمانـة        -١٣٠
ة بـشأن   ، تظـاهر  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني يف       

مواجهـة العنـف    : املرأة والعنف ) أ": (املمارسات اخلاصة بالتصدي له   : العنف ضد املرأة  "
خرباء الـصحة   ) ب(االجتماعي؛   - األسري واالغتصاب واالجتار بالنساء بالعالج النفسي     
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التصدي لظاهرة العنف   ) ج( و املعنيني بالتشخيص وعالج املرضى من ضحايا العنف املرتيل؛       
  .للشخص املعال" العالجية"احمللية االجتماعية وضمن البيئة 

  إجراءات املنظمات غري احلكومية    
من قبيل تشكيل جلنة خمصـصة  (اعتمدت مجعية حقوق املرأة سلسلة من اإلجراءات     -١٣١

من ستة أعضاء، واملشاركة يف فريق وزارة العدل الذي وضع مشروع القانون املتعلق بالعنف              
توصياهتا بشأن مـشروع القـانون األويل        و وذلك لوضع مالحظاهتا  ) املرتيل، وما إىل ذلك   

وانصبت مالحظات مجعية حقوق املرأة وتوصياهتا يف املقـام         . ٣٥٠٠/٢٠٠٦للقانون رقم   
األول، على ضرورة حتسني وإكمال أحكام مشروع القانون وضرورة إدراجه يف القوانني اليت      

ون اإلجراءات اجلنائية، القانون املدين، قانون      قانون العقوبات، قان  (تنظم املسائل ذات الصلة     
لدى القضاة واحملامني ومن يهمهم األمر،      اً  وذلك حىت يصبح معروف   ) أصول احملاكمات املدنية  

وباإلضافة إىل ذلك، أكدت مجعية حقوق املرأة على ضـرورة          . وُينفذ حسب مقتضى احلال   
ن األسرة، لتثقيف ضباط الشرطة إنشاء فريق خاص من املرشدين االجتماعني املختصني بشؤو      

يف مواقع املسؤولية بصورة مستمرة، وبناء هياكل كافية ملنع العنف املرتيل وتقـدمي الـدعم               
  . الفعال لضحايا العنف املرتيل

، إدارة إلسداء املشورة القانونية، تقـدم       ١٩٨٠وتدير مجعية حقوق املرأة منذ عام         -١٣٢
الدعم النفسي واالجتماعي للنساء اللوايت يعانني من مشاكل        عن    فضالًاً  املشورة القانونية جمان  

عدم املساواة يف املعاملة، وانتهاك احلقوق، والعنف واإلساءة يف املرتل ويف مكان العمل وغريه          
وتعىن إدارة إسداء املشورة بقضايا املرأة يف مجيع أحناء اليونان، فيمـا يتعلـق              . من األماكن 

نسي، والعمالة، والطالق، والتغذية، وشؤون األسر اليت يتحمل        بالعنف املرتيل، والتحرش اجل   
عبء رعايتها أحد األبوين، وسوء املعاملة وإمهال األطفال، واالعتداء اجلنـسي، وجنـوح             

  . األحداث والعدوانية
، عقدت مجعية حقوق املرأة مناقـشة عامـة يف          ٢٠٠٨ديسمرب  /لويف كانون األو    -١٣٣

 النساء واألطفال املتـأثرين بـالعنف       -العنف املوازي   "سيا بشأن   املركز الثقايف لبلدية كيفي   
، وبلدية  )٢٠٠٥مارس  / آذار ٨(بلدية برييستريي   : ونظمت مناقشات عامة من قبل    ". املرتيل

 ٩(، واإلدارة اإلقليمية جلمعية حقوق املرأة يف أراشوفا         )٢٠٠٧مارس  / آذار ٨(كوريدالوس  
، ويف بلديـة    )٢٠٠٧(وشالكيدا  ) ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٢(وميسولوجي  ) ٢٠٠٦مارس  /ذارآ

ومجعية اليونـانيني مـن أصـل مـصري         ) ٢٠٠٨(وبلدية موسكاتو   ) ٢٠٠٨(كرياتسيين  
وباإلضافة إىل ذلك، طرحت مجعية حقوق املرأة قناعاهتا وتوصياهتا بشأن القضايا           ). ٢٠٠٨(

انظر (وسائل اإلعالم   اغتصاب فتاة يف إيفيا، واالعتراض على طريقة تناول القضية يف           : التالية
وعالوة على ذلك، تصدر مجعية حقوق املرأة . )Woman’s Fight من جملة ٨١/٢٠٠٧العدد 
اً قـرار  -اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املـرأة          -نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥يف  اً  سنوي
  . الشأن هبذا
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 اليونانيات يف   ، استضاف اجمللس الوطين للنساء    ٢٠٠٦مايو عام   / أيار ١٤-١٢ويف    -١٣٤
أثينا دورة الربيع للمركز األورويب التابع للمجلس الدويل للمرأة مبشاركة ممثلني عن اجملـالس          

وحظيت الدورة بدعم األمانة العامة     .  امرأة يونانية  ١٥٠واً  أوروبياً   بلد ١٧الوطنية للنساء يف    
نا، واجمللس الوطين للنساء    لشؤون املساواة بني اجلنسني، ووزارة السياحة اليونانية، وبلدية أثي        

ويف إطار تلك الدورة، نظم اجمللس الوطين للنساء اليونانيات حلقة دراسية     . اليونانيات وغريها 
، حيـث تقـرر نـشر       "أنواع العنف املمارس ضد األطفال والنساء يف اجملتمع املعاصر        "عن  

ع على نطـاق    وترمجت أجزاء من تلك احملاضر، وأُدرجت يف منشور أورويب ُوزِّ         . حماضرها
  . ٢٠٠٧واسع يف عام 

 تقدمي )أ: (وباإلضافة إىل ذلك، قام اجمللس الوطين للنساء اليونانيات باإلجراءات التالية           -١٣٥
، ٢٠٠٦ينـاير   /مالحظات إىل األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني يف كانون الثـاين           

عظمها علـى شـروط تنفيـذه       تتعلق مبشروع قانون مكافحة العنف املرتيل، وانصبت يف م        
استحداث خدمات تنفيذية خاصة، وتوفري التعليم والتدريب املتخصصني للموظفني يف مواقع  (

 ؛)املسؤولية، وتدابري توفري احلماية للضحايا وهياكل االستقبال وتقدمي الدعم وغـري ذلـك            
واإلدالء  املتعلق بـالعنف املـرتيل،       ٣٥٠٠/٢٠٠٨تقدمي تعليقاته بشأن القانون رقم      ) ب(و

  . بتحفظاته الشديدة

  ٧املادة     
  مشاركة املرأة يف صنع القرار يف احلياة السياسية والعامة

على الرغم من القيام بالعديد من اخلطوات لزيادة مشاركة املرأة يف مراكـز صـنع                 -١٣٦
كومـة  القرار، فإن متثيل املرأة يف احلياة السياسية واألحزاب السياسية والربملان اليونـاين واحل       

، ٢٠٠٠وتطبق اليونان منذ عام     ). ١، اجلدول   ٥انظر املرفق    ( ضعيفاً واإلدارة العامة ال يزال   
نظام احلصص الذي يقضي بتخصيص الثلث للنساء على قائمة املرشحني املـدرجني علـى              
أوراق التصويت يف االنتخابات البلدية، وكذلك يف اهليئات اجلماعية لوكاالت القطاع العام،            

واستمرت اإلجراءات احلكومية خالل الفترة قيـد       .  ذلك جمالس اخلدمة يف الوزارات     مبا يف 
وكان اهلدف األساسي من هـذه التـدخالت تطـوير          . النظر، وفيما يلي وصف موجز هلا     

من أجل توسيع نطاق مشاركتهن يف مراكز اً مهاراهتن ومعارفهن، ودعمهن ومتكينهن شخصي
  . صنع القرار يف مجيع املستويات

وأثناء وضع اإلجراءات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، مت التأكيد يف اإلطار املرجعي              -١٣٧
، على مشاركة املرأة مشاركة منهجية وفعلية باعتبارها        ٢٠١٣-٢٠٠٧االستراتيجي الوطين   

احملـور  " إصالح اإلدارة العامـة   "ويف إطار الربنامج التشغيلي     . للحكم الرشيد اً  حامساً  معيار
ث، مت إقرار العديد من اإلجراءات لتعزيز مشاركة املرأة يف صنع القـرار مثـل القيـام                 الثال

حبمالت توعية، ووضع برامج إعالمية لفائدة املرشحات واملُنتخبات على املستوى الـوطين            
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واإلقليمي وعلى مستوى البلديات، وكذلك دعم املنظمات النسائية واملنظمات غري احلكومية           
  . ط يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسنياألخرى، اليت تنش

، مت وضع املزيد من اللوائح التـشريعية الراميـة إىل           ٢٠٠٨-٢٠٠٥وخالل الفترة     -١٣٨
متكني املرأة فيما يتعلق مبشاركتها يف عملية صنع القرار يف احلياة اخلاصة والعامة، كما هـو                

  . من هذه الوثيقة٢مبني يف املادة 
 قام مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني بوصفه وكالة منـسِّقة،       فرباير،/ويف شباط   -١٣٩

املشاركة " حتت إشراف األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، بإجناز الربنامج األورويب          
وكان اهلدف من املـشروع     ". املرأة يف قلب أوروبا   : يف مراكز صنع القرار على قدم املساواة      

أمهية وقيمة مشاركة املـرأة يف صـنع   : واطنني بشأن األمور التالية   توفري املعلومات وتوعية امل   
القرار يف احلياة السياسية واالقتصاد واجملتمع؛ وضمان متثيل املرأة على قدم املساواة يف صناديق 
االقتراع يف انتخابات الربملانني الوطين واألورويب؛ وتعزيز ترشيح املرأة وإعـدادها إلعـالن             

  .  التصويتترشيحها على أوراق
 ، تولت ٢٠٠٧ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠٦أكتوبر  /ويف الفترة من تشرين األول      -١٤٠

حتقيـق املـساواة بـني     "األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني إدارة الربنامج األورويب          
وكان اهلدف األساسي من الربنامج تشجيع      ". اجلنسني على املستوى احمللي من خالل التنمية      

مشاركة للمرأة على نطاق أوسع يف التنمية احمللية، واختاذ القرارات املدنية والعامة وكـذلك              
وُنفذت عدة أنشطة للتوعية والتنوير بشأن فوائد مـشاركة املـرأة يف            . يف احلياة االقتصادية  

 بث إعالن تلفزيوين على القنوات احمللية والوطنية، وتوزيع مـواد إعالميـة يف            (التنمية احمللية   
 أشهر يف اإلدارات التابعة     ١٠ونفذ برنامج جترييب إلسداء املشورة مدته       ). مجيع أحناء اليونان  

 واسـتفادت ). يسالونيكا، وباتراس، وهرياكليون وفولوست(ملركز البحوث للمساواة بني اجلنسني   
وعالوة على ذلك، أُجريت دراسة استقصائية مبشاركة شركاء من         .  امرأة ٢٥٠منه أكثر من    

 تـشرين  ٢٨-٢٧(وبعد انتهاء الربنامج، عقد مؤمتر أورويب ملدة يومني يف أثينـا     . ة دول عد
وأجري . ٢٠٠٨ونشرت حماضره يف عام     ". املرأة والتنمية احمللية  "عن  ) ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

مشاركة املرأة يف صـنع القـرار يف        ) "أ: (يف إطار الربنامج، حبثان بشأن املوضوعني التاليني      
" تقييم مبادرات التنمية اليت تدعم مشاركة املرأة يف التنمية احملليـة          ) "ب(؛  )٢٠٠٦" (اليونان

  .  باللغات اليونانية والفرنسية واإلسبانية واإليطالية٢٠٠٨ونشر البحث يف عام ). ٢٠٠٨(
وساهم مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني بصفة شريك على املستوى املـشترك              -١٤١

، وهو برنامج تولت    "إدخال املساواة بني اجلنسني يف اجملتمعات احمللية      "بني الدول، يف برنامج     
وَتمثَّل اهلدف من الربنامج يف حتقيق مشاركة       . ةتنسيقه اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة يف مالط      

فعلية للمرأة على نطاق أوسع يف اإلجراءات والسياسات على مستوى اجملتمعات احمللية، مـع    
وشارك مركز البحوث لشؤون املساواة بـني اجلنـسني يف          . ز صنع القرار  التركيز على مراك  

يتضمن املمارسات اجليدة الـيت اعتمـدهتا الـدول         ) نسخة ٥ ٠٠٠(إعداد ونشر منشور    
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املشاركة لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وجرى توزيعه يف العديد مـن القطاعـات وعلـى               
  . كز البحوث للمساواة بني اجلنسنياألطراف املعنية خالل التظاهرات اليت نظمها مر

: دليل املتدربني ) "أ: (كما نشر مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني الكتب التالية          -١٤٢
 باللغات  أيضاًونشر هذا الكتيب. ٢٠٠٥، أثينا "مهارات االتصال النسائية يف احلياة السياسية    

: من النظرية إىل التطبيق   : "ؤمتر األورويب احملاضر اخلاصة بامل  ) ب(اإلجنليزية واجملرية واإليطالية؛    
؛ ٢٠٠٥، أثينـا  "للمساواة بني املرأة والرجـل يف املـشاركة يف احليـاة الـسياسية          اً  حتقيق

  .٢٠٠٦، أثينا "مشاركة املرأة يف صنع القرار يف اليونان" )ج(
ـ   ١٦وخبصوص املشاركة النسائية يف الربملان الوطين، فإن نسبتها بلغت            -١٤٣ ة يف   يف املائ
بيد أن هناك   . ، وهي نسبة دون التوقعات بكثري     ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ١٧,٣ و ٢٠٠٧عام  

   ).١، اجلدول ٥انظر املرفق (زيادة واضحة يف عدد النساء اللوايت مت انتخاهبن يف الربملان اليوناين 
النـساء  وتشري البيانات اليت قدمتها اليونان جمللس أوروبا، إىل أن نسبة الرجال إىل               -١٤٤

 ، رجـالً  ١٦: الـوزراء ): ٢٠٠٨إحـصاءات   (على مستوى التمثيل السياسي هي كالتايل       
، كان تشكيل احلكومة    ٢٠٠٩ويف عام   . وامرأة واحدة    رجالً ٢٢: وامرأتان، نواب الوزراء  

 نساء، ووكـالء    ٣و   رجالً ١٦:  نساء، والوزراء  ٥ رجال و  ١٠: الوزراء: على النحو التايل  
  .أي منصب للنساءرجالن دون : الوزارة
وتصل نسبة الرجال يف    . يشغله الرجال اً  وظل منصب العمدة حىت يومنا هذا، منصب        -١٤٥

 يف املائـة    ٣ يف املائة، يف حني ال تتعدى نسبة النساء يف منصب العمدة             ٩٧هذا املنصب إىل    
ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل تسجيل      ).  عمدة ١٠٣٤ امرأة يف منصب العمدة من أصل        ٣٢(
يف ( يف املائة بني النساء يف منصب العمدة مقارنة بالفترة االنتخابية الـسابقة              ١دة بنسبة   زيا
 امـرأة يف    ٢٢ يف املائة، وكان هنـاك       ٢، بلغت نسبة النساء يف منصب العمدة        ٢٠٠٢ عام

ونتيجة لتطبيق قانون احلصص، أصبح عدد املرشـحات علـى القـوائم            ). منصب العمدة 
وبصفة عامة، يفوق   . ، ولكن قلة منهن فقط ُتنتخب     )الثلث(اً  ب كبري االنتخابية جلميع األحزا  

معدل املرشحات للمناصب احلكومية احمللية اليت يتم شغلها عن طريق االنتخـاب، معـدل              
وفيما يتعلق بالنساء املرشحات ملنصب العمدة، فإن نـسبة    . النساء اللوايت يتم انتخاهبن بكثري    

 معـدالت النـساء   ٢ويبني اجلـدول  ).  يف املائة٥٠(ري اإلخفاق يف وصوهلن إليه أعلى بكث  
املرشحات ملنصب العمدة، وكذلك معدالت النساء املرشحات لشغل منصب مستـشار يف            

  . ٢٠٠٦اجملالس البلدية واحمللية يف االنتخابات البلدية لعام 
ـ  اخنف ٢٠٠٩وشهدت نسبة مشاركة املرأة اليونانية يف الربملان األورويب يف عام             -١٤٦ اً اض

ويعزى ذلك إىل تقليص الوظائف اليونانية      ). ٣، اجلدول   ٥انظر املرفق    (٢٠٠٤مقارنة بعام   
  ).٢٠٠٩ أقل مما كان عليه يف عام ٢٠٠٩أصبح عدد الوظائف يف عام (يف الربملان األورويب 



CEDAW/C/GRC/7 

GE.11-41565 46 

لوزارة الداخلية اليونانية، زادت مشاركة املرأة يف مناصب املسؤولية زيـادة           اً  ووفق  -١٤٧
وباإلضافة إىل ذلك، .  يف املائة  ٤٨,٩وتتوىل املرأة إدارة شؤون املديريات العامة بنسبة        . ةكبري

سجلت زيادة كبرية يف نسبة النساء اللوايت تولني إدارة األقسام واإلدارات خالل الـسنوات              
  ). ٤، اجلدول ٥انظر املرفق ( يف املائة ٥٥,٦ يف املائة إىل ٤٥,٧ إذ ارتفعت من -املاضية 

   ٨املادة     
  مشاركة املرأة يف املؤسسات الدولية واألوروبية ويف السلك الدبلوماسي

  مشاركة املرأة يف املنظمات الدولية واألوروبية    
ال تنفك األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني تعمل بنشاط وتساهم يف تعزيز               -١٤٨

ا الفعالـة يف احملافـل األوروبيـة        مبدأ املساواة بني اجلنسني من خالل مشاركتها وتدخالهت       
األفرقة العاملة يف االحتاد    /وقد شاركت بوصفها وكالة حكومية خمتصة، يف اللجان       . والدولية

جلنة االحتاد األورويب االستشارية لتكافؤ الفرص بـني        ) أ: (األورويب خالل الفترة قيد النظر    
املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات     الفريق الرفيع املستوى املعين بتعميم      ) ب(الرجل واملرأة؛   

الفريق الرفيع املستوى املعـين بتعمـيم املنظـور         ) ج(واإلجراءات التابع لالحتاد األورويب؛     
اللجنة املعنية بتنظـيم املـشاريع      ) د(اجلنساين يف الصناديق اهليكلية التابع لالحتاد األورويب؛        

وعالوة . هد األورويب للمساواة بني اجلنسني جملس إدارة املع)  ه(؛  )مجعية املهندسات (النسائية  
على ذلك، شاركت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني هبمة يف اللجنـة التوجيهيـة         

  . للمساواة بني الرجل واملرأة وجلنة جملس أوروبا املعنية مبكافحة العنف ضد املرأة
اللجان  ساواة بني اجلنسني يف مهام    وعلى الصعيد الدويل، تشارك األمانة العامة لشؤون امل         -١٤٩

املرأة، وجلنة   املشاركة يف جلنة األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          : املعنية التالية 
   .خلإوضع املرأة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة العمل الدولية، 

بني اجلنسني يف الشبكة اجلنـسانية، وجلنـة        وتشارك األمانة العامة لشؤون املساواة        -١٥٠
املساعدة اإلمنائية وبرامج جلنة املساعدة اإلمنائية، وذلك يف إطار منظمة التعاون والتنميـة يف              

، شاركت األمانة العامة لشؤون املـساواة   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٠ويف  . امليدان االقتصادي 
دة اإلمنائية اليونانية يف جلنة املساعدة اإلمنائية    الثاين للمساع " استعراض األقران "بني اجلنسني يف    

التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وهو استعراض أجري يف وزارة الشؤون             
وعقدت جلـسات إعالميـة     . اخلارجية اليونانية بالتعاون مع اللجنة املشتركة بني الوزارات       

 / حزيران ٢٣-١٧ جدول األعمال النهائي يف      ، بينما مت وضع   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٨-٧ يف
  ". استعراض األقران يف اليونان"  ب اخلاص ٢٠٠٦يونيه 
، دأب الوفد اليوناين لدى مجاعة الضغط النسائية        ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥ويف الفترة من      -١٥١

األوروبية على املشاركة يف مجيع املؤمترات اليت نظمها جملس إدارة مجاعة الضغط النـسائية              
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روبية واجلمعية العامة، وعرض أفكاره وقدم مقترحاته بشأن مجيع القـضايا وال سـيما              األو
القضايا املتصلة باملساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء، وكذلك يف دستور مجاعة الـضغط              

دورة ) أ: (وعالوة على ذلك، شارك يف املؤمترات التالية      . النسائية األوروبية وجلنة املؤسسات   
وهو يف الوقت نفسه، عضو . منظمة العمل الدولية) ب( و؛ضاء على التمييز ضد املرأة  جلنة الق 

 وتشارك فيه املنظمة غري     اً،الذي أنشأه الربملان األورويب حديث    " AGORA" "أغورا"يف منتدى   
وشارك الوفد يف مجيع الفعاليات اليت نظمتـها مجاعـة          . يف كل بلد    احلكومية األكثر متثيالً  

ية على الصعيدين الوطين واألورويب يف إطار السنة األوروبية لتكافؤ الفـرص            الضغط النسائ 
  . ٢٠٠٧ يف

، شاركت هيئة املساعدة االجتماعيـة اليونانيـة        ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥ويف الفترة من      -١٥٢
االجتماع ) أ: (بنشاط يف املؤمترات الدولية املعتمدة لألمم املتحدة وكذلك يف األنشطة التالية          

 ، الذي جرى تنظميه بالتعاون مع جامعة ميتشيغان الغربية؛        )٢٠٠٢مدريد  (ني  الدويل للمسن 
النقاش حول املائدة املستديرة بشأن املواءمة بني األجيال ودور املرأة ومشاركة األسرة            ) ب(و

االجتماع احلكومي بـشأن التنميـة   ) ج(فيما يتعلق باملسنني املصابني باألمراض املستعصية؛   
منتـدى املنظمـات غـري      ) د( و ؛)٢٠٠٢جوهانـسربغ   (اً  معتمداً  عضواملستدامة بصفتها   

  . احلكومية، تلبية لدعوة شرفية من املنظمة الدولية النسائية ومنظمة املرأة وتنمية البيئة

  مشاركة املرأة يف السلك الدبلوماسي    
ة وخالل الفترة قيد النظر، شهدت مشاركة املرأة كسفرية ودبلوماسية وعاملة وخبري            -١٥٣

إلحصاءات وزارة الـشؤون اخلارجيـة      اً  يف الشؤون االقتصادية والتجارية زيادة كبرية وفق      
  امـرأة  ١٦٩،  )القسم املركزي واخلـارجي   (وبوجه أدق، ضم احلقل الدبلوماسي      . اليونانية

، )٢٠٠٤-٢٠٠١( وتشري اإلحصاءات الواردة يف التقرير الدوري الـسادس          . رجالً ٤١٣و
 وجتدر اإلشارة إىل أنه مل يتم تعـيني أي امـرأة يف             . رجالً ٤١١ امرأة و  ١٣٠إىل مشاركة   
 ٣٧ يف املائة، و   ٣٠وتبلغ مشاركة املرأة يف السلك الدبلوماسي ما يقرب من          . منصب سفري 

بيد أن حـضور    .  يف املائة من اخلرباء    ٤٧يف املائة يف اجملالني االقتصادي والتجاري وهي متثل         
 يف املائـة    ٧٦خصصة ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبته        املرأة يف اجملاالت العلمية املت    

  ). ٦ و٥، اجلدوالن ٥انظر املرفق (

  ٩املادة     
  املواطنة والتمييز املتعدد : حقوق املرأة يف املساواة

يتطلب حتقيق املساواة بني اجلنسني االضطالع مببادرات وإجراءات تتعلق بالنـساء             -١٥٤
فمشاركة هذه الفئة من النساء     .  واملهددات بالتهميش االجتماعي   اللوايت يعانني التمييز املتعدد   

يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية تتطلب بذل جهود خاصة يف جمال الـسياسات             
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واإلجراءات املتخصصة املتعلقة بالشؤون اجلنسانية، وذلك ليتسىن هلن احلصول على حقـوق         
، مت وضـع وتنفيـذ      ٢٠٠٨-٢٠٠٥وخالل الفترة   . متساوية يف جمايل التعليم وسوق العمل     

العديد من اإلجراءات اليت تستهدف على وجه التحديـد، النـساء يف أوسـاط الالجـئني            
واملهاجرين واألسر اليت يتحمل مسؤوليتها أحد األبوين والغجر واملسلمني الذين يتميـزون            

  . خبصوصيات ثقافية، وغري ذلك من األوساط

  املهاجرون    
وزارة الداخلية اليونانية بوصفها السلطة املختصة يف اليونان فيما يتعلق بالصندوق           أدرجت    -١٥٥

، ٢٠١٣-٢٠٠٧األورويب إلدماج رعايا الدول األخرى، يف برناجمها متعـدد الـسنوات للفتـرة              
، إجراءات ترمي إىل تعزيـز      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧وكذلك يف براجمها السنوية لألعوام      

وجتدر اإلشارة إىل أن مجيـع      . فهن فئة اجتماعية ضعيفة للغاية    وضع النساء املهاجرات بوص   
. اإلجراءات املنفذة يف إطار الصندوق األورويب لإلدماج تتعلق يف مجلة أمـور باملهـاجرات             

يف تقيـيم مقترحـات     اً  رئيـسي اً  ويلعب مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بني اجلنسني دور        
  . املستفيدين النهائيني

انة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون    وقامت األم   -١٥٦
هبـدف  ) ٢٠٠٥يوليو  / متوز ٥(الالجئني يف اليونان بإعداد وإبرام مذكرة التفاهم املستعرضة         

التآزر يف تعزيز حقوق النساء والفتيات القاصرات ممن حصلن على اللجوء أو تقدمن بطلبات              
 وللمرسوم  ١٩٥١نساين يف اليونان طبقاً التفاقية جنيف لعام        اللجوء أو حصلن على مركز إ     

، عقد اجتماع يف أثينا يف إطار تنفيذ مذكرة         ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٤ويف  . ٦١/١٩٩٩الرئاسي  
التفاهم، ضم الوكالتني واللجنة املعنية باملساواة من أجل التنوير والتوعيـة بـشأن محايـة               

وبـشكل  . بني الوكاالت املذكورة أعاله يف اإلقليم     املهاجرات، وإرساء روابط التعاون فيما      
 تراقيا ومقدونيا الوسطى    -  شاركت اللجنة املعنية باملساواة يف مقدونيا الشرقية       اً،أكثر حتديد 
وقرر اجملتمعون تنقيح خطة    . جيه وكريت وأتيكا يف االجتماع    إجيه، وجنوب حبر    إومشال حبر   

فيذها وهي تشمل زيارة مراكز االحتجاز احملليـة    عمل وضعتها اللجان اإلقليمية وُشرع يف تن      
كما شاركت اللجنة املعنية باملـساواة يف       . ومراكز استقبال الالجئني هبدف حتديد املشاكل     

احللقات الدراسية املتعلقة بقانون الالجئني اليت نظمت يف املناطق اإلقليمية مبشاركة املفـوض           
  .كز الوطين لإلدارة العامة واحلكم احملليالسامي ووزارة النظام العام اليونانية واملر

، متت زيارة مديرية األجانب يف أتيكا، التابعة ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤ويف    -١٥٧
 متت زيارة مرافق احتجاز النساء األجنبيات وطلب       اً،وبشكل أكثر حتديد  . لوزارة النظام العام  

امت األمانة العامة لشؤون املساواة ويف الوقت نفسه، ق. منهن مناقشة ما يواجهنه من مشاكل   
واشتركت الوكالتان يف تقدمي تقريـر      . بني اجلنسني بتوزيع مواد إعالمية مكتوبة بعدة لغات       

  . يتضمن مالحظاهتما إىل الوزارة املختصة، وهو التزام فرضته مذكرة التفاهم
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لعمالة والتدريب  ا"الربنامج التشغيلي   " (التدخل املتكامل لصاحل املرأة   "وقدم مشروع     -١٥٨
، الذي كانـت  ) املنفذ يف إطار اجملموعة جيم من إطار الدعم اجملتمعي       ٢٠٠٦-٢٠٠٠املهين  

األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني املستفيد النهائي منه، الدعم للنساء العاطالت عن             
 إطـار    امرأة الجئـة يف    ١١٣ امرأة مهاجرة و   ١١٦ومن بني املستفيدين كان هناك      . العمل

وقام مركز البحوث للمساواة الذي يقدم املشورة العلمية لألمانة         . خطْيت عمل نفذتا يف إقليم أتيكا     
  كـانون  ٣١ - ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، يف الفترة من         

ضايا  مشارك يف خطط العمل املتعلقة باملشروع بشأن ق٢٠٠، بتدريب ٢٠٠٨ديسمرب /األول
  . اهلجرة النسائية

 وشارك مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني يف إطار املبادرة اجملتمعيـة إيكـوال              -١٥٩
EQUAL) يف املشاريع التالية بصفته شريكا)٢٠٠٨-٢٠٠٥(، )اجملموعة باء ، :  

التكييف الذكي  : تطبيق أساليب عمل جديدة يف خمتلف اجملموعات الثقافية       " •
بواسطة الشراكة اإلمنائيـة    " رات النساء املهاجرات  للمؤسسات وحتسني مها  

ويـستهدف  ". اإلدارة املشتركة بني الثقافات والتكييـف التكنولـوجي       "
وتتمثل أهدافـه   . املشروع فئة املسؤولني يف املؤسسات والنساء املهاجرات      

تعزيز وتفعيل املشاركة من خالل اعتماد أسـاليب        ) أ: (األساسية فيما يلي  
األمهـات   - النـساء (يف تشغيل الفئات السكانية ) ن بعدالعمل ع(جديدة  

 - بسبب ظروف اجتماعيـة خاصـة        - ، اليت تتعرض للتمييز   )املهاجرات
وتواجه بالتـايل مـشاكل إضـافية يف مـشاركتها يف سـوق العمـل؛               

 للشركات ليس فقط يف بيئة العمل اجلديدة وإمنـا        " التكييف الذكي " )ب(
يدة، من خالل السلوك الواعي ومعرفـة        ضمن جمموعة استهالكية جد    أيضاً

  . خصوصيات خمتلف اجملموعات الثقافية من السكان ومعايريها االستهالكية
 "أمفيكسيونيا"بواسطة الشراكة اإلمنائية املسماة     " رابطة الوئام االجتماعي  " •

Amfiktionia .  الشباب العاطلون عن العمل،    ) أ: (ويستهدف اجملموعة التالية
هارات املهنية املتدنية أو ممن يعـانون مـشاكل أخـرى           سواء من ذوي امل   

النـساء اللـوايت يـواجهن      ) ب(دون دخوهلم إىل سوق العمـل؛        حتول
فيما يتعلق بالوصول إىل سوق العمل بسبب تدين مستوى مهاراهتن           مشاكل
ومتثـل اهلـدف    ). مثل الغجر (اً  ثقافي" املختلفون"األشخاص   )ج(املهنية؛  

 تصميم وتنفيذ اسـتراتيجية لتـشجيع اجملموعـة         الرئيسي من املشروع يف   
الشباب والنساء والغجر على تنظيم مشاريع اجتماعية مـن          املستهدفة، أي 

تكوين العالقات مع الشركات يف القطاعني العـام واخلـاص           خالل إعادة 
  . والقطاع االجتماعي
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هلجرة النـسائية يف    ا"بعنوان  اً  أجرت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني حبث         -١٦٠
نتائج البحث الذي أجراه مركز البحوث للمساواة بني اجلنـسني علـى املـستوى              . اليونان

، الذي "التجارب واآلفاق والسياسات: اهلجرة"، وقُدِّم يف املؤمتر العلمي املعنون     "اليوناين العام 
. ، يف أثينـا   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤-٢٣عقده املعهد اليوناين لسياسات اهلجرة يف       

وعالوة على ذلك، نشر مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني أربعة منشورات عن اهلجـرة              
: دليل املرأة الالجئـة   ) "ب( و ؛)٢٠٠٨" (احلقوق وااللتزامات : دليل املهاجر ) "أ: (النسائية

 ؛)٢٠٠٨" (دليـل مـوجز للنـساء املهـاجرات       " )ج( و ؛)٢٠٠٨(احلقوق وااللتزامات   
نتائج أحباث مركز البحوث للمساواة على املستوى اليوناين       : النسائية يف اليونان  اهلجرة  " )د(و

  ).٢٠٠٧" (العام
  : ، مت تنفيذ املشاريع التالية)اجملموعة باء (EQUAL ويف إطار املبادرة اجملتمعية إيكوال  -١٦١

التدخل الكامل من أجل تنمية ودعـم مـشاريع الفئـات االجتماعيـة             " •
        إيكـوال "، بواسطة الشراكة اإلمنائيـة      " املناطق النائية  والضعيفة يف  اخلاصة

 - واستهدف فئة النساء العاطالت عن العمل واملهـاجرات       ". ميترييوس -
وكان اهلدف من املشروع هو إنشاء مؤسسات جديدة على يـد           . العائدات

. العاطلني عن العمل من النساء واملهاجرين والعائدين من الرجال والنـساء          
يف اجلزء الشمايل   اً  افة إىل إنشاء هياكل لدعم املؤسسات املنشأة حديث       باإلض

) على احلدود مع ألبانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة       (من اليونان   
  . وخاصة يف والية كل من كوزاين وفلورينا

توفري فرص العمل للمهاجرين ألسباب اقتصادية يف القطاع الريفـي مـن            " •
بواسـطة الـشراكة    " هارات املهنية وتوفري هياكل الدعم    خالل اكتساب امل  

: ومشلـت الفئـات املـستهدفة     ".  وظائف زراعيـة   -مهاجرون  "اإلمنائية  
ومتثلت األهداف األساسية للمـشروع     . املهاجرون، والعائدون والالجئون  

اكتساب الفئة املستهدفة ملهارات مهنية نوعيـة وحتـسينها؛         ) أ: (فيما يلي 
مكاتب منوذجية لتقدمي املعلومات وإجياد فـرص       (الدعم  إنشاء هياكل    )ب(

تقع مقراهتا يف الشركات اإلمنائية يف مقاطعيت كارديتسا وليـسيثي          ) العمل
املساواة يف الفرص ويف املعاملة   ) ج(ومنظمة التنمية الريفية يف وسط اليونان؛       

 يف جمال العمل من دون متييز وال إقصاء شرط اكتساب املهارات املهنيـة؛            
 اً؛واقتـصادي اً هتيئة الظروف املالئمة الندماج النساء املهاجرات اجتماعي       )د(
 توعية أرباب العمل بشأن املساواة يف املعاملة بني املوظفني من خالل            )  ه(و

  .القضاء على أي قوالب منطية سلبية

  النساء اللوايت يعانني من التمييز املتعدد
مساواة بني اجلنـسني دراسـة بعنـوان        ، أصدر مركز البحوث لل    ٢٠٠١يف عام     -١٦٢

، تتناول دراسة استقـصائية نقديـة للعالقـات         "العالقات القانونية العائلية ملسلمي اليونان    "
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وقد نشرت الدراسة على املوقع الـشبكي       . الشخصية واملالية بني األزواج املسلمني اليونانيني     
لنسبة جلميع االستقـصاءات    اخلاص مبركز البحوث للمساواة بني اجلنسني كما هو الشأن با         

  . وأُِخذت نتائج الدراسة يف االعتبار يف عمل اللجنة التشريعية املتخصصة. الدراسات/امليدانية
التـدخالت  : "ووضعت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني املشروع التايل          -١٦٣

". ٢٠٠٦-٢٠٠٠ب املهين   العمالة والتدري "يف إطار الربنامج التشغيلي     " الشاملة لصاحل املرأة  
ودعمت اجملموعة جيم ضمن إطار الدعم اجملتمعي النساء العاطالت عن العمل إلجياد فرصـة       

واستفادت العديد من النساء يف إطار هـذا   . عمل، مما أتاح التوفيق بني احلياة املهنية والعائلية       
افية، وأرباب األسـر    ثق" خصوصيات"    بعن  تالربنامج، مبن فيهن النساء املسلمات اللوايت يتم      

  . ذات العائل الواحد، والنساء املعاقات
، وضعت األمانة العامة لشؤون     )"٢٠٠٧(السنة األوروبية لتكافؤ الفرص     "ويف إطار     -١٦٤

وهتدف خطة العمـل إىل     ".  املساواة عملياً  -املرأة  "املساواة بني اجلنسني خطة عمل بعنوان       
ومت بث إعـالن تلفزيـوين يـستجيب        .  بني اجلنسني  توعية اجملتمع بشأن العنصرية والتمييز    

  . الحتياجات النساء من خمتلف الفئات االجتماعية اللوايت يعانني التمييز املتعدد
وبادرت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسية يف إطـار اهتمامهـا بالفئـات                -١٦٥

سك االجتماعي، إىل إصـدار     االجتماعية الضعيفة من السكان وعزمها على املسامهة يف التما        
، تتضمن كافة اللوائح التشريعية املتعلقة باألحكـام الـيت          )٢٠٠٧يوليه  /متوز(نشرة إعالمية   

  .سنتها الدولة اليونانية من أجل دعم األسر املكونة من والد واحد
، قامت األمانة العامة لشؤون     ٢٠٠٧أغسطس  /وعند اندالع احلرائق املدمرة يف آب       -١٦٦

 اً،وعملت حتديـد  . بني اجلنسني بوضع برامج من أجل دعم املرأة يف املناطق املنكوبة          املساواة  
 ،)٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٩-٣(على تشكيل وحدتني متنقلتني زارتا مقاطعة إيليا ومقاطعة إيفيا          

). أخصائيني نفسيني ومساعدين اجتماعيني ومستشارين يف جمال العمل       (وعينت مستشارين   
لة بزيارة املناطق املتضررة، وعدلت برنامج زيارهتـا بالتعـاون مـع            وقامت كل وحدة متنق   

كفلت األمانـة العامـة     " التدخل املتكامل لصاحل املرأة   "ويف إطار مشروع    . السلطات احمللية 
لشؤون املساواة بني اجلنسني احلصول على زيادة كبرية يف املـوارد املخصـصة للمنـاطق               

دمه وزارة العمل، ووزارة التنمية ووزارة التنمية الريفية        املتضررة، وطلبت زيادة الدعم الذي تق     
 تعرضهن   من أجل جتنب   اً،للربنامج التشغيلي الذي يستهدف النساء يف املناطق املشار إليها آنف         

كما أرسلت رسالة   . لإلقصاء االجتماعي واالقتصادي وبقائهن يف بيوهتن إىل جانب أسرهن        
 شركة، وطلبت إليهـا تفعيـل       ٢٠٠ويلي وعددها   إىل الشركات اليت سامهت يف برنامج مت      

  .نشاطها وتقدمي املساعدة على الفور للتخفيف من املصاعب اليت واجهتها اليونان آنذاك
، قامت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنـسني         ٢٠٠٧-٢٠٠٤وخالل الفترة     -١٦٧

نان يف اجملتمع، بالتعاون مع     يف إطار السياسة الوطنية وخطة العمل املتكاملة إلدماج غجر اليو         
الوقاية والنهوض بالصحة وتقدمي الدعم     "وزارة الصحة والتضامن االجتماعي، بتنفيذ برنامج       



CEDAW/C/GRC/7 

GE.11-41565 52 

، مت إغناء الربنامج املذكور، مبساعدة جامعة بريايوس، ٢٠٠٥ويف عام ". النفسي لغجر اليونان
ومت إجراء الفحوصـات    . هلذا الغرض اً  عرب إنشاء وحدة ملعاجلة أمراض النساء جمهزة خصيص       

وباإلضافة إىل ذلك، صـممت األمانـة       .  امرأة ٤٠٠اخلاصة بعنق الرحم والثدي ألكثر من       
  .العامة لتعليم الكبار برامج تعليمية عن الفئات احملرومة والغجر

وإلجياد احللول للمشاكل اليت تواجهها النساء ممن يعـانني مـن التمييـز املتعـدد                 -١٦٨
، مت تنفيذ برنامج العمل املتكامل إلدماج       )مثل نساء الغجر  ( االجتماعي   واملهددات باإلقصاء 

وكان ذلك باكورة اجلهـود     . ٢٠٠٨-٢٠٠٢غجر اليونان يف اجملتمع اليوناين خالل الفترة        
املنظمة اليت قامت هبا الدولة اليونانية لوضع السياسات اليت تعاجل بشكل متزامن، اجلوانـب              

اإلسـكان  :  وعاجل الربنامج املتكامل املـسائل التاليـة       .اً اجتماعي املترابطة إلقصاء هذه الفئة   
ويف موازاة ذلك،   . والتعليم والصحة والرعاية االجتماعية واحلماية، والعمل والثقافة والرياضة       

النهوض بعمالة املرأة وإدماجها يف اجملتمـع عـن         : مت متويل وتنفيذ برامج أخرى هي كالتايل      
ة والتدريب وخلق فرص عمل جديدة، وجيل جديد مـن النـساء            طريق تعلم اللغة اليوناني   

  . عن جمموعة من األدوات والدراسات املقِاوالت املستقالت، وتوفري خدمات الدعم، فضالً
ومشل برنامج تقدمي القروض العقارية لغجر اليونان الـذي اضـطلعت بـه وزارة                -١٦٩

 ،)٢٠٠٥-٢٠٠٢(لة األوىل من التنفيـذ  وخالل املرح. الداخلية، كال اجلنسني على قدم املساواة    
 يف املائة يف حني بلغت نسبة طلبات املقدمة         ٣٩بلغت نسبة الطلبات املقدمة من نساء الغجر        

وباملثل، فإن استفادت األسر اليت تتوىل إعالتها األمهات مـن          .  يف املائة  ٦١من رجال الغجر    
 اليت صدرت خـالل الفتـرة       )القروض( يف املائة من قرارات اإلقراض       ٣٧نساء الغجر من    

وبعد ذلك، عزز اعتماد معيار التقييم االجتماعي الذي يأخذ         ).  يف اجملموع  ٥ ٧٥٤(نفسها  
 ذات  مثل األسر الكبرية، واألسر   (،  ٢٠٠٦يف االعتبار خمتلف احتياجات السكان الغجر يف عام         

م األول، األشخاص   ، املساعدة اإلسكانية اليت يستفيد منها يف املقا       )الدخل املنخفض، وغريها  
الذين يعيشون يف ظروف دون املستوى، واملعونة املقدمة ملن يعانون من عوائـق اجتماعيـة               

فتربية األطفال على سبيل املثال، تشكل يف كثري من         . أخرى تؤدي إىل التهميش االجتماعي    
ي  ممـا يـستدع    -حيول دون وصول املرأة الغجرية إىل سبل التعليم والعمل            األحيان عامالً 

، )٢٠٠٩-٢٠٠٦(ويف إطار املرحلة الثانية مـن الربنـامج         . النهوض بوضع املرأة الغجرية   
 للحصول على قروض    ٢٠٠٦ يف املائة من جمموع الطلبات اليت قدمت يف عام           ٥٩,٤٢ كان

أسرة لديها طفـل     ١ ١٧٤(وحظيت باملوافقة، من نصيب األسر الغجرية اليت تعوهلا امرأة          
كمـا أن   .  يف املائـة   ٤٠,٥٣ بلغت حصة األسر اليت يعوهلا رجل        ، بينما )واحد على األقل  

 يف املائـة    ٤٧ - إمجايل حصة نساء الغجر بني مجيع املستفيدين من هذا الربنامج يف تزايـد            
 يف  ٦٥ويف الوقت نفسه، كانت     . ٢٠٠٥ يف املائة يف هناية عام       ٣٧ مقارنة بنسبة    ٢٠٠٩ يف

  .أمهات يعلن أطفاهلن مبفردهن) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(املائة من نساء الغجر املستفيدات 
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، وضعت وزارة   " السنة األوروبية لتكافؤ الفرص    ٢٠٠٧"ويف إطار الربنامج اجملتمعي       -١٧٠
العمل واحلماية االجتماعية اليونانية استراتيجية وطنية ملكافحة التمييز، وشـرعت يف تقـدمي          

حملددة يف االستراتيجية الوطنية،    ومشلت التوجهات العامة ا   . املعلومات واختاذ إجراءات التوعية   
تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف       ) أ: (للمبادئ التوجيهية لالحتاد األورويب ما يلي     اً  وفق

إدراج اجلانـب   ) ب( و االستراتيجية الوطنية واإلجراءات احملددة األهداف على حد سـواء؛        
ر من األسباب املـشار إليهـا يف        املتعلق بالتمييز املتعدد أي التمييز القائم على سببني أو أكث         

  .  من اتفاقية تأسيس اجلماعة األوروبية١٣ املادة
  : ، نفذت املشاريع التالية)اجملموعة باء(ويف إطار املبادرة اجملتمعية إيكوال   -١٧١

 بواسطة الربنـامج التـشغيلي    " إجراءات تكافؤ فرص املشاركة يف العمل     " •
DI.KA.DI - ROM"ومشلـت  .  الثقافية اخلاصـة  واستهدف فئة اجملموعات

تنفيذ إجراءات منوذجية إلنشاء هياكل     : األهداف الرئيسية للمشروع ما يلي    
وآليات إلعالم اجملموعات املستهدفة بشأن تكـافؤ الفـرص واالجتاهـات           
اجلديدة يف التوظيف عن طريق استخدام التكنولوجيا املتقدمة واألسـاليب          

هيدية داعمة هتـدف إىل إدمـاج       االضطالع بإجراءات مت  ) ب( و التقليدية؛
النتائج يف املنهجية والسياسات خالل العمليات الرامية إىل إعادة تأهيل الفئة           

  .اًومهنياً املستهدفة اجتماعي
شبكة املرصد وهياكل تثبيت املهاجرين ألسباب اقتصادية والالجـئني يف          " •

تثبيـت املهـاجرين ألسـباب      "، بواسطة الربنامج التشغيلي     "سوق العمل 
ومشلت الفئات املستهدفة املهـاجرين     ". اقتصادية والالجئني يف سوق العمل    

ومتثلـت األهـداف األساسـية      . من النساء والرجال والعائدين والالجئني    
شبكة مرصد العمالة وهياكل تعزيز احلـوار بـني         ) أ: (للمشروع فيما يلي  

كـاالت  املنظمات االجتماعية الشريكة، واملنظمات املعنية باملهاجرين والو      
احلكومية بشأن القضايا املتعلقة بسياسات اهلجرة على املـستوى الـوطين           
واإلقليمي واحمللي، إىل جانب تقدمي الدعم العلمي والتقين فيما يتعلق باآلثار           

متكني املشاركة النشطة للمجموعة املستهدفة يف خلـق        /تعزيز) ب(املترتبة؛  
  . ىل ذلكإطار إلعمال حقوقها العمالية بشكل فعال وما إ

بواسطة الربنامج التشغيلي   " أبعاد كره األجانب وتعزيز مناذج التعدد الثقايف      " •
"Xenios Zeus" .  ومشلت الفئات املستهدفة املهاجرين من النساء والرجـال

هتيئة  )أ: (ومتثلت األهداف الرئيسية للمشروع فيما يلي     . والعائدين والالجئني 
فهـم آثـار     )ب (اً؛موحد  هاجرين متثيالً الظروف لتمثيل الوكاالت املعنية بامل    

 / األجانـب  منع التصرفات اليت تتسم بكره    ) ج( و العنصرية وكره األجانب؛  
  .التوعية/العنصرية يف سوق العمل اليوناين من خالل اختاذ تدابري التنوير
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  ١٠املادة     
  التعليم والتدريب املهين

التعليم حقيقـة ال جـدال فيهـا        يعد حتقيق املساواة بني اجلنسني يف احلصول على           -١٧٢
. فمعدل التحاق اإلناث بالتعليم العايل أعلى من معدل التحاق الذكور         . تؤكدها اإلحصاءات 

. ختتلف عن نسبة الرجـال    ) ماجستري أو دكتوراه  (تكاد نسبة النساء يف الدراسات العليا        وال
). ١٤، اجلـدول  ٥رفق انظر امل(بل على العكس من ذلك، بدا يف اآلونة األخرية، أهنا تتزايد           

ـ  ٢٠٠٨-٢٠٠٧وعالوة على ذلك، مل يشهد التعليم العايل خالل السنة الدراسية            اً ، تفاوت
 ،٥انظر املرفق   (بني نسبة اإلناث ونسبة الذكور فيما يتعلق بالطالب األجانب واملغتربني           اً  كبري

تعلق بأسـاتذة   وفيما ي . ويف التعليم الثانوي، يفوق عدد الذكور عدد اإلناث       ). ١٥اجلدول  
  ). ١٨ و١٧، ١٦، اجلداول ٥انظر املرفق (اً اجلامعات، تفوق النساء الرجال عدد

 فإن اخليارات املتاحة أمامها يف اجملالني التعليمي        اً،وعلى الرغم من جناح املرأة أكادميي       -١٧٣
كادمييـة  والتمييز بني اجلنسني قائم يف املدارس األ      . واملهين ختضع للقوالب النمطية اجلنسانية    

.  يف اخليارات املهنية والفرص الوظيفية املتاحة للمـرأة        ، أيضاًً وقطاعات التدريب وهو يتجلى   
وقد وضعت الدولة اليونانية سياسات ملكافحة التمييز بني اجلنسني وضمان املـساواة بـني              

. يـة الرجال والنساء يف احلقوق يف التعليم املدرسي والتعلم مدى احلياة والدراسات األكادمي           
 خصصت وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية العديد من صـناديق           اً،وبشكل أكثر حتديد  

) اجملموعة جـيم " (التعليم والتدريب املهين األويل"التمويل من خالل الربنامج التشغيلي الثاين      
وقد مت تنفيذها يف جمـال      . للربامج اليت حتسن من سبل وصول املرأة إىل سوق العمل         اً  حصر

  .تعليم الثانوي والعايلال

  إجراءات اإلدارة العامة    
اإلجراءات اإلجيابيـة   "وضعت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني مشروع           -١٧٤

اً ، الذي يرمي أساس) الثاينالربنامج التشغيلي( "لفائدة املرأة يف مدارس التعليم والتدريب املهين
نسني يف اجملال املهين وذلك من خالل تعمـيم مراعـاة           إىل مكافحة التمييز واملفاضلة بني اجل     

: ومت حتقيق اإلجنازات التالية يف إطار املشروع      . املنظور اجلنساين يف جمال التعليم التكنولوجي     
حتسني سري العمل يف املكتبة اخلاصة بقضايا املساواة بني اجلنسني عن طريق توفري ما يلزم               ) أ(

اضطالع املركز الـوطين للبحـوث      ) ب( و  جديدة؛ من معدات وبرجميات وتقدمي خدمات    
دراسة عن اإلصدارات الوطنية والدولية املتعلقـة بقـضايا         "االجتماعية بإجراء حبث بعنوان     

املساواة وإعداد استعراض للوثائق ذات الصلة بقضايا املساواة إلثراء مكتبات املدارس املهنية            
لك هبدف استعراض املنشورات املتعلقة باملساواة      وذ" يف البالد ) ومعاهد التعليم املهين  (التقنية  

بني اجلنسني إلثراء مكتبات املدارس الثانوية واملدارس املهنية التقنية ومدارس التعليم والتدريب    
 مدرسة حكوميـة مـن      ٧٦٤ومن خالل هذا الربنامج، مت إثراء املكتبات يف         . املهين األويل 
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ومعاهد التعليم املهين بكتب عن املساواة    ) مدرسة مهنية  - ثانوية مهنية (املدارس املهنية التقنية    
ويف الوقت نفـسه، مت     . بني اجلنسني مت إرساهلا بعد االنتهاء من إجناز البحث املذكور أعاله          

باملكتبة اخلاصة بقـضايا    اً  إلكتروني)  مدرسة مهنية  - ثانوية مهنية (ربط معاهد التعليم املهين     
ل الطالب واملعلمني إىل املعلومات والتوعية بشأن قـضايا         املساواة بني اجلنسني لتسهيل وصو    

وباإلضافة إىل ذلك، نظمت مدارس متوسطة وثانوية ومدارس مهنيـة          . املساواة بني اجلنسني  
باليونان زيارات تثقيفية وحماضرات إعالمية عن قضايا املساواة بـني اجلنـسني، لطـالب              

  . ومدرسني ينتمون إىل هيئات تربوية
 على ذلك، قامت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، يف إطار تطوير وعالوة  -١٧٥

مكتبة قضايا املساواة بني اجلنسني املتخصصة يف قضايا املساواة بني اجلنسني وتاريخ احلركـة     
: النسائية اليونانية واليت ترمي إىل مجع الوثائق وتوفري املعرفة التارخيية واملعاصرة، مبـا يلـي              

زيادة عدد سـاعات  ) ب(؛ ٢٤/٠٤/٢٠٠٧يع مساحتها وفتح احملفوظات التارخيية يف    توس )أ(
إثراء قاعدة البيانات لتيسري البحث من خالل كلمات رئيسية         ) ج(عمل املكتبة لتعزيز كفاءهتا؛     

زيادة االشتراك يف اجملالت األجنبية مـن خـالل         ) د(على القراء ومستخدمي املكتبة عن بعد؛       
 احملفوظـات   ىل وثائق إ إنشاء مكتبة تستند     )  ه(ا اإللكترونية داخل املكتبة؛     الوصول إىل نسخه  

التارخيية، واستحداث بنود حبث جديدة وتيسري البحث من خالل كتـالوج علـى شـبكة               
نترنت ميكن للعامة الوصول إليه عن طريق املوقع اإللكتروين اخلاص مبكتبة قضايا املساواة             إلا

اً جديداً كتاب ١ ٩٢٢إدخال وتسجيل ) ز(وقع وحتديثه باستمرار؛ تطوير امل) و(بني اجلنسني؛ 
  .وثيقة أرشيفية ٢ ٨٤٧عن   فضالًاً، منشور٤٦٠ واً،من الكتب املشتراة أو املقدمة جمان

توعيـة املدرسـني وبـرامج      "ونفذ مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني مشروع          -١٧٦
التعليم " إطار الربنامج التشغيلي الثاين املعنون       يف" التدخل من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني      

تثقيف /ويهدف املشروع إىل توعية   . ١٣يف أقاليم البلد البالغ عددها      " والتدريب املهين األويل  
املعلمني فيما يتعلق بقضايا املساواة بني اجلنسني، من خالل الربامج التعليمية اليت تساعدهم يف        

، وعن حاالت عدم املساواة والتمييز يف النظام التعليمي         الكشف عن الصور النمطية للجنسني    
. ومن مثَّ التدخل عن طريق وضع أسس علمية وممارسات جيدة يف جمال الـربامج التعليميـة               

  :، مت تنفيذ ما يلي )٢٠٠٨-٢٠٠٢(وخالل فترة تنفيذ املشروع 
كة ، مبشار ) يف السنة  ١٣(على املستوى اإلقليمي    اً  تعليمياً   برناجم ٧٨تصميم   •

معلمني من املدارس احلكومية، يف املدارس الثانوية للتعليم العـام والتعلـيم            
  . التكنولوجي ومعلمني من مدارس التعليم العام املهين األويل

.  برنـامج تـدخل    ٨٥٠ مجعية وبالتـايل     ٨٥٠إنشاء املعلمني ملا جمموعه      •
وُوضعت برامج التدخل هذه من قبل مجعيات خاصة بالوحدات التعليميـة           

وصممها معلمون متثلت أهـدافهم  . يضم كل منها مخسة أعضاء على األقل   
توعيـة  ) ج(توعية الطالب؛   ) ب(توعية املعلمني؛   ) أ: (األساسية فيما يلي  
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ومثلت تلـك   . اآلباء وأفراد اجملتمع احمللي بشأن قضايا املساواة بني اجلنسني        
نظور اجلنساين يف   تعميم مراعاة امل  (من أنواع التدخل التعليمي     اً  الربامج نوع 
و أنشطة التدخل الرامية إىل تعزيز األسـاليب واملمارسـات          /أو) التدريس

اجليدة يف جمال التعليم مبا يتيح توسيع األدوار النموذجية للرجال والنساء من            
وقـد  . خالل تطوير عملية استثارة األفكار وإعمال اإلجـراءات املبتكـرة    

درسية، إىل جانب الربنامج التحليلي،     ُوضعت هذه الربامج يف إطار احلياة امل      
: كما مت وضع عدة إجراءات منها     ). مشاريع(وُنفذت يف شكل خطط عمل      

تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية، وإنتاج مواد مكتوبة، وإنتـاج شـريط           
فيديو، والقيام بزيارات إىل أماكن العمل، وتنفيذ محلة إعالميـة، وإجـراء            

  . خلإلة، حبوث، وصياغة الوثائق ذات الص
  ).امرأة ٥ ٥٨٤و رجالً ٢ ٩١٣(اً معلم ٨ ٤٩٧تثقيف  •
وحدة مدرسية مـن املرحلـة       ٣ ٥٨٤(وحدة مدرسية    ٤ ٥٧٦شاركت   •

 وحدة مدرسية من مرحلة التعليم الثـانوي        ٧٧٩الثانوية يف التعليم العام، و    
  .) وحدة مدرسية من وحدات التدريب املهين األساسي٢١٣التكنولوجي، و

من البـنني    ٥٧ ٤٢١(اً  طالب ١٢٢ ٠٩٦وع واستفاد منه    شارك يف املشر   •
  .)من البنات ٦٤ ٦٧٥و

بـشأن  ) كتيبات وأدوات وُحـزم تعليميـة  (أُعدت مواد تعليمية وإعالمية     •
أو اسُتنسخ جزء كبري مـن      /وُنشر و . القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني    

يب املعلمـني   هذه املواد يف شكل إلكتروين وُوزع على املعلمني وعلى مـدر          
وباإلضافة إىل ذلك، مت نشر سـتة كتـب         . وكذلك يف الوحدات املدرسية   
من أجـل   : متارين خاصة بتوعية املعلمني   ) "أ: (وقرص فيديو رقمي هي التالية    

شروط جديـدة ومهـارات     ) "ب(؛  "تعليم يكفل تكافؤ الفرص بني اجلميع     
خل املتـصلة   أداة توجيهية خبصوص برامج التد    ) ج(؛  "جديدة يف سوق العمل   

دليـل  " )د(؛ "مسألة املمارسات اجليدة  : باملساواة بني اجلنسني يف جمال التعليم     
: اهلوية اجلنسية للمراهقني    ")  ه(؛  "التنفيذ واإلدارة يف برامج التدريب والتدخل     
املساواة بـني اجلنـسني     " )و(؛  "فحص العامل اجلنساين يف اإلطار املدرسي     

مواد تعليمية عـن    ) "ز(؛  "ين، حمضر اجتماع  إعداد مواطنني متساو  : والتعليم
  ).نسخة رقمية على شكل قرص فيديو رقمي( "قضايا املساواة بني اجلنسني

ندوات تثقيفية يف اليونان لتثقيف املعلمـني يف جمـال          ) أ: (مت القيام مبا يلي    •
التوعية والتقيـيم يف    / تظاهرة لإلعالم  ١٣تنظيم  ) ب(املساواة بني اجلنسني؛    

 من البلد، هتدف إىل توعية وإعالم اجملتمع التعليمـي بقـضايا     مناطق أخرى 
  املـساواة بـني اجلنـسني     "عقد اجتماع عـن     ) ج(املساواة بني اجلنسني؛    
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إلطالع اجملتمع التعليمي على املشروع     " إعداد مواطنني متساوين   - والتعليم
  .ملسألةاجلاري تنفيذه، وكذلك لزيادة العدد اإلمجايل للمدرسني الواعني هبذه ا

ووضع مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني، بالتعاون مع األمانة العامة لـشؤون              -١٧٧
التعليم والتـدريب املهـين     "املساواة بني اجلنسني، يف إطار الربنامج التشغيلي الثاين املعنون          

يميـة  مرصد مراقبة وتقييم اإلجراءات املنفذة يف إطار السياسة التعل"بعنوان  اً  ، مشروع "األويل
وقد نفذ املشروع يف مجيع     )". مرصد املساواة بني اجلنسني يف التعليم     (للمساواة بني اجلنسني    

ويف إطـار   . ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٣٠ و ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١أحناء البلد بني    
دراسة عن األوضاع القائمـة     ) أ: (املشروع، مت إعداد مخسة تقارير ودراسات وهي كالتايل       

تقرير عن آفاق التعاون مع الوكاالت املعنية يف بلـدان االحتـاد            ) ب(العاملي؛  على الصعيد   
تقارير وضعها ) د( تقرير تقييمي عن إمكانية الوصل الشبكي وآفاقه؛    ) ج(األورويب األخرى؛   

 قائمة املرصد اخلاصـة  ) ه(املرصد عن التواصل الشبكي يف اجملال التقين مع اهلياكل املقترحة؛     
. لوكاالت الوطنية واألجنبية وتسجيل خمتصر ألهدافها وملا قامت به من أعمال          بالتواصل مع ا  

مجع نتاج البحوث القائمـة يف    ) "١: (دراسة ُنشر منها مثانية   / حبثاً ١١، أُجنز   ٢٠٠٨ويف عام   
؛ "جمال املساواة يف التعليم والتعليقات األساسية عليها وتنظيمها باستخدام التكنولوجيا الرقمية          

رصد وتقييم آثار اإلجراءات ) "٣(وتقييم آثار السياسات التعليمية على اجلنسني؛ رصد ) "٢(
التعلـيم والتـدريب املهـين األويل علـى         "املنفذة يف إطار الربنامج التشغيلي الثاين املعنون        

رصد وتقييم اإلجراءات والسياسات الرامية إىل حتسني فرص وصول املـرأة           ) "٤(؛  "اجلنسني
املستوى التعليمي ومشاركة املرأة يف     ) "٥(؛  " خالل اإلعداد التعليمي هلا    إىل سوق العمل من   

: التمثيل االجتماعي للجنسني يف الكتب املدرسية     " )٦(؛  "استعراض املنشورات : سوق العمل 
حـاالت  ): توزيع عمودي وشـامل   (التوزيع املهين للجنسني    ) "٧(؛  "استعراض املنشورات 

دليل إدراج مبادئ املـساواة يف   ) "٨(؛  " منها املرأة يف التعليم    التمييز وعدم املساواة اليت تعاين    
إنتـاج سلـسلة    ) "١٠(؛  "صنع القرار : تقارير عن مواضيع متخصصة منها    ") ٩(؛  "التعليم

 معلومات عن قاعدة بيانات املؤشرات اخلاصة باملـساواة يف التعلـيم            -مؤشرات إحصائية   
 وحتديد مؤشرات رصد ثابتة تتعلق باجلنسني       اختيار) "١١(والعمل واستخدام هذه القاعدة؛     

 نظم مركز   اً،وأخري". إىل مصادر يف اليونان وبلدان االحتاد األورويب      اً  والتعليم والعمل استناد  
لنشر وتوزيع  ) ٢٠٠٨كتوبر  أ/ تشرين األول  ٣٠(البحوث للمساواة بني اجلنسني حلقة عمل       

  . نتائج املشروع
 / ومتـوز  ٢٠٠٤أغـسطس   /بني اجلنسني بني آب   وانضم مركز البحوث للمساواة       -١٧٨
ـ      ٢٠٠٦ يوليه  ة إىل شراكة تعليمية ضمت وكاالت من أملانيـا وإسـبانيا والنمـسا ومالط

. ٢، برنامج سقراط غرونـدتفيغ      "إبراز تاريخ املرأة يف أوروبا    "والدامنرك، يف إطار مشروع     
ف، من خـالل    غري املوثقة بشكل كا   " قصصها"وكان اهلدف من ذلك تسليط الضوء على        

  .طريقة التعلم املشترك واملتبادل، ونشر الوعي التارخيي الكايف من منظور جنساين
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، أعدت وزارة الدفاع اليونانية يف إطار القضاء على         ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧وخالل عامي     -١٧٩
القوالب النمطية اجلنسانية يف أكادميية القوات اجلوية اليونانية، مواد تعليمية مع خطة لتنفيذها             

سيكولوجيا الفوارق الشخصية،   : يف الربنامج التعليمي لألكادميية بشأن املواضيع التالية      اً  ريبيجت
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . التنفيذية - علم االجتماع، العناصر القانونية، وااللتزامات اإلدارية     

 نظمت الوزارة حلقة تعليمية مواضيعية عن املساواة بني اجلنسني ألعضاء املكاتـب املعنيـة             
مبوضوع املساواة، وذلك بالتعاون مع األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنـسني ومركـز              

وعملت، باإلضافة  ). ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧و ٢٥-٢٤(البحوث للمساواة بني اجلنسني     
  . إىل ذلك، على استحداث وتشغيل نظام للتعليم عن بعد يتعلق مبواضيع املساواة بني اجلنسني

اسة اليت تتبعها وزارة البحرية التجارية اليونانية فيما يتعلـق ببحـر إجيـه              ويف السي   -١٨٠
 يف نظام قبول الطالب يف أكادمييـات البحريـة          ٣٤٨٨/٢٠٠٦واجلزر، ُيطبَّق القانون رقم     

وقـد  . املساواة يف معاملة املـرأة اً  ويضمن مؤسسياً،، الذي يسري حالي)B’ 905(التجارية 
من " منح للطالبات يف أكادمييات البحرية التجارية     "جراء املعنون   شاركت الوزارة يف تنفيذ اإل    

، الذي وضعته جامعـة     "إجراءات إجيابية للنساء   -  إيفريديكي EVRIDIKI"خالل مشروع   
وفيما يتعلق بتعليم ضباط البحرية، أُلغيت احلـصص        . ٢٠٠٨دميوقريطوس يف تراقيا يف عام      

من العام الدراسـي    اً  مييات البحرية التجارية، بدء   املعمول هبا يف نظام قبول الطالب يف أكاد       
وكانت هذه احلصص ُتطبق ألن االضطالع باألنشطة املهنيـة يف جمـال            . ٢٠٠٨-٢٠٠٧

وقد شهدت النسبة املئوية للنـساء اللـوايت        . البحرية يتم يف ظل ظروف عمل صعبة للغاية       
  ).٧، اجلدول ٥ق انظر امللح (٢٠٠٨ و٢٠٠٥التحقن باملدرسة زيادة كبرية بني عامي 

ووضعت وزارة التعليم والشؤون الدينية، يف إطار الربنامج التشغيلي الثاين املعنـون              -١٨١
املدارس الـيت   (عدة برامج تعليمية لزيادة ساعات الدراسة       " التعليم والتدريب املهين األويل   "

بل كل شيء إىل    وق  ومع أن هذا اإلجراء يهدف أوالً     . يف التعليم االبتدائي  ) تعمل طوال اليوم  
فهو ال مينع الفشل الدراسـي والتـسرب        : مزدوجاًاً  مكافحة التسرب املدرسي، فإن له تأثري     

، ليتسىن هلم إجياد    )األمهاتاً  خصوص( أمور اآلباء واألمهات      أيضاً املدرسي فقط، وإمنا ييسر   
ـ  . عمل أو حتسني مهاراهتم املهنية     دارس الـيت  ويقوم هذا النموذج التعليمي املنفذ يف مجيع امل

 النهار على تدخل مشويل يراعي استخدام وسائل التدريس املـصممة حـسب             لتعمل طوا 
احتياجات الفرد، واالستفادة من التكنولوجيات اجلديدة وزيادة ساعات التدريس، لتغطيـة           

ومنذ أن ُشرع يف تنفيذ هذه الربامج، أصبحت        . احتياجات اآلباء واألمهات يف الوقت نفسه     
   .٢٠٠٩لبيانات عام اً حضانة تعمل طوال النهار، وفق ٢ ٣٠٠درسة ابتدائية وم ٤ ٢٩٩هناك 
 عـضو منـها   ١٠٠اليت تضم قرابـة    " PERIKTIONI"تأسست شبكة برييكسيوين    -١٨٢

املركز الوطين للبحـوث االجتماعيـة،      (وكاالت تعمل يف جمال التعليم والبحوث واإلنتاج        
 يف إطار الربنـامج التـشغيلي       ٢٠٠٤ يف عام    ،)خلإومركز البحوث للمساواة بني اجلنسني،      

وعقـدت الـشبكة   . املتعلق بالقدرة التنافسية والتابع لألمانة العامة للبحوث والتكنولوجيـا        
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، حبضور ممثلني عن املنطقـة األوسـع        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠مجعيتها العمومية األوىل يف     
 كـانون   ١موميـة الثانيـة يف      وُعقدت اجلمعية الع  . جلنوب شرق أوروبا واالحتاد األورويب    

، وأنشئت بعض األفرقة العاملة ملتابعة العمل علـى قـضايا خاصـة             ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
  . ولتقدمي التوصيات

هي شبكة نشطة، تقدم املقترحات إىل الوزارات املختصة، وتـضع          " برييكسيوين"و  -١٨٣
دعم تدابري حمددة لزيـادة     ) أ: (ودراسات استقصائية للترويج ألهدافها الرئيسية التالية     اً  حبوث

تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف البحـوث        ) ب(فعالية االستعانة بأفرقة البحث النسائية؛      
تطوير قنوات االتصال مع الشبكات األخرى يف االحتاد األورويب         ) ج(والسياسات اإلمنائية؛   

وبناء على اقتراح   . يدةواملنطقة األوسع جلنوب شرق أوروبا لتبادل املعلومات واملمارسات اجل        
قدمته الشبكة، مت اعتماد نسبة ال تقل عن امرأة لكل ثالثة رجال يف مجيع جمالس البحـوث                 

  .٣٦٥٣/٢٠٠٨مبوجب القانون رقم 
توفري املواد التعليمية املساِعدة إلدراج القـضايا       : "وصممت جامعة يوانينا مشروع     -١٨٤

التعليم والتدريب   املعنون   )الربنامج التشغيلي الثاين  (" املتعلقة بنوع اجلنس يف العملية التعليمية     
ويهـدف  . ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١ و ٢٠٠٤مارس  / آذار ١املهين األويل بني    

املشروع إىل تشجيع استثارة األفكار حول العالقات بني االجتماعية بني اجلنـسني وتعزيـز              
ضانة واملدارس االبتدائيـة واإلعداديـة   دور احل(املساواة بينهما يف التعليم االبتدائي والثانوي    

، من خالل الترويج للمواد التعليمية املساِعدة، املكتـوب منـها           )الثانوية، والثانويات املهنية  
وقد ُنشرت املواد التعليمية املساِعدة بالشكل      . والرقمي يف إطار الربنامج املدرسي أو خارجه      

 األهداف املذكورة أعاله، وكذلك لتوعية      املكتوب والرقمي على السواء للمسامهة يف حتقيق      
وُوضعت هذه املواد يف صناديق     . الطالب واملعلمني مبسألة العالقات غري املتكافئة بني اجلنسني       

إىل ريـاض األطفـال؛     اً  صـندوق  ٥ ٦٥٠) أ: (وأُرسلت إىل مؤسسات تعليميـة خمتلفـة      
إىل املدارس الثانويـة؛    صناديق   ١ ٩٠٥) ج(إىل املدارس االبتدائية؛    اً  صندوق ٥ ٤٦٠ )ب(
 صناديق إىل املدارس والثانويات املهنية،      ٥١٠ )  ه(إىل املدارس الثانوية    اً  صندوق ١ ١٥٤ )د(

عن طريق موزعي الكتب املدرسية التابعني لوزارة التعليم والشؤون الدينية، أي من خـالل              
 مع تنظيم مناسبات    وترافق توزيع املواد إىل الوحدات املدرسية     . منظمة نشر الكتب املدرسية   

مرشدون مدرسيون ومسؤولون عن التربية الصحية،      (إعالمية لعدة مسؤولني تربويني     /تربوية
ومسؤولون عن القضايا الثقافية واأللعاب الفنية، ومسؤولون عن التربية البيئية، ومستشارون           

 - أبريـل /اننيس(وُنظمت هذه املناسبات على مرحلتني      ). خلإيف التوجيه املهين يف املدارس،      
  مـسؤوالً  ٢٩٦وشارك  ). ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  - سبتمرب/ وأيلول ٢٠٠٨مايو  /أيار
  . حضروا املناسبات يف املرحلتنياً تربوي
ووضع معهد التعليم املستمر للكبار وجلنة املقاطعة املعنية بتعلـيم اِحلـرف التابعـة               -١٨٥
ومنـذ  . جموعات السكانية العامة واخلاصة   التعليم اليونانية برامج تعليمية موجهة للم      لوزارة
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ويظهر مـن خـالل     . ، شكلت النساء الغالبية العظمى من املتدربني      ٢٠٠٨-٢٠٠٥الفترة  
 أن عدد املتدربات أكرب بكثري يف مركـز البحـوث           ١٣ و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٨اجلداول  

  .يم اِحلرفالتربوية، ومدارس الفرصة الثانية ومدارس اآلباء وجلنة املقاطعة املعنية بتعل
اإلجـراءات  "نفذت جامعة كابوديستريان الوطنية يف أثينا تدابري يف إطار مشروع             -١٨٦

التعليم "ويتعلق املشروع، الذي ميوله الربنامج التشغيلي الثاين املعنون        ". اإلجيابية من أجل املرأة   
اريع، بإجراء دورات تعليمية للطالبـات يف جمـال تنظـيم املـش           " والتدريب املهين األويل  

واملعلومات، والتكنولوجيات اجلديدة والتطبيقات املبتكرة األخرى، عن طريـق الوسـائل            
 وضع مواد تعليمية لتعليم     اً،ومشلت الدورات، بشكل أكثر حتديد    . التقليدية أو التعليم عن بعد    

 سـاعة مـن     ٣٠ ساعة من التعليم املباشر و     ٢٠املعلمني عن بعد ولتعليم الطالب، تضمنت       
القطاعات اليت يسيطر عليهـا  "وأعطيت األولوية للطالبات اللوايت درسن يف    . عن بعد التعليم  
أي اهلندسة، واهلندسة الكهربائية، واإللكترونيات واملعلومات والفنون التطبيقيـة         " (الذكور

عن األشخاص الذين ينتمون إىل جمموعات سكانية خاصة تواجـه            ، فضالً )خلإواإلنشاءات،  
األشخاص ذوو االحتياجـات اخلاصـة،      (العمل واالستبعاد االجتماعي    االستبعاد من سوق    

واملهاجرون واملواطنون والعائدون إىل الوطن وأفراد األقليات الثقافيـة والدينيـة، وأطفـال             
ونفَّذت املشروع وزارة التربيـة     ). خلإالعائالت ذات العائل الواحد، وسكان املناطق النائية،        

 آذار  ٣١ و ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١رى يف الفترة الواقعة بـني       خأوالشؤون الدينية ووزارات    
 /من مدارس التدريب املهين   اً   معلم ٨٠طالبة و  ٢ ٧٠٠ واستفادت منه حوايل     ٢٠٠٨مارس  

  . معاهد التعليم املهين وحصلت الطالبات يف هنايته على شهادات تدريب
دراسـات اجلامعيـة    برامج لدعم املـرأة يف ال     "ويف جمال التعليم العايل، مت تصميم         -١٨٧

الربنامج التشغيلي الثاين   " (والدراسات العليا وبرامج الدراسات وبرامج البحوث املتعلقة باملرأة       
يف اجلامعـات   اً   مـشروع  ٤٣وقـد مت متويـل      "). التعليم والتدريب املهين األويل   "املعنون  

  : واملؤسسات التقنية، مصنفة يف الفئات األربع التالية
وتشمل . ليا يف جمال القضايا اجلنسانية وقضايا املساواة      برامج الدراسات الع   •

 مشاريع وبرامج للدراسات العليا يف جمال قضايا املساواة بـني           ٣هذه الفئة   
، وجامعة حبر )تتعلق بنوع اجلنس والتعليم(سالونيكا  ياجلنسني نفذهتا جامعة ت   

تتعلق (ثينا   االجتماعية، وجامعة أ   )تتعلق بنوع اجلنس يف األنثروبولوجيا    (إجيه  
  ). بنوع اجلنس والدين

برامج الدراسات يف مرحلة ما قبل التخرج يف جمـال القـضايا اجلنـسانية               •
وتشمل هذه الفئة مثانية مشاريع نفذهتا جامعة أثينا وجامعة         . وقضايا املساواة 

سالونيكا، جامعة بانتيون، وجامعة حبر إجيه، وجامعة كريـت، وجامعـة         يت
التقنية الوطنية وجامعة ثيساليا وأربعة مشاريع نفذهتا       بريايوس، وجامعة أثينا    

وكان اهلـدف   . مؤسسات تقنية من أثينا وكريت ومقدونيا الغربية وباتراس       
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األساسي منها هو إدراج دورات جديدة، إلثراء املقررات املعتمدة، ووضع          
اإلجراءات الالزمة لتطوير الدراسات اجلامعية مبا يضمن تعمـيم مراعـاة           

  . اجلنساين يف عدة جماالت علمية ومواضيع معرفيةاملنظور 
منح حبثية بشأن القضايا اجلنسانية وقضايا املساواة، مع إعطـاء األولويـة             •

وتشمل هذه الفئة برامج املنح الدراسية اليت متنحها أربع         . للبحوث األساسية 
وهتـدف إىل تـشجيع     ) جيـه إسالونيكا، بانتيون، حبـر     يأثينا، ت (جامعات  

  .  املتعلقة باملساواة بني اجلنسنياألطروحات
حـول القـضايا    اً  متكني أفرقة اجلامعات واملؤسسات التقنية اليت جتري حبوث        •

بالنـسبة  اً   مـشروع  ١٦وتشمل هـذه الفئـة      . اجلنسانية وقضايا املساواة  
 مشاريع للمؤسسات التقنية، تتعلق بوضع برامج حبثية بشأن         ٨ و للجامعات

األولوية يف هذه املشاريع لتـشغيل البـاحثني        وأُعطيت  . القضايا اجلنسانية 
  . والباحثات يف مرحلة ما بعد الدكتوراه

وضعت وزارة التنمية السياحية اليونانية برامج تدريبية وتعليمية للعـاملني يف جمـال      -١٨٨
أذربيجـان، ومـصر    : عن تدريس برامج تعليمية يف البلدان التالية        السياحة والفنادق، فضالً  

رجيا وإثيوبيا وسوريا واألردن، ويف بعض الدول األعضاء يف منظمة التعـاون            وأرمينيا وجو 
 ٣٠وكان شرط املشاركة يف هذه الربامج أال تقل نسبة النساء عن . االقتصادي للبحر األسود

يف املائة من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني عرب متكني النساء من الوصول إىل املؤسـسات                
وكان اهلدف من وراء ذلك هـو إعـداد   .  عملية التنمية االقتصاديةالسياحية واندماجهن يف  

موظفني مهنيني رفيعي املستوى لتشغيلهم يف املؤسسات السياحية واملسامهة يف رفع مستوى            
  . اخلدمات السياحية اليت تقدمها بالدهم

 /ول تشرين األ  ١٣-٨سالونيكا،  يت(ونظمت اللجنة اليونانية لليونسكو ندوة تثقيفية         -١٨٩
، "مشاركة املرأة يف اإلصالح االجتماعي وتنمية جنوب شرق أوروبا        "حول  ) ٢٠٠٧أكتوبر  

وكان اهلدف العام للندوة هو التوعية بقضايا خمتارة، وكـذلك تبـادل            .  امرأة ٣٠حضرهتا  
نقل املعرفة  ) أ: (أما األهداف الثانوية فتتمثل فيما يلي     . املعلومات فيما يتعلق بالنساء املهنيَّات    

بشأن القضاء على أي نوع من أنواع التمييز بني اجلنسني، وحتسني فرص وصول املـرأة إىل                
املضي يف  ) ب(سبل التعليم والعمل، ومشاركة املرأة يف عمليات صنع القرار، وما إىل ذلك؛             

الترويج إلجراءات اليونسكو وتوعية عامة اجلمهور هبا ال سيما ما يتعلق منها بتمكني املرأة؛              
سني قدرة املعلمني على تصميم وإدارة املشاريع عن طريق تبادل املعلومات بشأن أمثلة    حت) ج(

تعزيز التضامن والتعاون اإلقليمي عرب احلدود فيما بـني النـساء           ) د(من املمارسات اجليدة؛    
وكانت احللقة الدراسـية موجهـة إىل العلمـاء         . املهنيات اللوايت يشاركن يف برامج للمرأة     

 الربامج الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني، وأعضاء املنظمات غري احلكومية            والناشطني يف 
  . والصحفيني من بلدان جنوب شرق أوروبا
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  إجراءات املنظمات غري احلكومية    
تشجيع الطالبات على اختيار مهن يف      "وضعت اجلمعية اليونانية للجامعيات برنامج        -١٩٠

وء الربنامج اإلطاري األورويب السادس بشأن تنمية البحث        ، يف ض  "جمال العلم والتكنولوجيا  
طالبـات  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(اً   شـهر  ٢٤ويستهدف املشروع الذي يستغرق     . والتكنولوجيا

ويشجع املشروع الطالبات على    .  سنة ١٨ و ١٦املدارس الثانوية اللوايت تتراوح أعمارهن بني       
وباإلضـافة إىل   . املمارسات اجليـدة  اختيار مهن يف جمال العلم والتكنولوجيا، وعلى حتديد         

تقدمي الدعم واملشورة للنـساء إلجـراء      "ذلك، وضعت اجلمعية اليونانية للجامعيات برنامج       
بالتعاون مع مجعية زمالة ماري كوري "  أماليا فليمينغ-البحوث وااللتحاق بالدراسات العليا 

ؤسسات التعليم العايل اللـوايت     خرجيات م : واجملموعات اليت يستهدفها الربنامج هي    . اليونانية
جتاوزن الثانية والعشرين من العمر، من سكان أثينا، واللوايت يرغنب يف مواصـلة دراسـاهتن               

ملركز " منوذج"وقد أنشئ   . أو يف مرحلة ما بعد الدكتوراه     /العليا للحصول على الدكتوراه و    
معية اليونانيـة    وضعت اجل  اً،وأخري. معلومات من أجل تقدمي خدمات متعددة التخصصات      

، بالتعـاون  "معلومات الطالبات والعاملات اجلديدات حول مهنة الباحث    "للجامعيات برنامج   
من أجـل   " منوذجيني"ومت تشغيل مركزي معلومات     . مع مجعية زمالة ماري كوري اليونانية     
  . تقدمي خدمات متعددة التخصصات

  ١١املادة     
  العمالة والتأمينات االجتماعية

معدالت : مشاركة املرأة يف سوق العمل خالل الفترة قيد النظر على النحو التايل           كانت    -١٩١
). ١٩، اجلـدول    ٥انظر امللحـق    (عمالة الرجال أعلى بكثري مقارنة مبعدالت عمالة النساء         

، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ذلك، فإن زيادة فرص العمل وتقليص معدالت البطالة، بني عـامي             ومع
 نقطة مئوية بـني     ٣,٥وقد زادت نسب عمالة املرأة      . جالكانت لصاحل النساء مقارنة بالر    

واخنفضت .  يف املائة بالنسبة للرجال    ١,٤، يف حني مل تتجاوز الزيادة       ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤عامي  
انظـر  ( يف املائة على التـوايل       ١,٧ يف املائة، وبطالة الرجال بنسبة       ٤,٩بطالة النساء بنسبة    

  ). ٢٠، اجلدول ٥امللحق 
معدالت البطالة يف اليونان يف مناطق مقدونيا الغربيـة وإيـبريوس،           وُسجلت أعلى     -١٩٢

، ٥انظـر املرفـق     ( أكرب تفاوت يف معدالت البطالة بني الرجال والنساء           أيضاً وُسجل فيها 
وتبني األرقام االختالفات املطلقة يف معدالت التوظيف بني الرجـال          ). ٢٢ و ٢١اجلدوالن  

ما ُسجلت تفاوتات كبرية يف نسب العمالة بـني         ك. ٢٠٠٨والنساء حسب املنطقة يف عام      
جيه ووسط اليونان، فيما ُسجل تفاوت أقل ولكنـه حاسـم           إاجلنسني يف مشال وجنوب حبر      

  .  يف املائة يف منطقة أتيكا٢٣,٤بلغت نسبته 
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 تشري إىل زيـادة     ٢٠٠٥وعلى الرغم من أن اإلحصاءات املتعلقة بالتوظيف يف عام            -١٩٣
األسرة ظل  / أكرب مقارنة بعمالة الرجال، فإن العمل يف تدبري شؤون املرتل          عمالة النساء بنسبة  

ومتوسط الوقت الـذي    ). ٢٣، اجلدول   ٥انظر امللحق   ". (عمل املرأة "هو  اً  بنسبة كبرية جد  
تقضيه املرأة يف أداء الواجبات األسرية واملرتلية أكثر بكثري من الوقت الذي يقضيه الرجـل،               

 بعض البيانات عن الـسكان غـري        ٢٤ويبني اجلدول   . دون أن ُيعترف هلا بأنه وقت عمل      
 النسبة املئوية للعاطلني عن العمل الذين تتراوح        اً،ر حتديد ويقدم اجلدول، بشكل أكث   . العاملني

وتـشري  .  مصنفني حبسب أسباب عدم حبـثهم عـن عمـل          اً، عام ٦٤ و ٢٥أعمارهم بني   
لتلك البيانات، تبلغ نسبة النـساء اللـوايت        اً  ووفق. ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤اإلحصاءات إىل عامي    

لك مـن املـسؤوليات األسـرية       رعاية األطفال وغري ذ   (يعملن بسبب الواجبات املرتلية      ال
 يف املائة، وهي نسبة تفوق بكثري عدد الرجال الذين ال يعملون لـنفس              ٤٥,١) والشخصية

ويف املقابل، جند نسبة الرجال الذين ال يعملـون بـسبب متابعـة             ).  يف املائة  ١,٢(السبب  
   .اًدراستهم أو متابعة برامج تعليمية تفوق نسبة النساء بثالثة أضعاف تقريب

يستدعي تعزيز فرص املرأة يف العمل وضع سياسات شاملة وبرامج خاصة للنـساء               -١٩٤
العاطالت عن العمل، لتمكينهن من الوصول الفعلي إىل سوق العمل ومكافحـة التـهميش              

وقد وضعت برامج خاصة خالل الفترة قيد الدراسة على يـد منظمـة             . االجتماعي والفقر 
لوكاالت العامة واخلاصة يف إطار الربنامج التـشغيلي        استخدام القوى البشرية وسلسلة من ا     

 والربامج التشغيلية   EQUAL التابع للمبادرة اجملتمعية إيكوال   " العمالة والتدريب املهين  "املعنون  
ويرتكز متويل اجملموعة جيم من إطار الدعم اجملتمعي لإلجراءات الـيت           . اإلقليمية الثالثة عشر  

مل إىل األولوية اليت يوليها االحتاد األورويب إلعـداد هـذا           تيسر وصول املرأة إىل سوق الع     
وقد شاركت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني ومركز البحوث للمـساواة            . العمل

: وتشمل األهداف احملددة هلذه الربامج مـا يلـي        . بني اجلنسني بنشاط يف تنفيذ هذه الربامج      
سني هياكل رعاية األطفال وغريهم من األشـخاص  تطوير العمل اإلجيايب يف املؤسسات، وحت  

  . املعالني، ووضع إجراءات شاملة لدعم النساء وتعزيز قدراهتن على تنظيم املشاريع
 تنشيط الكثري من املنظمـات النـسائية يف ضـوء            أيضاً ويف جمال عمالة النساء، مت      -١٩٥

حرش اجلنسي يف بيئة    ، الذي ينص على اعتبار الت     ٣٤٨٨/٢٠٠٦التصديق على القانون رقم     
 أنشأ أمني املظامل اليوناين، مبوجـب هـذا   اً،وأخري. بني اجلنسني يف سوق العمل  اً  العمل متييز 

  . القانون، دائرة املساواة بني اجلنسني، مما زاد من تركيز سياسات املساواة على جمال العمالة

  إجراءات اإلدارة العامة    
توفري التمويل لتـدخالت    "عمل من مشروع    امرأة عاطلة عن ال    ٨ ٧٧٣استفادت    -١٩٦

، الذي وضـعته    "العمالة والتدريب املهين  "يف إطار الربنامج التشغيلي     " شاملة من أجل املرأة   
وأعطيت األولوية يف املشروع للنـساء اللـوايت        . األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني     

، واملهاجرين، وضحايا العنف املـرتيل      ينتمني إىل الفئات االجتماعية الضعيفة، مثل الالجئني      
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وقد مت تنفيذ الربنامج يف مجيع املناطق       . االجتار بالبشر، وأرباب األسر ذات العائل الواحد       أو
 خطة عمل نسقتها األمانة العامة لـشؤون        ١٧ من خالل    ١٣اإلدارية يف البلد البالغ عددها      

).  وكالة٢٤٠ عدد وكاالهتا يف شكل شراكات ضمت شركات يناهز     (املساواة بني اجلنسني    
نساء مسلمات يف إطار خطة العمل اخلاصـة       ) أ: (وشاركت يف املشروع على وجه التحديد     

الجئات ومهاجرات ونساء من الغجر يف إطار خطيت        ) ب(تراقيا؛   - مبنطقة مقدونيا الشرقية  
 ١١٦) أ: ( استفادت اجملموعات الضعيفة التالية    اً،وبشكل أكثر حتديد  . عمل يف منطقة أتيكا   

ضحية من ضحايا االجتـار؛     ) د( من ضحايا العنف؛     ٥٦) ج (اً؛ الجئ ١١٣) ب (اً؛مهاجر
 رب أسرة مـن األسـر ذات        ٦٨٤) و(؛  "خصوصيات ثقافية "امرأة ذات   / مسلمة ٩٨ )  ه(

كما شاركت منظمة اسـتخدام القـوى البـشرية يف         .  امرأة معاقة  ٤٩) ز(العائل الوحيد؛   
واخـتري املـشروع    . امرأة يف احلصول على عمل     ٥ ٠٠٠ر من   الربنامج من خالل دعم أكث    

للممارسات اجليدة يف املؤمتر األورويب واالجتماع الوزاري غري الرمسـي            وقُدم باعتباره مثاالً  
وأشري بإجيابية إىل البعد اإلقليمـي      . ٤/١٠/٢٠٠٧بشأن املساواة بني اجلنسني يف لشبونة يف        

للمجتمعات احمللية الناشطة يف جمال تقـدمي املـشورة         للمشروع، الذي نفذته وكاالت تابعة      
وقضايا العمالة، واللجنة املعنية باملساواة، ومنظمة استخدام القوى البشرية، وغريهـا مـن             

  . عن املنظمات غري احلكومية الوكاالت احلكومية احمللية، فضالً
اءات اإلجيابيـة   اإلجر"ونفذت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني مشروع           -١٩٧

يف إطار الربنامج التشغيلي املعنـون      " لصاحل النساء يف الشركات الصغرية واملتوسطة والكبرية      
ويهدف املشروع إىل تقليص أوجه التفاوت بـني        ). ١-٥التدبري  " (العمالة والتدريب املهين  "

ي لدى  كما يهدف إىل رفع مستوى الوع     . اجلنسني يف مكان العمل، وبالتايل يف سوق العمل       
مجيع املوظفني، بغض النظر عن جنسهم، ووعي اجملتمع احمللي بصورة أعم، بشأن قضايا عدم              

ويهدف كذلك إىل دعم النساء من خـالل        . املساواة اليت تواجهها النساء يف بيئات عملهن      
إجراءات ترمي إىل تنمية مهاراهتن وحياهتن الشخصية واملهنية، لتمكينهن من العمـل علـى              

: ويف هذا اإلطار، قُدمت للشركات حوافز مالية تتعلق مبا يلي. عهن يف املؤسساتحتسني مواق
التدريب املستمر للمرأة، وتقدمي املشورة وإرساء نظام العمل عن بعد، وزيادة الوعي            /التعليم

ليشمل جمـال   ) إيزو(لدى مجيع العاملني هبذه القضايا، وتوسيع نطاق نظم شهادات اجلودة           
. عزز املسؤولية االجتماعية للشركات يف التركيز على سياسـات املـساواة          اإلجراءات اليت ت  

 مؤسـسة مـن     ١٢٣موظفـة يف     ٩ ٢٢٤وعاد الربنامج بالفائدة بشكل غري مباشر على        
. اإلعالمية ومن خالل نظم اجلودة النموذجيـة      /مؤسسات البلد من خالل إجراءاته التوعوية     

ة مباشرة من اإلجراءات املتعلقة بالتـدريب       امرأة من تلك النساء استفاد     ٣ ٧٢٠واستفادت  
  . واملشورة والعمل عن بعد والتعليم

 ISO EPICHIRO "ايزو إبيشريو"ومن األمثلة على تنفيذ املشروع املذكور أعاله برنامج   -١٩٨
 إجراءات إجيابية لصاحل النساء العامالت يف املنظمة اليونانية للصناعات الصغرية واملتوسطة            -

الذي وضعته املنظمة اليونانيـة للـصناعات الـصغرية واملتوسـطة           " التقليديةوالصناعات  
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وضع معيـار    )أ(والصناعات التقليدية التابعة لوزارة التنمية اليونانية، وتضمن إجراءات منها          
تـدريب  ) ج(دعم نساء املنظمة العامالت بتقدمي املشورة هلن؛        ) ب(املسؤولية االجتماعية؛   

 قُدمت املشورة للنـساء     اً،وبشكل أكثر حتديد  . التنوير والتوعية ) د(نظمة؛  املرأة العاملة يف امل   
العامالت يف املنظمة هبدف حتسني املعرفة الذاتية لديهن وحتقيق التوازن بني التزامات احليـاة              

.  امرأة عاملـة   ٨٦ جلسة فردية ومجاعية لفائدة      ٣٦٦ويف اجملموع، ُعقدت    . املهنية والعائلية 
بالنسبة للمشروع وأسهم يف تطوير معارف ومهـارات النـساء          اً  حيوياً  مروكان التدريب أ  

العامالت يف املنظمة اليونانية للصناعات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية، إذ كـان            
. يرمي إىل خلق الظروف املناسبة الرتقائهن يف العمل وحتسني مـستوى ظـروف عملـهن           

وعند انتهاء الربنامج، مت    .  امرأة ٥٦تدريب لفائدة   ساعة   ٦ ٤٤٠وقدمت يف إطار الربنامج     
وضع معيار املسؤولية االجتماعية، الذي يتيح إدماج املمارسات والسلوكيات املتعلقة بتكافؤ           

وبذلك، باتت املنظمة تلتزم للمرة األوىل، مببادئ املسؤولية        . للنماذج األوروبية اً  الفرص، وفق 
حلفاظ على بيئة عمـل خالقـة يطبعهـا التجـاوب     االجتماعية للشركات اليت هتدف إىل ا    

  . يشوهبا أي نوع من التمييز أو عدم املساواة يف املعاملة وال
إبرام مذكرة تفاهم بني األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني ومنظمات العمل              -١٩٩

الحتـاد اليونـاين   االحتاد اليوناين للمؤسسات، واالحتاد الوطين للتجار اليونانيني، وا (الرئيسية  
والشبكة اليونانية للمسؤولية ) للمهنيني من احلرفيني والتجار، وغرفة التجارة والصناعة يف أثينا   

االجتماعية للشركات لتيسري مشاركة املرأة يف العمل وتوفري فرص متساوية لتنميتها ضـمن             
رة تفـاهم بـني     وباإلضافة إىل ذلك، أُبرمت مذك    ). ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢أثينا،  (بيئة العمل   

للشركات،  األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني والشبكة اليونانية للمسؤولية االجتماعية         
 وقـد ). ٢٠٠٦مارس  /آذار(لزيادة تعزيز تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء يف املؤسسات          

 اختارت الشبكة األوروبية للمسؤولية االجتماعية للشركات هذه املبـادرة بوصـفها مـن            
املمارسات اجليدة وقُدمت خالل املنتدى األورويب الثـاين بـشأن املـسؤولية االجتماعيـة        

، لتبادل اخلربات وحتليل    )٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٢بروكسل،  (اً  للشركات الذي ُينظم سنوي   
  . أساليب تعزيز سياسات املسؤولية االجتماعية للشركات فيما يتعلق باملؤسسات

لعامة لشؤون املساواة بني اجلنسني يف األعمال اليت اضطلعت         كما شاركت األمانة ا     -٢٠٠
) EQUALاجملموعة باء من املبـادرة اجملتمعيـة إيكـوال          " (ANTHISI"هبا الشراكة اإلمنائية    

يتعلق بنشر املشروع وتعميمه على املشاركني يف الترويج لسياسة احلكومة بشأن حتقيق             فيما
دف املشروع إىل تعزيز تكافؤ الفرص وهو مبادرة من   ويه. تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء    

وشاركت األمانـة   . االحتاد اليوناين للمؤسسات واألمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني        
 يف اإلجـراءات    اً،العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني يف األساس وبـشكل أكثـر حتديـد            

األوروبية /تجارية، ويف حتليل اخلربات الدولية    التوعوية بشأن املساواة يف املشاريع ال     /اإلعالمية
فيما يتعلق بظروف ونتائج احلوار االجتماعي، ويف تنفيذ اتفاق التعاون بـني الـدول، ويف               

  ). أي املنشورات، واملوقع الشبكي(أنشطة الترويج والدعوة 
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، شـاركت   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١وبني    -٢٠١
الدمج الكامل للنساء "نة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني يف الربنامج األورويب املعنون األما

، والذي نسقته اآللية الوطنية حلقوق      "تعزيز قدرة املرأة عل تنظيم املشاريع     : يف عامل األعمال  
 يف  ٨٠شارك يف متويله اللجنة األوروبية بنـسبة        (املرأة يف قربص وشركاء من أملانيا وبولندا        

وكان اهلدف من املشروع هو إعالم املـواطنني        ).  يف املائة  ٢٠املائة، ومصادر وطنية بنسبة     
عن تعزيز دور النساء بـصفتهن سـيدات          أمهية وفوائد تنظيم املرأة للمشاريع، فضالً     : بشأن

  . أعمال يف املستقبل من خالل حلقات دراسية تعليمية
اة بني اجلنسني، يف إطار املبادرة اجملتمعية إيكوال        وقامت األمانة العامة لشؤون املساو      -٢٠٢

EQUAL)  إجراءات مكافحة التمييز يف بيئة العمل الـذي        "، بتنسيق مشروع    )اجملموعة ألف
وكان اهلدف من املشروع هو تصميم      ).  شريكاً ٢١بني  " (ندروميداأنفذته الشراكة اإلمنائية    

عن املـسامهة يف      كالة واملؤسسة، فضالً  سياسات ملكافحة التمييز وتنفيذها على مستوى الو      
القضاء على الصور النمطية والتصورات والسلوكيات اليت ُتبقي على ظاهرة التمييز يف بيئات             
العمل، وكذلك تعزيز وجود املرأة يف اجملاالت اليت يفوق فيها عدد الرجال عدد النـساء يف                

  . املهن اجلديدة
، أجـرى   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١وبني    -٢٠٣

املستشار العلمـي املعـين     "مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني، يف إطار أعمال مشروع          
باإلجراءات املتعلقة بتوفري خدمات على شكل تدريب متخصص للنساء، الـيت صـممتها             

لعمالة والتـدريب   ا"الربنامج التشغيلي املعنون    " (العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني     األمانة
يف مجيع أحناء اليونان حول تقـدمي املـشورة         اً  مرشد ١ ٠٥٠    ل دورة تدريبية    ٥٨،  ")املهين

وكان موضوع التدريب تثقيف املوظفني الذين قاموا بتدخالت شاملة         . املتعلقة بنوع اجلنس  
ترونيـة  لصاحل املرأة، بشأن تقدمي الدعم من خالل املشورة واإلعالم، وتوفري اخلدمات اإللك           

وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ مركز البحوث للمساواة بـني         . وتنظيم املشروع واإلشراف عليه   
لدعم املشروع، يتيح املشورة وما يتم التوصل إليه        اً  إلكترونياً  اجلنسني، يف غضون ذلك، نظام    

من نتائج على اإلنترنت من أجل تدوين عمل املستشارين، واحلفاظ على تطبيق منوذج مركز              
  . حوث للمساواة بني اجلنسني اخلاص بتقدمي املشورة وكذلك على جودة اخلدمات املقدمةالب

، قام مركز البحوث    ٢٠٠٧ديسمرب  / وكانون األول  ٢٠٠٥يناير  /وبني كانون الثاين    -٢٠٤
 ١-٤-١اإلجراء  " (وعي اجملموعات السكانية اخلاصة   "للمساواة بني اجلنسني، يف إطار برنامج       

، وبتمويل مشترك من وزارة التنمية اليونانية، بإعـداد         )تنمية التكنولوجية مراكز األعمال وال  
ومت تدريب هـؤالء النـساء علـى        . حلقات عمل عن تنظيم املشاريع ملائيت امرأة من أتيكا        

معلومـات  ) ج(حتليل التكاليف واملنافع؛    ) ب(أنواع األعمال التجارية؛    ) أ: (املواضيع التالية 
تنظيم وإدارة املؤسـسات الـصغرية      ) د(اين، وحتليل بيئة املشاريع؛     عامة عن االقتصاد اليون   

املبـادئ األساسـية    ) ز(البحوث املتعلقة بالـسوق؛     ) و( برجمة األنشطة؛    )  ه(واملتوسطة؛  
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 -سـيدة األعمـال     ) ط(مهارات رجال األعمال    / قدرات -املبادئ العامة   ) ح(للتسويق؛  
استعراض األفكار ) ك(جارية إىل أصحاب األعمال؛    إيصال األفكار الت  ) ي(التجربة اليونانية؛   

  .  دراسة حالة إفرادية-خطة العمل ) ن(صنع القرار؛ ) م(فلسفة االستثمار؛ ) ل(التجارية؛ 
وشارك مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني، يف إطار اجملموعة باء مـن املبـادرة                -٢٠٥

تيـسري  )" أ: (يف املشاريع التاليةاً  بصفته شريك،EQUAL B’ (2005-2008)اجملتمعية إيكوال 
 برنامج الوقـت    -احلياة املهنية للمرأة دون متييز عن طريق تنفيذ برنامج الوقت االجتماعي            

املساواة يف القوات   ) "ب(؛  "التدخل التوفيقي "بواسطة الشراكة اإلمنائية املسماة     " االجتماعي
إنشاء : تكافؤ الفرص والتنمية  ) "ج(؛  "سأرتيمي"بواسطة الشراكة اإلمنائية املسماة     " العسكرية

بواسطة الشراكة اإلمنائية املسماة    " آلية تيسري ودعم إلدراج مبدأ تكافؤ الفرص يف بيئة العمل         
سياسات مبتكرة بشأن العمالة    ) "د(؛  "تكافؤ الفرص  - ، املوارد البشرية  ANTHISIأنثيسي  "

احملليـة بوصـفها آليـة تكميليـة         احلكومة   -والسياسات االجتماعية على املستوى احمللي      
بواسطة الشراكة اإلمنائيـة املـسماة      " للسياسات النشطة يف جمال العمالة واجملال االجتماعي      

بواسـطة الـشراكة اإلمنائيـة املـسماة        " رابطة الوئام االجتماعي    ")  ه(؛  "أوجه التقارب "
التكييـف  : فيـا تطبيق أساليب عمل جديدة يف جمموعات متمايزة ثقا       ) "و(؛  "أمفيكسيونيا"

بواسطة الشراكة اإلمنائية املـسماة     " الذكي للمؤسسات وحتسني مهارات النساء املهاجرات     
شبكة املرصد وهياكل متكـني     ) "ز(؛  "اإلدارة املشتركة بني الثقافات والتكيف التكنولوجي     "

  ". املهاجرين االقتصاديني والالجئني داخل السوق
، شارك مركز البحوث للمساواة بني      ٢٠٠٧نيه  يو/ وحزيران ٢٠٠٥مايو  /وبني أيار   -٢٠٦

اجلنسني يف برنامج توفري خدمات الدعم التكميلية، يف إطار مبادرات التوظيف احمللية، والذي             
وكان هدفه توفري خدمات الدعم التكميلية للنساء العـاطالت         . وضعته وزارة العمل اليونانية   

ات احمللية حملافظات أتيكا وإفـروس      وقد صممت اإلجراءات بالتعاون مع احلكوم     . عن العمل 
  . ومغنيسيا وكسانيت

، وضع مركـز البحـوث      ٢٠٠٨سبتمرب  / وأيلول ٢٠٠٧يناير  /وبني كانون الثاين    -٢٠٧
حتسني شـروط   "للمساواة بني اجلنسني خطط عمل لتوفري خدمات الدعم التكميلية املعنونة           

نـامج يف متكـني املـرأة،       ومتثل اهلدف من الرب   ". وصول الفئات الضعيفة إىل سوق العمل     
وتشمل . وإعدادها لسوق العمل، ودعمها يف اختاذ املبادرات التجارية وارتقائهن يف الوظيفة          

تقدمي املشورة يف جمال    ) أ: (اخلدمات اليت قدمها مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني ما يلي         
املهـين املتخـصص؛    التوجيه  ) ج(تعليم التقنيات اخلاصة بالعثور على عمل؛       ) ب(العمالة؛  

تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي؛    ) و( املعلومات،   )  ه(دعم القدرة على تنظيم املشاريع؛       )د(
حتديد النهج وتوفري املعلومات لألطراف املهتمة وتوعيتها وحتفيزها علـى املـشاركة يف             ) ز(

ن التوظيف  تقدمي معلومات ع  ) ح(برامج التدريب املسبق والتدريب والتقدم يف سوق العمل؛         
القيام بإجراءات يف جمال الترويج واإلعـالم والتواصـل         ) ط(والقضايا املؤسسية والقانونية؛    
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أتيكا ومقدونيا الوسـطى  (وقد اتُّخذت هذه اإلجراءات يف مثاين مناطق من اليونان    . الشبكي
). يـت تراقيا والبيلوبونيز وجزيرة كر    - وثيساليا وإيبريوس ووسط اليونان ومقدونيا الشرقية     

امرأة من هذا املشروع وكانت املستفيدات من اجملموعـات    ٢ ٨٢٠ويف اجملموع، استفادت    
املعوقون واملهاجرون واجلماعات الثقافية اخلاصة، والعائـدون إىل        : السكانية الضعيفة التالية  

الوطن، واجملموعات اخلاصة املهددة باالستبعاد االجتماعي، والعاطالت عن العمل على املدى           
طويل اللوايت جتاوزن اخلامسة واألربعني من العمر، وجمموعات أخـرى مـن األشـخاص     ال

املعرضني لالستبعاد من سوق العمل، وفئات أخرى من النساء العاطالت عـن العمـل يف               
  . جماالت أو قطاعات ترتفع فيها معدالت البطالة

، مـشروع   ٢٠٠٦يونيه  /وينفذ مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني منذ حزيران         -٢٠٨
بوليتيـا  "ضمن إطار الربنامج التـشغيلي      "  حتسني التبادل اإللكتروين للمعلومات    -توسيع  "

مكتـب  "ويهدف املشروع إىل إعداد وإنـشاء       . الذي تنفذه وزارة الداخلية اليونانية    " الثاين
، من خالل تقدمي خدمات كاملة، وتقدمي املشورة والـدعم والتـدريب للمـواطنني      "جامع

)www.ypathia.kethi.gr .(        ويهدف املشروع، من خالل التعقيب املتواصل ومراقبة املعلومات
إىل االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على نطاق واسع عن طريـق إعـداد              

  . وتقدمي اخلدمات الشبكية وخدمات دعم وإعالم املواطنني واجلمعيات واملؤسسات النسائية
 ٣١ و ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ١لمساواة بني اجلنسني، بني     وشارك مركز البحوث ل     -٢٠٩

يف املرحلة باء من برنامج أرخبيـل املتوسـط         اً  ، بصفته شريك  ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 
املرأة العاملة يف األعمال التجارية اليت تـدعم النمـو          "املشترك بني األقاليم األوروبية املعنون    

ة الغرف الوطنية للنساء اليونانيـات صـاحبات        الذي تولت تنسيقه شبك   " والقدرة التنافسية 
وكان اهلدف من الربنامج هو إبالغ السلطات العامـة      . األعمال وشركاء من إيطاليا وقربص    

واحمللية يف البلدان املشاركة عن منافع مشاركة املرأة يف االقتـصاد، وتـوفري االستـشارات               
تصاد واختيار املمارسات اجليدة، على     وخدمات الدراية الفنية للمرأة لتعزيز مشاركتها يف االق       

  . حنو ما تفعله املؤسسات الصغرية واملتوسطة، والسلطات العامة واحمللية يف البلدان املشاركة
وفيما يتعلق بالتحرش اجلنسي، شارك مركز البحوث للمـساواة بـني اجلنـسني يف                -٢١٠

اآلثار االجتماعية والنفسية   "مشروع البحث الذي تولت تنسيقه جامعة قربص األوروبية واملعنون          
 ).١٢/٢٠٠٨-١٢/٢٠٠٦مـدة البحـث     " (واملهنية للتحرش اجلنسي يف بيئة العمل يف قربص       

" فيالج فيلمز "وباإلضافة إىل ذلك، نظم مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني، بالتعاون مع            
ـ    )٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣(العرض األول لفيلم بلد من الشمال        اول ، الـذي يتن

وحضر العـرض   . التحرش اجلنسي واالغتصاب ومجيع أنواع العنف الذي ُيمارس ضد املرأة         
  . ممثلون عن الوزارات وعن منظمات غري حكومية ومجعيات نسائية

حبوث /، أجرى مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني ست دراسات     ٢٠٠٥ويف عام     -٢١١
السياسات الوطنية املتعلقة باملساواة بـني      ) "أ (:تتعلق بالعمالة النسائية حتمل العناوين التالية     
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حتليل ببليوغرايف وتسجيل اآلثار على فرص العمل اجلديدة املتاحة  ) "ب(؛  "اجلنسني يف العمالة  
دراسـة  ) "ج(؛  "للمرأة، وحتسني ظروف العمل وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل          

دراسة عـن عمـل   ) "د(؛ "الت من الواقععن دعم عمل املرأة حلساهبا اخلاص، مشفوعة حبا  
دراسة عن إدماج     ")  ه(؛  "املرأة حلساهبا اخلاص وتعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل التعليم         

  ". التقسيم املهين األفقي لسوق العمل اليوناين) "و(؛ "املنظور اجلنساين يف سياسة العمالة
 عن العمالة وسوق العمل حتمل    اً  اب كت ١٣نشر مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني       و  -٢١٢

؛ ٢٠٠٥نظريات يف التنظـيم واملـسألة اجلنـسانية،         ": حتت السيطرة ) "أ: (العناوين التالية 
دليل ) "ج(؛  ٢٠٠٥،  "دليل املمارسات اجليدة للتوفيق بني الواجبات األسرية والعمل       " )ب(

ل حتقيق املساواة والتوفيق بني     دلي)" د(؛  ٢٠٠٧،  "املساواة والتوفيق بني احلياة األسرية واملهنية     
؛ ٢٠٠٧،  "دليل االستـشارات يف جمـال العمالـة       "  )  ه(؛  ٢٠٠٧،  "احلياة األسرية واملهنية  

؛ ٢٠٠٨،  "دليـل الـربط الـشبكي     ) "ز(؛  ٢٠٠٨،  "دليل البحث الفعال عن عمل    " )و(
) ط(؛  ٢٠٠٨،  "دليل النموذج التوليفي لإلرشاد املتعلق بتعمـيم املنظـور اجلنـساين          " )ح(
خطة أعمال إلنشاء وتطوير املـشاريع وتنظـيم        . املستشارين يف جمال تنظيم املشاريع     دليل"

الدليل املفصل لوضع تـدابري خاصـة بـاملرأة         ) "ي(؛  ٢٠٠٨،  "وتطوير املنظمات النسائية  
دليل املمارسات اجليدة بشأن التدخالت الشمولية لـصاحل        ) "ك(؛  ٢٠٠٨،  "الفعلية والعمالة
دليل اإلجراءات الالزمة لوضع مؤشرات قابلة للقياس ملشروع إدماج         ) "ل(؛  ٢٠٠٨،  "املرأة

دليـل مـوجز    : قدرة املرأة على تنظـيم املـشاريع      ) "م(؛  ٢٠٠٨،  "املرأة يف سوق العمل   
  . ٢٠٠٨، "للمؤسسات واالحتادات

هتدف األمانة العامة للتعلم مدى احلياة التابعة لوزارة التعليم والشؤون الدينيـة إىل               -٢١٣
زيز تكافؤ الفرص، ومشاركة املرأة يف املؤسسات االجتماعية وتوفري املعلومـات للنـساء             تع

وعامة اجلمهور والفئات اليت تعاين من االستبعاد فيما يتعلق بقضايا املساواة والعمالة وتعزيز              
ويف موازاة ذلك، وضعت األمانة العامة للتعلم مدى احلياة،         . قدرة املرأة على تنظيم املشاريع    

قدرة املرأة على تنظيم املشاريع ونظام الـدعم        " إطار الربنامج التشغيلي إيكوال، مشروع       يف
مراعاة نـسبة النـساء    ((DIONI II)  ديوين الثايناألقاليمي القائم على االقتصاد االجتماعي
بالتعاون مع الشبكة الوطنية واألوروبية لالقتـصاد       ) املستفيدات من مجيع إجراءات الشراكة    

وباإلضافة إىل ذلـك، قـام      . خلإمن اليونان وإيطاليا وفرنسا،     اً   شريك ٣٠اعي ومع   االجتم
عن شركتني جتاريتني انبثقتا من الربنامج، بتنفيذ أعمـال           ، فضالً  ديوين الثاين  شركاء برنامج 

أحـداث   من يوم واحـد، و     أحداثكتنظيم  (تروجيية بشكل مستقل أو بالتعاون فيما بينهم        
ا الوكاالت اخلمس عشرة اليت وضعت شبكات تنظيم املشاريع التابعة          توعوية نظمته /إعالمية

 إعالمية نظمتها الوكاالت اخلمس اليت تشغل هياكل تنظـيم          وأحداث،  ديوين الثاين لربنامج  
  عامة والتحضري لتظاهرة إعالمية مدهتا ثالثة أيام تتعلق        وأحداث،  ديوين الثاين للاملشاريع التابعة   

). ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين ٢٣-٢١أثينا،  (اريع النسائية واالجتماعية    الترويج للمش : مبا يلي 
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ومتثل هدفها يف زيادة الوعي العام بقضايا املبادرات االجتماعية وقدرة النساء علـى تنظـيم               
  . املشاريع، ونظم االئتمان البديلة، وتشجيع الشراكة يف املشاريع

تخدام القوى البـشرية، واهلادفـة إىل       وتشمل مجيع الربامج اليت صممتها منظمة اس        -٢١٤
: خاصة ملشاركة املرأة هبدف حتقيق مـا يلـي       اً  مكافحة البطالة وزيادة فرص العمل، حصص     

خلق وظائف جديـدة  ) ب(؛ )عن طريق التدريب الداخلي(اكتساب املرأة للخربة املهنية   )أ(
اء النـساء   إنـش ) ج(من أجل التشجيع على إدماج العاطالت عن العمل يف سوق العمل؛            

وتشجع منظمة استخدام القوى البشرية على تشغيل النساء من خـالل           . ملشاريعهم اخلاصة 
عن املساواة بني     املشاركة يف سلسلة من اإلجراءات اليت هتدف إىل تشجيع عمالة املرأة فضالً           

  : وجاءت هذه املشاركة على النحو التايل. اجلنسني يف ميدان العمل
 أدخلت املنظمة سلسلة من االبتكارات واألهداف       ،٢٠٠٥من عام   اً  اعتبار •

 يف ٢٥علـى األقـل   (زيادة التمويل ) أ: (تتعلق باملرأة يف مجيع الربامج مثل   
جلميع براجمها هبدف توظيف األمهات العاطالت عن العمل اللـوايت          ) املائة

متكني السيدات اللوايت دخلـن     ) ب(على األقل؛   اً  واحداً  قاصر  ُيعلن طفالً 
من إنشاء مشاريعهن اخلاصة يف منازهلن، بتمويل مـن         اً  عمال حديث جمال األ 

إدراج ) ج(املنظمة، إذا كنَّ مرضعات أو كنَّ يتولني العناية بأقارب معوقني؛     
تكاليف دور احلضانة يف األوراق املطلوبة لالستفادة مـن بـرامج متويـل             

 إمجـايل    يف املائة مـن    ٤٠أي  اً  السيدات اللوايت دخلن جمال األعمال حديث     
 يف املائة من الوظائف يف مجيع برامج التـشغيل،          ٦٠ختصيص  ) د(التمويل؛  

  . للنساء العاطالت عن العمل
تركز مجيع برامج منظمة استخدام القوى البشرية الشاملة والقطاعية علـى            •

ومنها على سبيل املثال، برنامج متويل العـاملني حلـساهبم          . توظيف املرأة 
وُيعىن هذا الربنـامج، يف اجملـال       ). ٢٠٠٥(والبيئة  اخلاص يف جمال الثقافة     

كـاملهن الـيت    ( بالنساء القادرات على القيام بنشاط جتاري        اً،الثقايف حتديد 
وباإلضافة إىل ذلك، فـإن     ). خلإأنشطة معينة،   /تستند إىل منتجات تقليدية   

عاطل عن العمل بدوام جزئـي       ١٠ ٠٠٠إجراءات التمويل احلالية لتشغيل     
يع العائلية الصغرية اليت تستوعب ما يصل إىل ثالثة أشخاص، تركز           يف املشار 

يف املقام األول على النساء الراغبات يف دخول سوق العمـل دون تفـرغ              
  . بسبب االلتزامات العائلية

القضاء على التمييز غري املباشر، الذي كان ُيمارس يف منظمـة اسـتخدام              •
ء احلوامل أو املريضات طرحيات      ومثال ذلك أن النسا    اً،القوى البشرية سابق  

ومنذ . الفراش كن يعتربن يف معظم احلاالت عاجزات عن العمل بشكل عام          
، توقف شطب النساء احلوامل وطرحيات الفراش من سـجالت    ٢٠٠٥عام  
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منظمة استخدام القوى البشرية، وباتت مدة بطالتـهن ُتحـسب بانتظـام            
   .اًورهن شخصيدون اشتراط حضاً وبطاقات بطالتهن ُتجدد تلقائي

 من القانون ١٤٢قضت لوائح التأمني، وبتحديد أكرب احلكم الوارد يف املادة        •
، ٢٠٠٨-٥-٣٣٨٩١/٦٠٦/٧ والقـرار الـوزاري      ٣٦٥٥/٢٠٠٨رقم  

حكم خاص ينص على توفري احلماية لألمومة،       ) أ: (بتحسني محاية األمهات  
محـل ملـدة    كمنح األم إجازة أمومة مدهتا ستة أشهر، باإلضافة إىل إجازة           

شهرين وإجازة محل أخرى ملدة شهرين إذا كانت احلامل طرحية الفـراش            
تقدم منظمة استخدام القوى البشرية     ) ب(يقدمها معهد التأمني االجتماعي؛     

يف مـوازاة  ) ج(للمرأة يف تلك الفترة مساعدة تساوي احلد األدىن لألجور؛    
ة عن األمهـات   ذلك، وخالل تلك الفترة، جيوز ألصحاب العمل االستعاض       

العامالت بشخص عاطل عن العمل بدعم مايل من منظمة استخدام القوى           
وبالتايل، تتلقى األمهات مساعدات مساوية لتلك املقدمة يف البلدان         . البشرية

  . األوروبية األخرى، تضمن محاية األمهات
زارة العمـل   واتبعت األمانة العامة لشؤون إدارة اجملتمع احمللي وغريها من مصادر و            -٢١٥

الربنامج التشغيلي  (لتحقيق املساواة بني اجلنسني وزيادة فرص عمل املرأة           شامالًاً  اليونانية هنج 
ووضـعت سلـسلة مـن التـدابري        ). ٢٠٠٦-٢٠٠٢" العمالة والتدريب املهين  "املعنون  

وهتدف إىل التمثيل املتساوي للجنسني يف جمال التنميـة         اً  والتدخالت اليت يعزز بعضها بعض    
وركـزت  . االقتصادية وإىل إزالة العوامل والعقبات املثبطة اليت ُتبعد املرأة عن سوق العمـل            

اإلجراءات اإلجيابية، كاليت جتـذب     ) أ: (إجراءات الربنامج التشغيلي على حمورين أساسيني     
النساء فقط وهتدف إىل القضاء على التمييز أو التعويض عن األضرار اليت تنشأ عن اإلجراءات  

تنفيذ مبدأ التعميم، أي إدماج تكافؤ الفرص       ) ب(لسلوكيات أو األطر املؤسسية القائمة؛      أو ا 
  . لكال اجلنسني يف مجيع السياسات

ويف إطار التوفيق بني احلياة العائلية واحلياة املهنية، وهبدف حتسني فرص عمل املرأة،               -٢١٦
ليد اجلدد والرضع واألطفـال     مت رصد متويل مشترك لتشغيل هياكل الرعاية االجتماعية للموا        

للبيانات املتاحة فيما يتعلق هبذه األعمال، مت       اً  ووفق. واملسنني وغريهم من األشخاص املعالني    
 ٦٥ ٠٠٠ مؤسسة من مؤسسات الرعاية االجتماعية، استفاد منه       ٣٦٠    لرصد متويل مشترك    

 شـخص، معظمهـم مـن    ١ ٩٠٠وباإلضافة إىل ذلك، مت توظيف ما يقرب من        . شخص
وجتدر اإلشارة إىل أنه خالل الدورة الثانية واخلمسني للجنة األمم املتحـدة املعنيـة              . النساء

مبركز املرأة، أشار األمني العام بشكل صريح إىل اليونان وإىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين              
  ". ٢٠٠٦-٢٠٠٠العمالة والتدريب املهين "يف الربنامج التشغيلي 

ت الربنامج التشغيلي اإلقليمي، مت وضع وتنفيذ عدة إجراءات مـن           ويف إطار إجراءا    -٢١٧
وكان اهلدف من هذه اإلجراءات هو      ". تنمية عمالة املرأة وقدرهتا على تنظيم املشاريع      "أجل  
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عن احلفاظ على معدالت توظيف النـساء يف          توفري الدعم لتطوير املؤسسات النسائية، فضالً     
جتذبت هذه اإلجراءات سـيدات أعمـال شـاركن         وا. املؤسسات وزيادة هذه املعدالت   

حلساهبن اخلاص أو يف إطار مؤسسات فردية ومؤسسات صغرية ومتوسـطة، ومؤسـسات             
وقام بوضع اإلجراءات املنظمة اليونانية للصناعات الصغرية       . صغرى، ونقابات، وما إىل ذلك    
  . رأةام ٥ ٥٠٠واستفادت من الربنامج حوايل . واملتوسطة والصناعات التقليدية

ُصممت املشاريع التاليـة لتعزيـز      ) اجملموعة باء (ويف إطار املبادة اجملتمعية إيكوال        -٢١٨
  : املساواة بني اجلنسني يف التوظيف وتنظيم املشاريع والقدرة على التكيف

متكني املرأة يف جمال العمل من خالل أساليب مبتكرة للوصـول إىل            : "املشروع •
واستهدف ". KALLISTI"كة اإلمنائية كاليسيت    الذي نفذته الشرا  " سوق العمل 

ومتثل اهلدف األساسي من املشروع يف معاجلة املسائل اليت جتعل العرض           . النساء
 يف جمال العمل بالنسبة للنساء بسبب القيود العائلية واالجتماعية، فـضالً          اً  حمدود

  . عملعن العوامل اليت تؤدي إىل معاملة املرأة بطريقة غري منصفة يف سوق ال
التدخل الشامل يف جمال التوظيف ملواجهة مشكلة البطالة بشكل         : "املشروع •

، الـذي نفذتـه     "مجاعي يف املنطقة األوسع اليت تشمل برييوس وغرب أثينا        
واسـتهدف اجملموعـة    ). EMPLONET(شبكة إمبلونت   "الشراكة اإلمنائية   

إىل سـوق   العاطلون عن العمل الذين يواجهون مشاكل يف الوصول         : التالية
العاطالت عن العمل، والعـاطلون عـن       : وهم على وجه التحديد   . العمل

العمل لفترات طويلة، وأرباب األسر الوحيدة العائل، واملسنون العاطلون عن       
ومتثل اهلدف األساسي من املشروع يف اختاذ إجراءات من أجل تقييم           . العمل

واة بني اجلنسني ووضع احتياجات اجملموعة املستهدفة من ناحية، وتعزيز املسا
سياسة نشطة يف جمال العمالة للقضاء على التمييز املهين يف املنطقة الكـربى             

  . لبريايوس وأتيكا الغربية من ناحية أخرى
: التوظيف اخلالق والسياسات االجتماعية على املستوى احمللـي       : "املشروع •

الـة واجملـال    احلكومة احمللية كآلية تكميلية للسياسات النشطة يف جمال العم        
" نقــاط التقــارب"، الــذي نفذتــه الــشراكة اإلمنائيــة "االجتمــاعي

)CONVERGENCES .(   الفئـات الـسكانية    : واستهدف اجملموعة التاليـة
حتسني وحتديث  ) أ: (ومتثلت األهداف الرئيسية للمشروع فيما يلي     . الضعيفة

خلـق  ) ب(اخلدمات االجتماعية اليت تقدمها احلكومة احمللية للمـواطنني؛         
تـوفري اخلـدمات    ) ج(فرص عمل جديدة يف جمال اخلدمات االجتماعية؛        

  . للفئات الضعيفة من السكان مبا ينسجم مع االحتياجات الفعلية هلذه الفئات
الذي نفذتـه  " التعاون من أجل التوظيف) "sinPRAXIS(مشروع سنرباكسيس    •

عاطلون عن العمل،   ال: واستهدف اجملموعة التالية  . الشراكة اإلمنائية سنرباكسيس  
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ومتثل اهلدف األساسي من املشروع يف إجياد أساليب وممارسات         . ونساًء  رجاالً
مبتكرة، من خالل استخدام وإثراء املعارف واخلربات القائمة، عن طريق تنفيـذ       

، أي خدمات التوظيف،    "مثلث التوظيف "إجراءات جتريبية تشمل مجيع عناصر      
  . ونساًء عمل رجاالًووكاالت التوظيف والعاطلون عن ال

الذي نفذته الشراكة اإلمنائية    " البوابة احلديثة لدخول سوق العمل    "مشروع   •
العاطلون عن العمل،   : واستهدف اجملموعة التالية  ". AISCHINIS"آيشينس  
ومتثل اهلـدف   .  واملهاجرون والعائدون إىل الوطن والالجئون     ونساًء  رجاالً

، فعالة ومفيدة مدعمـة     "سوق العمل بوابة لدخول   "األساسي منه يف إنشاء     
من خالل نظام للبحث عن عمل عرب شـبكة اإلنترنـت يـستخدمه             اً  تقني

العاطلون عن العمل والشركات، لتسهيل الوصـول إىل أسـواق العمـل            
  . ولتحقيق توازن أفضل بني العرض والطلب يف جمال التوظيف

    ة ـة اإلمنائي ه الشراك ـالذي نفذت " لـوق العم ـس: احملطة التالية "مشروع   •
"EPI TROCHON" .ل اهلدفـومتث. ة الشباب والشاباتـواستهدف جمموع 

 من خالل تنفيذ سلسلة اً،الرئيسي منه يف متكني الشباب املتعلم وإدماجه مهني
من اإلجراءات لرفع املستوى الفعلي للخدمات الـيت تقـدمها الوكـاالت        

النظم واهلياكل القائمـة،    االجتماعية واملنظمات غري احلكومية والستكمال      
  . مع التركيز على احتياجات الفئات املستهدفة

التعاون "الذي نفذته الشراكة اإلمنائية " تنظيم املشاريع على احلدود   "مشروع   •
واستهدف جمموعـة النـساء يف   )". TOMES( تومس  -احمللي على احلدود    

عمها يف بلدية   ومتثل اهلدف الرئيسي منه يف النهوض باملرأة ود       . بلدية إفروس 
إفروس فيما يتعلق بتعزيز قدرهتا على تنظيم املشاريع عرب وكاالت تعمل يف            

  . حميط البلدية، ومن خالل أشخاص يستفيدون من التكنولوجيات اجلديدة
تطوير نشاط الفئات االجتماعية الضعيفة يف تنظـيم املـشاريع،          "مشروع   •

ذي نفذته الشراكة اإلمنائية    ، ال "وذلك باستخدام املنشآت األوملبية والرياضية    
العاطلون : واستهدف اجملموعة التالية  ". الشراكة يف أعمال ما بعد األوملبياد     "

ومتثل اهلدف الرئيسي منـه يف      . عن العمل من الشباب والشابات واملعوقون     
تعزيز النشاط التجاري للمجموعة املستهدفة عن طريق اسـتخدام املرافـق           

  . الرياضية واألوملبية
إنشاء مشاريع سياحية جديدة مبتكرة على يد خرجيني عاطلني عن     "ع  مشرو •

مشاريع "الذي نفذته الشراكة اإلمنائية     " العمل الجتذاب السياح من أوروبا    
النساء : واستهدف اجملموعة التالية  ". خالقة جديدة من الشباب إىل الشباب     

اخلـرجيني  ، والشباب من اخلرجيني وغري      ونساًء  والعاطلون عن العمل رجاالً   
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: ومتثلت أهدافه الرئيسية للمشروع فيما يلـي      . حىت سن اخلامسة والثالثني   
تشجيع روح املبادرة لدى الشبان والشابات إلنشاء مشاريع صغرية مرنة           )أ(

تقدم خدمات نوعية ومبتكرة لدعم الوحدات السياحية الصغرية يف املنـاطق    
ثبيـت الوظـائف اجلديـدة      ت) ب(جيه اجلنوبية اجلميلة؛    إاملعزولة جلزر حبر    

إنشاء شبكة تعاون بني املؤسسات اليت تقدم       ) ج(للشباب يف تلك املناطق؛     
  . خدمات مبتكرة وذات جودة عالية وجذابة للشباب األورويب

شبكة دعم مؤسسات االقتصاد االجتماعي يف جنوب وشـرق         : "املشروع •
 دعـم    شـبكة  -" DIEKO"الذي نفذته الشراكة اإلمنائيـة دييكـو        " أثينا

ومتثل اهلـدف  . واستهدف جمموعة النساء". مؤسسات االقتصاد االجتماعي  
األساسي للمشروع يف إنشاء حاضنة مبتكرة ملؤسسات االقتصاد االجتماعي         
اجلديدة، اليت تقدم خدمات كاملة تتعلق باملعلومات والتـدريب والـدعم           

م عن تقـدمي الـدع      سيدات أعمال املستقبل، فضالً   /االستشاري للشابات 
  . إلنشاء مؤسسات اجتماعية جديدة

الـذي نفذتـه الـشراكة اإلمنائيـة        ) CRESCENT" (هـالل "مشروع   •
"Kaleidoscope) " العاطلون عن  : واستهدف اجملموعة التالية  ). أنشطة متنوعة

ق بالسياحة  لوفيما يتع . ، والشباب، والنساء، واملعوقون   ونساًء  العمل رجاالً 
ال سيما خالل   " كبريةاً  أبعاد"ىل أهنا اكتسبت    يف البيلوبونيز، جتدر اإلشارة إ    

ومع ذلك، تراجعت، وأدى تراجعها إىل عواقب سلبية علـى   . العقد املاضي 
ويتمثل اهلدف األساسي من املشروع     . النمو االقتصادي والعمالة يف املنطقة    

يف عكس هذا االجتاه، يف حماولة ملعاجلة موضوع العمالة وخباصـة عمالـة             
فة، وموضوع التنمية احمللية االجتماعية واالقتصادية بـشكل        الفئات املستهد 

عام، من خالل اعتماد األسلوب املناسب يف تشكيل وتنظيم وإدارة وتعزيز           
  . البيئية للمنطقة/الثروة الثقافية

اإلطار واحملـاوالت الـسياسية     : االقتصاد االجتماعي يف اليونان   "مشروع   •
". SOCIAL-ECO.GR"منائيـة   الذي نفذتـه الـشراكة اإل     " وهياكل الدعم 

النساء واملعوقون واملهـاجرون والعائـدون إىل       : واستهدف اجملموعة التالية  
ومتثل اهلدف الرئيسي من املشروع يف تعزيـز فلـسفة          . الوطن والالجئون 

  . االقتصاد االجتماعي يف اليونان وممارسته
ملـشاريع  تنظيم ا"الذي نفذته الشراكة اإلمنائية " ٦٤-٤٥   العودة  "مشروع   •

، ونساًء  العاطلون عن العمل رجاالً   : واستهدف اجملموعة التالية  ". االجتماعية
والنساء، واملتقاعدون الذين يتقاضون معاشات تقاعدية ضئيلة، واألشخاص        
الذين تقل أعمارهم عن العمر املطلوب للحصول على املعـاش التقاعـدي            
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هلـدف األساسـي    ومتثل ا . األويل، واألشخاص الذين يعانون من الوحدة     
للمشروع يف دعم البالغني الذين جتاوزوا اخلامسة واألربعـني ويواجهـون           

ويتركز الدعم املقدم يف    . االستبعاد االجتماعي أو االستبعاد من سوق العمل      
إطار املشروع يف إعادة اإلدماج يف سوق العمل من خالل وضـع النـهج،       

ظيم املشاريع االجتماعية   وتقدمي املشورة، والتدريب، وتطوير القدرة على تن      
  ). األدوات واألساليب والدراسات والبحوث(

املناطق النموذجية وتعزيز أنظمة التعلم مدى احلياة يف ممارسـات          "مشروع   •
واستهدف اجملموعـة   ". الدراية الفنية "الذي نفذته الشراكة اإلمنائية     " العمل
. سنون، واملوظفون ، والنساء، وامل  ونساًء  العاطلون عن العمل رجاالً   : التالية

ومتثل اهلدف األساسي منه يف حتقيق التنمية يف املناطق النموذجية ووضع نظم      
إلدماج التعلم مدى احلياة يف ممارسات التوظيف، وذلك لتعزيـز مهـارات     
تكيف العاملني يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وال سيما تكيف املوظفني          

  . اة وانعدام األمان الوظيفيالذين يعانون من التمييز وعدم املساو
الذي نفذتـه الـشراكة اإلمنائيـة      " املساواة يف القوات العسكرية   "مشروع   •

ويهـدف  . واستهدف جمموعة النساء يف القـوات املـسلحة       ". أرتيميس"
 من خالل آليات املراقبة واألعمال التجريبية       -إىل املسامهة   اً  املشروع أساس 

مهارات النساء القتالية : يلي ما يتعلق مبا يف القضاء على التحامل في-اخلاصة 
واإلدارية اليت تؤدي إىل الفصل املهين على أساس نوع اجلـنس، وجعـل             

  . املساواة قابلة للتطبيق يف مجيع مستويات التسلسل اهلرمي
إنشاء آلية لتسهيل ودعم إدمـاج مبـدأ        : تكافؤ الفرص والتنمية  "مشروع   •

 -املوارد البشرية "ذته الشراكة اإلمنائية  الذي نف " تكافؤ الفرص يف بيئة العمل    
ومتثل اهلـدف   . واستهدف النساء )". ANTHISI) (أنثيسي(فرص متكافئة   

األساسي للمشروع يف املسامهة يف إجياد الظروف اليت تساعد يف تأسـيس            
املزيد من املشاريع املتعلقة باملساواة يف فرص العمل وتقدمي الدعم من خالل            

ذجية، خللق بيئة تتـيح التنفيـذ الفعـال لإلجـراءات           القيام بتدخالت منو  
  . املوضوعية املتعلقة باملساواة يف املؤسسات

وفيما يتعلق بالتوعية واإلعالم بشأن مكافحة التمييز، نفذت وزارة العمل واحلمايـة        -٢١٩
 ويف إطـار    اً،وبشكل أكثر حتديد  . االجتماعية سلسلة من إجراءات تعميم املنظور اجلنساين      

 تظاهرة إعالمية ملفتـشي  ٢٠٠٧مج اإلجراءات اجملتمعية ملكافحة التمييز، ُنظمت يف عام      برنا
سالونيكا تتعلق بتنفيذ اإلطار التشريعي اجلديد ملبـدأ املـساواة يف           يالعمل االجتماعيني يف ت   

وانصب موضوع احللقة الدراسية على وجـه التحديـد، علـى تنفيـذ القـانون               . املعاملة
تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة بغض النظر عن األصـل العرقـي       "ن   بشأ ٣٣٠٤/٢٠٠٥ رقم
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القومي، وعن الدين أو املعتقدات األخرى، وعن اإلعاقة اجلسدية أو الـسن أو التوجـه                أو
تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة بـني الرجـل         " بشأن   ٣٤٨٨/٢٠٠٦والقانون رقم   " اجلنسي

مل وبالتعليم والتطوير املهنيني وبـشروط العمـل        واملرأة فيما يتعلق باحلصول على فرص ع      
وباإلضافة إىل ذلك، ُنفذت محلة إعالمية يف أثينا        ". والشروط واألحكام األخرى ذات الصلة    

 ٣٣٠٤/٢٠٠٦القـانون   (عن طريق توزيع منشورات عن اإلطار التشريعي ملكافحة التمييز          
ات عدة يف جمال املساواة     وعالوة على ذلك، اُتخذت إجراء    ). ٣٤٨٨/٢٠٠٦والقانون رقم   

تصوير إعالن تلفزيوين عن األشكال املتعددة للتمييز اليت تواجههـا          ) أ: (بني اجلنسني، منها  
إجراء حبث على املستوى اإلقليمـي      ) ب(؛  "العمل على حتقيق املساواة للمرأة    "املرأة بعنوان   

شاريع للنساء يف املنـاطق     حتقيق تكافؤ الفرص يف جمال التأمني والتمثيل، وتنظيم امل        : "بعنوان
الـيت وضـعها    (الريفية اليت تأثرت جراء السياسة املشتركة اجلديدة املتعلقة باملناطق الريفية           

  ). االحتاد اليوناين الحتادات التعاونيات الزراعية
القـدرة  "واضطلعت وزارة التنمية اليونانية يف إطار الربنامج التـشغيلي املعنـون              -٢٢٠

. نشطة لتعزيز املوارد البشرية، تناولت النساء العامالت وسيدات األعمـال         بعدة أ " التنافسية
وُصممت برامج للتدريب املستمر يف جمال التجهيز واخلدمات هبدف رفع مستوى مهـارات             

وتوىل تنظيم هـذه الـربامج املعاهـُد        . النساء وتكييف املوارد البشرية النسائية بفعالية أكرب      
. ليونانية للصناعات الصغرية واملتوسـطة والـصناعات التقليديـة        القطاعية التابعة للمنظمة ا   

وباإلضافة إىل ذلـك، مت     . امرأة عاملة وسيدة أعمال    ٦ ٧٠٩واستفادت من هذه األنشطة     
على التكنولوجيـات   " استخدام اإلنترنت "سيدة أعمال من خالل برنامج       ٧ ٥٥٨تدريب  

 اليت يتيحهـا اإلنترنـت والتجـارة        اجلديدة للمعلومات واالتصاالت لالطالع على القدرات     
امرأة من جهود رفع مستوى مهارات       ٢ ٢٩١ استفادت اً،وأخري. اإللكترونية يف جمال األعمال   

الباحثني والعاملني يف جمال التكنولوجيا يف اليونان، ومن جهود رفع مستوى استخدام الباحثات             
 البحوث والتكنولوجيا، عـرب     لشبكة اإلنترنت يف التواصل هبدف تعزيز تكافؤ الفرص يف جمايل         

   .وبرنامج الشبكات البشرية) ENTER(، وإنتر )IRON(، وآيرون )PENED(برامج بينيد 
الـربامج التدريبيـة يف جمـال    : وزارة االقتصاد اليونانية ووزارة الداخلية اليونانيـة     -٢٢١

نامج التشغيلي  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة ذات التمويل املشترك يف إطار الرب         
وتتعلق هذه الربامج بتدريب النساء على مهارات املعلومات األساسـية          ". جمتمع املعلومات "
  . نساء على التوايل ١ ٧٠٣نساء و ٣٠ ٨١٠املتقدمة واليت استفادت منها  أو

التـابع لـوزارة العمـل اليونانيـة        " تنمية املوارد البشرية  "نص الربنامج التشغيلي      -٢٢٢
عن تعزيز مساواهتا بالرجل يف االستفادة من          على متكني املرأة، فضالً    ٢٠١٣-٢٠٠٧ للفترة

عن طريق تشجيع املؤسسات والشركاء االجتمـاعيني علـى وضـع           (تنمية املوارد البشرية    
مبادرات تتعلق باملساواة بني اجلنسني يف مكان العمل، وإنشاء هياكل مشتركة بني املؤسسات 

 ).خلإة واملهنية، ومراجعة وتطوير السياسات النشطة يف جمال العمالة،          للتوفيق بني احلياة األسري   
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وينبغي التأكيد على أن هذا الربنامج التشغيلي يضمن للنساء العاطالت عن العمل املسجالت             
 يف املائة من إمجـايل عـدد     ٢٥لالستفادة من سياسة العمالة النشطة هذه حصة تبلغ نسبتها          

وباإلضافة إىل ذلك، نص الربنامج على اختاذ عـدة إجـراءات           . النساء العاطالت عن العمل   
إجراءات يف املشاريع املمولة يف إطار التدريب الـذي       ) أ: (لتشجيع عمالة املرأة، منها ما يلي     

سـيدات األعمـال أو     (إجراءات لتمكني املـرأة     ) ب(ستهدف اكتساب خربة يف العمل؛      
إجراءات لتعيني باحثات يف    ) ج(ملتوسطة؛  من املشاركة يف املؤسسات الصغرية وا     ) العامالت

متكني املنظمات غري احلكومية اليت تشارك فيها نساء مـن إنـشاء مراكـز      ) د(املؤسسات؛  
 إجراءات للتوفيق بني احلياة األسرية واملهنيـة،        )  ه(معلومات بشأن العمالة وتنظيم املشاريع؛      

  . خلإعن القضاء على التمييز املهين،  فضالً
الـذي نفذتـه وزارة     " القدرة التنافسية وتنظيم املشاريع   "الربنامج التشغيلي   وينص    -٢٢٣

 على اختاذ إجراءات لتطوير قدرة املرأة على تنظيم         ٢٠٠٧-٢٠٠٣التنمية اليونانية يف الفترة     
برامج لتعزيز قدرة املرأة علـى تنظـيم        ) أ: (ما يلي اً  ويتضمن بشكل أكثر حتديد   . املشاريع

متكني املرأة من تنظيم املشاريع من خالل هياكـل         ) ب(اريع جديدة؛    متويل مش  -املشاريع  
متكني املؤسسات النسائية يف جمال االقتصاد االجتماعي، مبـا يف ذلـك            ) ج(وأدوات دعم؛   

األنشطة واملبادرات ذات األغراض االجتماعية الواضحة، مثل خدمات الرعاية للمـواطنني            
  . الثقافيةونوعية احلياة ومحاية البيئة والتنمية 

ونظم مركز البحوث التربوية يف منطقة حبر إجية الشمالية بالتعاون مع األمانة العامة               -٢٢٤
تعزيز قدرة النـساء    " تظاهرة بعنوان    ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣٠لشؤون املساواة بني اجلنسني يف      

  ."٢٠١٣-٢٠٠٧على تنظيم املشاريع ضمن اإلطار املرجعي االستراتيجي الوطين للفترة 
 بعـض  ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٥ووضعت منطقة جزر البحر األيـوين يف الفتـرة مـن        -٢٢٥

اإلجراءات للتشجيع على توظيف املرأة، إما من خالل الربامج االستشارية أو من خالل دعم              
. امرأة من هـذه اإلجـراءات      ١ ١٤٠واستفادت  . تنمية قدرة النساء على تنظيم املشاريع     
قة جزر البحر األيوين قامت مبا يلي لتعزيز قدرة املـرأة           وباختصار، جتدر اإلشارة إىل أن منط     

توفري التمويل والقيام مببادرات ترمي إىل صوغ تدابري تقدمي املشورة          ) أ: (على تنظيم املشاريع  
جراءات بتـوفري خـدمات املـشورة       إليتعلق بعض هذه ا   (بشأن التوظيف وتنظيم املشاريع     

 عن العمل من الرجـال والنـساء، والغجـر،        للمجموعات السكانية اخلاصة، مثل العاطلني    
وضع اإلجراءات الرامية إىل تعزيز عمل املرأة، سواء مـن خـالل بـرامج              ) ب(وغريهم؛  

اكتساب اخلربة العملية أو من خالل متويل مشاريع خلق وظائف جديـدة ومتويـل املهـن                
  .  تنظيم املشاريعوضع إجراءات لتطوير عمل املرأة وتعزيز قدرهتا على) ج(املستقلة اجلديدة؛ 

 يف الـشراكة    ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٦وشاركت اللجنة اليونانية لليونسكو يف الفترة من          -٢٢٦
اليت هتدف إىل زيـادة     )) EQUAL(املبادرة اجملتمعية إيكوال     (KALLISTI"اإلمنائية كاليسيت   

ـ  . حضور املرأة يف سوق العمل، وكذلك إىل املسامهة يف التنمية اإلقليمية       ة وشـاركت رابط
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مجعيات التعاون بني نساء بلدان البلقان يف الربنامج، وشـكلت بالتعـاون مـع جامعـة                
ويف هـذا  . كابوديستريان الوطنية يف أثينا وعدد من الوكاالت األخرى شـبكة الكوكـب         

 ٣٠٠مشل إجراء مقابالت مع عينة من       (اإلطار، أُجري حبث حول مسألة البطالة بني النساء         
وُنشرت نتائج املرحلة األوىل من    .  يف النسبة املئوية الوطنية للبطالة     والعوامل اليت تؤثر  ) شخص
ومن خالل االتصاالت اليت أجريت مع الوكاالت ورجال األعمال وممثلي اإلدارات       . الربنامج

وباإلضافة إىل ذلك، نظمت اللجنـة      . اإلقليمية يف مشال اليونان، مت حتديد بعض فرص العمل        
حول ) ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٧مشال اليونان، يف    (مل يف ديدميوتيشو    اليونانية لليونسكو حلقة ع   

وشارك يف  ". دعم املرأة يف جمال العمل من خالل ابتكار فرص لتعزيز وجودها يف سوق العمل             "
 يـدعى إرغـاين    مركز لدعم عمالة املرأة وقدرهتا على تنظيم املشاريع    أيضاً تنظيم حلقة العمل  

"Ergani ."   ُاجتماع للجنـة   ) ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٢-٢٠(قد يف أثينا    وباإلضافة إىل ذلك، ع
من تونس وفرنـسا    اً   شخص ١٥، مبشاركة   "نساء على رأس شركات عاملية    "التنسيقية ملنظمة   

ويف إطار هـذا    . وإيطاليا والواليات املتحدة والكامريون واململكة املتحدة واألرجنتني واليونان       
راءات يف ضوء املؤمتر العاملي احلادي واخلمـسني        االجتماع، مت اعتماد خطة الختاذ بعض اإلج      

   ).٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٢-٩(، يف بوينس آيرس "نساء رئيسات لشركات عاملية"

  إجراءات الشركاء االجتماعيني    
 إىل كـانون    ٢٠٠٤أكتـوبر   /تولت غرفة أثينا للتجارة والصناعة من تشرين األول         -٢٢٧
خطة إرشادية متكاملة من أجل إدارة حملية       : "وع املعنون ، تنسيق املشر  ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

يرمي إىل مواجهة آثار إعادة اهليكلة يف       اً  رائداً  وكان مشروع ". IMPLEMENTفعالة للعمالة   
جمايل السياحة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على العمالة النسائية والتنمية املهنيـة يف             

ع، على وجه التحديد، حتسني املعـارف واملهـارات         وكان اهلدف من املشرو   . منطقة أتيكا 
والقدرات يف الوظائف يف هذين اجملالني، ومحاية املرأة من البطالة فيها، وحتـسني وضـعها               

استحداث نظم وأدوات جديدة ) أ: (املهين، من خالل تنفيذ جمموعة من األنشطة منها ما يلي     
تنفيذ برنـامج تـوجيهي متكامـل؛       للتكيف املهين والتطور واالرتقاء، من خالل تصميم و       

إرساء اخلربات واملمارسات اجليدة يف النظم واألساليب املبتكرة الـيت تنطـوي علـى      )ب(
إدراك الشركات للخصائص املميـزة للمـرأة       ) ج(النهوض باملرأة ومتكينها يف اجملال املهين؛       

ق السياسات الراميـة  تعميم وتوسيع نطا ) د(العاملة، واالستفادة منها بوصفها ميزة تنافسية؛       
وحـال  . إىل تعزيز مهارات العاملني وتعزيز تكافؤ الفرص يف التوظيف والترقـي الـوظيفي         

اكتمال املشروع، مت حتويل الشركات املشاركة إىل مؤسسات لتعليم موظفيهـا ومتكينـهم             
  . وتطوير قدراهتم، وال سيما النساء منهم

، شاركت غرفة أثينـا     ٢٠٠٨يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٣ديسمرب  /ومن كانون األول    -٢٢٨
 الذي نفذته الشراكة اإلمنائية املسماة      Alkistis" ألكيستيس" يف مشروع     أيضاً للتجارة والصناعة 

. EQUAL يف إطار املبادرة اجملتمعية إيكـوال     " شبكة القضاء على االستبعاد االجتماعي للمرأة     "
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 وعلى عدة مستويات مـن      وكان اهلدف من إجراءات املشروع هو التدخل بشكل متكامل        
أجل القضاء على االستبعاد االجتماعي للمرأة، مع التركيز على إجياد فرص متساوية للنـساء     
اللوايت يصعب عليهن االندماج أو إعادة االندماج يف سوق العمل، وعلـى القـضاء علـى              

ة يف سـبيل  القوالب النمطية اجلنسانية يف األسرة، وعلى إشاعة معايري جديدة يف تنظيم العمال        
إنشاء وتشغيل ) أ: (ومت بالتايل تنفيذ اإلجراءات اآلتية. التوفيق بني احلياة العائلية واحلياة املهنية  

أربعة مراكز لتحقيق املساواة، يف أثينا، ومنطقة إيبريوس ومنطقة غرب اليونان ومنطقة مشال             
عاجلة عـدد مـن     جيه، هدفها الرئيسي توفري مراكز خدمات جامعة وحلول متكاملة مل         إحبر  

القضاء علـى الـصور     ) ب(القضايا النسائية املطروحة يف بيئة مؤاتية يسهل الوصول إليها؛          
توفري املعلومات بشأن قضايا    /التوعية) ج(النمطية املتعلقة باملركز االجتماعي واملهين للمرأة؛       

ريب التجرييب  وقد مت التركيز بشكل خاص على توفري املعلومات والتد        . املساواة بني اجلنسني  
للشباب بشأن القضايا اليت تنطوي على حتديد األدوار داخل األسرة والقضاء علـى مجيـع               

تقدمي دعم منسق ومتعدد املستويات للجماعـات       ) د(أشكال العنف املرتيل واالجتار بالبشر؛      
خاصة تتسم باالستبعاد االجتمـاعي، مثـل ضـحايا العنـف املـرتيل،             اً  اليت تعيش ظروف  

خل؛ إت، والالجئات، وربات األسر ذات العائل الواحد، وضحايا االجتار بالبـشر            واملهاجرا
وعمـل هـؤالء    . ضد االستبعاد االجتماعي للمرأة   " شبكة مستشارين "إنشاء وتشغيل    )  ه(

" وحدة استشارية متنقلـة   "املستشارين يف اهلياكل القائمة، فيما حتول جزء من شبكتهم إىل           
تعزيز  )و(دن اليونانية للتوعية واإلعالم بشأن قضايا املساواة؛        قامت بزيارات إىل عدد من امل     

شـبكة  "إنشاء وتشغيل   ) ز(وتشجيع وتطوير أشكال التوظيف اجلديدة اليت تتسم باملرونة؛         
، اليت ُدرِّب أعضاؤها على تقدمي خدماهتم للمنظمات اليت تعمل          "متطوعي العمل االجتماعي  

إنشاء جمموعـة   ) ح(تاجني للدعم يف جمال قضايا األسرة؛       مع النساء والعائالت واألفراد احمل    
  . أنشطة تدريبية تتعلق بقضايا املساواة

وشارك االحتاد اليوناين للمؤسسات يف تنفيذ مذكرة تفاهم بني الـشبكة واألمانـة               -٢٢٩
العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، هتدف إىل إعالم املؤسسات وتوعية القـائمني عليهـا              

. ها لوضع ونشر السياسات الرامية إىل حتقيق تكافؤ الفرص بني الرجل واملـرأة            وحشد دعم 
  : وُنفذت، على وجه اخلصوص، اإلجراءات التالية

دراسة مقارنة لتـسجيل املمارسـات اجليـدة        ) ١: (الدراسات/املسوح  )أ(  
بة متثل  إجراء مسح لعينة مناس   ) ٢(والسياسات العامة املعتمدة على مستوى االحتاد األورويب؛        

مديري املوارد البشرية، لدراسة قناعاهتم ومواقفهم املتصلة بفعالية السياسات واملمارسـات           
جتميع التشريعات ذات اإلطار القانوين     ) ٣(القابلة للتطبيق فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني؛        

دراسة ) ٤(القابل للتطبيق فيما يتصل باملساواة بني اجلنسني ضمن بيئات العمل بشكل عام؛             
التجربة الدولية واألوروبية فيما يتعلق بظروف احلوار االجتماعي حول مسائل تكافؤ الفرص            

إجراء دراسة لتقييم مدى تطبيق مبدأ املـساواة        ) ٥(يف بيئات العمل، وشروط إجرائه ونتائجه؛       
   ل؛إنشاء خارطة طريق للمساواة بني اجلنسني ضمن بيئات العم) ٦(يف هياكل الدعم اخلاصة؛ 
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يقوم االحتاد اليوناين للمؤسسات يف إطار جهوده املتواصلة        : التوعية/اإلعالم  )ب(  
من أجل تعزيز وتنفيذ مفهوم املساواة داخل املؤسسات اليونانية، بإظهار مفهـوم املـساواة              
والترويج له من خالل اإلحالة إىل تقارير نشاطه السنوي ونشراته اإلخبارية الشهرية املتعلقة             

يف واملوجهة إىل أعضائه، واإلشارة إىل مجيع التطورات املستجدة علـى الـصعيدين             بالتوظ
  الوطين واألورويب، فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني يف التوظيف؛ 

، هبدف تسليط الضوء    "املساواة يف التوظيف  "وُنظمت تظاهرة خاصة حول       )ج(  
جلنسني داخل املؤسـسات والقـوات      على العقبات واملشاكل اليت تعيق تنفيذ املساواة بني ا        

املسلحة ووسائل اإلعالم، وكذلك على مسامهة املسؤولية االجتماعية للشركات يف إزالـة            
  احلواجز؛  هذه

ويف موازاة ذلك، استحدث االحتاد اليوناين للمؤسسات وحـدة خاصـة             )د(  
  ؛ )www.sev.org.gr(مت حتميلها على موقع االحتاد " املساواة يف التوظيف: "بعنوان

بالتعاون مع األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، سلط االحتاد الضوء   ) ه(  
أفضل مخس شركات حققـت تكـافؤ       "على جائزة التميز لقطاع األعمال اليت حتمل اسم         

ملنح اجلوائز أُرسي يف اليونان للمرة األوىل، على أسـاس            متكامالًاً  وهي متثل نظام  ". الفرص
 حتديد املؤسسات اليت تعتمد أفضل املمارسات لتعزيز تكافؤ الفـرص ضـمن            جترييب، هبدف 

إىل مجيع املؤسسات من أجل حتـسني       " أمثلة جيدة "بيئات العمل، ومنحها جوائز، مث تقدمي       
  .أدائها يف هذا اجملال

، EQUALوكان االحتاد على رأس مشروعني من مشاريع املبادرة اجملتمعية إيكـوال              -٢٣٠
وحبث املشروع األول يف القـضاء      ". أنثيسي"والشراكة اإلمنائية   " أثينا"اإلمنائية  مها الشراكة   

يف املهن الفنيـة واسـتحداث دور       اً  على التمييز والقوالب النمطية يف سوق العمل، خصوص       
ويهدف املشروع الثاين إىل إجياد آلية مبتكرة لتيـسري         . ملستشار يعىن باملساواة يف املؤسسات    

اة املنظور اجلنساين يف بيئات العمل وتنفيذ إجراءات مثالية ملموسة لتعميم           ودعم تعميم مراع  
  . يف املؤسسات من خالل أنظمة إدارة املوارد البشرية اخلاصة هبا" تكافؤ الفرص"مبدأ 
 ٢٠٠٥وقامت الشبكة اليونانية للمسؤولية االجتماعية للشركات يف الفتـرة مـن              -٢٣١

شاط يف املبادرات ذات الصلة اليت وضعتها على املستوى         شاركت بن ) أ: ( مبا يلي  ٢٠٠٨ ىلإ
تعاونت مع خرباء املفوضـية     ) ب(األورويب اللجنة املعنية باملسؤولية االجتماعية يف أوروبا؛        

األوروبية إلعالم الشبكة نفسها وإعالم أعضائها بشأن التطورات املـستجدة فيمـا يتعلـق     
قامـت  ) ج(األورويب واملؤسسات األوروبيـة؛     باملساواة بني اجلنسني على مستوى االحتاد       

بتكليف من وزارة العمل بتنفيذ مشروع يتضمن استحداث أداة مبتكرة لتقيـيم سياسـات              
ومشل هذا املشروع دمج أداة مماثلـة       . املساواة بني اجلنسني اليت تعتمدها املؤسسات اليونانية      

 وهلذا الغرض، مت تنظـيم حلقـيت        .على املستوى األورويب، وترمجتها إىل اليونانية، وتوطينها      
  .  ومت خالهلما مناقشة مسألة تكافؤ الفرص بشكل مستفيضاً، شخص٢٠عمل شارك فيهما 
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ويف إطار استحداث أشكال جديدة من تنظيم العمالة ضم الشركاء االجتماعيون إىل       -٢٣٢
عد مـن   بشأن العمل عن ب   اً  إطارياً   اتفاق ٢٠٠٩-٢٠٠٨عقد العمل اجلماعي الوطين للفترة      

املتوقع أن يسهم الترويج له يف حتقيق التوفيق بني احلياة األسرية واملهنيـة وتعزيـز إمكانيـة             
ويف هذا السياق، شارك االحتاد اليوناين للمؤسسات يف إجراء دراسة خاصـة            . توظيف املرأة 

  . بشأن العمل عن بعد
 برامج  -إرمييون   " :، نفذ االحتاد الوطين للتجارة اليونانية مشروع      ٢٠٠٨ويف عام     -٢٣٣

، الذي يشمل تثقيف التجار والعاملني يف املؤسسات التجارية، وغريهم          "للتعلم مدى احلياة    
وكانـت  . من العاملني أو العاطلني عن العمل، بشأن القضايا املتصلة بالتجارة وتنظيم املشاريع           

على  وعالوة. تدربني يف املائة من مجيع امل     ٦٠مشاركة املرأة يف هذا املشروع مهمة، إذ شكلت         
) أساساً(ذلك، ويف إطار احلساب اخلاص بالتشغيل والتدريب املهين، الذي ميوله أرباب العمل             
 يف  ٦٠ والعاملون، أُدرجت برامج تتعلق بالعمالة والتدريب املهين، تشارك فيها املـرأة بنـسبة            

  .  تتسم بالضعفاملائة، هبدف حتقيق التوازن يف معدالت مشاركة املرأة جمال العمل اليت

  إجراءات املنظمات غري احلكومية    
اقترح احتاد حقوق املرأة عن طريق ممثله يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، إدخـال                -٢٣٤

، هبدف تطبيـق توجيهـات االحتـاد        ٣٤٨٨/٢٠٠٦إضافات وتعديالت إىل القانون رقم      
لوطنية حلقوق اإلنسان هـذا     واعتمدت اللجنة ا  . األورويب والدستور اليوناين على حنو أفضل     

. االقتراح يف جلسة عامة وقدمته إىل وزارة العدل واألحزاب السياسية ومجيع أعضاء الربملان            
وعالوة على ذلك، اضطلع احتاد حقوق املرأة بناء على دعوة وجهتها وزارة العمل واحلماية              

اعي األورويب وبرامج   االجتماعية إىل املنظمات غري احلكومية لتنفيذ مشروع الصندوق االجتم        
، بتنفيذ خطة عمل عنواهنا     "مكافحة التمييز يف جمال التوظيف وسوق العمل      "الوزارة، هبدف   

 /، من متـوز   "مكافحة التمييز بني اجلنسني يف سوق العمل مع التركيز على التحرش اجلنسي           "
ـ      . ٢٠٠٨يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٧يوليه   د عنواهنـا   واخُتتم الربنامج بتنظيم تظاهرة ليوم واح

   ).٩/٦/٢٠٠٨" (سياسات االحتاد األورويب: املساواة بني اجلنسني ومكافحة التحرش اجلنسي"
، شاركت مجعية الشابات املسيحيات اليونانيات يف اإلجراء الثالث         ٢٠٠٥ويف عام     -٢٣٥

وعقدت بعـض النـدوات     ".  املساواة -ديسموس  : ضمن مشروع املبادرة اجملتمعية إيكوال    
ى التجربة لعرض ونشر املعارف املكتسبة خالل العملية اليت نفذها مركز توظيـف       القائمة عل 

لتقدمي اخلدمات الداعمة للنساء الباحثات       متكامالً  املرأة التابع هلا يف أثينا، والذي ميثل هيكالً       
 من املهنيني واملتطوعني رجاالً(  ممثال٣٢ًوقد ُعقدت مخس ندوات جتريبية حضرها . عن عمل 
للتطبيقات اجليـدة يف جمـال      اً  عملي  كما أصدرت مجعية الشابات املسيحيات دليالً     . )ونساًء

ملساعدة املنظمات غري احلكومية املهنيـة األخـرى        (تقدمي املشورة للنساء فيما يتعلق بالعمل       
وعالوة على ذلك، شـاركت مجعيـة       ). وغريها من اهليئات القانونية اخلاضعة للقانون العام      

، " التعاون من أجـل التوظيـف      -التطبيق العملي   "ت يف الربنامج املعنون     الشابات املسيحيا 
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). ٢٠٠٧-٢٠٠٥(وكان شريكها الرئيسي هو منظمة نوسـتوس لإلدمـاج االجتمـاعي            
إنـشاء خدمـة    ) أ: ( مبا يلـي   - فرع اليونان    -اضطلعت مجعية الشابات املسيحيات      كما

تنظـيم دورة   ) ب(عن قضايا العمالة؛    استقبال العاطلني عن العمل وتزويدهم مبواد إعالمية        
هبدف تلبية )  ساعات٧( أثناء العمل وتدريباً)  ساعة١٨(خاصة ضمت حلقة عمل مواضيعية 

االحتياجات التدريبية ملوظفي االستقبال العاملني مع مجيع مراكز خدمات الدعم املـصاحب            
ة املـشروع، اتـصلت     وطوال فتر ) ج(املشِاركة، فيما يتعلق باستقبال العاطلني عن العمل؛        

 مؤسسة وقدمت معلومات إىل أرباب العمل بشأن املمارسات الـيت تعـزز             ٢٠جمموعه   مبا
املسؤولية االجتماعية للشركات، مستعينة بأدوات جتريبية لتقـدمي املـشورة واملعلومـات؛            

 ،٢٠٠٧ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠٦يونيه  /ة، يف الفترة من حزيران    أ امر ٢٢٠استقبلت   )د(
". املواهـب الكامنـة   " و  منهن يف الربنامج الذي يطبق أدوات لقياس االستعداد        ١٣٠بلتقُ

ملدة أربعة أشهر يف شـركات اختارهـا مستـشارو          اً  وُوضعت النساء الست األقل محاس    
اإلجراءات الرامية  "ويف إطار   . يتناسب مع مؤهالهتن     منهن عمالً  ٤٩وقد وجدت   . التوظيف

، نفـذت مجعيـة الـشابات       "نشطة من املنظمات غري احلكومية    إىل تعزيز العمالة مبشاركة     
ومشلت مجيـع   .  مخس خطط عمل   ٢٠٠٨-٢٠٠٧ فرع اليونان خالل الفترة      -املسيحيات  

واستفادت الشابات العاطالت عن العمل     . األنشطة املدرجة يف اخلطط تعزيز عمالة الشابات      
  . ة من األنشطة املقررةاملسجالت لدى منظمة استخدام القوى البشرية استفادة مباشر

وللتشجيع على توظيف املرأة ومتكينها، شارك االحتاد النسائي اليوناين يف الـربامج              -٢٣٦
اإلجراءات املتكاملة لتحقيق التنمية احلضرية يف املناطق احملليـة         "الربنامج التشغيلي   ) أ: (التالية

 -٣-٥التـدبري   "(لعمالـة   التدريب املهين وا  "الربنامج التشغيلي   ) ب(؛  )٢٠٠٥" (الصغرية
ويف موازاة ذلك، تعاون االحتاد النسائي ). ٢٠٠٦-٢٠٠٥) (التدخالت املتكاملة لصاحل املرأة

:  مع معهد التدريب الشعيب ونظم تظاهرة ليوم واحد حتـت عنـوان           ٢٠٠٧اليوناين يف عام    
  ". وظائف للجميع"

  إجراءات أمني املظامل اليوناين    
). A ١٠١املـادة   (ين هو سلطة مستقلة مسجلة يف دستور اليونان         أمني املظامل اليونا    -٢٣٧

وتتمثل مهمته الرئيسية يف التوسط بني اإلدارة العامة واملواطنني هبـدف محايـة حقـوقهم،               
وقد مت  ). ٣٠٩٤/٢٠٠٣القانون رقم   (والسهر على قانونية القرارات ومكافحة سوء اإلدارة        

ة ختتص مبراقبة تنفيذ مبـدأ املـساواة يف املعاملـة يف            تعيني أمني املظامل اليوناين بصفته وكال     
وتقوم كل سلطة عامـة  . القطاعني العام واخلاص، مبشاركة مفتشية العمل يف القطاع اخلاص      

ويف حالة حـدوث انتـهاك،      . تتلقى اهتامات بانتهاك هذا القانون بإحالتها إىل أمني املظامل        
ا أخفق يف حله، حييله إىل اهليئات املختصة لتنفيذ         يتدخل أمني املظامل اليوناين حلل الرتاع، وإذ      

ويقدم أمني املظامل اليوناين إىل الربملان اليونـاين،        . الرقابة التأديبية إذا كان هناك انتهاك فعلي      
وُيرسـل هـذا    . مارس/عن التمييز اجلنساين إىل جانب تقريره السنوي يف آذار        اً  خاصاً  تقرير
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ة لشؤون املساواة بني اجلنسني اليت تضع توصـياهتا وتـدخالهتا          إىل األمانة العام    أيضاً التقرير
املتصلة برصد تنفيذ التشريعات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وتعزيـز التـدابري التـشريعية              

  . إىل هذه البياناتاً إلعماهلا املوضوعي، استناد
أمني املظـامل   يف إطار تثقيف مؤسسة     : تثقيف موظفي مؤسسة أمني املظامل اليوناين       -٢٣٨

ملوظفيها بشكل متواصل هبدف مواكبة اإلجراءات اجملتمعية وغريها من اإلجراءات، شـارك            
بعض موظفي املؤسسة يف أنشطة تثقيفية يف اجملال القانوين عن املساواة يف املعاملة بني اجلنسني      

رات عن املساواة   ، ويف مؤمت  )نظمها مركز مؤمترات أكادميية القانون األورويب يف تريري، أملانيا        (
بني اجلنسني ُعقدت يف اخلارج، كما شاركوا كمحاضرين يف حلقات تدريبية لكبار موظفي             

  ). نظمها معهد التدريب التابع للمركز الوطين لإلدارة العامة واحلكم احمللي(اإلدارة العامة 
) ٢٠٠٨مايو  /أيار(تلقى مركز املساواة بني اجلنسني منذ تأسيسه        : دراسة البالغات   -٢٣٩

بشأن عدم املساواة يف املعاملـة يف اجملـال املـشمول           اً   بالغ ١٥٥،  ٢٠٠٨وحىت هناية عام    
بينما اً   بالغ ٢٤، بلغ عدد البالغات هبذا الشأن       ٢٠٠٧ويف عام   . EC/٢٠٠٢/٧٣بالتوجيه  

أكتوبر عندما بدأ نفاذ القانون وحىت هناية /من تشرين األول (٢٠٠٦بلغ عدد التقارير يف عام     
، ارتفع عدد هذه    ٢٠٠٩ وجتدر اإلشارة إىل أنه خالل الربع األول من عام           .اً بالغ ١١) العام

، ورد ثلث   ٢٠٠٨ديسمرب  / وكانون األول  ٢٠٠٨يونيه  /وبني حزيران . ٢٥٠البالغات إىل   
تلك البالغات من رجال ادعوا تعرضهم لعدم املساواة يف املعاملة، وذلك بسبب حرماهنم يف              

زة األبوة يف العمل أو عدم استفادهتم من اللوائح املطبقة على النساء            معظم احلاالت، من إجا   
مثل برنامج دعم العاملني اجلدد حلساهبم اخلاص الذي تنفذه منظمة اسـتخدام            (أو األمهات   

وباإلضافة إىل ذلك، جاءت البالغات املتعلقة بعدم املـساواة يف املعاملـة            ). القوى البشرية 
 يف املائة تتعلق بـشروط      ٦٦,١٣) أ: (العائلية على النحو التايل   بسبب نوع اجلنس أو احلالة      

 يف  ٨,٠٦) ج( يف املائة تتعلق باحلصول على فرص عمـل؛          ١٢,٩٠) ب(العمل وأحكامه؛   
 ٤,٨٤ ) ه( يف املائة بالوضع املتعلق بإهناء اخلدمـة؛         ٦,٤٥) د(التدريب املهين؛   /املائة بالتعليم 

وفيما يتعلق بأنواع التمييـز   . اخلدمة/املائة باالرتقاء يف املهنة    يف   ١,٦٢) و(يف املائة بالعمالة؛    
 يف املائة من البالغات تتعلـق       ٣٤,٢٩) أ: (٣٤٨٨/٢٠٠٦اليت أُلغيت مبوجب القانون رقم      

 يف املائة تتعلق بالتعرض لسوء املعاملة نتيجة االستفادة من          ١٥,٧١) ب(بالتمييز غري املباشر؛    
 يف املائـة تتـصل بـالتمييز غـري املباشـر؛            ١٤,٢٩) ج(جر؛  إجازة األمومة املدفوعة األ   

إجـازة تربيـة    / بالتعرض لسوء املعاملة نتيجة االستفادة من اإلجازة الوالديـة         ١٢,٨٥ )د(
 يف املائة بالتعرض ٢,٨٦) و( يف املائة بالتحرش اجلنسي؛ ٤,٢٩ ) ه(األطفال املدفوعة األجر؛ 

  . يف املائة تتعلق بالتمييز املتعدد١,٤٣) ز(لسوء املعاملة بسبب نوع اجلنس؛ 
إصدار التقارير السنوية اخلاصة ألمـني املظـامل اليونـاين،          ) أ: (األنشطة اإلعالمية   -٢٤٠
إصـدار  ) ب(؛  )بـاللغتني اإلنكليزيـة واليونانيـة     (هيئة تروج للمساواة يف املعاملة       بوصفه
، يف "ل والنـساء يف العمـل  حنن ندافع عن املساواة يف معاملة الرجـا     "إعالمية بعنوان    نشرة
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، وهي نشرة موجهة إىل املوظفني واملتدربني املهنيني وكل من          ٢٠٠٨ديسمرب  /األول كانون
أمني املظـامل   "استحداث صفحة خاصة على شبكة اإلنترنت بعنوان        ) ج(يبحث عن عمل؛    

أمني "وان  حتميل مدخالت خاصة بعن   ) د(على موقع أمني املظامل،     " املعين باملساواة يف املعاملة   
، يف ورقة املعلومات اإللكترونية اخلاصة به، وذلك على         "املظامل املعين بعدم املساواة يف املعاملة     

صفحة أمني املظامل مرة كل ثالثة أشهر، وإرساهلا عن طريق الربيد اإللكتـروين إىل أكثـر                
 لنقابات العمالية  اجتماع بني موظفي دائرة املساواة بني اجلنسني، وممثلي ا         )  ه( عنوان؛   ٦٠٠ من

  . واملنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال قضايا املساواة بني اجلنسني ومحاية حقوق املرأة
. ٣٤٨٨/٢٠٠٦التعاون بني أمني املظامل ومفتشية العمل يف إطار القـانون رقـم               -٢٤١

وبشكل . ينوأُرسي للمرة األوىل، هيكل للتعاون النشط بني مفتشية العمل وأمني املظامل اليونا           
 من القـانون رقـم   ١٣ من املادة   ٨ فإن مفتشي العمل ملزمون مبوجب الفقرة        اً،أكثر حتديد 

 بإبالغ أمني املظامل اليوناين بالتهم املتعلقة بالتمييز بني اجلنـسني يف العمـل              ٣٤٨٨/٢٠٠٦
 املظامل  وعالوة على ذلك، فإن أمني    . وتقدمي النتائج اليت يتوصلون إليها أثناء قيامهم بالتفتيش       

ويتمثل اهلدف  . اليوناين مكلف بإجراء البحث بنفسه واختاذ القرار النهائي فيما يتعلق بالتهمة          
األساسي من هذا التعاون يف إتاحة سبل فعالة إلعادة تطبيق املساواة يف املعاملة بني الرجـل                

ون يف اختـاذ    واملرأة يف مكان العمل خارج نطاق القضاء ألن ضحايا التمييز يف اليونان يتردد            
  . إجراءات قانونية

  التوفيق بني احلياة األسرية واملهنية    
مت إسناد صالحية تشغيل احلضانات العامة إىل منظمات احلكم احمللي مبوجب ثالثـة         -٢٤٢

بني ) ٣١٠٦/٠٣ والقانون رقم    ٢٢٨٨/٠١ والقانون رقم    ٢٢١٨/٩٤القانون رقم   (قوانني  
ضانة املنقولة تعمل بوصفها كيانات قانونيـة       وقد أصبحت دور احل   . ٢٠٠٣ و ١٩٩٤عامي  

 مـن   ٢٣٩للمادة  اً  خاضعة للقانون العام على صعيد البلديات وصعيد اجملتمعات احمللية، وفق         
وينطبق ذلك، . ، ولقانون البلدية واجملتمع احمللي)G.G. A’ 114 (٣٤٦٣/٢٠٠٦القانون رقم 

اجلماعـات  /ضة تابعة للبلديات  دار حضانة ورو   ١ ٧٣٦خالل الفترة قيد االستعراض، على      
من مثانية أشهر إىل سن القيد      (  وطفالًاً  رضيع ٧٨ ٢٧٢احمللية، ذات قدرة استيعابية تصل إىل       

ومت إنشاء عدد كبري من هذه املؤسسات يف إطـار الربنـامج            ). اإللزامي يف التعليم االبتدائي   
من اجملموعة جيم من إطـار      اً  الذي يشكل جزء  " العمالة والتدريب املهين  "التشغيلي املعنون   

. الدعم اجملتمعي، وذلك من منطلق دور هذه املؤسسات االجتماعية يف تيسري عمـل املـرأة              
أسهمت اإلجراءات املبينة هنا يف التوفيق بني احلياة األسرية واملهنية، ويف تغـيري األدوار               كما

  . النمطية فيما يتعلق بتربية األطفال
 اليت شاركت فيها عدة     -االستبعاد االجتماعي للمرأة    ووضعت شبكة القضاء على       -٢٤٣

، "ألكيـستيس " مشروع   -وكاالت، مبا يف ذلك األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني           
وكان اهلدف األساسي منه هو التوفيق بني احلياة األسرية         . الذي ُنفذ يف أربع مناطق من البلد      
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 توفري خدمات املشورة والدعم للموظفني املعيلني،       :واملهنية للرجال والنساء من خالل ما يلي      
والقضاء على الصور النمطية املتعلقة بأدوار اجلنسني داخل األسرة والترويج ملعايري جديدة يف             

وأُنشئت هلذا  . تنظيم العمالة هبدف التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة املهنية للفئات املستهدفة          
ة، وشبكة من متطوعي العمل االجتماعي، وشـبكة مـن          الغرض أربعة مراكز لدعم األسر    

املستشارين يف كيفية حتقيق املساواة بني اجلنسني، ووحدات استشارية متنقلة للعائالت الـيت             
. عن سجل إلكتروين ملتطوعي اخلدمة االجتماعيـة        تعاين من مشاكل استبعاد خاصة، فضالً     

نامج الذي شاركت فيه األمانـة العامـة        ويف إطار اإلجراءات املنفصلة املتخذة يف إطار الرب       
مؤمتر استمر يومني حول تقدمي     ) أ: (لشؤون املساواة بني اجلنسني، ُنظمت التظاهرات التالية      

املشورة تناول شؤون األسرة والعمل وعرض الُنهج واملنهجيات اجلديـدة وأدوات تقـدمي             
وباإلضافة إىل ذلـك،    . املهنيةمؤمتر بشأن التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة        ) ب(املشورة؛  

تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف أمناط التوظيف املرنة "  بُوضعت خطة لتحقيق املساواة تتعلق 
منهجية التنفيذ والفوائد اليت ُيتوقع أن جتنيها املؤسـسات   : املتوسطة - يف املؤسسات الصغرية  

  ". والعاملون فيها
، قام مركز البحوث للمساواة بني اجلنـسني        ٢٠٠٦ىل  إ ٢٠٠٥وخالل الفترة من      -٢٤٤

باعتباره وكالة تنسيقية، وهو هيئة ختضع إلشراف األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، 
استعراض دور الرجال يف احلياة العملية واحلياة      : شركاء متساوون "بتصميم الربنامج األورويب    

جال واآلباء بشكل رئيسي، بـشأن ضـرورة   ، الذي يهدف إىل توفري املعلومات للر   "اخلاصة
ومشل الربنامج املنطقة اجلغرافية الـيت      . التوفيق واملواءمة بني التزاماهتم املهنية وحياهتم األسرية      

: وُنفذت يف إطار الربنـامج، اإلجـراءات التاليـة        . تضم اليونان والربتغال وبولندا وقربص    
بث إعالن  ) ب(ليزية والبولندية والربتغالية؛    إصدار نشرة وملصق باللغات اليونانية واإلنك      )أ(

عقـد حلقـات    ) ج(عن ألعاب تربوية للرضع والطالب املراهقني؛         تلفزيوين وإذاعي فضالً  
، يف هرياكليـون وبـاتراس،      "دور األب يف التوفيق بني احلياة املهنية والعائلية       "دراسية حول   

رباب العمل واملعلمني وممثلي املنظمات غري مبشاركة األطراف املعنية احمللية، وممثلي العاملني وأ     
املساواة بني اجلنسني ودور الرجل يف      "عقد مؤمتر أورويب بشأن     ) د(احلكومية، وما إىل ذلك؛     

 إجراء حبث حول    )  ه( يف أثينا؛    ١٠/١٢/٢٠٠٦يف  " االجتاهات والتكهنات : العمل واألسرة 
توفري كتيب باللغتني   ) و(؛  "خلاصة ا - األسريةدور اآلباء يف املوازنة بني احلياة املهنية واحلياة         "

  . االنكليزية واليونانية عن التوفيق بني احلياة املهنية والعائلية
وباإلضافة إىل ذلك، شارك مركز البحوث للمساواة بني اجلنـسني، كـشريك يف               -٢٤٥

آلليـة  ، الذي تولت تنـسقيه ا     "مسؤولية اجلنسني : املساواة بني اجلنسني  "الربنامج األورويب   
وهو برنامج يتعلـق بتـوفري      . ٢٠٠٦-٢٠٠٥الوطنية حلقوق املرأة يف قربص، خالل الفترة        

املعلومات وزيادة الوعي لدى الرأي العام بشأن ضرورة وفوائد مشاركة الرجال يف تعزيـز              
  . املساواة بني اجلنسني



CEDAW/C/GRC/7 

GE.11-41565 86 

لـدعم  ويف إطار الربنامج التشغيلي اإلقليمي التابع للمجموعة جيم مـن إطـار ا               -٢٤٦
 منطقة من منـاطق البلـد       ١٣مت متويل العديد من خدمات الرعاية االجتماعية يف          اجملتمعي

من هياكل الرعاية     هيكالً ١ ٢٥٠وخالل هذه الفترة، مت إنشاء وتشغيل     ). ٢٠٠٦-٢٠٠٠(
وإىل جانـب   . من املواليد والرضع واألطفال واملسنني واملعوقني      ٧٢ ٢٧٧االجتماعية لفائدة   

اشرة اليت جيلبها ذلك للمرأة العاملة نتيجة تقليص االلتزامات العائلية، جيدر التأكيد            الفائدة املب 
  .  معظمهم من النساءاً،موظف ٥ ٠٥٢على أن هذه اهلياكل توفر فرص عمل حلوايل 

نفذت الشراكات اإلمنائية   ) Bاجملموعة   (EQUAL ويف إطار املبادرة اجملتمعية إيكوال      -٢٤٧
  : مسة التاليةإيكوال املشاريع اخل

ستحداث نوبات  اتسهيل احلياة املهنية للمرأة دون متييز عن طريق         "مشروع   •
وهو مشروع نفذته الـشراكة اإلمنائيـة       " عمل تراعي الظروف االجتماعية   

واستهدف جمموعة النساء واألشخاص الذين يواجهـون       " التدخل التوفيقي "
ومتثلـت األهـداف   . يـة صعوبات يف اجلمع بني احلياة العائلية واحلياة املهن    

استحداث نوبات عمل تراعي الظـروف      ) أ: (األساسية للمشروع فيما يلي   
تشغيل ) ب(االجتماعية يف اجملموعات القائمة اليت تقدم الرعاية االجتماعية؛         

توعية املؤسسات والنـساء العـامالت      ) ج(هياكل دعم العمالة النسائية؛     
لعمل، للقضاء علـى الـصور      حلساهبن والنساء العامالت والعاطالت عن ا     

  . النمطية املتعلقة بأدوار اجلنسني
" شبكة التضامن االجتماعي للتوفيق بني احلياة األسرية واملهنيـة        "مشروع   •

: ويستهدف اجملموعـات التاليـة    ". زفكسي"الذي نفذته الشراكة اإلمنائية     
النساء، واألشخاص ذوو اإلعاقة، واألشخاص الذين يواجهون صـعوبة يف          

يق بني احلياة العائلية واحلياة املهنية، والعاملون حلـساهبم اخلـاص يف            التوف
مؤسسات عائلية صغرية ومتوسطة احلجم، والعاطلون عن العمل يف املناطق          

ومتثلت األهداف الرئيسية للربنـامج     . اليت تعيش حالة ختلف، وما إىل ذلك      
ساواة بني الرجل   تشجيع إدارة االلتزامات العائلية على قدم امل      ) أ: (فيما يلي 
 مع التـشديد علـى الـدور        - يف إطار من اإلجراءات الداعمة       -واملرأة،  

دعم أنشطة املـوظفني يف أوقـات       ) ب(املزدوج للمرأة العاملة وربة املرتل؛      
الفراغ من خالل تنظيم شبكة تضامن اجتماعي، مع تقدمي دعم مواز للفئات            

  .  الرعاية االجتماعية التفاعليةاالجتماعية الضعيفة من خالل إدخال مبدأ تقدمي
احلـق يف تأسـيس   "الذي نفذته الشراكة اإلمنائيـة    " األسرة أوالً "مشروع   •

النساء، واألشخاص الذين يواجهـون    : ويستهدف اجملموعات التالية  ". أسرة
صعوبة يف التوفيق بني احلياة العائلية واحلياة املهنية، واألسـر ذات العائـل             
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ئيسي منه هو إعداد وتنفيذ هنج شـامل لتعـديل          وكان اهلدف الر  . الوحيد
  . البارامترات اليت حتول دون التوفيق بني احلياة العائلية واحلياة املهنية

شبكة القـضاء علـى     "الذي نفذته الشراكة اإلمنائية     " ألكيستيس"مشروع   •
ضحايا العنف  : ويستهدف اجملموعات التالية  ". االستبعاد االجتماعي للمرأة  

جتار الدويل يف البشر، وأرباب األسر الـذين يعيلـون أسـرهم            املرتيل واال 
لوحدهم، واألشخاص الذين يواجهون صعوبة يف التوفيق بني احلياة العائلية          

وكـان  . واحلياة املهنية، واملهاجرون واملهاجرون الذين أُعيدوا إىل أوطاهنم       
يف اهلدف الرئيسي من املشروع هو إنشاء وتشغيل أربعة مراكز دعم لألسر            

أتيكا، وإيبريوس، وغرب اليونان، ومنطقة مشال حبـر        (أربع مناطق من البلد     
إىل تقدمي الدعم باملـشورة واملعلومـات واخلـدمات         اً  ، ترمي أساس  )إجيه

املتعلقة بسلسلة من القضايا املتصلة بالعاملني من ) جممعات خدمات متكاملة(
ز إىل القضاء علـى     وباإلضافة إىل ذلك، هتدف هذه املراك     . الرجال والنساء 

القوالب النمطية املتصلة بأدوار املرأة االجتماعية واملهنية، يف توفري املعلومات          
عن تشجيع أمناط جديدة      والتوعية بشأن قضايا املساواة داخل األسرة، فضالً      

  . من التوظيف تتسم باملرونة
املـساعدة  "الذي نفذته الـشراكة اإلمنائيـة       " املساعدة األسرية "مشروع   •

واستهدف جمموعة األشخاص الذين يواجهون صعوبة يف اجلمـع         ". ألسريةا
واهلدف الرئيسي منه هو اإلسهام يف دعـم     . بني احلياة العائلية واحلياة املهنية    

العاملني الذين يعانون من مشاكل أسرية، من خالل توفري خـدمات ذات            
  . طابع اجتماعي

تنظيم ) أ: (ية حقوق املرأة مبا يلي    ، قامت مجع  ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥وخالل الفترة من      -٢٤٨
: التوفيق بني احلياة املهنية واألسرية للرجال والنساء      "حول  ) ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٦(حوار عام   

إيالء أمهية خاصة يف إطار الربنامج املشترك بني احلكومات التابع          ) ب(؛  "التشريع واملمارسة 
عائلية واملهنية، من وجهة نظر اجتماعيـة       لرابطة نساء مشال أوروبا، للتوفيق بني االلتزامات ال       

تقدمي توصيات وشروح   ) ج(؛  )فرنسا واليونان وإيطاليا والربتغال   (وقانونية، يف أربعة بلدان     
من يأبه حقـا؟    "يف املؤمتر الذي عقده وفد مجاعة الضغط النسائية األوروبية اليوناين بعنوان            

  ".  العائلية تكافؤ الفرص يف اجلمع بني احلياة املهنية واحلياة
لعموم اليونان يف أثينا    اً  مفتوحاً  ، نظم االحتاد النسائي اليوناين مؤمتر     ٢٠٠٧ويف عام     -٢٤٩
، نظـم مـسابقتني     ٢٠٠٨ويف عـام    ". التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة املهنية     : "بعنوان

والثانية " نفسهخمتلفون، لكن حمبوبون بالقدر     "مدرسيتني يف التعليم االبتدائي، األوىل بعنوان       
الدور اخلـاص لـألم واألب يف     "، إضافة إىل تظاهرة من يوم واحد بعنوان         "أنا وأيب "بعنوان  

  ". أيامنا هذه
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مؤمتر دويل مبشاركة منظمة الوساطة     ) أ: (ونظم وفد االحتاد النسائي اليوناين ما يلي        -٢٥٠
عن تيسري أمور  ة، فضالًوالتحكيم حول القضايا ذات الصلة باملشاركة يف املفاوضات اجلماعي     

مبادرة املـرأة   "مؤمتر أورويب، بالتعاون مع منظمة      ) ب(األشخاص ذوي االلتزامات العائلية؛     
؟ تكافؤ الفرص يف التوفيق بني احلياة الشخصية        من يأبه حقاً  :"غري احلكومية بعنوان  " والصحة

  ". واملهنية والعائلية 
انية، من خالل مشاركتها يف مشروع مـن        ووضعت جلنة املساعدة االجتماعية اليون      -٢٥١

 يهدف إىل التوفيق بني احلياة العائلية واحلياة املهنية،        EQUAL مشاريع املبادرة اجملتمعية إيكوال   
  . من اآلراء واملقترحاتاً وثيقة يف هذا الصدد تتضمن عدد

  ١٢املادة     
  الصحة والربامج العائلية

يف متكني املـرأة وإتاحـة      اً  حامس  ية للمرأة عامالً  ميثل تعزيز الصحة اإلجنابية واجلنس      -٢٥٢
وتشري التوجيهات وااللتزامات األوروبية والدولية اجلديدة يف جمـال         . املشاركة املتساوية هلا  

الصحة، وتوفري اخلدمات الطبية والربامج العائلية إىل وجود حاجة للقيام ببحوث وحتلـيالت             
 .اًأساسـي اً  ة يف النهوض بالرجل واملرأة هـدف      وإجراءات تراعي نوع اجلنس وحتديد املساوا     

ويستدعي ارتباط القضايا الصحية بالظروف االجتماعية اختاذ مبادرات وصـوغ إجـراءات            
  . للنهوض بصحة املرأة وتعزيز حقوقها يف هذا اجملال

  إجراءات اإلدارة العامة    
االحتاد اليوناين لدعم   نشرت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني بالتعاون مع            -٢٥٣

مرضى ترقق العظام نشرة معلومات تتعلق بالكشف عن مرض ترقق العظام والوقايـة منـه               
ومتثل هذه النشرة سياسة األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني بشأن إدماج            . ومكافحته

  . املنظور اجلنساين يف جمال الصحة العامة
، شارك مركز البحـوث     ٢٠٠٨أكتوبر  /ن األول  وتشري ٢٠٠٦يونيه  /وبني حزيران   -٢٥٤

          النهوض بـصحة املـرأة واألمومـة املأمونـة        "للمساواة بني اجلنسني كشريك يف مشروع       
، يف إطار برنامج أرخبيل املتوسط الثالث باء املشترك بني األقـاليم            "WHEALTHاملسمى   -

سيما اجلزر واملناطق النائية، بقضايا      ومتثل اهلدف من املشروع يف توعية املرأة، ال       . األوروبية
وحـصوهلا علـى    ) خلإسرطان الرحم والثدي، والرضاعة الطبيعية،      (الصحة ومحاية األمومة    

وتشمل اإلجراءات املتصلة بربنامج مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني         . املعلومات الصحية 
تنظيم محلة إعالم ) ب( اليونان؛ تسجيل البيانات املتعلقة باحلالة الصحية للمرأة يف) أ: (ما يلي

ومشلت محلة اإلعالم والتوعية    ". حتدثي إىل طبيبك  : ميكنِك االهتمام بصحتكِ  "وتوعية بعنوان   
، "الوقاية من الـسرطان   : "منشور بشأن الوحدات املواضيعية التالية     ١١٠ ٠٠٠هذه طباعة   
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ملـصق   ٦ ٠٠٠بع  عن ط   ، فضالً "سن اليأس " و "السلوك اجلنسي "، و " األمومة -احلمل  "و
تنظيم تظاهرات وتـشكيل وحـدات      ) ج(ُوزعت على املستشفيات يف مجيع أحناء اليونان؛        

إعالمية متنقلة للتوعية بشأن صحة املرأة ومحاية األمومة، بالتعاون مع العـاملني يف اجملـال               
واملستشفيات احمللية، وتتلقى الدعم من وكاالت حملية أخرى يف املـدن والقـرى يف               الطيب

يـروس  (يسفوس، رودويب، خانيا، ليا، شيوس، وانينا، يفكاذا، دوديكانيز         : حملافظات التالية ا
وبلـغ جممـوع    . ، ساموس، إفروس، كاستوريا، كيفالونيا    )سريوس(، سيكالديس   )بطموس

  . امرأة ٢ ٢٠٠املستفيدات 
، وعلى مستوى السياسة االستراتيجية، وضـعت وزارة الـصحة          ٢٠٠٧ويف عام     -٢٥٥

 يف اجملـاالت    ٢٠١٢-٢٠٠٨ن االجتماعي اليونانية خطط العمل الوطنية للفتـرة         والتضام
اإليدز، واألمـراض   /فريوس نقص املناعة البشري   ) ب(الصحة اجلنسية واإلجنابية؛    ) أ: (التالية

 وأُعدت هذه اخلطط مبسامهة من املنظمات غري احلكومية املعنية بطريقة تراعي            .اًاملنقولة جنسي 
توزيـع معلومـات عـن      /ت خطط العمل يف نفس الوقت، على تسجيل       ونص. نوع اجلنس 

موضوع املساواة بني اجلنسني تتعلق جبمع البيانات اخلاصة بوباء فـريوس نقـص املناعـة               
 وترد. السن والوضع العائلي  /اإليدز، مبا يف ذلك البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنس        /البشري
باملعارف واملعتقدات والسلوكيات حبسب نوع      بيانات ذات صلة باملوضوع فيما يتعلق        أيضاً

اإليدز الصادر عن   / بشأن فريوس نقص املناعة البشري     ٢٠٠٨اجلنس يف التقرير الوطين لسنة      
  . اإليدز/ملعين بفريوس نقص املناعة البشريبرنامج األمم املتحدة املشترك ا

يدز واألمراض  اإل/وتشمل خطة العمل الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري          -٢٥٦
وضع برامج  ) أ: (ما يلي " وقاية املرأة من األمراض   "املدرجة يف إطار إجراءات     اً  املنقولة جنسي 

تنظـيم  ) ب(خاصة تالئم املرأة حبسب املنطقة اليت تعيش فيها من خالل دعم املريـضات؛              
 الربامج  يفاً  إدراج الوقاية من األمراض املنقولة جنسي     ) ج(تظاهرات إعالمية حبسب املناطق؛     

برامج الوقاية اخلاصة ذات الصلة بدور الرجل       ) د(منع العنف ضد املرأة،     : اليت تتعلق مبا يلي   
وضع بروتوكـول   ) و( تشجيع استخدام الواقيات األنثوية؛      )  ه(يف النشاط اجلنسي وأنواعه؛     

وقد حددت خطة العمـل     . ضحايا االجتار بالبشر  /بشأن معاجلة ضحايا االعتداءات اجلنسية    
استكمال ) أ: (األهداف التالية ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(الوطنية املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية      

فرض عقوبات صارمة على مرتكيب حـاالت العنـف         ) ب(التشريعات املتعلقة باإلجهاض؛    
التكيـف  ) ج(املرتيل، واالجتار بالنساء واألطفال أو غريها من حاالت االستغالل اجلنسي؛           

واملؤسسات املعنية يف إطـار     . ايري واالجتاهات العلمية األوروبية والدولية    واالنسجام مع املع  
وزارة العدل، وزارة   /وزارة الصحة (الوزارات  : املسؤولية االجتماعية للشركات هي كما يلي     

، وتشمل املنظمات غري احلكومية املعنية      )األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني     /الداخلية
قضايا املرأة والقطاع اخلاص، والشبكات األوروبية املعنية   : ة يف اجملاالت التالية   املنظمات العامل 

  . عن املرصد األورويب ملكافحة العنف ضد املرأة واالجتار هبا بصحة املرأة فضالً
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ويتم تقدمي الدعم النفسي للمرأة خالل فترة ما بعد الوالدة يف مستشفيات الطـب                -٢٥٧
إلحالة إىل إدارات التوليد وإىل وحدات توفري اخلدمات األساسية         النفسي اليت توفر خدمات ا    

ويف موازاة ذلك، ُتقدم خدمات متخصصة للنساء اللوايت يعانني من          . يف جمال الصحة النفسية   
 يف املائة من ١٥-١٢تبلغ نسبة انتشار اكتئاب ما بعد الوالدة حوايل     (اكتئاب ما بعد الوالدة     

يف مستشفى آجيينيتيو ويف املركز النـهاري التـابع         ) الوالدة مباشرة النساء يف الفترة اليت تلي      
  . ملنظمة فاينارييت غري احلكومية يف أثينا

وخالل الفترة قيد االستعراض، وفيما يتعلق بأقسام العمليات القيـصرية يف بلـدنا،         -٢٥٨
ات الـصحية   أمرت وزارة الصحة والتضامن االجتماعي اليونانية هيئة التفتيش املعنية باخلدم         

وخدمات الرعاية االجتماعية بإجراء عمليات تفتيش عن نسبة الوالدات الطبيعيـة ضـمن             
ويف . جمموع الوالدات يف مجيع عيادات التوليد يف املستشفيات العامة واخلاصـة يف اليونـان       

موازاة ذلك، طُلب إىل جملس الصحة املركزي، يف إطار الربوتوكوالت الطبية، وبالتعاون مع             
الس الطبية احمللية يف اليونان، حتديد الشروط والظروف اليت تعترب فيها عمليـات الـوالدة          اجمل

 يقوم أخصائي التوليد، حال حـصول الـوالدة،         اً،وأخري. القيصرية املمارسة الطبية األنسب   
بشرح سري عملية الوالدة وأسباب إجراء العملية القيصرية يف الدفتر الصحي للطفل حبيـث              

ويتم نشر هذه الدفاتر وتوزيعها يف مجيع مستشفيات        . ت املختصة من املراقبة   تتمكن الوكاال 
  .  ساعة من انتهاء عملية الوالدة٢٤وعيادات التوليد يف غضون 

وأنشأت وزارة الصحة والتضامن االجتماعي اليونانية، يف إطار خطة عمل شـاملة              -٢٥٩
ملنظَّمة للغجر، وتقـوم الوحـدة      اجتماعية يف املستوطنات ا    - تستهدف الغجر، مراكز طبية   

وبناء على ذلك، جرى تعزيز اإلجـراءات       . املتنقلة التابعة هلا بزيارة خميمات الغجر املتنقلني      
وباإلضافة إىل ذلك، مت    . الصحية من خالل تطعيم األطفال والطب الوقائي والوصفات الطبية        

  . لقة بأساليب منع احلملتقدمي النصح للنساء إلجراء فحوص عنق الرحم، واملعلومات املتع
وفيما يتعلق بتقدمي الدعم واملساعدة ملن يتولون العناية باألشخاص املصابني بأمراض             -٢٦٠

ن الغالبيـة العظمـى مـن       إ البلد، حيث    يف حمافظة   ١٨يف  اً  هنارياً   مركز ٤٨عقلية، أُنشئ   
ـ      . األشخاص املصابني بأمراض عقلية هم من األمهات               سيويقضي مـساعد املـريض النف

 الكثري من الوقت يف العناية بالشخص املـريض يف          - يكون امرأة يف مجيع احلاالت تقريباً      -
واملراكز النهارية هـي وحـدات      . مينعه من البحث عن وظيفة أو أي عمل آخر         األسرة، مما 

حتتضن األشخاص الذين حيتاجون إىل املشاركة يف برامج خاصة من أجل حتـسني حيـاهتم               
االجتمـاعي   - وبفضل هذه اهلياكل اليت توفر الدعم النفسي      . هاراهتم االجتماعية اليومية وم 

. أمام من يتوىل العناية به لالرتقاء بوضعه املهـين        اً  للمريض العقلي، يصبح اخليار متاح    اً  يومي
وتعتين غالبية املراكز النهارية باألشخاص الذين يعانون من اضـطرابات نفـسية خطـرية،              

كما تعتين هذه املراكز    . لذين يعانون من مرض التوحد ومرض الزهامير      وكذلك باألشخاص ا  
كاملهـاجرين  " (املهمـشني "باألشخاص الذين ينتمون إىل عدة فئات فرعية من الـسكان           
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وباإلضافة إىل ذلك، تقدم التعاونيات االجتماعية ذات املـسؤولية         ). خلإوالالجئني، والغجر،   
يعانون من  اً   شخص ٢٢٠ت نفسها، من خالل توظيف       تعاونية، اخلدما  ١٢احملدودة وعددها   
  . اضطرابات عقلية

وفيما يتعلق بتوفري الوقاية للطالب وحتسني صحته، تنفذ وزارة التعلـيم والـشؤون               -٢٦١
وتتعاون هلذا الغرض مـع     . الدينية برامج تربوية تتعلق بالصحة يف املدارس االبتدائية والثانوية        

وعلى سبيل املثال، تشمل هـذه الـربامج التعليميـة          . ميةالوكاالت احلكومية وغري احلكو   
الصحية، كما ُتنفذ يف مدارس التعليم االبتدائي والثانوي يف البلد، عدة وحدات مواضـيعية،              

 اً؛األمـراض املنقولـة جنـسي     ) ب( التربية اجلنـسية؛     -العالقات بني اجلنسني    ) أ: (منها
 الـصحة النفـسية؛    -لعالقات بني األشخاص    ا) د(اإليدز والتهاب الكبد الوبائي باء؛       )ج(
واهلدف املتوخى مـن    .  تكافؤ الفرص  -االستبعاد االجتماعي   ) و(املساواة بني اجلنسني     )  ه(

هذه الربامج، وكذلك من املواد التعليمية املنتجة، هو تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع              
  . قدرات الشخصية لدى الطالبالدروس وإعمال املسؤولية وتعزيز الثقة بالنفس وال

، عرضت جامعة كابوديستريان الوطنية دورات تعليمية لفائدة        ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف    -٢٦٢
عيادات الوالدة من الدرجة باء يف أثينا، التابعة ملستشفى أريتايو، خضع هلا موظفو الـصحة               

ـ العامة فيما يتعلق بتوفري الرعاية االجتماعية إىل الفئات السكانية الضعيفة             مبـن   اً،اجتماعي
  . النساء فيهم

  إجراءات املنظمات غري احلكومية    
: اإلجراءات والدراسات التالية  " مبادرة املرأة والصحة  "وضعت املنظمة غري احلكومية       -٢٦٣

تقـدمي  (تشغيل خط هاتفي مفتوح لتناول احلقوق اإلجنابية واجلنسية للنساء والرجـال            ) أ(
توجيه رسائل إلكترونية تتعلق    ) ب(؛  )اعدة بيانات توصيات استشارية ومعلومات، وحفظ ق    

حول ) يف كل فصل(عقد لقاءات مع طالب معهد تعليم التكنولوجيا ) ج(بطرق منع احلمل؛ 
التوجه اجلنسي  "عن  " سنة تكافؤ الفرص  : ٢٠٠٧"إجراء حبوث يف إطار     ) د(الربامج العائلية؛   

منظمات اجملتمـع    -ت غري احلكومية    املنظما" إصدار كتاب    )  ه(؛  "وموقف اجملتمع اليوناين  
 يف جمال العمل التطوعي، الذي ُوزع على املنظمات غـري احلكوميـة والطـالب؛               - املدين

 عرض) ز(؛  "البيانات الكمية والنوعية املتعلقة باخلدمات الصحية للنساء      "إجراء دراسة عن     )و(
لرعاية الصحية غري الرمسية    ا" و "استخدام وسائل منع احلمل املستجدة    : "نتائج البحوث التالية  

: معلومات عن الدوائر املختصة مبا يلـي     ) ح(يف ثالثة مؤمترات عن اإلدارة الصحية؛       " للنساء
العواقب املترتبة على صحة الفتيات، بعد أن حظرت وزارة الصحة اليونانية ووزارة العمـل              

قد أبلغ االحتجاج إىل    و. اليونانية على صناديق التأمني وصف موانع احلمل اهلرمونية بانتظام        
وهناك احتجاج آخر يتعلق بعدم إقرار وقف مجع البيانات عن نزيالت           . منظمة الصحة العاملية  

وقُدم بيان هبـذا    . املستشفيات التابعة لنظام الصحة الوطنية اليوناين ممن تعرضن لسوء املعاملة         
  . الشأن إىل مجاعة الضغط النسائية األوروبية
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ة تابعة لالحتاد النسائي اليوناين مرة كل عام، بالتعاون مع مستشفى           وتنظم فروع عديد    -٢٦٤
جمانية للثدي، ولقياس كثافة العظـام،  اً حملي أو مع وكاالت أخرى للرعاية االجتماعية، فحوص    

ويف موازاة ذلك، نظم االحتاد النسائي اليوناين تظاهرة تتعلـق          . للرحماً  وقياس الذاكرة وفحوص  
اجملتمـع اليونـاين    "، وتظاهرة أخرى حتت عنوان      "تغذية ونوعية احلياة  ال"بالصحة حتت عنوان    
   ".، لدمج مبدأ عدم التمييز مع املعاملة املتساوية لألشخاص املعوقني"واألشخاص احملتاجون

  ١٣املادة     
  املشاركة املتساوية يف الرياضة والثقافة

لنشاط الثقايف أمهية كـبرية،     تكتسي مشاركة املرأة ومسامهتها يف التنمية الثقافية وا         -٢٦٥
. يتجسد فيه اإلبداع الثقايف وما نسميه بالثقافـة اليوميـة         اً  وذلك ألن جمال الثقافة ميثل مزجي     

ال غىن عنه من حقوقها الفردية      اً  ويستدعي االعتراف باحلقوق الثقافية للمرأة، باعتبارها جزء      
أة يف مجيع أشـكال النـشاط       واالجتماعية، إعمال اإلجراءات اليت تشجع على مشاركة املر       

  .  يف اجملال الثقايف أيضاًوميكن هلذا النهج أن يعزز حرية التعبري ويدّعم وضع املرأة. الثقايف

  إجراءات اإلدارة العامة    
، نظم مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني تظاهرة ٢٠٠٥ديسمرب /يف كانون األول  -٢٦٦

تتعلق بالدور التارخيي الذي اضطلعت به نساء       " لة مشائل مذه  -نساء إيبريوس   : "لتقدمي ألبوم 
كما نظم مركز دلفي األورويب الثقايف ومركز البحوث للمساواة بـني اجلنـسني             . إيبريوس

مركـز املـرأة    : بطالت دراميات كرمز يف اجملتمع املعاصر     : "تظاهرة ملدة يومني حتت عنوان    
 الدويل الثالث عشر املتعلق بالـدراما       خالل االجتماع " ودورها يف اجملتمع الغريب وغري الغريب     

   ).٢٠٠٧يوليه / متوز١٥-٦دلفي، " (املرأة يف الدراما القدمية: "القدمية، الذي ُعقد حتت عنوان
وتنفذ وزارة التعليم والشؤون الدينية برامج وإجراءات هتدف، يف مجلة أمـور، إىل               -٢٦٧

وقامت بشكل أكثـر    .  الرجل واملرأة  مكافحة التمييز، والتشديد على تعزيز مبدأ املساواة بني       
املرأة :  برعاية تنفيذ عدة منظمات غري حكومية إلجراءات وبرامج تتعلق مبواضيع منها           اً،حتديد

غـري  " آفاق مفتوحـة  "، نظمت منظمة    ٢٠٠٦يف عام   ) أ: (ومكافحة التمييز، ومثال ذلك   
اآلفـاق  :  الرئيسي املهرجان الفين اخلامس حلقوق اإلنسان، الذي كان موضوعه       "احلكومية  
، نظمت الشبكة النـسائية     ٢٠٠٨يف عام   ) ب(؛  " حقوق جديدة  -أدوار جديدة   : اجلنسانية

إعادة إدماج ضحايا االستبعاد االجتماعي اجلدد من خالل الفـن،    :" بعنواناً  األوروبية برناجم 
، حـصل أرشـيف     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يف عامي   ) ج(؛  " واألسطورة -صنع الدمى التقليدية    

املرأة، والدراسات  "ليونانية على التمويل للفيلم الوثائقي الرائد املتعلق بالتراث الثقايف          األفالم ا 
 مت تقدمي الدعم لربنامج مجعية سيدات آسيا الصغرى املسمى          ٢٠٠٨يف عام   ) د(؛  "اجلنسانية

 "Neokaisareias "الذي يهدف إىل احملافظة على تراثهن .  
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كل اجلوانب الثقافة وتعضيده عرب مركز الـسينما        وهبدف الترويج لدور النساء يف        -٢٦٨
اليونانية، ترعى وزارة الثقافة األفالم اليت تصنعها نساء أو اليت تتناول دور املـرأة ومركزهـا     

كما أن غالبية الربامج التعليمية يف املتاحف هلا صلة إجيابيـة           ). ٢٥، اجلدول   ٥انظر امللحق   (
 األمر الذي يؤدي إىل مكافحة مجيع أشكال التمييـز          مباشرة بإلغاء الصور النمطية للجنسني،    

وتستهدف الربامج التعليمية للمتاحف الكبار والصغار على حد سـواء، وتـشري     . ضد املرأة 
ويساهم العديد من الربامج التعليمية اليت هتـدف إىل تعزيـز           . دوماً إىل دور املرأة ومركزها    

ور النمطية السلبية ضد املرأة، ألن الكثري منها        العالقة بني الثفافات مسامهة قوية يف إلغاء الص       
وقـد  . يشري إىل حالة الفئات السكانية الضعيفة مثل الغجر واملهاجرين من الرجال والنـساء    

وقامت مديرية التراث الثقـايف  .  سنة أوروبية للحوار بني الثقافات ٢٠٠٨أعلنت اللجنة عام    
 الذي أنتج، يف مجلة أمور، موسـيقى        ،"حوارات موسيقية "احلديث بتخطيط وتنفيذ برنامج     

احلياة اليومية لغجر اليونان وتارخيهم وأشـكال التعـبري الثقـايف           "مادة تعليمية حتمل عنوان     
وتتضمن هذه املادة التعليمية إشارات إىل وضع نساء الغجر واحملاوالت الراميـة إىل             ". لديهم

  . معاجلة الصور النمطية اليت تستهدفهن
، نفذت رابطة مجعيات التعاون النـسائية يف بـالد          ٢٠٠٨-٢٠٠٥ة  وخالل الفتر   -٢٦٩

البلقان، بالتعاون مع مركز املرأة والسالم يف منطقة دول البلقان، التابع لليونسكو األنـشطة              
األحـداث  (أنشطة على الصعيدين الوطين واحمللي      ) ب(أنشطة يف إطار الربامج؛     ) أ: (التالية

  . التمثيل يف احملافل واملنتديات الدولية) ج(؛ )لدويلواألنشطة الثقافية على الصعيد ا
مبدعات من البحر املتوسـط والبحـر       "وخالل املهرجان الثالث لليونسكو املعنون        -٢٧٠
، نظـم مركـز     ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٤ -سبتمرب  / أيلول ٢٧، املعقود يف    "األسود

 فنانات ٢٠٦شاركت فيه " ة والتقاليداملرأ: "حتت عنواناً فنياً سالونيكا للفن احلديث معرضيت
وكان موضوعه الرئيسي تسليط الضوء على العالقة بـني إبـداع املـرأة             . من دول خمتلفة  

ومشل برنامج املهرجـان،    . والتقاليد، والدور اهلام الذي تؤديه املرأة يف احلفاظ على التقاليد         
 تبحثـان يف موضـوع      تشكيل فرقيت عمل  ) أ: (على وجه التحديد، مجلة من األنشطة منها      

لتحري القوالب النمطية اجلنـسانية يف األعمـال        " الشخصيات النسائية يف الثقافة املعاصرة    "
األدبية واألفالم والربامج اإلذاعية والتلفزيونية، مبشاركة حماضرين، من الرجال والنساء، مـن            

". رأة والتقاليد امل: "مائدة مستديرة موضوعها  ) ب(مصر واليونان وكرواتيا وفرنسا وصربيا؛      
، املعروفـات   )من ألبانيا واليونان ورومانيا وتركيا وقربص     (كما قدمت العديد من الكاتبات      

اً جديـد   وشكل املقهى األديب كذلك شكالً    . بنجاحهن املهين يف اليونان واخلارج، أعماهلن     
ـ . آخر من أشكال التبادل مسح بتحقيق تواصل غري رمسي بني الكتاب واجلمهور        كوأتاح ذل

بتقـدمي أعمـاهلن احلديثـة      )  وصربيا ةمن كرواتيا ومالط  ( الفرصة لعدد من الشابات      أيضاً
ويف ختام املهرجان، ُعقد منتدى للمنظمات غـري احلكوميـة          . والتعرف على أعمال غريهن   

كما مت البحث بعمـق يف دور       . للبحث يف دور اجملتمع املدين يف احلفاظ على التنوع الثقايف         
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ن ونشاطهن السياسي يف إطار املنظمات النسائية من خالل الدراسة املتعمقة           الفنانات وأعماهل 
  . للممارسات الفضلى

، شارك مركز املرأة والسالم يف منطقة دول البلقان التـابع لليونـسكو        ٢٠٠٧ويف    -٢٧١
الذي رعته مؤسسة آنا ليند هبدف زيادة تعزيـز         " الفعل بصيغة املؤنث  "كشريك يف برنامج    

تنظيم ثـالث   ) أ: (إىل هذا اهلدف، قام الربنامج مبا يلي      اً  واستناد. يف عامل األدب  دور املرأة   
إثراء اجلوانب النظرية بأمثلة مـن أعمـال        ) ب(تظاهرات ثقافية تركز على الكتابة اإلبداعية؛       

للنساء، بغض النظر عن الـسن  اً وكانت هذه األنشطة موجهة أساس  . كتاب يونانيني معاصرين  
نية، وكان الشرط الوحيد هو ممارسة نشاط أديب ورغبتهن يف حتسني مهـاراهتن     أو السمات امله  

سالونيكا املذكور أعاله األنـشطة     ي نفذ مركز ت   ، أيضاًً ٢٠٠٨-٢٠٠٧وخالل الفترة   . األدبية
  يف األسرة والبيئـة البـشرية    : حياة اآلخرين : "حلقة عمل عن الكتابة حتت عنوان     ) أ: (التالية

االنطباعات ": حلقة عمل عن الكتابة حتت عنوان     ) ب(؛  )١٨/٣/٢٠٠٨" (أعمال الكاتبات 
مركز املرأة  : "عنوان ندوة حتت ) ج(؛  )١٧/٦/٢٠٠٨" (يف أعمال الكاتبات  ] الوصف[البصرية  

  ). ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٩"(يف بلدان البحر األبيض املتوسط كما صورته الكتابات النسائية 

  إجراءات املنظمات غري احلكومية    
خالل الفترة املذكورة أعاله، شرع االحتاد النسائي اليوناين بتنظيم معـرض حتـت               -٢٧٢

. نسائية تتعلق بالفولكلور، ورسومات كنسية وجموهرات       ضم أعماالً " املرأة واإلبداع "عنوان  
  . كما نظم االحتاد النسائي الكرييت تظاهرات ثقافية من أجل تعزيز منظور املرأة يف الفن والثقافة

برعاية (وخالل الفترة املذكورة أعاله، قامت مؤسسة املساعدة االجتماعية اليونانية            -٢٧٣
بترمجة دليل األمم املتحدة املتعلق بالقضايا واملشاكل الـيت تواجـه          ) إحدى شركات األدوية  

املسنني، مع التركيز على دور املسنات يف نقل الثقافة، وعلى مسامهاهتن وعلى املساعدة اليت              
  . ىل األجيال الشابةيقدمنها إ

  ١٤املادة     
  النساء من املناطق الريفية

اً كبرياً  وتسهم إسهاماً،متثل املرأة الريفية يف اليونان نصف سكان املناطق الريفية تقريب  -٢٧٤
وقد طبَّق بلدنا شبكة من السياسات املتعلقة باملساواة بني         . يف اإلنتاج وتنمية املناطق الزراعية    

باستمرار، وتتضمن التشريعات لوائح ترمي إىل مكافحة التمييز        اً  طاقها اتساع اجلنسني يزداد ن  
كما أُنشئت مؤسسات ُتعىن هبذا املوضوع على املـستويني الـوطين واإلقليمـي     . ضد املرأة 

وتتعلق بعض اللوائح اهلامة يف التشريعات املؤاتية للنساء اللـوايت يعـشن يف     . ملساعدة الدولة 
، والرعايـة االجتماعيـة     )التأمني اإللزامي للزوجني كليهما   (تأمني الصحي   املناطق الريفية بال  
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 توسيع نطاق املستحقات اليت حتصل عليها النساء العامالت يف خمتلف القطاعات لتـشمل            (
  ).  املرأة الريفيةأيضاً
لتعزيز قدرة النساء على تنظيم املشاريع، يقوم مركز البحوث للمساواة بـني            اً  وسعي  -٢٧٥

وخالل الفتـرة   .  بدعم جهود النساء لتأسيس التعاونيات النسائية يف مجيع أحناء البلد          اجلنسني
تشكيل أفرقة عمل هبدف تنـوير      ) أ: (املذكورة أعاله، مت، على وجه التحديد، القيام مبا يلي        

تزويـد  ) ب(اجملموعات النسائية بشأن تأسيس التعاونيات النسائية الـسياحية والزراعيـة؛           
أحباث السوق، واختيار املنتجات، وإمكانيات     : ية مبعلومات حول قضايا مثل    جمموعات نسائ 

حتديد حقـوقهم وواجبـاهتم، والقـضايا       /التمويل، ووضع خطط العمل، واختيار األعضاء     
، وديناميات الفريق، والتواصل مع التعاونيـات       )النظام األساسي للجمعية التعاونية   (القانونية  

 تعاونية مبـساعدة مركـز البحـوث        ٤٠إنشاء أكثر من    ) ج(واملؤسسات احمللية األخرى؛    
يف اً   تعاونية نسائية مبعلومات عن التمويل ودعم      ٦٠مد أكثر من    ) د(للمساواة بني اجلنسني؛    

  . حل مشاكلها
وعززت وزارة التنمية الريفية واألغذية من تنمية قدرة النساء يف املناطق الريفية على               -٢٧٦

دة برامج للتدريب املهين؛ إىل جانب قيام مديرية االقتصاد املرتيل          تنظيم املشاريع من خالل ع    
الزراعي واملوظفني املعنيني باقتصاد األسر الزراعية يف اهليئات اإلقليمية بتـوفري املعلومـات             

 تعاونية للسياحة الزراعية والصناعات املرتلية تنشط       ١٤٦باستمرار مما أدى إىل إنشاء حوايل       
وهي تتعاون مع مؤسسات وطنية وحملية لتحقيق التنمية املتكاملة يف . ء البلديف مجيع أحنااً حالي

  . تلك املناطق
وخالل الفترة املذكورة أعاله، قامت وزارة التنمية الريفية واألغذية بوضع وتعزيـز              -٢٧٧

برامج األنشطة االقتصادية مثل برامج تنظيم االستثمارات       ) أ: (برامج تتضمن اجلوانب التالية   
ياحية واحلرفية اليت هتدف إىل الترويج ألنشطة أخرى موازية للزراعة لفائدة أبناء األسـر              الس

برامج التدريب املهين   ) ب(الريفية، وإىل زيادة دخل األسر، وتطوير املناطق اجلبلية واحملرومة؛          
ة للعاملني يف األنشطة غري الزراعية واليت تشمل تعليمهم ملساعدهتم على اكتساب معارف تقني         

ومهارات مهنية تتيح للناس العمل إما يف أماكن سكنهم أو يف مناطق قريبة منها مع قطاعات                
برامج حتقيق تكافؤ الفرص اليت هتدف إىل       ) ج(تشمل إدارة األعمال أو غريها من اخلدمات؛        

تعزيز تكافؤ الفرص يف قطاع العمالة وتعزيز املهارات املهنية وتشجيع النساء اللوايت يعشن يف              
ملناطق الريفية على أخذ املبادرات وإقامة املشاريع الصغرية والتعاونيات اإلنتاجية، وكـذلك            ا

الربامج التعليمية على املدى القصري، حول موضوعات       ) د(يهدف اىل تطوير التعاون الدويل؛      
  بـرامج ) ه(عن املواضيع االقتصادية واالجتماعيـة؛        مثل االقتصاد املرتيل واإليكولوجيا، فضالً    

حبثية يف املناطق الريفية حول قضايا االقتصاد املرتيل الزراعي، مثل التغذية واستهالك املنتجات،             
ومع )  وغريها اليونسكو،(برامج التعاون مع املنظمات الدولية      ) و(وعمل املرأة، وما إىل ذلك؛      

  .والدرايةمؤسسات الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بشأن التدريب املهين وتبادل اخلربات 
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مؤمترات لتثقيف املرأة الريفية    ) أ: (كما نظمت وزارة التنمية الريفية واألغذية ما يلي         -٢٧٨
برامج لتعزيز قدرة النساء على تنظيم املشاريع والتـرويج         : بشأن العمل يف مهن غري الزراعة     

  ،" اآلفـاق  - املـشاكل    -قدرة املـرأة علـى تنظـيم املـشاريع          ("للمنتجات التقليدية   
 ،٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٣٠، ميتيليين   ٢٣/٣/٢٠٠٦، هرياكليون   ١٢/٥/٢٠٠٦لكسندروبوليس  ا

معارض ومهرجانات تذوق على املستوى احمللـي،       ) ب(؛  )٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٤فرييا  
بالتعاون مع التعاونيات الزراعية والتعاونيات النسائية النشطة يف املناطق للترويج ملنتجاهتـا؛            

، )٢٠٠٨سبتمرب  /أثينا، أيلول (وناين األول للترويج للتعاونيات النسائية      تنظيم املعرض الي  ) ج(
مؤمترات مبناسبة اليوم العـاملي     ) د(وهو معرض ُينظم كل سنتني يف منطقة خمتلفة كل مرة؛           

أيتها النساء،  ("للمرأة الريفية مبشاركة نساء ريفيات وعضوات يف التعاونيات النسائية بعنوان           
 "املرأة الريفية، األمل يف مستقبل أفضل     "،)٢٠٠٤كيلكيس،  ") ( القرار طالنب حبقكن يف صنع   

ــة "، )٢٠٠٦أراشــوفا، ( ــشية الئق ــوقكن األساســية يف ظــروف معي  "طــالنب حبق
؛ )٢٠٠٨ميتيلـيين،   " (طالنب حبقوقكن يف احلـصول علـى الغـذاء        "،  )٢٠٠٦ كسانيت،(
، اليت "ريع النسائية يف احلياة الريفيةتنظيم املشا"املبادرة إىل تقدمي اقتراح بشأن منح جائزة   )  ه(

قدمتها مؤسسة القمة العاملية للمرأة، وهي منظمة تشرف عليها األمم املتحدة، إىل التعاونيـة              
  .٢٠٠٨أكتوبر /النسائية يف ميزوتوبوس، جزيرة ليسفوس، يف تشرين األول

: لية وقامت مبا يلي   وشاركت وزارة التنمية الريفية واألغذية يف املعارض التجارية التا          -٢٧٩
املعرض التجـاري الـدويل     ) ج(أغروتيكا؛  ) ب(يسالونيكي التجاري الدويل؛    تمعرض  ) أ(

يف خانيـا؛   " شـهر آب الريفـي    "لألغذية واملشروبات وآالت ومعدات التجارة العادلة، و      
ل تنظيم مراكز للرعاية املومسية لألطفال يف املناطق الريفية، حيث تشتد احلاجة إليها خال             )د(

، نشرت دليل معلومات عن الترويج   ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب . فترات ذروة النشاط الزراعي   
  .للمنتجات التقليدية املعروضة يف التعاونيات النسائية يف مجيع أحناء البالد

   إعـادة إعمـار املنـاطق      -التنميـة الزراعيـة     "ويف إطار الربنـامج التـشغيلي         -٢٨٠
ة من اإلجراءات بـشأن املـستثِمرات املـؤهالت         مت اختاذ سلسل  " ٢٠٠٦-٢٠٠٠ الريفية

وجاءت بعض النتائج علـى النحـو       . والتعاونيات النسائية، اليت حصلت على نقاط إضافية      
بلغت النسبة املئويـة للخطـط      " االستثمارات يف جمال الزراعة    "١-١يف التدبري   ) أ: (التايل

حتسني مجع ومعاجلة وتسويق  "٢-٢ يف التدبري) ب( يف املائة؛ ٢٥املعتمدة فيما يتعلق بالنساء   
 االستثمارات واخلطط االستثمارية لألشخاص الطبيعيني واليت تصل إىل         -املنتجات احلرجية   

 يف املائـة؛  ١٢، بلغت النسبة املئوية للخطط املعتمدة فيما يتعلق بالنساء       "يورو ٥ ٩٠٠مبلغ  
، بلغت "ويل للمزارعني الشبابمتويل مببلغ مقطوع من أجل التثبيت األ  "١-٣يف التدبري   ) ج(

 ٧يف تـدابري احملـور   ) د( يف املائة؛ ٣١النسبة املئوية للمستفيدين الذين حصلوا على املوافقة       
بلغ عدد املشاريع املعتمدة اليت تقودها امرأة، ككيـان         ) برامج متكاملة لتنمية املناطق الريفية    (

وهـي  .  يف املائـة   ٣٠نسبتها  يف جمملها وبلغت    اً   مشروع ٤٥٠قانوين أو كشخص طبيعي،     
إذا ما أخذنا يف االعتبار أن تنفيذ هذه الربامج املتكاملة يتم يف املناطق             اً  نسبة تعترب كبرية جد   
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املتعلـق   (١-٦-٧وبتحديد أكرب، فإن اهتمـام املـستثِمرات بالتـدبري          . اجلبلية واحملرومة 
املرافق السياحية واملطـاعم  ( املتعلق بإجراءات قطاع اخلدمات      ١-٩-٧والتدبري  ) باملزارعات

ويف اإلجـراءات املتعلقـة     .  يف املائـة   ٨١بلغت نسبته حوايل    ) واملرافق الرياضية والترفيهية  
بلغـت  ) الصناعات الصغرية والصناعات املرتلية وجتهيز املنتجات الزراعية      (بالقطاع الثانوي   

زارة التنميـة الريفيـة     وأثناء تنفيذ الربوتوكول االختياري، نظمـت و      .  يف املائة  ١٩النسبة  
وتناول . واألغذية العديد من املؤمترات اإلعالمية هبدف دعم قدرة املرأة على تنظيم املشاريع           

" دعم وتعزيز مركز املرأة يف النموذج اجلديد للتنمية الريفية        ) "أ: (بعض هذه املؤمترات ما يلي    
ملرأة يف املنـاطق    تنمية قدرة ا  ) "ب(؛  )١/٤/٢٠٠٥ وهرياكليون،   ١٩/٣/٢٠٠٥كسانيت،  (

العمالة واملساواة  ) "ج(؛  )١٢/٦/٢٠٠٦بيليو،( " االجتاهات واآلفاق  -الريفية على تنظيم املشاريع     
  ).٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٤أثينا، (يف جامعة الزراعة يف أثينا " بني اجلنسني يف الزراعة

 نـ يف بلدنا مLEADER (2000-2006)وقد ُنفذت املراحل األوىل من الربنامج التشغيلي   -٢٨١
تولت إدارهتا أفرقة عمل حملية، تتمثل يف شراكات إمنائيـة          اً  حملياً  برناجم) ٤٠(خالل أربعني   

وتركز هذه املبادرة على االبتكار،     . تتألف من مؤسسات مجاعية من القطاعني العام واخلاص       
يني خالل مرحلة   للتخطيط والتنفيذ يتيح املشاركة النشطة للسكان احملل      " هنج تصاعدي "وهو  

ويف . تسجيل االحتياجات الفعلية، ووضع خطة العمل واألهداف املتوخاة من اإلجـراءات          
، متثلت إحدى األولويات يف إدماج      LEADERإطار املراحل األوىل لتنفيذ الربنامج التشغيلي       

ـ  ١-٢وكـان التـدبري     . البعد اجلنساين واالعتراف بدور املرأة يف تنمية املناطق الريفية         ن  م
ومتثلـت  . الربنامج العنصر الرئيسي يف دعم وتنمية قدرات النساء على تنظـيم املـشاريع             

بناء وحتسني املطاعم واملرافق اليت توفر املبيـت        ) أ: (اإلجراءات الرئيسية هلذا التدبري فيما يلي     
 تقدمي الدعم ) ج(تطوير أشكال بديلة للسياحة؛     ) ب(واإلفطار واملزارع اليت تستقبل الزوار؛      

 إرسـاء   )  ه(؛  )بعد التجهيز األويل هلا   (إنتاج املواد الغذائية    ) د(للوحدات الصناعية الصغرية؛    
وقد بلغ العدد   . الربط الشبكي لنظم املعلومات االلكترونية وتطويرها     ) و(نظم ملراقبة اجلودة؛    

ئة منهن   يف املا  ٦٠ امرأة، يعمل    ٤٥٠اإلمجايل للنساء املشاركات يف األعمال املذكورة أعاله        
 يف املائة يف الشركات الصغرية ذات الطابع الريفي أو أي طابع  ٣٥يف جمال السياحة الريفية، و    

 يف املائة يف املشاريع االستثمارية املتعلقة بدعم التكنولوجيا احلديثة والدراية الفنيـة             ٥آخر، و 
 يف إطار املراحـل  على أنه جتدر اإلشارة إىل أن اإلجراءات املتخذة   . واإلجراءات اخلاصة هبما  

األوىل للربامج مشلت النساء اللوايت يعشن يف املناطق الريفية بغض النظر عما إذا كن مزارعات 
  .أم ال
، قامت منظمة التدريب املهين والتوظيف يف جمـال         ٢٠٠٨-٢٠٠٥وخالل الفترة     -٢٨٢

 زارعني، رجـاالً   وهي املؤسسة الوطنية لتعزيز القدرات املهنية ومهارات امل        -" دميترا"الزراعة  
للتدريب املهـين  اً  برناجم٨١٧ وحتت إشراف وزارة التنمية الريفية واألغذية، بتنفيذ      -ونساء  

امـرأة، أي    ٧ ٩٣٤بينـهم   (اً  شخص ١٧ ٧٣٦وشارك يف هذه الربامج     . يف جمال الزراعة  
اصة وبلغ عدد الربامج اخل).  يف املائة  ٦٥,٣ أي بنسبة    ،رجالً ٩ ٨٠٢ يف املائة و   ٤٤,٧ بنسبة
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للنساء العامالت حلساهبن اخلاص يف القطـاع       اً  لتوفري التدريب املهين يف جمال الزراعة حصر      
 برنامج واستفاد   ١٠١األويل، يف ميادين تتعلق مبعاجلة املنتجات الزراعية والسياحة الزراعية،          

  .امرأة ٢ ٥٠٠ منها حوايل
" الكسندروس بالتـازيس   "٢٠١٣-٢٠٠٧ويف إطار برنامج التنمية الريفية للفترة         -٢٨٣

الذي نظمته وزارة التنمية الريفية واألغذية، تقرر تنفيذ اإلجراءات لدعم القدرات النـسائية             
ويدعم . على تنظيم املشاريع من خالل رعاية خطط االستثمار الفردي أو التعاونيات النسائية           

وعية املعيشة يف   ن "٣ وبشكل أساسي من خالل احملور       -هذا الربنامج من خالل مجيع حماوره       
 األدوار  -) LEADER" (تطبيق هنج الريادة   "٤واحملور  " املناطق الريفية ومتايز االقتصاد الريفي    

وميكـن للنـساء    . املتعددة للمناطق الريفية يف حتسني نوعية احلياة وخلق فرص عمل جديدة          
ستثمارية من   إىل احلصول على دعم خلططهن اال       أيضاً يف الزراعة السعي  اً  اللوايت يعملن حصر  

ومحاية ) ١احملور (احملاور األخرى يف الربنامج نفسه واملتعلقة بتحسني املنافسة يف جمال الزراعة           
كوهنن التحقن بالعمل   ) أ: (وذلك فيما يتعلق باملسائل التالية    ) ٢احملور  (البيئة واملوارد الطبيعية    

سني جودة منتجاهتن مـن     حت) ج(حتسني وحتديث أعماهلن التجارية؛     ) ب (اً؛الزارعي حديث 
وُتمـنح  . حتقيق التنمية املستدامة يف اسـتغالل أراضـيهن       ) د(خالل تطبيق معايري اجلودة؛     

الطلبات املقدمة من النساء املؤهالت بوصفهن مستثمرات يف األعمال التجارية الفرديـة أو             
طـار تـدابري    إضـافية يف إ   اً  شركات األعمال التجارية أو األعمال التجارية التعاونية، نقاط       

وخالل مرحلة التخطيط، شاركت    .  من أجل تعزيز قدرة املرأة على تنظيم املشاريع        ٣ احملور
األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني يف هذا الربنـامج، بـصفتها أحـد الـشركاء                
االجتماعيني واالقتصاديني يف الربنامج، وذلك هبدف إدماج الُبعد املتعلـق باملـساواة بـني              

  ).وكذلك محاية الفئات االجتماعية الضعيفة(نسني اجل

  وزارة العمل    
  : املشاريع التاليةEQUALوُنفذت يف إطار املبادرة اجملتمعية إيكوال  -٢٨٤

" مشروع تعزيز القدرة على تنظيم املشاريع يف منطقة بينـدوس الريفيـة           " •
واسـتهدف املـشروع   ". مـاوننت بارتنرشـب  "بواسطة الشراكة اإلمنائية   

شخاص الذين يعيشون يف املناطق اجلبلية النائية من منطقة بينـدوس، ويف            األ
ومتثل اهلدف الرئيسي يف تشجيع ودعم تنظـيم        . مقدمتهم الشباب والنساء  

  .املشاريع يف القطاع األويل يف هذه املناطق اجلبلية والنائية يف بيندوس
ناطق الريفيـة،   ، يف امل  ونساًء  شبكة هياكل لتشجيع املزارعني اجلدد، رجاالً     " •

واستهدف هذا  ". جينيسيس"بواسطة الشراكة اإلمنائية    " على تنظيم املشاريع  
 والشباب الـذين يعيـشون يف       - ونساًء   رجاالً - املشروع املزارعني اجلدد  

وكان اهلدف الرئيسي للمشروع هو تطوير اخلدمات ونظم        . املناطق الريفية 
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شاريع اليت يتوالهـا الـشباب      املعلومات، وتقدمي املشورة ألنشطة تنظيم امل     
سيما املزارعني الشباب الراغبني يف خوض غمار األعمـال التجاريـة            وال

  .حلساهبم اخلاص
وهو مشروع نفذته شراكة كريكوس     " حاضنة لتنمية االقتصاد االجتماعي   " •

: واسـتهدف اجملموعـات التاليـة     ". االجتماعية واالقتصادية يف كريـت    
التعاونيات النـسائية بـشكل     (عية القائمة   الشركات التجارية االجتما   )أ(

النساء العاطالت عن العمل، والرجال العاطلون عن العمل        ) ب(؛  )أساسي
ومتثلـت  . واألشـخاص ذوو اإلعاقـة    اً   عام ٤٥الذين تزيد أعمارهم عن     

إشراك مجيع القوى احمللية يف دعم    ) أ: (األهداف الرئيسية للمشروع فيما يلي    
 إنشاء ودعم مؤسسات األعمـال االجتماعيـة        )ب(االقتصاد االجتماعي؛   

اجلديدة اليت متارس أنشطة جتارية مبتكرة تضطلع هبا اجملموعات املـستهدفة؛      
تعزيز وتطوير شركات األعمال القائمة واجلديدة من خـالل ربطهـا           ) ج(

مواصـلة دعـم قطـاع االقتـصاد        ) د(وتشكيل جمموعات منها؛    اً  شبكي
مركـز دعـم    "ريت من خالل تـشغيل      االجتماعي ومتابعته يف جزيرة ك    
  ."االقتصاد االجتماعي يف كريت

شبكة التدريب والتطوير املستمرين مدى احلياة للعـاملني يف القطاعـات           " •
شـبكة  "اليت تنفذها الشراكة اإلمنائية     " شبكة التدريب الزراعي   - الزراعية

: يةواستهدفت اجملموعات التال". شبكة تدريب املزارعني -التدريب الزراعي 
املزارعون املهددون بالبطالة، وخباصة أصـحاب املـزارع الـصغرية؛          ) أ(
النساء اللوايت يعشن يف املناطق     ) ج(املزارعون ذوو املهارات الضعيفة؛      )ب(

وكان . املزارعون الذين تتعرض حماصيلهم للخطر    ) د(الريفية وشبه الريفية؛    
واملهارات لـدى   اهلدف الرئيسي من هذه الشبكة هو رفع مستوى املعرفة          

املزارعني يف اجملموعات املستهدفة باالعتماد على ختطيط وتطوير اخلـدمات          
املتخصصة وبرامج التدريب املهين الرامية إىل تطوير إمكاناهتم وتعزيز اجلانب          

  .التخصصي فيها
استحداث موقع إلكتروين للعمال للتعلم عن طريـق اإلنترنـت وتطـوير     " •

وهو برنـامج نفذتـه     " رتبطة بالزراعة السياحية  مهاراهتم يف تعزيز املهن امل    
"). حتقيق التنمية والنمو للعمالة الديناميـة     " (e-EXADA"الشراكة اإلمنائية   

وضمت اجملموعة املستهدفة العاطلني عن العمل، والعاطلني عن العمل علـى     
املدى الطويل، واألشخاص املهددين بالبطالة، واملـزارعني ذوي الـدخل          

زارعني احملتملني والنساء، والعاملني حلساهبم اخلاص من ذوي        املنخفض، وامل 
وكان اهلدف الرئيسي من إنشاء املوقع هـو معاجلـة    . املهارات غري الكافية  
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العقبات اليت تعيق التنمية والقدرة التنافسية يف املناطق الريفية واملدن اليونانية           
هرية وباحلصول  على حد سواء، واليت تتعلق بعدم وجود منهجية تعليمية جو         

  .على املعلومات اخلاصة باملناطق احملرومة والفئات السكانية احملددة

  ١٥املادة     
  املساواة القانونية بني الرجل واملرأة

على النحو املبني بالتفصيل يف تقاريرنا السابقة، تشكل املساواة بني الرجل واملـرأة               -٢٨٥
رِّس كذلك يف مجيع التنقيحات اليت خضع هلا        ، كُ ١٩٧٥منذ دستور العام    اً  ثابتاً  مبدأ دستوري 

مجيع اليونانيني متساوون   ) "١: ( على ما يلي   ٤ وبالتحديد، تنص املادة     .اًهذا الدستور الحق  
". ، باملساواة يف احلقـوق وااللتزامـات      ونساًء  يتمتع اليونانيون، رجاالً  ) "٢". (أمام القانون 

املساواة يف احلقـوق بـشأن القـضايا املتـصلة          وفيما يتعلق بالقدرة التعاقدية للمرأة، فإن       
باالتفاقات القانونية وإجرءات جلسات االستماع، وحرية اختيار مكان اإلقامة قد ورد بياهنا            

. وهي مسائل نص عليها الدستور والقانون العام والقانون املدين لليونـان          . يف تقارير سابقة  
ل على احلماية القانونية من احملاكم      حيق لكل شخص احلصو   : " من دستورنا  ٢٠للمادة  اً  ووفق

وجيوز له أن يترافع أمامها للتعبري عن آرائه فيما يتعلق حبقوقه أو مصاحله، على النحو الـذي                 
  ".حيدده القانون

  ١٦املادة     
  الزواج واملساواة يف احلياة األسرية

حتديث القـانون   فُسِّرت هذه املادة بالتفصيل يف التقرير األول، ألهنا تتعلق بتعديل و            -٢٨٦
لتطبيق املبدأ الدستوري املتعلق باملساواة     ) ١٣٢٩/١٩٨٣القانون رقم   (املدين وقانون األسرة    
يف الفصول ذات الصلة بالعالقات بني الزوجني أثناء الزواج والطالق          اً  بني اجلنسني، وحتديد  

والعالقات ، والنفقة مبوجب القانون     )أطفال غري شرعيني  (والنسب يف إطار الزواج وخارجه      
  .اًبني اآلباء واألبناء، وكذلك حتديد سن البلوغ القانونية يف مثانية عشر عام
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  املرفقات

  ١املرفق     

  )أ (الردود على املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير الدوري السادس    
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري إلحداث تغـيريات يف املواقـف               

. ة على السلطة األبوية ويف القوالب النمطية املتعلقة بدور كل من اجلنسني           التقليدية القائم 
وينبغي أن تشمل هذه التدابري محالت التوعية والتثقيفي العام املوجهة للنساء والبنـات،             
وكذلك الرجال والفتيان، على وجه اخلصوص، هبدف القضاء على القوالـب املتـصلة             

 )و(٢ألحكام املادتني   اً  رأة والرجل يف األسرة واجملتمع، وفق     باألدوار التقليدية املسندة إىل امل    
 بأن تزيد الدولة الطرف من توضيح أسباب اسـتمرار           أيضاً وتوصي. من االتفاقية ) أ(٥و

انعدام املساواة بني املرأة والرجل، مبا يف ذلك عن طريق إجراء الدراسات بشأن القواعد              
يديولوجيا ألتصلة بدور اجلنسني، واملظاهر احملددة      املؤسسية اليت تكرس األفكار النمطية امل     

التنميط يف الدولة الطرف، وكلفة إلقاء عبء التدبري املرتيل على عاتق النساء وحـدهن،              
والقيمة النقدية لعمل النساء غري املأجور، واالستعانة بالدروس املستخلصة كأساس الختاذ           

  .تدابري معززة للتصدي لتلك القوالب النمطية
نالحظ أن الفترة املشمولة يف هذا التقرير شهدت اختاذ إجراءات هامـة ملكافحـة                -١

الصور النمطية للجنسني وأدوارمها، مشلت وسائل اإلعالم والتوفيق بني احلياة األسرية واحلياة            
ملا للتعليم من أمهية كبرية يف القضاء علـى         اً  ونظر).  من التقرير  ١١ و ٥انظر املادتني   (املهنية  
 ٤ بتنفيذ احملور    ٢٠٠٨-٢٠٠٥ب النمطية اجلنسانية، قامت وزارة التعليم خالل الفترة         القوال

تعزيز املساواة بني اجلنسني وحتـسني فـرص        "برنامج  : من الربنامج التشغيلي الثاين املعنون    
حصول املرأة على العمل املأجور، مع التركيز على دعم التعليم والتدريب املهنيني األولـيني              

 من هذا التقرير    ١٠وتتضمن املادة   ". م املرأة يف املرحلة اجلامعية والدراسات العليا      للمرأة ودع 
تفاصيل عن بعض األنشطة املنفذة والنتائج اليت مت التوصل إليها بفضل هذا الربنامج، مبيزانيـة   

  .يورو ٥٨ ٧٧٩ ١٧٥إمجالية قدرها 
 اجلنسني، يف إطار خطة     وعالوة على ذلك، بدأت األمانة العامة لشؤون املساواة بني          -٢

) ٢انظر املرفـق     (٢٠١٣-٢٠١٠العمل الوطنية لتحقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني للفترة         
 التابعة للحكومة لدعم املساواة السياسية، وتـشجيع        يونالتعاون مع حمطات اإلذاعة والتلفز    

__________ 

  . http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/CEDAW/C/GRC/CO/6  )أ (
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كما طـورت   . النقاش يف أوساط اجلمهور، وبث برامج تتعلق بقضايا املساواة بني اجلنسني          
األمانة العاملة لشؤون املساواة بني اجلنسني تعاوهنا مع هيئيت رقابـة الـربامج واإلعالنـات               

، وذلك هبدف تعزيز املعايري اليت حتد مـن         )اجمللس الوطين لإلذاعة وجملس رقابة اإلعالنات     (
تاج الربامج املواقف املتحيزة ضد املرأة، وضمان اتباع مدونات سلوك يف هذا اجملال، وحتفيز إن            

 اتساق قانون البث    ١٠٩/٢٠١٠ويكفل املرسوم الرئاسي    . واإلعالنات اليت تروج للمساواة   
وعالوة على  .  املتصل بالبث التلفزيوين   EC/٢٠٠٧/٦٥اإلذاعي اليوناين مع التوجيه األورويب      

 جـائزة مؤسـسة   ) أ: (يف هذا الصدد ما يلي    اً  ذلك، تشمل اجلوائز اليت متنحها األمانة سنوي      
يسالونيكي السينمائي الذي يعد خري مروج   تجائزة يف مهرجان    ) ب(بوتسي لدعم الصحافة؛    

 خنطط الستحداث جائزة جديدة بالتعاون مع مجعية املعلـنني  اً،وأخري. للمساواة بني اجلنسني 
  .بديلة للحياة والعملاً اليونانية، ستخصص لإلعالنات التلفزيونية اليت تعرض أمناط

ن الدولة الطرف إزالة العوائق اليت قد تواجهها املرأة يف الوصول           تطلب اللجنة م    
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي خدمات املـساعدة القانونيـة           . إىل سبل العدالة  

والتوعية بشأن كيفية االستفادة من سبل االنتصاف املتاحة يف حالة التعـرض للتمييـز،              
  .إضافة إىل رصد نتائج هذه اجلهود

بشأن اللجوء إىل العدالة واالستئناف ال مييـز        اً  إلطار التشريعي املعمول به حالي    إن ا   -٣
وعالوة على ذلك، ستعمل األمانة مـن       ). ١ من املادة    ٢٢انظر الفقرة   (بني الرجال والنساء    

، على توفري املعلومات واملشورة القانونيـة       ٢٠١١من  اً  خالل إنشاء مراكز استشارية اعتبار    
كافحة العنف القائم على أساس اجلنس ومعاجلة القضايا املتعلقـة بـه يف    املتخصصة هبدف م  

وستقوم بالتعاون مع نقابات احملامني يف مجيع أحناء البلد كذلك، بتـوفري            . مجيع أحناء البالد  
  .اًالتمثيل القانوين للنساء من ضحايا العنف جمان

لى التمييز ضد نساء    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنفيذ تدابري فعالة للقضاء ع           
األقليات العرقية، وال سيما نساء الروما والنساء املسلمات، وتعزيـز متـتعهن حبقـوق              

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرها املقبل معلومات عن حالة            . اإلنسان
 النساء يف أوساط األقليات العرقية، مبا يف ذلك ما يتعلق باحلصول على التعليم والرعايـة    

والعمل والرعاية الصحية، وعن تأثري التدابري املتخذة لتحـسني احلـصول علـى هـذه        
  .عن تبيان تطور االجتاهات مع مرور الزمن اخلدمات وما حتقق من نتائج، فضالً

الروما (لالطالع على اإلجراءات املنفذة للقضاء على التمييز ضد النساء من األقليات    -٤
 -١٧١-١٦٢ ال سيما يف الفقـرات       - ٩يل الواردة يف املادة     ، انظر التفاص  )خلإواملسلمني،  

 ٢٢٥ و ٢١٨ و ٢١٤ و ٢١٢ و ٢٠٧على سبيل املثـال يف الفقـرات        (،  ١١وكذلك املادة   
وباإلضافة إىل ذلك، حددت خطة العمل الوطنية       . ١٢ من املادة    ٢٥٩والفقرة  )  منها ٢٢٨و

بعة أهداف استراتيجية، أوهلـا   أر٢٠١٣-٢٠١٠لتحقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني للفترة     
محاية حقوق مجيع النساء عن طريق تعزيز املساواة بني اجلنـسني وتوجيـه املـساعدة إىل                
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ويف هذا السياق، فـإن إنـشاء   . متعددة من التمييز جمموعات النساء الالئي يواجهن أشكاالً    
ية للنجدة علـى    املراكز االستشارية األربعة عشر يف مجيع مناطق البلد، وتشغيل خطوط هاتف          

مدار الساعة كل أيام األسبوع، سوف يعزز الدعم املقدم للنساء الاليت يعانني من أشـكال               
  ).خلإمثل نساء املهاجرين ونساء الروما، (متعددة من التمييز 

توصي اللجنة بأن جتري الدولة الطرف دراسات وأن ترصد عن كثـب قـانون                
وساطة الذي نص عليه من أجل ضمان تنفيـذ         مكافحة العنف املرتيل، وال سيما إجراء ال      

التشريع بطريقة حتترم حقوق اإلنسان للمرأة وتعززها، وال تؤدي إىل إفالت اجلناة مـن              
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل وضع تدابري لتدريب القضاة الـذين يتولـون             . العقاب

ك بغية تعزيز قـدرهتم     الوساطة يف اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بقضايا العنف املرتيل، وذل        
  .على معاجلة حاالت العنف ضد املرأة بطريقة تراعي الفوارق بني اجلنسني

 من هذا التقرير علـى تفاصـيل عـن          - ١١٣الفقرة  اً   خصوص - ٦ملادة  اتنص    -٥
واجلدير بالـذكر أن خطـة      . اإلجراءات اليت وضعت ملنع ومكافحة العنف املرتيل ضد املرأة        

اليت أعدهتا األمانة العامـة     ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(افحة العنف ضد املرأة     العمل الوطنية ملنع ومك   
: لشؤون املساواة بني اجلنسني، تعاجل، للمرة األوىل يف اليونان، مثانية جماالت رئيـسية هـي              

حتسني التشريعات، واستحداث هياكل دعم، وتوفري خدمات الدعم، وتطوير سبل الوقايـة،            
ثيق، وتعزيز اجملتمـع املـدين، وتعزيـز الـشراكات          وتعزيز التدريب، وتطوير البحث والتو    

إنـشاء خطـوط سـاخنة      ) أ: (وينبغي اإلشارة بتحديد أكرب إىل األحكام التالية      . املؤسسية
ـ اً  استـشاري اً   مركز ١٤إنشاء  ) ب(؛  ٢٠١١للنجدة، ستصبح جاهزة للعمل يف عام        اً تابع

الجئ، بالتعاون مع البلديات، إنشاء م) ج(؛ ٢٠١١لألمانة يف عواصم األقاليم سُتفتح يف عام 
التخطيط للقيام حبملة وطنية تـستهدف      ) د(؛  ٢٠١٢على أن تصبح جاهزة حبلول هناية عام        

 تدريب املوظفني العموميني ) ه(؛ ٢٠١١توعية مجيع املواطنني بقضية العنف ضد املرأة يف عام 
بشأن العنـف   )  الطيب مثل القضاة وأفراد الشرطة واملمرضني وغريهم من العاملني يف اجملال         (

، تدريب ضباط الشرطة وقـادة  ٢٩/١١/٢٠١٠من اً بدأ، اعتبار. (القائم على أساس اجلنس 
  ).  بالتعاون مع املركز الوطين لإلدارة العامة- ييسالونيكتمراكز الشرطة يف أثينا و

للمساعدة ) ٢٠١٠يوليه  /متوز(وعالوة على ذلك، مت إنشاء جلنة تشريعية متخصصة           -٦
وسوف تركز اللجنة بوجـه     . ادة صياغة التشريعات املتعلقة مبكافحة العنف ضد املرأة       يف إع 

 مع التركيز على إصـالح مؤسـسات الوسـاطة          -خاص على معاجلة قضية العنف املرتيل       
يتعلق بتدريب القضاة واملدعني العامني على إنفاذ قانون العنف املرتيل، بـدأ             وفيما. اجلنائية

  . والدراسات املتخصصة يف هذا اجملال يف مدرسة القضاة الوطنيةبالفعل توفري التدريب
خطـة العمـل الوطنيـة        فعاالًاً  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنفذ تنفيذ         

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضـمان اإلنفـاذ          . املتكاملة ملكافحة االجتار بالبشر   
 طريق مقاضاة اجلناة ومعاقبتهم بـشكل       الكامل للتشريعات املتعلقة باالجتار، ال سيما عن      
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كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل منع االجتار بالبشر             . فعلي
  .وأن تقدم املساعدة والدعم للضحايا من النساء

وللحصول على تفاصيل عن اإلجراءات اليت مت وضعها ملنع ومعاجلة االجتار، انظـر               -٧
   وقد أعدت آلية التنسيق الوطنية ملكافحة االجتار بالبـشر        . هذا التقرير  من   ١-٦ و ٦املادتني  

حتت إشراف وزارة الشؤون اخلارجية، وبالتعاون مع الوزارات األخرى، وقعت املنظمـة             -
 خطة عمل وطنية    -) ٢٠٠٥(الدولية للهجرة واملنظمات غري احلكومية املعنية مذكرة تعاون         

للخطة الوطنية    استكماالً/ويشكل ذلك استمراراً  . ٢٠١٢-٢٠١٠ملكافحة االجتار يف الفترة     
اهليكـل  ) أ: (وتعطي هذه اخلطة األولوية ملا يلي     ). ٢٠٠٤(املتكاملة ملكافحة االجتار بالبشر     

القيام حبمـالت توعيـة؛     ) ب(املركزي القائم لتنسيق إجراءات مكافحة االجتار ورصدها؛        
ات مكافحة االجتار بالبشر ألغراض االستغالل      متويل منظمات غري حكومية لتنفيذ إجراء      )ج(

 تدريب ) ه(املسؤولني املتورطني يف جرائم االجتار؛ /حماكمة الضباط) د(االقتصادي واجلنسي؛ 
اً ضمان ما يكفي من املـساعدة وإطـار       ) و(املسؤولني على دعم ضحايا االجتار؛      / الضباط

ي جرائم ناشئة عن عمليات مرتبطـة       إلعادة الضحايا إىل أوطاهنم وتربئتهم من التورط يف أ        
  .خلإباالجتار، 

على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصـة       اً  وصدق الربملان اليوناين مؤخر     -٨
، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة         وقمعه واملعاقبة عليه   النساء واألطفال 

). FEK158/A/2010 ٣٨٧٥/٢٠١٠القانون رقم (ومت إدماجه يف القانون الوطين . عرب الوطنية 
وقد جاء التصديق على هذا الربوتوكول، مع ما ينتج عنه من تغيري يف التشريعات الوطنيـة                 

للمنظمات النـسائية   اً  قدمياً  ذات الصلة، ويف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، ليليب مطلب        
ل ذلك خطوة هامة حنـو حتـسني        ويشك. وغريها من املؤسسات واملنظمات غري احلكومية     

منع ومكافحة االجتار باألشخاص، مع إيالء اهتمـام        ) أ: (اإلطار املؤسسي من خالل ما يلي     
تعزيـز  ) ج(توفري احلماية واملساعدة لضحايا االجتار بالبشر؛       ) ب(خاص للنساء واألطفال؛    

  :ية ما يليوتشمل التغيريات الرئيس. التعاون بني الدول األطراف لبلوغ هذه األهداف
توسيع نطاق القانون احلايل ليشمل مجيـع ضـحايا االجتـار األجانـب،              •

  يقتصر على مواطين البلدان الثالثة، كما هو احلال اآلن وال
ضمان توفري احلماية بغض النظر عن تعاون غري الضحايا مـع الـسلطات              •

  املختصة
ـ         • تغالل يف تعديل القانون اجلنائي كي ال يقتصر على اجلرائم املتعلقـة باالس

   األشخاص الذين اضطروا للتسول أيضاًالعمل، بل ليشمل
توسيع نطاق أحكام احلماية اليت ينص عليها القانون اليوناين لتشمل ضحايا            •

  االجتار بالبشر واألشخاص الذين وقعوا ضحايا لالجتار باملهاجرين
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وضع تدابري حلماية الشهود على األعمال اإلجرامية وعلى أعمال االجتـار            •
  البشر وهتريب املهاجرينب

وعالوة على ذلك، أنشأت وزارة العدل والشفافية وحقوق اإلنسان جلنة تـشريعية              -٩
، تقوم، يف مجلة أمور، بوضع اللمسات األخرية على إدمـاج         )FEK367/14/2010(متخصصة  

  ). ٥١٥/٥/٢٠٠٥وارسو، (نص االتفاقية األوروبية ملنع اإلرهاب 
 إىل اإلنفاذ الفعلي لقانون احلصص املعمول به مـن          تدعو اللجنة الدولة الطرف     

أجل زيادة مشاركة املرأة يف اهليئات احمللية املنتخبة ويف اهليئات اجلماعية جلميع الوكاالت             
 ٤ من املادة ١للفقرة اً وتوصي بأن تنفذ الدولة الطرف تدابري خاصة مؤقتة وفق. احلكومية

 مـن   ٨ و ٧ لتعجيل االمتثال ألحكام املادتني       كوسيلة ٢٥من االتفاقية وتوصيتها العامة     
االتفاقية، وزيادة املشاركة السياسية للمرأة يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك الربملان والسلك             

 بتنفيذ أنشطة هتدف إىل التوعية بأمهية مشاركة املرأة يف صنع            أيضاً وتوصي. الدبلوماسي
اً كذلك، أن تتخذ الدولة الطرف، وفق     وتقترح اللجنة   . القرارات اليت ختص اجملتمع ككل    

من االتفاقية، تدابري مناسبة لضمان املشاركة املتساوية للمـرأة يف   ) ج(٧ و )  ه(٢للمادتني  
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على رصد أثـر      . النقابات العمالية واحتادات أرباب العمل    

  .التدابري املتخذة وتطور االجتاهات مع مرور الزمن
 ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥اإلجراءات والترتيبات التشريعية املتخذة خالل الفترة من        وملعرفة    -١٠

 ويف  ٧هبدف تعزيز دور املرأة يف صنع القرار، انظر التفاصيل املنـصوص عليهـا يف املـادة                 
يف احلياة  اً  ناقص  وبالنظر إىل أن املرأة ال تزال ممثلة متثيالً       .  من هذا التقرير، على التوايل     ٢ املادة

، قامت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، لدى وضع خطة العمل الوطنية             السياسية
، بإدراج اإلجراءات ذات الصلة     ٢٠١٣-٢٠١٠لتحقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني للفترة       

يف " مدينـة املـساواة   : "تنظيم املؤمتر املعنون  ) أ: (اليت تبني ضرورة وجود متثيل للمرأة، مثل      
" املرأة يف السلطة  "تنظيم املؤمتر األورويب حول     ) ب(لتعاون مع جلنة املساواة؛     ، با ٢٠١١ عام

ـ (تعزيز اإلجراءات الرامية إىل وضعهن يف القـوائم         ) ج(؛  ) سنة بعد إعالن أثينا    ٢٠( اً وفق
من خالل نـدوات    (تنفيذ إجراءات دعم املرشحات والسياسيات املنتخبات       ) د(؛  )للحصص

  .خلإيم محالت للدعوة إىل التصويت للنساء،  تنظ) ه(؛ )خلإومؤمترات، 
، مت التركيز على تعزيز مكانة املرأة يف االنتخابات البلدية واألقاليمية           ٢٠١٠ويف عام     -١١

وعلى إدماج املساواة بني اجلنسني يف سياسات احلكومات احمللية يف السياق اجلديد لربنـامج              
 /لديات اليت أجريـت يف تـشرين الثـاين        ويف سياق انتخابات األقاليم والب    ". كاليكراتيس"

حتد "، نظمت األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني محلة للتوعية بعنوان            ٢٠١٠ نوفمرب
وكان اهلدف من احلملة هو شن      ".  أيضاً صوِّت للمرأة : القوالب النمطية يف هذه االنتخابات    

نمطية املتعلقة مبشاركة املرأة يف     أول محلة لتوعية عامة اجلمهور هبدف التخلص من القوالب ال         
ومشلـت  . السياسة، ودعم ومساعدة املرشحات من خالل توزيع املواد املطبوعة ذات الصلة          
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ملصقات ومنشورات وشارات باللغتني اليونانية     (إنتاج مواد إعالمية    ) أ: (محلة التوعية ما يلي   
 إنتاج إعالنات تثقيفية إذاعية؛ )ج(إنتاج وعرض إعالنات تثقيفية تلفزيونية؛ ) ب(؛ )واأللبانية

.  منصة إعالمية يف وسط أثينا) ه(تنظيم حلقة عمل لتعزيز مشاركة املرأة يف صنع القرار؛          ) د(
وباإلضافة إىل ذلك، بعثت األمانة، خالل االنتخابات، برسالة إىل مجيـع األمنـاء العـامني     

إليهم إدراج معيار املساواة بـني      واملسؤولني يف األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان تطلب         
اجلنسني ضمن املعايري اليت يستخدموهنا الختيار رؤسائهم، من أجل الترويج الفعال إلشـراك             

  .املرأة يف صنع القرار
وتنظر اللجنة التشريعية املتخصصة املعنية بصياغة قانون جديد عن املساواة الفعليـة              -١٢

وجدير بالـذكر   . يف صنع القرار يف السلطة التشريعية     بني اجلنسني يف مسألة تعزيز دور املرأة        
 بشأن الفجـوات    ٢٠١٠تقرير العام   "أن التقرير السنوي للمنتدى االقتصادي العاملي املعنون        

ـ  ٢٧يشري إىل حتسن ترتيب اليونان إذ صعدت " بني اجلنسني يف العامل   ملؤشـر  اً  مرتبـة وفق
م األول، إىل أداء البلد يف العمـود املتعلـق          ويعزى ذلك يف املقا   . الدويل" الفجوة اجلنسانية "
املـرأة يف املناصـب     "يف املؤشر الفرعـي     اً  وخصوص" متكني املرأة يف املناصب السياسية    "  ب

  .الذي حتتل فيه اليونان املرتبة احلادية والعشرين" الوزارية
وعالوة على ذلك، شرعت األمانة، كما ورد يف خطة العمـل الوطنيـة لتحقيـق                 -١٣
، يف دعم إنشاء مكاتب أو جلان تعـىن         ٢٠١٣-٢٠١٠اواة الفعلية بني اجلنسني للفترة      املس

باملرأة أو باملساواة بني اجلنسني، وبتعزيز الربط الشبكي بني منظمات النساء العـامالت يف              
األمانة العامـة لـشؤون     (مؤسسات التعليم الثانوي والتعليم العايل والشركاء االجتماعيني        

لتعزيـز  ) خلإجلنسني، واإلدارة العليا لنقابات موظفي القطاع العام يف اليونان،          املساواة بني ا  
مكانة املرأة يف آليات التفاوض اخلاصة باحلوار االجتماعي من أجل تسليط الـضوء علـى               

  .مطالبهن تعزيزها
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ برامج وسياسات ترمي إىل تيـسري               

 مبن فيهن نساء األقليات والفتيات املراهقات، علـى املعلومـات           اً،يحصول النساء فعل  
املتعلقة بالرعاية الصحية ووسائل منع احلمل، وخدمات تنظيم األسرة، مما جينب النـساء             

وحتث اللجنة الدولة الطـرف     . احلاجة إىل اللجوء إىل اإلجهاض كوسيلة لتحديد النسل       
اجلنسية واإلجنابية للنساء والرجال واملراهقني من على تنفيذ برامج تثقيفية يف جمال الصحة 

وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطـرف إىل تنفيـذ         . أجل تعزيز السلوك اجلنسي املسؤول    
مبادرات، بالتشاور الوثيق مع األطباء، هتدف إىل احلد من عدد احلاالت اليت يـتم فيهـا      

      .العمليات القيصرية إجراء 
شأن اإلجراءات اليت اختذهتا املنظمات احلكوميـة وغـري         وللحصول على تفاصيل ب     -١٤

احلكومية يف الفترة قيد االستعراض لتعزيز محاية صحة املرأة وحقوقها يف هذا اجملال، انظـر               
ويف إطار خطة العمل الوطنية للصحة اليت تروج هلـا وزارة الـصحة، أُعطيـت         . ١٢املادة  
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ن طريق محالت التنوير والتوعية بالقضايا الصحية       األولوية لنشر املعرفة واملعلومات والوقاية ع     
والطبية، مع إيالء اهتمام خاص بالقضايا اليت تؤثر على املـرأة يف املقـام األول، وكـذلك                 

وتشمل محلة التضامن االجتماعي للوقاية األولية، علـى وجـه          . بالصحة اجلنسية واإلجنابية  
اة بني اجلنسني، حيث يـوفر موظفـون يف   التحديد، التعاون مع األمانة العامة لشؤون املساو  

املعلومات اجملانية واملشورة يف جمال الصحة والوقاية       ) ممرضات ومرشدون اجتماعيون  (الوزارة  
. من مراكز االستشارة التابعة لألمانة العامة لشؤون املساواة بـني اجلنـسني           اً   مركز ١٤يف  

اون مع األمانة العامة لشؤون املساواة      وعالوة على ذلك، ستنظم األمانة املعنية بالشباب، بالتع       
اً حول قضايا الصحة اجلنسية، وخصوص    ) وإناثاًاً  ذكور(بني اجلنسني، محلة إعالمية للشباب      

  .وسائل منع احلمل
حتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابري لزيادة الوعي بأمهية التعليم بوصفها              

وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف      . لتمكني املرأة اً  من حقوق اإلنسان وأساس   اً  حق
 بـشأن   ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ من املادة    ١للفقرة  اً  تدابري خاصة مؤقتة وفق   

التدابري اخلاصة املؤقتة، من أجل زيادة متثيل النساء، مبن فيهن نساء األقليات، يف جمـال               
غ يف تقريرها الدوري املقبل، عن      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف اإلبال     . التعليم العايل 

  .التدابري املتخذة وأثرها
وترد اإلجراءات اليت اختذت لتعزيز املساواة يف احلصول على التعليم، خالل الفتـرة               -١٥
وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة     .  من هذا التقرير   ١٠، بالتفصيل يف املادة     ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥ من

ة املشمولة يف التقرير، كانـت كمـا هـو مـبني يف             النساء يف املرحلة اجلامعية خالل الفتر     
، أعلى من نسبة الرجال، يف حني أن نسبة النساء يف مرحلة الدراسـات العليـا                ١٤ اجلدول

عن نسبة الرجـال وقـد زادت يف الـسنوات          اً  كبرياً  ختتلف اختالف ) ماجستري أو دكتوراه  (
رأة بالتعليم العـايل    ام ٢٤ ٥٤٤، التحقت   ٢٠٠٩-٢٠٠٨فخالل العام الدراسي    . األخرية

واجلدير باملالحظة أن النـسبة     . يف اجلامعات اليونانية  اً  طالب ٣٩ ٣٧٢جمموعه   الذي ضم ما  
 يف املائة مقارنـة     ٦,٢املئوية للنساء اللوايت التحقن بالتعليم العايل يف ذلك العام زادت بنسبة            

  .بالعام الدراسي السابق
واة بني اجلنسني أمهية تعزيـز املـساواة بـني          وإذ تدرك األمانة العامة لشؤون املسا       -١٦

اجلنسني يف التعليم، فإهنا تعمل يف إطار خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة الفعليـة بـني                
، على تطوير التعاون مع وزارة التعليم والتعلم مدى احليـاة           ٢٠١٣-٢٠١٠اجلنسني للفترة   
جراءات اليت تعتزم وزارة التعلـيم      وتدعم األمانة على وجه اخلصوص، اإل     . والشؤون الدينية 

: والتعلم مدى احلياة والشؤون الدينية اختاذها لتشجيع املساواة بني اجلنسني، مبـا يف ذلـك              
إدماج املنظور اجلنساين يف    ) ب(تشغيل املدرسة اجلديدة اليت تفتح أبواهبا لساعات أطول؛          )أ(

 املشورة للنساء يف مدارس الفرصة الثانية  تقدمي) ج(الربامج املقبلة للتعليم والتعلم مدى احلياة؛       
تعزيز املساواة بني اجلنسني والقـضاء  ) د(بشأن مسائل األسرة واالرتقاء املهين واالجتماعي؛      
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 تشجيع االستمرار يف تشغيل برامج      )  ه(على القوالب النمطية والتمييز بفضل مدارس اآلباء؛        
لدراسات العليـا، وإصـالح املنـاهج       الدراسات اجلنسانية يف املستوى اجلامعي ومستوى ا      

الدراسية يف مؤسسات التعليم العايل لتعميم املنظور اجلنساين كسياسة شاملة وقيمة أساسية؛            
إدماج هنج متخصصة لتقدمي املشورة املهنية للطالب كجزء من اخلدمات اليت تقـدمها             ) و(

يف اجملاالت اليت تـشهد  اجلامعات للحد من التمييز املهين وتشجيع الطالب على ممارسة مهن     
  .اًإقبال ضعيف

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص بني النساء والرجـال يف               
 مـن   ١للفقـرة   اً   إجراءات منها اختاذ تدابري خاصة مؤقتة، وفق        سوق العمل من خالل     

وتوصـي  . ، بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة    ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة رقم       ٤ املادة
اللجنة بتعزيز اجلهود الرامية إىل احلد من البطالة بني النساء، والقضاء على العزل املهـين               

. على املستويني األفقي والعمودي، وتضييق فجوة األجور بني املرأة والرجـل وسـدها            
 مـن   ٣للفقرة  اً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعات منتظمة لتشريعاهتا وفق        

كمـا  .  االتفاقية، بغية ختفيف احلواجز اليت تواجهها املرأة يف سوق العمـل        من ١١املادة  
حتث اللجنة الدولة الطرف على رصد استفادة النساء والرجال مـن أحكـام اإلجـازة               

على تقاسم مسؤوليات األسرة، وعلى وضع حوافز لتشجيع        اً  الوالدية باعتبار ذلك مؤشر   
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل رصد . ة األبوةاملزيد من الرجال على االستفادة من إجاز  

  .أثر التدابري املتخذة والنتائج احملرزة، واإلبالغ عنها يف تقريرها الدوري املقبل
وفيما يتعلق باإلجراءات واملبادرات اليت وضعت من أجل تعزيز فرص املرأة يف العمل        -١٧

 تدابري شاملة وبرامج خاصـة      ، اليت تشري إىل   ١١، انظر املادة    ٢٠٠٨-٢٠٠٥خالل الفترة   
استهدفت النساء العاطالت عن العمل، وكان اهلدف األساسي منها زيادة فعالية مشاركتها            

  . يف سوق العمل ومكافحة االستبعاد االجتماعي
تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملـة  "وعالوة على ذلك، مت اعتماد قانون       -١٨

). FEK 207/8.12.2010/٣٨٩٦القـانون  " (يل التوظيف واملهـن بني الرجال والنساء يف جما
ويقضي القانون بتحسني وتبسيط وتكريس التشريعات املعمول هبا حـىت تارخيـه يف نـص           

اً ويتضمن القانون أمور  . EC/٢٠٠٦/٥٤لروح وأحكام التوجيه    اً  تشريعي واحد متسق، وفق   
ل ضحية التمييز، مبوافقته، يف اختـاذ       جيوز لألشخاص االعتباريني، متثي   ) أ: (أخرى هي التالية  

تعريف التمييز  ) ب(إجراء أو التدخل للدفاع عنه أمام السلطات القضائية واإلدارية املختصة؛           
غري املباشر، والتحرش اجلنسي يف مكان العمل، وعكس عبء اإلثبات املطبق اآلن يف قضايا              

ق مهمة أمني املظامل، باعتبـاره      توسيع نطا ) ج(عدم املساواة يف املعاملة على أساس اجلنس؛        
السلطة املستقلة املكلفة برصد وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بـني الرجـل               

 القضايا املعروضة على احملاكم أو السلطات        أيضاً واملرأة يف التوظيف والعمل املأجور، لتشمل     
  .القضائية يف جلسات االستماع األوىل
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 تنفيذ برنامج يتعلق مبنظمة استخدام القوى البشرية، وهو          أيضاً دأ، ب ٢٠١٠ويف عام     -١٩
برنامج مدته أربع سنوات لتعزيز فرص العمل مـن خـالل   ) أ: (يشمل يف مجلة أمور ما يلي 

 ألف عاطل عن العمـل،      ٤٠ضخ الدعم لصندوق اشتراكات الضمان االجتماعي لتوظيف        
ص خالل فترة احلمـل أو الـوالدة أو         وهو ما يدعم األشخاص الذين يعملون حلساهبم اخلا       

خالل فترة رعاية أطفاهلم عن طريق دفع اشتراكات الضمان االجتماعي الالزمـة لتـشغيل              
أشخاص حيلون حمل األشخاص العاملني حلساهبم اخلاص، حبيث يتسىن لتلك النساء التفـرغ             

اريع يف أوساط النساء    تعزيز مهارة تنظيم املش   ) ب(الحتياجاهتا املتزايدة فيما يتعلق بالرعاية؛      
واللوايت يرغنب يف القيـام     اً   عام ٦٤ و ٢٢العاطالت عن العمل اللوايت تتراوح أعمارهن بني        

  .بأنشطة جتارية
، ٢٠١٣-٢٠١٠ويف إطار خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني             -٢٠

امالت حلساهبن اخلـاص    تدعم مراكز اخلدمات االستشارية النساء العاطالت عن العمل والع        
وصاحبات األعمال التجارية الصغرية لرفع مستوى معارفهن ومهاراهتن من أجـل حتـسني             

وستكمل النساء عملية استشارية متخصصة مبنظور جنـساين يف         . مركزهن يف سوق العمل   
 وسوف توفر الـربامج . املراكز االستشارية التابعة لألمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني        

إجراءات متكاملة لدعم النساء العاطالت عن العمل، ومواصلة تدريبهن مع ضـمان فـرص      
  .عمل هلن

وقد أنشأت منظمة استخدام القوى البشرية، بالتعاون مع األمانة العامـة لـشؤون               -٢١
ويكمن اهلـدف األويل    . يعىن باملساواة بني اجلنسني   اً  دائم  عامالًاً  املساواة بني اجلنسني، فريق   

اء ذلك يف وضع خطة عمل إلدماج املساواة بني اجلنسني يف مجيع الوظـائف العامـة       من ور 
تشغيل املستشارين التعليميني يف مدارس التدريب املهين، ووظائف جديدة، وبرامج الشباب           (

ويف الوقت نفسه، تواصل منظمة اسـتخدام       ). خلإالعاملني حلساهبم، ونظم التقييم الداخلي،      
ة إىل وضع برامج خاصة للنساء العاطالت عن العمل من أجل معاجلـة             القوى البشرية الدعو  

  .مشكلة كثرة عدد النساء بني العاطلني عن العمل، وجذب املزيد من النساء إىل سوق العمل
ومن البديهي أنه من مسؤولية مفتشية العمل اليت أعيد تشكيلها، حتقيق املـساواة يف               -٢٢

توظيف واملهن، وحتسني نظام تسجيل البيانات اإلحـصائية        املعاملة بني الرجال والنساء يف ال     
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف العمل ومعاجلتها، ليتسىن تقييم الوضع فيما يتعلق باملـساواة              

 وستقوم املفتشية بإدماج مبدأ املساواة بني اجلنسني يف مجيـع           .اًسليماً  يف مكان العمل تقييم   
 على توفري املعلومات املتعلقة بقـضايا العمالـة         اً،ثر حتديد وستعمل، على حنو أك   . أنشطتها

وسيتم . يتعلق بتقدمي املشورة، والرتاعات العمالية، وعمليات مراجعة احلسابات وحتديثها         فيما
تصميم هذه األنشطة للعمال واملؤسسات التجارية فيما يتعلق باملساواة يف املعاملة بني الرجل             

 هذا اجملال، تعزيز مكانة وصالحيات املكتب املعين باملساواة بـني            سيتم، يف  اً،وأخري. واملرأة
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اجلنسني يف جمال العمل التابع إلدارة مفتشية العمل االجتماعي يف مفتشية التـشغيل التابعـة               
  .لوزارة الشؤون االجتماعية

، ستركز األمانة العامة للشباب     "تدريب الشباب على تنظيم املشاريع    : "ويف برنامج   -٢٣
وسوف تدعم عملياهتن التجاريـة     . امها على الشابات اللوايت يعانني من مشاكل البطالة       اهتم

عن تقدمي خدمات تتعلـق بالقـضايا الثقافيـة           ، فضالً )كالنمو األخضر على سبيل املثال    (
  .واالجتماعية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري من أجل كفالة توفري شهادات ميالد               
  .جراتألوالد املها

وفيما يتعلق مبسألة توفري شهادات ميالد ألطفـال املهـاجرين، اعُتمـد القـانون                -٢٤
األحكام احلالية للحصول على اجلنسية اليونانيـة واملـشاركة         " املعنون   ١٨١٨/٢٠١٠ رقم

ويتضمن أحكام  ". السياسية للمغتربني واملهاجرين املقيمني بصفة شرعية وغريها من الترتيبات        
وميثل هذا القانون، على وجه التحديد،      . املهاجرين الشرعيني /اليونانية للمقيمني منح اجلنسية   

للتشريعات اخلاصة بآباء املهاجرين، ويضمن منح اجلنـسية اليونانيـة وشـهادة          اً  هاماً  حتديث
تسجيل ألطفال اآلباء املهاجرين الذين أقاموا بصورة شرعية يف اليونان ملدة مخس سـنوات              

وجتدر .  الذين أمتوا بنجاح ما ال يقل عن ست سنوات يف املدارس اليونانية            متتالية، ولألطفال 
وقـد  . اإلشارة إىل أن أمني مظامل األطفال ينشط، بشكل خاص، يف مسألة التسجيل الوطين            

 ١٨١٨/٢٠١٠تبني على وجه التحديد، أن شهادات امليالد كانت قبل صدور القانون رقم             
 الوثائق املطلوبة للحصول على خدمات التعليم واحلماية        ، ُتقبل بوصفها  ٢٠٠٧يوليه  /يف متوز 

االجتماعية، وبصفة عامة ملمارسة األطفال حلقوقهم املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية اليت            
، طلب أمـني املظـامل إىل       ٢٠١٠مايو  /ويف أيار ). ٢١٠١/٩٢القانون  (حتمل نفس االسم    

اخلية واإلدارة العامة والالمركزية إزالة بلد املنـشأ        اإلدارة الوطنية للتسجيل التابعة لوزارة الد     
  .من شهادة التسجيل الوطنية، وذلك كجزء من محاية البيانات الشخصية

حتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة اجلهود املبذولة لزيادة وعـي النـساء               
ن من  املسلمات حبقوقهن وبسبل االنتصاف املتاحة هلن ضد االنتهاكات، وضمان استفادهت         

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إنفاذ      . أحكام القانون اليوناين املتعلقة بالزواج واملرياث     
قوانينها اليت حتظر الزواج املبكر وتعدد الزوجات وإىل اختاذ تدابري شاملة للقضاء علـى              

 مـن االتفاقيـة     ١٦مع النظام الدستوري اليوناين، واملادة      اً  هذه املمارسات، وذلك متشي   
  . للجنة بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األسرية٢١لتوصية العامة رقم وا
أحد املواضيع اليت تدرسـها اللجنـة       " الشريعة"وتشكل مواجهة املسائل النابعة من        -٢٥

  . هبدف حتديث وحتسني أحكام قانون األسرة٢٠١٠يوليه /التشريعية املتخصصة املنشأة يف متوز
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  ٢املرفق     

لوطنية لتحقيق املساواة الفعلية بـني اجلنـسني للفتـرة          خطة العمل ا      
٢٠١٣-٢٠١٠  

  عرض موجز    
يتمثل يف حتسني احلياة اليومية للنـساء       اً  رئيسياً  هدفاً  رمست احلكومة احلالية لنفسه     -١

عن حتقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني مـن خـالل اختـاذ إجـراءات يف                 والرجال، فضالً 
ووضـعت األمانـة    . واالقتصاد وسوق العمل واجملتمع والثقافـة     التشريع والسياسة    جماالت
لشؤون املساواة بني اجلنسني خطة عمل وطنية لتحقيق املساواة الفعلية بني اجلنـسني              العامة

، تتضمن سلسلة كاملة من التدابري اليت تعزز املساواة بني اجلنسني عرب            ٢٠١٣-٢٠١٠للفترة  
.  إجراءات لتعزيز آليات تنفيـذ الـسياسات       ضاً أي طيف من التدخالت السياسية، وتتضمن    

 كمـا  اً،وتستفيد من هذه التدابري بشكل أساسي النساء املنتميات إىل الفئات األكثـر تـضرر    
  . بصورة مباشرة أو غري مباشرة- ونساًء  رجاالً-يستفيد منها يف نفس الوقت، مجيع املواطنني 

   الفعليـة بـني اجلنـسني   ومت تصميم خطة العمـل الوطنيـة لتحقيـق املـساواة         -٢
محاية حقـوق   ) أ: (ةإىل األهداف االستراتيجية األربعة التالي    اً   استناد ٢٠١٣-٢٠١٠ للفترة

 النـساء  فئـات اإلنسان للمرأة عن طريق تعزيز املساواة بني اجلنسني وتوجيه التدخالت حنو  
نواع العنـف   منع ومكافحة أي نوع من أ     ) ب(متعددة من التمييز؛      اللوايت يواجهن أشكاالً  

االستخدام األمثل لإلبـداع الثقـايف      ) د( املايل؛   واستقالهلادعم عمل املرأة    ) ج(ضد املرأة؛   
  .لتعزيز اإلبداع الفين للمرأة وإبراز هدف حتقيق املساواة بني اجلنسني

 لتحسني نوعيـة الـسياسات      ني مهمت نيورة واملساءلة املستمرتْين عمليت   ومتثل املش   -٣
عيان تعزيز وضعها وتنفيذها ورصد سياسات املؤسسات املتعلقة باملـساواة          وفعاليتها، وتستد 

ولضمان الشفافية واملصداقية يف تنفيذ الربنامج، ُيجرى تقييم معمق ملدى بلوغ           . بني اجلنسني 
وتقـوم اهليئـات    . األهداف وفعالية اإلجراءات، وتسجيل ذلك يف التقارير السنوية املنتظمة        

 ع اجملتمع املدين حول تنفيذ الربنامج بصورة دائمة ومنهجية، فـضالً    واللجان بدعم التشاور م   
  .عن التعاون بانتظام مع الوكاالت املختصة

 ويتكامل الربنامج مع عمل اجلهات اليت جتري دراسات أكادميية وجنسانية، فـضالً             -٤
يف العلمـي   عن اجملتمع املدين ومنظمات املرأة واملنظمات النسوية، لالستفادة من النتاج املعر          

وقـد متـت    ". املتعلق بقضايا املساواة بني اجلنسني، وكذلك من خربات املواطنني الفاعلني         
االستعانة باألساليب واملمارسات اجليدة اليت تعتمدها املنظمات الدولية واألوروبية املدافعـة           

وتـشمل هـذه األسـاليب      . عن املساواة يف وضع السياسات املتعلقة باملساواة وتنفيـذها        
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املمارسات اجليدة حتسني وتعزيز وتنفيذ التشريعات، وتطوير اإلجراءات اإلجيابيـة لـصاحل            و
املرأة، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات مبا يف ذلك وضع ميزانية خاصـة               

عـن تنظـيم      باملساواة بني اجلنسني، ومتكني اجملتمع املدين، ودور املنظمات النسائية، فضالً         
وميثل اإلطار  . لتوعية الرأي العام هبدف الوقاية وتغيري األدوار النمطية للنساء والرجال         محالت  

  .٢٠١٣-٢٠٠٧املرجعي االستراتيجي الوطين إطار التمويل املركزي للسياسات للفترة 
حتسني التشريعات اليونانيـة وتعزيزهـا      ) أ: (ويقوم الربنامج على ثالث ركائز هي       -٥

تعمـيم مراعـاة    ) ج(ت املتخصصة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني؛       السياسا) ب(وتنفيذها؛  
  .املنظور اجلنساين يف السياسات العامة

وتشمل الركيزة األوىل لوائح تشريعية جديدة تستند إىل أحكام القـانون الـدويل               -٦
ـ     رى والقانون األورويب، وإىل اآلراء اليت أعربت عنها املنظمات النسائية وإىل وثائق رمسية أخ

عن تشريعات البلـدان األوروبيـة        ، فضالً )األمم املتحدة وجملس أوروبا واالحتاد األورويب     (
  :وتنصب التدخالت التشريعية على ما يلي. األخرى

مع املبدأ املؤسسي للمساواة بـني      اً  متاماً  تعديل قانون األسرة، ليكون متسق      )أ(  
ؤ الظروف االقتصادية واالجتماعيـة  اجلنسني ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة يف ظل عدم تكاف     

مثل إعادة إرساء عدم تغيري االسم العائلي للمرأة، وتبـسيط          (اً  اليت تعيشها معظم النساء حالي    
أحكام التبين، واختصار اإلجراءات القانونية يف قضايا قانون األسرة، وضمان استمرارية دفع            

  ؛ )النفقة، وغريها
، )يف العائلة وبيئة العمل واجملتمع    (ضد املرأة   القانون املتحد ملكافحة العنف       )ب(  

 من خـالل حتـسني القـانون        ،مثالً(مع التركيز على التوعية واختاذ تدابري حلماية الضحايا         
 املتعلق بالعنف املرتيل عن طريق إلغاء مؤسـسة الوسـاطة، والقـانون             ٣٥٠٠/٢٠٠٦ رقم
الرجل واملرأة فيما يتعلق بالوصول   املتعلق بإعمال املساواة يف املعاملة بني        ٣٤٨٨/٢٠٠٦ رقم

إىل سوق العمل، مع اإلشارة بوجه خـاص إىل العنـف يف مكـان العمـل، والقـانون                  
 املتعلـق بالبغـاء،     ٢٧٣٤/١٩٩٩ املتعلق باالغتصاب، والقانون رقم      ١٤١٩/١٩٨٤ رقم

   بشأن االجتار الدويل بالبشر؛ ٢٣٣/٢٠٠٣ واملرسوم الرئاسي ٣٠٦٤/٢٠٠٢والقانون رقم 
تعزيز احلماية من البغاء واحلفاظ     (قانون تعزيز املساواة الفعلية بني اجلنسني         )ج(  

على املساواة يف املعاملة يف سوق العمل، وحتسني التشريعات املتعلقة بوسائل اإلعالم فيمـا              
يتعلق بكرامة املرأة والتنفيذ الفعال ملبدأ املساواة بني اجلنسني يف السياسات العامة واملشاركة             

شطة للوزارات يف تنفيذ ورصد آثار السياسات اجلنسانية، واحلفاظ على مشاركة الرجـل             الن
واملرأة يف صنع القرار على قدم املساواة، وتعزيز اإلطار التشريعي من خالل إعادة تـشكيل               
اللجنة الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني وإنشاء جلنة مشتركة بني الـوزارات لتحقيـق              

  ). خلإجلنسني تعىن مبهام التنسيق، املساواة بني ا
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عدة مشاريع بشأن تدوين التشريعات املتعلقة      :  ما يلي   أيضاً وتشمل الركيزة األوىل    -٧
باملساواة بني اجلنسني، وإجراء تقييم منهجي لألثر اجلنساين فيما يتعلق مبـشاريع القـوانني              

  .تهلكنياجلديدة والتعاون مع أمني املظامل اليوناين وأمني مظامل املس
وتشمل الركيزة الثانية صوغ مشاريع األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنـسني،              -٨

من أجل وضع تدابري ملعاجلة املشاكل املتعلقة بعدم املساواة يف جماالت موضوعية حمددة مـن               
وتركز هذه املشاريع على جمموعات نسائية خاصـة، وإنـشاء أو تعزيـز             . السياسة العامة 
  . ع السياسات، وتنفيذ إجراءات شاملة لتعزيز املساواة بني اجلنسنيمؤسسات وض

العنف ضد  ) أ: (وترتبط اجملاالت املوضوعية للسياسة العامة بإجراءات تتعلق مبا يلي          -٩
مثل إنشاء مراكز استشارية ومالجئ يف عاصمة كل منطقة، ورفع مستوى اهلياكـل             (املرأة  

 الطوارئ لعموم اليونان، والتعاون مع املؤسـسات  القائمة، وتشغيل خط مساعدة يف حاالت  
الوطنية للمحامني، وتدريب املستشارين والعاملني يف القطاع العام، وتوفري خدمات استشارية    

أشكال التمييز املتعـدد    ) ب(؛  )جمانية للنساء من ضحايا العنف، وغري ذلك من اإلجراءات        
هلن وال قوة، واملهاجرات وطالبات اللجوء      مثل حتسني حياة النساء اللوايت ال حول        (اجلوانب  

مثل توفري املعلومات عـن     (الصحة اإلجنابية واجلنسية    ) ج(؛  )خلإاملفرج عنهن،   / واحملتجزات
قضايا صحة املرأة، والوقاية ووسائل منع احلمل، والتلقيح االصطناعي، واألمراض املنقولـة            

بـشأن  اً  حة اجلنسية، وخـصوص   واإليدز، وتنظيم محالت توعية للشابات حول الص      اً  جنسي
وسائل منع احلمل اليت هتدف إىل احلد من حاالت اإلجهاض، والتعاون مع املنظمات غـري               

مثـل  (العمالة  ) د(؛  )خلإاحلكومية على تفعيل مكافحة حاالت السرطان اليت تصيب النساء،          
لة توعية  العامالت حلساهبن اخلاص لرفع مستوى مهاراهتن، وتنظيم مح       /دعم النساء العامالت  

اخلاصة وسـوق   /بشأن املساواة يف توزيع الواجبات واملهام بني الرجل واملرأة يف احلياة املرتلية           
دعم املرشحات واملنتخبات   ( تعزيز دور املرأة يف صنع القرار واجملتمع املدين          )  ه(؛  )خلإالعمل،  

ب أو جلان نسائية من السياسيات، وتنظيم محلة حول دعم املرأة يف االنتخابات، وإنشاء مكات        
تعىن باملساواة بني اجلنسني، وتعزيز التواصل بني النساء يف منظمات الشركاء االجتمـاعيني،             

 اليت تعمل علـى     -وتعزيز عمل منظمات املرأة واملنظمات النسوية واملنظمات غري احلكومية          
 يونذاعة والتلفزالتعاون مع حمطات اإل(وسائل اإلعالم  ) و(؛  )خلإحتقيق املساواة بني اجلنسني،     

 وجملس مراقبة االتصال، ومـنح      يونالتابعة للحكومة، واجمللس الوطين اليوناين لإلذاعة والتلفز      
زيادة (الثقافة واألعمال اإلبداعية الثقافية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني         ) ز(؛  )جوائز املساواة 

اواة بني اجلنسني، واحلقـوق     املس"اإلنتاج وتشجيع اإلبداعات الفنية للرجال والنساء بشأن        
، والتعاون مع اإلدارات التعليمية يف السفارات لتعزيز التعاون بني الثقافات           "األساسية للمرأة 

يف جمال اإلبداع الفين املتعلق بقضايا املساواة بني اجلنسني، والتعـاون مـع وزارة الثقافـة                
  ). يوما١٥ًظيم مناسبة فنية تستمر خل، وتنإوالسياحة اليونانية، واملتحف الوطين للفن احلديث، 
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أو تعزيز املؤسسات واهليئات واهلياكل الالزمة      /وتشمل خطة العمل الوطنية إنشاء و       -١٠
تفعيل وتطـوير دور    ) أ: (لوضع سياسات املساواة بني اجلنسني، ومن ذلك على سبيل املثال         
 هتدف إىل تعزيز السياسات     اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية باملساواة بني اجلنسني، اليت        

الشاملة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ورصد إجراءات اإلطار املرجعي االستراتيجي الـوطين            
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية املعنية باملساواة بـني الرجـل واملـرأة            ) ب(املتعلقة باجلنسني؛   

والتعـاون مـع    مع التركيز على تطوير التـشاور       ) ٢٠٠٦-١٠-٣٤٩١/٢القانون رقم   (
إنشاء املرصد الوطين ملكافحة العنف ضـد املـرأة،         ) ج(منظمات املرأة واملنظمات النسوية؛     

االستعانة خبربة مركز البحوث للمـساواة بـني        ) د(مبشاركة شبكة من املنظمات النسائية؛      
  . اجلنسني ودرايته

رفـع  ) أ: ( يلـي  تنصب اإلجراءات الشاملة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني على ما          -١١
مثل تطوير مكتبة اإليـداع  (مستوى اخلدمات اليت تقدمها مكتبة قضايا املساواة بني اجلنسني        

املواضيعية الرقمية وتشغيلها بشكل جترييب، وتوسيع ورقمنة استخدام التكنولوجيا الرقمية يف           
جلنساين إنشاء هيكل متخصص لرصد تعميم مراعاة املنظور ا       ) ب(؛  )خلإاألرشيف التارخيي،   

تقييم آثار السياسات العامة املتعلقة باملساواة      ) [آلية لرصد السياسات العامة   (يف اإلدارة العامة    
بني اجلنسني، ومجع وحتليل وإدارة وتوزيع البيانات الكمية والنوعية، والفهـارس املـصنفة             

ـ       /حبسب القطاع السياسايت، وصياغة البحوث     ارين الدراسات على جمال خمتار من جماالت مت
رسم السياسات، والتعاون مع خرباء املساواة بني اجلنسني على مجيـع مـستويات اإلدارة              

إنشاء بوابة إلكترونية خلدمات األمانة العامة لشؤون       ) ج(؛  ]العامة، والسلطات املستقلة، إخل   
املساواة بني اجلنسني على شبكة اإلنترنت تدعم املعلومات املواضـيعية املتعلقـة بالنـساء              

تدريب وتوعية العاملني   ) د(إلدارة املطالبات، وما إىل ذلك؛      اً  وتشمل نظام اً  واطنني عموم وامل
إعداد برامج بالتعاون مع املدرسـة الوطنيـة        (يف القطاع العام يف جمال املساواة بني اجلنسني         

للقضاة، واملركز الوطين لإلدارة العامة واحلكم احمللي لتدريب موظفي الـسجون يف مرافـق              
ز النساء والعاملني يف إدارات قبول املهاجرين، وضباط الشرطة والعـاملني يف احلقـل       احتجا
وأمني املظامل اليوناين املعين بتـدريب مفتـشي العمـل           التمريض، ومفتشيات العمل،  /الطيب

استمرار مشاركة األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني يف جلان           )  ه(؛  )خلإ ،االجتماعي
  .رويب وأفرقة عمله واملنظمات الدوليةاالحتاد األو

وتشمل الركيزة الثالثة سلسلة تدخالت تضطلع هبا وزارات وهيئات عامة أخـرى              -١٢
تتعاون، يف إطار تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات العامة، مـع األمانـة العامـة             

  :لشؤون املساواة بني اجلنسني، وتقوم بإعداد وتعزيز ما يلي
 تبقى اللجنـة املعنيـة      :ارة الداخلية والالمركزية واحلكومة اإللكترونية    وز  )أ(  

وُتعزَّز البلـديات  ) برنامج كاليكراتيس(باملساواة ضمن إطار إصالح احلكم احمللي واإلقليمي       
  اجلديدة بصالحيات تتعلق بقضايا املساواة بني اجلنسني، وما إىل ذلك؛ 
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ز االستقاللية االقتصادية للمرأة مـن خـالل         مت تعزي  :وزارة املالية اليونانية    )ب(  
ومت تعـديل نظـام التـأمني       ) ٣٨٤٢/٢٠١٠القانون رقم   (أحكام أحدث قانون للضرائب     

من خالل اعتماد املساواة يف سن التقاعد، وهو تعديل سيتم          ) ٣٨٦٥/٢٠١٠القانون رقم   (
  خل؛إ، ١٢/٢٠١٣ /٣١حىت اً تنفيذه تدرجيي

اً متـساوي    تعزيز إجراءات عديدة تتوخى متثـيالً      :ةوزارة اخلارجية اليوناني    )ج(  
للرجال والنساء العاملني يف الوزارة، والذين يشغلون مناصب مسؤولية يف اجلهاز املركـزي             

  خل؛إوالسلك الدبلوماسي وجمالس اخلدمة، ملنع ومكافحة االجتار يف النساء ما بني الواليات، 
طنيـة لتنفيـذ القـرار       وضـع خطـة عمـل و       :وزارة الدفاع اليونانية    )د(  

 الصادر عن جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة وضـمان            ٢٠٠٠-١٠-١٣٢٥/٣١ رقم
  خل؛ إمشاركة املرأة يف مجيع عمليات صنع القرار، 

 تيسري إنشاء النساء ملؤسسات     :وزارة االقتصاد والقدرة التنافسية والشحن      ) ه(  
يف مجيـع قطاعـات األنـشطة       ) من سن التاسعة عشرة إىل سن اخلامسة والستني       (جديدة  

 من خالل زيادة التمويل، إضافة إىل تعزيز اإلجراءات الرامية إىل رفع مـستوى         -االقتصادية  
  خل؛ إاملهارات واملعارف يف جمال املوارد البشرية، 

 وضع عدة إجراءات إلدمـاج      :وزارة البيئة والطاقة وتغري املناخ يف اليونان        )و(  
ونوعيـة احليـاة يف املنـاطق       ) التلوث(ت الطاقة والصحة العامة     املنظور اجلنساين يف جماال   

  احلضرية؛ 
 تعزيز عدة إجـراءات     :وزارة التعليم، والتعلم مدى احلياة والشؤون الدينية        )ز(  

مدارس تفتح أبواهبا طوال اليوم خدمة للنساء اللوايت يقمن برعايـة           (إلغناء الربنامج املدرسي    
مرار يف تأسيس مدارس الفرصة الثانية ومدارس اآلبـاء إىل          ، واالست )األطفال بشكل أساسي  

  خل؛ إجانب وضع برامج دراسية تتعلق باملساواة بني اجلنسني، 
 وضع خطة عمـل حـول       :وزارة العمل والضمان االجتماعي يف اليونان       )ح(  

إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع مهام منظمة استخدام القوى البـشرية، وتعمـيم املنظـور               
نساين يف مجيع املهام واإلجراءات، مع التركيز على املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة يف اجل

مهام وإجراءات مفتشيات العمل، مع التشديد على املساواة يف املعاملة بني الرجال والنـساء              
  خل؛ إيف جمايل التوظيف والعمل، 

م مذكرة تفاهم بني األمانة  إبرا:وزارة الصحة والتضامن االجتماعي اليونانية  )ط(  
العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني واملركز الوطين للتضامن االجتمـاعي لتنـسيق تنظـيم              
وتشغيل مالجئ النساء من ضحايا العنف، وتثقيف النساء بشأن مسائل صحية، وال سـيما              

  خل؛ إبشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية، 
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 تشجيع املبادرات التشغيلية للنساء     : اليونان وزارة التنمية الريفية واألغذية يف      )ي(  
، وتقدمي املساعدة املالية إلنشاء مؤسـسات رعايـة         )من خالل زيادة خمصصات االئتمان    (

  خل؛ إالطفل، 
 تقدمي الدعم للنـساء اللـوايت مت      :وزارة العدل والشفافية وحقوق اإلنسان      )ك(  

 وذلك بالتعاون مع كيان قانوين      اً،إطالق سراحهن من السجن أو سيتم إطالق سراحهن قريب        
نشر البيانات القضائية، ليكون نظام     /خاضع للقانون اخلاص هو إبانودوس، وحتسني نظام مجع       

ُتستخدم فيه األرقام الثنائية والثالثية لإلشارة        التصنيف اإلحصائي للجرائم الذي يعتمد حتليالً     
   خل؛إ اجلناة والضحايا يف مجيع اجلرائم، إىل النتائج املتعلقة باجلرائم اجلنسانية خبصوص نوع جنس

 تعزيز وتوسيع إدارات مكافحة االجتار وإنشاء    :وزارة محاية املواطن اليونانية     )ل(  
  خل؛ إدائرة ملكافحة االغتصاب والعنف املرتيل وتعيني موظفني متخصصني، 

رات مباد" إدراج إجراءات خاصة يف إطار       :وزارة الثقافة والسياحة اليونانية     )م(  
، من أجل الترويج لألعمال اإلبداعية النسائية، ودعـم إنـشاء التعاونيـات             "الثقافة احلديثة 

  .خلإالنسائية، وخباصة يف اجلزر واملناطق اجلبلية من البلد، 
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   ٣املرفق 

  قائمة الوكاالت اليت قدمت بيانات ومعلومات يف التقرير الدوري السابع    

  شرافهاالوزارات والوكاالت اليت ختضع إل    

  وزارة الداخلية اليونانية    
  األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني
اإلدارة اخلاصة لتقدمي الطلبات للحـصول علـى        /األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني     

 بواسطة اإلطـار املرجعـي      ٢٠٠٦-٢٠٠٠الربامج التشغيلية إلطار الدعم اجملتمعي للفترة       "
  "  وغريه من الربامج التشغيلية ذات التمويل املشتركاالستراتيجي الوطين

  مركز البحوث للمساواة بني اجلنسني

  مقرات الشرطة اليونانية    
  األمانة العامة للمعلومات 
  األمانة العامة لالتصاالت 

  األمانة العامة لإلدارة العامة واحلكومة اإللكترونية 
  األمانة العامة لربامج التنمية 

   لإلدارة العامة واحلكم احمللي املركز الوطين
   احلكومية يونهيئة اإلذاعة والتلفز

  معهد سياسات اهلجرة 

  وزارة االقتصاد واملالية اليونانية    
  هيئة التنسيق الوطنية التابعة لإلطار املرجعي االستراتيجي الوطين

  وزارة التنمية اليونانية    
  والصناعات التقليدية املنظمة اليونانية للصناعات الصغرية واملتوسطة 
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  الوزارة اليونانية للسياسات املتعلقة بالنقل البحري التجاري وحبر إجيه واجلزر

  وزارة اخلارجية اليونانية    
  مديرية حقوق اإلنسان 

  هيئة التعاون اإلمنائي الدويل 

  وزارة الدفاع الوطين اليونانية    
  رية، والبيئة املديرية العامة للتخطيط املايل، ودعم املوارد البش

  املديرية العامة للتخطيط والدعم 

  وزارة البيئة والتخطيط العمراين واألشغال العامة اليونانية    
  املديرية العامة للتخطيط واألشغال 

  وزارة التعليم والتعلم مدى احلياة والشؤون الدينية اليونانية    
  املديرية العامة للتعلم مدى احلياة 

  يا التعليمية األوروبية والدولية املديرية العامة للقضا

  وزارة العمل واحلماية االجتماعية اليونانية    
  املديرية العامة إلدارة موارد اجملتمع احمللي وغريه من املوارد 

  اإلدارة اخلاصة بتنسيق عمليات الصندوق االجتماعي األوريب ورصدها 
  منظمة استخدام القوى البشرية 

  املديرية العامة للعمل 

  وزارة الصحة والتضامن االجتماعي اليونانية    
  املديرية العامة للرعاية االجتماعية

  وزارة التنمية الريفية والغذاء     
  املديرية العامة للبحوث والتطبيقات الزراعية 

  وزارة العدل اليونانية    
  املديرية العامة لتنسيق التشريعات والعالقات القانونية الدولية اخلاصة 
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  ثقافة اليونانيةوزارة ال    
  املديرية العامة لآلثار والتراث الثقايف 

  املركز السينمائي اليوناين 

  وزارة التنمية السياحية اليونانية    
  مديرية العالقات الدولية 

  اهليئات املستقلة 
  أمني املظامل اليوناين 

  املناطق    

  املنطقة الشمالية لبحر إجيه    
  اإلقليمية املعنية باملساواة اللجنة /املديرية اإلقليمية العامة

  جيهإاملنطقة الشمالية لبحر     
  املديرية العامة للربجمة واملشاريع 

  منطقة اجلزر األيونية    
  اهليئة اإلدارية الوسيطة 

  منطقة كريت    
  املديرية العامة للمنطقة 

  منطقة البيلوبونيز    
  ة اللجنة اإلقليمية املعنية باملساوا/املديرية العامة للمنطقة

  وكاالت أخرى    
  االحتاد الوطين للتجارة 

  اللجنة الوطنية اليونانية لليونسكو 
  الشبكة اليونانية للمسؤولية االجتماعية للشركات

  غرفة التجارة والصناعة يف أثينا 
  االحتاد اليوناين للشركات 
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  املنظمات غري احلكومية    
  ية احتاد املنظمات النسائ/اجمللس الوطين للمرأة اليونانية

  الوفد اليوناين لدى مجاعة الضغط النسائية األوروبية 
  االحتاد النسائي اليوناين 

  االحتاد النسائي يف كريت 
  الدعم االجتماعي لليونان 

  العاملات من أمهات األسر الكبرية 
  مبادرة املرأة والصحة 

  مجعية حقوق املرأة 
  اجلمعية اليونانية للجامعيات 

  جيه الرابطة اليونانية للتو
  مجعية الشابات املسيحيات 

  



CEDAW/C/GRC/7 

121 GE.11-41565 

   ٤املرفق 

قائمة موظفي األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني اليت سامهت               
  )٢٠٠٩يونيه /حزيران(عداد التقرير يف إ

  مديرية التخطيط والتنمية والتوظيف    
  أرغيلوبولو. ل
  ساري. أ

  مديرية عالقات العمل والسياسة االجتماعية    
  داكوكاتسيفار. ث

  مديرية التوثيق واملعلومات    
  زيرفو. م
  كارتزي. غ
  مافروميترو، املكتبة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني . ل
  مبغالو. أ

  بابادمييتريو . كر

  مديرية السياسة األوروبية والتعاون الدويل    
  سوترييادو . الدكتور أ

  ترميوس. د

  قسم القانون    
  كريستودولو . أ

  لتقدمي الطلبات يف األمانة العامة املعنية لشؤون املساواة بني اجلنسني اإلدارة اخلاصة     
  سريييت. ن
  سياكانتاريس. غ
  سكلريي. أ
  فاسيالكو.   ه



CEDAW/C/GRC/7 

GE.11-41565 122 

  ٥املرفق   

  اجلداول  
  ١اجلدول 

  ٢٠٠٧ ،٢٠٠٤ ،٢٠٠٠ ،١٩٩٦مشاركة املرأة يف الربملان الوطين عام 
 لنساءاملئوية لنسبة ال عدد النساء اجملموع السنة

٦٫٣ ١٩ ٣٠٠ ١٩٩٦ 
١٠٫٣ ٣١ ٣٠٠ ٢٠٠٠ 
١٣٫٠ ٣٩ ٣٠٠ ٢٠٠٤ 
١٦٫٠ ٤٨ ٣٠٠ ٢٠٠٧ 
١٧٫٣ ٥٢ ٣٠٠ ٢٠٠٩ 

األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني، التقرير الوطين السادس لليونان إىل جلنة األمم املتحدة                :املصدر
 املديريـة  ،برملان اليونـان  ،٢٠٠٤-٢٠٠١ الدورة ،املعنية باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة   

  .٢٠٠٧ ، إدارة أعضاء الربملان واألحزاب السياسية،العامة للدعم اإلداري
  .بيانات جهزهتا إدارة التوثيق يف األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني    

  ٢اجلدول 
 االنتخابـات البلديـة   /معدالت النساء املرشحات للمجالس األقاليمية والبلدية واحمللية      

  ٢٠٠٦ لعام
النسبة املئوية للنساء 

املرشحات للمجالس 
  األقاليمية

النسبة املئوية للنساء 
املرشحات للمجالس 

  البلدية

لنساء لالنسبة املئوية 
املرشحات للمجالس 

  احمللية
النسبة املئوية للنساء 

  املرشحات
٣٢  ٪٣٦  ٪٢٩  ٪٦٪  

  .األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني  :املصدر

  ٣دول اجل
   حبسب نوع اجلنس٢٠٠٩ و٢٠٠٤ ،نتائج االنتخابات األوروبية

 عدد الرجال عدد النساء عدد املقاعد 
ــة ــسبة املئوي الن

 للنساء

٣٣,٣ ١٦ ٨ ٢٤ ٢٠٠٤ 
٣١,٨ ١٥ ٧ ٢٢ ٢٠٠٩ 

  .http://ekloges.ypes.gr/pages/indexx/html :املصدر
  .ؤون املساواة بني اجلنسنيبيانات جهزهتا إدارة التوثيق يف األمانة العامة لش  
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  ٤اجلدول 
  مشاركة املرأة يف مناصب قيادية يف القطاع العام

معدالت مشاركة املـرأة يف     
وظائف قيادية يف الوزارات    
والكيانات القانونية اخلاضعة   
للقانون العـام واملنظمـات     

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ١٩٩٦ احلكومية احمللية

مل ُتذكر الفئة  مدراء عامون
 ةأو الوظيف

  ٪٤٠: الوزارات ٪٣٧,٧ ٤٠,٤
ة ـالكيانات القانوني 

اخلاضعة للقـانون   
  ٪٦٩,٦: العام

 ةـاملنظمات احلكومي 
  ٪٣٦,٧: احمللية

 ٪٤٨,٩: املتوسط

  ٪٣٥,٥: الوزارات ٪٣٤,٥ ٪٣٦ ٪٢٤,٥ مدراء
ة ـالكيانات القانوني 

اخلاضعة للقـانون   
  ٪٦٢,٢: العام

 ةـاملنظمات احلكومي 
  ٪٣٩,٤: احمللية

 ٪٤٥,٧: املتوسط

  ٪٤٦,٤: الوزارات ٪٤٦,٣ ٪٥٠,٧ ٪٣٧,٨ رؤساء اإلدارات
ة ـالكيانات القانوني 

ة للقانون  ـاخلاضع
  ٪٧٦,٣: العام

 ةـاملنظمات احلكومي 
  ٪٤٤: احمللية

 ٪٥٥,٦: املتوسط

  ٪٥٠,١  ٪٣٩,٥  ٪٤٢,٣  ٪٣١,١٥  املتوسط
  . صحائف إحصائية،وزارة الداخلية  :املصدر
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  ٥اجلدول 
  )٢٠٠٨(ية موظفو السلطة املركز

 املرأة الرجال قطاع السفراء

   قطاع السفراء
 ١ ٣ سفري

   القطاع الدبلوماسي
 - ٩ سفري

 ٦ ٢٩ 'وزير مفوض ألف
 ٥ ١٧ 'وزير مفوض باء

 ٢١ ٤٣ 'مستشار يف سفارة ألف
 ١٢ ٢٠ 'مستشار يف سفارة باء
 ١٠ ١٠ 'سكرتري يف سفارة ألف
 ٦ ٣ 'سكرتري يف سفارة ألف

 ١٦ ٢٤ ' سفارة جيمسكرتري يف
 ٧ ٩ ملحق يف سفارة

 ٨٣ ١٦٤ اجملموع
   قطاع املوظفني العلميني يف اإلدارة اخلاصة للشؤون القانونية

 ٨ ٢ 'مستشار قانوين ألف
 ٧ ١ 'مستشار قانوين باء

 ٤ ٣ نائب مستشار قانوين
 ٧ ٢ مقرر

 ٢٦ ٨ اجملموع
   قطاع اخلرباء

 ١٣ ١٤ 'خبري ومستشار سفري ألف
 ٣ ٨ 'خبري ومستشار سفري باء

 ١٠ ٩ 'خبري ومستشار ألف
 ١٢ ١٣ 'خبري ومستشار باء

 ٣٨ ٤٤ اجملموع
   قطاع القضايا االقتصادية والتجارية

 - ٢ 'مستشار عام يف قطاع القضايا االقتصادية والتجارية ألف
 - ٣ 'مستشار عام يف قطاع القضايا االقتصادية والتجارية باء

 ٩ ٨ 'قطاع القضايا االقتصادية والتجارية ألفمستشار يف 
 - ٤ 'مستشار يف قطاع القضايا االقتصادية والتجارية باء
 ٢ ٣ 'مستشار يف قطاع القضايا االقتصادية والتجارية ألف
 ٤ - 'مستشار يف قطاع القضايا االقتصادية والتجارية باء
 ١٣ ٩ 'مستشار يف قطاع القضايا االقتصادية والتجارية جيم

 ٢٨ ٢٩ اجملموع

  .وزارة الشؤون اخلارجية ومديرية املوظفني  :املصدر
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  ٦اجلدول 
  )٢٠٠٨(موظفو اخلدمات يف اخلارج 

 النساء الرجال املستوى

   قطاع السفراء
 - ١ سفري

   القطاع الدبلوماسي
  - ١١ سفري

 ٦ ٦١ 'وزير مفوض ألف
 ٨ ٢٨ 'وزير مفوض باء

 ٢٦ ٦٨ 'مستشار يف سفارة ألف
 ٨ ١٣ 'مستشار يف سفارة باء
 ٨ ٢٢ 'سكرتري يف سفارة ألف
 ١٣ ٢٣ 'سكرتري يف سفارة باء
 ١٧ ٢٣ 'سكرتري يف سفارة جيم

 ٨٦ ٢٤٩ اجملموع
   قطاع املوظفني العلميني يف اإلدارة اخلاصة للشؤون القانونية

   قطاع اخلرباء
 ٢ ١ 'خبري ومستشار سفري ألف
 - ١ 'خبري ومستشار سفري باء

 ١ - 'خبري ومستشار ألف
 ٣ ٢ اجملموع

   قطاع القضايا االقتصادية والتجارية
 ٢ ٥ 'مستشار عام يف قطاع القضايا االقتصادية والتجارية ألف
 ١ ١ 'مستشار عام يف قطاع القضايا االقتصادية والتجارية باء
 ١٠ ٣٧ 'مستشار يف قطاع القضايا االقتصادية والتجارية ألف

 ١ ١ 'ار يف قطاع القضايا االقتصادية والتجارية باءمستش
 ٦ ٢٠ 'سكرتري يف قطاع القضايا االقتصادية والتجارية ألف
 ٢ ٦ 'سكرتري يف قطاع القضايا االقتصادية والتجارية باء
 ١٠ ٨ 'سكرتري يف قطاع القضايا االقتصادية والتجارية جيم

 ٣٢ ٧٨ اجملموع

  .ية ومديرية املوظفنيوزارة الشؤون اخلارج  :املصدر
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  ٧اجلدول 
نسبة األشخاص املقبولني يف األكادمييات البحرية التجارية حبـسب اجلـنس يف الفتـرة              

٢٠٠٨-٢٠٠٥  
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

     قبول القباطنة حبسب السنة
 ٦٣٥ ٥٦٥ ٤٣٦ ٦٩٦ رجال
 ٢٤٢ ١٧٠ ٢٥ ٢٣ نساء

     قبول املهندسني حبسب السنة
 ٤٠١ ٣٣٥ ٢٥١ ٥٥٠ رجال
 ٤٣ ٣٤ ٢١ ٢١ نساء

     قبول الطالب حبسب السنة
 ٠٣٦ ١ ٩٠٠ ٦٨٧ ٢٤٦ ١ رجال

 ٢٨٥ ٢٠٤ ٤٦ ٤٤ نساء

 ٣٢١ ١ ١٠٤ ١ ٧٣٣ ٢٩٠ ١ اجملموع

 ٢١,٦ ١٨,٥ ٦,٣ ٣,٤ )يف املائة(النسبة املئوية للنساء

  .وزارة التجارة البحرية، سياسات حبر اجيه واجلزر  :املصدر
  .حارةمديرية تعليم الب  

  ٨اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٥الطالب يف مراكز تدريب الكبار 

 نساء رجال جمموع الطالب  
١٨٨ ١٤٧ ٥٩٤ ٥٦ ٢٠٣ ٧٨٢  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ 

 ٠٧٨ ١ ٠٤٩ ١ ٢ ١٢٧ الروما ٢٠٠٨-٢٠٠٥

 ٦٦٣ ٢ ٣٠٨ ٢ ٩٧١ مسلمون ٢٠٠٨-٢٠٠٥

 ٨٥٠ ٣ ٣٥٠ ٢ ٦ ٢٠٠ املهاجرون ٢٠٠٨-٢٠٠٥

  . األمانة العامة للتعلم مدى احلياة،لشؤون الدينيةوزارة التربية الوطنية وا  :املصدر

  ٩اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٥الطالب يف مدارس الفرصة الثانية يف القترة 

 نساء رجال جمموع الطالب 
٤٥٤ ٥ ٧٦٦ ٤ ٢٢٠ ١٠ ٢٠٠٨-٢٠٠٥ 

  . األمانة العامة للتعلم مدى احلياة،وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية  :املصدر
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  ١٠اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ملتدربون يف مدارس اآلباء ا
 نساء رجال جمموع املتدربني 

٠١٥ ٣٩ ٥٢٥ ٣ ٥٤٠ ٤٢ ٢٠٠٨-٢٠٠٥ 

   )الروما واملسلمون واملهاجرون(اجملموعات اخلاصة 
٠٧٦ ١ ١٢٥ ٢٠١ ١ ٢٠٠٨-٢٠٠٦ 

  . األمانة العامة للتعلم مدى احلياة،وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية  :املصدر

  ١١ول اجلد
     "تعلـم املهـاجرين العـاملني للغـة اليونانيـة كلغـة ثانيـة             "املتدربون يف برنـامج     

  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ للفترة
 نساء رجال جمموع املتدربني 

٠٣١ ٩ ٨٤٢ ٦ ٨٧٣ ١٥ ٢٠٠٨-٢٠٠٥ 

  . األمانة العامة للتعلم مدى احلياة،وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية  :املصدر

  ١٢اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ ،"برامج التعلم مدى احلياة يف مراكز تدريب الكبار عن بعد"ن يف املتدربو

 نساء رجال جمموع املتدربني 
٢٧٢ ٥ ٧٥٥ ٢ ٠٢٧ ٨ ٢٠٠٨-٢٠٠٥ 

  . األمانة العامة للتعلم مدى احلياة،وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية   :املصدر

  ١٣اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ لكباراملتدربون يف جلان احملافظات لتعليم ا

 نساء رجال جمموع املتدربني 
٧٦٣ ٧٢ ١٨٦ ٢٤ ٩٤٩ ٩٦ ٢٠٠٨-٢٠٠٥ 

  . األمانة العامة للتعلم مدى احلياة،وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية   :املصدر
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  ١٤اجلدول 
  النسبة املئوية للنساء يف التعليم العايل

 طالب الدراسات العليا طالب معاهد التعليم العايل 

 نساء اجملموع  السنة
النسبة املئوية 

 نساء اجملموع للنساء
النسبة املئوية 

 للنساء
٢٨٣٤٩,٥٨ ٩٣٠٢١ ٤٢ ٪٣٥٣٥٩,٥٢ ٩٦٧١٠٢ ١٧١ ٢٠٠٥/٢٠٠٦٪ 
٤٦٤٥١,٢٠ ٧٨٤٢٤ ٤٧ ٪٥٦٩٥٩,٦٨ ٨٥٧١٠٢ ١٧١ ٢٠٠٦/٢٠٠٧٪ 
٧٥٤٥٠,١٦ ٣٤٧٢٤ ٤٩ ٪٧٩٢٦٠,٣٢ ٤٢٢١٠٢ ١٧٠ ٢٠٠٧/٢٠٠٨٪ 

  .مانة العامة هليئة اإلحصاء اليونانيةاأل   :املصدر

  ١٥اجلدول 
  * الطالب األجانب والطالب املغتربون حسب اجلنس وبلد املواطنة،مؤسسات التعليم العايل

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨املعلومات النهائية للسنة الدراسية 
 اجملموع 

 نساء رجال اجملموع البلد األصلي
 ٦٢٨ ٥ ١٤٢ ٤ ٧٧٠ ٩ االحتاد األورويب

 ٣٧٣ ١ ٩٥١ ٣٢٤ ٢ نالبلقا

 ٣٧٢ ١٩٥ ٥٦٧ بقية أوروبا

 ٢٢٥ ٥٦٧ ٧٩٢ أفريقيا

 ٩٠ ٩٧ ١٨٧ أمريكا

 ٣٦٨ ٩٤٢ ٣١٠ ١ آسيا

 ٨ ٦ ١٤ أوقيانوسيا

 ١٨٢ ١٤٦ ٣٢٨ غري معروف

 ٢٤٦ ٨ ٠٤٦ ٧ ٢٩٢ ١٥ اجملموع  

تعليم العـايل يف  التعداد العام للسكان الذي أجرته هيئة اإلحصاءات اليونانية يف مجيع مؤسسات ال       :املصدر
  . وحررته األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني،٢٠٠٧/٢٠٠٨هناية العام الدراسي 

  .ميكن احلصول على املزيد من التحليل حسب بلد املواطنة  *  
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  ١٦اجلدول 
  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ السنة الدراسية ،التعليم الثانوي العام واخلاص يف اليونان
 املعلمون الطالب

ننيب املدارس  نساء رجال بنات 
 ٦٦١ ٢٧ ٧٦٨ ١٣ ٢٩٩ ١٦٠ ٩٥٩ ١٧٥ املدارس اإلعدادية

 ٣٦٨ ١٣ ٢٤٨ ١٣ ٨١١ ١٢٩ ٤٧٧ ١١٣ املدارس الثانوية

 ٥٧٨ ٧ ٦٠١ ٩ ٦٤٣ ٣٦ ٧٣٤ ٦٥ املدارس املهنية التقنية

 ٦٠٧ ٤٨ ٦١٧ ٣٦ ٧٥٣ ٣٢٨ ١٧٠ ٣٥٥ اجملموع

  .ة البحوث التشغيلية، إدارة البحوث التشغيلية واإلحصاءاتوزارة التعليم والشؤون الدينية، مديرية برجم  :املصدر

  ١٧اجلدول 
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ السنة الدراسية ،التعليم الثانوي العام واخلاص يف اليونان

 املعلمون الطالب
 نساء رجال بنات بنني املدارس

 ٦٩٤ ٣٠ ٩٤٥ ١٢ ٢١٣ ١٦٤ ٤٩٠ ١٨٠ املدارس اإلعدادية

 ٧٠٢ ١٣ ٦٨٩ ١٣ ٥٩٤ ١٢٥ ٢٩٠ ١١١ املدارس الثانوية

 ٥٣٦ ٦ ١١٨ ٨ ٢٣٨ ٢٤ ٥٠٠ ٥٠ املدارس املهنية التقنية

 ٢٠٧ ١ ٢٥٨ ١ ٠٥٧ ٨ ٩٣٩ ١٥ مدارس ثانوية مهنية

 ١٣٩ ٥٢ ١٠١ ٣٦ ١٦٢ ٣٢٢ ٢١٩ ٣٥٨ اجملموع

  .ءاتوزارة التعليم والشؤون الدينية، مديرية برجمة البحوث التشغيلية، إدارة البحوث التشغيلية واإلحصا   :املصدر

  ١٨اجلدول 
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ السنة الدراسية ،التعليم الثانوي العام واخلاص يف اليونان

 املعلمون الطالب
 نساء رجال بنات بنني املدارس

 ٣٢٣ ٣١ ٩٨٣ ١٢ ١٥١ ١٦٣ ٤٢٠ ١٧٨ املدارس اإلعدادية

 ٢٠٠ ١٤ ٣٣٩ ١٣ ١٣٩ ١٢٩ ٥١٠ ١١٢ املدارس الثانوية

 ١٥٣ ٣ ٢٣٥ ٤ ٢٣٤ ١٣ ٨٤٣ ٢١ املدارس املهنية التقنية

 ١٤٧ ٤ ٦٥٩ ٤ ٠٠٣ ١٦ ٣٦٩ ٣٣ مدارس ثانوية مهنية

 ٤٨٨ ٦١٦ ٧٣٣ ٢ ٧٧١ ٣ املدارس املهنية

 ٣١١ ٥٣ ٠٨٢ ٣٦ ٢٦٠ ٣٢٤ ٩١٣ ٣٤٩ اجملموع

  .وزارة التعليم والشؤون الدينية، مديرية برجمة البحوث التشغيلية، إدارة البحوث التشغيلية واإلحصاءات  :املصدر



CEDAW/C/GRC/7 

GE.11-41565 130 

  ١٩اجلدول 
   ٢٠٠٨  والربع الثاين من٢٠٠٤ ،النسب املئوية للعمالة والبطالة حسب اجلنس

 لبطالةلالنسبة املئوية  النسبة املئوية للعمالة  
 ٦,٥ ٧٤,٠ ٢٠٠٤ رجال

 ٤,٨ ٧٥,٤ ٢٠٠٨ 
 ١٦,٠ ٤٥,٥ ٢٠٠٤ نساء

 ١١,١ ٤٩,٠ ٢٠٠٨ 

  .٢٠٠٨  والربع الثاين من عام٢٠٠٤ رد البشرية للعاماألمانة العامة هليئة اإلحصاءات اليونانية، أحباث املوا   :املصدر

  ٢٠اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٤حبسب املرسل خالل الفترة  املئوية للعمالة والبطالة تغري النسب

 لبطالةلالنسبة املئوية  النسبة املئوية للعمالة 
 ١,٧- ١,٤ رجال
 ٤,٩- ٣,٥ نساء

  .٢٠٠٨  والفصل الثاين من عام٢٠٠٤  حبوث املوارد البشرية للعاماألمانة العامة هليئة اإلحصاءات اليونانية،  :املصدر
  .بيانات جهزهتا إدارة التوثيق يف األمانة العامة املعنية باملساواة بني اجلنسني  

  ٢١اجلدول 
  ٢٠٠٨ ،نوع اجلنس مؤشرات البطالة اإلقليمية حبسب

 نساء رجال 

 ٪٨,٢ ٪٤,٤ أتيكا
 ٪٨,٢ ٪٣,٣ كريت

 ٪٩,٤ ٪١,٨ همشال حبر إجي
 ٪١٠,٨ ٪٤,٩ ثيسايل
 ٪١١,١ ٪٤,٨ اليونان

 ٪١١,٦ ٪٤,٧ همشال حبر إجي
 ٪١١,٧ ٪٤,٥ البيلوبونيز

 ٪١٣,٢ ٪٥,١ مقدونيا الوسطى
 ٪١٣,٤ ٪٥,٥ وسط اليونان
 ٪١٤,٠ ٪٥,٦ اجلزر الآليونية
 ٪١٤,١ ٪٤,٦  تراقيا-شرق مقدونيا 
 ٪١٥,١ ٪٦,٠ غرب اليونان

 ٪١٦,٢ ٪٤,٥ إبريوس
 ٪١٩,١ ٪٧,٩ نيا الغربيةمقدو

  .٢٠٠٨ الفصل الثاين من عام ،األمانة العامة هليئة اإلحصاءات اليونانية، حبوث املوارد البشرية  :املصدر
  .بيانات جهزهتا إدارة التوثيق يف األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني  
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  ٢٢اجلدول 
  ٢٠٠٨ ،اء حبسب املنطقةالفروق املطلقة يف معدالت التوظيف بني الرجال والنس

 الفرق املطلق املناطق
 ٪٤١,٧ هجيإمشال حبر 

 ٪٣٤,٤ همشال حبر إجي
 ٪٣٠,٤ وسط اليونان
 ٪٢٩,٩ غرب اليونان

 ٪٢٨,٦ مقدونيا الوسطى
 ٪٢٧,١ البيلوبونيز
 ٪٢٦,٩ إبريوس

 ٪٢٦,٦  تراقيا-شرق مقدونيا 
 ٪٢٦,٤ اليونان

 ٪٢٥,٨ مقدونيا الغربية
 ٪٢٥,٧ ونيةاجلزر الآلي

 ٪٢٥,٣ كريت
 ٪٢٥,٠ ثيسايل
 ٪٢٣,٤ أتيكا

  .٢٠٠٨ الفصل الثاين من عام ،األمانة العامة هليئة اإلحصاءات اليونانية، حبوث املوارد البشرية  :املصدر
  .بيانات جهزهتا إدارة التوثيق يف األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني  
  ٢٣اجلدول 

اء الواجبات املرتلية والعائلية وللعمـل حلـساب الغـري يف           متوسط الوقت املخصص ألد   
  )أ()٢٠٠٥بيانات (األسبوع 

 الفرق بني اجلنسني رجال نساء
الواجبات املرتلية 

 واألسرية
العمل املدفوع 

 األجر
الواجبات املرتلية 

 واألسرية
العمل املدفوع 

 األجر
الواجبات املرتلية 

 واألسرية
العمل املدفوع

 األجر

٩,٥- ٢١,٧ ٥٣,١ ٧,١ ٤٣,٦ ٢٨,٨ 

، اللجنة األوروبية، املديريـة العامـة للعمالـة        ٢٠٠٥ لعام   ،املسح األورويب الرابع لظروف العمل      :املصدر
  .واحلاالت االجتماعية وتكافؤ الفرص

    http://ec.europe.eu/social/main.jsp?catld=685&langld=el&intPageld=131.  
 تعين القيمة اإلجيابية أن النساء ميضني وقتا أطول يف املتوسط         " الفرق بني اجلنسني  "    بفيما يتعلق     )أ(  

ملستخدمة وجتدر اإلشارة إىل أن العينة ا     .  فيما تشري القيمة السلبية إىل عكس ذلك       ،)أنشطة مماثلة  يف(مقارنة بالرجال   
وبسبب هذا النوع مـن    . خالل األسبوع الذي أجري البحث فيه       كانوا يؤدون عمال مدفوع األجر     تشمل أشخاصاً 

يف أعمـاهلم    القيود، ينبغي إيالء اهتمام خاص لتفسري الفروق بني متوسط الوقت الذي يقضيه الرجـال والنـساء               
 فعلى سبيل املثال، فيما يتعلق بالعمل املأجور،        . املدفوعة األجر  املدفوعة األجر ويف أداء واجباهتم املرتلية واألسرية غري       

 يف معايري التوظيف يف العمل بـدوام جزئـي يف الـدول             تعكس االختالفات بني اجلنسني يف املقام األول، اختالفاً       
ـ     . يب وليس يف مشاركة اجلنسني يف العمل بشكل عام        واألعضاء يف االحتاد األور    خاص ويف حال إدراج مجيـع األش
 فإن للمرء أن يتوقع أن االختالف يف        ،) مأجوراً األشخاص الذين ميارسون عمالً    وليس فقط (الذين بلغوا سن العمل     

ونؤكد أن نسب العمل بدوام جزئي تظـل منخفـضة          . استغالل الوقت بني الرجل واملرأة سيكون أكرب يف احلالتني        
  . يف املائة للرجال٢,٨للنساء و  يف املائة٩,٩ ،٢٠٠٨فقد بلغت نسبته يف عام : بالنسب األوروبية مقارنة
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  ٢٤اجلدول 
 أسباب  : سنة حسب اجلنس   ٦٤ و ٢٥السكان غري العاملني الذين تتراوح أعمارهم بني        

  عدم البحث عن وظيفة
 الرجال النساء 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٤ ٢٠٠٨ ٢٠٠٤ أسباب عدم البحث عن وظيفة

 : : : : ألهنم ينتظرون استالم وظيفة
 ٢٠,١ ٢٠,٠ ٤,٧ ٣,٥ ن من مرض أو عجزألهنم يعانو

 ١,٢ ١,٦ ٣٦,٥ ٤٣,٩ الشخصية األخرى/بسبب واجباهتم األسرية
 : : ٨,٦ : بسبب رعايتهم ألطفال أو لبالغني معالني

 ٧,٤ ٦,٢ ٢,٠ ١,٢ ألهنم طالب
 ٦٥,٦ ٦٧,٢ ١٤,٧ ١٤,٢ ألهنم حيصلون على معاش تقاعدي

 ٠,٨ : ٠,٩ ٠,٧ العتقادهم بعدم وجود وظائف متاحة
 ٤,٨ ٤,٥ ٣٢,٧ ٣٦,٥ ألسباب أخرى

  .يوروستات  :املصدر

  .جهزهتا إدارة التوثيق يف األمانة العامة لشؤون املساواة بني اجلنسني/بيانات وضعتها  

  ٢٥اجلدول 
معدالت التمويل اليت حتصل عليه النساء يف مجيع الربامج الـيت ينفـذها قبـل املركـز                 

  السينمائي اليوناين
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ٪٣٠ ٪٢٥ ٪٥٠ ٪٧٠ األفالم القصرية
 ٪٤٠ ٪٧٥ ٪٢٥ ٪٣٣ األفالم الوثائقية

 ٪١٠ ٪٢٢ ٪٢٠ ٪١٩ األفالم
 ٪٣١ ٪٥ ٪١٧ ٪١٥ املواضيع املتعلقة باملرأة

        
  


