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  جملس حقوق اإلنسان
  عشرةالسابعة الدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
   تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

  ك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذل

 موجهة إىل مفوضـية     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٦  مؤرخة مذكرة شفوية     
لـدى  نسان من البعثة الدائمة لليونان      قوق اإل حلالسامية  ألمم املتحدة   ا

  مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف
لدولية األخرى يف   هتدي البعثة الدائمة لليونان لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات ا           

حلقوق اإلنسان، وتتشرف بأن تورد     السامية  ألمم املتحدة   اجنيف أطيب حتياهتا إىل مفوضية      
احتاد أتراك تراقيـا الغربيـة يف       "طيه تعليقات حكومة اليونان على البيان اخلطي الذي قدمه          

 ، إىل )A/HRC/17/NGO/32 (مركز استشاري خاص  ، وهو منظمة غري حكومية ذات       "أوروبا
  . من جدول األعمال٣جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة عشرة يف إطار البند 

بوصفه  *وترجو البعثة الدائمة لليونان املفوضية السامية أن تتكرم بتعميم النص املرفق            
  . من جدول أعمال الدورة السابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان٣وثيقة يف إطار البند 

__________ 

  .استنسخ النص يف املرفق، حسبما ورد وباللغة اليت قدم هبا  *  
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Annex 

  Freedom of the Press with regard to the Muslim minority in 
Thrace, Greece 

The Greek Government neither intervenes in the task and work of the independent judiciary 
nor comments on the latter’s decisions. No interference exists either in the work of Mass 
Media. 

To our surprise, third parties, who are, ab initio and ipso facto, unfamiliar with Greece’s 
pluralistic society, see in judicial rulings, such as the ones in the aforementioned HRC 
document, an encouragement to a policy of censorship or an effort to bring particular 
papers / dailies down to their knees. Such arbitrary conclusions serve nothing but the 
interests of those who draw them. 

Democratic notions / values, such a freedom of press and independence of justice, are, with 
respect, kept vivid in everyday life throughout the country. Thrace, where Greek citizens, 
members of the Muslim minority, live and thrive, is no exception.    

    

 


