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 ٩ترحب اليونان بالتوصيات اليت قُدمت خالل استعراضها الـدوري الـشامل يف               
       وتود تقدمي الردود التالية فيما خيص، أساسـاً، التوصـيات الـواردة يف             ٢٠١١مايو  /أيار

  . من مشروع تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل٨٤الفقرة 
فالربوتوكول االختياري امللحـق    .  اليونان هذه التوصية   تقبلوال ميكن أن      )١(-١-٨٤

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية صك دويل جديد نسبياً، وقد    
. ومل يدخل بعـد حيـز النفـاذ       ) ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٣حىت  (صدقت عليه ثالث دول     

يت ستستحدثها اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق        وستتابع السلطات اليونانية عن كثب املمارسة ال      
االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبوجب الربوتوكول االختياري املذكور أعاله وستعيد النظر          

  .يف موقفها بشأن هذه املسألة يف مرحلة مناسبة
 اليونان هذه التوصية وحتيل إىل التعليقات اليت أبدهتا على          وال ميكن أن تقبل     )٢(-٢-٨٤

  .١-٨٤ التوصية
اليونان هذه التوصية فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري       وال ميكن أن تقبل       )٣(-٣-٨٤

امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحتيل إىل التعليقات           
  .١-٨٤اليت أبدهتا على التوصية 

الختياري التفاقيـة مناهـضة      اليونان هذه التوصية فيما يتعلق بالربوتوكول ا       وتقبل  
 وهي ٢٠١١مارس / آذار٣وقد وقعت اليونان على هذا الربوتوكول االختياري يف . التعذيب

سيما فيما يتعلق بإنشاء أو تعيني       اآلن بصدد حبث أنسب السبل والوسائل لتنفيذ أحكامه، ال        
  .آلية وقائية وطنية

ا يتعلق بالربوتوكول االختياري     اليونان هذه التوصية فيم    وال ميكن أن تقبل     )٤(-٤-٨٤
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحتيل إىل التعليقات           

  .١-٨٤اليت أبدهتا على التوصية 
اليونان هذه التوصية فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة           وتقبل    

  .٣-٨٤ أبدهتا على التوصية التعذيب وحتيل إىل التعليقات اليت
  .٣-٨٤ اليونان هذه التوصية وحتيل إىل التعليقات اليت أبدهتا على التوصية وتقبل  )٥(-٥-٨٤
  .٣-٨٤ليت أبدهتا على التوصية اليونان هذه التوصية وحتيل إىل التعليقات اوتقبل   )٦(-٦-٨٤
 أية صكوك دولية    إن مل يكن من الواضح إىل     و اليونان هذه التوصية     وتقبل  )٧(-٧-٨٤
وما ينبغي إضافته هو أن السلطات املختصة تدرس بعناية موضوع التـصديق علـى              . حتيل

املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وتتخذ القرارات املناسبة على أساس عدد من العوامل، مثل        
مالءمة املعاهدة للظروف اخلاصة الـسائدة يف البلـد واحلاجـة إىل تعـديل التـشريعات                

  .ة، وغري ذلكعكاسات املالية احملتملواالن
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 ١٩٦١ اليونان هذه التوصية وستنظر يف االنضمام إىل اتفاقية عـام            وتقبل  )٨(-٨-٨٤
 ١٩٥٤وقد صدقت اليونان مسبقاً على اتفاقية عـام         . بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية    

شريعاهتا احمللية  وإىل جانب هذا أدرجت اليونان يف ت      . املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية    
ضمانات ولوائح تشريعية من أجل ختفيض حاالت انعـدام اجلنـسية وتـسهيل حـصول               

  .األشخاص عدميي اجلنسية على اجلنسية اليونانية
وتطبق السلطات املختصة بالفعل عدداً مـن       .  اليونان هذه التوصية   وتقبل  )٩(-٩-٨٤

وسوف تواصل األمانة العامـة     . اخطط العمل املتعلقة حبقوق اإلنسان يف جماالت مسؤولياهت       
أنشئت بالفعل داخل وزارة العدل، النظر يف التوصية        اجلديدة للشفافية وحقوق اإلنسان، اليت      

  .املتعلقة برسم خطة عمل وطنية جامعة لإلجراءات اليت وضعتها خمتلف الوزارات والوكاالت
 ويف الواقع، تدرج    . اليونان هذه التوصية وهي بصدد تطبيقها بالفعل       وتقبل  )١٠(-١٠-٨٤

وينص قـانون   . التشريعات اليونانية صراحة امليل اجلنسي على قائمة أسباب التمييز احملظورة         
 على تطبيق مبدأ املعاملة على قدم املساواة بغض النظر عـن            ٣٣٠٤/٢٠٠٥مناهضة التمييز   

 اجلنائية،  ويف سياق التشريعات  . امليل اجلنسي، من بني أمور أخرى، يف جمايل العمل والوظيفة         
، املـؤرخ   JHA/2008/913سيؤدي اإلدخال الوشيك للمقرر اإلطاري جمللس االحتاد األورويب         

 واملتعلق مبكافحة بعض أشكال ومظاهر العنصرية وكـره         ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨
، يف النظام القانوين    ))١٤(٨٤انظر أيضاً أدناه التوصية     (األجانب عن طريق القانون اجلنائي      

وناين إىل حتديث وتعزيز اإلطار التشريعي ذي الصلة، مبا أن امليل اجلنسي سيدخل يف جمال               الي
ويوجد مشروع القانون يف مرحلة التشاور املنظم مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان            . تطبيقه

  .وكليات القانون يف بلدنا، مبا أن املشاورات العامة قد انتهت اآلن
 من قانون العقوبات    ٧٩ من املادة    ٣ر بالذكر أن الفقرة     ويف هذا السياق، من اجلدي      

، تنص على أن ارتكاب جرمية بدافع الكراهيـة         ٣٧١٩/٢٠٠٨اليوناين، مثلما عدهلا القانون     
  .اإلثنية أو العنصرية أو الدينية أو الكراهية بسبب اختالف امليل اجلنسي يشكل ظرفاً مشدداً

نسية أو التعبري اجلنساين متييزاً يـدخل يف نطـاق          ويعترب التمييز القائم على اهلوية اجل       
  .التمييز على أساس امليل اجلنسي

. هذه التوصية وإن احلكومة اليونانية بصدد النظر يف املـسألة     اليونان  وتقبل    )١١(-١١-٨٤
وسُيتخذ أي قرار بعد تشاور عام بشأن ما إذا كان ينبغي توسيع نطـاق ميثـاق املعاشـرة              

  .ليشمل األزواج من نفس اجلنس) ٣٧١٩/٢٠٠٨القانون (
وستكثف السلطات املختصة جهودهـا مـن       .  اليونان هذه التوصية   وتقبل  )١٢(-١٢-٨٤

، ومكافحة أي شكل من أشكال االستغالل اجلنسي أو         "أطفال الشوارع "أجل معاجلة مسألة    
 يف  املشار إليهـا  " ARSIS"ومن اجلدير بالذكر أيضاً أن املنظمة غري احلكومية أرسيس          . غريه

، على مذكرة تفاهم    ٢٠٠٥التوصية املذكورة أعاله، كانت من بني اجلهات املوقعة، يف سنة           
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مع األمانات العامة يف الوزارات املختصة، كما أهنا تتعاون عن كثب، إىل جانب عدد مـن                
  .املنظمات غري احلكومية، مع السلطات املختصة مبا فيها الشرطة اليونانية

ومن اجلدير بالـذكر أن املنـاهج الدراسـية         . ن هذه التوصية   اليونا وتقبل  )١٣(-١٣-٨٤
اجلديدة الشاملة ملواضيع شىت تشمل املفاهيم واملبادئ اجلوهرية للتثقيف يف جمـال حقـوق              

وضـمن هـذا    . وقد ُرسخت التربية املدنية دائماً داخل اإلطار التشريعي اليوناين        . اإلنسان
جتار بالبشر يف صفوف املدارس قصد إذكاء وعـي         اإلطار، ميكن مناقشة القضايا املتصلة باال     

وعلى املستوى اجلامعي، أدرجت بالفعل معلومات عن االجتار بالبـشر          . الطالب هبذه اآلفة  
. وميكن تقدمي املزيد من هذه املعلومات ومناقشتها يف سياق الدروس املتعلقة حبقوق اإلنسان            

اً، يف إطار مسؤوليات املؤسـسات  ومع هذا، ال بد من توضيح أن هذه املسألة تدخل، أساس          
  .األكادميية املستقلة املختصة

ومثلما يبني تقريرنا لالسـتعراض الـدوري       .  اليونان هذه التوصية   وتقبل  )١٤(-١٤-٨٤
 يعاقب، من بني ما يعاقب عليه، على التحـريض علـى       ٩٢٧/١٩٧٩الشامل، فإن القانون    

كراهية أو العنف ضد أفراد أو جمموعـات  الاألعمال أو األنشطة اليت قد تؤدي إىل التمييز أو    
على التعبري علنـاً    من األفراد ال لسبب غري أصلهم العرقي أو القومي أو دينهم، كما يعاقب              

سواء شفوياً أو بواسطة املطبوعات أو النصوص اخلطية أو من خالل صور أو أيـة وسـائل                 
ريباً حتديث وتعزيز اإلطار وسيجري ق. أخرى، عن أفكار معادية ألفراد أو جمموعة من األفراد   

ويف هذا اإلطـار، سـوف      ). ١٠-٨٤انظر أعاله، يف إطار التوصية      (التشريعي ذي الصلة    
ُتجمع بيانات مناسبة عن حاالت اخلطاب احملرض على الكراهية، مبا فيها البيانات املتعلقـة              

ومـن  .  الشخصيةبالضحايا واجلناة، وذلك مع احترام تام للتشريعات املتعلقة حبماية البيانات         
اجلدير بالذكر أنه يف سياق منظمة األمن والتعاون يف أوروبا جتمع اليونان وحتفظ وتنـشر يف      
تقرير سنوي بيانات وإحصاءات موثوقة ذات تفاصيل كافية عن جرائم الكراهية واملظـاهر             

حاالت العنيفة للتعصب، مبا يف ذلك عدد احلاالت اليت أُبلغت هبا جهات إنفاذ القانون وعدد               
  .املالحقني قضائياً والعقوبات املفروضة

البلدية علـى   /واحلكومة والسلطات اإلقليمية  . اليونان هذه التوصية  وتقبل    )١٥(-١٥-٨٤
وعي بطلب ممثلي رابطة ثقافية ملسلمني يونانيني يعيشون يف منطقة تيسالونيكي بـأن يفـتح              

 إطار سياسة اليونان وبراجمها     موضع الدراسة أيضاً يف   وقد كان هذا    . مسجد يف هذه املنطقة   
األوسع املتعلقة بترميم واستخدام املعامل اإلسالمية املوجودة على األراضي اليونانيـة خـالل             

  .احلقبة العثمانية
بيد أن السلطات اليونانية املختصة     . اليونان هذه التوصية  وال ميكن أن تقبل       )١٦(-١٦-٨٤

جل توفري إجراء ملنح الرخص يكون شفافاً وأقـل         بصدد تقييم التدابري القانونية الالزمة من أ      
أو استثناءات، لبناء وجتديد املساجد يف تراقيا، ومن أجل معاجلـة           /بريوقراطية ودون متييز و   

  .مسألة املآذن أيضاً
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وقد خلصت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان .  اليونان هذه التوصية  وتقبل  )١٧(-١٧-٨٤
بشأن عدد متساو من اجلمعيات،     ،  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ا يف سنيت    يف األحكام الثالثة اليت أصدرهت    

إىل انتهاك من جانب اليونان حلرية تكوين اجلمعيات، احملمية يف االتفاقية األوروبية حلقـوق              
ومن اجلدير بالذكر أنه ال توجد أية تشريعات معينة بشأن مجعيـات األقليـات،              . اإلنسان

ويدخل قرار تسجيل أية مجعية ضـمن       .  املدين وتطبق يف هذا الصدد األحكام العامة للقانون      
صميم اختصاص احملاكم اليت متارس املراقبة الشرعية وليس العرضية، دون أي تـدخل مـن               

  .احلكومة
واحلكومة اليونانيـة   . وهناك حالياً ثالث قضايا معلقة أمام احملاكم اليونانية املختصة          

ويف هـذا   . وروبية حلقوق اإلنـسان   بصدد النظر يف سبل ووسائل تطبيق أحكام احملكمة األ        
الصدد، جيري حوار مستمر وبناء مع اإلدارة املعنية بتنفيذ أحكام احملكمة األوروبية جمللـس              

  .أوروبا
وهناك جمتمع مدين مزدهر يضم عدداً كبرياً من مجعيات ومنظمات غري حكوميـة               

، وهي بالتايل تـصون     لألقلية املسلمة، ُسجلت لدى احملاكم املختصة وتعمل بدون أية عوائق         
ومنـذ كـانون    . وتربز وتعزز مجيع جوانب احلياة الثقافية والتعليمية واالقتصادية لألقليـة         

أو يدل بشكل ما على     " أقلية" مجعية حيمل امسها صفة      ٣٠، قُبل أكثر من     ٢٠٠٨يناير  /الثاين
  .أهنا منبثقة عن أقلية

 الثالثة لألقلية املسلمة احترامـاً      ويف سياق أعم ُيحترم التراث الثقايف لكافة املكونات         
األقلية ومنظماهتا غري احلكومية يف هذا      وفضالً عن األنشطة املختلفة اليت تقوم هبا مجعيات         . تاماً

املاضية عدداً متزايداً مـن التظـاهرات       السنوات  استضافت تراقيا يف اليونان على مدى       امليدان  
نانون املدعوون من تركيا، مـن خـالل تعـاون          الفنية، مبا يف ذلك الف    /واالحتفاالت الثقافية 

ويف . السلطات البلدية اليونانية والتركية ومشاركة مجعيات األقلية ومنظماهتا غـري احلكوميـة           
ة املسلمة مكون األقلية التركي األصـل،       البيئة املناسبة واحلرة لألقلي   بعض األحيان، استغل هذه     

وقد أشـار القـرار     . من خالل ممارسة أساليب االستيعاب الثقايف على أفراد املكونني اآلخرين         
ينبغي "،  ٦-١٨انظر الفقرة   ( للجمعية الربملانية جمللس أوروبا إىل هذه األساليب         ١٧٠٤/٢٠١٠

ـ           التأكد من    ى شـخص أو جمموعـة مـن        أال تكون هناك أي حماوالت لفرض هوية عل
األشخاص، حىت لو كانت على يد ممثلي اجملموعات األخرى داخل األقلية املعنية، وذلك متاشياً              

  "). من االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية٣مع روح املادة 
وجيـري حبـث    . هذه التوصية وهي بصدد تنفيذها بالفعل     اليونان  وتقبل    )١٨(-١٨-٨٤

وُينظر بشكل شامل يف احلالة الفردية      . اللجوء مع احترام تام حلقوق ملتمسي اللجوء      طلبات  
ومثلمـا  .  املتعلقة مبركز الالجئني   ١٩٥١تقتضي ذلك اتفاقية سنة     لكل ملتمس جلوء، مثلما     

أُوضح يف العرض الشفوي لتقرير اليونان اخلاص باالستعراض الدوري الشامل ، جيري حالياً             
رئاسي صدر يف تـشرين     وينص مرسوم   . نية بشأن إدارة شؤون اهلجرة    تنفيذ خطة عمل وط   
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 على إنشاء آلية مرنة وال مركزية لفترة انتقالية، من شأهنا أن تسمح، من ٢٠١٠نوفمرب /الثاين
األمم املتحـدة   بني أمور أخرى، بإجراء استعراض سريع لطبالت اللجوء، مبشاركة مفوضية           

 علـى   ٢٠١١يناير  /ص قانون معتمد يف كانون الثاين     وإىل جانب هذا، ن   . لشؤون الالجئني 
وستسمح عملية فرز جديدة يف مراكـز       . إنشاء وكالة للجوء ومركز استقبال أويل لالجئني      

ملتمـسي  واالستقبال املقرر إنشاؤها بتحديد األشخاص الذين ينتمون إىل جمموعات ضعيفة           
ري قانونيـة، وتقـدمي الـدعم       اللجوء من بني األشخاص الذين دخلوا إىل اليونان بطريقة غ         

وستضمن ظروف االسـتقبال ظـروف   . واإلرشاد لألشخاص ذوي احلق يف احلماية الدولية    
عيش كرمي، من حيث الرعاية الطبية والسكن ومحاية احلياة األسـرية وإمكانيـة االتـصال               

  .مبفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وغري ذلك
لى النظام القـومي اليونـاين إلدارة اللجـوء         وقد أقر مجيع أصحاب املصلحة أن ع        

وأن القدرة واملوارد القائمة أُجهدت بشدة وأن هذه         ،)١٩(وشؤون اهلجرة ضغطاً غري مسبوق    
وتطبـق  . املشكلة يف حاجة إىل هنج مشترك على مستوى االحتاد األورويب من أجل معاجلتها            

األوروبية واملكتب األورويب لدعم    اليونان خطة العمل الوطنية املذكورة أعاله بدعم املفوضية         
مفوضية (اللجوء ومبسامهة ومشاركة الدول األعضاء يف االحتاد األورويب واملنظمات الدولية           

  ).األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة، وغريمها
 ، فريقاً ٢٠١١مايو  /وقد نشر املكتب األورويب لدعم اللجوء بالفعل، عند هناية أيار           

من أجل العمل يف تعاون وثيق مع السلطات اليونانية على تنفيـذ            )  خبرياً ٥٦(لدعم اللجوء   
 إلجناز عمليات التسجيل والفرز وإدارة احلاالت املتراكمة     ٢٠١٢-٢٠١١خطة العمل للفترة    

  .، وتلبية االحتياجات يف جمال التدريب لتحسني نوعية إجراء اللجوء) حالة٤٧ ٠٠٠حوايل (
 من ٢٠١٠ ماليني يورو لسنة ٩,٨ُخصص صندوق طوارئ بقيمة النطاق، ويف هذا   

سيما لـصاحل اجملموعـات      بغية حتسني ظروف االستقبال ال    " الصندوق األورويب لالجئني  "
الضعيفة، والرقي جبودة اخلدمات املقدمة واملعاجلة الطبية والقانونية يف إطار احترام حقـوق             

 لشؤونللجوء، وذلك بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة     اإلنسان األساسية اخلاصة مبلتمسي ا    
وهذه حزمة إضافية إىل احلصة السنوية      . الالجئني والصليب األمحر واملنظمات غري احلكومية     

  ). ماليني يورو٥,٩( اليت خصصها الصندوق األورويب لالجئني لليونان ٢٠١٠لعام 
 لـصندوق   ٢٠٠٩سنوي لسنة   وعالوة على ذلك، تطبق اليونان يف إطار الربنامج ال          

، بتعاون وثيق مع املنظمة الدولية للـهجرة يف أثينـا،           ) مليون يورو  ١,٧٥(العودة األورويب   
ويهدف الربنامج إمجاالً إىل تسهيل املساعدة علـى        . عمليات املساعدة على العودة الطوعية    
  . شخص١ ٠٠٠العودة الطوعية ملهاجرين يبلغ عددهم 

، تـدعم   )٢٠١٢حبلول سـنة    (اللجوء األورويب املشترك    استكمال نظام   ويف إطار     
اليونان السياسات واملبادرات القائمة على مبدأ التقاسم العادل للمسؤوليات والتضامن، وفقاً           

وهلذا السبب، تـسعى اليونـان إىل   . ملعاهدة لشبونة وامليثاق األورويب بشأن اهلجرة واللجوء 
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سيما مفوضية األمم املتحدة لشؤون  نظمات الدولية، التعزيز تعاوهنا بشأن إدارة اهلجرة مع امل  
الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة من أجل حقوق اإلنسان اخلاصة باملهاجرين، وتعرب عـن          

  .انشغاهلا واهتمامها بتعديل الئحة دبلن الثانية
  .مل حتظ بدعمهاوإىل جانب هذا، تود اليونان التعليق على التوصية التالية، اليت   

فهذه التوصية ال تأخذ احلقائق القانونية والسياسية السائدة يف اليونان بعني             )٢٠(-٣-٨٥
والروما اليونانيون يتمتعون متاماً جبميع احلقوق املدنيـة والـسياسية املكرسـة يف             . االعتبار

 .الدستور، مبا فيها احلق يف أن يصوتوا وأن ُينتخبوا على قدم املساواة مع املواطنني اليونـانيني   
" األقليـة "ويف الواقع، فإن الروما اليونانيني الذين مل يطلبـوا صـفة            . ومل ُيطعن قطّ يف هذا    

وقـد  . يرشحون مع األحزاب السياسية العامة ويشكلون أيضاً أحزاهبم السياسية اخلاصة هبم          
وهم ميارسون بشكل فعـال حقهـم يف        . انُتخب عدد منهم يف املؤسسات احلكومية احمللية      

وهذا شرط مسبق   (أما بالنسبة للذين مل ُيسجلوا يف السجالت البلدية         . نتخابالتصويت واال 
بسبب االفتقار إىل بعض الوثـائق، فقـد أصـدرت وزارة        ) للتسجيل يف سجالت الناخبني   

ويف إطار اإلصالح االستراتيجي احلايل، تستمر معاجلـة        . الداخلية تعميمات خاصة بشأهنم   
ز املدين، مع مراعاة التوصيات اليت قدمتها اهليئات املـستقلة يف           املسائل املتبقية املتعلقة باملرك   

سيما أمني املظامل اليوناين واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من أجل إزالة مجيـع              اليونان، ال 
العقبات اليت قد حتول دون مشاركة الروما على حنو كامل وعلى قدم املـساواة يف احليـاة                 

  .االجتماعية والسياسية

Notes 

 
1 Accede to the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights (Ukraine). 
2 Sign and ratify the Optional Protocol of the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights (Portugal, Spain) allowing individual complaints of alleged violations of these 

rights to be heard by CESCR (Portugal). 
3 Ratify a certain number of human rights treaties such as the Optional Protocol to the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Optional Protocol to the Convention 

Against Torture (Palestine). 
4 Proceed with the ratification of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights and the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Cyprus). 
5 Consider (Brazil) ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Armenia, Brazil). 
6 Ratify the remaining human rights instruments, especially the Optional Protocol to the Convention 

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Slovenia). 
7 Consider the gradual ratification of pending international instruments (Chile). 
8 Ratify the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness (Slovakia). 
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9 Develop and implement a National Action Plan on Human Rights in order to have a systematic 

strategy for the promotion and protection of human rights (Spain). 
10 Incorporate in the legislation the combat against discrimination based on gender identity or 

expression (Spain). 
11 Consider recognizing same sex couples (Brazil). 
12 Take supplementary measures to remedy the situation reported by the NGO ARSIS which would 

suggest that efforts to reinforce by legislation the fight against exploitation and sexual abuse have 

not eliminated the problem of child exploitation, in particular for “street children” (France). 
13 Include information about Greece being a country of destination and transit for human trafficking 

in school curricula at secondary and university levels (Iraq). 
14 Collect disaggregated data on the dissemination of hate speech against minorities (Egypt). 
15 Consider opening of one of the historical Mosques in Thessaloniki, where significant number of 

Muslim population live (Turkey). 
16 Be more flexible on the preconditions set for minaret construction (Turkey). 
17 Execute the judgments of the European Court of Human Rights regarding the applications of the 

Turkish Union of Xanthi, the Cultural Association of Turkish Women of Rodopi and the Evros 

Minority Youth Association (Turkey). 
18 On the one hand, constantly reflect on human rights when processing the request of asylum 

seekers and refugees, specifically focusing on their individual situation, their detention conditions 

and the eventual organization of their repatriation and, on the other hand, solicit the necessary 

support of the European Union in this regard (Senegal). 
19 More than 90% of illegal migrants apprehended at the external borders of the EU are detected at 

the Greek frontiers, 2010 FRONTEX Risk Analysis. In 2010, the Greek authorities apprehended 

approximately 130,000 illegal migrants including a daily influx of some 100-150 illegal entrants at 

the Greece-Turkey border alone. 
20 Ensure equal rights for minority citizens such as the Roma, particularly the right to vote 

(Australia). 

        
 


