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  Η  Εκτελεστική Επιτροπή,
α) Αναγνώρισε  ότι η άσκηση του έργου του Ύπατου Αρμοστή για τη διεθνή προστασία έχει 

γίνει ιδιαίτερα περίπλοκη λόγω του αυξανόμενου αριθμού και της αλλαγής της σύνθεσης των 
σύγχρονων ρευμάτων προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

β) Αναγνώρισε  ότι λόγω της φύσης των σύγχρονων προβλημάτων  των προσφύγων η ανεύ-
ρεση λύσεων πρέπει να θεωρηθεί ως σημαντικό έργο της εντολής   προστασίας του Ύπατου Αρμο-
στή.

γ)  Αναγνώρισε   τη σημασία πλήρους υποστήριξης από τις κυβερνήσεις στην παροχή μόνι-
μων λύσεων για τα προβλήματα των προσφύγων, όταν είναι δυνατόν στις περιοχές καταγωγής,  
ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματική άσκηση του έργου διεθνούς προστασίας του Ύπατου 
Αρμοστή. Αναφέρθηκε με ικανοποίηση στις προσπάθειές του  - από της 36ης Συνόδου της Εκτελε-
στικής Επιτροπής -  για την παροχή συμβουλών στις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις,  ώστε να ασχο-
ληθούν με προβλήματα που αφορούν ειδικές ομάδες προσφύγων και ειδικότερα με το πρόβλημα 
που δημιουργεί η μετακίνηση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο από την μια περιοχή της 
υφηλίου σε κάποια άλλη.

δ) Επαναβεβαίωσε  την καίρια σημασία του εθελοντικού επαναπατρισμού ως λύσης στα 
σύγχρονα προβλήματα των προσφύγων και χαιρέτισε θερμά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του 
Ύπατου Αρμοστή για την προαγωγή του εθελοντικού επαναπατρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πορίσματα Νο 18 και Νο 40 που υιοθετήθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή κατά τις 31η και 
36η Συνόδους αντίστοιχα.

ε) Αναγνώρισε  ότι η αναζήτηση μόνιμων λύσεων περιλαμβάνει και την ανάγκη αντιμετώπι-
σης των αιτιών των μετακινήσεων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο από τις χώρες κατα-
γωγής τους,  καθώς και των αιτιών που προκαλούν μετακινήσεις από την πρώτη χώρα ασύλου.

στ)  Χαιρέτισε θερμά   τις πρόσφατες προσχωρήσεις της Γουϊνέας του Εκουαντόρ (Ισημερι-
νού), του Τουβαλού, της Παπούας - Νέας Γουϊνέας και της Βενεζουέλας στη Σύμβαση των Ηνω-
μένων Εθνών του 1951 και στο Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων. Έτσι ξε-
πέρασε το 100 ο αριθμός των κρατών που έχουν προσχωρήσει σε αυτά τα  βασικά ανθρωπιστικά 
διεθνή  κείμενα. Χαιρέτισε θερμά τις προσπάθειες του Ύπατου Αρμοστή για την προαγωγή νέων 
προσχωρήσεων σε αυτά τα κείμενα, στα οποία όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει γίνουν  
μέρη.

ζ)  Επαναβεβαίωσε  τη σημασία των νομοθετικών και/ή διοικητικών μέτρων που πρέπει να 
υιοθετηθούν για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των όρων που περιλαμβάνονται 
στα εφαρμοζόμενα διεθνή κείμενα για πρόσφυγες και χαιρέτισε θερμά τις προσπάθειες του Ύπα-
του Αρμοστή για την προαγωγή υιοθέτησης παρόμοιων μέτρων.

η)  Επιβεβαίωσε  τη σημασία των προσπαθειών του Ύπατου Αρμοστή για την ανάπτυξη και 
εξέλιξη του διεθνούς δικαίου περί προσφύγων, με την οργάνωση ή υποστήριξη στρογγυλών τρα-
πεζών,  σεμιναρίων  και  συζητήσεων  ομάδων  σε  διάφορες  περιοχές  της  υφηλίου,  και  για  την 
εξασφάλιση ευρύτερης  διάδοσης των αρχών του διεθνούς δικαίου περί προσφύγων.

θ) Αναγνώρισε  την αξία των διεθνών κειμένων, που ορίζουν τα κριτήρια για τη μεταχείριση 
των προσφύγων σε περιφερειακό επίπεδο και  υπογράμμισε με  ικανοποίηση την πρόοδο που 
πραγματοποιήθηκε σε αυτό το πεδίο με τις προσπάθειες της  Κοινωνίας των Αραβικών Κρατών, 
της Αφροασιατικής Συμβουλευτικής Νομικής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργα-
νισμού Αφρικανικής Ενότητας, του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, του Οργανισμού Ισλαμικής 
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Διάσκεψης.
ι) Υπογράμμισε με ανησυχία ότι σε διάφορες περιοχές της υφηλίου παραβιάζονται τα βασι-

κά δικαιώματα των προσφύγων και  των αιτούντων άσυλο και ότι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες 
άσυλο είναι θύματα σωματικής βίας, πράξεων πειρατείας, εξαναγκαστικής επιστροφής στη χώρα 
καταγωγής τους ή  ότι αγνοείται η αρχή της μη επαναπροώθησης.

κ)  Υπογράμμισε με ανησυχία ότι από της 36ης Συνόδου της Επιτροπής τα στρατόπεδα και οι 
καταυλισμοί των προσφύγων υπόκεινται σε στρατιωτικές ή ένοπλες επιθέσεις και εξέφρασε την 
ελπίδα ότι η εμμονή στις προσπάθειες για την ανεύρεση λύσης σε αυτό το πρόβλημα θα οδηγή-
σει σε θετικά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον.

λ) Υπενθύμισε  το Πόρισμα Νο. 39 για τις Γυναίκες Πρόσφυγες και τη Διεθνή Προστασία και 
κάλεσε τον Ύπατο Αρμοστή να συνεχίσει να αποδίδει την πρέπουσα προσοχή στις ειδικές ανάγκες 
προστασίας των γυναικών προσφύγων και να υποβάλει έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό στην 
Εκτελεστική Επιτροπή.

μ)  Υπογράμμισε  ότι η κατάσταση των παιδιών προσφύγων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και 
κάλεσε τον Ύπατο Αρμοστή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή σχετικά με 
τις ανάγκες των παιδιών προσφύγων, και τα υπάρχοντα και προτεινόμενα προγράμματα που τα 
αφορούν.

ν) Αναγνώρισε  την αξιόλογη συνεισφορά των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην υποστή-
ριξη των προσπαθειών του Ύπατου Αρμοστή στο πεδίο της διεθνούς προστασίας.

ξ) Υπογράμμισε  τη σημασία δημιουργίας ευνοϊκού κλίματος στην κοινή γνώμη για τη διευ-
κόλυνση  της άσκησης του έργου διεθνούς προστασίας του Ύπατου Αρμοστή. Τόνισε την ανα-
γκαιότητα δημοσιοποίησης των ειδικών καταστάσεων και αναγκών των προσφύγων και αιτού-
ντων άσυλο. Χαιρέτισε θερμά τις προσπάθειες του  UNHCR  σε αυτό το θέμα, προσπάθειες που 
πρέπει να υποστηριχτούν πλήρως από τις κυβερνητικές Αρχές και από τις ενδιαφερόμενες μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις.
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