
Νο.  46 ( ΧΧΧVIII) 
Γενικά* 

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή,
α)  Αναγνώρισε   ότι η εντεινόμενη πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων των προ-

σφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία του έργου προστασίας του 
Ύπατου Αρμοστή, ως πρωταρχικής υποχρέωσης.

β) Αναγνώρισε  ότι η αλλαγή της φύσης και των χαρακτηριστικών του σύγχρονου προσφυγι-
κού  προβλήματος  απαιτούν  μεγαλύτερη  κατανόηση  της  διεθνούς  κοινότητας  για  τις  ειδικές 
ανάγκες και καταστάσεις των αιτούντων άσυλο και προσφύγων, καθώς και την πλήρη υποστήριξη 
όλων των κρατών για τις προσπάθειες που καταβάλει για λογαριασμό τους ο Ύπατος Αρμοστής.

γ) Αναφέρθηκε με ιδιαίτερη ανησυχία στις επίμονες παραβιάσεις της αρχής της μη επανα-
προώθησης σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

δ)  Υπογράμμισε  με σοβαρή ανησυχία την επιδεινούμενη κατάσταση των προσφύγων και 
των αιτούντων άσυλο στη Νότια Αφρική.

ε)  Εξέφρασε  ανησυχία  για  την  έλλειψη  κατάλληλης  διεθνούς  προστασίας  για  κάποιες 
ομάδες προσφύγων σε διάφορες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου και σημαντικού 
αριθμού Παλαιστινίων, και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα καταβληθούν στον Οργανισμό των Ηνω-
μένων Εθνών προσπάθειες για την αντιμετώπιση των αναγκών προστασίας.

στ)  Επαναβεβαίωσε  τον πρωταρχικό ρόλο του Ύπατου Αρμοστή στην προστασία των προ-
σφύγων και τον κάλεσε να συνεχίσει, μόνος ή σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη και ορ-
γανισμούς,  να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της σωματικής ακεραιότη-
τας τους, και, μεταξύ άλλων, για την προστασία τους από άσκηση σωματικής βίας, πειρατείας,  
στρατιωτικών και ένοπλων επιθέσεων και από την αυθαίρετη στέρηση της προσωπικής τους ελευ-
θερίας.

ζ) Έλαβε υπόψη ότι οι γυναίκες πρόσφυγες έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας και βοήθειας 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί  προς όφελος όλων των προσφύγων, επαναβεβαίωσε την ανάγκη 
να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάστασή τους, με σκοπό να βελτιωθούν τα υπάρχοντα 
προγράμματα προστασίας και παροχής βοήθειας και κάλεσε όλα τα κράτη και τους ενδιαφερόμε-
νους οργανισμούς να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Ύπατου Αρμοστή σε αυτόν τον τομέα.

η)  Αναγνώρισε  την ανάγκη  της συλλογής αξιόπιστων πληροφοριών και στατιστικών  στοι-
χείων για τις γυναίκες πρόσφυγες, της έντασης της προσοχής που αποδίδεται για την κατάστασή 
τους και της ενσωμάτωσης των πληροφοριών που αφορούν στις ανάγκες τους στα προγράμματα 
εκπαίδευσης του Γραφείου και κάλεσε τον Ύπατο Αρμοστή να υποβάλει λεπτομερειακή έκθεση 
στην 39η Σύνοδο της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα ειδικά προβλήματα προστασίας, βοήθειας 
και αναγκών των γυναικών προσφύγων καθώς και για τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λη-
φθούν για την αντιμετώπισή τους.

θ) Υπογράμμισε  με ανησυχία το εντεινόμενο φαινόμενο προσφύγων και αιτούντων άσυλο, 
οι οποίοι αν και απολαμβάνουν προστασία σε κάποια χώρα, μετακινούνται παράνομα σε άλλη, 
και κάλεσε τον Ύπατο Αρμοστή να εφαρμόζει την παράγραφο (i) του Νο. 36 (XXXVI) Πορίσματος.

ι) Κάλεσε  τα κράτη που έχουν υιοθετήσει σειρά μέτρων με σκοπό να αποθαρρύνεται η κα-
ταχρηστική χρήση των διαδικασιών ασύλου να εξασφαλίσουν ότι αυτά τα μέτρα δεν θα έχουν δυ-
σμενείς επιπτώσεις στις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένου και 
του θεσμού του ασύλου.        

κ) Τόνισε  τη στενή σχέση μεταξύ των μόνιμων λύσεων και των αιτιών δημιουργίας προσφυ-
γικών ρευμάτων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει υπέρτατες προσπάθειες για να 

*Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 

1



αντιμετωπίσει τις αιτίες μετακίνησης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο από τις χώρες κα-
ταγωγής  τους    καθώς και από την πρώτη χώρα ασύλου.

λ) Επιβεβαίωσε  τη σημασία του εθελοντικού επαναπατρισμού ως της άριστης  μόνιμης λύ-
σης, ειδικότερα στο πλαίσιο των πολλών σύγχρονων μαζικών μετακινήσεων, τόνισε την ανάγκη 
για τα κράτη να σεβαστούν τις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να καθοδηγούν πάντα τη δράση 
τους σε αυτόν τον τομέα και κάλεσε τον Ύπατο Αρμοστή και τα κράτη να συνεχίσουν τις προ-
σπάθειές τους για να επιτευχθεί αυτή η λύση, όταν κρίνεται κατάλληλη.

μ) Έκανε έκκληση  για την ανάγκη ενίσχυσης του έργου διεθνούς προστασίας του Γραφείου, 
τόσο στην έδρα του όσο και στα κατά τόπους γραφεία του, ειδικότερα με την αυξανόμενη συνερ-
γασία μεταξύ του Τμήματος Δικαίου και Θεωρίας περί Προσφύγων και των περιφερειακών γρα-
φείων και με την εντατική  εκπαίδευση του προσωπικού  του  UNHCR  για να διευκολύνεται το 
έργο προστασίας του Γραφείου.

ν) Αναγνώρισε  ότι η διεθνής προστασία επιτυγχάνεται με πλήρη  και σφαιρική προσέγγιση 
της προστασίας, της βοήθειας και των μόνιμων λύσεων και κάλεσε τον Ύπατο Αρμοστή να ανα-
πτύξει περισσότερες δραστηριότητες για τον σκοπό αυτόν, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής 
στατιστικών  στοιχείων για τους προσφυγικούς πληθυσμούς με τη συνεργασία των ενδιαφερόμε-
νων κρατών.

ξ) Επαναβεβαίωσε  τη σημασία διάδοσης και γνώσης του δικαίου περί προσφύγων και υπο-
γράμμισε με ικανοποίηση τις προσπάθειες του Γραφείου σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα τα προ-
γράμματα εκπαίδευσης που καθιερώθηκαν για το προσωπικό της  UNHCR,  καθώς και για  τους   
κυβερνητικούς αξιωματούχους.

ο) Υπογράμμισε με ικανοποίηση ότι, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούνται από τη συνε-
χιζόμενη εισδοχή προσφύγων και αιτούντων άσυλο στο έδαφός τους, τα κράτη σέβονται τα διε-
θνώς αναγνωρισμένα κριτήρια όσον αφορά  στη μεταχείρισή τους.

π)  Χαιρέτισε θερμά  τις νέες προσχωρήσεις κρατών στην Σύμβαση του 1951 και στο Πρω-
τόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων και ζήτησε από τον Ύπατο Αρμοστή να συνεχί-
σει τις προσπάθειές του για τη διεύρυνση των προσχωρήσεων σε αυτά και σε άλλα σχετικά κείμε-
να, ειδικότερα κρατών που αντιμετωπίζουν  σημαντικά προβλήματα με τη μαζική άφιξη των προ-
σφύγων.

ρ) Χαιρέτισε θερμά  την υιοθέτηση από αριθμό κρατών εθνικών διοικητικών και νομοθετι-
κών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και κατάλληλων διαδικασιών για τον καθορισμό του καθε-
στώτος του πρόσφυγα,  προκειμένου για την  αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών κειμένων 
που αφορούν πρόσφυγες. 

σ) Εξέφρασε  ιδιαίτερη εκτίμηση για τη συνεισφορά των μη κυβερνητικών οργανώσεων  που 
υποστηρίζουν δραστήρια τις προσπάθειες του Ύπατου Αρμοστή στο πεδίο της διεθνούς προστα-
σίας.

τ)  Υπογράμμισε   την ανάγκη για όλους τους ενδιαφερόμενους, κράτη, διακρατικούς, εθνι-
κούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη στις ειδικές κα-
ταστάσεις των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, ώστε να δημιουργηθούν αισθήματα συ-
μπάθειας και σεβασμού για τους πρόσφυγες με σκοπό την  με θετικό τρόπο αντιμετώπισή τους.
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