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Γυναίκες πρόσφυγες * 

Η Εκτελεστική  Επιτροπή,
α)  Εξέφρασε   την  εκτίμησή  της  για  την  Έκθεση  που  αφορά  στις  Γυναίκες  Πρόσφυγες 

(Α/AC.96/XXXIX/CRP.1),  και ειδικότερα  για  την έμφαση που αποδίδει στην αλληλεξάρτηση των 
προβλημάτων και των ειδικών αναγκών των γυναικών προσφύγων όσον αφορά στη βοήθεια, την 
προστασία και τις διαρκείς λύσεις στο προσφυγικό τους πρόβλημα.

β) Αναγνώρισε  ότι στο πεδίο της διεθνούς προστασίας υπάρχουν καταστάσεις όπου οι γυ-
ναίκες πρόσφυγες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερους  κινδύνους,  ειδικά  απειλές  κατά της  σωματικής 
τους ακεραιότητας και σεξουαλική εκμετάλλευση.

γ) Απηύθυνε έκκληση  για την ενίσχυση των προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί από το 
Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας και από τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις, προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των γυναικών προσφύγων,

δ) Κάλεσε  τις κυβερνήσεις  να ενισχύσουν την υποστήριξή τους στις δραστηριότητες προ-
στασίας των γυναικών προσφύγων της UNHCR και τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις να υποστηρί-
ξουν το ειδικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης των γυναικών που αντιμετωπίζουν κινδύνους.

ε) Υποστήριξε την άποψη του Ύπατου Αρμοστή ότι οι γυναίκες πρόσφυγες αποτελούν ζωτική 
οικονομική δύναμη, καθώς και την ανάγκη προώθησης της συμμετοχής τους ως μελών  και ως 
ωφελουμένων από τον σχεδιασμό των προγραμμάτων προστασίας και παροχής βοήθειας.

στ)  Κάλεσε τον Ύπατο Αρμοστή να εισαγάγει πιο αποτελεσματικά μέτρα στον τομέα ενσω-
μάτωσης των γυναικών σε όλους τους κύκλους και όλα τα στάδια του  σχεδιασμού και  του προ-
γραμματισμού,  ειδικότερα:  καταλόγους  στο  πλαίσιο  οδηγιών  που  αφορούν  τεχνικούς  τομείς, 
θέματα φύλου στο κεφάλαιο  της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά  τα κράτη, λεπτομερειακή 
έκθεση  στο Εγχειρίδιο Προγραμμάτων της UNHCR. Επίσης, παρακάλεσε όπως όλα τα έγγραφα τα 
οποία  αφορούν χρηματοδότηση περιλαμβάνουν  κείμενο για  τα  προβλήματα και   τις   ειδικές 
ανάγκες των γυναικών προσφύγων. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρονται στις γυναίκες πρόσφυγες 
και οι περιοδικές  περιγραφικές αναφορές της UNHCR.

ζ)  Τόνισε   την  ανάγκη για δημιουργία μιας δραστήριας,  υψηλού επιπέδου Επιτροπής,  η 
οποία θα συντονίζει, θα ασχολείται και θα επιβλέπει την πρόοδο σε θέματα γυναικών προσφύ-
γων, στο πλαίσιο λειτουργίας της Ύπατης Αρμοστείας.

η) Κάλεσε  τον Ύπατο Αρμοστή να διερευνήσει και να δημιουργήσει με βάση την εμπειρία 
άλλων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, κοινότητα δωρητών και μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
να προσαρμόσει αυτές τις πληροφορίες στον ειδικό σκοπό της UNHCR.

θ) Παρότρυνε  τον Ύπατο Αρμοστή στην ανάπτυξη  δραστηριοτήτων, που αφορούν στη δη-
μόσια πληροφόρηση για τις γυναίκες πρόσφυγες και τον κάλεσε να επεκτείνει αυτές τις δραστη-
ριότητες στο μέλλον.

ι) Παρότρυνε  τον Ύπατο Αρμοστή να αναπτύξει πρότυπα εκπαίδευσης για το προσωπικό της 
UNHCR και για τους συνεργαζόμενους οργανισμούς προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα αντα-
πόκρισης στις  ειδικές ανάγκες των γυναικών προσφύγων, καθώς, επίσης και η ικανότητα ανεύρε-
σης πρακτικών μέσων για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών.

κ) Κάλεσε  τον Ύπατο Αρμοστή να παρουσιάσει στην 40ή Σύνοδο της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής λεπτομερειακή έκθεση της προόδου της εφαρμογής των πολιτικών και προγραμμάτων του 
Γραφείου για τις γυναίκες πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένης και έκθεσης για την εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών οδηγιών  της UNHCR, που αφορούν στη διεθνή προστασία 
των γυναικών προσφύγων.

λ) Κάλεσε  τις κυβερνήσεις, την κοινότητα δωρητών και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να 
υποστηρίξουν ενεργά την Ύπατη Αρμοστεία κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων της.

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