
Νο 59 (XL) 
Παιδιά πρόσφυγες * 

Η Εκτελεστική  Επιτροπή,
α)  Εξέφρασε   εκτίμηση  για  την  έκθεση  για  τα  «Παιδιά  Πρόσφυγες»  (A/AC.96/731), 

υπογράμμισε  με  ανησυχία  τους  σοβαρούς  κινδύνους  που  απειλούν  την  ασφάλειά  τους,  τις 
άμεσες ανάγκες τους  για κοινωνική πρόνοια και μελλοντική ανάπτυξη που αντιμετωπίζονται από 
πολλά παιδιά πρόσφυγες  και  αναγνώρισε  τις  προσπάθειες  του  Γραφείου της  UNHCR  για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του στην αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών τους.

β)  Επιβεβαίωσε   το  Πόρισμα  Νο  47  (XXXVIII)   που  αφορά  στα  παιδιά  πρόσφυγες  και 
επέμεινε στις κατευθυντήριες οδηγίες που αποτυπώνονται στο πόρισμα αυτό.

γ)  Συνέστησε   στον  Ύπατο  Αρμοστή  και  στην  Ομάδα  Εμπειρογνωμόνων  για  τα  Παιδιά 
Πρόσφυγες  να  αναπτύξουν  και  να  προαγάγουν  τις Κατευθυντήριες  Οδηγίες  για  τα  Παιδιά  
Πρόσφυγες, και να εφαρμόσουν πρόγραμμα εργασίας για τα παιδιά αυτά. Κάλεσε την UNHCR  να 
αναζητήσει την ενεργό  συνεργασία και  τον συντονισμό των κυβερνήσεων, άλλων οργάνων των 
Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των οποίων και της UNICEF, μη κυβερνητικών οργανισμών και των ιδίων 
των προσφύγων για την εφαρμογή αυτών των Κατευθυντήριων Οδηγιών.

δ)  Ζήτησε   από τον Ύπατο Αρμοστή να εξασφαλίσει  ότι  αποδίδεται  ειδική προσοχή στις 
ανάγκες των παιδιών προσφύγων, διαπιστώνοντας τακτικά τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε 
συγκεκριμένης προσφυγικής κατάστασης,  συλλέγοντας  και αξιολογώντας στον σχεδιασμό των 
προγραμμάτων τις σχετικές δημογραφικές,  κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές πληροφορίες 
και δεδομένα,  συντονίζοντας και αποτιμώντας αυτά τα προγράμματα για τα παιδιά πρόσφυγες.

ε)  Υπογράμμισε   με  έντονη  ανησυχία  το  εντεινόμενο  φαινόμενο  θανάτων   μεταξύ  των 
παιδιών προσφύγων λόγω ελλειπούς ή κακής διατροφής. Τα παιδιά πρόσφυγες εξαρτώνται από 
τη βοήθεια σε τρόφιμα και κάλεσε την UNHCR  να αναλάβει επείγουσες πρωτοβουλίες για τη  
διεξαγωγή επίσημων συζητήσεων με τα σχετικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών, δωρητές και άλλες 
ανθρωπιστικές  οργανώσεις,  ώστε  να αναπτυχθούν στρατηγικές συνεργασίας,  να μειωθούν τα 
προβλήματα διατροφής των παιδιών προσφύγων και να αναζητηθούν τρόποι ενσωμάτωσης στα 
προγράμματά τους των κατάλληλων παροχών για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών.

στ) Αναγνώρισε  τη σχέση μεταξύ της  εκπαίδευσης και  των μόνιμων λύσεων και ενθάρρυνε 
την UNHCR  να ενισχύσει τις προσπάθειές της συνδράμοντας τις κυβερνήσεις των χωρών όπου 
φιλοξενούνται  πρόσφυγες  να  εξασφαλίσουν   την  πρόσβαση  των  παιδιών  προσφύγων  στην 
εκπαίδευση, με τη βοήθεια μεταξύ άλλων νέων οργανώσεων, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών 
δωρητών  και με την υιοθέτηση κατάλληλων συμφωνιών στα προγράμματα παροχής βοήθειας, 
όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

ζ)  Ζήτησε   από  τον  Ύπατο  Αρμοστή  να  συνεχίσει  να  αποδίδει  ιδιαίτερη  προσοχή  στις 
ανάγκες των ασυνόδευτων ανήλικων και να ενημερώσει την Εκτελεστική Επιτροπή στην επόμενη 
Σύνοδό  της  για  τις  λεπτομέρειες  των  υπαρχόντων  προγραμμάτων  και  των  δυσκολιών  που 
παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή τους.

η)  Κάλεσε   την  UNHCR   να  αναπτύξει  την  καλλίτερη  δυνατή  νομική  προστασία  των 
ασυνόδευτων ανήλικων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναγκαστική κατάταξή τους στις ένοπλες 
δυνάμεις και τους κινδύνους που εμπεριέχονται στην παράνομη υιοθεσία τους.

θ) Κάλεσε  την UNHCR  να εντείνει τις προσπάθειές της για να επικεντρωθεί   η προσοχή της 
κοινής  γνώμης  στην  κατάσταση  και  τις  ανάγκες  των  παιδιών  προσφύγων,  καθώς  και  στις 
συνέπειες των ενόπλων συρράξεων και στις διώξεις που υπόκεινται.

ι) Ενθάρρυνε  την UNHCR  να αναπτύξει επιμορφωτική δραστηριότητα, ώστε να βελτιωθεί η 

*Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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ικανότητα και η αποτελεσματικότητα του προσωπικού των Γραφείων της στη διαπίστωση και στην 
αντιμετώπιση της προστασίας και των αναγκών βοήθειας των παιδιών προσφύγων.

κ)   Υπενθύμισε   το αίτημα που απηύθυνε το 1986,  κατά την  37η  Σύνοδό της [  Νο 41 
(XXXVIII)],  προς τον Ύπατο Αρμοστή,  να αναφέρεται τακτικά στην Εκτελεστική Επιτροπή για τις 
ανάγκες των παιδιών προσφύγων και για τα υπάρχοντα και προτεινόμενα προγράμματα που τα 
αφορούν.
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