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Γυναίκες πρόσφυγες * 

Η Εκτελεστική Επιτροπή, 
α)  Εξέφρασε  την  ικανοποίησή  της  για  την  έκθεση  επί  των  «Γυναικών  Προσφύγων» 

(A/AC.96/727) και  την εκτίμησή της για  το Γραφείο της UNHCR σχετικά με την πρόοδο προαγω-
γής  της συμμετοχής των γυναικών προσφύγων ως μελών και ωφελουμένων από  τον σχεδιασμό 
και  από  την εφαρμογή των προγραμμάτων προστασίας και παροχής βοήθειας.

β) Υπογράμμισε με σοβαρή ανησυχία ότι τα βασικά δικαιώματα των γυναικών προσφύγων 
παραβιάζονται σε σημαντικό αριθμό καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων απειλών κατά της σω-
ματικής τους ακεραιότητας και περιπτώσεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

γ) Κάλεσε  τα κράτη και τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις για την ενίσχυση των προληπτικών 
μέτρων  να ενδυναμώσουν την υποστήριξή τους στις δραστηριότητες προστασίας  των γυναικών 
προσφύγων από το UNHCR, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, και θέσεις για την  μετεγκατάσταση  των 
γυναικών που αντιμετωπίζουν  κινδύνους.

δ) Υπογράμμισε  την πρόθεση της UNHCR,  να συμπεριλάβει το θέμα των γυναικών προσφύ-
γων στην ημερήσια διάταξη της Υποεπιτροπής για τη Διεθνή Προστασία στην 41ή Σύνοδο της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, και στην Υποεπιτροπή  Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων υπό τον 
τίτλο «Σημαντικές  Τάσεις».

ε) Κάλεσε  τον Ύπατο Αρμοστή να  προετοιμάσει για την 41η Σύνοδο της Εκτελεστικής Επι-
τροπής ένα πλαίσιο πολιτικής και ένα οργανόγραμμα εργασιών για τα επόμενα στάδια αντιμε-
τώπισης  του θέματος των γυναικών προσφύγων εντός του Οργανισμού με ειδικότερη προσοχή 
στην ανάγκη για γυναίκες εργαζόμενες στα πεδία δράσης του Οργανισμού, ώστε  να διευκολυνθεί 
η συμμετοχή των γυναικών προσφύγων. Επιπλέον, κάλεσε τον Ύπατο Αρμοστή  να αναφέρει λε-
πτομερειακά τα σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής και  των προγραμμάτων  του  για τις γυ-
ναίκες πρόσφυγες, δηλαδή τις δραστηριότητες προστασίας και παροχής βοήθειας. Κάλεσε ειδικά 
τον Ύπατο Αρμοστή να προετοιμάσει  αναθεωρημένες και εκτενείς αναλυτικές εσωτερικές οδηγί-
ες, που αφορούν στη διεθνή προστασία των γυναικών προσφύγων.

στ) Επιβεβαίωσε τη σημασία του πορίσματος της 39ής Συνόδου της Εκτελεστικής Επιτροπής 
για τις γυναίκες πρόσφυγες και τόνισε την αυξανόμενη ανάγκη  για δραστήρια, σε υψηλό επίπε -
δο,  διαχείριση για την υποστήριξη της συνεργασίας, του τρόπου δράσης και  της   επίβλεψης 
εφαρμογής   αυτών  των πορισμάτων. Για τον σκοπό αυτόν, ενθάρρυνε τη συμμετοχή των υψη-
λόβαθμων στελεχών στο επόμενο σεμινάριο ανάλυσης προσανατολισμού, όσον αφορά στη σημα-
σία των φύλων.

ζ) Υπογράμμισε με ικανοποίηση τον διορισμό  Συντονιστή για τις Γυναίκες Πρόσφυγες, την 
υιοθέτηση και την αποτύπωση οδηγιών για τα Γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι ειδικές ανάγκες των γυναικών προσφύγων  και  να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή 
τους, καθώς και τη δημοσίευση αναθεωρημένης βιβλιογραφίας που αφορά στο θέμα των γυναι-
κών προσφύγων.

η) Κάλεσε  τον Ύπατο Αρμοστή να αναπτύξει μεθοδολογία για να αντιμετωπίζει συστηματι-
κά θέματα φύλων στα προγράμματα των προσφύγων και, ως βάση για όλα αυτά, τον  κάλεσε να 
συγκεντρώσει και να αναλύσει δημογραφικές, ανθρωπολογικές και κοινωνικοοικονομικές πληρο-
φορίες για τους προσφυγικούς πληθυσμούς, ειδικότερα, στοιχεία για τους ρόλους  και τις ευθύ-
νες  των  φύλων,  και  να  εγγυηθεί  ότι  αυτές  οι  πληροφορίες  θα  ληφθούν  υπόψη  κατά  τον 
σχεδιασμό των προγραμμάτων της Ύπατης Αρμοστείας.

θ) Ενθάρρυνε  τον Ύπατο Αρμοστή στο πεδίο ανάπτυξης υλικού επιμόρφωσης  για να βελ-
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τιωθεί η ικανότητα αντιμετώπισης των ειδικών αναγκών και  του δυναμικού  των γυναικών προ-
σφύγων καθώς και στην πρωτοβουλία του να καλέσει μη κυβερνητικές οργανώσεις στα εκπαιδευ-
τικά προγράμματα του Γραφείου του: τον κάλεσε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε αυτό το 
πεδίο  στο  μέλλον,  με  σκοπό  να  καλυτερεύσει  τα  προγράμματα  και  τον  σχεδιασμό  τους  και 
ειδικότερα  να  αναπτύξει  περισσότερο  τα  βασικά  σημεία  που  εξετάζουν  τις  ειδικές  ανάγκες 
προστασίας των γυναικών προσφύγων.

ι)  Ενθάρρυνε  τον  Ύπατο  Αρμοστή   να  εμμείνει  στις  προσπάθειές  του   για  την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όσον αφορά στην ειδική κατάσταση των γυναικών προσφύ-
γων, και συνέστησε την 40ή επέτειο ως ευκαιρία για να δοθεί έμφαση στις γυναίκες πρόσφυγες, 
ως ενεργών μελών των προγραμμάτων της Ύπατης Αρμοστείας.

κ) Ενθάρρυνε τον Ύπατο Αρμοστή να ανταλλάξει απόψεις επί του θέματος ευαισθητοποίη-
σης της κοινής γνώμης για τις γυναίκες πρόσφυγες με άλλες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών,  
και υποστήριξε την άποψη ότι θα πρέπει να έχει καθοδηγητικό ρόλο στο θέμα παρουσίασης των 
γυναικών προσφύγων στην 44η Σύνοδο της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών το 1990.

λ) Τόνισε την ανάγκη της  εντεινόμενης  προσοχής  στη συστηματική συλλογή και διάδοση 
πληροφοριακού υλικού όσον αφορά στις γυναίκες πρόσφυγες, τόσο  στο πλαίσιο της UNHCR όσο 
και σε άλλες ενδιαφερόμενες οργανώσεις.

μ)  Κάλεσε  όλους τους επιχειρησιακούς συνεργάτες να υποστηρίξουν τον Ύπατο Αρμοστή 
διευρύνοντας  τις δραστηριότητές τους σε θέματα εκπαίδευσης που αφορούν στα φύλα, συμπε-
ριλαμβανομένων της  εξέτασης των συνεπειών της συμμετοχής των γυναικών προσφύγων στις 
συμφωνίες σχεδιασμού των προγραμμάτων τους, καθώς  και της  αξιολόγησης των συνεπειών αυ-
τών,    ανταλλάσσοντας πληροφορίες με άλλες οργανώσεις που έχουν εμπειρία σε θέματα γυναι-
κών.
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