
Νο 64 (XLI) 
Γυναίκες πρόσφυγες και διεθνής προστασία*  

Η Εκτελεστική Επιτροπή,
Υπογράμμισε,  σοβαρά  ανήσυχη,  τις  αυξανόμενες  περιπτώσεις  παραβίασης  των  δικαιω-

μάτων των γυναικών προσφύγων και τις ειδικές τους ανάγκες,
Ιδιαιτέρως αναφέρθηκε  στο δυναμικό των γυναικών προσφύγων και στην ανάγκη να εξα-

σφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στην ανάλυση των αναγκών τους, στον σχεδιασμό και στην 
εφαρμογή  των προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ικανότητές τους,

Επιβεβαίωσε το πόρισμα Νο. 39 (XXXVI) για τις γυναίκες πρόσφυγες και τη διεθνή προστα-
σία,

Τόνισε   ότι  κάθε  δραστηριότητα  που  αναλαμβάνεται  υπέρ  των  γυναικών  προσφύγων 
πρέπει να είναι σύμφωνη με  τα διεθνή κείμενα που αφορούν στο καθεστώς των προσφύγων, κα-
θώς και με άλλα κείμενα τα οποία αφορούν στα δικαιώματα του ανθρώπου, ειδικότερα,  να τη-
ρείται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την "Κατάργηση κάθε Μορφής Διάκρισης σε βάρος  
των Γυναικών", από τα κράτη-μέρη αυτού του διεθνούς κειμένου,

Αναγνωρίζοντας   ότι  η  εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης  γυναικών και  αντρών προσφύγων 
μπορεί να απαιτήσει ειδικές δραστηριότητες προς όφελος των γυναικών,

Υπενθυμίζοντας  την ειδική σημασία  των πορισμάτων «Nairobi Forward-Looking Strategies 
for the Advancement of Women»# "  και την υποχρέωση των Ηνωμένων Εθνών, ως συνόλου, να 
υλοποιήσουν τα πορίσματα αυτά,

Επαναλαμβάνοντας  την ανάγκη συλλογής στοιχείων, τα οποία επιτρέπουν τον συντονισμό 
της  προόδου  που  έχει  ήδη  επιτευχθεί  στην  αντιμετώπιση  των  αναγκών  των  γυναικών 
προσφύγων : 

α) Καλεί  τα κράτη, τις σχετικές οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις, να εξασφαλίσουν ότι οι ανάγκες και το δυναμικό των γυναικών προσφύγων 
τυγχάνουν κατανόησης και ότι ενσωματώνονται, στο μέτρο του δυνατού,  στις δραστηριότητες και 
στα προγράμματά τους, και για τον σκοπόν αυτόν να θέσουν τους παρακάτω στόχους ,  προω-
θώντας, μεταξύ των άλλων,  μέτρα για τη βελτίωση της διεθνούς προστασίας των γυναικών προ-
σφύγων : 

i) την ενεργητική προώθηση της πλήρους και δραστήριας συμμετοχής των γυναικών προ-
σφύγων στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και την αξιολόγηση/συντονισμό όλων των τομέων των 
προσφυγικών προγραμμάτων,

ii) την  αύξηση της συμμετοχής κατάλληλα εκπαιδευμένου γυναικείου προσωπικού σε όλες 
τις  βαθμίδες όλων των οργανισμών, που ασχολούνται με προγράμματα προσφύγων, και την εξα-
σφάλιση άμεσης πρόσβασης των γυναικών προσφύγων στο προσωπικό αυτό,

iii) την παρουσία, όταν αυτό είναι αναγκαίο, κατάλληλα εκπαιδευμένων γυναικών, προκει-
μένου να εξετάζουν τα  αιτήματα για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα και την  εξα-
σφάλιση πρόσβασης των γυναικών αιτούντων άσυλο σε αυτές  τις διαδικασίες, ακόμη και όταν 
συνοδεύονται από άντρες της οικογένειάς τους,

iv) τις εγγυήσεις ότι όλοι, οι εθνικές Αρχές,  οι πρόσφυγες και το προσωπικό των ενδιαφερο -
μένων οργανισμών  έχουν πλήρη συνείδηση  των δικαιωμάτων, των αναγκών και του  δυναμικού 
των γυναικών προσφύγων, τις υποστηρίζουν και  αναλαμβάνουν τις κατάλληλες ειδικές ενέργειες,

v) τις ειδικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις που  πρέπει να γίνουν για  τα ειδικά προβλήματα 
προστασίας των γυναικών προσφύγων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παροχής βοήθειας, όταν 

*Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
#«Στρατηγική του Ναϊρόμπι για την περαιτέρω ανάπτυξη του γυναικείου ζητήματος».
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σχεδιάζονται στρατόπεδα και καταυλισμοί προσφύγων, ώστε  να υπάρχει η δυνατότητα να απο-
φεύγονται και να προλαμβάνονται οι  περιπτώσεις  της σωματικής και της  σεξουαλικής εκμετάλλ-
ευσης,

vi) την παροχή συμβουλών σε επαγγελματικό και  σε κατάλληλο πολιτισμικό  επίπεδο, κα-
θώς και άλλων υπηρεσιών που αφορούν στις γυναίκες, που είναι θύματα κακοποίησης,

vii)  τον  προσδιορισμό και  την  καταδίκη προσώπων,  που έχουν  διαπράξει  αδικήματα σε 
βάρος των γυναικών προσφύγων και προστασία των θυμάτων αυτών των αδικημάτων από πιθα-
νά αντίποινα,

viii) την παροχή ατομικών δελτίων ταυτότητας ή εγγράφων καταγραφής σε όλες τις γυναίκες 
πρόσφυγες,

ix) όλες οι γυναίκες και κορίτσια πρόσφυγες πρέπει να έχουν αποτελεσματική και πραγματι-
κή πρόσβαση σε όλες τις  βασικές υπηρεσίες,  συμπεριλαμβανομένων,  τροφής,  νερού και βοη-
θειών πρώτης ανάγκης, υγιεινής και καθαριότητας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, καθώς και σε 
ευκαιρίες για μισθωτή απασχόληση,

x) την παροχή  της ενημέρωσης και της ενεργούς συγκατάθεσης και τη συμμετοχή των γυ-
ναικών προσφύγων στις ατομικές αποφάσεις που αφορούν στη διαρκή λύση στο προσφυγικό 
πρόβλημά τους,

xi)  την εξασφάλιση ότι τα προγράμματα μετεγκατάστασης εμπεριέχουν ειδική πρόβλεψη 
για τις γυναίκες που κινδυνεύουν,

β)  Καλεί  την Υπάτη Αρμοστεία να αναπτύξει και να διατυπώσει τις κατάλληλες οδηγίες για 
την προστασία των γυναικών προσφύγων, και μάλιστα επειγόντως, προκειμένου να υπάρξουν 
αποτελέσματα στην πολιτική της όσον αφορά στις γυναίκες πρόσφυγες, όπως αυτή αποτυπώνε-
ται στο έγγραφο Α/AC.96/754.

2


	Νο 64 (XLI) 
	Γυναίκες πρόσφυγες και διεθνής προστασία*  

