
Νο 68 (XLIII) 
Διεθνής Προστασία* 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή,
α)  Επιβεβαιώνει  την πρωταρχική φύση του έργου προστασίας του Ύπατου Αρμοστή που 

έχει χαρακτήρα μη πολιτικό, ανθρωπιστικό και κοινωνικό και πραγματώνεται στο πλαίσιο του διε-
θνούς δικαίου περί προσφύγων και των εφαρμοζόμενων περιφερειακών κειμένων, με ειδική ανα-
φορά στα δικαιώματα του ανθρώπου και στο ανθρωπιστικό δίκαιο, που απαιτεί συνεργασία με 
την UNHCR, καθώς και μεταξύ των κρατών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,  στο  
πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της αλληλεγγύης και της ισότιμης κατανομής των βαρών,

β) Υπογραμμίζει  τις πρόσφατες προσχωρήσεις της Αλβανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρα-
τίας της Σλοβακίας και της Τσεχίας, της Ονδούρας και την  κοινοποίηση προσχώρησης της Σλοβα-
κίας στη Σύμβαση του 1951 και στο Πρωτόκολλο του 1967 χωρίς γεωγραφική επιφύλαξη, και εν-
θαρρύνει και άλλα κράτη να προσχωρήσουν σε αυτά τα κείμενα, προκειμένου να αναπτυχθεί η  
διεθνής συνεργασία στην αντιμετώπιση των προσφυγικών προβλημάτων,

γ)  Υπογραμμίζει   τη σημασία υποβολής εκθέσεων από τα κράτη-μέρη για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους κατά τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967, καλεί τα κράτη 
που δεν το έχουν ήδη πράξει να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που τους απηύθυνε ο Ύπατος 
Αρμοστής σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών αυτών κειμένων, και καλεί τον Ύπατο Αρμοστή 
και όλα τα κράτη να συνεργαστούν για την αυστηρή εφαρμογή, με επίμονες  προσπάθειες, για 
τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών, με σκοπό την εναρμονισμένη εφαρμογή των κριτηρίων 
του ορισμού του πρόσφυγα,

δ)  Χαιρετίζει  θερμά   την  επίμονη  δέσμευση  των  κρατών  να  συνεχίσουν  να  δέχονται 
πρόσφυγες και να τους χορηγούν προστασία και βοήθεια,

ε)  Ανανεώνει   τις εκφράσεις  έντονης ανησυχίας για τα προβλήματα που συνεχίζουν να 
επιμένουν σε μερικές χώρες ή περιοχές,  όπου απειλούνται η ασφάλεια ή η ευημερία των προ-
σφύγων, συμπεριλαμβανομένων πολλών περιστατικών επαναπροώθησης, απέλασης, επιθέσεων 
κατά της σωματικής ακεραιότητας των προσφύγων, στέρησης της ελευθερίας υπό τη μορφή της 
κράτησης σε απαράδεκτες συνθήκες, και καλεί τα κράτη να λάβουν όλα τα  απαραίτητα μέτρα για 
τον σεβασμό των θεμελιωδών αρχών της προστασίας των προσφύγων,

στ) Επιβεβαιώνει  την πρωταρχική σημασία των βασικών για την προστασία των προσφύγων 
αρχών της μη επαναπροώθησης και του ασύλου,

ζ) Υπογραμμίζει  ότι πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες για τον αποτελεσματικό και δίκαιο κα-
θορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα και ότι πρέπει  να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτές 
με τη συνεργασία και τη βοήθεια της UNHCR  και ότι πρέπει να αποθαρρύνεται δραστικά η σαφής 
και  η ηθελημένη κατάχρηση αυτών των διαδικασιών, υπενθυμίζοντας για τον σκοπό αυτόν το 
Πόρισμα Νο 65 (XLII), ειδικότερα τις παραγράφους (ν) και (ο),

η) Εξέφρασε  ανησυχία για την έλλειψη διεθνούς προστασίας κάποιων ομάδων προσφύγων 
σε διάφορες περιοχές της υφηλίου, συμπεριλαμβανομένου σημαντικού αριθμού Παλαιστινίων, 
και  ελπίζει  ότι  θα  συνεχιστούν,  στο  πλαίσιο  του  συστήματος  των  Ηνωμένων Εθνών,  οι  προ-
σπάθειες αντιμετώπισης των αναγκών προστασίας,

θ) Εκφράζει  εκτίμηση για την έκθεση περί εφαρμογής των οδηγιών για την προστασία των 
γυναικών προσφύγων (EC/SCP/74), υπογραμμίζει με ιδιαίτερη ανησυχία την επισφαλή θέση πολ-
λών γυναικών προσφύγων των οποίων η σωματική ακεραιότητα απειλείται συχνά και που δεν 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε βασικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων υγειονομικών 
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και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, και καλεί τα κράτη, την UNHCR  και  άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή των οδηγιών αυτών,  ειδικότερα με μέτρα που αποσκοπούν στη 
μείωση όλων των μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης και  άσκησης βίας κατά των γυναικών, 
προστατεύοντας τις γυναίκες αρχηγούς νοικοκυριών, και προάγοντας την ενεργή συμμετοχή τους 
σε αποφάσεις που αφορούν στη ζωή και τις κοινότητές τους,

ι) Επιβεβαιώνει  το Πόρισμα Νο 64 (XLI) για τις γυναίκες πρόσφυγες και τη διεθνή προστα-
σία και καλεί τον Ύπατο Αρμοστή να εμμείνει στις προσπάθειές του για να ευαισθητοποιηθεί η 
κοινή γνώμη για τα δικαιώματα και τις ανάγκες προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών προ-
σφύγων, με μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των οργανισμών που ασχολούνται με την κατάσταση 
των γυναικών, αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών προ-
σφύγων στον διεθνή κατάλογο των δικαιωμάτων του ανθρώπου,

κ)  Ενθαρρύνει   τον Ύπατο Αρμοστή να εξασφαλίσει ότι θα αποδοθεί ειδική σημασία στα 
θέματα των γυναικών προσφύγων και ότι θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της προστασίας 
των προσφύγων, και ζητά να εξασφαλίσει ότι η προστασία για τις γυναίκες και τα παιδιά πρόσφυ-
γες θα περιληφθεί στο πρόγραμμα εργασίας  των επόμενων συναντήσεων της Υποεπιτροπής για 
τη Διεθνή Προστασία των Προσφύγων,

λ) Επαναβεβαιώνει  τη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στην προστασία και στην ευημε-
ρία των παιδιών προσφύγων, ειδικότερα των ασυνόδευτων ανήλικων και χαιρετίζει θερμά τον 
διορισμό ειδικού Συντονιστή για τα παιδιά πρόσφυγες, σημαντικό βήμα για την ενίσχυση εφαρ-
μογής των οδηγιών που τα αφορούν και για τον συντονισμό της δράσης των κρατών και άλλων 
διεθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων στον τομέα αυτό,

μ) Υπογραμμίζει, όμως, με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου 
προσφυγικού προβλήματος, τον ενδεχόμενο κίνδυνο δημιουργίας προσφυγικών ρευμάτων σε  με-
ρικές  χώρες  και  περιοχές,  καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην προστασία των  
προσφύγων λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου παγκόσμιου πολιτικού, κοινωνικού και οικονομι-
κού περιβάλλοντος,

ν) Συγχαίρει  την πρωτοβουλία του Ύπατου Αρμοστή για σύγκληση ομάδας εργασίας για τη 
διεθνή προστασία, της οποίας τα πορίσματα αποτυπώνονται στην έκθεση διεθνούς προστασίας, 
που αποτελεί χρήσιμη βάση για πρακτικές προσεγγίσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν νέες 
πολύμορφες καταστάσεις προστασίας,  ώστε τα πρόσωπα της  αρμοδιότητας του Ύπατου Αρμο-
στή να απολαμβάνουν την προστασία που προβλέπεται για το καθεστώς τους.
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