
 

Ινύληνο 2012  

Ζητήματα Διεθνούς Προστασίας 

στετικά με όσοσς εγκαταλείποσν  την  

Αραβική Δημοκρατία της Σσρίας 

1. Οη ηαξαρέο ζηελ Αξαβηθή Γεκνθξαηία ηεο πξίαο απμάλνληαη από ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, 

νδεγώληαο ζηνλ εθηνπηζκό κεγάινπ αξηζκνύ ακάρσλ. ηηο αξρέο Ινπλίνπ ηνπ 2012, 

πεξηζζόηεξνη από 81.000 άλζξσπνη εθηηκάηαη όηη έρνπλ θαηαθύγεη ζηηο γεηηνληθέο ρώξεο 

Ινξδαλία, Λίβαλν, Σνπξθία θαη Ιξάθ,
1
 ελώ πάλσ από 10.800 αηηήζεηο αζύινπ, πνπ έγηλαλ από 

ύξηνπο, έρνπλ θαηαγξαθεί ζε ρώξεο ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο από ηνλ Απξίιην ηνπ 2011.
2
  

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο, πάλσ από 400.000 άηνκα αλαθέξεηαη όηη έρνπλ 

εθηνπηζηεί ζην εζσηεξηθό ηεο πξίαο,
3
 ελώ ρηιηάδεο άλζξσπνη πηζηεύεηαη όηη βξίζθνληαη ππό 

θξάηεζε.
4
 Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα κηαο πξόζθαηεο θνηλήο απνζηνιήο θπβεξλήζεο θαη 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ απνθάιπςαλ ηε ζνβαξή θαηάζηαζε ζε νξηζκέλα κέξε ηεο ρώξαο. Δθηηκάηαη 

όηη έσο θαη έλα εθαηνκκύξην ύξηνη έρνπλ αλάγθε αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. ε ζπλέρεηα ησλ 

επξπκάησλ απηώλ , ζπληάρζεθε έλα ρέδην Αληηκεηώπηζεο κε ηελ παξνρή Αλζξσπηζηηθήο 

Βνήζεηαο, κε επηθεθαιήο ηελ Κπβέξλεζε ηεο πξίαο θαη ζε ζπληνληζκό κε ηνλ ΟΗΔ.
5
 

2. Δλώ ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ηνπ 2012 ζπκθσλήζεθε παύζε ηεο βίαο σο κέξνο ηνπ εηξελεπηηθνύ 

ζρεδίνπ έμη ζεκείσλ, πνπ πξνηάζεθε από ηνλ Κνηλό Δηδηθό Απεζηαικέλν ηνπ ΟΗΔ θαη ηνπ 

Αξαβηθνύ πλδέζκνπ γηα ηε πξία, Κόθη Αλάλ,
6
 ν ΟΗΔ θαζώο θαη  κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

εμαθνινπζνύλ λα αλαθέξνπλ ζπλερή βία θαη ζαλάηνπο ζηε πξία.
7
 Από ηελ έλαξμε ησλ 

ηαξαρώλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, έρνπλ ππάξμεη αλαθνξέο γηα ζνβαξέο, εθηεηακέλεο θαη 

ζπζηεκαηηθέο παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ όπσο επίζεο θαη γηα πνιιά άηνκα 

πνπ θξαηνύληαη απζαίξεηα θαη έρνπλ ππνζηεί θαθνκεηαρείξηζε, κε ηνλ αξηζκό ησλ λεθξώλ λα 

                                                 
1
  Ιζηόηνπνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε πξία (Regional Response Plan for 

the Syria Situation): http://data.unhcr.org/syrianrefugees.    
2
  Ο αξηζκόο απηόο ζπκπεξηιακβάλεη επί ηόπνπ (sur place) αηηήζεηο αζύινπ θαη κεηαγελέζηεξεο  αηηήζεηο. Βάζεη 

πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε αηηήζεηο αζύινπ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, πξόζβαζε 31 Μαΐνπ 2012.   
3
   Τπεξεζία Δηδήζεσλ ΟΗΔ (UN News Service), Syria: New UN response plan awaits government agreement, 23 

Απξηιίνπ 2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f9921302.html.    
4
   Τπεξεζία Δηδήζεσλ ΟΗΔ (UN News Service), General Assembly demands Syria halt violence without delay, 16 

Φεβξνπαξίνπ 2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f3e283e2.html.  
5
  Τπεξεζία Δηδήζεσλ ΟΗΔ (UN News Service), One million Syrians in need of humanitarian assistance - UN-backed 

survey, 29 Μαξηίνπ 2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f7587062.html; Δηδήζεηο θαη Μέζα Δλεκέξσζεο 

UNifeed (UNifeed News and Media), Geneva/Syria Humanitarian Aid, 

http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/d/20379.html.  
6
  Τπεξεζία Δηδήζεσλ ΟΗΔ (UN News Service), UN official stresses need for humanitarian aid in Syria amid 

diplomatic efforts, 13 Απξηιίνπ 2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f97b53b2.html.  
7
  Τπεξεζία Δηδήζεσλ ΟΗΔ (UN News Service), Ongoing violence and killing in Syria ‘unacceptable,’ says Ban, 26 

Απξηιίνπ 2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f9a527e2.html. Αλαθνξέο από κέζα ελεκέξσζεο, π.ρ.:, BBC, 

Syria violence ‘leaves 30 dead’ despite UN monitors, 1 Μαΐνπ 2012, http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-

17906618.    
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έρεη μεπεξάζεη ηνπο 9.000.
8
 Η Γηεζλήο Δπηηξνπή ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ έρεη ραξαθηεξίζεη ηηο 

ζπγθξνύζεηο ζε πεξηνρέο ηεο Υνκο (Homs) θαη ηνπ Ιληιίκπ (Idlib) σο «ηνπηθό εκθύιην 

πόιεκν».
9
 Η βία επεξεάδεη κεξηθέο από ηηο πην εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ, όπσο ηα 

παηδηά, κε ηνλ αλαθεξόκελν αξηζκό ησλ παηδηώλ-ζπκάησλ λα έρεη μεπεξάζεη ηα 500.
10

 Έρεη 

επίζεο αλαθεξζεί ζεμνπαιηθή βία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εθείλεο  θαηά αλδξώλ θαη αγνξηώλ.
11

  

3. Η Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο εθθξάδεη ηελ επαξέζθεηά ηεο ζρεηηθά κε  

κέηξα πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί από Κπβεξλήζεηο, θπξίσο ζηηο γεηηνληθέο ρώξεο, γηα ηελ παξνρή 

πξνζηαζίαο ζε όζνπο έρνπλ εγθαηαιείςεη ηε ρώξα. Δθείλνη πνπ  εγθαηαιείπνπλ ηε πξία ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα ρξεηάδνληαη πξνζηαζία κέρξηο όηνπ ε θαηάζηαζε ζηε πξία βειηησζεί θαη 

επηηξέςεη ηελ εζεινύζηα επηζηξνθή κε αζθάιεηα θαη αμηνπξέπεηα. Γεδνκέλεο ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο ζηε πξία, ηα άηνκα, πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε πξία θαη έρνπλ πξνζεγγίζεη ηελ 

Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο θαη ηηο αξκόδηεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ησλ 

ρσξώλ ππνδνρήο, έρνπλ θαηαγξαθεί σο άηνκα πνπ δεηνύλ δηεζλή πξνζηαζία θαη ηνπο 

παξέρεηαη αξσγή. ηνπο αθηθλνύκελνπο είλαη αλαγθαίν λα παξέρεηαη δηεζλήο πξνζηαζία θαη 

ηα ζπλαθή δηθαηώκαηα, ε κνξθή ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πνηθίιιεη, αλάινγα κε ην πώο 

εθηπιίζζεηαη ε θαηάζηαζε ζηε πξία αιιά θαη ζύκθσλα  κε ηηο δπλαηόηεηεο δηεθπεξαίσζεο 

θαη ππνδνρήο ησλ ρσξώλ πνπ ηνπο δέρνληαη.  

4. Η πξνζηαζία, πνπ παξέρεηαη ζε όζνπο εγθαηαιείπνπλ ηε πξία, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

κεηαρείξηζε, ε νπνία ζέβεηαη ηελ αλζξώπηλε ππόζηαζε θαη αμηνπξέπεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ 

αηόκσλ θαη ε νπνία εγγπάηαη ειάρηζηα αλζξσπηζηηθά πξόηππα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξαθάησ:  

α)  πξόζβαζε ζηελ επηθξάηεηα θαη ζηελ αζθάιεηα,  

β)  πξνζηαζία από ηελ επαλαπξνώζεζε (refoulement),  

γ)  πξόζβαζε ζηα αλαγθαία πξνο ην δελ, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ 

i.  επαξθή ζηέγαζε κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο πγηεηλήο (πνπ είηε παξέρεηαη ζε εηδηθνύο 

ρώξνπο είηε εμαζθαιίδεηαη κέζσ ξπζκίζεσλ θηινμελίαο ζηηο θνηλόηεηεο), 

ii.  ηξνθή,  

iii.  εγθαηαζηάζεηο ηαηξηθήο θξνληίδαο,  

iv.  πξόζβαζε ζηελ πξσηνβάζκηα  εθπαίδεπζε,  

δ)  έγγξαθα ηαπηόηεηαο,  

                                                 
8
  Βι. Κέληξν Μέζσλ Δλεκέξσζεο (Media Centre), Γξαθείν ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 

(Office of the High Commissioner for Human Rights), Γήισζε ηεο Navi Pillay, Ύπαηνπ Αξκνζηή γηα ηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα πξνο ηελ 19
ε
 Δηδηθή ύλνδν ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Human Rights 

Council) ζρεηηθά κε ην ζέκα  "The deteriorating human rights situation in the Syrian Arab Republic and the killings 

in El-Houleh" Γελεύε, 1 Ινπλίνπ 2012, http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/Media.aspx, Τπεξεζία 

Δηδήζεσλ ΟΗΔ (UN News Service), Security Council strongly condemns massacre of civilians in Syria, 27 Μαΐνπ 

2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4fc5f1112.html; πκβνύιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Human Rights 

Council), 19
ε
 ύλνδνο, A/HRC/19/L.38/Rev.1, Situation of human rights in the Syrian Arab Republic, 22 Μαξηίνπ 

2012, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/;  Τπεξεζία Δηδήζεσλ ΟΗΔ (UN News Service), Syria: 

Security Council urges rapid deployment of military observers, 24 Απξηιίνπ 2012, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f9a4b5f2.html.  
9
  Βι. γηα παξάδεηγκα Reuters, Stephanie Nebehay, Some Syria violence amounts to civil war - Red Cross, 8 Μαΐνπ 

2012, http://www.reuters.com/article/2012/05/08/us-syria-redcross-idUSBRE8470D920120508.  
10

 UNICEF, UNICEF steps up its response to children affected by the crisis in Syria, 23 Μαξηίνπ 2012, 

http://www.unicef.org/media/media_62075.html.  
11

 Τπεξεζία Δηδήζεσλ ΟΗΔ (UN News Service), UN human rights chief urges General Assembly to act now to 

protect Syrians, 13 Φεβξνπαξίνπ 2012, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41216.  

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/Media.aspx
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4fc5f1112.html
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f9a4b5f2.html
http://www.reuters.com/article/2012/05/08/us-syria-redcross-idUSBRE8470D920120508
http://www.unicef.org/media/media_62075.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41216


ε)  ζεβαζκόο ηεο νηθνγελεηαθήο ελόηεηαο θαη, όπνπ ρξεηάδεηαη, εηδηθή πξνζηαζία γηα ηα 

παηδηά, ηδίσο εθείλσλ πνπ είλαη αζπλόδεπηα / ρσξηζκέλα από ηνπο γνλείο ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ξπζκίζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, θαη  

δ)  ζεβαζκόο ησλ αξρώλ ηεο κε-δηάθξηζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο κεηαθίλεζεο.
12

  

Δπηπιένλ, νη ςπρνινγηθέο αλάγθεο, νη αλάγθεο πξνζηαζίαο θαη άιιεο αλάγθεο ηδηαίηεξσλ 

νκάδσλ, όπσο ηα ζύκαηα βαζαληζηεξίσλ, ηξαπκαηηθώλ γεγνλόησλ ή ζεμνπαιηθήο βίαο, ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη. Απηό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη 

κεραληζκό πξνζηαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηέγαζε θαη ηελ 

ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή επεκεξία.
13

 

5. Γεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο βίαο θαη ζπγθξνύζεσλ, ππάξρεη ε πηζαλόηεηα όηη, κεηαμύ εθείλσλ 

πνπ αλαρσξνύλ από ηε ρώξα θαη δεηνύλ δηεζλή πξνζηαζία ζε γεηηνληθέο ρώξεο, ελδέρεηαη λα 

ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο ζηηο ερζξνπξαμίεο - δειαδή, καρεηέο
14

 ή έλνπια 

ζηνηρεία.
15

 Οη καρεηέο ή ηα έλνπια ζηνηρεία πξέπεη λα εληνπηζηνύλ θαη λα δηαρσξηζηνύλ θαηά 

ηελ άθημή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ν αλζξσπηζηηθόο θαη εζηηαζκέλνο ζηνπο ακάρνπο 

ραξαθηήξαο ηνπ αζύινπ. Ωο κέξνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα ηεζνύλ 

ζε ιεηηνπξγία κεραληζκνί γηα ηνλ εληνπηζκό πεξηπηώζεσλ, ζηηο νπνίεο νη παξνρέο ησλ ρσξώλ 

ππνδνρήο ζα κπνξνύζαλ λα ηύρνπλ θαηάρξεζεο από καρεηέο. Σα άηνκα πνπ εληνπίδνληαη θαη’ 

απηόλ ηνλ ηξόπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παηδηώλ πνπ ζπλδένληαη κε έλνπιεο δπλάκεηο ή 

έλνπιεο νκάδεο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζύκθσλα κε ηα πθηζηάκελα πξόηππα ηνπ 

εθαξκνζηένπ δηεζλνύο δηθαίνπ.
16
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 Βι. γηα παξάδεηγκα, Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή, Conclusion No. 22 (XXXII), 

Protection of Asylum-Seekers in Situations of Large-Scale Influx, 1981, in: UN High Commissioner for Refugees, A 

Thematic Compilation of Executive Committee Conclusions, 6
ε
 έθδνζε, Ινύληνο 2011, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f50cfbb2.html.  
13

 Βι. γηα παξάδεηγκα, Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή, Conclusion No. 93 (LIII), 

2002, Conclusion on reception of asylum-seekers in the context of individual asylum systems, 

http://www.unhcr.org/3dafdd344.html.  
14

 εκεηώλεηαη όηη ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν "καρεηέο" κε κηα 

επξύηεξε έλλνηα από ηελ εηδηθή έλλνηα ηνπ καρεηή ζην δηεζλέο αλζξσπηζηηθό δίθαην θαη ηνλ εθαξκόδεη ζε 

«νπνηνδήπνηε κέινο, άλδξα ή γπλαίθα, ηαθηηθώλ ελόπισλ δπλάκεσλ ή κηαο άηαθηεο έλνπιεο νκάδαο, ή θάπνηνλ 

πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζε ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ερζξνπξαμίεο, ή έρεη αλαιάβεη δξαζηεξηόηεηεο 

γηα ηελ ζηξαηνιόγεζε ή ηελ εθπαίδεπζε ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ, ή έρεη ππάξμεη Γηνηθεηήο ή ζε ζέζε ιήςεσο 

απνθάζεσλ ζε κηα έλνπιε νξγάλσζε, ηαθηηθή ή άηαθηε, θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζε Κξάηνο ππνδνρήο.» Βι. Ύπαηε 

Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (UN High Commissioner for Refugees), Operational Guidelines on 

Maintaining the Civilian and Humanitarian Character of Asylum, επηέκβξηνο 2006, ζει.17. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html.  
15

 Ο όξνο «έλνπια ζηνηρεία» αλαθέξεηαη ζε όια ηα άηνκα πνπ θέξνπλ όπια, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε καρεηέο 

είηε άκαρνη. πκπεξηιακβάλεη ακάρνπο, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα θέξνπλ όπια γηα ιόγνπο απηνάκπλαο ή γηα ιόγνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε νπνηεζδήπνηε ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δλώ όια ηα έλνπια ζηνηρεία πξέπεη λα 

αθνπιηζηνύλ θαηά ηελ δηέιεπζε ησλ ζπλόξσλ πξνο έλα Κξάηνο ππνδνρήο, κόλν νη καρεηέο ζα πξέπεη λα 

δηαρσξηζηνύλ θαη λα ηεζνύλ ππό πεξηνξηζκό. Βι. Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (UN High 

Commissioner for Refugees), Operational Guidelines on Maintaining the Civilian and Humanitarian Character of 

Asylum, επηέκβξηνο 2006, ζει.17. http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html.  
16

 πκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ 

δηθαίνπ. Γεληθόηεξα, παηδηά πνπ ζπλδένληαη κε έλνπιεο δπλάκεηο ή έλνπιεο νκάδεο δελ ζα πξέπεη λα ηίζεληαη ππό 

πεξηνξηζκό, παξ’ όιν πνπ ελδέρεηαη λα ηζρύνπλ εμαηξέζεηο γηα παηδηά ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλσ γηα ιόγνπο ζρεηηθνύο 

κε ηε ζύξξαμε. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, ηα παηδηά ππό πεξηνξηζκό ζα πξέπεη λα επσθεινύληαη από εηδηθέο εγγπήζεηο 

όπσο πξνβιέπεηαη ζην αλζξσπηζηηθό δίθαην θαη ην δίθαην ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, Βι. Ύπαηε Αξκνζηεία 

ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (UN High Commissioner for Refugees), Operational Guidelines on Maintaining the 

Civilian and Humanitarian Character of Asylum, επηέκβξηνο 2006, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html.  

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f50cfbb2.html
http://www.unhcr.org/3dafdd344.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html


6. Δλώ ε πιεηνςεθία ησλ ύξησλ θαη άιισλ, πνπ εγθαηαιείπνπλ επί ηνπ παξόληνο ηε ρώξα, 

θαίλεηαη λα παξακέλνπλ ζηελ πεξηνρή, ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο αηόκσλ, πνπ θζάλνπλ ζε πην 

καθξηλέο ρώξεο θαη ππνβάιινπλ αηηήκαηα γηα δηεζλή πξνζηαζία. Όπνπ ηέηνηεο αθίμεηο 

ζπκβαίλνπλ ζε ρώξεο κε ππάξρνληα ζπζηήκαηα αζύινπ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη δεθηνί 

θαηάιιεια (βιέπε παξάγξαθν 4 αλσηέξσ) θαη ηα αηηήκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα 

δηεθπεξαηώλνληαη ζύκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο. 

7. Σν παξόλ θαζνδεγεηηθό ζεκείσκα ζα πξέπεη λα δηαβαδεηαη θαη ππό ην πξίζκα ηεο Θέσης της 

Ύπατης Αρμοστείας τοσ ΟΗΕ για τοσς Πρόσυσγες για τις Επιστρουές στην Αραβική Δημοκρατία 

της Σσρίας, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην όηη νη επηζηξνθέο ζηε πξία δελ είλαη, απηήλ ηε ζηηγκή, 

επηζπκεηέο 
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8. Σν παξόλ θαζνδεγεηηθό ζεκείσκα εθδίδεηαη από ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία πξνο δηεπθόιπλζε 

ησλ θξαηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ αθίμεηο από ηε πξία, θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη ζύκθσλα κε 

ηελ εμειίμε ηεο θαηάζηαζεο ζηε πξία. 

 

 

ΤΠΑΣΗ ΑΡΜΟΣΔΙΑ ΣΟΤ ΟΗΔ 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΔ  

Ινύληνο 2012 
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 Βι. Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (UN High Commissioner for Refugees), UNHCR Position on 

Returns to the Syrian Arab Republic, 2 Μαξηίνπ 2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f50db552.html.  

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f50db552.html

