
Νο. 27 (ΧΧΧΙΙΙ) 
Στρατιωτικές επιθέσεις σε στρατόπεδα και καταυλισμούς προσφύγων στη Νότια Αφρική* 

Η Εκτελεστική Επιτροπή,
α) Τόνισε  τη θεμελιώδη σημασία  του  σεβασμού των σχετικών αρχών του διεθνούς ανθρω-

πιστικού  δικαίου  όπως  αποτυπώνονται  στην  έκθεση  του  Γραφείου  του  Ύπατου  Αρμοστή  
(EC/SCP/25).

β)  Εξέφρασε   την πεποίθηση ότι το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή μπορεί να συνεισφέρει 
ουσιαστικά, στο πλαίσιο της εντολής του, στις προσπάθειες άλλων οργάνων που ασχολούνται με 
το πρόβλημα και να παρέχει βοήθεια σε αυτά,  απαλλάσσοντας τα από τις υποχρεώσεις τους σε 
ό,τι αφορά αυτό το θέμα, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ανθρωπιστικό και μη πολιτικό χαρακτήρα 
του Γραφείου του.

γ) Εξέφρασε έντονη ανησυχία για το πρόβλημα των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιθέσεων 
σε στρατόπεδα και καταυλισμούς προσφύγων, όπως προκύπτει από τα πρόσφατα τραγικά, βασα-
νιστικά και απάνθρωπα γεγονότα στον Λίβανο, τα οποία καταδικάστηκαν αμέσως ομόφωνα και 
εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ληφθούν μέτρα για την προστασία των προσφύγων από αυτές τις  
επιθέσεις καθώς και για την παροχή βοήθειας στα θύματα των επιθέσεων αυτών.

δ) Χαιρέτισε θερμά τον διορισμό από τον Ύπατο Αρμοστή του πρέσβη Schnyder, για να διε-
ρευνήσει τις διάφορες όψεις του προβλήματος των στρατιωτικών επιθέσεων σε στρατόπεδα και 
καταυλισμούς προσφύγων της εντολής του  UNHCR  και,  υπογραμμίζοντας με εκτίμηση την προ-
καταρκτική έκθεση επί του θέματος  (EC/SCP/23),  εξέφρασε την ελπίδα ότι η έρευνα αυτή θα 
οδηγήσει στην υιοθέτηση μέτρων που θα καταστήσουν ασφαλέστερους,  σε σχέση με το παρελ-
θόν, τους  χώρους  όπου βρίσκονται τα  στρατόπεδα  και  οι   καταυλισμοί των προσφύγων από τις 
στρατιωτικές επιθέσεις.

ε)  Τόνισε  τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και εξέφρασε την ελπίδα ότι το τελικό κεί-
μενο της έκθεσης του πρέσβη Schnyder  θα υποβληθεί το συντομότερο, ώστε να υπάρξει η ευκαι-
ρία να συζητηθεί το περιεχόμενό της εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν από τον Σεπτέμβριο  
του 1983.

*Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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