
Νο. 47 (XXXVIII) 
Παιδιά πρόσφυγες*  

 
Η  Εκτελεστική Επιτροπή,
α)  Εξέφρασε  εκτίμηση για την Έκθεση του Ύπατου Αρμοστή για τα "Παιδιά Πρόσφυγες" 

(  EC/SCP/46) και υπογράμμισε με σοβαρή ανησυχία τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων σε διάφορες περιοχές του κόσμου, τις ειδικές ανάγκες και τα προβλήματα του ευρύτερου 
προσφυγικού πληθυσμού.

β) Αναγνώρισε  ότι τα παιδιά πρόσφυγες αποτελούν περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου προ-
σφυγικού  πληθυσμού  και  ότι  οι  συνθήκες  ζωής  τους  απαιτούν  την  αντιμετώπιση  ειδικών 
προβλημάτων προστασίας και παροχής βοήθειας καθώς προβλημάτων στον τομέα των μόνιμων 
λύσεων.

γ) Επαναβεβαίωσε  την ευρέως αναγνωρισμένη αρχή ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν προτε-
ραιότητα στην παροχή προστασίας και βοήθειας.

δ) Τόνισε ότι κάθε δράση που αναλαμβάνεται για τα παιδιά πρόσφυγες πρέπει να υπαγο-
ρεύεται από το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, καθώς και από την αρχή της οικογενειακής 
ενότητας.

ε)  Καταδίκασε  την έκθεση των παιδιών προσφύγων σε σωματική βία  και τις άλλες παρα-
βιάσεις  των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους,  συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
βίας, του εμπορίου παιδιών, πράξεων πειρατείας, στρατιωτικών ή ένοπλων επιθέσεων, αναγκα-
στικής στράτευσης, πολιτικής εκμετάλλευσης ή αυθαίρετης στέρησης της προσωπικής ελευθερί-
ας, και κάλεσε για εθνική και διεθνή δράση για την πρόληψη αυτών των παραβιάσεων και την πα-
ροχή βοήθειας στα θύματα.

στ)  Κάλεσε  τα κράτη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταχώρηση των γεννήσεων 
των παιδιών προσφύγων που γεννήθηκαν στις χώρες ασύλου.

ζ)  Εξέφρασε  ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων ανιθαγένειας στα παιδιά 
πρόσφυγες.

η)  Συνέστησε   όπως τα παιδιά πρόσφυγες, που συνοδεύονται από τους γονείς τους, τυγ-
χάνουν της μεταχείρισης του πρόσφυγα εφόσον έχει αναγνωρισθεί το καθεστώς του πρόσφυγα 
σε έναν από τους γονείς τους.

θ)  Υπογράμμισε   την  ειδική κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών και  των παιδιών που 
έχουν χωριστεί από τους γονείς τους και που φροντίζουν άλλες οικογένειες, που περιλαμβάνει τις  
ανάγκες όσον αφορά στον καθορισμό του καθεστώτος τους, στη βοήθεια που χρειάζονται για σω-
ματική και συναισθηματική υποστήριξη και  στις προσπάθειες αναζήτησης των γονέων  ή  των 
συγγενών τους. Σχετικά με το θέμα αυτό υπενθύμισε τις σχετικές παραγράφους του Πορίσματος 
Νο 24 ( ΧΧΧΙΙ) για την Οικογενειακή  Ενότητα.

ι)  Κάλεσε   τον Ύπατο Αρμοστή να εγγυηθεί ότι εξετάζεται χωριστά η κάθε περίπτωση παι-
διού πρόσφυγα και ότι προετοιμάζεται ιδιαίτερο κοινωνικό ιστορικό για τα ασυνόδευτα παιδιά 
και τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τους γονείς τους και που φροντίζουν άλλες οικογένειες,  
προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση των αναγκών τους, η ανάλυση της  μακροχρόνιας 
καθώς και  της άμεσης εφαρμογής των συμφωνιών υιοθεσίας και ανατροφής των παιδιών, καθώς 
και ο σχεδιασμός  και  η  εφαρμογή των κατάλληλων μόνιμων λύσεων.

κ) Υπογράμμισε  ότι, ενώ η άριστη μόνιμη λύση για ένα ασυνόδευτο παιδί πρόσφυγα εξαρ-
τάται από τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης, πρέπει πάντα να βρίσκεται υπό συ-
νεχή επανεξέταση η δυνατότητα εθελοντικού επαναπατρισμού, έχοντας υπόψη το συμφέρον του 
παιδιού και  τις υπάρχουσες δυσκολίες στον καθορισμό του εθελοντικού χαρακτήρα του επανα-

*Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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πατρισμού.
λ)  Τόνισε   την ανάγκη διεθνούς και εθνικής υποστήριξης με σκοπό την προληπτική δράση, 

την παροχή ειδικής βοήθειας και την επανένταξη των με ειδικές ανάγκες παιδιών προσφύγων και 
ενθάρρυνε τα κράτη να συμμετάσχουν στο Σχέδιο «Είκοσι ή Παραπάνω» παρέχοντας δυνατότητες 
μετεγκατάστασης στα παιδιά αυτά.

μ) Υπογράμμισε με έντονη ανησυχία τα καταστροφικά αποτελέσματα που δημιουργεί στην 
ανάπτυξη των παιδιών προσφύγων η παρατεταμένη παραμονή σε στρατόπεδα και έκανε έκκληση 
για διεθνή δράση, προκειμένου να  περιορισθούν παρόμοια αποτελέσματα,  και  για ανεύρεση 
μόνιμων λύσεων το συντομότερο δυνατόν.

ν)  Αναγνώρισε   τη  σημασία  αντιμετώπισης  των  ειδικών  ψυχολογικών,  θρησκευτικών, 
πολιτιστικών και ψυχαγωγικών αναγκών των παιδιών προσφύγων, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η συναισθηματική ασφάλεια και η ανάπτυξή τους.

ξ)  Επιβεβαίωσε   το  θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση και 
κάλεσε τα κράτη, μεμονωμένα και συλλογικά, να εντείνουν τις προσπάθειές τους, σε συνεργασία 
με τον Ύπατο Αρμοστή, για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά πρόσφυγες συμμετέχουν σε  δη-
μοτική εκπαίδευση ικανοποιητικού επιπέδου,  όπως  απαιτεί  η πολιτιστική τους  ταυτότητα με 
προσανατολισμό στην κατανόηση της χώρας ασύλου.

ο) Αναγνώρισε  την ανάγκη των παιδιών προσφύγων να συνεχίζουν σε ανώτερες βαθμίδες 
της εκπαίδευσης και συνέστησε στον Ύπατο Αρμοστή να εξετάσει το θέμα παροχής ανώτερης και  
ανωτάτης εκπαίδευσης στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος παροχής βοήθειας.

π) Κάλεσε  όλα τα  κράτη, σε συνεργασία με τη UNHCR  και τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις 
να αναπτύξουν και/ή να υποστηρίξουν προγράμματα για την αντιμετώπιση των κινδύνων διατρο-
φής  και  υγείας  των παιδιών  προσφύγων,  συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για την  εξα-
σφάλιση κατάλληλου, καλά ισορροπημένου και ασφαλούς διαιτολογίου, εμβολιασμού και βασι-
κής υγιεινής φροντίδας.

ρ)  Συνέστησε   τακτική και περιοδική εξέταση του θέματος και αναθεώρηση των αναγκών 
των παιδιών προσφύγων  είτε σε μεμονωμένη βάση, είτε με δείγμα έρευνας  που προετοιμάζεται 
σε συνεργασία με τη χώρα ασύλου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά κριτήρια, όπως ηλικία,  
φύλο, προσωπικότητα,  οικογένεια, θρησκεία, κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, καθώς και την 
κατάσταση του τοπικού πληθυσμού και τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής της ίδιας της προ-
σφυγικής κοινότητας.

σ)  Επιβεβαίωσε   την ανάγκη διάδοσης της διαρκούς και εκτεταμένης συνεργασίας μεταξύ 
του  UNHCR  και  των  άλλων ενδιαφερόμενων οργανισμών και οργάνων που δραστηριοποιούνται 
στο πεδίο της βοήθειας και της προστασίας των παιδιών προσφύγων,  συμπεριλαμβανομένης και 
της ανάπτυξης νομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

τ)  Τόνισε τη σημασία περαιτέρω εξέτασης από την  UNHCR, άλλες κυβερνητικές και μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις και εθνικές Αρχές, των αναγκών των παιδιών προσφύγων, με σκοπό, αν εί-
ναι αναγκαίο, τον  καθορισμό συμπληρωματικών των ήδη υπαρχόντων  προγραμμάτων υποστήρι-
ξης και προσανατολισμού. 

υ) Κάλεσε  τον Ύπατο Αρμοστή να διατυπώσει, σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες οργα-
νώσεις, κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ  της  UNHCR  και αυ-
τών των οργανώσεων για τη βελτίωση της διεθνούς προστασίας, της υποστήριξης της σωματικής 
ακεραιότητας, της ευημερίας και της φυσιολογικής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών προ-
σφύγων.

φ)  Κάλεσε   τον Ύπατο Αρμοστή να διατηρήσει την  λειτουργία της Ομάδας Εργασίας του 
UNHCR για τα παιδιά πρόσφυγες που κινδυνεύουν,  ως  κεντρικό σημείο  αναφοράς για την κα-
τάσταση των παιδιών προσφύγων, να ενισχύσει την Ομάδα αυτή και να ενημερώνει τα μέλη της 
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Εκτελεστικής Επιτροπής, σε τακτική βάση, για το έργο της.
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