
Νο. 36 (XXXVI) 
Γενικά* 

 
 Η Εκτελεστική Επιτροπή,
 α) Αναγνώρισε την καίρια σημασία του έργου διεθνούς προστασίας του Ύπατου Αρμοστή, η 

άσκηση του οποίου έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας  και 
των σύγχρονων προβλημάτων των προσφύγων.

 β) Επαναβεβαίωσε  ότι το έργο της  διεθνούς προστασίας του Ύπατου Αρμοστή εκπληρώνε-
ται  μόνο με την πλήρη  υποστήριξη των κυβερνήσεων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η παροχή μόνιμων 
λύσεων για τους πρόσφυγες από τις Κυβερνήσεις σε συνεργασία με τον Ύπατο Αρμοστή.

γ)  Υπογράμμισε  με ικανοποίηση την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στο διεθνές δίκαιο 
περί προσφύγων και στην ενίσχυση των διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων που αφορούν στη 
μεταχείριση των προσφύγων.

δ) Χαιρέτησε θερμά  το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός κρατών προσεχώρησε στην Σύμβα-
ση των Ηνωμένων Εθνών του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και στο Πρωτόκολλο του 
1967, και εξέφρασε την ελπίδα ότι και νέα κράτη θα προσχωρήσουν στο άμεσο μέλλον σε αυτά τα 
κείμενα,  ενισχύοντας το πλαίσιο διεθνούς αλληλεγγύης και  ισότιμης κατανομής βαρών, αρχές 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των κειμένων.

ε) Χαιρέτισε θερμά το γεγονός ότι κάποια χώρα προσφάτως ανακάλεσε  τη γεωγραφική επι-
φύλαξη όσον αφορά στις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την υπογραφή της Σύμβασης των Ηνω-
μένων Εθνών για τους Πρόσφυγες του 1951, το γεγονός ότι αυτή η ανάκληση εκτιμήθηκε ευνοϊκά  
από άλλες χώρες και συνέστησε στα κράτη που διατηρούν εν ισχύ την γεωγραφική επιφύλαξη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο της ανάκλησής  της.   

στ)  Εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά την εξέλιξη και την ενίσχυση των αποδε-
κτών κριτηρίων που αφορούν στη μεταχείριση των προσφύγων, αγνοούνται τα βασικά δικαιώμα-
τά τους σε διάφορες περιοχές της υφηλίου και για το γεγονός ότι ειδικότερα οι πρόσφυγες εκτίθε-
νται σε πειρατικές επιθέσεις, άλλες πράξεις βίας, στρατιωτικές και ένοπλες επιθέσεις, αυθαίρετη 
στέρηση της ελευθερίας τους και επαναπροώθηση.

ζ) Υπογράμμισε ότι η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε με συμφωνία το ψήφισμα 39/140 η πα-
ράγραφος 3 του οποίου αναφέρεται μεταξύ άλλων στις στρατιωτικές και ένοπλες επιθέσεις στα 
στρατόπεδα και στους καταυλισμούς των προσφύγων.        

η)  Τόνισε  τη σημασία συνεχούς παρακολούθησης από την Εκτελεστική Επιτροπή του προ-
βλήματος των στρατιωτικών και ένοπλων επιθέσεων στα στρατόπεδα και στους καταυλισμούς 
των προσφύγων και ζήτησε από τον Πρόεδρο να συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα αυτό.

θ) Χαιρέτισε θερμά το γεγονός ότι αρκετές χώρες σε διάφορες περιοχές της υφηλίου, και ει-
δικότερα οι χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές και αναπτυξιακές δυσκολίες, συνεχίζουν να 
χορηγούν άσυλο σε σημαντικό αριθμό προσφύγων.

ι) Αναφέρθηκε με ανησυχία στο διογκούμενο φαινόμενο προσφύγων και αιτούντων άσυλο 
οι  οποίοι  αν  και  απολαμβάνουν  προστασία  σε  μια  χώρα,  μετακινούνται  παράνομα  σε  άλλη, 
εξέφρασε την ελπίδα ότι το πρόβλημα αυτό θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί με σφαιρικές λύσεις 
με πνεύμα διεθνούς αλληλεγγύης και ισότιμης κατανομής βαρών και ζήτησε από τον Ύπατο Αρμο-
στή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας στο θέμα αυτό.

κ) Χαιρέτισε θερμά  τη σύγκληση από τον Ύπατο Αρμοστή τον Μάϊο του 1985 της Διάσκεψης 
για την Άφιξη Αιτούντων Άσυλο και Προσφύγων στην Ευρώπη.

λ) Επιβεβαίωσε  τη σημασία λεπτομερειακής ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τα ειδικά 
προβλήματα των προσφύγων, ώστε να διευκολυνθεί η άσκηση του έργου  της  διεθνούς προστα-

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

1



σίας του Ύπατου Αρμοστή.
μ)  Επαναβεβαίωσε   τη  σημασία των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Γραφείου για την 

ανάπτυξη και εξέλιξη του διεθνούς δικαίου περί προσφύγων, ειδικότερα σε συνεργασία με το Ιν-
στιτούτο Ανθρωπιστικού Δικαίου στο San Remo.
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