
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΑΣΗ ΑΡΜΟΣΔΙΑ ΣΟΤ ΟΗΔ 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΔ 

 

ΘΔΗ ΣΗ ΤΑ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΣΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ 

ΤΡΙΑ 

 

 

1.  Σηελ Αξαβηθή Δεκνθξαηία ηεο Σπξίαο (Σπξία) έρνπλ μεζπάζεη ηαξαρέο από ηνλ Μάξηην ηνπ 

2011. Η έμαξζε ζηε βία πνπ παξαηεξήζεθε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2011 ζπλερίδεηαη θαη 

ην 2012, πιήηηνληαο ηδηαίηεξα ηηο επαξρίεο Homs, Deir al-Zor, Hama, Rural Damascus 

(Επαξρηαθή Δακαζθόο) θαη Idlib. Οη ζπλερηδόκελεο ερζξνπξαμίεο έρνπλ ζνβαξό αληίθηππν 

ζηνπο ακάρνπο θαη πιήηηνπλ θπξίσο ηηο πην επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ. 

 

2.  Η Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΕ γηα ηνπο Πξόζθπγεο θαζώο θαη δηάθνξεο Κπβεξλήζεηο έρνπλ 

θαηαγξάςεη πεξηζζόηεξνπο από 20.000 Σύξηνπο νη νπνίνη θαηέθπγαλ ζε γεηηνληθέο ρώξεο, 

ελώ από ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 πεξηζζόηεξεο από 7.000 αηηήζεηο αζύινπ έρνπλ θαηαηεζεί 

ζηηο ρώξεο ηεο Δπηηθήο Επξώπεο από Σύξηνπο. Γίλεηαη επίζεο αληηιεπηό όηη ζεκαληηθνί 

αξηζκνί Σύξησλ έρνπλ εθηνπηζηεί ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο. Η Σπξία, επηδεηθλύνληαο 

ηδηαίηεξε επαηζζεζία, εμαθνινπζεί λα θηινμελεί πεξίπνπ 110.000 Ιξαθηλνύο πξόζθπγεο, 

νξηζκέλνη εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ επίζεο εθηνπηζηεί ιόγσ ησλ ηαξαρώλ. Η Ύπαηε Αξκνζηεία 

ηνπ ΟΗΕ γηα ηνπο Πξόζθπγεο εθθξάδεη ηελ επαξέζθεηά ηεο γηα ηα κέηξα πνπ έρνπλ ήδε 

ιεθζεί από Κπβεξλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ δηεζλή πξνζηαζία ζε όζνπο έρνπλ 

εγθαηαιείςεη ηε ρώξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ ζηηο γεηηνληθέο ρώξεο, ηελ 

Τνπξθία, ηελ Ινξδαλία θαη ην Λίβαλν, νη νπνίεο έρνπλ όιεο δηαηεξήζεη αλνηρηά ζύλνξα γηα 

όζνπο εγθαηαιείπνπλ ηε Σπξία.  

 

3.  Καζώο ε θαηάζηαζε ζηε Σπξία είλαη ξεπζηή θαη ελδέρεηαη λα παξακείλεη αβέβαηε ην 

επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΕ γηα ηνπο Πξόζθπγεο εθθξάδεη ηελ 

επαξέζθεηά ηεο αλαθνξηθά κε ηα κέηξα πνπ νξηζκέλεο Κπβεξλήζεηο έρνπλ ιάβεη γηα ηελ 

αλαζηνιή ηεο αλαγθαζηηθήο επηζηξνθήο ππεθόσλ ηεο Σπξίαο ή όζσλ έρνπλ σο ηόπν 

ζπλήζνπο δηακνλήο ηε Σπξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο γηα 

άζπιν απνξξίθζεθαλ. Τα κέηξα απηά πξννξίδεηαη λα ζπλερίζνπλ λα εθαξκόδνληαη έσο όηνπ 

ε θαηάζηαζε ζηε ρώξα ζηαζεξνπνηεζεί. Η Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΕ γηα ηνπο Πξόζθπγεο 

ζπληζηά κεη’ επηηάζζεσο όπσο πηνζεηήζνπλ ηα Κξάηε έλα moratorium γηα όιεο ηηο 

επηζηξνθέο πξνο ηε Σπξία, πξνο ην παξόλ, ελ αλακνλή ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ πόηε ε κεηαβνιή 

ηεο θαηάζηαζεο ζηε ρώξα ζα επηηξέςεη επηζηξνθέο κε αζθάιεηα θαη αμηνπξέπεηα.  
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