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Επικαιροποιημένο Σημείωμα I 

 

1.  Τν παξφλ έγγξαθν επηθαηξνπνηεί θαη αληηθαζηζηά ην έγγξαθν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο (Υ.Α)  

ηνπ Ινπλίνπ 2012 κε ηίηιν Ζεηήκαηα Δηεζλνύο Πξνζηαζίαο ζρεηηθά κε αλζξώπνπο πνπ 

εγθαηαιείπνπλ ηελ Αξαβηθή Δεκνθξαηία ηεο Σπξίαο
1
 θαζψο θαη εθείλν ηνπ Μαξηίνπ 2012 κε 

ηίηιν ‘Θέζε ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ζρεηηθά κε  ηηο επηζηξνθέο ζηελ Αξαβηθή Δεκνθξαηία ηεο 

Σπξίαο.
2
   

 

2. Τνλ Ινχιην ηνπ 2012, ε Γηεζλήο Δπηηξνπή ηνπ Δξπζξνχ Σηαπξνχ (ICRC) θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζεσξεί ηε δηακάρε ζηε Σπξία σο έλνπιε ζχξξαμε κε δηεζλνχο ραξαθηήξα, 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο 

φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα ερζξνπξαμίεο.
3
 Έσο θαη ηελ 11

ε
  Γεθεκβξίνπ 2012, πεξηζζφηεξνη απφ 

509.000 Σχξηνη έρνπλ θαηαγξαθεί ή πεξηκέλνπλ λα θαηαγξαθνχλ ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο φπσο ε 

Ινξδαλία, ν Λίβαλνο, ε Τνπξθία θαη ην Ιξάθ, θαζψο θαη ρψξεο ηεο Β. Αθξηθήο.
4
 Δπηπιένλ, 

πεξηζζφηεξεο απφ 25.500 αηηήζεηο αζχινπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ Σχξηνπο ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011.
5
 Δληφο ηεο Σπξίαο, εθηηκάηαη φηη 1,2 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη έρνπλ έσο απηήλ ηε ζηηγκή εθηνπηζηεί,
6
 πνιινί εθ ησλ νπνίσλ δηακέλνπλ ζε 

                                                 
1
 Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, Ζεηήκαηα Δηεζλνύο Πξνζηαζίαο ζρεηηθά κε αλζξώπνπο πνπ 

εγθαηαιείπνπλ ηελ Αξαβηθή Δεκνθξαηία ηεο Σπξίαο, Ινχληνο 2012,  

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4fd60deb2.html. 
2 Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, Θέζε ηεο Υ.Α. γηα ηηο Επηζηξνθέο ζηελ Αξαβηθή Δεκνθξαηία ηεο 

Σπξίαο, 2 Μαξηίνπ 2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f50db552.html. 
3 ICRC, Syria: ICRC and Syrian Arab Red Crescent maintain aid effort amid increased fighting, 17 2012, 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm. Βιέπε επίζεο Al Jazeera, Red 

Cross declares Syria conflict a civil war, 16 July 2012, 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/07/2012716231913738.html. Η δήισζε ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο ηνπ 

Δξπζξνχ Σηαπξνχ (ICRC) φηη ε ζχγθξνπζε ραξαθηεξίδεηαη σο έλνπιε ζχξξαμε κε δηεζλνχο ραξαθηήξα 

αληηθαηέζηεζε κηα πξνγελέζηεξε δήισζε ηεο ICRC ε νπνία θαηαδείθλπε φηη ε θαηάζηαζε είρε αγγίμεη ηα φξηα κε 

δηεζλνχο έλνπιεο ζχξξαμεο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ηδίσο ζηηο Idlib, Homs θαη Hama. Σρεηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε 

δήισζε ηεο ICRC βιέπε Reuters, Some Syria violence amounts to civil war: Red Cross, 8 May 2012, 

http://www.reuters.com/article/2012/05/08/us-syria-redcross-idUSBRE8470D920120508. 
4 Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, Number of Syrian refugees registered in region tops 500,000 mark, 11 

December 2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/50c717a92.html. Γηα ηαθηηθά επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ Σχξησλ, βιέπε ηελ δηαδηθηπαθή πχιε ελεκέξσζεο Syria Regional Refugee Response Information 

Sharing Portal: http://data.unhcr.org/syrianrefugees. 
5 Σηνλ αξηζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη νη αηηήζεηο αζχινπ γηα ηνπο επί ηφπνπ πξφζθπγεο (sur place) θαη κεηαγελέζηεξεο 

αηηήζεηο. Βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία γηα ηηο αηηήζεηο αζχινπ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ EUROSTAT, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, ε νπνία πξνζπειάζηεθε ζηηο 10 

Γεθεκβξίνπ 2012. Όζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ Σχξησλ ζηελ Δπξψπε, βιέπε επίζεο ηελ Δηδεζενγξαθηθή 

Υπεξεζία ησλ ΗΔ (UN News Service), As Syrians continue to flee, UN urges European Union to uphold asylum 

principles, 16 October 2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/508542d72.html. 
6 Βιέπε Γξαθείν ησλ ΗΔ γηα ηνλ Σπληνληζκφ ησλ Αλζξσπηζηηθψλ Υπνζέζεσλ (UN Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs), United Nations: Ordinary people paying the price in Syria, 3 December 2012, 

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/united-nations-ordinary-people-paying-price-syria-enar· θαη Γξαθείν 

ησλ ΗΔ γηα ηνλ Σπληνληζκφ ησλ Αλζξσπηζηηθψλ Υπνζέζεσλ (UN Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs), Syria Humanitarian Bulletin – Τεύρνο 13 | 12 – 26 Ννεκβξίνπ 2012 (EN/AR), 29 Ννεκβξίνπ 2012, 

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-humanitarian-bulletin-issue-13-12-%E2%80%93-26-november-

2012-enar. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4fd60deb2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f50db552.html
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/07/2012716231913738.html
http://www.reuters.com/article/2012/05/08/us-syria-redcross-idUSBRE8470D920120508
http://www.unhcr.org/refworld/docid/50c717a92.html
http://data.unhcr.org/syrianrefugees
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://www.unhcr.org/refworld/docid/508542d72.html
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/united-nations-ordinary-people-paying-price-syria-enar
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-humanitarian-bulletin-issue-13-12-%E2%80%93-26-november-2012-enar
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-humanitarian-bulletin-issue-13-12-%E2%80%93-26-november-2012-enar
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αθαηάιιεια θαηαιχκαηα.
7
 Η αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε ζπλερίδεη λα επηδεηλψλεηαη θαη 

εθηηκάηαη φηη ζρεδφλ 4 εθαηνκκχξηα Σχξηνη επεξεάδνληαη απφ ηε ζχξξαμε θαη έρνπλ αλάγθε 

απφ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα επί ηνπ παξφληνο.
8
 Η θαηαζηξνθή ησλ ηαηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ε θπγή ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ έρνπλ αθήζεη κεγάιν αξηζκφ Σχξησλ ρσξίο πξφζβαζε 

ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε.
9
 Η πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε επεξεάδεηαη απφ ηε ρξήζε ησλ 

ζρνιείσλ σο θαηαιπκάησλ γηα ηνπο εζσηεξηθά εθηνπηζκέλνπο  θαζψο θαη απφ ηηο δεκηέο ζηα 

ζρνιηθά θηίξηα σο απνηέιεζκα ηεο ζχξξαμεο.
10

 Με ηελ έιεπζε ηνπ ρεηκψλα, ν θξχνο θαηξφο 

θαη νη ειιείςεηο ζε βαζηθά είδε ξνπρηζκνχ, θαηάιιεια θαηαιχκαηα θαη ζέξκαλζε επεξεάδνπλ 

πνιιέο νηθνγέλεηεο.
11

 Σε απφθξηζε ζηελ θαηάζηαζε απηή, νη ππεξεζίεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, 

ζε ζπλεξγαζία κε εζληθνχο θαη δηεζλείο εηαίξνπο, έρνπλ επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

ζχκθσλα κε ην Σρέδην Απφθξηζεο γηα ηελ Παξνρή Αλζξσπηζηηθήο Βνήζεηαο ζηε Σπξία (Syria 

Humanitarian Assistance Response Plan).
12

 

3.  Τα Ηλσκέλα Έζλε θαη πεγέο ησλ ΜΜΔ ζπλερίδνπλ λα αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθά βίαο θαη 

δνινθνληψλ ζηε Σπξία.
13

 Απφ ηελ έλαξμε ησλ ηαξαρψλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, έρνπλ ππάξμεη 

αλαθνξέο πνιχ ζνβαξψλ, εθηεηακέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ παξαβηάζεσλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη απνθιεηζηηθά πεξηνξηδφκελσλ ζε  εμσδηθαζηηθέο 

δνινθνλίεο, βαζαληζηήξηα, απζαίξεηε θξάηεζε θαη ρξήζε βαξέσλ φπισλ ελαληίνλ άκαρσλ 

πιεζπζκψλ.
14

 Σηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2012, νρηψ άηνκα αλαθέξεηαη φηη ζθνηψζεθαλ θαη πνιιά 

ηξαπκαηίζηεθαλ ζηνλ θαηαπιηζκφ Yarmouk, ην κεγαιχηεξν πξνζθπγηθφ θαηαπιηζκφ 

Παιαηζηηλίσλ ζηε Γακαζθφ, σο απνηέιεζκα ηεο πξψηεο θαηαγξαθφκελεο αεξνπνξηθήο 

επίζεζεο πνπ είρε σο ζηφρν ηεο ην ζπγθεθξηκέλν θαηαπιηζκφ. Πνιινί θάηνηθνη αλαθέξεηαη φηη 

έρνπλ ηξαπεί ζε θπγή κεηά ηελ επίζεζε, αθήλνληαο ηνλ θαηαπιηζκφ ζε ρανηηθή θαηάζηαζε 

ελψ αλαθέξνληαη κάρεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηξηψλ.
15

 Έσο ην Ννέκβξην ηνπ 2012, ν 

                                                 
7 Γηα παξάδεηγκα, ζηε Homs, πνιινί άλζξσπνη δνχζαλ ζε δεκφζηα θαηαιχκαηα ρσξίο ζέξκαλζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012. 

Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, UNHCR assessment team finds dire living conditions in Homs, 30 

November 2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/50bc62952.html/. 
8 Γξαθείν ηνπ ΟΗΔ γηα ηνλ Σπληνληζκφ ησλ Αλζξσπηζηηθψλ Υπνζέζεσλ, United Nations: Ordinary people paying the 

price in Syria, 3 December 2012, http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/united-nations-ordinary-people-

paying-price-syria-enar. 
9 Integrated Regional Information Networks (IRIN), Syria: Healthcare system, 11 December 2012, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/50c72c3c2.html. Δπηπιένλ, ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ αλαθέξεηαη φηη έρεη γίλεη 

ζηφρνο ζε δηάθνξεο επηζέζεηο· βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Médecins du Monde (Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ), Doctors call for 

urgent action to avert winter catastrophe, 10 December 2012, http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/doctors-

call-urgent-action-avert-winter-catastrophe. See also footnote 6. 
10 Βιέπε, γηα παξάδεηγκα, UN News Service, UNICEF condemns mortar attack on Syrian, 5 December 2012, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/50c1bc712.html. Βιέπε επίζεο ηελ ππνζεκείσζε 6. 
11 Βιέπε ηελ ππνζεκείσζε 6. 
12 Γξαθείν ηνπ ΟΗΔ γηα ηνλ Σπληνληζκφ ησλ Αλζξσπηζηηθψλ Υπνζέζεσλ (UN Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs), Draft Syria Humanitarian Assistance Response Plan 2012, 25 October 2012, 

http://www.unocha.org/cap/appeals/draft-syria-humanitarian-assistance-response-plan-2012. 
13 Βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Radio Free Europe/Radio Liberty, UN chief 'horrified' by Syria violence, 30 November 2012, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/50c209891f.html· The New York Times, Neil MacFarquhar, In Syria, Failed 

Truce and No Lull in Violence, 29 October 2012, http://www.nytimes.com/2012/10/30/world/middleeast/attacks-

continue-during-failed-holiday-truce-insyria.html· θαη Associated Press, Edith M. Lederer, UN chief: Both sides in 

Syria violating rights, 4 September 2012, http://bigstory.ap.org/article/germany-urges-syria-opposition-ready-

transition. 
14 Βιέπε, γηα παξάδεηγκα, UN Human Rights Council (Σπκβνχιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ), Situation of 

human rights in the Syrian Arab Republic : resolution / adopted by the Human Rights Council, 17 October 2012, 

A/HRC/RES/21/26, http://www.unhcr.org/refworld/docid/50adee0d2.html θαη Σπκβνχιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ ΟΗΔ, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 16 August 

2012, A/HRC/21/50, http://www.unhcr.org/refworld/docid/503485d02.html θαη UN High Commissioner for Human 

Rights, Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic established pursuant to United 

Nations Human Rights Council Resolutions S-17/1, 19/22 and 21/26, Periodic 20 December 2012, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/ColSyriaDecember2012.pdf. Βιέπε επίζεο Associated Press, UN Chief 

urged Syria to stop using heavy weapons, 2 Οθησβξίνπ 2012, http://bigstory.ap.org/article/un-chief-urged-syria-stop-

using-heavy-weapons. 
15 Βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Al Jazeera Syrian forces surround Palestinian camp, 17 December 2012, 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/2012121717419248502.html· The Guardian, Syrian jet fires rocket 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/50bc62952.html/
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/united-nations-ordinary-people-paying-price-syria-enar
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/united-nations-ordinary-people-paying-price-syria-enar
http://www.unhcr.org/refworld/docid/50c72c3c2.html
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/doctors-call-urgent-action-avert-winter-catastrophe.%20See%20also%20footnote%206
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/doctors-call-urgent-action-avert-winter-catastrophe.%20See%20also%20footnote%206
http://www.unhcr.org/refworld/docid/50c1bc712.html
http://www.unocha.org/cap/appeals/draft-syria-humanitarian-assistance-response-plan-2012
http://www.unhcr.org/refworld/docid/50c209891f.html
http://www.nytimes.com/2012/10/30/world/middleeast/attacks-continue-during-failed-holiday-truce-insyria.html
http://www.nytimes.com/2012/10/30/world/middleeast/attacks-continue-during-failed-holiday-truce-insyria.html
http://bigstory.ap.org/article/germany-urges-syria-opposition-ready-transition
http://bigstory.ap.org/article/germany-urges-syria-opposition-ready-transition
http://www.unhcr.org/refworld/docid/50adee0d2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/503485d02.html
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/ColSyriaDecember2012.pdf
http://bigstory.ap.org/article/un-chief-urged-syria-stop-using-heavy-weapons
http://bigstory.ap.org/article/un-chief-urged-syria-stop-using-heavy-weapons
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/2012121717419248502.html
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αξηζκφο ησλ λεθξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ηαξαρψλ εθηηκάηαη φηη θπκαίλεηαη απφ 20.000 έσο 

40.000 άηνκα.
16

 Η βία επεξεάδεη δπζαλάινγα νξηζκέλνπο απφ ηνπο πην επάισηνπο 

πιεζπζκνχο, φπσο ηα παηδηά. Πξφζθαηεο αλαθνξέο ζπλερίδνπλ λα θαηαδεηθλχνπλ ηνλ ηεξάζηην 

αληίθηππν ησλ καρψλ ζηα παηδηά
17

 θαζψο θαη ηελ εκθαλή ζηνρνπνίεζε παηδηψλ ζηε ζχξξαμε.
18

 

Έρνπλ γίλεη επίζεο αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζηε ζηξαηνιφγεζε παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλνπιε ζχξξαμε.
19

 Δμαθνινπζνχλ λα γίλνληαη αλαθνξέο γηα πεξηζηαηηθά 

ζεμνπαιηθήο βίαο, ε νπνία επεξεάδεη θπξίσο ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά αιιά θαη ηνπο άλδξεο 

θαη ηα αγφξηα, ηδίσο ζην πιαίζην θαη’νίθνλ εξεπλψλ, ζηα θπιάθηα ειέγρνπ θαζψο θαη ζηα 

θξαηεηήξηα.
20

 

 

4. Η Υ.Α. εθθξάδεη ηελ επαξέζθεηά ηεο ζρεηηθά κε ην φηη νη γεηηνληθέο ρψξεο ζπλερίδνπλ, σο επί 

ην πιείζηνλ,  λα δηαηεξνχλ ηα ζχλνξά ηνπο αλνηρηά θαη λα δέρνληαη Σχξηνπο θαη άιινπο πνπ 

εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα αλαδεηψληαο πξνζηαζία θαη αζθάιεηα, θαη παξνηξχλεη ηηο ρψξεο απηέο 

λα εμαθνινπζήζνπλ λα πξάηηνπλ ην ίδην. Η Υ.Α. ραξαθηεξίδεη ηελ θπγή ησλ πνιηηψλ απφ ηε 

Σπξία σο κεηαθίλεζε πξνζθχγσλ. Οη Σχξηνη άκαρνη θαη ηα άηνκα πνπ είραλ σο ηφπν ζπλήζνπο 

δηακνλήο ηνπο ηε Σπξία ζα ζπλερίζνπλ λα ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο κέρξηο φηνπ βειηησζεί 

ε θαηάζηαζε ζηε Σπξία θαη θαηαζηεί δπλαηή ε εζεινχζηα επηζηξνθή κε αζθάιεηα θαη 

αμηνπξέπεηα. Οη Σχξηνη θαζψο θαη άιια πξφζσπα κε ηφπν ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπο ηε Σπξία, νη 

νπνίνη έρνπλ αλάγθε δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη πξνζεγγίδνπλ ηελ Υ.Α. θαη ηηο αξρέο ησλ ρσξψλ 

ππνδνρήο έρνπλ θαηαγξαθεί ή βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο, φπνπ απηή εθαξκφδεηαη, 

σο άηνκα πνπ επηδεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία θαη ηνπο παξέρεηαη βνήζεηα. Η Υ.Α. ελζαξξχλεη ηα 

θξάηε λα εμαζθαιίδνπλ φηη παξέρεηαη ζηνπο αθηρζέληεο δηεζλήο πξνζηαζία θαζψο θαη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Η κνξθή ηεο πξνζηαζίαο απηήο κπνξεί λα δηαθέξεη, αλάινγα 

                                                                                                                                                    
at Palestinian refugee camp in Damascus, 16 December 2012, http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/16/syrian-

rocket-palestinian-refugee-camp. 
16 Βιέπε Radio Free Europe/Radio Liberty, UN chief 'horrified' by Syria violence, 30 November 2012, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/50c209891f.html θαη UN News Service, Security Council must come together to 

solve crisis in Syria - UN-Arab League envoy, 29 November 2012, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/50b8ae572.html. Βιέπε επίζεο Agence France-Presse (AFP), Attacks, air strikes 

hit Syria as death toll mounts, http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/attacks-air-strikes-hitsyria-death-toll-

mounts. 
17 Βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Human Rights Watch, Syria: Evidence Shows Cluster Bombs Killed Children, 27 November 

2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/50b8a3592.html. Βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Office of the Special 

Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, SRSG Zerrougui condemns the killing of 

Syrian children in Government air strikes, 19 October 2012, http://childrenandarmedconflict.un.org/pressreleases/srsg-

zerrougui-condemns-the-killing-of-syrian-children-in-government-airstrikes/. 
18 Σχκθσλα κε ην Γξαθείν ηνπ Δηδηθνχ Δθπξνζψπνπ ηεο Γεληθνχ Γξακκαηέα γηα ηα Παηδηά θαη ηηο Έλνπιεο 

Σπγθξνχζεηο, «Η θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ ζηε Σπξία είλαη πνιύ άζρεκε. Τν πξνζσπηθό κνπ θαη άιινη ζπλάδειθνη ηνπ 

ΟΗΕ έρνπλ θαηαγξάςεη θπβεξλεηηθέο επηζέζεηο ζε ζρνιεία, άξλεζε πξόζβαζεο ησλ παηδηώλ ζηα λνζνθνκεία, θνξίηζηα 

θαη αγόξηα ηα νπνία ππνθέξνπλ θαη πεζαίλνπλ από βνκβαξδηζκνύο ηεο γεηηνληάο ηνπο, θαη ηα νπνία πθίζηαληαη επίζεο 

βαζαληζηήξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζεμνπαιηθήο βίαο, θάπνηεο θνξέο γηα εβδνκάδεο. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο 

έθζεζεο, ην Γξαθείν κνπ έρεη επίζεο ζπιιέμεη ζηνηρεία γηα παξαβηάζεηο πνπ έρνπλ δηαπξάμεη κε θξαηηθέο έλνπιεο 

δπλάκεηο ζηε Σπξία. Έρνπκε ιάβεη πιεξνθνξίεο όζνλ αθνξά αδηάθξηηεο βνκβηζηηθέο επηζέζεηο πνπ έρνπλ ζθνηώζεη 

παηδηά ζηε Δακαζθό θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, θαη ζπλερίδνπλ λα θαηαγξάθνληαη πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ δηαπξάμεη έλνπινη 

δξώληεο, όπσο ν Ειεύζεξνο Σπξηαθόο Σηξαηόο (Free Syrian Army), νη νπνίνη ελδέρεηαη λα έρνπλ παηδηά πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο δπλάκεηο ηνπο…»  Γξαθείν ηνπ Δηδηθνχ Δθπξνζψπνπ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα γηα ηα Παηδηά θαη ηηο Έλνπιεο 

Σπγθξνχζεηο,– Open Debate Security Council Statement, 19 September 2012, 

http://childrenandarmedconflict.un.org/statements/19-sept-2012-open-debate-security-council-statement/. 
19 Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ην Human Rights Watch, λεαξά αγφξηα έσο 14 εηψλ ππεξεηνχλ σο ζηξαηηψηεο, θχιαθεο 

θαη ηζηιηαδφξνη γηα ηηο νκάδεο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Human Rights Watch, Syria: Opposition Using Children in 

Conflict, 29 November 2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/50b8a47c2.html. 
20 Σχκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο εξεπλεηηθήο επηηξνπήο ησλ ΗΔ, Paulo Pinheiro, «Έρνπκε ζηελ θαηνρή καο αμηόπηζηα 

ζηνηρεία όζνλ αθνξά ηηο ζπλνπηηθέο εθηειέζεηο, ηηο βίαηεο εμαθαλίζεηο, ηηο απζαίξεηεο θξαηήζεηο, ηα βαζαληζηήξηα θαη ηε 

ζεμνπαιηθή βία θαη από ηηο δύν πιεπξέο….» Al Jazeera, Widespread rights abuses alleged in Syria, 17 September2012, 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/09/201291784743116694.html. Βιέπε επίζεο  UN Human Rights 

Council, Situation of human rights in the Syrian Arab Republic: resolution / adopted by the Human Rights Council, 17 

October 2012, A/HRC/RES/21/26, http://www.unhcr.org/refworld/docid/50adee0d2.html. 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/16/syrian-rocket-palestinian-refugee-camp
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/16/syrian-rocket-palestinian-refugee-camp
http://www.unhcr.org/refworld/docid/50c209891f.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/50b8ae572.html
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/attacks-air-strikes-hitsyria-death-toll-mounts
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/attacks-air-strikes-hitsyria-death-toll-mounts
http://www.unhcr.org/refworld/docid/50b8a3592.html
http://childrenandarmedconflict.un.org/pressreleases/srsg-zerrougui-condemns-the-killing-of-syrian-children-in-government-airstrikes/
http://childrenandarmedconflict.un.org/pressreleases/srsg-zerrougui-condemns-the-killing-of-syrian-children-in-government-airstrikes/
http://childrenandarmedconflict.un.org/statements/19-sept-2012-open-debate-security-council-statement/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/50b8a47c2.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/09/201291784743116694.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/50adee0d2.html
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κε ηελ εμέιημε ηεο  θαηάζηαζεο ζηε Σπξία θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ρσξψλ πνπ ηελ 

παξέρνπλ σο πξνο ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ θαη ηελ ππνδνρή. 

 

5.   Η πξνζηαζία, πνπ παξέρεηαη ζε φζνπο εγθαηαιείπνπλ ηε Σπξία, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

κεηαρείξηζε, ε νπνία ζέβεηαη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε θαη αμηνπξέπεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ 

αηφκσλ θαη ε νπνία εγγπάηαη ειάρηζηα αλζξσπηζηηθά πξφηππα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξαθάησ:  

α)  πξφζβαζε ζηελ επηθξάηεηα θαη ζηελ αζθάιεηα,  

β)  πξνζηαζία απφ ηελ επαλαπξνψζεζε (refoulement),  

γ)  πξφζβαζε ζηα αλαγθαία πξνο ην δελ, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

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

ρψξνπο είηε εμαζθαιίδεηαη κέζσ ξπζκίζεσλ θηινμελίαο ζηηο θνηλφηεηεο), 

ii.   ηξνθή,  

iii.  εγθαηαζηάζεηο ηαηξηθήο θξνληίδαο,  

iv.  πξφζβαζε ζηελ πξσηνβάζκηα  εθπαίδεπζε,  

δ)  έγγξαθα ηαπηφηεηαο,  

ε)  ζεβαζκφο ηεο νηθνγελεηαθήο ελφηεηαο θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, εηδηθή πξνζηαζία γηα ηα 

παηδηά, ηδίσο εθείλσλ πνπ είλαη αζπλφδεπηα / ρσξηζκέλα απφ ηνπο γνλείο ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ξπζκίζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, θαη  

δ)  ζεβαζκφο ησλ αξρψλ ηεο κε-δηάθξηζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο κεηαθίλεζεο.
21

  

 

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

νκάδσλ, φπσο ηα ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ ή ζεμνπαιηθήο βίαο, ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη 

κεραληζκφ πξνζηαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζηέγαζε θαη ηελ 

ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή επεκεξία.
22

 

 

7.  Γεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο βίαο θαη έλνπιεο ζχξξαμεο, είλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ πνπ απνρσξνχλ απφ ηε Σπξία θαη αλαδεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία ζηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη κέξνο ζηηο ερζξνπξαμίεο – δειαδή καρεηέο
23

 ή έλνπια 

ζηνηρεία.
24

 Η Υ.Α. δεηάεη απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο θπβεξλήζεηο λα θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα λα εληνπίζνπλ, κεηαμχ ησλ λεναθηθλνχκελσλ απφ ηε Σπξία, καρεηέο θαη έλνπια 

ζηνηρεία απφ φιεο ηηο εκπφιεκεο πιεπξέο θαη λα ηνπο ζηεγάζνπλ ρσξηζηά, θαηά ηξφπν ζπκβαηφ 

κε ηνλ αλζξσπηζηηθφ θαη κε ζηξαηησηηθφ (civilian) ραξαθηήξα ηνπ αζχινπ. Τα άηνκα πνπ 

                                                 
21 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, 6ε έθδνζε, Ινχληνο 2011, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f50cfbb2.html.  
22 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.  
23 Να ζεκεησζεί φηη ε Υ.Α. ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «καρεηέο» κε πην επξεία έλλνηα ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία 

πνπ έρεη ν φξνο καρεηήο ζην δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην θαη ηνλ εθαξκφδεη ζε «νπνηνδήπνηε κέινο, άλδξα ή γπλαίθα, 

ησλ ηαθηηθώλ ελόπισλ δπλάκεσλ ή κηαο άηαθηεο έλνπιεο νκάδαο, ή θάπνηνο πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζηξαηησηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ερζξνπξαμίεο, ή έρεη αλαιάβεη δξάζε γηα ηε ζηξαηνιόγεζε ή εθπαίδεπζε ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ, ή 

έρεη ππάξμεη ζε ζέζε δηνίθεζεο ή ιήςεο απνθάζεσλ ζε κηα έλνπιε νξγάλσζε, ηαθηηθή ή άηαθηε, θαη ν νπνίνο βξίζθεηαη 

ζε κηα ρώξα θηινμελίαο.» Βιέπε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, Operational Guidelines on 

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

http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html. 
24 Ο φξνο «έλνπια ζηνηρεία» αθνξά φια ηα άηνκα πνπ θέξνπλ φπια, πνπ κπνξεί είηε λα είλαη καρεηέο είηε άκαρνη. Έρεη 

ζθνπφ λα πεξηιακβάλεη ηνπο άκαρνπο πνπ ηπγράλνπλ λα θέξνπλ φπια γηα ιφγνπο απηνάκπλαο ή γηα ιφγνπο πνπ 

αθνξνχλ ζε νπνηαδήπνηε ζηξαηησηηθή δξάζε. Δλψ φια ηα έλνπια ζηνηρεία πξέπεη λα αθνπιηζηνχλ ελψ δηαζρίδνπλ ηα 

ζχλνξα γηα λα κπνπλ ζε κηα ρψξα θηινμελίαο, κφλνη νη καρεηέο πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη λα 

ηεζνχλ ππ πεξηνξηζκφ. Βιέπε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, Operational Guidelines on 

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

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
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αλαγλσξίδνληαη σο καρεηέο ή έλνπια ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε έλνπιεο δπλάκεηο ή έλνπιεο νκάδεο, ρξεηάδεηαη λα πθίζηαληαη κεηαρείξηζε 

ζχκθσλε κε ηα πθηζηάκελα πξφηππα πνπ ηζρχνπλ ζην εθαξκνζηέν δηεζλέο δίθαην.
25

 

 

8.   Δλψ ε πιεηνλφηεηα ησλ Σχξησλ θαη άιισλ πνπ επί ηνπ παξφληνο εγθαηαιείπνπλ απφ ηε ρψξα 

εκθαλίδνληαη λα παξακέλνπλ ζηελ πεξηνρή, ππάξρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα ηα νπνία 

θαηαθζάλνπλ ζε πην καθξηλέο ρψξεο θαη ππνβάιινπλ αηηήκαηα γηα δηεζλή πξνζηαζία. Σηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ ηέηνηεο αθίμεηο ζε ρψξεο κε εδξαησκέλα ζπζηήκαηα αζχινπ, 

πξεπεη λα δηαζθαιίδνληαη ε πξφζβαζε ζηελ επηθξάηεηα, νη δηαδηθαζίεο αζχινπ θαη ηα 

θαηάιιεια επεξγεηήκαηα σο πξνο ηελ ππνδνρή ελψ  ηα αηηεκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη κε δίθαηεο θαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Η θξάηεζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε πνιχ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη σο έζραην κέζν. Η Υ.Α. 

ζεσξεί φηη πνιινί Σχξηνη πνπ δεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία είλαη πηζαλφ λα πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ νξηζκνχ ηνπ πξφζθπγα φπσο πεξηιακβάλεηαη ζηε Σχκβαζε ηνπ 1951 γηα ην 

Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ, θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν δηθαηνινγεκέλνο θφβνο δίσμήο 

ηνπο ζπλδέεηαη κε θάπνηνλ απφ ηνπο ιφγνπο ηεο Σχκβαζεο
26

. Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

δηαπηζηψλεηαη φηη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο Σχκβαζεο ηνπ 1951, είλαη πηζαλφλ λα 

εθαξκφδνληαη
27

 θξηηήξηα ζπκπιεξσκαηηθψλ κνξθψλ πξνζηαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

                                                 
25 Σπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ. 

Δλ γέλεη, ηα παηδηά πνπ ζρεηίδνληαη κε έλνπιεο δπλάκεηο ή έλνπιεο νκάδεο δελ ζα πξέπεη λα ηίζεληαη ππφ πεξηνξηζκφ, 

αλ θαη κπνξεί λα ηζρχνπλ εμαηξέζεηο γηα παηδηά 15 εηψλ θαη άλσ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηε ζχξξαμε. Σε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, ηα παηδηά πνπ ηίζεληαη ππφ πεξηνξηζκφ ζα πξέπεη λα επσθεινχληαη απφ εηδηθέο εγγπήζεηο φπσο νξίδνληαη 

ζην αλζξσπηζηηθφ δίθαην θαη ην δίθαην ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Βιέπε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο, Operational Guidelines on Maintaining the Civilian and Humanitarian Character of Asylum, September 

2006, http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html. 
26 Οη κέζνδνη πνιέκνπ πνπ παξαηεξνχληαη ζηε Σπξία πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηφμεπζε νβίδσλ ή άιιεο κνξθέο επηζέζεσλ 

ελαληίνλ νιφθιεξσλ γεηηνληψλ, ππνηίζεηαη γηα ιφγνπο πξαγκαηηθήο ή εθιακβαλφκελεο ζηήξημεο πξνο ηελ άιιε 

πιεπξά, θαζψο θαη πην πξφζθαηεο αλαθνξέο γηα ηελ θαηεδάθηζε θαηνηθηψλ κε κπνπιληφδεο. Οη πξάμεηο απηέο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο αλαθνξέο γηα παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξάμεη φια 

ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηε ζχξξαμε, θαηαδεηθλχνπλ φηη ζεκαληηθνί αξηζκνί Σχξησλ ακάρσλ είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ 

ηξαπεί ζε θπγή απφ ηε Σπξία ιφγσ δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ πνπ βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθή ή απνδηδφκελε πνιηηηθή 

πεπνίζεζε. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο ηεο Σπξίαο, φπσο νη Αξκέληνη Οξζφδνμνη θαη άιινη 

Φξηζηηαλνί, νη θνηλφηεηεο ησλ Γξνχδσλ, νη Παιαηζηίληνη θαη νη Αιεβίηεο  αλαθέξεηαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

παξαζχξνληαη πξνο ηε ζχξξαμε, ε νπνία ιέγεηαη φηη απνθηά ζπλερψο εληεηλφκελν ζεθηαξηζηηθφ ραξαθηήξα. Τα κέιε 

ησλ κεηνλνηηθψλ θνηλνηήησλ κπνξεί λα έρνπλ δηθαηνινγεκέλν θφβν δίσμεο γηα ιφγνπο θπιήο ή εζληθφηεηαο. Άιινη 

ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηε Σχκβαζε κπνξεί σζηφζν λα είλαη επίζεο ζρεηηθνί, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο θάζε 

μερσξηζηήο πεξίπησζεο. Όζνλ αθνξά ηηο επηζέζεηο ζε νιφθιεξεο γεηηνληέο, βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Γξαθείν ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηνχ ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, Ms. Navi Pillay, United Nations High Commissioner for 

Human Rights: Statement to the Side-event at the 21st session of the UN Human Rights Council on "Bearing witness: 

human rights and accountability in Syria", 10 September 2012, 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12491&LangID=E. Όζνλ αθνξά ηνλ 

απμεκέλν ζεθηαξηζκφ θαη ηε ζέζε ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζηε ζχξξαμε, βιέπε: Ύπαηε Αξκνζηήο ηνπ ΟΗΔ γηα ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic established 

pursuant to United Nations Human Rights Council Resolutions S-17/1, 19/22 and 21/26 ,20 December 2012, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/ColSyriaDecember2012.pdf. 

Έρνπλ ππάξμεη επίζεο αλαθνξέο γηα αδηάθξηηεο επηζέζεηο, κεηαμχ άιισλ εθηφμεπζε ξνπθεηψλ, απφ δπλάκεηο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο· βιέπε, γηα παξάδεηγκα Agence France Presse (AFP), Syria rebels shell key pro-Assad area, 8 

November 2012, πνπ επαλαδεκνζηεχζεθε ζε δηάθνξεο εηδεζενγξαθηθέο πεγέο, κεηαμχ άιισλ ζην World News 

Australia, http://www.sbs.com.au/news/article/1708757/Syria-rebels-shell-key-pro-Assad-area. 
27 Βιέπε Οξγαληζκφο Αθξηθαληθήο Δλφηεηαο (Organization of African Unity), Convention Governing the Specific 

Aspects of Refugee Problems in Africa ("OAU Convention", 10 September 1969, 1001 U.N.T.S. 45, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html· Δπξσπατθή Έλσζε: Σπκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third 

Country Nationals or Stateless Persons as Refugees or as Persons Who Otherwise Need International Protection and the 

Content of the Protection Granted, 19 May 2004, 2004/83/EC, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4157e75e4.html· 

Γηαθήξπμε ηεο Καξζαγέλεο γηα ηνπο Πξφζθπγεο, Σπλέδξην γηα ηε Γηεζλή Πξνζηαζία ησλ Πξνζθχγσλ ζηελ Κεληξηθή 

Ακεξηθή, ην Μεμηθφ θαη ηνλ Παλακά, 22 Νοεμβρίου 1984, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36ec.html· 

Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO), Bangkok Principles on the Status and Treatment of 

Refugees ("Bangkok Principles"), 31 December 1966, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3de5f2d52.html. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12491&LangID=E
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/ColSyriaDecember2012.pdf
http://www.sbs.com.au/news/article/1708757/Syria-rebels-shell-key-pro-Assad-area
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4157e75e4.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36ec.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3de5f2d52.html
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εθείλσλ πνπ ζεζπηδνληαη ζε δεζκεπηηθά ή κε δεζκεπηηθά θαζεζηψηα ή αξρέο πεξηθεξεηαθήο 

πξνζηαζίαο ή πξνζθπγηθά θξηηήξηα πνπ βαζίδνληαη ζηε γεληθφηεξα επηθξαηνχζα θαηάζηαζε 
28

. 

 

9.   Καζψο ε θαηάζηαζε ζηε Σπξία είλαη ξεπζηή θαη κπνξεί λα παξακείλεη αβέβαηε γηα αξθεηφ 

θαηξφ αθφκα, ε Υ.Α. εθθξάδεη ηελ επαξέζθεηά ηεο ζρεηηθά κε ην φηη νη Κπβεξλήζεηο έρνπλ 

ιάβεη κέηξα γηα ηελ αλαζηνιή ηεο αλαγθαζηηθήο επηζηξνθήο ππεθφσλ ηεο Σπξίαο ή φζσλ 

έρνπλ σο ηφπν ζπλήζνπο δηακνλήο ηε Σπξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ησλ νπνίσλ ηα 

αηηήκαηά αζχινπ απνξξίθζεθαλ. Τέηνηνπ είδνπο κέηξα έρνπλ ζθνπφ λα εθαξκνζηνχλ κέρξηο 

φηνπ βειηησζεί επαξθψο ε θαηάζηαζε αζθαιείαο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε ρψξα ψζηε 

λα επηηξέπεηαη ε αζθαιήο, αμηνπξεπήο θαη βηψζηκε επηζηξνθή ηνπο. Η Υ.Α. ζπληζηά 

κεη’επηηάζζεσο ηε δηαηήξεζε ελφο κνξαηφξηνπκ απφ ηα θξάηε φζνλ αθνξά φιεο ηηο 

επηζηξνθέο ζηε Σπξία πξνο ην παξφλ, εθθξεκνχζεο ηεο αμηνιφγεζεο γηα ην πφηε ε 

κεηαβιεζείζα θαηάζηαζε ζηε ρψξα ζα επηηξέςεη ηελ επηζηξνθή κε ηξφπν αζθαιή θαη 

αμηνπξεπή.  

 

10. Η Υ.Α. δεηάεη απφ ηα θξάηε πέξα απφ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ βξίθεηαη ε Σπξία, λα 

δηεξεπλήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θαη νπζηαζηηθνχο ηξφπνπο λα εθθξάζνπλ ηελ αιιειεγγχε ηνπο, 

θπξίσο απνζθνπψληαο ζηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο θαη ησλ επζπλψλ πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ 

πξνο ην παξφλ αλαιεθζεί απφ ηηο γεηηνληθέο ζηε Σπξία ρψξεο.  

 

11. Η Υ.Α. επίζεο παξνηξχλεη ηα θξάηε ηα νπνία έρνπλ αλαγλσξίζεη ηνπο Σχξηνπο σο πξφζθπγεο 

ζε αηνκηθέο δηαδηθαζίεο λα ζέζνπλ ζε ηζρχ θαη ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ νηθνγελεηαθή ελφηεηα. Ο 

ζεβαζκφο ηεο νηθνγελεηαθήο ελφηεηαο  ζπληζηά πξσηαξρηθφ δηθαίσκα θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

άζθεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο κέζσ ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο κπνξεί  λα ζεσξεζεί 

σο νπζηαζηηθή επίδεημε αιιειεγγχεο. Δπηπξνζζέησο, ε δηεπθφιπλζε ηεο νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο ζα απνηξέςεη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί φηη 

ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο απφ ην λα απνηνικήζνπλ επηθίλδπλα ηαμίδηα, κε ηελ 

δηεπθφιπλζε δηαθηλεηψλ, πέξαλ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ ηεο Σπξίαο πξνθεηκέλνπ λα 

επαλελσζνχλ ζηηο ρψξεο φπνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί άζπιν.  

 

12. Οη θαηεπζπληήξηεο απηέο νδεγίεο πξννξίδνληαη γηα ηα θξάηε πνπ δέρνληαη αθηρζέληεο απφ ηε 

Σπξία θαη ζα επηθαηξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο ζηε Σπξία. 

 

 

Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ  

γηα ηνπο Πξφζθπγεο 

Γεθέκβξηνο 2012 

 

 

 

                                                 
28 Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηηο ηδηαίηεξεο, αηνκηθέο πεξηζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν (φπσο ι.ρ πεξηζηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε θάπνηνλ ιφγν πνπ αλαθέξεηαη ζηε Σχκβαζε ηνπ 1951) θαη ηα θξηηήξηα πξνζηαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε γεληθή θαηάζηαζε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ φινη νη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 


