
Χαιρετισμός από τον Πρύτανη, Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη
Παρουσιάσεις:
• κ. Χρίστος Μαλεκκίδης, Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• κ. Σταύρος Χριστοφή, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ασύλου, Υπουργείο Εσωτερικών
• κα Katja Saha, Αντιπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

στην Κύπρο (UNHCR)
• Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου με προσφυγικό υπόβαθρο (2)

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας 
και Πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών Πεδίου, Χάρης Ψάλτης.
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Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

Ώρα:18:30

Αμφιθέατρο Β108

Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου 

«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»

Πανεπιστημιούπολη

(Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά)

Πληροφορίες στο τηλ. 22894305

Για δηλώσεις συμμετοχής στο 
www.ucy.ac.cy/ucyevents
μέχρι τις 16 Απριλίου 2019

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στην αγγλική γλώσσα

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Υπάτη Αρμοστεία του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες σας προσκαλούν σε ανοιχτό 
διάλογο πολιτών με θέμα: 

Η κατάσταση των προσφύγων και αιτητών
ασύλου στην Κύπρο

Η   Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α) ιδρύ-
θηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1950
προκειμένου να συνδράμει εκατομμύρια προσφύγων στον
απόηχο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.  Έκτοτε, και με το προ-
σφυγικό να έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την υφήλιο, η Υ.Α. έχει
συμβάλει στην επίλυση προσφυγικών προβλημάτων ανά το
παγκόσμιο, ενώ δύο φορές, το 1954 και το 1981, τιμήθηκε με
το Νόμπελ Ειρήνης για την προσφορά της. Σήμερα, η σημαντι-
κότερη λειτουργία της  Υ.Α. είναι η διεθνής προστασία: να δια-
σφαλίσει ότι οι πρόσφυγες δεν θα σταλούν πίσω στη χώρα από
την οποία διέφυγαν, και ότι τα βασικά τους δικαιώματα θα τύχουν
σεβασμού. Απώτερος στόχος είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση
ενός καλύτερου μέλλοντος για τους πρόσφυγες, αιτητές ασύλου,
εσωτερικά εκτοπισμένους και ανιθαγενείς, πολλοί από τους
οποίους δεν έχουν κανένα στήριγμα. 
Στην Κύπρο, η  Ύ.Α. ιδρύθηκε το 1974 κατόπιν έκκλησης της
Κυπριακής κυβέρνησης και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ
για να συντονίσει την διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια προς τους
Κύπριους εκτοπισμένους και στις δύο κοινότητες. Σήμερα, η
πρωταρχική λειτουργία της  Ύ.Α. είναι να στηρίξει την Κυβέρνηση
στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του νομοθετικού της
πλαισίου, καθώς και των διαδικασιών και εξουσιών που θα διέ-
πουν ένα σύστημα προστασίας προσφύγων, πλήρως εναρμο-
νισμένο με τα διεθνή πρότυπα. Στόχος είναι η διασφάλιση των
δικαιωμάτων των προσφύγων και αιτητών ασύλου, ιδιαίτερα
αναφορικά με την πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου, συνθήκες
υποδοχής και ελευθερία διακίνησης. Προωθούνται καλές πρα-
κτικές αναφορικά με την ομαλή ένταξη των προσφύγων στην
Κυπριακή κοινωνία. Γίνεται επίσης υποστήριξη στην πρόσβαση
της Κύπρου στις Συμβάσεις του ΟΗΕ για την ανιθαγένεια.
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