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16. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ 

όηη νη δηαδηθαζίεο αζύινπ ζηα ζύλνξα ζα 

ζπλάδνπλ κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηεο UNHCR γηα ηε δηεζλή πξνζηαζία, 

ηδίσο όζνλ αθνξά ηε δίσμε ιόγσ θύινπ· 

16. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ 

όηη νη δηαδηθαζίεο αζύινπ ζηα ζύλνξα ζα 

ζπλάδνπλ κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηεο UNHCR γηα ηε δηεζλή πξνζηαζία, 

ηδίσο όζνλ αθνξά ηε δίσμε ιόγσ θύινπ, 

καθώρ και με ηιρ καηεςθςνηήπιερ 

γπαμμέρ ηηρ UNHCR ζσεηικά με ηιρ 

αιηήζειρ για καθεζηώρ ππόζθςγα λόγω 

ζεξοςαλικού πποζαναηολιζμού ή / και 

έμθςληρ ηαςηόηηηαρ, ζηιρ οποίερ 

πεπιγπάθονηαι με ζαθήνεια οι 

ςποσπεώζειρ ηων κπαηών μελών· 
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26. πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα 

ελεκεξώλνπλ δεόλησο ηηο αηηνύζεο άζπιν 

γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο θαη εηδηθόηεξα γηα 

ην δηθαίσκα λα δεηνύλ γπλαίθεο γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεύμεσλ θαη ηε 

δηεξκελεία, θαη λα έρνπλ πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε ρσξηζηά από νπνηνπζδήπνηε 

ηξίηνπο· παξνηξύλεη ηα θξάηε κέιε λα 

παξέρνπλ νινθιεξσκέλε θαη ππνρξεσηηθή 

θαηάξηηζε γηα ππεύζπλνπο ζπλεληεύμεσλ 

θαη δηεξκελείο ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο 

βίαο, ςπρνινγηθνύ ηξαύκαηνο θαη 

αλάκλεζεο· πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα 

εγγπεζνύλ ηνλ ζεβαζκό ησλ ελ ιόγσ 

δηθαησκάησλ· 

26. πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα 

ελεκεξώλνπλ δεόλησο ηηο αηηνύζεο άζπιν 

γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο θαη εηδηθόηεξα γηα 

ην δηθαίσκα λα δεηνύλ γπλαίθεο γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεύμεσλ θαη ηε 

δηεξκελεία, θαη λα έρνπλ πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε ρσξηζηά από νπνηνπζδήπνηε 

ηξίηνπο· παξνηξύλεη ηα θξάηε κέιε λα 

παξέρνπλ νινθιεξσκέλε θαη ππνρξεσηηθή 

θαηάξηηζε γηα ππεύζπλνπο ζπλεληεύμεσλ 

θαη δηεξκελείο ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο 

βίαο, ςπρνινγηθνύ ηξαύκαηνο θαη 

αλάκλεζεο· πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα 

εγγπεζνύλ ηνλ ζεβαζκό ησλ ελ ιόγσ 

δηθαησκάησλ· πποηπέπει ηα κπάηη μέλη 

να ζςμμοπθωθούν ππορ ηο άπθπο 15 

παπάγπαθορ 3 ηηρ οδηγίαρ για ηιρ 

διαδικαζίερ  
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