
 

 

 

Ανάγκες Διεθνούς Προστασίας των Αιτούντων Άσυλο, προερχομένων απ’ την Ακτή 

Ελεφαντοστού 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις θετικές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στην Ακτή 

Ελεφαντοστού μετά την υπογραφή συμφωνίας ειρήνευσης στο Ouagadougou, στις 4 

Μαρτίου 2007 μεταξύ του Προέδρου της χώρας κ. L. Gbagbo και τον αρχηγό των 

“Forces Nouvelles”, κ. G. Soro, η Ύπατη Αρμοστεί (Υ.Α.) είναι της άποψης ότι οι 

άνθρωποι που φεύγουν απ’ τη χώρα και αναζητούν άσυλο στο εξωτερικό, μπορεί πλέον 

να μη χρειάζονται όλοι τη διεθνή προστασία. 

Η θέση της Υ.Α. σκοπό έχει να βοηθήσει, μεταξύ άλλων, αυτούς που είναι 

υπεύθυνοι για την εκδίκαση ατομικών προσφυγών για προσφυγικό καθεστώς ή που 

εμπλέκονται στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με αυτές τις 

υποθέσεις. 

Τα κύρια ουσιαστικά σημεία της θέσης της Υ.Α. συνοψίζονται παρακάτω: 

Όσον αφορά στην εκτίμηση των αναγκών προστασίας των αιτούντων άσυλο από 

την Ακτή Ελεφαντοστού, η Υ.Α. προτείνει κάθε υπόθεση ατόμου που αιτείται άσυλο, να 

εξετάζεται με βάση τα περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες για δίκαιο και αποτελεσματικό καθορισμό του καθεστώτος του ως 

πρόσφυγα, χρησιμοποιώντας τον ορισμό του πρόσφυγα, όπως διατυπώνεται στο Άρθρο 

1Α της Σύμβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων (1951) και στο Άρθρο Ι(1) της 

Σύμβασης του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας (Ο.Α.Ε.) αναφορικά με 

Συγκεκριμένες Πτυχές Προσφυγικών Προβλημάτων στην Αφρική (1969). Όπου είναι 

σχετικό, ο αποκλεισμός θα πρέπει να εκτιμάται βάσει των ρητρών αποκλεισμού του 

Άρθρου 1F της Σύμβασης του 1951 και/ ή του Άρθρου Ι5 της Σύμβασης του Ο.Α.Ε. 

Όπου η πιθανότητα εφαρμογής εναλλακτικής εσωτερικής μετεγκατάστασης επικαλείται, 

θα πρέπει να εκτιμάται μεμονωμένα, βάσει της απαιτούμενης σχετικότητας και 

λογικότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα μεμονωμένα περιστατικά της υπόθεσης. 



Σε χώρες όπου η Σύμβαση του Ο.Α.Ε. δεν εφαρμόζεται και όπου το άτομο 

θεωρείται ότι δεν εμπίπτει στο Άρθρο 1(Α)2 της Σύμβασης του 1951, μια 

συμπληρωματική μορφή προστασίας θα έπρεπε να θετικώς να εξετάζεται για τα άτομα 

που προέρχονται από περιοχές ανάμεσα και γύρω από τις πόλεις: Man (18 Montagnes) 

και Duekoue (Moyen Cavally), το νοτιοδυτικό τρίτο της Bas Sassandra, ,μεταξύ Meagui 

και San Pedro, την περιοχή μέσα και γύρω απ’ την πόλη Bouake στην επαρχία Vallee du 

Bandama και την περιοχή μέσα και γύρω από τις πόλεις Ferkessedougou και 

Ouangolodougou, καθώς και στα σύνορα με την Μπουργκίνα Φάσο.  

Άτομα που έχουν ήδη αναγνωριστεί ως πρόσφυγες, είτε ομαδικά (“prima facie” 

πρόσφυγες), είτε ακολουθώντας καθορισμό καθεστώτος σε ατομική βάση, θα πρέπει να 

διατηρούν αυτό το καθεστώς. Συνεπώς, κάθε επιστροφή πρόσφυγα στην Ακτή 

Ελεφαντοστού θα πρέπει να γίνεται αυστηρώς σε εθελοντική βάση. Όσον αφορά σε 

άτομα που θεωρείται ότι δεν έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, συνέπεια του 

καθορισμού των ισχυρισμών του με δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος έφεσης, η Υ.Α. παροτρύνει τις χώρες να είναι 

προσεκτικές όταν εξετάζουν την επιστροφή τους. Σχετικώς, οι υποχρεώσεις των χωρών 

υπό το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν ανεπηρέαστες. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι οι οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις είναι σχετικά πρόσφατες, η 

κατάσταση ασφαλείας παραμένει ρευστή και ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια αναφορικά με 

την επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, 

συμπεριλαμβανομένων της έλλειψης υποδομών και τροφίμων, οι χώρες θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπ’ όψιν τους ανθρωπιστικούς λόγους, όταν εξετάζουν την επιστροφή 

αιτούντων άσυλο, το αίτημα των οποίων έχει απορριφθεί.       


