
No. 42 (XXXVII) 
Προσχώρηση στα διεθνή κείμενα και η εφαρμογή τους*  

            
Η Εκτελεστική Επιτροπή,
α) Υπενθύμισε  ότι σε πολλά πορίσματα κάλεσε τα κράτη να προσχωρήσουν στην Σύμβαση 

των Ηνωμένων Εθνών του 1951 και στο Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων 
και ότι παρόμοιες εκκλήσεις απηύθυνε στις κυβερνήσεις με διάφορα ψηφίσματα της Γενικής Συ-
νέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

β) Υπογράμμισε με ικανοποίηση ότι είναι πλέον των 100 ο αριθμός των συμβαλλομένων στη 
Σύμβαση του 1951 και/ή στο Πρωτόκολλο του 1967 κρατών.

γ)  Αναγνώρισε  ότι  αυτά τα κείμενα ενσωματώνουν θεμελιώδεις  αρχές του δικαίου περί 
προσφύγων,  συμπεριλαμβανομένης και  της αρχής της μη επαναπροώθησης,  αποτυπώνουν τα 
ελάχιστα κριτήρια για τη μεταχείριση των προσφύγων και, άρα, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο 
της διεθνούς προστασίας.

δ)  Υπογράμμισε  ότι η προσχώρηση στη Σύμβαση του 1951 και στο Πρωτόκολλο του 1967 
προϋποθέτει δέσμευση και εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών, που ενσωματώνουν αυτά τα κεί-
μενα, τονίζει τη σημασία που αποδίδει κάθε κράτος που συμμετέχει  στις διεθνείς προσπάθειες  
για την επίλυση των προβλημάτων των προσφύγων και αντανακλά τον παγκόσμιο χαρακτήρα του 
προσφυγικού προβλήματος.

ε)  Αναγνώρισε   ότι η διεύρυνση προσχώρησης σε αυτά τα κείμενα επιβεβαιώνει την πα-
γκόσμια εφαρμογή τους,  ισχυροποιεί το διεθνές νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσφύ-
γων  και κατά συνέπεια διευκολύνει το έργο διεθνούς προστασίας του Ύπατου Αρμοστή.

στ)  Κάλεσε   τα  κράτη που  δεν  έχουν  ακόμη προσχωρήσει  στη Σύμβαση των  Ηνωμένων 
Εθνών του 1951 και στο Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων να το πράξουν.

ζ)  Συνέστησε   να εκτιμηθεί το ζήτημα κατάργησης του γεωγραφικού περιορισμού και της 
ανάκλησης  των επιφυλάξεων που έχουν διατυπωθεί  από τα κράτη που συνεχίζουν να τις  εφαρ-
μόζουν.

η) Υπενθύμισε ότι η Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 συμπληρώνονται από 
διάφορα διεθνή κείμενα για πρόσφυγες, που υιοθετήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και 
από έναν αριθμό κειμένων που θέτουν  κριτήρια και υιοθετήθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο, και 
κάλεσε τα κράτη να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσχώρησης σε αυτά τα συμπληρωματικά διεθνή 
κείμενα καθώς και στα κείμενα που εφαρμόζονται στην περιοχή τους.

θ) Υπογράμμισε ότι η προσχώρηση σε διάφορα διεθνή κείμενα για πρόσφυγες, διεθνούς ή 
περιφερειακού χαρακτήρα, είναι υπέρτατης σημασίας λόγω της έντασης και της σοβαρότητας του 
σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος και ζήτησε από τον Ύπατο Αρμοστή να συνεχίσει σε υψη-
λότερο επίπεδο τις προσπάθειές του  για τη διεύρυνση των προσχωρήσεων στα διεθνή κείμενα 
για πρόσφυγες.

ι) Συνέστησε  στα κράτη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να εξετάσουν τη δυνατότητα υιο-
θέτησης κατάλληλων νομοθετικών και/ή διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή 
των διεθνών κειμένων για πρόσφυγες, διαχωρίζοντας σαφώς τους πρόσφυγες από τους αλλοδα-
πούς.

*Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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