
Νο 77 (XLVI) 
Διεθνής προστασία*  

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή,
α)  Ανήσυχη για  την  επίμονη δυστυχία  των προσφύγων,  στο  πρόβλημα των οποίων δεν 

ανευρέθη λύση, επαναβεβαιώνει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπιστικών αρχών, συμπε-
ριλαμβανομένης και της διασφάλισης του δικαιώματος του κάθε προσώπου να αιτείται και να 
απολαμβάνει άσυλο από δίωξη σε άλλες χώρες, καθώς και ο απόλυτος σεβασμός της αρχής της 
μη επαναπροώθησης αποτελούν υποχρέωση όλων των μελών της διεθνούς κοινότητας. Καλεί για 
συνεχή δέσμευση των κρατών να δέχονται και να φιλοξενούν πρόσφυγες και να εξασφαλίζουν την 
προστασία τους, σύμφωνα με τις  κοινά αποδεκτές  αρχές δικαίου.

β)  Υπογραμμίζει ότι η αναζήτηση λύσεων στο προσφυγικό πρόβλημα αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος του έργου  διεθνούς προστασίας του Ύπατου Αρμοστή, και ότι η ανεύρεση και η εφαρ-
μογή λύσεων για τα προβλήματα των προσφύγων απαιτούν τη συνεχή υποστήριξη της διεθνούς 
κοινότητας, ώστε να ενισχύεται και μεμονωμένα  η βούληση και η ικανότητα των κρατών για την 
επίτευξη αυτού του στόχου.

γ) Τονίζει ιδιαιτέρως την πρωταρχική σημασία της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των 
Προσφύγων και του συναφούς αυτής Πρωτοκόλλου του 1967, κείμενα που αποτελούν το διεθνές 
νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσφύγων, και υπογραμμίζει την αξία των εφαρμοζόμε-
νων περιφερειακών κειμένων, ιδιαίτερα της Σύμβασης του Οργανισμού των Κρατών Αφρικανικής 
Ενότητας, καθώς και των  Διακηρύξεων της Cartagena και του San José.

δ)  Καλωσορίζει την προσχώρηση της Ναμίμπια, των Νησιών  Σολομώντα, Σαμόα και Αντί-
γκουα και Μπαρμπούντα στη Σύμβαση του 1951 και/ή στο Πρωτόκολλο του 1967. Πλέον είναι  
130 τα συμβαλλόμενα στο ένα ή και στα δύο κείμενα συμβαλλόμενα κράτη. Καλεί τα κράτη τα 
οποία δεν είναι ακόμη μέρη, να προσχωρήσουν σε αυτά τα κείμενα και όλα ανεξαιρέτως τα κράτη 
να τα εφαρμόζουν πιστά.

ε) Επαναβεβαιώνει την αρμοδιότητα του Ύπατου Αρμοστή να επιβλέπει  την εφαρμογή των 
διεθνών κειμένων που αφορούν στην προστασία των προσφύγων. Υπογραμμίζει τη σημασία της 
ερμηνείας τους  και της εφαρμογής τους από τα κράτη με τρόπο που ανταποκρίνεται στο πνεύμα 
και το σκοπό για τον οποίο έχουν υιοθετηθεί. Υπενθυμίζει στα κράτη μέρη της Σύμβασης του 
1951 και/ή του Πρωτοκόλλου του 1967 την υποχρέωση που έχουν αναλάβει δυνάμει του άρθρου 
35 της Σύμβασης, που περιλαμβάνεται στο Πόρισμα Νο 57 της τεσσαρακοστής Συνόδου της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής το 1989, για την παροχή στον Ύπατο Αρμοστή αναλυτικών πληροφοριών που 
αφορούν στην εφαρμογή της Σύμβασης και καλεί τα κράτη μέρη που δεν έχουν ακόμα συμμορ-
φωθεί με αυτήν την υποχρέωση, να το πράξουν.

στ) Υπενθυμίζει  το Πόρισμα Νο 74 (XLV) με το οποίο ενθαρρύνεται ο Ύπατος Αρμοστής να 
παρέχει συμβουλές και να εκφέρει τη γνώμη του σχετικά με τα  μέτρα που αποσκοπούν στην εξα-
σφάλιση της διεθνούς προστασίας όσων την χρειάζονται. Επαναβεβαιώνει την υποστήριξή της 
στον ρόλο που διαδραματίζει η UNHCR  για την  ανάπτυξη κατευθυντήριων αρχών για το σκοπό 
αυτό, αρχών που είναι σύμφωνες με τις θεμελιώδεις αρχές προστασίας που αποτυπώνονται στα 
διεθνή κείμενα και καλεί την UNHCR  να διαδραματίζει ατύπως συμβουλευτικό ρόλο σχετικά με το 
θέμα αυτό.

ζ) Καλεί τον Ύπατο Αρμοστή να υποστηρίζει και να προάγει τις προσπάθειες των κρατών για 
την ανάπτυξη και την εφαρμογή των κριτηρίων και των κατευθυντηρίων οδηγιών που αφορούν 
στη δίωξη, ειδικότερα όσον αφορά τις γυναίκες, ανταλλάσσοντας πληροφορίες με τα κράτη που 
αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να αναπτύξουν αυτά τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες οδηγί-

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

1



ες, και συντονίζοντας τη διαδικασία αυτή ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη και ομοιόμορφη εφαρ-
μογή τους. Κατ' εφαρμογήν της αρχής, κατά την οποία τα δικαιώματα των γυναικών είναι  δι-
καιώματα του ανθρώπου, αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες πρέπει να αναγνωρίζουν το καθεστώς 
του πρόσφυγα στις γυναίκες, των οποίων οι ισχυρισμοί για το καθεστώς αυτό βασίζεται σε βάσι-
μο φόβο δίωξης για τους λόγους που απαριθμούνται στη Σύμβαση του 1951 και στο Πρωτόκολλο 
του 1967, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης που συνίσταται σε σεξουαλική βία ή σε άλλα αίτια 
που σχετίζονται με το φύλο τους.

η) Καταδικάζει όλες τις μορφές της εθνικής βίας και έλλειψης ανοχής, που αποτελούν έναν 
από τους κυριότερους λόγους της αναγκαστικής μετακίνησης των πληθυσμών, καθώς και εμπόδιο 
για την εφαρμογή διαρκών λύσεων στο προσφυγικό πρόβλημα. Καλεί τα κράτη να καταπολεμή-
σουν την έλλειψη ανοχής,  το ρατσισμό και τη ξενοφοβία, και να επικεντρώσουν την προσοχή της  
κοινής γνώμης στην κατανόηση και στη συμπάθεια, να υιοθετήσουν την κατάλληλη νομοθεσία και 
κοινωνική πολιτική, ειδικότερα όσον αφορά στην ειδική κατάσταση των προσφύγων και των αι-
τούντων άσυλο.

θ) Αναγνωρίζει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας για τα κράτη ένα αποτελεσματικό καθεστώς 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων θεσμών που υποστηρίζουν το κράτος δικαίου, 
τη δικαιοσύνη και τις υποδομές, ώστε να εκπληρώνουν τις ανθρωπιστικές τους υποχρεώσεις για 
την υποδοχή των προσφύγων, με την επανένταξη των προσφύγων που επαναπατρίζονται και να 
μπορούν να αντιμετωπίζουν μερικά από τα αίτια δημιουργίας των προσφυγικών ρευμάτων. Για το 
σκοπό αυτό καλεί την UNHCR να ενισχύσει τις δραστηριότητές της για την υποστήριξη του εθνι-
κού νομικού και δικαστικού πλαισίου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρ-
μοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

ι) Καλεί  όλα τα κράτη να προάγουν τις κατάλληλες για την επιστροφή των προσφύγων συν-
θήκες και να υποστηρίξουν την ουσιαστική επανένταξή τους παρέχοντας στις χώρες καταγωγής 
την αναγκαία υποστήριξη για την επανένταξη και την ανάπτυξη σε συνεργασία, όταν απαιτείται, 
με την UNHCR και τους σχετικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τα θέματα της  ανάπτυξης.

κ)  Επαναβεβαιώνει το δικαίωμα όλων των προσώπων να επιστρέφουν στην πατρίδα τους, 
και τονίζει ειδικότερα σχετικά με το θέμα αυτό την πρωταρχική υποχρέωση των κρατών καταγω-
γής για τη δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν τον εθελοντικό επαναπατρισμό των προσφύγων 
με ασφάλεια και αξιοπρέπεια και, προκειμένου για την αναγνώριση της υποχρέωσης όλων των 
κρατών να δέχονται την επιστροφή των πολιτών τους, καλεί όλα τα κράτη να διευκολύνουν την 
επιστροφή των πολιτών τους που δεν είναι πρόσφυγες.

λ)  Υπογραμμίζει, αναφορικά με το ζήτημα αυτό, την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων 
που αφορούν στην επιστροφή των προσώπων που δεν έχουν ανάγκη την διεθνή προστασία και 
ενθαρρύνει την UNHCR να συνεργάζεται με άλλους διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να αναζη-
τηθούν τρόποι διευκόλυνσης της διαδικασίας επιστροφής και να ενημερώσει την  Επιτροπή.

μ) Καλεί τον Ύπατο Αρμοστή να συνεχίσει, με την ενεργό υποστήριξη των κρατών και με την 
εντεινόμενη συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακαδημαϊκούς οργανισμούς και άλλες 
σχετικές οργανώσεις,  να επεκτείνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες του Γραφείου που αφο-
ρούν στην ανάπτυξη και στη διάδοση του προσφυγικού δικαίου και των αρχών προστασίας. Επι-
πλέον καλεί  τον  Ύπατο Αρμοστή να αναζητήσει  τρόπους ανάπτυξης  των δραστηριοτήτων του 
στους τομείς της τεκμηρίωσης, της έρευνας, των δημοσιεύσεων και της ηλεκτρονικής διάδοσης 
των πληροφοριών.

ν)  Αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση της κοινότητας των 
προσφύγων στην εθνική συμφιλίωση και ενθαρρύνει την UNHCR, σε συνεργασία με άλλους οργα-
νισμούς, να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την υποστήριξη των κυβερνήσεων  που φιλοξενούν 
πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των προσφύγων  στην εκπαίδευση, συμπεριλαμ-
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βανομένης της ένταξης στα εκπαιδευτικά προγράμματα στοιχείων που αναφέρονται  στην ειρήνη 
και στα δικαιώματα του ανθρώπου.

ξ)  Καλεί όλα τα κράτη, σε συνεργασία με την UNHCR,  να εκδηλώσουν τη διεθνή αλληλεγ-
γύη  τους και να εφαρμόσουν την αρχή της ισότιμης κατανομής των βαρών με τις χώρες ασύλου,  
ειδικότερα με αυτές που έχουν περιορισμένες πηγές πλούτου, τόσο πολιτικά όσο και με άλλους 
τρόπους που ενδυναμώνουν την ικανότητά τους να διατηρούν γενναιόδωρη πολιτική στα θέματα 
του ασύλου,  ώστε να υποστηριχτεί η διατήρηση  κοινά αποδεκτών κριτηρίων που αφορούν στα 
δικαιώματα  των  προσφύγων.  Επαναβεβαιώνει  την  πρωταρχική  σημασία  της  υποστήριξης  της 
ανάπτυξης και της επανένταξης κατά την αντιμετώπιση μερικών από τις αιτίες δημιουργίας προ-
σφυγικών καταστάσεων, καθώς και  των λύσεών τους,  συμπεριλαμβανομένου του εθελοντικού 
επαναπατρισμού, όταν κρίνεται ότι αποτελεί την κατάλληλη λύση όπως και στο πλαίσιο ανάπτυ-
ξης στρατηγικών πρόληψης.

ο) Επαναβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη σημασία της μετεγκατάστασης ως μέσου προστασίας, 
και την εφαρμογή της ως διαρκούς λύσης του προσφυγικού προβλήματος σε ειδικές περιπτώσεις. 
Καλωσορίζει την πρωτοβουλία για την ανάθεση σύνταξης μελέτης και παροχής συμβουλών από 
την UNHCR σε θέματα μετεγκατάστασης των προσφύγων. Ενθαρρύνει την UNHCR να συνεχίσει  
την διαδικασία διαλόγου με τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις και τους μη κυβερνητικούς οργανι-
σμούς για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στον τομέα αυτόν και για την υποβολή τακτικών 
εκθέσεων στην Επιτροπή.

π)  Επιβεβαιώνει το Πόρισμα Νο 48 (XXXVIII) για τις Στρατιωτικές ή Ένοπλες Επιθέσεις σε 
Στρατόπεδα και Καταυλισμούς Προσφύγων και υπενθυμίζει ότι εφόσον η χορήγηση ασύλου ή κα-
ταφυγίου  αποτελεί  ειρηνική και ανθρωπιστική πράξη,  τα στρατόπεδα και  οι  καταυλισμοί των 
προσφύγων πρέπει να διατηρούν τον αποκλειστικά κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα και 
ότι όλα τα μέρη είναι υποχρεωμένα να παραλείπουν κάθε ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίν-
δυνο αυτόν τον χαρακτήρα των προσφυγικών στρατοπέδων και καταυλισμών. Καταδικάζει όλες 
τις πράξεις που απειλούν την προσωπική ασφάλεια των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο κα-
θώς και τις πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την σταθερότητα των κρατών. Καλεί 
τα κράτη ασύλου να υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση 
του κοινωνικού  και ανθρωπιστικού χαρακτήρα των προσφυγικών στρατοπέδων και καταυλισμών, 
και για τον σκοπό αυτόν καλεί όλα τα υπόλοιπα κράτη να παρέχουν στα κράτη ασύλου κάθε υπο-
στήριξη. Επιπλέον, καλεί τα κράτη ασύλου να υιοθετήσουν αποτελεσματικά μέτρα για την πρόλη-
ψη της εισδοχής ένοπλων στοιχείων, να παρέχουν αποτελεσματική προστασία για τη σωματική 
ακεραιότητα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και να παρέχουν στην UNHCR  και στους 
άλλους  αρμόδιους  οργανισμούς  κατάλληλη  και  απρόσκοπτη  πρόσβαση  στα  στρατόπεδα  και 
στους καταυλισμούς των προσφύγων.
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