
Νο 78 (XLVI) 
Πρόληψη και μείωση της ανιθαγένειας και προστασία των ανιθαγενών προσώπων *   

 
 Η Εκτελεστική Επιτροπή,
 Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα κάθε προσώπου στην ιθαγένεια και το δικαίωμα να μη στερεί-

ται αυθαίρετα από την ιθαγένεια.
 Ανήσυχη για το γεγονός ότι η ανιθαγένεια, συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας να 

αποδειχθεί η ιθαγένεια, μπορεί να προκαλέσει μετακίνηση πληθυσμών.
 Υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη και η μείωση της ανιθαγένειας και η προστασία των ανι-

θαγενών προσώπων είναι σημαντική για την πρόληψη της δημιουργίας προσφυγικών ρευμάτων.
 α)  Αναγνωρίζει  τις αρμοδιότητες που έχουν ήδη ανατεθεί στον Ύπατο Αρμοστή, για τους 

ανιθαγενείς πρόσφυγες και για  τη μείωση  της ανιθαγένειας και ενθαρρύνει την UNHCR να συνε-
χίσει τις δραστηριότητές της για τους ανιθαγενείς, ως μέρος του έργου που της έχει ανατεθεί  στο 
πλαίσιο το καταστατικό της, παρέχοντας διεθνή προστασία και αναζητώντας προληπτική στρατη-
γική, και αναγνωρίζει  την αρμοδιότητα που της έχει ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση προκει-
μένου να εκπληρώνει το έργο που προβλέπει το άρθρο 11 της Σύμβασης του 1961 για τη Μείωση  
της Ανιθαγένειας.

 β) Καλεί τα κράτη, προκειμένου να μειωθούν οι περιπτώσεις ανιθαγένειας, να υιοθετήσουν 
νομοθεσία για την ιθαγένεια  σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, ειδικότε-
ρα προλαμβάνοντας την αυθαίρετη στέρηση της ιθαγένειας, και καταργώντας τις διατάξεις που 
επιτρέπουν την αφαίρεση της ιθαγένειας χωρίς την προηγούμενη απονομή ή απόκτηση κάποιας 
άλλης.

 γ) Ζητά από την UNHCR να προάγει ενεργά την προσχώρηση των κρατών στη Σύμβαση του 
1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών Προσώπων και στη Σύμβαση του 1961 για τη Μείωση της 
Ανιθαγένειας, λόγω του περιορισμένου αριθμού των κρατών, που είναι μέρη σε αυτά τα κείμενα,  
καθώς και να προάγει τις σχετικές τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην 
προετοιμασία και στην εφαρμογή της νομοθεσίας περί ιθαγένειας στα ενδιαφερόμενα κράτη.

δ) Επιπλέον ζητά από την UNHCR να προάγει ενεργά την πρόληψη και τη μείωση της ανιθα-
γένειας με τη διάδοση πληροφοριών και την εκπαίδευση του προσωπικού και των κυβερνητικών 
αξιωματούχων και να ενισχύσει τη συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

ε) Καλεί την UNHCR να παρέχει κάθε δύο χρόνια, αρχής γενομένης από την τεσσαρακοστή 
εβδόμη σύνοδο της Εκτελεστικής Επιτροπής, πληροφορίες για τις δραστηριότητες της σχετικά με  
τα ανιθαγενή πρόσωπα, ειδικότερα όσον αφορά στην εφαρμογή των διεθνών κειμένων και των 
διεθνών αρχών που αναφέρονται  στην ανιθαγένεια,  συμπεριλαμβανομένης της σημασίας του 
προβλήματος της ανιθαγένειας.

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


