
Νο 79 (XLVII)
 Διεθνής Προστασία*   

Η Εκτελεστική Επιτροπή,
α) Αναγνωρίζει ότι η πολυπλοκότητα των σύγχρονων προσφυγικών προβλημάτων τονίζει τη 

θεμελιώδη σημασία της πρωταρχικής λειτουργίας του έργου της διεθνούς προστασίας της Ύπατης 
Αρμοστείας, καθώς και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την άσκηση αυτού του έργου,

β) Επαναβεβαιώνει ότι το έργο της διεθνούς προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας δεν μπορεί 
να ασκείται αποτελεσματικά παρά με την πλήρη υποστήριξη των κυβερνήσεων, ιδιαίτερα για την 
ανεύρεση  διαρκών  λύσεων  και  συγχαίρει  τα  κράτη  που  διατίθενται  πάντα  να  υποδέχονται 
πρόσφυγες και να διαθέτουν τα αναγκαία μέσα για την ικανοποίηση των αναγκών τους,

γ) Υπενθυμίζει σχετικά με το θέμα αυτό τη θεμελιώδη σημασία της Σύμβασης του 1951 και 
του Πρωτοκόλλου του 1967 και, ειδικότερα, τη σύμφωνη με το περιεχόμενο και σκοπούς εφαρμο-
γή αυτών των κειμένων. Συγχαίρει την προσχώρηση της Νοτίου Αφρικής και του Κιργιζστάν στη 
Σύμβαση του 1951 και στο Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων. Έτσι ανέρχο-
νται πλέον σε 132 τα συμβαλλόμενα κράτη σε αυτά τα δύο κείμενα ή σε ένα από αυτά,

δ) Παρακαλεί επίμονα όλα τα κράτη που δεν το έχουν ήδη πράξει να προσχωρήσουν ανάλο-
γα στη Σύμβαση του 1951 και στο Πρωτόκολλο του 1967, καθώς και στα ισχύοντα περιφερειακά 
κείμενα που αφορούν στην προστασία των προσφύγων, και να τα εφαρμόζουν  ανεπιφύλακτα, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν το πλαίσιο της διεθνούς προστασίας,

ε) Καλεί τα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση του 1951 και/ή στο Πρωτόκολλο του 1967 κράτη,  
που κατά την προσχώρησή τους σε αυτά διατύπωσαν επιφυλάξεις σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων αυτών των κειμένων, να εξετάσουν το ενδεχόμενο άρσης αυτών των επιφυλάξεων,

στ) Δηλώνει ότι επαναβεβαιώνει την αρμοδιότητα της Ύπατης Αρμοστείας όσον αφορά στην 
επίβλεψη εφαρμογής των διεθνών κειμένων που αφορούν στην προστασία των προσφύγων, και 
υπενθυμίζει στα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση του 1951 και/ή στο Πρωτόκολλο του 1967 κράτη 
την υποχρέωσή τους να παρέχουν στον Ύπατο Αρμοστή αναλυτικά όλες τις πληροφορίες σχετικά 
με την εφαρμογή αυτών των κειμένων,

ζ)  Υπενθυμίζει  επίσης τη σημασία εξέτασης του προβλήματος της ανιθαγένειας, συμπερι-
λαμβανομένης της προσχώρησης στην Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών και 
στη Σύμβαση του 1961 για την Εξάλειψη της Ανιθαγένειας, και συγχαίρει τη Βραζιλία και τη Γουα-
τεμάλα για την προσχώρηση στη Σύμβαση του 1954, και το Αζερμπαϊτζάν για την προσχώρηση και 
στα δύο προαναφερόμενα διεθνή κείμενα, προτρέποντας και άλλα κράτη να εξετάσουν το ενδε-
χόμενο προσχώρησης σε αυτά,

η) Αναγνωρίζει ότι οι χώρες ασύλου φέρουν βαρύ φορτίο, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα 
των υπό ανάπτυξη χωρών που έχουν περιορισμένους πόρους, και αυτών που λόγω της γεωγραφι-
κής τους θέσης υποδέχονται μεγάλο αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Σχετικά με το θέμα 
αυτό επαναβεβαιώνει την δέσμευσή της να σεβαστεί τις αρχές της διεθνούς αλληλεγγύης και της 
ισότιμης κατανομής των βαρών και ζητά από τις κυβερνήσεις και από την Ύπατη Αρμοστεία να συ-
νεχίσουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες παροχής βοήθειας στους πρόσφυγες έως ότου εξευρε-
θούν διαρκείς λύσεις,

θ) Εκφράζει τη λύπη της για τις εκτεταμένες παραβιάσεις της αρχής της μη επαναπροώθη-
σης και των δικαιωμάτων των προσφύγων, που μεταφράζονται  συχνά στην απώλεια ανθρώπινης 
ζωής των προσφύγων και, σοβαρά ανήσυχη από τις εκθέσεις που αναφέρουν ότι μεγάλος αριθ-
μός προσφύγων και αιτούντων άσυλο επαναπροωθούνται ή απελαύνονται  σε καταστάσεις εξαι-
ρετικά επικίνδυνες, υπενθυμίζει ότι δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από την αρχή της μη επαναπρο-

* Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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ώθησης,
ι) Επιβεβαιώνει τη θεμελιώδη σημασία του σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης, 

που απαγορεύει την απέλαση και την επιστροφή των προσφύγων, με οποιοδήποτε τρόπο, στα 
σύνορα εδαφών όπου η ζωή τους ή η ελευθερία τους απειλούνται λόγω της φυλής, της θρησκεί-
ας, της εθνικότητάς τους, της συμμετοχής τους σε κοινωνική ομάδα ή λόγω των πολιτικών τους 
πεποιθήσεων,  ανεξάρτητα από την αναγνώρισή του καθεστώτος του πρόσφυγα στο πρόσωπό 
τους, ή προσώπων που για σοβαρούς λόγους πιστεύεται ότι κινδυνεύουν να υποβληθούν σε βα-
σανιστήρια, κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκλη-
ρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

κ) Εκφράζει τη λύπη της για τις παραβιάσεις του δικαιώματος των προσφύγων και των αι-
τούντων άσυλο στην προσωπική ασφάλεια συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων, σεξουαλικών 
και άλλων, ιδιαίτερα σε βάρος των γυναικών και των παιδιών, και απευθύνει σε όλα τα κράτη έκ-
κληση για τον σεβασμό των διεθνών τους δεσμεύσεων που αφορούν στην προσωπική ασφάλεια 
των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, και για την υιοθέτηση μέτρων που αποσκοπούν στην 
άμεση κατάργηση  αυτών των πρακτικών,

λ)  Ανήσυχη για την καταχρηστική εφαρμογή των διαδικασιών ασύλου ζητά από τα κράτη, 
που υιοθέτησαν μέτρα με σκοπό την αποθάρρυνση πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου με την 
υποβολή καταχρηστικών αιτημάτων, να εγγυηθούν ότι αυτά τα μέτρα δεν έχουν επιζήμιο απο-
τέλεσμα  για τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του θεσμού 
του ασύλου,

μ)  Υπενθυμίζει το Πόρισμα Νο 77 (XLVI)  με το οποίο προτρέπεται η Ύπατος Αρμοστής να 
αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο και να συμμετέχει σε συζητήσεις που αφορούν τα μέτρα που απο-
σκοπούν στην εξασφάλιση της διεθνούς προστασίας όσων την έχουν ανάγκη, καλεί την Ύπατη Αρ-
μοστεία να οργανώσει άτυπες συναντήσεις για τον σκοπό αυτόν, στηρίζει τις δραστηριότητες της 
Ύπατης Αρμοστείας που αφορούν αυτόν τον συμβουλευτικό και διαπραγματευτικό ρόλο της  και 
την  ενθαρρύνει  να  συνεχίσει  να  εφαρμόζει  την  διαδικασία  αυτή  και  να  ενημερώνει  την 
Εκτελεστική Επιτροπή,

ν) Εκφράζει την ικανοποίησή της για τις δραστηριότητες της Ύπατης Αρμοστείας όσον αφο-
ρά στην προαγωγή και τη διάδοση του προσφυγικού δικαίου, καθώς και των αρχών της προστασί-
ας των προσφύγων, και ζητά από την Ύπατο Αρμοστή να συνεχίσει να διευρύνει και να ενισχύει 
τις δραστηριότητες προαγωγής και  κατάρτισης της Ύπατης Αρμοστείας και στο πεδίο της πρόλη-
ψης και της μείωσης των περιπτώσεων ανιθαγένειας καθώς και των συναφών ζητημάτων που 
αφορούν στην ιθαγένεια, με την ενεργό υποστήριξη των κρατών, με εντεινόμενη συνεργασία με 
άλλους διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και πανεπιστημιακούς κύκλους, κα-
θώς και με άλλους αρμόδιους οργανισμούς,

ξ)  Υπενθυμίζει  ότι ζήτησε από την Ύπατη Αρμοστεία να στηρίζει και να προάγει τις προ-
σπάθειες που καταβάλλονται από τα κράτη για την υιοθέτηση και την εφαρμογή κριτηρίων και 
κατευθυντήριων αρχών που αφορούν στη δίωξη που πλήττει ειδικά τις γυναίκες. Σε αυτό το πλαί-
σιο συγχαίρει την Ύπατη Αρμοστεία για τη διοργάνωση – τον Φεβρουάριο 1996 – Συμποσίου με 
θέμα την  Δίωξη που βασίζεται στη Διάκριση των Φύλων, στόχος του οποίου ήταν η ανταλλαγή 
των πληροφοριών για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τα κράτη σχετικά με το ζήτημα αυτό. Εν-
θαρρύνει την Ύπατη Αρμοστεία να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της για την προστα-
σία των γυναικών που εκφράζουν φόβο δίωξης και ζητά από τα κράτη να υιοθετήσουν προσέγγι-
ση που λαμβάνει υπόψη τα ειδικότερα ζητήματα σεξουαλικού χαρακτήρα, ώστε να αναγνωρίζο-
νται πρόσφυγες οι γυναίκες των οποίων τα αιτήματα αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυ-
γα στηρίζονται σε δίωξη για τους λόγους που αναφέρονται στη Σύμβαση του 1951 και στο Πρω-
τόκολλο του 1967, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης που εκφράζεται με σεξουαλική βία ή με 
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οποιαδήποτε άλλη πράξη σεξουαλικού χαρακτήρα,
ο)  Υπογραμμίζει   τη  σημασία  αναγνώρισης  στην  Ύπατη  Αρμοστεία  του  δικαιώματος  

πρόσβασης στους αιτούντες άσυλο και στους πρόσφυγες, ώστε να εκπληρώνει το έργο της προ-
στασίας με τρόπο αποτελεσματικό,

π)  Υπογραμμίζει  ότι ο εθελοντικός επαναπατρισμός, η ενσωμάτωση και η μετεγκατάσταση 
αποτελούν τις παραδοσιακές διαρκείς λύσεις στο πρόβλημα των προσφύγων, επιβεβαιώνοντας 
ταυτόχρονα ότι ο εθελοντικός επαναπατρισμός των προσφύγων αποτελεί, όταν είναι εφικτός, την 
καλύτερη λύση,

ρ)  Επιβεβαιώνει  το Πόρισμα Νο 67 (XLII)  που αφορά στο ρόλο της μετεγκατάστασης ως 
μέσου προστασίας και ως διαρκούς λύσης, συγχαίρει την Ύπατη Αρμοστεία για τα πρόσφατα υιο-
θετηθέντα μέτρα συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Εγχειριδίου για τα Κριτήρια και τις Διαδικα-
σίες της Μετεγκατάστασης και ενθαρρύνει δραστηριότητες κατάρτισης για να υποστηρίξει τις επι-
χειρήσεις μετεγκατάστασης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των κατά τόπους γραφείων του Ορ-
γανισμού,

σ)  Αναγνωρίζει τις προσπάθειες για μετεγκατάσταση που καταβλήθηκαν από τις κυβερνή-
σεις και από την Ύπατη Αρμοστεία ώστε να καλυφθούν όλες οι δυνατότητες και να αναζητηθούν 
λύσεις για μεμονωμένες περιπτώσεις προσφύγων που είχαν ανάγκη μετεγκατάστασης, και για τον 
σκοπό  αυτόν  προτρέπει  τις  κυβερνήσεις  να  ανταποκριθούν  δραστήρια  στις  ανάγκες  μετεγκα-
τάστασης των προσφύγων στο  πνεύμα της αρχής της ισότιμης κατανομής των βαρών,

τ) Ενθαρρύνει, στο πλαίσιο της συνεργασίας  της Ύπατης Αρμοστείας με τις κυβερνήσεις και 
τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, την τακτική ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα μετεγκατάστα-
σης,

υ)  Επαναβεβαιώνει το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να επιστρέφουν στην πατρίδα τους 
καθώς και την υποχρέωση όλων των κρατών να δέχονται και να διευκολύνουν την επιστροφή και 
την επανένταξη των πολιτών τους και συστήνει στα κράτη να εξετάσουν, στο πλαίσιο της διεθνούς 
συνεργασίας, στρατηγικές που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της επιστροφής των προσώπων που 
δεν έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας σε συνθήκες ασφάλειας και  αξιοπρέπειας,

φ)  Ενθαρρύνει την Ύπατη Αρμοστεία σε αυτό το πλαίσιο όπως, σε συνεργασία με άλλους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, συνεχίσει την εφαρμογή της συμβουλευτικής διαδικασίας που 
υιοθέτησε το 1995 για ζητήματα διευκόλυνσης της διαδικασίας επαναπατρισμού,

χ)  Υπενθυμίζοντας τη σχέση προστασίας και λύσεων, καθώς και τον επιθυμητό χαρακτήρα 
της πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και 
της εφαρμογής των σχετικών κειμένων και κριτηρίων, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις υπο-
χρεώσεις των κρατών να αναζητήσουν λύσεις στις προσφυγικές καταστάσεις, και κυρίως των κρα-
τών καταγωγής για την εξάλειψη των αιτίων των προσφυγικών ρευμάτων, καλεί την Ύπατη Αρμο-
στεία να συνεχίσει τις δραστηριότητές της που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση υιοθέτησης από τα 
κράτη εθνικών νομικών και δικαστικών διαδικασιών, όπου κρίνεται αναγκαίο, και να συνεργάζεται 
για τον σκοπό αυτόν με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου και με άλλους αρμόδιους οργανισμούς.
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