
Νο. 81 ( XLVIII ) Διεθνής Προστασία*  
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή,
α) Επικροτεί  τη στάση των kρατών να χορηγούν άσυλο στους πρόσφυγες τόσο σε ατομική 

βάση όσο και στις περιπτώσεις της μαζικής εισροής στο έδαφός τους, αναγνωρίζοντας ταυτόχρο-
να  την εντεινόμενη πολυπλοκότητα των προσφυγικών κρίσεων,

β)  Καταγγέλλει  τις σοβαρές και συχνά βίαιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των προσφύγων, των επαναπατριζόμενων και των εκτοπισμένων που διαπιστώθηκαν κατά το πα-
ρελθόν έτος και εκφράζει έντονη ανησυχία για την κατάσταση των προσφύγων, των αιτούντων 
άσυλο και των εκτοπισμένων πληθυσμών στην Κεντρική Αφρική,

γ)  Επιβεβαιώνει τη θεμελιώδη σημασία της διεθνούς προστασίας των προσφύγων καθώς 
και το έργο που έχει εξουσιοδοτηθεί να εκπληρώνει για το σκοπό αυτόν η Ύπατη Αρμοστεία. Ανα -
γνωρίζει και εκτιμά τη συνεισφορά του Ύπατου Αρμοστή, ο οποίος, σε συνεργασία με τα κράτη 
και τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις, προάγει την προστασία των προσφύγων και διευκολύνει τις 
μόνιμες λύσεις. Αναγνωρίζει επίσης τις προσπάθειες του Ύπατου Αρμοστή, ο οποίος, σε συνεργα-
σία με άλλες ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές οργανώσεις καθώς και με τα κράτη συνεισφέρει  
στην επίλυση των προσφυγικών κρίσεων και στην αντιμετώπιση των αιτίων που τις προκαλούν,

δ) Υπογραμμίζει ότι η προστασία των προσφύγων αποτελεί κατ’ αρχήν ευθύνη των κρατών 
και ότι ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αποτελεσματική δράση,  
την πολιτική βούληση και την πλήρη συνεργασία των κρατών, συμπεριλαμβανομένων των κρατών 
υποδοχής και καταγωγής των προσφύγων, καθώς και άλλων διεθνών οργανώσεων και της διε-
θνούς κοινότητας, ως συνόλου,

ε)  Καλεί τα  κράτη  να  υιοθετήσουν  τα  αναγκαία  μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της 
αποτελεσματικής  προστασίας  των προσφύγων,  τη  σχετική εθνική νομοθεσία σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις τους, όπως απορρέουν από το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διε-
θνές ανθρωπιστικό δίκαιο και αφορούν άμεσα στην προστασία των προσφύγων, σε συνθήκες συ-
νεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία κατά την άσκηση του έργου διεθνούς προστασίας που της έχει  
ανατεθεί και του έργου επίβλεψης εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων προστασίας των προσφύ-
γων,

στ)  Καλεί τα κράτη να εξετάσουν, και μέσω των αρμοδίων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών 
καθώς και άλλων σχετικών διεθνών οργανώσεων, τα μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν για να 
συνδράμουν την Ύπατη Αρμοστεία στην ενδυνάμωση εφαρμογής των αρχών της διεθνούς προ-
στασίας σε προσφυγικές καταστάσεις, και σε κρίσιμες και περίπλοκες συνθήκες, όπου απειλείται  
η προστασία των προσφύγων,

ζ) Τονίζει τη σημασία του ρόλου της Επιτροπής στην καθοδήγηση και ενίσχυση των ζωτικής 
σημασίας πολιτικών και πρακτικών προστασίας, και σχετικά υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής 
των Πορισμάτων της Εκτελεστικής Επιτροπής,

η) Επιβεβαιώνει το υπ’ αριθμ. 80 ( XLVIII) Πόρισμα και σημειώνει ότι η σφαιρική αντιμετώπι-
ση της προστασίας των προσφύγων περιλαμβάνει,  μεταξύ άλλων, σεβασμό όλων των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, την αρχή της μη επαναπροώθησης, την πρόσβαση όλων των αιτούντων άσυλο, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967, σε δίκαιες και αποτελεσματικές 
διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα, καθώς και στις ανάγκες προστασίας, την 
μη απαγόρευση εισόδου στις χώρες υποδοχής χωρίς την προηγούμενη εφαρμογή αυτών των δια-
δικασιών, το άσυλο, την παροχή κάθε αναγκαίας υλικής βοήθειας και τον εντοπισμό των μόνιμων 
λύσεων που χαρακτηρίζονται από το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υπόσταση.

θ) Αναγνωρίζει τη θεμελιώδη σημασία της αρχής της μη επαναπροώθησης, που απαγορεύει 

* Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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την με οιονδήποτε τρόπο απέλαση και επιστροφή των προσφύγων  στα σύνορα εδαφών όπου 
απειλούνται η ζωή ή η ελευθερία τους για λόγους φυλής, θρησκείας, συμμετοχής σε κοινωνική 
ομάδα ή λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων, ανεξάρτητα από το εάν έχει αναγνωρισθεί στο 
πρόσωπό τους το καθεστώς του πρόσφυγα, ή προσώπων που για σοβαρούς και βάσιμους λόγους 
πιστεύεται ότι θα κινδυνεύσουν να υποστούν βασανιστήρια όπως ορίζεται στη Σύμβαση του 1984 
κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης 
ή τιμωρίας,

ι) Αναγνωρίζει ότι το βαρύ φορτίο που επωμίζονται οι χώρες ασύλου, και ειδικότερα οι ανα-
πτυσσόμενες  χώρες,  οι  χώρες  διέλευσης  των  προσφύγων  και  οι  χώρες  με  περιορισμένους 
πόρους, που λόγω της γεωγραφικής τους θέσης φιλοξενούν πολυπληθείς πληθυσμούς προσφύ-
γων και αιτούντων άσυλο. Επαναβεβαιώνει σχετικά τη δέσμευσή της να εφαρμόσει τις αρχές της 
διεθνούς αλληλεγγύης και ισότιμης κατανομής των βαρών και καλεί τις κυβερνήσεις, την Ύπατη 
Αρμοστεία και τη διεθνή κοινότητα να εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες στήριξης 
των προσφύγων έως ότου ευρεθούν μόνιμες λύσεις,

κ) Ενθαρρύνει τα κράτη και την Ύπατη Αρμοστεία να συνεχίσουν να στηρίζουν, ανάλογα με 
την περίσταση,  τις περιφερειακές πρωτοβουλίες για την προστασία και την εύρεση μόνιμων λύ-
σεων για τους πρόσφυγες και να διασφαλίζουν την εναρμόνιση των περιφερειακών κριτηρίων με 
τα διεθνώς αναγνωρισμένα, καθώς και τις περιφερειακές περιστάσεις και ανάγκες προστασίας,

λ)  Χαιρετίζει την προσχώρηση στη Σύμβαση του 1951 και στο Πρωτόκολλο του 1967 της 
Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας. Έτσι, ανέρχονται σε 135 τα συμβαλλόμενα στο ένα ή 
και στα δύο διεθνή κείμενα κράτη,

μ) Υπογραμμίζει ότι σημαντικός αριθμός κρατών που δεν είναι μέρη στη Σύμβαση του 1951 
και στο συναφές αυτής Πρωτόκολλο του 1967 συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν γενναιόδωρα τον 
θεσμό του ασύλου. Όμως, εκτιμώντας ότι περισσότερα από πενήντα κράτη θα πρέπει να προσχω-
ρήσουν στα προαναφερόμενα διεθνή κείμενα, ενθαρρύνει την Ύπατη Αρμοστεία να συνεχίσει να 
προάγει τις προσχωρήσεις νέων κρατών. Και καλεί τα κράτη που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να 
προσχωρήσουν σε αυτά και να τα εφαρμόσουν καθώς και να προσχωρήσουν σε περιφερειακά 
κείμενα που ορίζουν για την προστασία των προσφύγων, ανάλογα με την περίσταση, ενδυνα-
μώνοντας με αυτόν τον τρόπο το πλαίσιο διεθνούς προστασίας,

ν) Καλεί τα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση του 1951 και / ή στο Πρωτόκολλο του 1967 κράτη, 
που κατά την προσχώρησή τους διατύπωσαν επιφυλάξεις για τις διατάξεις αυτών των διεθνών 
κειμένων να εξετάσουν το ενδεχόμενο άρσης τους,

ξ)  Καλωσορίζει τον  αυξανόμενο  αριθμό  προσχωρήσεων  στη  Σύμβαση  του  1954  για  το 
Καθεστώς των Ανιθαγενών και στη Σύμβαση του 1951 για τη Μείωση της Ανιθαγένειας και ενθαρ-
ρύνει την Ύπατη Αρμοστεία να συνεχίσει τις προσπάθειές της, σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμε-
νες οργανώσεις, για περαιτέρω προσχωρήσεις και στα δύο αυτά διεθνή κείμενα, καθώς και το 
έργο παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης σε διεθνές επίπεδο, ώστε 
να εξασφαλίσει την ενημέρωση σε ζητήματα ανιθαγένειας και ιθαγένειας, και να επεκτείνει τη συ-
νεργασία της με τα κράτη και άλλες ενδιαφερόμενες οργανώσεις σε αυτόν τον τομέα,

ο) Υπογραμμίζει την προβληματική για τα μέτρα παροχής διεθνούς προστασίας σε όσους τη 
χρειάζονται και ενθαρρύνει την Ύπατη Αρμοστεία να συνεχίσει να παρέχει άτυπα συμβουλευτικές 
υπηρεσίες ώστε να υπάρξει πρόοδος στον τομέα αυτόν, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο ανάπτυ-
ξης κατευθυντηρίων αρχών,

π) Σημειώνει ότι ο εθελοντικός επαναπατρισμός, η ένταξη στη χώρα ασύλου και η μετεγκα-
τάσταση αποτελούν τις παραδοσιακές μόνιμες λύσεις για τους πρόσφυγες. Επιβεβαιώνει ότι ο 
εθελοντικός επαναπατρισμός, όταν είναι εφικτός, είναι η ιδανικότερη λύση,  και καλεί τα κράτη 
καταγωγής, ασύλου, την Ύπατη Αρμοστεία και τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσουν όλα τα ανα-
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γκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη άσκηση του δικαιώματος των προσφύγων να επι-
στρέφουν στις πατρίδες τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια,

ρ)  Επιβεβαιώνει τη διαχρονική αξία της μετεγκατάστασης ως μέσου προστασίας και  της 
ισότιμης κατανομής των βαρών, και ως μόνιμης λύσης σε ειδικές περιστάσεις, ενθαρρύνει τις κυ-
βερνήσεις που έχουν την δυνατότητα να δέχονται πρόσφυγες, τις κυβερνήσεις που δεν το έχουν 
ήδη πράξει να αρχίσουν να παρέχουν στους πρόσφυγες ευκαιρίες μετεγκατάστασης και ζητά από 
την Ύπατη Αρμοστεία να αναφερθεί  στις δραστηριότητες μετεγκατάστασης στην 49η Σύνοδο της 
Επιτροπής,

σ) Επιβεβαιώνει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να επιστρέφει στην πατρίδα του και την ευθύ-
νη των κρατών να διευκολύνουν την επιστροφή και την επανένταξη των πολιτών τους, συστήνει  
στα κράτη όπως οι στρατηγικές διευκόλυνσης του επαναπατρισμού, σε συνθήκες ασφάλειας και 
αξιοπρέπειας, όσων δεν έχουν ανάγκη τη διεθνή προστασία, εξεταστούν στο πλαίσιο της διε-
θνούς συνεργασίας. Ενθαρρύνει την Ύπατη Αρμοστεία να συνεχίσει, σε συνεργασία με τους εν-
διαφερόμενους αρμόδιους φορείς, να εξετάζει τρόπους διευκόλυνσης του επαναπατρισμού όσων 
κατ’ εφαρμογή δίκαιων και αποτελεσματικών διαδικασιών δεν έχουν ανάγκη διεθνούς προστασί-
ας και να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Επιτροπή,

υ) Υπενθυμίζει τα υπ’ αριθμ. 39 ( XXXVI), 54 ( XXXIX), 60 (XL) και 73 ( XLIV) Πορίσματα και κα-
λεί τα κράτη και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις να υιοθετήσουν τα αναγκαία μέτρα για την 
εφαρμογή τους, αναγνωρίζοντας, μεταξύ άλλων, το καθεστώς του πρόσφυγα στις γυναίκες που οι 
αιτήσεις τους για άσυλο στηρίζονται σε βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο δίωξης για τους λόγους 
που απαριθμούνται στη Σύμβαση του 1951 και στο Πρωτόκολλο του 1967, συμπεριλαμβανομένης 
της δίωξης που εκδηλώνεται με τη μορφή της σεξουαλικής βίας ή άλλης μορφής δίωξη που οφεί-
λεται στο φύλο, να ενσωματώσουν δραστηριότητες για τις γυναίκες πρόσφυγες σε κάθε τομέα 
σχεδιασμού  και  εφαρμογής  προσφυγικών  προγραμμάτων  και  να  δραστηριοποιηθούν  για  την 
εξάλειψη των περιστατικών βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών,

φ)  Συγχαίρει την  Ύπατη Αρμοστεία για τις  δραστηριότητες κατάρτισης και  διάδοσης του 
προσφυγικού δικαίου και των αρχών προστασίας των προσφύγων και καλεί την Ύπατο Αρμοστή 
να συνεχίσει να στηρίζει το έργο προαγωγής του προσφυγικού δικαίου του Γραφείου του, με την  
ενεργό συμμετοχή των κρατών και την ενεργό συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακα-
δημαϊκά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.
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