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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όταν ιδρύθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη το 1945, τα ιδρυτικά κράτη 
επαναβεβαίωσαν την πίστη τους στα θεμελιώδη δικαιώματα του 
ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και αξία του ανθρώπου και στα ίσα 
δικαιώματα ανδρών και γυναικών. Εξέφρασαν επίσης τη δέσμευσή 
τους να δημιουργήσουν έναν κόσμο όπου τα δικαιώματα του αν-
θρώπου και οι θεμελιώδεις ελευθερίες θα καθίσταντο παγκοσμίως 
σεβαστές από όλους, χωρίς διάκριση ως προς τη φυλή, το φύλο, τη 
γλώσσα ή τη θρησκεία. 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που, που υιοθετήθηκε τρία χρόνια αργότερα, υπήρξε το πρώτο βή-
μα για τη διασφάλιση μιας κοινωνικής και διεθνούς τάξης στο 
πλαίσιο της οποίας θα πραγματώνονταν πλήρως όλα τα δικαιώμα-
τα. Για πρώτη φορά στην ιστορία, συμφωνήθηκε διεθνώς ένας κα-
τάλογος θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που αφορούσε 
όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας. Οι κανόνες και αξίες της 
Διακήρυξης αποτέλεσαν το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κα-
τατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη καθώς και πηγή έμπνευσης 
για τα συντάγματα και τη νομοθεσία πάρα πολλών κρατών. 

Η Οικουμενική Διακήρυξη έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη 
του διεθνούς δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, και αποτέλεσε τη βάση των προσπαθειών για την ε-
φαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε διεθνές και εθνικό 
επίπεδο. Οι διατάξεις της καθοδήγησαν το κανονιστικό έργο των 
Ηνωμένων Εθνών, το οποίο περιλαμβάνει πλέον σημαντικές σε 
αριθμό και εύρος πράξεις, αλλά και με διαφορετική νομική υπό-
σταση (συμβάσεις, διακηρύξεις, συστάσεις και αποφάσεις). Αυτές 
οι πράξεις και κυρίως οι εννιά κύριες συμβάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών επεξεργάστηκαν περαιτέρω τα δικαιώματα που θεσπίστη-
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καν από τη Διακήρυξη, διεύρυναν το πεδίο εφαρμογής τους και 
θέσπισαν νέους κανόνες. 

Η κανονιστική δράση συμπληρώθηκε από τη θεσμοθέτηση μη-
χανισμών με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής των διε-
θνών κανόνων σε εθνικό επίπεδο. Η συγκρότηση εποπτικών μη-
χανισμών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των κύριων συμβάσεων 
των Ηνωμένων Εθνών. Μέσω της εξέτασης περιοδικών εκθέσεων, 
επιτροπές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων αξιολογούν τη συμμόρ-
φωση των συμβαλλόμενων κρατών με τις συμβατικές τους υπο-
χρεώσεις. Ορισμένες από αυτές τις συμβάσεις παρέχουν στα άτομα 
τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελία κατά ενός κράτους ε-
φόσον θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους παραβιάστηκαν. 

Τις προσπάθειες για την προαγωγή των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου στο εσωτερικό των χωρών ενίσχυσε η προσήλωση των 
εντολοδόχων των ειδικών διαδικασιών (ειδικοί εισηγητές) της 
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που διατηρήθηκαν 
από τον διάδοχό της, το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική, τόσο ως προς την ανάδειξη 
σοβαρών παραβιάσεων, όσο και ως προς τη διεύρυνση του περιε-
χομένου των διεθνών κανόνων για τα δικαιώματα του ανθρώπου. 
Μια ελπιδοφόρος καινοτομία του Συμβουλίου υπήρξε η υιοθέτη-
ση, το 2007, του μηχανισμού της Οικουμενικής Περιοδικής Εξέ-
τασης. Αντίθετα από τους συμβατικούς μηχανισμούς, οι οποίοι 

                             
 Οι εννέα κύριες συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 

του ανθρώπου είναι: το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δι-
καιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτι-
στικά Δικαιώματα, η Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετι-
κών Διακρίσεων, η Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρί-
σεων κατά των Γυναικών, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η 
Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων, η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία 
των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των 
Οικογενειών τους, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
και τέλος, η Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων από Εξαναγκα-
στική Εξαφάνιση. 
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τυγχάνουν εφαρμογής μόνο μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών, 
ο μηχανισμός αυτός άνοιξε δυνητικά μια νέα σελίδα στον αγώνα 
υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου επιτρέποντας την εξέταση 
των επιδόσεων σε αυτόν τον τομέα όλων των μελών των Ηνωμέ-
νων Εθνών με βάση τις διατάξεις της Οικουμενικής Διακήρυξης. 

Πέρα από τους παραπάνω μηχανισμούς, η προαγωγή των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου αποτελεί κοινή αρμοδιότητα πολυάριθ-
μων οργάνων, προγραμμάτων και ειδικευμένων οργανώσεων 
εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, το καθένα από τα 
οποία συμβάλλει μέσω κανονιστικής δράσης, έρευνας, τεχνικής 
βοήθειας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του. Για παράδειγμα, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παι-
διά (UNICEF) υπερασπίζεται τα δικαιώματα του παιδιού, η Διε-
θνής Οργάνωση Εργασίας προστατεύει τα δικαιώματα των εργα-
ζομένων και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προάγει το δικαίωμα 
στην υγεία. Ομοίως, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την 
Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό φέρει ξεχωριστή 
ευθύνη για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην ελευ-
θερία γνώμης και έκφρασης, το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτι-
στική ζωή, το δικαίωμα απόλαυσης των ωφελημάτων της επιστη-
μονικής προόδου και των εφαρμογών της και το δικαίωμα στο νε-
ρό. Η ευθύνη για τον συντονισμό του έργου του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών επαφίεται στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

Πολλοί διακυβερνητικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται σε 
περιφερειακό επίπεδο στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
όπως η Αφρικανική Ένωση, ο Σύνδεσμος Κρατών Νοτιοανατολι-
κής Ασίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Α-
σφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και ο Οργανισμός Αμε-
ρικανικών Κρατών. 

Μολονότι η πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή των δικαιω-
μάτων του ανθρώπου παραμένει στα κράτη, άλλοι φορείς συνει-
σφέρουν εξίσου σημαντικά στην προαγωγή και προστασία τους. 
Μη-κυβερνητικές οργανώσεις σε όλα τα μέρη του κόσμου συμ-
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μετέχουν ενεργά στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η βασική τους 
λειτουργία είναι να δρουν ως ‘φύλακες’ κατά των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ως καταλύτες για την προο-
δευτική ανάπτυξη του δικαίου για την προστασία τους. Η ακαδη-
μαϊκή κοινότητα, τα μέσα ενημέρωσης και ο επιχειρηματικός κό-
σμος καλούνται να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις, τους κρατι-
κούς θεσμούς και τις διακυβερνητικές και μη-κυβερνητικές οργα-
νώσεις για την επίτευξη των στόχων που διακηρύττουν ο Χάρτης 
των Ηνωμένων Εθνών, η Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, το Καταστατικό της ΟΥΝΕΣΚΟ καθώς και οι κα-
ταστατικοί χάρτες άλλων οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών. 

Χάρη στις αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις όλων αυτών των 
οργανισμών και φορέων, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Πρώτα 
από όλα, τα δικαιώματα του ανθρώπου έπαψαν να αντιμετωπίζο-
νται ως ένα αμιγώς εσωτερικό ζήτημα. Η θέσπιση νέων κανόνων 
και η σύσταση νέων εποπτικών μηχανισμών διαμόρφωσαν σταδια-
κά μια κουλτούρα διαλόγου και ελέγχου εντός των διεθνών οργα-
νισμών. Τα κράτη υπόκεινται σε πιο απαιτητική λογοδοσία αλλά 
και σε δημόσιο έλεγχο όσον αφορά στις επιδόσεις τους στον τομέα 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επιπλέον, αναδύθηκε προοδευτι-
κά ένα αίσθημα συλλογικής ευθύνης για τις μαζικές παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου που λαμβάνουν χώρα σε οποιο-
δήποτε μέρος του κόσμου. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία μηχανι-
σμών για τη δίωξη των αυτουργών εγκλημάτων πολέμου και ε-
γκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Ένα σημαντικό γνώρισμα της 
περιόδου από το 1948 υπήρξε η εξέλιξη του δικαίου για την προ-
στασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η κωδικοποίηση δεν ο-
λοκληρώθηκε με την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης και 
των Διεθνών Συμφώνων για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα 
και για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. 
Πολλές άλλες πράξεις θεσπίστηκαν ακολούθως προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν νέες προκλήσεις, διαρκείς παραβιάσεις καθώς 
και η μειονεκτική θέση συγκεκριμένων ομάδων, όπως οι γυναίκες, 
οι αυτόχθονες λαοί, τα άτομα με αναπηρία και οι μετανάστες. Ε-
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ξαιρετικής σημασίας ήταν επίσης η αναγνώριση στη Διακήρυξη 
της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών ότι δεν είναι δυνατόν να υ-
πάρξει ανάπτυξη χωρίς δικαιώματα του ανθρώπου. Εξ αυτού συ-
νεπάγεται ότι οι προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την επί-
τευξη των οχτώ Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας θεμελιώνο-
νται όλο και περισσότερο στους κανόνες και τις αξίες των δικαιω-
μάτων του ανθρώπου. 

Τα αδιαμφισβήτητα αυτά επιτεύγματα δεν μπορούν ωστόσο να 
επισκιάσουν την άνιση απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που σε όλα τα μέρη του κόσμου. Εκατομμύρια παιδιά, ιδιαίτερα 
κορίτσια, δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην 
υγεία και το δικαίωμα στην τροφή δεν διασφαλίζονται όπως πρέπει 
για σχεδόν ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ η έλλειψη 
πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση κοστίζει πο-
λυάριθμες ανθρώπινες ζωές σε πολλές χώρες. 

Οι προκλήσεις που συνδέονται με αυτά καθώς και άλλα προ-
βλήματα επιδεινώθηκαν από την υφιστάμενη παγκόσμια οικονο-
μική και χρηματοπιστωτική κρίση. Η εξελισσόμενη ύφεση προ-
κάλεσε την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας με την πα-
γκόσμια ανεργία να εκτινάσσεται σε ανώτατα επίπεδα από την έ-
ναρξη της κρίσης το 2008. Τα διογκούμενα εθνικά χρέη υπαγό-
ρευσαν τη λήψη μέτρων λιτότητας, τα οποία περιόρισαν δραματι-
κά τη δυνατότητα των ατόμων να ασκούν τα πιο θεμελιώδη δι-
καιώματά τους. Ιδιαίτερα επηρεάστηκαν οι μειονεκτούσες και πε-
ριθωριοποιημένες ομάδες, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι μετανάστες 
εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους, οι αυτόχθονες λαοί 
και οι πληθυσμοί που ζουν στη φτώχεια. Τέτοιες συνθήκες υπονό-
μευσαν την ικανότητα των κρατών να τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, κυρίως ως προς την 
απόλαυση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιω-
μάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, καταπιεστικά καθεστώτα επιτεί-
νουν με τις πολιτικές τους τη στέρηση των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου. 
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Η ιστορία γενικά αλλά και οι πρόσφατες εξελίξεις ειδικότερα 
διδάσκουν ότι η συνεχής τήρηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
απαιτεί διαρκή εγρήγορση. Εγρήγορση προκειμένου να προληφ-
θεί η επανάληψη φρικαλεοτήτων του παρελθόντος καθώς και η 
ανάδυση νέων απειλών. Η εκπαίδευση στα δικαιώματα του αν-
θρώπου συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Οι 
άνθρωποι τότε μόνο μπορούν να ασκήσουν και να διεκδικήσουν τα 
δικαιώματά τους αλλά και να σεβαστούν και να υπερασπιστούν τα 
δικαιώματα των άλλων όταν έχουν επαρκή γνώση των κανόνων 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των μηχανισμών προστασίας 
τους. Επιπλέον, μια αυξημένη επίγνωση των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου εκ μέρους όλων των φορέων συντελεί στην προαγωγή της 
εφαρμογής των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στην πρόληψη 
των παραβιάσεών τους. 

* * * 

Η ιδέα για τη συγγραφή του βιβλίου Τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου: Ερωτήσεις και Απαντήσεις εκπορεύεται από την ισχυρή 
πεποίθηση στην αξία της εκπαίδευσης στα δικαιώματα του ανθρώ-
που. Σκοπός του είναι να παράσχει στο ευρύτερο κοινό, κατά τρό-
πο συνοπτικό αλλά και ολοκληρωμένο, πληροφορίες για τους κα-
νόνες, τους θεσμούς και τους μηχανισμούς που αφορούν στα δι-
καιώματα του ανθρώπου. Η χρηστικότητα και η ξεκάθαρη διατύ-
πωσή του κατέστησαν αυτό το βιβλίο ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό 
βοήθημα για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Πρόκειται για την έκτη 
αγγλική έκδοση από το 1981, ενώ οι προηγούμενες εκδόσεις μετα-
φράστηκαν σε περισσότερες από 30 γλώσσες. 

Η νέα επικαιροποιημένη έκδοση διατηρεί τη δομή των προη-
γούμενων. Ειδικότερα, το πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζει 
συνοπτικά το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο του διεθνούς 
δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τις 
εποπτικές διαδικασίες για την εφαρμογή του, τους οργανισμούς 
και τους θεσμούς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, 
σημαντικά διεθνή γεγονότα και εκδηλώσεις, όπως επίσης και πρό-
σφατες εξελίξεις και νέες προκλήσεις. Το δεύτερο μέρος σχολιάζει 
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εν συντομία τα άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου, επεξηγώντας το περιεχόμενό τους και πα-
ρέχοντας παραδείγματα σχετικά με την πρακτική εφαρμογή τους. 

Ένα σταθερό χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου, και ένας από 
τους λόγους της επιτυχίας του, είναι τα σκίτσα του Plantu, ενός 
πασίγνωστου Γάλλου πολιτικού σκιτσογράφου και αφοσιωμένου 
ακτιβιστή υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι εμπνευσμένες 
απεικονίσεις του προσέθεσαν την πυγμή της τέχνης στον αγώνα 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την 
ευγνωμοσύνη μας στον καλλιτέχνη για τη διαρκή του υποστήριξη 
σε αυτή μας την προσπάθεια. 

Το έτος 2013 σηματοδοτεί την 20η επέτειο της Διακήρυξης και 
του Προγράμματος Δράσης της Βιέννης, που υιοθετήθηκε από την 
Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ελπί-
ζουμε ότι η έκδοση αυτή θα συμβάλλει με απτό τρόπο στην προα-
γωγή των αξιών της οικουμενικότητας, της αδιαιρετότητας, της 
αλληλεξάρτησης και της αλληλεπίδρασης όλων των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου. Αρχές που επαναβεβαιώθηκαν με κάθε επισημότη-
τα το 1993 από τη Διάσκεψη της Βιέννης. 

 
Leah Levin (συγγραφέας) 

Κωνσταντίνος Ταραράς (επιμελητής έκδοσης) 



Λίγα λόγια για τη συγγραφέα 

Η Leah Levin είναι διάσημη ειδικός σε θέματα δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, συγγραφέας πολλών άρθρων σχετικά με την παιδική 
εργασία και τα δικαιώματα του ανθρώπου και ενεργό μέλος αρκε-
τών μη-κυβερνητικών οργανώσεων, τόσο διεθνών όσο και εθνι-
κών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου. 

Εργάστηκε για αρκετά χρόνια και από διαφορετικές θέσεις για 
την πρώην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συνδέσμου 
των Ηνωμένων Εθνών στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τις οργανώσεις 
Anti-Slavery International και Redress καθώς και για το Πανεπι-
στήμιο του Essex. Από το 1982 έως το 1992, διετέλεσε διευθύ-
ντρια της οργάνωσης JUSTICE, που αποτελεί το βρετανικό πα-
ράρτημα της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών (International Commis-
sion of Jurists). Αποτελεί ενεργό μέλος του Εκδοτικού Συμβουλίου 
του International Journal of Human Rights και επίτιμο μέλος του 
Συμβουλίου της οργάνωσης JUSTICE. 

Το 1992 η κ. Levin παρέλαβε το διδακτορικό της τίτλο από το 
Πανεπιστήμιο του Essex και τον Δεκέμβριο του 2002 βραβεύτηκε 
με τον τίτλο Order of the British Empire για τις υπηρεσίες της στο 
διεθνές κίνημα για τα δικαιώματα του ανθρώπου. 

Η συνεργασία της με την ΟΥΝΕΣΚΟ αρχίζει στη δεκαετία του 
1970. Μεταξύ 1975 και 1985 συμμετείχε σε προγράμματα του ορ-
γανισμού για την εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου και 
από το 1980 έως το 1985 συνέβαλε στο έργο της ΟΥΝΕΣΚΟ με την 
ιδιότητα του μέλους της Εθνικής Επιτροπής ΟΥΝΕΣΚΟ του Ηνω-
μένου Βασιλείου. Το βιβλίο Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Ερωτή-
σεις και Απαντήσεις, που πρωτοεκδόθηκε το 1981, αποτελεί την πιο 
χειροπιαστή απόδειξη της παραγωγικής αυτής συνεργασίας. 



Λίγα λόγια για τον σκιτσογράφο 

Ο Plantu είναι ένας εξέχων Γάλλος πολιτικός σκιτσογράφος, πα-
σίγνωστος για την ευαισθησία του σε ζητήματα δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, στα οποία αφιέρωσε πολλά από τα σκίτσα του. Έχει 
συνεργαστεί με πολλές εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένων των Le 
Monde και Le Monde Diplomatique, Phosphore και της εβδομα-
διαίας L’Express. Στη Le Monde, ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 1972 
με ένα σκίτσο αφιερωμένο στον πόλεμο του Βιετνάμ, ενώ από το 
1985 ένα σκίτσο του Plantu φιλοξενείται καθημερινά στο πρωτο-
σέλιδο της εφημερίδας. Το 2012 ο Plantu γιορτάζει τη συμπλήρω-
ση 40 χρόνων συνεργασίας με την Le Monde αλλά και την έκδοση 
πλέον των 19000 σκίτσων. Έχει εκδώσει περισσότερες από 50 
συλλογές με τα σκίτσα του, στις οποίες περιλαμβάνονται Οι συμ-
βουλές του θείου DSK το 2011 και Πατήσαμε τις κάλπες το 2012 
από τον εκδοτικό οίκο Seuil, καθώς και Οι μορφές του στυλ με α-
πεικόνισεις του Plantu το 2011 από τον οίκο Hatier. 

Το έργο του Plantu παρουσιάστηκε σε πάμπολλες εκθέσεις στη 
Γαλλία και το εξωτερικό, ενώ ο ίδιος έχει δώσει συνεντεύξεις και 
ομιλίες σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Τον Οκτώβριο του 2006, 
ο Plantu δημιούργησε σε συνεργασία με τον Kofi Annan, ο οποίος 
διετέλεσε Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και τιμήθη-
κε το 2001 με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, το Ίδρυμα «Σκίτσα 
υπέρ της Ειρήνης». Η πρωτοβουλία αυτή συνενώνει 130 σκιτσο-
γράφους από όλες τις ηπείρους με στόχο να ενθαρρύνουν τους αν-
θρώπους, όπως και τα μέσα ενημέρωσης, να «αποβάλουν τη μι-
σαλλοδοξία» και να υπερασπίζονται την ελευθερία της έκφρασης.* 

                             
* Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα «Σκίτσα 

υπέρ της Ειρήνης» <http://www.cartooningforpeace.org>. 
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Ο Plantu τιμήθηκε με πολλά βραβεία ως αναγνώριση του έργου 
του, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Mumm το 1988 για το 
σκίτσο του ‘Ο Gordji στο δικαστή’, του Βραβείου μαύρου χιούμορ 
το 1989, ενώ το 1996 έλαβε το Ισπανικό Βραβείο Gat Perich (Διε-
θνές Βραβείο Γελοιογραφίας). Το 2010, κέρδισε το πρώτο βραβείο 
του 10ου Διεθνούς διαγωνισμού πολιτικού σκίτσου που απονέμεται 
από την Καναδική επιτροπή για την ελευθερία του τύπου για το 
σκίτσο του Μωάμεθ ‘Δεν πρέπει να σχεδιάζω’, ενώ τον Φεβρουά-
ριο του 2011 έλαβε το 2ο βραβείο του ΧΙΙΙ Παγκόσμιου Φεστιβάλ 
Σκίτσου του Πόρτο για το σκίτσο του σχετικά με τη δίωξη των 
Ρομά (τσιγγάνων). 

Πέρα από το βιβλίο Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Ερωτήσεις 
και Απαντήσεις (που πρωτοεκδόθηκε το 1981), τα σκίτσα του κο-
σμούν και μία άλλη επιτυχημένη έκδοση της ΟΥΝΕΣΚΟ, Εισαγω-
γή στη Δημοκρατία: 80 Ερωτήσεις και Απαντήσεις των David Bee-
tham και Kevin Boyle. Το καθένα από αυτά βιβλία έχει κυκλοφο-
ρήσει σε περίπου τριάντα γλώσσες. 



ΕYXAΡΙΣΤΙΕΣ 

Η έκδοση το 1981 από την ΟΥΝΕΣΚΟ του βιβλίου Τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου: Ερωτήσεις και Απαντήσεις απέβλεπε στο να ικανο-
ποιήσει την ανάγκη για εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τα δικαιώ-
ματα του ανθρώπου, απευθυνόμενο στο ευρύ κοινό και σε φοιτη-
τές, όπως επίσης και σε ακτιβιστές και μη-κυβερνητικές οργανώ-
σεις που εργάζονται για την προαγωγή των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου. 

Η ιδέα προήλθε από το Διεθνές Συνέδριο της ΟΥΝΕΣΚΟ για 
τη Διδασκαλία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έλαβε χώρα 
τον Σεπτέμβριο του 1978, σύσταση της οποίας αποτελούσε η ανά-
πτυξη πρωτοβουλιών για τη διδασκαλία των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου. 

Η πρώτη έκδοση υπήρξε προϊόν συνεργασίας με πολλούς διά-
σημους ακτιβιστές με δράση υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που, συμπεριλαμβανομένων των εκλιπόντων Martin Ennals και 
Paul Sieghart, του Nigel Rodley και του Brian Wrobel. Συνεργά-
στηκα τότε στενά με όλους αυτούς έχοντας ταυτόχρονα την ενεργό 
υποστήριξη και καθοδήγηση της ΟΥΝΕΣΚΟ, και ιδιαίτερα του 
Stephen Marks, που τότε εργαζόταν εκεί, ο οποίος και στρατολό-
γησε τον Plantu. Η εκφραστική δύναμη των σκίτσων του προσέ-
δωσε στο κείμενο σαφήνεια και παραστατικότητα. Χωρίς την εν-
θάρρυνση και τον ενθουσιασμό όλων αυτών, το παρόν βιβλίο μπο-
ρεί να μην είχε βγει ποτέ από το πιεστήριο. 

Έκτοτε υποβλήθηκε σε σταδιακή επεξεργασία προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις στο πεδίο των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου μέσα από πέντε νέες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν το 
1989, το 1996, το 2004, το 2009 και το 2012 αντίστοιχα. Μέχρι 
σήμερα έχει κυκλοφορήσει σε 36 γλώσσες. 
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Είμαι ευγνώμων στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που μου παραχώρησε απεριόρι-
στη πρόσβαση στους διάφορους τομείς της εξειδικευμένης γνώσης 
της, ενώ η πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση που έλαβα διασφά-
λισαν την ακρίβεια της έκφρασης. Επίσης ευχαριστώ θερμά τις 
διάφορες ειδικευμένες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών και τους 
διεθνείς οργανισμούς για το υλικό που μου διαβίβασαν αλλά και 
για τη γενικότερη συνδρομή τους στην ολοκλήρωση του κειμένου. 

Υπήρξαν πολλοί συνοδοιπόροι σε κάποιο κομμάτι ή στο μεγα-
λύτερο μέρος αυτού του ταξιδιού και δεν είναι δυνατόν να τους 
απαριθμήσω όλους. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτούς που με στήριξαν 
εξ αρχής σε αυτό το εγχείρημα, θα ήθελα να ξεχωρίσω και να απο-
τίσω φόρο τιμής στον εκλιπόντα Kevin Boyle του Πανεπιστημίου 
του Essex, στον Lee Swepston, πρώην στέλεχος της Διεθνούς Ορ-
γάνωσης Εργασίας, και στον John Packer. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΟΥΝΕΣΚΟ για την 
υποστήριξη αλλά και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και ι-
διαίτερα τους Κωνσταντίνο Ταραρά, με τον οποίο συνεργάστηκα 
για την προετοιμασία των τελευταίων εκδόσεων, και Vladimir Vo-
lodin, ο οποίος έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί. 

Leah Levin 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την ΟΥΝΕΣΚΟ και η Έδρα 
ΟΥΝΕΣΚΟ «Διαπολιτισμική Πολιτική για μια Δραστήρια και Αλ-
ληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποφάσισαν 
να εκδώσουν στα ελληνικά το βιβλίο της ΟΥΝΕΣΚΟ Τα Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου: Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 

Η προσπάθεια αυτή αποβλέπει στο να εφοδιάσει με ένα λει-
τουργικό και πρακτικό εγχειρίδιο πάνω στα δικαιώματα του αν-
θρώπου τόσο το ευρύ κοινό όσο και τις επαγγελματικές ομάδες με 
σημαντικό ρόλο στην προαγωγή τους, όπως νομικοί και δικαστι-
κοί, αλλά και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Απώτε-
ρος στόχος της είναι να συμβάλει στην ενίσχυση του σεβασμού 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα μας. 

Η εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελεί διαρκή 
ανάγκη· σήμερα δε αναδεικνύεται σε απόλυτη προτεραιότητα υπό 
τις παρούσες συνθήκες διογκούμενης ηθικής και οικονομικής κρί-
σης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απέναντι στους κινδύνους που 
ελλοχεύουν, η προσήλωση στις κοινές αξίες που μας ορίζουν ως 
μέλη της παγκόσμιας κοινότητας είναι μονόδρομος. Τέτοιες αξίες 
είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς αποτελούν το κοινό ιδανι-
κό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, 
ανεξαρτήτως κουλτούρας και πολιτισμού, θρησκείας και φιλοσο-
φικής παράδοσης. Η καλύτερη γνώση τους από όλους εμάς θα α-
ποτελέσει ασπίδα ενάντια στις καταχρήσεις και θα αποτρέψει την 
απεμπόληση πολύτιμων κεκτημένων. 

Το βιβλίο της ΟΥΝΕΣΚΟ αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για την 
διερεύνηση του ευρύτατου πεδίου γνώσης που είναι τα δικαιώματα 
του ανθρώπου. Γραμμένο με τρόπο απλό και σαφή επιτρέπει στον 
αναγνώστη να κατανοήσει τις βασικές αρχές που διέπουν το δίκαιο 
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για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και να γνωρί-
σει τους σχετικούς οργανισμούς και εποπτικούς μηχανισμούς που 
έχουν θεσμοθετηθεί. Σήμα κατατεθέν της έκδοσης από το 1981 και 
σημαντικό συστατικό της επιτυχίας της, όπως καταδεικνύει η κυ-
κλοφορία της σε 36 διαφορετικές γλώσσες, είναι τα σκίτσα του 
διάσημου σκιτσογράφου Plantu. Με την εκφραστική τους δύναμη 
προσδίδουν στο κείμενο παραστατικότητα και αμεσότητα. 

Η πρωτοβουλία αυτή ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την αποστο-
λή τόσο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής όσο και της Έδρας 
ΟΥΝΕΣΚΟ «Διαπολιτισμική Πολιτική για μια Δραστήρια και Αλ-
ληλέγγυα Ιθαγένεια». Ο θεσμός των Εθνικών Επιτροπών αποτελεί 
ιδιαιτερότητα της ΟΥΝΕΣΚΟ μέσα στο σύστημα των Ηνωμένων 
Εθνών. Μια ιδιαιτερότητα που εναρμονίζεται απόλυτα με τη φιλο-
σοφία ενός οργανισμού που δρα στους τομείς της εκπαίδευσης, 
των επιστημών, του πολιτισμού και της επικοινωνίας. Οι Εθνικές 
Επιτροπές αποτελούν τον επίσημο εθνικό φορέα συνεργασίας της 
ΟΥΝΕΣΚΟ με τα κράτη μέλη. Προάγουν ένα γόνιμο διάλογο με-
ταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων του εκάστοτε 
κράτους και της ΟΥΝΕΣΚΟ καθώς και εγείρουν γέφυρες μεταξύ 
της κοινωνίας των πολιτών και του Οργανισμού. 

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την ΟΥΝΕΣΚΟ, της οποίας 
έχω την τιμή να προεδρεύω, συμβάλλει ενεργά από την ίδρυσή της 
το 1991 στην προώθηση των αξιών και των προτύπων που πρε-
σβεύει ο Οργανισμός. Η αντιπροσωπευτική σύνθεσή της, που συ-
νενώνει μια πληθώρα φορέων και θεσμών, όπως υπουργεία και 
τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς φο-
ρείς, αλλά και σημαίνουσες προσωπικότητες, συνιστά συγκριτικό 
πλεονέκτημα που της επιτρέπει να επιτελέσει με επιτυχία τον ρόλο 
της όπως αυτός προσδιορίζεται από τον Καταστατικό Χάρτη της 
ΟΥΝΕΣΚΟ. 

Για είκοσι και πλέον χρόνια η Ελληνική Εθνική Επιτροπή έχει 
να επιδείξει σημαντικές αυτόνομες δράσεις αλλά και στενή συνερ-
γασία με την ΟΥΝΕΣΚΟ σε κρίσιμους τομείς και ζητήματα όπως 
η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η νεολαία, η ισότητα των φύλων, ο 
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κοινωνικός μετασχηματισμός, τα δικαιώματα του ανθρώπου γενι-
κότερα και τα δικαιώματα του παιδιού. 

Αρωγός στο έργο της Επιτροπής έχει σταθεί η Έδρα ΟΥΝΕ-
ΣΚΟ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θα ήθελα να εκφράσω τις 
θερμές μου ευχαριστίες στην ψυχή της Έδρας, την καθηγήτρια κα. 
Π. Νάσκου-Περράκη, αλλά και στα αφοσιωμένα στελέχη της για 
την πολύτιμη συνδρομή τους. 

Κλείνοντας οφείλω να ευχαριστήσω την ΟΥΝΕΣΚΟ που αντα-
ποκρίθηκε θετικά στην πρωτοβουλία μας να εκδώσουμε στην ελ-
ληνική γλώσσα το βιβλίο Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Ερωτή-
σεις και Απαντήσεις. Ελπίζουμε ότι η έκδοση αυτή θα συνεισφέρει 
αποτελεσματικά στη διάπλαση μιας αυθεντικής κουλτούρας δικαι-
ωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα. 

 
 

Αικατερίνη Τζιτζικώστα 

Πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την ΟΥΝΕΣΚΟ 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

«Η εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου είναι κάτι πολύ περισσό-
τερο από ένα μάθημα στα σχολεία ή από το θέμα στο οποίο είναι αφιε-
ρωμένος ένας εορτασμός. Αποτελεί μια διαδικασία που σκοπό έχει να 
εξοπλίσει τους ανθρώπους με τα εφόδια που χρειάζονται για να ζήσουν 
με ασφάλεια και αξιοπρέπεια» 

Κόφι Αννάν 
τέως Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών 

(Από το μήνυμα του Γεν. Γραμ. για τη 
Διεθνή Ημέρα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - 10 Δεκ. 2004) 

Η εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την πλήρη πραγμάτωση των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου. Την αξία της υπογραμμίζει ήδη από το 1948 η Οικουμε-
νική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου συναρτώντας 
την στο προοίμιό της με την ανάπτυξη του σεβασμού των δικαιω-
μάτων και αναγορεύοντας την στο άρθρο 26 σε αναπόσπαστο 
κομμάτι του δικαιώματος στην εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την Εκ-
παίδευση και Κατάρτιση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2011), 
ως τέτοια νοείται κάθε διαδικασία η οποία συγκεντρώνει τα ακό-
λουθα στοιχεία: συμβάλλει στη μετάδοση γνώσεων σχετικών με το 
περιεχόμενο και τις αρχές των δικαιωμάτων, ακολουθεί μια μεθο-
δολογία που ενσωματώνει τόσο τα δικαιώματα των διδασκομένων 
όσο και των διδασκόντων και συντελεί στη χειραφέτηση των ατό-
μων που καθίστανται έτσι ικανά να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 
αλλά και να σεβαστούν ή να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των 
συνανθρώπων τους. Επομένως, η εκπαίδευση στα δικαιώματα του 
ανθρώπου δεν εξαντλείται στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας, δευτε-
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ροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά περιλαμβάνει ο-
ποιαδήποτε εκπαιδευτική, παιδαγωγική και πληροφοριακή δρα-
στηριότητα, καθώς και προσπάθεια ευαισθητοποίησης που απο-
βλέπει στην προαγωγή μιας κουλτούρας δικαιωμάτων του ανθρώ-
που. 

Στο ευρύ αυτό πλαίσιο κατανόησης της εκπαίδευσης στα δι-
καιώματα του ανθρώπου εντάσσεται και η πρωτοβουλία της Ελλη-
νικής Εθνικής Επιτροπής για την ΟΥΝΕΣΚΟ και της Έδρας ΟΥ-
ΝΕΣΚΟ «Διαπολιτισμική Πολιτική για μια Δραστήρια και Αλλη-
λέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να εκδώσουν 
στα ελληνικά το βιβλίο της ΟΥΝΕΣΚΟ Τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου: Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 

Στόχος της έκδοσης είναι να ενισχύσει τις προσπάθειες της ελ-
ληνικής πολιτείας αλλά και όσων άλλων φορέων δραστηριοποιού-
νται σε αυτόν τον τομέα υπό συνθήκες που έγιναν περισσότερο 
αντίξοες λόγω της διαρκώς διογκούμενης οικονομικής και χρημα-
τοπιστωτικής κρίσης. Ευελπιστούμε επίσης ότι θα συμβάλλει σε 
μια μεγαλύτερη εξοικείωση φορέων της κοινωνίας των πολιτών με 
διαδικασίες και μηχανισμούς σε διεθνές επίπεδο που άπτονται των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, θεωρώντας ότι θα ήταν ιδιαίτερα ε-
πωφελής για το έργο τους. 

Η Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή εκτιμούν 
ότι μια τέτοια έκδοση απουσίαζε από την ελληνική βιβλιογραφία. 
Παρά την πληθώρα εξειδικευμένων επιστημονικών συγγραμμά-
των, μικρός παραμένει ο αριθμός των έργων που απευθύνονται σε 
ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Στα προτερήματα αυτού του 
βιβλίου καταγράφεται η αποτελεσματική διαχείριση του ευρύτα-
του τομέα γνώσεως που είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η 
συγγραφέας Leah Levin σκιαγραφεί με τρόπο συνοπτικό αλλά και 
περιεκτικό το πλέγμα κανόνων, μηχανισμών και οργανισμών που 
αφορούν στα δικαιώματα του ανθρώπου, υπογραμμίζοντας ταυτό-
χρονα κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις που θέτει η επικαιρότητα, 
όπως η αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και η 
προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης. Κατορθώνει έτσι να μεταδώ-
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σει στον αναγνώστη μια ελάχιστη κατανόηση κάποιων βασικών 
εννοιών και σημείων για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ενώ πα-
ράλληλα κατευθύνει και προσανατολίζει όσους επιθυμούν, είτε 
από προσωπικό είτε από επαγγελματικό ενδιαφέρον, να εντρυφή-
σουν περαιτέρω. Επιπλέον, ο κατ’άρθρο σχολιασμός της Οικουμε-
νικής Διακήρυξης στο δεύτερο μέρος του βιβλίου καθιστά περισ-
σότερο καταληπτές τις αφηρημένες διατάξεις της, φωτίζοντας μέ-
σα από απτά παραδείγματα το περιεχόμενο των δικαιωμάτων που 
θεμελιώνονται σε αυτήν. 

Η παιδαγωγική αξία της έκδοσης πηγάζει από την ξεκάθαρη 
δομή και τη συνοχή της, όπως και από την απλή γλώσσα που χρη-
σιμοποιεί για να αποδώσει και να εξηγήσει ιδιαίτερα σύνθετες έν-
νοιες. Την αξία αυτή ενισχύουν τα σκίτσα του γνωστού Γάλλου 
πολιτικού σκιτσογράφου Plantu. Με δηκτικό τρόπο στηλιτεύει συ-
μπεριφορές, πολιτικές και νοοτροπίες, προσδίδοντας στην έκδοση 
παραστατικότητα και αμεσότητα. Επιβεβαίωση όλων αυτών των 
χαρακτηριστικών και προτερημάτων συνιστά η διαχρονική επιτυ-
χία αυτού του βιβλίου, το οποίο εκδίδεται με τις απαραίτητες επι-
καιροποιήσεις από το 1981, έχοντας κυκλοφορήσει ήδη σε 36 δια-
φορετικές γλώσσες. 

Επιδίωξή μας είναι μέσα από μια στοχευμένη διανομή να ενι-
σχύσουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουν στον τομέα της εκ-
παίδευσης στα δικαιώματα του ανθρώπου εκπαιδευτικοί οργανι-
σμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών αλλά και επαγγελματικές ομάδες με σημαντικό ρόλο στην 
προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αποτελούν τον λόγο ύπαρξης της 
Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ «Διαπολιτισμική Πολιτική για μια Δραστήρια 
και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια», από την ίδρυσή της το 2004 στο Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας. Αποστολή της Έδρας είναι η προώθηση 
της έρευνας, κατάρτισης, πληροφόρησης και μετεκπαίδευσης στον 
τομέα της διαπολιτισμικής πολιτικής με άξονα την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ αποσκοπεί στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών της χώρας μας 
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σχετικά με τους στόχους της ΟΥΝΕΣΚΟ. Οι δράσεις της Έδρας 
τόσο σε ερευνητικό όσο και κοινωνικό επίπεδο προάγουν τον σε-
βασμό της πολιτισμικής παράδοσης του κάθε ατόμου ή ομάδας 
ατόμων, την απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, την καταπολέμηση κάθε 
μορφής διακρίσεων και την καλύτερη δυνατή ένταξη του ατόμου ή 
της ομάδας ατόμων στην κοινωνία. Τόσο η Ελληνική Εθνική Επι-
τροπή για την ΟΥΝΕΣΚΟ όσο και διάφοροι κρατικοί και μη-
κρατικοί φορείς και εταίροι συνδράμουν στις προσπάθειες της Έ-
δρας ΟΥΝΕΣΚΟ. 

Το βιβλίο Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Ερωτήσεις και Απα-
ντήσεις εστιάζεται στις ποικίλες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε 
παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο για την προστασία και προα-
γωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Κρίναμε λοιπόν σκόπιμο 
προκειμένου να διευκολύνουμε τη διασύνδεση των πληροφοριών 
που παρατίθενται με την ελληνική έννομη τάξη και πρακτική να 
παρουσιάσουμε στο εισαγωγικό αυτό σημείωμα εν συντομία τους 
τρόπους με τους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα στις διεθνείς διαδι-
κασίες, είτε αυτές είναι κανονιστικές είτε αφορούν στην εφαρμογή 
υιοθετηθέντων κανόνων, εξηγώντας συνοπτικά τις συνέπειες τους. 

Η προστασία και ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου αναδει-
κνύονται από το Σύνταγμα σε πρωταρχική υποχρέωση της Ελληνι-
κής Πολιτείας (Άρθρο 2 παρ. 1) και αναγνωρίζονται ως απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την επίτευξη της κοινωνικής προόδου (Άρθρο 
25 παρ. 2). Το Κράτος αναλαμβάνει τον ρόλο του εγγυητή των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, με την ευθύνη για τη διασφάλιση της 
ανεμπόδιστης και αποτελεσματικής άσκησής τους να διαχέεται στο 
σύνολο των κρατικών οργάνων (Άρθρο 25 παρ. 1). 

Καθοριστική συμβολή στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου σε εσωτερικό επίπεδο έχει η συμμετοχή της χώρας σε 
διεθνείς οργανισμούς, παγκόσμιους και περιφερειακούς, στην α-
ποστολή των οποίων περιλαμβάνεται η προαγωγή των δικαιωμά-
των του ανθρώπου. Μέσα από το πολύπλευρο έργο τους, κανονι-
στικό, ερευνητικό και επιμορφωτικό, καθοδηγούν, συμβουλεύουν 



Εισαγωγικό σημείωμα της ελληνικής έκδοσης 32 

και πληροφορούν τα μέλη τους. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι 
μέλος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (από τις 25 Οκτω-
βρίου 1945) καθώς και όλων των ειδικευμένων οργανώσεων του 
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, όπως ο Οργανισμός των Ηνω-
μένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτι-
σμό (ΟΥΝΕΣΚΟ), η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η Διεθνής 
Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωρ-
γίας (βλ. Μέρος Ι της έκδοσης, Ερωτήσεις 72 – 88). Συμμετέχει 
επίσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Α-
σφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση (βλ. Μέρος Ι της έκδοσης, Ερωτήσεις 89 – 104). 

Πρώτα από όλα, σημαντική επιρροή και ωφέλεια σε εθνικό επί-
πεδο απορρέει από το κανονιστικό έργο αυτών των οργανισμών, 
δηλαδή τη θέσπιση εκ μέρους τους προτύπων, κανόνων και αρχών 
που αφορούν σε μια πλειάδα θεμάτων και τομέων. Οι κανόνες αυ-
τοί κωδικοποιούνται σε διεθνείς συμβάσεις. 

Από την επικύρωσή τους με νόμο οι διεθνείς συμβάσεις αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και 
υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (Άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος). Ως συνέπεια της ενσωμάτωσης των διε-
θνών συμβάσεων στην ελληνική έννομη τάξη, οι διατάξεις τους 
μπορούν να τύχουν επίκλησης ενώπιον των εσωτερικών δικαστη-
ρίων, ενώ τα τελευταία φέρουν την υποχρέωση να μην εφαρμό-
ζουν εσωτερικούς νόμους που αντίκεινται σε αυτές. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Ελλάδα έχει επικυρώσει επτά από 
τις εννιά κύριες συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώ-
ματα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Σύμφω-
νου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του Διεθνούς Σύμ-
φωνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώμα-
τα, της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών Φυλετικών 
Διακρίσεων, της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων, της Σύμβα-
σης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της Σύμβασης για την Εξά-
λειψη Όλων των Μορφών Διάκρισης κατά των Γυναικών, και της 
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Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (συμβου-
λευτείτε στο Παράρτημα τον πλήρη κατάλογο των διεθνών συμ-
βάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα με τους αντίστοιχους κυρωτι-
κούς νόμους). Δεν έχει ωστόσο επικυρώσει ακόμα τη Διεθνή Σύμ-
βαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Μετανα-
στών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους και τη 
Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων από Εξαναγκα-
στική Εξαφάνιση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα υπήρξε μία από τις 48 χώρες 
που υπερψήφισαν στις 10 Δεκεμβρίου 1948 στη Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου, η οποία αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο για την 
μετέπειτα εξέλιξη του διεθνούς δικαίου για την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου αλλά και για τις προσπάθειες εφαρμο-
γής τους σε εθνικό επίπεδο, καθότι ενέπνευσε πάνω από 90 συ-
ντάγματα ανά τον κόσμο. 

Σε ότι αφορά στο κανονιστικό έργο των ειδικευμένων οργανώ-
σεων των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα έχει επικυρώσει μεγάλο 
μέρος των συμβάσεων της ΔΟΕ, σε τομείς όπως η αναγκαστική 
εργασία και η παιδική εργασία, καθώς και συμβάσεις της ΟΥΝΕ-
ΣΚΟ που άπτονται των πολιτιστικών δικαιωμάτων, όπως οι πιο 
πρόσφατες για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
(2003) και για την προστασία και προαγωγή της πολυμορφίας των 
πολιτιστικών εκφράσεων (2005). 

Σε περιφερειακό επίπεδο, η χώρα έχει επικυρώσει την πλειο-
ψηφία των σχετικών συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, με 
σημαντικότερη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. 
Επίσης, δεσμεύεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία απο-
τύπωσε ρητά και με σαφήνεια τη θέση των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου στο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναβάθμισε 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (2000) καθιστώντας τον 
πράξη ισοδύναμης ισχύος με τις Συνθήκες. 
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Σημαντικά οφέλη για την καλύτερη εφαρμογή των διεθνών 
συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο προκύπτουν από την υποβολή της 
χώρας στον εποπτικό έλεγχο μηχανισμών και οργάνων που είτε 
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη σύμβαση την οποία αναλαμβάνουν 
να παρακολουθούν είτε δυνάμει του καταστατικού των κατά περί-
πτωση οργανισμών. Οι μηχανισμοί αυτοί αξιολογούν περιοδικά 
τον βαθμό συμμόρφωσης των κρατών μερών ως προς τις συμβατι-
κές τους υποχρεώσεις και προβαίνουν σε συστάσεις σχετικά με τα 
ζητήματα που κρίνουν ότι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Βασίζο-
νται για αυτή τους την αξιολόγηση σε μια πλειάδα πηγών, στις ο-
ποίες περιλαμβάνονται πέρα από τις επίσημες εθνικές (κρατικές) 
εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων και ανε-
ξάρτητων αρχών. 

Στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα υπόκειται στον 
έλεγχο των επιτροπών που παρακολουθούν τις επτά κύριες συμβά-
σεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου τις οποίες έχει κυρώσει. 
Ταυτόχρονα συμμετέχει στη διαδικασία της Οικουμενικής Περιο-
δικής Εξέτασης υπό το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Ελλάδας, όπως και κάθε 
εξεταζόμενου κράτους, να αποδεχτεί το σύνολο ή μέρος των συ-
στάσεων που διατυπώνει το Συμβούλιο, περιβάλλοντας τες έτσι με 
μεγαλύτερη νομιμοποίηση. Η πρώτη έκθεση της Ελλάδας εξετά-
στηκε το 2011. Ανάμεσα στις συστάσεις που έγιναν αποδεκτές ή-
ταν αυτές που αφορούσαν στην επεξεργασία και εφαρμογή ενός 
εθνικού σχεδίου δράσης για το άσυλο και τη διαχείριση της μετα-
νάστευσης, την αντιμετώπιση της διακίνησης ανθρώπων, την εξά-
λειψη στερεοτύπων που συντηρούν τις διάφορες μορφές διακρίσε-
ων και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, τον αποτε-
λεσματικότερο έλεγχο των οργάνων της τάξης και του σωφρονι-
στικού συστήματος καθώς και την αποδοτικότερη και ταχύτερη 
απονομή δικαιοσύνης. 

                             
 Όλα τα έγγραφα αυτής της εξέτασης είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ιστο-
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Παράλληλα, η Ελλάδα έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση 
στους εντολοδόχους των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου να επισκεφτούν τη χώρα στο πλαίσιο 
της αποστολής τους. Οι πιο πρόσφατες εκθέσεις ήταν αυτές του 
ειδικού εισηγητή για την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και 
πορνογραφία (2005), του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για Θέ-
ματα Μειονοτήτων (2009) και του Ειδικού Εισηγητή για τα Βασα-
νιστήρια και Άλλες Μορφές Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτι-
κής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (2010). 

Τέλος, άμεση επίπτωση στην απόλαυση των δικαιωμάτων στον 
ελλαδικό χώρο έχουν οι διαδικασίες ατομικών προσφυγών ή κα-
ταγγελιών που έχει αναγνωρίσει η χώρα στο πλαίσιο της συμμετο-
χής της σε συμβάσεις που έχουν υιοθετηθεί τόσο σε παγκόσμιο 
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτές οι διαδικασίες επιτρέπουν 
στα άτομα που θεωρούν ότι δράσεις ή παραλείψεις κρατικών φο-
ρέων παραβίασαν τα δικαιώματά τους, και εφόσον πληρούνται 
κάποιες προϋποθέσεις, να προσφύγουν σε διεθνή δικαιοδοτικά ή 
οιονεί δικαιοδοτικά όργανα ζητώντας αποκατάσταση, νομική, δι-
οικητική ή χρηματική. Πέρα από την προφανή σημασία τους για 
τους άμεσα ενδιαφερόμενους, οι προσφυγές αυτές συνηγορούν 
στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη συνολική εικόνα 
μιας χώρας ως προς την πραγμάτωση των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου καθώς φέρνουν στο προσκήνιο υποβόσκουσες τάσεις και 
επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις ή και ενδεχόμενα κενά στο νομι-
κό της οικοδόμημα. Από την πλευρά της η Ελλάδα έχει αναγνωρί-
σει στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών την αρμοδιότητα της Επι-
τροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Επιτροπής κατά των Βα-
σανιστηρίων, της Επιτροπής για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών 
Διάκρισης κατά των Γυναικών, της Επιτροπής για την Εξάλειψη 

                             

σελίδα: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/GRSession11.aspx. 
 Για τις πιο πρόσφατες εκθέσεις οργάνων και μηχανισμών των Ηνωμέ-

νων Εθνών που αφορούν στην Ελλάδα επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: 
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/GRIndex.aspx. 
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Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων, της Επιτροπής για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία. Αντίστοιχα σε περιφερειακό επίπεδο, 
τεράστια επιρροή στην ελληνική έννομη τάξη ασκεί με την πλού-
σια νομολογία του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, ενώ αυξανόμενο ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει 
όσο προχωρεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση το Δικαστήριο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 

* * * 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι μας τιμά ιδιαίτερα 
η εμπιστοσύνη με την οποία περιέβαλε η ΟΥΝΕΣΚΟ την πρωτο-
βουλία της κυκλοφορίας στα ελληνικά της έκδοσης Τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου: Ερωτήσεις και Απαντήσεις και ελπίζουμε στη συνέ-
χιση της συνεργασίας μας. 

Εκφράζουμε επίσης την ευγνωμοσύνη μας στην Ελληνική Ε-
θνική Επιτροπή για την ΟΥΝΕΣΚΟ χάρη στη γενναιοδωρία και 
την υποστήριξη της οποίας κατέστη δυνατή η υλοποίηση αυτού 
του εγχειρήματος. 

Για την ολοκλήρωση της δύσκολης μεταφραστικής προσπάθει-
ας στηριχτήκαμε στον ενθουσιασμό, τη φιλομάθεια και την ευσυ-
νειδησία των φοιτητών του Τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης στην Έδρα ΟΥ-
ΝΕΣΚΟ. Τις θερμές μας ευχαριστίες αξίζουν ιδιαίτερα: οι Ασατί-
δης Ανέστης, Βισκαδουράκη Ιωάννα, Γιαννουτάκη Ελένη, Γραμ-
ματίκα Βασιλική, Δημούλη Μαρία, Ευαγγέλου Αιμιλία, Ζάμπρα 
Αλίκη, Θεοδωρίου Ελπίδα, Καμπισόπουλος Πολυχρόνης, Κοσκινά 
Στεφανία, Κουσούρης Παναγιώτης, Κρεμόνας Πέτρος, Κρομμύδας 
Παναγιώτης, Λιάρας Κυριάκος – Χρήστος, Μπολοτάκη Ευσταθία, 
Μπόσκου Σταματία, Νανάση Θώμη, Ξενοκράτης Γεώργιος, Ουρο-
λίδης Γεώργιος, Παληγιάννης Βασίλειος, Παπαγγελή Ανδρομάχη, 
Παπαθεοδώρου Αλεξάνδρα, Ραντίδης Εμμανουήλ, Σαρήπαπα Διο-
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νυσία, Τουρλάκη Αθανασία, Τσιφτζής Ζαφείρης, Τσουκαλάς Δη-
μήτριος, Τσούλου Αναστασία, Χατζησάββα Χρυσούλα, Ωραιο-
πούλου Παναγιώτα. 

Π. Νάσκου-Περράκη, Καθηγήτρια-Διευθύντρια της Έδρας 
ΟΥΝΕΣΚΟ 

Κ. Ταραράς Ειδικός επί προγραμμμάτων για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου, ΟΥΝΕΣΚΟ 

Δρ. Κ. Χαΐνογλου, Συνεργάτις στην Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ 



 



ΜΕΡΟΣ  Ι  

∆ιεθνές ∆ίκαιο για την Προστασία 
των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου: 

Ερωτήσεις και Απαντήσεις 

∆ικαιώματα του ανθρώπου: γενική εισαγωγή 

1. Τι εννοούμε με τον όρο «δικαιώματα του ανθρώπου»; 

Οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώμα-
τα. Αυτά αποτελούν ηθικές διεκδικήσεις που είναι αναφαίρετες και 
εγγενείς σε όλα τα άτομα δυνάμει της ανθρώπινης φύσης τους. Οι 
διεκδικήσεις αυτές έχουν μετουσιωθεί και διατυπωθεί στο σύνολο 
των κανόνων που σήμερα αποκαλούμε δικαιώματα του ανθρώπου. 
Έχουν μετουσιωθεί σε νομικά δικαιώματα, που έχουν θεσπιστεί 
σύμφωνα με τις νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες των κοινωνιών, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η βάση αυτών των νο-
μικών δικαιωμάτων είναι η συναίνεση των κυβερνωμένων, δηλαδή 
η συναίνεση των φορέων αυτών των δικαιωμάτων. 

2. Είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου παγκoσμίως αποδεκτά; 

Οι αξίες της αξιοπρέπειας και της ισότητας όλων των μελών της 
ανθρώπινης φυλής, όπως πολλές άλλες βασικές αρχές οι οποίες 
διέπουν αυτά που σήμερα αποκαλούμε δικαιώματα του ανθρώπου, 
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απαντώνται σχεδόν σε κάθε κουλτούρα και πολιτισμό, σε κάθε 
θρησκεία και φιλοσοφική παράδοση.1 Η ιδέα ότι υπάρχουν κοινοί 
κανόνες για όλους τους πολίτες χρονολογείται πολλούς αιώνες 
πριν. Καμία παράδοση δεν αρνείται την ύπαρξη μιας θεμελιώδους 
ευημερίας του ανθρώπου, η άνθηση της οποίας απαιτεί τον σεβα-
σμό των σημαντικότερων αναγκών του. Κάποιοι αμφισβητούν τη 
σημασία αυτής της παραδοχής στην πράξη. Ωστόσο, τα δικαιώμα-
τα του ανθρώπου αποτελούν ένα μέσο να θεσπίζεται μια ελάχιστη 
κατανόηση του περιεχομένου της ανθρώπινης ευημερίας, και θέ-
τουν ως εκ τούτου ένα όριο το οποίο οι αμφισβητήσεις δεν θα πρέ-
πει να παραβιάζουν. Καμία αντιπαράθεση δεν πρέπει να δικαιολο-
γεί την απώλεια αθώων ανθρώπων, να καθιστά τον βιασμό αποδε-
κτό, ή να επιτρέπει σε μια κυβέρνηση να εκθέτει τον πληθυσμό της 
σε λιμοκτονία. Καμία διαφωνία δεν μπορεί να δικαιολογήσει την 
εξαφάνιση αυτών με τους οποίους διαφωνούμε. 

3. Πώς αναπτύχθηκε η ιδέα της προστασίας των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου; 

Η πεποίθηση ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου θα έπρεπε να προσ-
διοριστούν και να προστατευτούν πήρε σταδιακά τη μορφή γρα-
πτών κανόνων. Πολλά και σημαντικά ορόσημα άνοιξαν τον δρόμο, 
όπως, στην Αγγλία, η «Magna Carta» (1215), η «Petition of Right» 
(1628) και ο Νόμος περί των δικαιωμάτων (1689). Κατά τη διάρ-
κεια του 18ου αιώνα, οι αρχικές ιδέες του φυσικού δικαίου εξελί-
χτηκαν στην αποδοχή των φυσικών δικαιωμάτων ως νομικών δι-
καιωμάτων και έτσι τα δικαιώματα αυτά ενσωματώθηκαν για πρώ-
τη φορά σε εθνικά συντάγματα. Το γεγονός αυτό αντανακλούσε 
μια σχεδόν συμβατική σχέση μεταξύ του κράτους και του ατόμου, 
που έδινε έμφαση στο ότι η δύναμη του κράτους εκπορευόταν από 

                             

1. Δυο σημαντικές δημοσιεύσεις που εξετάζουν τις διαφορετικές κατηγο-
ρίες των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι: Human Rights, Comments and 
Interpretations, UNESCO (ed.), London/New York, Alban Wingate, 1948, 
και Jeanne Hersch (ed.) Birthright of Man, Paris, UNESCO, 1969 
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τη σύμφωνη γνώμη του ελεύθερου ατόμου. Η Γαλλική Διακήρυξη 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1789, όπως 
και η Αμερικανική Διακήρυξη περί των Δικαιωμάτων του 1791, 
βασίστηκαν σε αυτή τη σχέση. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, 
την αρχή αυτή υιοθέτησε ένας αριθμός ανεξάρτητων κρατών. Πα-
ρά την αναγνώρισή τους στα εθνικά συντάγματα, τα δικαιώματα 
του ανθρώπου μερικές φορές περιορίστηκαν ή καταργήθηκαν με 
νόμο ή αυθαιρέτως ή ως αποτέλεσμα της δράσης ανεπίσημων κοι-
νωνικών μηχανισμών. Επιπλέον, τα δικαιώματα του ανθρώπου, 
παρά την υπόστασή τους ως νομικά δικαιώματα, συχνά παραβιά-
ζονταν από τα ίδια τα κράτη. 

4.  Ποια ήταν τα πρώτα βήματα για την προστασία των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου σε διεθνές επίπεδο; 

Οι πρώτες Διεθνείς Συνθήκες σχετικά με τα δικαιώματα του αν-
θρώπου συνδέονταν με την αποδοχή της ανεξιθρησκίας (π.χ. η 
Συνθήκη της Βεστφαλίας του 1648) και την κατάργηση της δου-
λείας. Το 1815 το Συνέδριο της Βιέννης είχε ήδη καταδικάσει το 
θεσμό της δουλείας, ενώ ένας αριθμός διεθνών συνθηκών για την 
κατάργηση της δουλείας έκανε την εμφάνισή του στο δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα (π.χ. η Συνθήκη της Ουάσιγκτον του 1862 και τα 
έγγραφα των Διασκέψεων των Βρυξελλών του 1867 και 1890 και 
του Βερολίνου του 1885). Έναν άλλο τομέα διεθνούς συνεργασίας 
αποτελούσε η θέσπιση νόμων που αφορούσαν στη διεξαγωγή πο-
λέμου (π.χ. η Διακήρυξη των Παρισίων του 1856, η Πρώτη Σύμ-
βαση της Γενεύης του 1864 και η Δεύτερη του 1906, και οι Συμ-
βάσεις της Χάγης του 1899 και του 1907). Η ίδρυση της Διεθνούς 
Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού το 1864 συνεισέφερε σημαντικά 
σε αυτές τις εξελίξεις.2 

                             

2. Ο Henri Dunant (1828–1910 Ελβετία) ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, 
και ο Frédéric Passy (Γαλλία) ήταν οι πρώτοι που τους απονεμήθηκε το Βρα-
βείο Νόμπελ (1901). 
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Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, γενικεύθηκε 
η πεποίθηση ότι μόνες τους οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να 
διασφαλίσουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, και ότι αυτό απαιτεί 
διεθνείς εγγυήσεις. Παρά το ότι το Καταστατικό της Κοινωνίας 
των Εθνών, του πρώτου παγκόσμιου διακυβερνητικού οργανισμού 
που ιδρύθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ανέφερε τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, η Κοινωνία των Εθνών επιχείρησε να 
αναλάβει την προστασία τους με διεθνή μέσα. Ωστόσο, η μέριμνά 
της περιοριζόταν κυρίως στη θέσπιση συγκεκριμένων προϋποθέ-
σεων για την προστασία των μειονοτήτων σε λίγες μόνο χώρες. 

Οι κανόνες που καθόριζαν το καθεστώς των βιομηχανικών ερ-
γατών, οι οποίοι είχαν θεσπιστεί στις αρχές του 20ου αιώνα, αποτέ-
λεσαν το αντικείμενο περαιτέρω διεθνών συμφωνιών που εκπονή-
θηκαν από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, μετά την ίδρυσή της το 
1919. Η Διεθνής Σύμβαση περί Δουλείας, που υπογράφηκε στη 
Γενεύη στις 25 Σεπτεμβρίου 1926, ήταν το αποκορύφωμα μακρών 
προσπαθειών που στόχευαν στην κατάργηση της δουλείας. Συμ-
βάσεις σχετικές με την προστασία των προσφύγων υιοθετήθηκαν 
το 1933 και το 1938. Ωστόσο, παρά τις εξελίξεις αυτές, το δίκαιο 
της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν αναδύθηκε 
την περίοδο του μεσοπολέμου. 

Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, που επιβλήθηκαν σε αρκετές 
χώρες κατά τις δεκαετίες του 1920 και 1930, παραβίασαν κατάφω-
ρα τα δικαιώματα του ανθρώπου στην επικράτειά τους και ακο-
λούθως κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου σε 
κατεχόμενα εδάφη. Αυτή η περίοδος σημαδεύτηκε από μαζική α-
παξίωση της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, συμπεριλαμβα-
νομένου του αφανισμού ολόκληρων πληθυσμιακών ομάδων εξαι-
τίας της φυλής, της θρησκείας ή της εθνικότητάς τους. Η εμπειρία 
του πολέμου οδήγησε σε μια ολοένα και αυξανόμενη πεποίθηση 
ότι η αποτελεσματική διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου ήταν μια εκ των βασικών προϋποθέσεων για την πα-
γκόσμια ειρήνη και πρόοδο. 
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5. Πώς αντανακλάται η ιδέα της διεθνούς προστασίας των δικαιω-
μάτων του ανθρώπου στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών; 

Η σημασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτυπώθηκε αλλά 
και ενισχύθηκε από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που υπο-
γράφηκε στις 26 Ιουνίου 1945. Ο Χάρτης δηλώνει τους θεμελιώ-
δεις σκοπούς του παγκόσμιου οργανισμού, δηλαδή: «(Εμείς οι 
Λαοί των Ηνωμένων Εθνών αποφασισμένοι) να σώσουμε τις ερχό-
μενες γενεές από τη μάστιγα του πολέμου» και «να διακηρύξουμε 
και πάλι την πίστη μας στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στην 
αξιοπρέπεια και στην αξία του ανθρώπου και στα ίσα δικαιώματα 
ανδρών και γυναικών». Το Άρθρο 1 του Χάρτη ορίζει ότι ένας από 
τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών είναι να επιτυγχάνουν διεθνή 
συνεργασία «για την ανάπτυξη και ενθάρρυνση του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών για 
όλους, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας», ενι-
σχύοντας έτσι την αρχή της μη-διάκρισης. Το Άρθρο 55 εκφράζει 
έναν παρόμοιο σκοπό, ενώ κατά το Άρθρο 56 όλα τα μέλη των 
Ηνωμένων Εθνών «αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν για 
την επίτευξη των σκοπών που εκτίθενται στο Άρθρο 55, είτε όλα 
μαζί είτε το καθένα ξεχωριστά, σε συνεργασία με τον Οργανισμό». 
Οι διατάξεις του Χάρτη έχουν την ισχύ θετικού διεθνούς δικαίου 
δεδομένου ότι ο Χάρτης είναι μία συνθήκη και ως εκ τούτου ένα 
νομικά δεσμευτικό κείμενο. Όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων 
Εθνών πρέπει να εκπληρώνουν, καλή τη πίστη, τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τον Χάρτη. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι υπο-
χρεώσεις να προωθούν τα δικαιώματα του ανθρώπου και να συ-
νεργάζονται με τα Ηνωμένα Έθνη όπως και με άλλους διεθνείς 
φορείς για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού. Ωστόσο, ο 
Χάρτης δεν εξειδικεύει τα δικαιώματα του ανθρώπου και δεν ε-
γκαθιδρύει κάποιο συγκεκριμένο μηχανισμό για να διασφαλίσει 
την εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη. 
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6.  Συνιστά ο διεθνής έλεγχος των εκθέσεων ενός κράτους ως προς 
την εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου παρέμβαση στις 
εσωτερικές του υποθέσεις; 

Το κράτος είναι ο εγγυητής και προστάτης των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και, σύμφωνα με έναν εθιμικό κανόνα που ρυθμίζει τις 
σχέσεις μεταξύ κρατών, καταρχήν οι κυβερνήσεις δεν έχουν το 
δικαίωμα να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου κρά-
τους. 

Μερικά κράτη συνεχίζουν να επιδεικνύουν ευαισθησία και να 
τηρούν αμυντική στάση αναφορικά με τον έλεγχο της πρακτικής 
τους ως προς τα δικαιώματα του ανθρώπου. Τα κράτη αυτά εξακο-
λουθούν να επικαλούνται το Άρθρο 2 παρ.7 του Χάρτη των Ηνω-
μένων Εθνών, το οποίο ορίζει ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν πρέπει να 
επεμβαίνουν «σε ζητήματα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική 
δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους». Ωστόσο, τέτοιου είδους συ-
μπεριφορά αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως μια προ-
σπάθεια να αποφευχθεί η εκπλήρωση ορισμένων υποχρεώσεων 
υπό το διεθνές δίκαιο και δεν έχει εμποδίσει ζητήματα δικαιωμά-
των του ανθρώπου να αναδειχτούν στο πλαίσιο του συστήματος 
των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 
αναγνωρίζει ότι η ειρήνη και η σταθερότητα μεταξύ των εθνών 
συνδέονται με την αναγνώριση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, και επιδιώκει να εγκαθιδρύσει τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες τόσο η ειρήνη όσο και τα δικαιώματα του ανθρώ-
που, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και οικονομικής προό-
δου όλων των λαών, μπορούν να πραγματωθούν. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξε 
ομόφωνα το 1992 ότι η διεθνής κοινότητα «δεν μπορεί πλέον να 
επιτρέψει η προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων να σταματά 
στα εθνικά σύνορα». Το 1993, η Διακήρυξη και το Πρόγραμμα 
Δράσης της Βιέννης, που υιοθετήθηκε από τη Παγκόσμια Διάσκε-
ψη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όριζε ότι «η προαγωγή και η 
προστασία όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι μια εύλογη 
μέριμνα της διεθνούς κοινότητας» (Άρθρο 4). Παρομοίως, στην 
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Απόφαση 48/125 της 20ης Δεκεμβρίου 1993, η Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών επαναβεβαίωσε ότι είναι «σκοπός των Η-
νωμένων Εθνών και καθήκον όλων των κρατών μελών…να προω-
θούν και να ενθαρρύνουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και να παραμένουν σε ε-
γρήγορση αναφορικά με παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που οπουδήποτε και αν αυτές λαμβάνουν χώρα». Η Aπόφαση υπο-
γράμμισε επίσης ότι «η προώθηση, η προστασία και η πλήρης 
πραγμάτωση όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμε-
λιωδών ελευθεριών, ως εύλογες ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας, 
πρέπει να καθοδηγούνται από τις αρχές της μη επιλεκτικότητας, της 
αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας». 

Το Καταληκτικό Κείμενο της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής 
του 2005 υπογράμμισε την ευθύνη όλων των κρατών να σέβονται 
τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες για 
όλους και αναγνώρισε τα δικαιώματα του ανθρώπου ως βασικές 
αξίες και αρχές των Ηνωμένων Εθνών.3 

 

 

– Ευχαριστώ. ∆εν θα 
πάρω. Έχω ό,τι 
χρειάζομαι! 

(Στη σελίδα:  
∆ικαιώματα του 

Ανθρώπου. 
Στον χαρτοφύλακα: 
Ηνωμένα Έθνη) 

                             

3. Απόφαση 60/1 της Γενικής Συνέλευσης, της 24ης Οκτωβρίου 2005, Κα-
ταληκτικό Κείμενο της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής . 
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∆ιεθνής Βίβλος των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου 

7.  Ποιες πράξεις συναποτελούν τη ∆ιεθνή Βίβλο των ∆ικαιωμάτων 
του Ανθρώπου; 

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που ιδρύθηκε το 
1945 (και αντικαταστάθηκε από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου το 2006), επιφορτίστηκε με τη σύνταξη μιας Διεθνούς 
Βίβλου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία θα καθόριζε τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τις ελευθερίες που αναφέρονταν 
στον Χάρτη. Ένα σημαντικό βήμα για τη σύνταξη της Διεθνούς 
Βίβλου πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948, όταν η Γενι-
κή Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «ως το κοινό ιδανικό 
στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη».4 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
αποτέλεσε το πρώτο μέρος της Διεθνούς Βίβλου. Τα άλλα μέρη, 
που είχαν στόχο να επεξεργαστούν το περιεχόμενο των διατάξεων 
της Διακήρυξης, χρειάστηκε πολλά χρόνια μέχρι να ολοκληρω-
θούν. Στις 16 Δεκεμβρίου 1966, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμέ-
νων Εθνών υιοθέτησε δύο Σύμφωνα: το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και το Διε-
θνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, καθώς 
και ένα Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο επέτρεπε την υποβο-
λή ατομικών αναφορών για παραβιάσεις των δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται στο Σύμφωνο. Με την υιοθέτηση αυτών των πρά-
ξεων, η διεθνής κοινότητα συμφώνησε ως προς το περιεχόμενο 
των δικαιωμάτων που ορίζονταν στην Οικουμενική Διακήρυξη, 
αλλά και σε μέτρα για την εφαρμογή τους. Περαιτέρω επεξεργασία 
έλαβε χώρα όταν η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιο-

                             

4. Υιοθετήθηκε με 48 ψήφους υπέρ, 8 αποχές και καμία αρνητική ψήφο. 
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θέτησε, τον Δεκέμβριο του 1989, το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτό-
κολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώ-
ματα, που στόχευε στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Επιπλέ-
ον, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οι-
κονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, που υιοθετή-
θηκε τον Δεκέμβριο του 2008, επιτρέπει την υποβολή ατομικών 
αναφορών στην Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πο-
λιτιστικά Δικαιώματα για παραβιάσεις των δικαιωμάτων που κα-
τοχυρώνονται στο Διεθνές Σύμφωνο.5 

Η υιοθέτηση των δύο αυτών Συμφώνων επικύρωσε την απόφα-
ση της Γενικής Συνέλευσης του 1950 ότι «η απόλαυση των ατομι-
κών και πολιτικών δικαιωμάτων από τη μια και των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων από την άλλη είναι αλ-
ληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες έννοιες». 

8. Είναι όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου εξίσου σημαντικά; 

Τα δικαιώματα του ανθρώπου περιλαμβάνουν ατομικά, πολιτικά, 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Η Οικουμενι-
κή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν διακρίνει τα 
δικαιώματα που κωδικοποιούνται σε αυτή ως προς τη σπουδαιότη-
τά τους και δεν τα κατατάσσει ιεραρχικά. Στην πράξη, ωστόσο, για 
αρκετές δεκαετίες, τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δι-
καιώματα, αντίθετα με τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, αντι-
μετωπίζονταν πρωτίστως ως επιδιώξεις που συνεπάγονταν περιο-
ρισμένες νομικές υποχρεώσεις για τα κράτη. Αυτή η διχοτόμηση, 
τροφοδοτούμενη σε μεγάλο βαθμό από τον πολιτικό και ιδεολογι-
κό διχασμό του Ψυχρού Πολέμου, εκδηλώθηκε στην πράξη με την 
επεξεργασία και τη διατύπωση δύο ξεχωριστών Διεθνών Συμφώ-
νων, που υιοθετήθηκαν το 1966, αναφορικά με τα ατομικά και πο-
λιτικά δικαιώματα και με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστι-
κά δικαιώματα αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, το 1968 η Διακήρυξη 
της Τεχεράνης στη Διεθνή Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του Αν-

                             

5. Απόφαση 63/117 της Γενικής Συνέλευσης, της 10ης Δεκεμβρίου 2008. 
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θρώπου επιβεβαίωσε ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι θε-
μελιώδεις ελευθερίες είναι αδιαίρετα. Οι κοσμοϊστορικές πολιτικές 
αλλαγές που ακολούθησαν το τέλος του Ψυχρού Πολέμου άνοιξαν 
τον δρόμο για την προαγωγή και προστασία όλων των δικαιωμά-
των του ανθρώπου παγκοσμίως, στην ίδια βάση και με την ίδια 
έμφαση. Το 1993, η Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης της 
Βιέννης που υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, ανατρέχοντας στην Οικουμενική Δια-
κήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επαναβεβαίωσε την αρ-
χή της αδιαιρετότητας, της αλληλεξάρτησης και της αλληλεπίδρα-
σης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σύμφωνα με αυτή την 
αρχή, όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι αλληλένδετα και 
εξίσου σημαντικά για την πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προ-
σωπικότητας και ευημερίας. Έτσι, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί 
γνήσια και αποτελεσματική εφαρμογή των ατομικών και πολιτι-
κών δικαιωμάτων χωρίς τον σεβασμό των οικονομικών, κοινωνι-
κών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Το Καταληκτικό Κείμενο της 
Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής του 2005 επαναβεβαίωσε ότι όλα 
τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι αδιαίρετα, αλληλένδετα και 
ενισχύονται αμοιβαία, υπογραμμίζοντας επίσης ότι «πρέπει να 
τυγχάνουν δίκαιης και ίσης μεταχείρισης, στην ίδια βάση και με 
την ίδια έμφαση».6 

9. Ποια δικαιώματα του ανθρώπου κατοχυρώνονται στην Οικουμε-
νική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου; 

Τα δικαιώματα του ανθρώπου διακρίνονται γενικά σε δύο κατηγο-
ρίες. Η πρώτη αναφέρεται στα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, 
τα οποία περιλαμβάνουν: το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και 
την ασφάλεια του ατόμου, την ελευθερία από τη δουλεία και τα 
βασανιστήρια, την ισότητα απέναντι στο νόμο, την προστασία ε-
νάντια στην αυθαίρετη σύλληψη, κράτηση ή εξορία, το δικαίωμα 

                             

6. Απόφαση 60/1 της Γενικής Συνέλευσης, της 24ης Οκτωβρίου 2006, Κα-
ταληκτικό Κείμενο της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής. 
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για δίκαιη δίκη, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, την πολιτική συμμε-
τοχή, το δικαίωμα γάμου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες της σκέψης, 
της συνείδησης και της θρησκείας, της γνώμης και της έκφρασης, 
το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι ελεύθερα και 
για ειρηνικούς σκοπούς και το δικαίωμα συμμετοχής στην κυβέρ-
νηση της χώρας, άμεσα ή έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα 
εκλεγμένους. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στα οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, τα οποία, μεταξύ άλλων, 
περικλείουν: το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα σε ίση αμοι-
βή για ίση εργασία, το δικαίωμα να ιδρύει και να συμμετέχει σε 
συνδικάτα, το δικαίωμα σε ένα ικανό βιοτικό επίπεδο, το δικαίωμα 
στην εκπαίδευση, και το δικαίωμα ελεύθερης συμμετοχής στην 
πολιτιστική ζωή. 

Το πρώτο Άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου εκφράζει την οικουμενικότητα των δικαιωμά-
των, βασιζόμενο στην αρχή ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ε-
λεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Το δεύτερο 
Άρθρο εκφράζει το δικαίωμα όλων των ατόμων στα δικαιώματα 
που ορίζει η Διακήρυξη χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Η θεμε-
λιώδης αρχή που διέπει τα δικαιώματα που κηρύσσει η Διακήρυξη 
περιέχεται στο Προοίμιό της, το οποίο αναγνωρίζει την «αξιοπρέ-
πεια που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, 
καθώς και τα ίσα και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματά τους». Το δεύ-
τερο μέρος της παρούσας έκδοσης εξηγεί το νόημα κάθε Άρθρου 
της Οικουμενικής Διακήρυξης. 
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– Μα τι στο καλό θέλουν; 
(Στα πανό: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ! ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ! 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ! ΣΤΟΠ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ!) 

10.  Τα κράτη που δεν ήταν μέλη των Ηνωμένων Εθνών κατά την υ-
πογραφή της Οικουμενικής ∆ιακήρυξης είναι νομικά υποχρεωμέ-
να να τη σέβονται; 

Μολονότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου δεν είναι πράξη νομικά δεσμευτική όπως μια συνθήκη, με 
το πέρασμα των χρόνων οι κύριες αρχές της έχουν αποκτήσει την 
υπόσταση διεθνούς εθιμικού δικαίου, το οποίο τα κράτη είναι νο-
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μικά υποχρεωμένα να σέβονται.7 Όταν υιοθετήθηκε η Διακήρυξη, 
τα Ηνωμένα Έθνη απάρτιζαν μόλις 58 κράτη μέλη. Από εκείνη την 
εποχή ο αριθμός τους έχει υπερτριπλασιαστεί. Η διαρκής επιρροή 
και η λειτουργία της Διακήρυξης φανερώνουν την οικουμενική 
αποδοχή της ως το κοινό σημείο αναφοράς σχετικά με την προ-
στασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου για όλα τα έθνη. 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
μαζί με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, λειτούργησαν ως έ-
μπνευση και κοινό ιδανικό για τα εκατομμύρια των ανθρώπων υπό 
αποικιοκρατικό καθεστώς ώστε να επιτύχουν την αυτοδιάθεσή 
τους τη δεκαετία του ’50 και του ’60. Πολλά από τα νέα κράτη που 
δημιουργήθηκαν ενσωμάτωσαν στη συνέχεια τις διατάξεις της Δι-
ακήρυξης στα συντάγματά τους. Με τη διάδοση παγκοσμίως του 
εκδημοκρατισμού, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και τη διά-
σπαση της πρώην Γιουγκοσλαβίας τη δεκαετία του ’90, νέα κράτη 
αναδύθηκαν, τα οποία επαναβεβαίωσαν τις αρχές της Διακήρυξης 
στα νέα τους Συντάγματα. 

Το 1968, η διεθνής κοινότητα κατά τη Διεθνή Διάσκεψη για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Τεχεράνη κατέληξε ομόφωνα στο 
ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
«δηλώνει μια κοινή κατανόηση των λαών του κόσμου αναφορικά με 
τα αναφαίρετα και απαραβίαστα δικαιώματα όλων των μελών της 
ανθρώπινης οικογένειας και αποτελεί μια υποχρέωση για τα μέλη 
της διεθνούς κοινότητας».8 Εικοσιπέντε χρόνια αργότερα, στην 
Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Βιέννη, 
Αυστρία, 14-25 Ιουνίου 1993), 171 κράτη επαναβεβαίωσαν ότι η 
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «αποτε-
λεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί 
και όλα τα έθνη»9 και ότι «είναι καθήκον των κρατών, ανεξάρτητα 

                             

7. Ως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 ο ΟΗΕ είχε 193 κράτη μέλη. 
8. Διακήρυξη της Τεχεράνης, που υιοθετήθηκε στη Διεθνή Διάσκεψη για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στις 13 Μαΐου 1968, παρα. 2. 
9. Διακήρυξη και Πρόγραμμα Δράσης της Βιέννης, που υιοθετήθηκε στις 
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από τα πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά τους συστήματα, να 
προωθούν και να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες».10 

Η Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών που υιοθε-
τήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου 2000 (βλ. 
Ερώτηση 113), στο Άρθρο 5 για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τη 
δημοκρατία και τη διακυβέρνηση, καλεί τα κράτη «να σεβαστούν 
και να προασπίσουν πλήρως την Οικουμενική Διακήρυξη των Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου».11 

11.  Πώς διαφοροποιούνται τα ∆ιεθνή Σύμφωνα για τα ατομικά και 
πολιτικά δικαιώματα και για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτι-
στικά δικαιώματα από την Οικουμενική ∆ιακήρυξη; 

Τα Διεθνή Σύμφωνα, πέραν της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι πράξεις δεσμευτικού χαρακτή-
ρα για τα κράτη που είναι μέρη σε αυτά. Kατά συνέπεια, τα κράτη-
μέρη φέρουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες που περιέχο-
νται σε αυτά και να σέβονται τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί 
για την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής περι-
οδικών εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση τους στις υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από τα Σύμφωνα. Και τα δύο Σύμφωνα τέθη-
καν σε ισχύ το 1976. Από τότε, 160 κράτη έχουν επικυρώσει το 
Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
Δικαιώματα και 167 το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πο-
λιτικά Δικαιώματα.12 Το Πρώτο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διε-

                             

25 Ιουνίου 1993 από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου, Προοίμιο, παρα. 8.  

10. Οπ. π., κύριο μέρος, παρα.5. 
11. Απόφαση 55/2 της Γενικής Συνέλευσης. 
12. Ως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, 160 κράτη είχαν κυρώσει το Σύμφωνο 

για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, και 167 κράτη 
είχαν κυρώσει το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Ο κα-
τάλογος των συμβαλλόμενων κρατών του πρώτου είναι διαθέσιμος στην α-
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θνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα τέθηκε σε 
ισχύ το 1976. Μέχρι σήμερα έχει επικυρωθεί από 114 κράτη.13 Το 
Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 
1991, έχει επικυρωθεί από 73 κράτη.14 Το Προαιρετικό Πρωτό-
κολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 
Πολιτιστικά Δικαιώματα που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 
δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ, έχοντας λάβει έως τις αρχές του 2012 
οκτώ από τις απαιτούμενες 10 επικυρώσεις.15 

12. Ποια δικαιώματα προστατεύονται από το ∆ιεθνές Σύμφωνο για τα 
Ατομικά και Πολιτικά ∆ικαιώματα; 

Το Σύμφωνο αυτό προσδιορίζει τα ατομικά και πολιτικά δικαιώ-
ματα που αναγνωρίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου. Περιλαμβάνονται σε αυτά το δικαίωμα 
στη ζωή, την ιδιωτική ζωή, τη δίκαιη δίκη, την ειρηνική συνάθροι-
ση, την ισότητα ενώπιον του νόμου, την ελευθερία της έκφρασης, 
την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, την 

                             

κόλουθη ιστοσελίδα: 
<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV
-3&chapter=4&lang=en>. Ενώ ο κατάλογος των συμβαλλόμενων μερών του 
δευτέρου είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ιστοσελίδα: <http://treaties.un.org/ 
Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
4&chapter=4&lang=en>. 

13. Ως τον Ιούνιο του 2011, 114 κράτη είχαν κυρώσει το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο στο Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Για 
τον κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών βλ. Human Rights Major Interna-
tional Instruments, Status as of 30 June 2011 (http://unesdoc.unesco.org/ 
images/0021/002126/212642m.pdf). 

14. Για τον κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών 
βλ.<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV
-12&chapter =4&lang=en>. 

15. Για τον κατάλογο των 8 κρατών που είχαν κυρώσει το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο στο Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
Δικαιώματα ως τις αρχές του 2012. βλ. <http://treaties.un.org/Pages/ 
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en>. 
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ελευθερία από βασανιστήρια καθώς και την απαγόρευση της δου-
λείας σε όλες τις μορφές της, και τα δικαιώματα των ατόμων που 
ανήκουν σε εθνικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες. 
Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Συμφώνου, τα κράτη θα πρέπει να 
εγγυώνται αμέσως αυτά τα δικαιώματα και να υιοθετούν τις απα-
ραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες και κοινωνικές πολιτικές για 
τη διασφάλισή τους. 

13. Μπορούν τα κράτη να παρεκκλίνουν από τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από το ∆ιεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πο-
λιτικά ∆ικαιώματα; 

Ορισμένα από τα δικαιώματα μπορούν να ανασταλούν σε καιρό 
«εξαιρετικού δημόσιου κινδύνου, ο οποίος απειλεί την ύπαρξη του 
έθνους», εφόσον η παρέκκλιση αυτή δεν συνεπάγεται διάκριση 
που βασίζεται στη φυλή, το χρώμα, το γένος, τη γλώσσα, το θρή-
σκευμα ή την κοινωνική προέλευση. 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. Ερωτήσεις 14-
17) στο Γενικό Σχόλιο Αρ. 29 υπογραμμίζει δύο προϋποθέσεις που 
πρέπει να συντρέχουν πριν από μια τέτοια παρέκκλιση: 1) η κατά-
σταση πρέπει να συνιστά εξαιρετικό δημόσιο κίνδυνο που απειλεί 
την ύπαρξη του έθνους και 2) η κατάσταση εξαιρετικού κινδύνου 
πρέπει να αναγνωρίζεται από επίσημη πολιτειακή πράξη του εν 
λόγω κράτους. Αναφέρει επιπλέον ότι οι όποιες παρεκκλίσεις θα 
πρέπει να περιορίζονται στην έκταση που οι περιστάσεις απαιτούν 
ως προς τη διάρκεια, τη γεωγραφική κάλυψη και το πεδίο εφαρμο-
γής τους. Εάν μία χώρα επιθυμεί να «αποκλίνει» κατά αυτόν τον 
τρόπο οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών. Τέτοιες καταστάσεις εξαιρετικού κινδύνου συ-
χνά δημιουργούν τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνουν χώρα 
μαζικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σε καμιά 
περίπτωση, είτε σε καιρό ειρήνης είτε σε καιρό πολέμου, δεν είναι 
επιτρεπτή σύμφωνα με το Σύμφωνο παρέκκλιση από τα ακόλουθα 
θεμελιώδη δικαιώματα: το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην 
ίση προστασία ενώπιον του νόμου, την ελευθερία από τα βασανι-
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στήρια και τη δουλεία, και την ελευθερία της σκέψης, της συνεί-
δησης και της θρησκείας, καθώς και το δικαίωμα να μη φυλακίζε-
ται κανείς αποκλειστικά λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει 
συμβατική υποχρέωση ή να καταδικάζεται για έγκλημα το οποίο 
δεν αποτελούσε ποινικό αδίκημα κατά το χρόνο τέλεσής του. 

14. Ποιοι μηχανισμοί προβλέπονται για την επίβλεψη της εφαρμογής 
του ∆ιεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά ∆ικαιώμα-
τα; 

Το Άρθρο 28 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτι-
κά Δικαιώματα προβλέπει τη θέσπιση μιας Επιτροπής Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου που αποτελείται από δεκαοχτώ ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες, οι οποίοι προτείνονται και εκλέγονται από τα 
συμβαλλόμενα κράτη του Συμφώνου. Οι ανεξάρτητοι εμπειρο-
γνώμονες συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής με την ατομι-
κή τους ιδιότητα, και δεν ενεργούν εκ μέρους του κράτους της υ-
πηκοότητάς τους. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η ο-
ποία συνέρχεται σε τρεις τακτικές συνόδους κατά τη διάρκεια του 
έτους, παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων του Συμφώνου 
με διάφορους τρόπους. Πρώτα από όλα εξετάζει τις περιοδικές 
εκθέσεις των συμβαλλόμενων κρατών ως προς τη συμμόρφωσή 
τους με το Σύμφωνο (Άρθρο 40). Κάθε νέο συμβαλλόμενο κράτος 
πρέπει να υποβάλει τέτοια έκθεση μέσα σε ένα χρόνο από τη στιγ-
μή που τέθηκε σε ισχύ το Σύμφωνο και στη συνέχεια όποτε η Επι-
τροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το ορίσει. Οι εκθέσεις εξετά-
ζονται δημόσια και υπό την παρουσία των αντιπροσώπων του εν-
διαφερόμενου κράτους, οι οποίοι μπορεί να κληθούν να παρά-
σχουν συμπληρωματικές πληροφορίες. Αφού εξετάσει την έκθεση 
κάθε συμβαλλόμενου κράτους, η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου υιοθετεί, σε συνεδρίες κεκλεισμένων των θυρών, καταλη-
κτικές παρατηρήσεις. Οι καταληκτικές παρατηρήσεις αντικατο-
πτρίζουν τα κυριότερα σημεία της συζήτησης όπως επίσης τις προ-
τάσεις και τις συστάσεις της προς την εν λόγω κυβέρνηση αναφο-
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ρικά με τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να εφαρμόσει 
πιο αποτελεσματικά τις διατάξεις του Συμφώνου. 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει προοδευτικά ει-
σαγάγει νέες διαδικασίες για μια πιο αποτελεσματική εξέταση των 
εκθέσεων των κρατών και των επακόλουθων μέτρων που αυτά υι-
οθετούν. Από το 2001 και εξής, μετά την εξέταση της έκθεσης ε-
νός κράτους, η Επιτροπή μπορεί να αναγάγει ορισμένους προβλη-
ματισμούς της σε προτεραιότητες και να ζητήσει από το εν λόγω 
κράτος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εντός ενός έτους. Σε 
περίπτωση που ένα κράτος δεν υποβάλλει την έκθεσή του, παρα-
δείγματος χάριν λόγω αδυναμίας, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει 
μια έκθεση η οποία βασίζεται σε πληροφορίες που προέρχονται 
από άλλες πηγές. 

Το μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που 
προέρχεται από το ίδιο κράτος του οποίου η έκθεση εξετάζεται δεν 
συμμετέχει ούτε στη διαδικασία της εξέτασης ούτε σε αυτή της 
υιοθέτησης των καταληκτικών παρατηρήσεων. Μη-κυβερνητικές 
οργανώσεις μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις συναντήσεις των 
Ομάδων Εργασίας της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
που πραγματοποιούνται πριν από κάθε συνεδρίαση με σκοπό να 
προετοιμαστεί ο κατάλογος των ερωτημάτων που θα καθοδηγή-
σουν την εξέταση των εκθέσεων. Οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις 
ακολουθούν επίσης την πρακτική να υποβάλλουν σχόλια και συ-
μπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με τις εκθέσεις των κρα-
τών προτού αυτές τεθούν υπόψη της Επιτροπής. 

Επιπλέον, η Επιτροπή ερμηνεύει, με τα Γενικά Σχόλια που υιο-
θετεί, το περιεχόμενο και το νόημα συγκεκριμένων Άρθρων του 
Συμφώνου. Τα Γενικά Σχόλια καθοδηγούν τα συμβαλλόμενα κρά-
τη ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν 
από το Σύμφωνο και ως προς τη σύνταξη των περιοδικών εκθέσε-
ων. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μπορεί να εξετάσει 
αναφορές ενός κράτους κατά άλλου κράτους, υπό την προϋπόθεση 
ότι και τα δυο έχουν υποβάλει την ειδική δήλωση ότι αναγνωρί-
ζουν την αρμοδιότητα της Επιτροπής όπως προβλέπεται από το 
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Άρθρο 41. Μέχρι σήμερα, καμία τέτοια αναφορά δεν έχει κατατε-
θεί. 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υποβάλλει κάθε χρό-
νο έκθεση σχετικά με τις εργασίες της στη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών, διαμέσου του Οικονομικού και Κοινωνικού 
Συμβουλίου. 

15. Πόσο αποτελεσματική είναι η διαδικασία των εκθέσεων υπό το 
∆ιεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά ∆ικαιώματα; 

Από τη στιγμή που η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν 
έχει κανένα άλλο μέσο πίεσης πέρα από τις παρατηρήσεις της, η 
εξουσία της είναι περιορισμένη και η προστασία των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου εξαρτάται σε τελική ανάλυση από τη συμμόρφωση 
σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η δημόσια εξέταση των εκθέσεων ε-
μπεριέχει το θετικό στοιχείο της άσκησης πειστικής πίεσης στις 
κυβερνήσεις, καθώς οι κυβερνήσεις είναι γενικά ευαισθητοποιημέ-
νες στη δημόσια προβολή της επίδοσής τους ως προς την προστα-
σία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επιπλέον, πρωταρχικός στό-
χος της Επιτροπής είναι να αναπτύξει έναν εποικοδομητικό διάλο-
γο με τα κράτη και έτσι να προαγάγει τη συμμόρφωσή τους με τις 
διατάξεις του Συμφώνου. 

Πολλά κράτη ανταποκρίνονται θετικά στις καταληκτικές παρα-
τηρήσεις και συστάσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που. Για παράδειγμα, η Ελβετία ανακάλεσε ένα ομοσπονδιακό 
διάταγμα που αφορούσε στις πολιτικές ομιλίες και το οποίο περιό-
ριζε την ελευθερία έκφρασης των αλλοδαπών χωρίς άδεια μόνιμης 
παραμονής. Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας τροποποίησε τη 
νομοθεσία σχετικά με τη γη των αυτοχθόνων και το δικαίωμά τους 
επί των φυσικών της πόρων και ταυτόχρονα διέθεσε για το σκοπό 
αυτό κρατικά κονδύλια, ενισχύοντας έτσι τα δικαιώματα των Μα-
ορί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συμφώνου. Το Ηνωμένο Βασί-
λειο προέβη στη λήψη διαφόρων μέτρων στις περιοχές υπό τη δι-
καιοδοσία του προκειμένου να καταπολεμήσει κάθε διάκριση βα-
σισμένη στο φύλο ή τη φυλή, όπως επίσης έλαβε μέτρα για να ε-
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ξαλείψει τις διαφορές μεταξύ των δικαιωμάτων των παιδιών που 
γεννήθηκαν εντός γάμου και εκείνων που γεννήθηκαν εκτός. Η 
Σουηδία εισήγαγε νομοθετικές τροποποιήσεις για να διασφαλίσει 
ότι τα παιδιά που ζητούν άσυλο θα έχουν πρόσβαση στην προσχο-
λική, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως 
επίσης και στις υπηρεσίες υγείας, υπό τις ίδιες συνθήκες με τα παι-
διά που διαμένουν μόνιμα στη χώρα. Το 2008 η Τυνησία εισήγαγε 
τροποποιήσεις αλλά και νέα νομοθετικά μέτρα σχετικά με την 
κράτηση. 

Τα κράτη που υποβάλλουν εκθέσεις καλούνται να γνωστοποι-
ούν το κείμενο του Συμφώνου, να το μεταφράσουν στην κυρίαρχη 
τοπική γλώσσα και να το θέτουν υπόψη των διοικητικών και δικα-
στικών αρχών. 

16. Μπορεί η Επιτροπή ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου να εξετάσει α-
τομικές αναφορές; 

Δυνάμει των διατάξεων του Πρώτου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 
του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 
η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μπορεί να λάβει καταγ-
γελίες, γνωστές ως «αναφορές», από άτομα που επικαλούνται πα-
ραβιάσεις των δικαιωμάτων τους υπό το Σύμφωνο, με την προϋπό-
θεση ότι το εν λόγω κράτος έχει επικυρώσει το Προαιρετικό Πρω-
τόκολλο. Οι αναφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή εγγράφως. Η 
υποβολή αναφοράς μπορεί να γίνει και δια εκπροσώπου ο οποίος 
ενεργεί εκ μέρους του θύματος όταν το θύμα δεν είναι σε θέση να 
προσφύγει στην Επιτροπή. 

Η Επιτροπή εξετάζει μια υπόθεση ως προς το «παραδεκτό» και 
ακολούθως σε ότι αφορά στα πραγματικά περιστατικά ή την ουσία 
της κεκλεισμένων των θυρών, δηλαδή μόνο με την παρουσία των 
μελών της. Για να κριθεί ως παραδεκτή, η αναφορά δεν πρέπει να 
είναι ανώνυμη, δεν πρέπει να είναι καταχρηστική, δεν πρέπει να 
εξετάζεται από καμία άλλη διεθνή διαδικασία και τέλος ο προ-
σφεύγων πρέπει να έχει εξαντλήσει όλα τα πρόσφορα εσωτερικά 
ένδικα μέσα. 
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Μετά την εμπιστευτική εξέταση της αναφοράς, η Επιτροπή Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου εξουσιοδοτείται να θέσει κάθε ατομική 
αναφορά που κρίνει παραδεκτή υπόψη του ενδιαφερόμενου κρά-
τους. Το κράτος από την πλευρά του αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να απευθύνει στην Επιτροπή, εντός έξι μηνών, γραπτή εξήγηση για 
το ζήτημα καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που έχει ενδεχομένως 
λάβει. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της όλες τις πληροφορίες που 
της γνωστοποιήθηκαν από τον αρχικό συντάκτη της αναφοράς, τον 
φερόμενο ως θύμα και το εμπλεκόμενο κράτος. Επιπλέον, υιοθετεί 
«απόψεις» επί της ουσίας της υπόθεσης, οι οποίες διαβιβάζονται 
στο εν λόγω κράτος όπως και στο ενδιαφερόμενο άτομο, με την 
προσδοκία ότι το κράτος θα δράσει κατάλληλα. Η Επιτροπή Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου δημοσιοποιεί τις αποφάσεις και τις α-
πόψεις της. 

17. Μέχρι ποιο σημείο τα κράτη συμμορφώνονται με τις απόψεις της 
Επιτροπής ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου; 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διατυπώνει τις απόψεις 
της με τη μορφή νομικών αποφάσεων, ωστόσο δεν υφίσταται κα-
νένας νομικός μηχανισμός εκτέλεσής τους. Έτσι, η ευθύνη για τη 
συμμόρφωση εναπόκειται αποκλειστικά στα κράτη που αφορά. Τα 
κράτη συμμορφώνονται για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανο-
μένης μιας γνήσιας βούλησης να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
που προβλέπει το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώ-
ματα και μιας επιθυμίας να βελτιώσουν την εξωτερική τους εικό-
να. 

Όταν υπάρχει συμμόρφωση, αυτή δεν είναι πάντα στο ακέραιο 
ούτε πραγματοποιείται πάντα με προθυμία. Σε μια υπόθεση κατά 
της Ολλανδίας, η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε 
ότι υπήρχε παραβίαση, την οποία η Ολλανδία δεν αναγνώρισε, 
αλλά «από σεβασμό στην Επιτροπή», προέβη σε μια ex gratia (χα-
ριστική) αποζημίωση στον προσφεύγοντα. 

Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά παραδείγματα συμβαλλόμενων κρα-
τών που συμμορφώθηκαν πλήρως με τις απόψεις της Επιτροπής. Η 
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Φινλανδία, αναθεώρησε το Νόμο Περί Αλλοδαπών προκειμένου 
να καταστήσει τις διατάξεις που καθόριζαν την κράτηση των αλ-
λοδαπών σύμφωνες με αυτές του Συμφώνου, ενώ επιπλέον κατέ-
βαλε αποζημίωση στο θύμα. Ομοίως, ο Μαυρίκιος προέβη σε νο-
μοθετικές μεταρρυθμίσεις εναρμονιζόμενος με τις απόψεις της Ε-
πιτροπής που έκαναν δεκτές τις αναφορές αρκετών γυναικών με 
Μαυρικιανή ιθαγένεια, οι οποίες ισχυρίζονταν ότι η κυβέρνηση 
είχε παρέμβει αυθαίρετα στην οικογενειακή τους ζωή και είχε 
προβεί σε διακριτική μεταχείριση με βάση το φύλο. Η Λετονία 
τροποποίησε επίσης τη νομοθεσία της που συνιστούσε διάκριση σε 
βάρος της ρωσικής μειονότητας, προκειμένου να παράσχει στα 
μέλη της τη δυνατότητα να αποκτήσουν ίση πρόσβαση σε οποιο-
δήποτε δημόσιο αξίωμα. Αρκετές χώρες, όπως ο Καναδάς, η Κο-
λομβία, ο Ισημερινός, το Περού και το Τρινιδάδ και Τομπάγκο, 
ανταποκρίθηκαν θετικά στις απόψεις της Επιτροπής ως προς τις 
αναφορές που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το Προαιρετικό Πρωτό-
κολλο. 

Για να προαγάγει τη συμμόρφωση προς τις απόψεις της, η Επι-
τροπή αναθέτει σε έναν Ειδικό Εισηγητή να ζητά γραπτές πληρο-
φορίες από τα συμβαλλόμενα κράτη σχετικά με κάθε μέτρο το ο-
ποίο ελήφθη κατ’ εφαρμογή των απόψεών της. 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε πρόσφατα 
(Νοέμβριος 2008) το Γενικό Σχόλιο Αρ. 33, όπου αναλύει και επε-
ξηγεί τη διαδικασία των αναφορών και τις υποχρεώσεις των συμ-
βαλλόμενων κρατών υπό το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διε-
θνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.16 

                             

16. Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Γενικό Σχόλιο Αρ. 33, «Οι 
υποχρεώσεις των Κρατών Μερών σύμφωνα με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο 
στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα» [«The Ob-
ligations of States Parties under the Optional Protocol to the International 
Covenant on Civil and Political Rights»], 5 Νοεμβρίου 2008.  
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18. Ποια δικαιώματα προστατεύονται από το ∆ιεθνές Σύμφωνο για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώματα; 

Τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοι-
νωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα περιλαμβάνουν: το δικαίωμα 
στην εργασία, σε ευνοϊκούς όρους εργασίας και σε ίση αμοιβή για 
εργασία ίσης αξίας, το δικαίωμα στη σύσταση και προσχώρηση σε 
συνδικάτα, στην κοινωνική ασφάλεια, το δικαίωμα σε ένα επαρκές 
επίπεδο διαβίωσης, όπου συμπεριλαμβάνονται η επαρκής διατρο-
φή, η ένδυση και η στέγαση, το δικαίωμα στην προστασία της οι-
κογένειας, το δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής 
και ψυχικής υγείας, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα 
στη συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, το δικαίωμα στα οφέλη από 
την επιστημονική πρόοδο και το δικαίωμα στην προστασία των 
ηθικών και υλικών συμφερόντων ενός δημιουργού που προκύ-
πτουν από κάθε επιστημονικό, φιλολογικό ή καλλιτεχνικό έργο 
του. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Συμφώνου, κάθε συμβαλλόμενο 
κράτος συναινεί «να ενεργεί … με όλα τα διαθέσιμα μέσα του, με 
σκοπό να εξασφαλίσει προοδευτικά την πλήρη άσκηση των δικαιω-
μάτων» που αναγνωρίζονται στο Σύμφωνο. 

Ελευθερία του τύπου 
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19. Ποιοι μηχανισμοί υπάρχουν για την εφαρμογή του ∆ιεθνούς Συμ-
φώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώμα-
τα; 

Το όργανο που επιβλέπει την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου 
είναι η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
Δικαιώματα, η οποία ιδρύθηκε από το Οικονομικό και Κοινωνικό 
Συμβούλιο το 1985. Αποτελείται από δεκαοκτώ ανεξάρτητους ε-
μπειρογνώμονες που προτείνονται και εκλέγονται από το Οικονο-
μικό και Κοινωνικό Συμβούλιο και οι οποίοι υπηρετούν με την 
ατομική τους ιδιότητα. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στο 
Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο αναφορικά με την εξέταση 
από μέρους της των εκθέσεων των κρατών όπως και σχετικά με 
άλλες δραστηριότητές της. 

Ο εποπτικός μηχανισμός που προβλέπεται σήμερα από το Σύμ-
φωνο είναι η διαδικασία των περιοδικών εκθέσεων των κρατών. Η 
Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώ-
ματα εξετάζει δημόσια τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα συμβαλ-
λόμενα κράτη. Οι εκθέσεις αυτές συνοψίζουν τα μέτρα που υιοθε-
τούνται, την πρόοδο που σημειώνεται και τα προβλήματα αλλά και 
τις προκλήσεις που τα κράτη αντιμετωπίζουν ως προς την εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Σύμφωνο. 
Αντιπρόσωποι από τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν δικαίωμα να 
παρευρίσκονται κατά την εξέταση της έκθεσης του κράτους τους 
από την Επιτροπή συμβάλλοντας σε έναν εποικοδομητικό διάλογο. 
Μπορεί να τους ζητηθεί να προσκομίσουν συμπληρωματικές πλη-
ροφορίες. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη σχετικές πληροφο-
ρίες από τις ειδικευμένες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών ως 
προς τους ιδιαίτερους τομείς γνώσης τους και ζητά την υποβολή 
προφορικών και γραπτών θέσεων από μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το συμβαλλόμενο κράτος 
να αποδεχθεί την επίσκεψη στη χώρα μελών της Επιτροπής, προ-
κειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση, όπως και την επακόλουθη 
παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
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Μετά από έναν εποικοδομητικό διάλογο με το συμβαλλόμενο 
κράτος σχετικά με την έκθεσή του, η Επιτροπή υιοθετεί τις κατα-
ληκτικές της παρατηρήσεις. Αυτές αντικατοπτρίζουν τα κύρια ση-
μεία της συζήτησης και εντοπίζουν τις θετικές πλευρές καθώς επί-
σης και τα κύρια σημεία ανησυχίας. Αναφέρονται επίσης τυχόν 
παράγοντες και δυσκολίες που δημιουργούν προσκόμματα στην 
εφαρμογή του Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολι-
τιστικά Δικαιώματα και διατυπώνονται συστάσεις και εισηγήσεις. 
Αυτές οι παρατηρήσεις είναι μια σημαντική πηγή για την ενημέ-
ρωση του κοινού. 

Μετά από αρκετά χρόνια διαβουλεύσεων, υιοθετήθηκε στις 10 
Δεκεμβρίου 2008 το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμ-
φωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. 
Το Πρωτόκολλο προβλέπει ένα μηχανισμό αναφορών όμοιο με 
εκείνον που προβλέπει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές 
Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Σύμφωνα με 
το Πρωτόκολλο του 2008, ατομικές καταγγελίες, αποκαλούμενες 
«αναφορές», μπορούν να υποβληθούν από ή εκ μέρους ατόμων ή 
ομάδων που διατείνονται ότι είναι θύματα παραβίασης οποιουδή-
ποτε οικονομικού, κοινωνικού ή πολιτιστικού δικαιώματος, το ο-
ποίο προστατεύεται από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, 
Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. Η αρμοδιότητα της Επι-
τροπής να εξετάζει ατομικές αναφορές δεν έχει ακόμα ενεργοποιη-
θεί καθότι το Πρωτόκολλο δεν έχει τεθεί σε ισχύ (έως την 31η Δε-
κεμβρίου 2011). 

20. Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει αναπτύξει η Επιτροπή για τα Οικο-
νομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώματα ως προς την εξέ-
ταση των εκθέσεων των κρατών; 

Η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δι-
καιώματα έχει αναθεωρήσει σε διάφορα σημεία τη διαδικασία που 
αφορά στις περιοδικές εκθέσεις προκειμένου να βοηθήσει τα συμ-
βαλλόμενα κράτη στην εφαρμογή του Συμφώνου. Όταν τα συ-
μπληρωματικά στοιχεία που παρέχονται από το συμβαλλόμενο 
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κράτος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η Επιτροπή και η 
κατάσταση προκαλεί άμεση και έντονη ανησυχία, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει από το υπό εξέταση κράτος να επιτρέψει μια 
αποστολή στο έδαφός του με σκοπό τη συλλογή περαιτέρω πλη-
ροφοριών. Η επακόλουθη έκθεση παραμένει εμπιστευτική, ωστό-
σο η Επιτροπή υιοθετεί μια σειρά δημόσιων παρατηρήσεων που 
βασίζονται στα συμπεράσματα της κάθε αποστολής. 

Προκειμένου να ενθαρρύνει την έγκαιρη υποβολή των περιοδι-
κών εκθέσεων, η Επιτροπή έχει υιοθετήσει την πρακτική να προ-
γραμματίζει συναντήσεις για να εξετάσει την κατάσταση των δι-
καιωμάτων που προβλέπονται στο Σύμφωνο σε συγκεκριμένες 
χώρες, ακόμα και στην περίπτωση που το κράτος δεν έχει υποβάλ-
λει έκθεση. Η Επιτροπή σε αυτή την περίπτωση στηρίζεται σε 
πληροφορίες από μια πληθώρα πηγών, όπως οι διεθνείς και οι πε-
ριφερειακοί οργανισμοί και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι 
τελευταίες μπορούν επίσης να υποβάλλουν οποιαδήποτε στιγμή 
γραπτές πληροφορίες που αφορούν στην απόλαυση των δικαιωμά-
των εντός της δικαιοδοσίας των συμβαλλόμενων κρατών του Συμ-
φώνου. Αυτή η πρακτική έχει δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή 
να ζητά από τα Κράτη απάντηση στις ad hoc εκθέσεις που προέρ-
χονται από εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης και αφορούν σε 
καταστάσεις άμεσης και έντονης ανησυχίας. 

Τον Ιανουάριο του 2009, η Επιτροπή εξέδωσε νέες Κατευθυ-
ντήριες Οδηγίες προς τα συμβαλλόμενα κράτη του Συμφώνου για 
τον τρόπο υποβολής των εκθέσεων. Αυτές οι Κατευθυντήριες Ο-
δηγίες ακολουθούν τις εναρμονισμένες οδηγίες που αφορούν στην 
υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων για τα δι-
καιώματα του ανθρώπου. Υπό τη νέα διαδικασία, τα κράτη οφεί-
λουν να υποβάλλουν ένα βασικό έγγραφο με το οποίο θα παρά-
σχουν γενικές πληροφορίες για την κατάσταση των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου εντός της δικαιοδοσίας τους και ένα άλλο έγγραφο 
που αφορά στα δικαιώματα που προστατεύει το Σύμφωνο. 
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21. Πώς η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
∆ικαιώματα συνδράμει τα συμβαλλόμενα κράτη στην εφαρμογή 
του ∆ιεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολι-
τιστικά ∆ικαιώματα; 

Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίασής της, η Επιτροπή για τα Οικο-
νομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα αφιερώνει μια 
ημέρα γενικής συζήτησης σε ένα συγκεκριμένο δικαίωμα ή σε μια 
συγκεκριμένη πτυχή του Συμφώνου. Κάποια από τα θέματα στα 
οποία έχει εστιάσει την προσοχή της η Επιτροπή είναι: το δικαίω-
μα στη διατροφή, την υγεία και την εκπαίδευση, ο ρόλος των κοι-
νωνικών και των οικονομικών δεικτών, τα δικαιώματα των ηλικι-
ωμένων και η γήρανση, το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική 
ζωή, και η επίδραση της παγκοσμιοποίησης στην απόλαυση των 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Αυτές οι 
συζητήσεις είναι συχνά ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για τη σύ-
νταξη των Γενικών Σχολίων και συνοψίζονται στην ετήσια έκθεση 
της Επιτροπής προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο. Η 
Επιτροπή, μέσω των «Γενικών Σχολίων», προβαίνει σε κανονιστι-
κές ερμηνείες των δικαιωμάτων του Συμφώνου όπως και των ζη-
τημάτων που σχετίζονται με αυτά. Σκοπός των Γενικών Σχολίων 
είναι να βοηθούν τα συμβαλλόμενα κράτη να εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους σχετικά με την υποβολή εκθέσεων και επίσης να 
ενισχύουν και να προάγουν προοδευτικά την πλήρη άσκηση των 
δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στο Σύμφωνο. Στο Γενικό Σχό-
λιο Αρ. 3, για παράδειγμα, η Επιτροπή ανέλυσε δύο διατάξεις του 
Συμφώνου ως προς τις οποίες τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν 
να λάβουν άμεση δράση. Αυτές είναι οι διατάξεις που αφορούν 
στην αρχή της μη διάκρισης καθώς και στην υποχρέωση να «προ-
βαίνουν σε ενέργειες μελετημένες, συγκεκριμένες και στοχευμένες 
όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που αναγνωρίζονται το Σύμφωνο». Η Επιτροπή επιπλέον σημειώνει 
σε αυτό το Γενικό Σχόλιο ότι είναι υποχρέωση όλων των συμβαλ-
λόμενων κρατών «να διασφαλίσουν την απόλαυση, τουλάχιστον του 
ελάχιστου απαραίτητου επιπέδου, για καθένα από τα δικαιώματα» 
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του Συμφώνου. Εξαιρείται μόνο η περίπτωση όπου το κράτος μπο-
ρεί να αποδείξει ότι η έλλειψη πόρων καθιστά αδύνατη τη δράση 
του. 

Άλλα Γενικά Σχόλια επικεντρώνονται σε θέματα όπως το δι-
καίωμα στην επαρκή στέγαση, το δικαίωμα στην (πρωτοβάθμια) 
εκπαίδευση, το δικαίωμα στην κατάλληλη διατροφή, το δικαίωμα 
στην καλύτερη δυνατή υγεία, το δικαίωμα του καθενός να ωφελεί-
ται από την προστασία των ηθικών και υλικών συμφερόντων τα 
οποία προκύπτουν από κάθε επιστημονικό, φιλολογικό ή καλλιτε-
χνικό έργο του οποίου είναι ο δημιουργός, το δικαίωμα στην εργα-
σία και το δικαίωμα στην κοινωνική προστασία, το δικαίωμα συμ-
μετοχής στην πολιτιστική ζωή όπως και το δικαίωμα στο νερό. 

22. Πώς έχει επεξεργαστεί η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά 
και Πολιτιστικά ∆ικαιώματα τη φύση των υποχρεώσεων των κρα-
τών υπό το ∆ιεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 
Πολιτιστικά ∆ικαιώματα; 

Σε αρκετά Γενικά Σχόλια, η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινω-
νικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα επεξεργάστηκε την έννοια των 
υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων κρατών. Η Επιτροπή χρησιμο-
ποιεί μια τριπλή τυπολογία που περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις σε-
βασμού, προστασίας και εκπλήρωσης των διατάξεων του Συμφώ-
νου. 
Υποχρέωση σεβασμού συνιστά κάθε υποχρέωση σύμφωνα με 

την οποία τα κράτη οφείλουν να απέχουν από πράξεις που πιθανώς 
αντιβαίνουν σε κάποια διάταξη του Συμφώνου. Για παράδειγμα, το 
Γενικό Σχόλιο Αρ. 14 απαιτεί από τα κράτη να σέβονται το δικαί-
ωμα στην υγεία με το να παρέχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες 
υγείας, με το να μην εμποδίζουν την ατομική ή την ομαδική πρό-
σβαση σε αυτές και με το να απέχουν από πράξεις που βλάπτουν 
την υγεία των ατόμων (π.χ. δράσεις που προκαλούν υψηλά ποσο-
στά ρύπανσης). Στο πλαίσιο της προστασίας του δικαιώματος στη 
στέγαση, το οποίο εξειδικεύτηκε στο Γενικό Σχόλιο Αρ. 7, η Επι-
τροπή ζητά από τα συμβαλλόμενα κράτη να σέβονται αυτό το δι-
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καίωμα με το να απέχουν από αναγκαστικές εξώσεις κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες. 
Υποχρέωση προστασίας συνιστούν οι υποχρεώσεις των συμβαλ-

λόμενων κρατών να προστατεύουν τα άτομα από πράξεις τρίτων 
που παραβιάζουν τα δικαιώματά τους. Για το δικαίωμα στην υγεία, 
η υποχρέωση αυτή αφορά στη λήψη των απαραίτητων νομοθετι-
κών και άλλων μέτρων ώστε να εξασφαλιστούν η απουσία διακρί-
σεων και η ίση πρόσβαση όπου οι υπηρεσίες προσφέρονται από 
τον ιδιωτικό τομέα. Τα κράτη οφείλουν επίσης να διασφαλίζουν 
ότι ιδιωτικοί φορείς δεν βλάπτουν την υγεία άλλων ατόμων. Σύμ-
φωνα με το Γενικό Σχόλιο Αρ. 4 για το δικαίωμα στέγασης, τα 
συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να προστατεύουν τα άτομα από 
καταχρήσεις μη-κρατικών φορέων. Όταν εκδηλωθούν τέτοιες πα-
ραβιάσεις, τα κράτη πρέπει να δράσουν για να διασφαλίσουν ότι 
δεν θα υπάρξει καμία στέρηση του δικαιώματος. Πρέπει επομένως 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία, μεταξύ 
άλλων, από εξώσεις, παρενοχλήσεις, διακρίσεις και υπαναχωρή-
σεις από την παροχή υπηρεσιών. 
Υποχρέωση εκπλήρωσης συνιστά κάθε υποχρέωση των κρατών 

να παρέχουν ή να διευκολύνουν την παροχή μιας συγκεκριμένης 
υπηρεσίας συνεισφέροντας έτσι στην απόλαυση ενός δικαιώματος. 
Όσον αφορά στο δικαίωμα στην υγεία τα κράτη πρέπει: να υιοθε-
τούν μια εθνική στρατηγική υγείας και να διαθέτουν τους ανα-
γκαίους για την εφαρμογή της πόρους, να παρέχουν ή να δημιουρ-
γούν τις συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν επαρκή 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και να προωθούν μέτρα που να 
εγγυώνται τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υγεία. Σε σχέση 
με το δικαίωμα στέγασης, τα κράτη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους με το να περιλαμβάνουν τη στέγαση σε κυβερνητικές ρυθμί-
σεις, στις δαπάνες, στις επιχορηγήσεις και άλλους σχετικούς το-
μείς. 

Δεδομένου ότι οικονομικά όπως και άλλης φύσεως ζητήματα 
είναι δυνατό να αποκλείσουν την άμεση πραγμάτωση κάποιων δι-
καιωμάτων υπό το Σύμφωνο, το τελευταίο αναγνωρίζει την έννοια 
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της προοδευτικής πραγμάτωσής τους. Το Σύμφωνο απαριθμεί διά-
φορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα συμβαλλόμενα κράτη 
«με την προοπτική να επιτυγχάνεται σταδιακά η πλήρης πραγμά-
τωση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται» από το Σύμφωνο 
[Άρθρο 2(1)]. Στο Γενικό Σχόλιο Αρ. 3, η Επιτροπή διευκρίνισε 
ότι «η ελάχιστη ουσιώδης υποχρέωση να διασφαλιστεί η απόλαυση, 
τουλάχιστον σε ένα ελάχιστο επίπεδο, καθενός από τα δικαιώματα 
δεσμεύει κάθε συμβαλλόμενο κράτος». Σε επόμενα Γενικά Σχόλια, 
η Επιτροπή αναγνώρισε ορισμένες ουσιώδεις υποχρεώσεις, οι ο-
ποίες στοχεύουν στην πραγμάτωση των πιο βασικών στοιχείων 
κάθε δικαιώματος, χωρίς τα οποία το εκάστοτε δικαίωμα θα έχανε 
το λόγο ύπαρξης και το νόημά του. Για παράδειγμα, ως προς το 
δικαίωμα στην υγεία, η Επιτροπή αναγνωρίζει στο Γενικό Σχόλιο 
Αρ. 14 ότι το δικαίωμα μπορεί να πραγματωθεί προοδευτικά αλλά 
θέτει ένα όριο κάτω από το οποίο τα κράτη δεν δικαιολογούνται να 
υποχωρήσουν. Τα κράτη πρέπει να παρέχουν: βασική υγειονομική 
φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων της μητρικής και παιδιατρικής 
φροντίδας καθώς και του απαραίτητου σχεδιασμού, ανοσοποίηση 
και εμβολιασμό, θεραπεία κοινών ασθενειών και τραυματισμών, 
αναγκαία φάρμακα, προϋποθέσεις υγείας όπως σχετική εκπαίδευ-
ση, γνώση της απαραίτητης διατροφής και βασική υγιεινή, στην 
οποία περιλαμβάνεται και το πόσιμο νερό. Επιπλέον, πρέπει να 
επιχειρήσουν να αυξήσουν την παροχή τροφίμων, αν αυτό είναι 
αναγκαίο. 

Στο Γενικό Σχόλιο Αρ. 13, η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοι-
νωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα καθορίζει συγκεκριμένες υ-
ποχρεώσεις των συμβαλλόμενων κρατών σε ότι αφορά στο δικαί-
ωμα στην εκπαίδευση. Τα κράτη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι για 
όλα τα άτομα η εκπαίδευση θα είναι διαθέσιμη, προσβάσιμη, απο-
δεκτή και προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. 
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23. Ποιες ειδικές διαδικασίες έχουν θεσπιστεί για την προστασία και 
την προαγωγή των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο ∆ιεθνές 
Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώ-
ματα; 

Ειδικές διαδικασίες έχουν αναπτυχθεί για τον σκοπό της προαγω-
γής διαφόρων δικαιωμάτων (βλ. Ερώτηση 65). Ειδικά σε σχέση με 
τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα οι διαδικασίες αυτές συ-
νίσταντο στο διορισμό των κάτωθι Ειδικών Εισηγητών. 

Το 1998, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου όρισε 
Ειδικό Εισηγητή για το δικαίωμα στην εκπαίδευση του οποίου τα 
καθήκοντα περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων: την υποβολή εκθέσεων 
αναφορικά με το επίπεδο, παγκοσμίως, της προοδευτικής πραγμά-
τωσης του δικαιώματος στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων 
της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και των δυσκολιών 
που συναντώνται σε αυτό το επίπεδο. Επιπλέον, ο Ειδικός Εισηγη-
τής οφείλει να παράσχει, όποτε αρμόζει, αρωγή στις κυβερνήσεις 
για τον σχεδιασμό και την υιοθέτηση έκτακτων σχεδίων δράσης 
ώστε να πραγματωθεί προοδευτικά και εντός ευλόγου χρόνου η 
αρχή της δωρεάν υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για 
όλους. Η εντολή του Ειδικού Εισηγητή παρατάθηκε το 2011 για 3 
χρόνια από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ένας Ανε-
ξάρτητος Εμπειρογνώμονας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και 
την Απόλυτη Ένδεια ορίστηκε από την Επιτροπή για τα Δικαιώμα-
τα του Ανθρώπου το 1998. Η έκθεση του εν λόγω εμπειρογνώμονα 
στην 58η συνεδρίαση της Επιτροπής, το 2002, εστίασε σε συγκε-
κριμένες και εφαρμόσιμες μεθόδους καταπολέμησης της ένδειας, 
οι οποίες λάμβαναν υπόψη τη φωνή των φτωχότερων πληθυσμών 
σε όλα τα επίπεδα. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 
σε μεταγενέστερη Απόφαση, υπογράμμισε εκ νέου τη σχέση μετα-
ξύ δικαιωμάτων του ανθρώπου και απόλυτης ένδειας που αποτελεί 
παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και καθιστά τη δημοκρα-
τία εύθραυστη και δυσχεραίνει τη συμμετοχή του λαού. Η εντολή 
του Εμπειρογνώμονα παρατάθηκε για ακόμη 3 χρόνια το 2011. 
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Το 2000, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διόρισε 
έναν Ειδικό Εισηγητή για το Δικαίωμα στην Τροφή. Η δεύτερη 
έκθεση του Εισηγητή προς την Επιτροπή (2002) εξέτασε τη δυνα-
τότητα δικαστικής διεκδίκησης του δικαιώματος εστιάζοντας ιδιαί-
τερα στους κανόνες που διέπουν την ανθρωπιστική αρωγή. Η έκ-
θεση ασχολήθηκε επίσης με το ζήτημα του διεθνούς εμπορίου και 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των επι-
πτώσεων του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων για το εμπόριο, ο 
οποίος συμφωνήθηκε κατά την τέταρτη Υπουργική Συνδιάσκεψη 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στη Ντόχα, το 
Νοέμβριο του 2001. Στο συμπέρασμα της έκθεσης, ο Εισηγητής 
σημείωνε ότι 815 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούσαν να υ-
ποφέρουν από την πείνα και τον υποσιτισμό ενώ 36 εκατομμύρια 
πέθαιναν κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονταν με την πείνα. 
Στις συστάσεις του, επισήμανε την ανάγκη να αναγνωρίζεται, να 
προωθείται και να θεσπίζεται η δυνατότητα δικαστικής διεκδίκη-
σης του δικαιώματος, να αναγνωρίζεται η σημασία της τήρησης 
των αρχών της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και των ανθρωπι-
στικών κινήτρων στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας και 
τέλος το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις σε θέματα εμπορίου δεν 
θα πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα του αν-
θρώπου. Το 2010, η θητεία του Εισηγητή ανανεώθηκε από το 
Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για 3 χρόνια. 

Το 2000, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου τοπο-
θέτησε επίσης έναν Ειδικό Εισηγητή για την Επαρκή Στέγαση ως 
συστατικό στοιχείο του δικαιώματος σε ένα επαρκές επίπεδο δια-
βίωσης (όπως αυτό προβλέπεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο 25, αλλά και σε άλλες διε-
θνείς πράξεις). Στην έκθεσή του στην 58η Συνεδρίαση της Επιτρο-
πής (2002), ο Εισηγητής περιέλαβε θέματα διάκρισης και διαχωρι-
σμού που τέθηκαν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης κατά 
του Ρατσισμού αλλά και που προκύπτουν ως απόρροια της παγκο-
σμιοποίησης. Ο Εισηγητής εξέτασε τις σχετικές με τη στέγαση 
διατάξεις της Διακήρυξης και του Σχεδίου Δράσης του Ντέρμπαν 
και έδωσε έμφαση στην ανάγκη να τίθενται συστηματικά τα ζητή-
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ματα διακρίσεων στη στέγαση στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου. Αυτές οι διακρίσεις δεν συνδέονται μόνο με τη φυλή, 
την κοινωνική τάξη και το φύλο αλλά και με τη φτώχεια και την 
οικονομική περιθωριοποίηση. Το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου ανανέωσε την εντολή του Ειδικού Εισηγητή το 2010 
για 3 χρόνια. 

Το 2002, η Επιτροπή όρισε έναν Ειδικό Εισηγητή για το Δικαί-
ωμα Όλων στο Υψηλότερο Δυνατό Επίπεδο Σωματικής και Ψυχι-
κής Υγείας, του οποίου τα καθήκοντα περιλάμβαναν τη συνεργα-
σία μεταξύ άλλων με το Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών 
για το HIV/AIDS (UNAIDS). Το 2010, το Συμβούλιο Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου ανανέωσε την εντολή του Εισηγητή για 3 χρό-
νια. 

Το 2008, το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όρισε έ-
ναν Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα για το Ζήτημα των Υποχρεώ-
σεων όσον αφορά στα Δικαιώματα του Ανθρώπου σχετικά με την 
Πρόσβαση σε Ασφαλές Πόσιμο Νερό και Αποχέτευση. Ο Εμπει-
ρογνώμονας οφείλει να εντοπίζει, να προάγει και να διαδίδει τις 
καλύτερες πρακτικές επί του θέματος. Είναι επίσης επιφορτισμέ-
νος με τη διασαφήνιση του περιεχομένου των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τα δικαιώματα του ανθρώπου σχετικά με την πρό-
σβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση. Το 2011 το Συμ-
βούλιο ανανέωσε την εντολή του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα 
για τρία επιπλέον χρόνια. 

Τον Μάρτιο του 2009, το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που όρισε έναν Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα στο Πεδίο των Πο-
λιτιστικών Δικαιωμάτων, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει αυτή 
την «παραμελημένη» ομάδα δικαιωμάτων. Η πρώτη ετήσια έκθεση 
του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα που παρουσιάστηκε κατά την 
14η συνεδρίαση του Συμβουλίου ασχολήθηκε με ευρύτερα θέματα 
εφαρμογής των πολιτιστικών δικαιωμάτων.17 Η δεύτερη έκθεση το 

                             

17. Έκθεση που υποβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Εμπειρογνώμονα στο 
Πεδίο των Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, κα. Farida Shaheed, δυνάμει της Α-
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2011 εστιάστηκε στο δικαίωμα πρόσβασης και απόλαυσης της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς.18 

Ελευθερία του τύπου 

                             

πόφασης 10/23 του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Μάρτιος του 
2010, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/124/40/PDF/G1012440.pdf? 
OpenElement. 

18. Έκθεση που υποβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Εμπειρογνώμονα στο 
Πεδίο των Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, κα. Farida Shaheed, Μάρτιος του 
2011, <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/122/04/PDF/ 
G1112204.pdf?OpenElement>..  
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24. Ποιες άλλες πράξεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου υπάρχουν 
στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών εκτός από τη ∆ιεθνή Βίβλο 
των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου; 

Η Γενική Συνέλευση και άλλα όργανα των Ηνωμένων Εθνών έ-
χουν υιοθετήσει πολλές συμβάσεις, διακηρύξεις και συστάσεις, οι 
οποίες επεξεργάζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα δικαιώματα 
που θεσπίζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου και τα Διεθνή Σύμφωνα και οι οποίες περιλαμ-
βάνουν επιπλέον ορισμένα δικαιώματα που δεν προσδιορίζονται 
στη Διεθνή Βίβλο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Οι διακηρύ-
ξεις και οι συστάσεις απευθύνονται σε όλα τα κράτη μέλη των 
Ηνωμένων Εθνών αλλά δεν έχουν την ίδια νομική ισχύ με τις συμ-
βάσεις, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές για τα κράτη που τις 
έχουν επικυρώσει. 

Τα κράτη ενθαρρύνονται να ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες, 
να επικυρώνουν ή να προσχωρούν σε διεθνείς συμβάσεις προστα-
σίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και να τις ενσωματώνουν 
στην εθνική τους νομοθεσία. 

Τέτοιες διεθνείς συμβάσεις προστασίας των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου σχετίζονται με τα δικαιώματα: στη ζωή, την πρόληψη 
των διακρίσεων και τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε 
μειονότητες, τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών και των προ-
σφύγων, και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε 
καιρό πολέμου (βλ. Ερώτηση 69). Όλες αυτές οι πράξεις αναλύο-
νται παρακάτω. Άλλες διεθνείς πράξεις είναι: η Σύμβαση κατά των 
Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Τα-
πεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (βλ. Ερώτηση 26-29 και Μέ-
ρος ΙΙ, Άρθρο 25), η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (βλ. 
Ερώτηση 42-45), η Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων 
και το Σχετικό Πρωτόκολλο (βλ. Ερώτηση 52-57), η Σύμβαση για 
την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων (βλ. 
Ερώτηση 31-35), η Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορ-
φών Διακρίσεως κατά των Γυναικών (βλ. Ερώτηση 36-41), η Σύμ-
βαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (βλ. Ερώτηση 
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53) και τέλος, η Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων 
από Εξαναγκαστική Εξαφάνιση. 

∆ιεθνείς πράξεις που αφορούν σε συγκεκριμένα ζητήματα 
δικαιωμάτων του ανθρώπου 

25. Ποιες πράξεις υπάρχουν για την πρόληψη και καταστολή του 
εγκλήματος της γενοκτονίας; 

Τον Δεκέμβριο του 1948 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών η Σύμβαση για την Πρόληψη και την Κα-
ταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας. Τέθηκε σε ισχύ το 
1951 και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011 είχε επικυρωθεί από 142 
κράτη.19 Ως γενοκτονία, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Σύμβασης, 
ορίζεται «…οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις που διαπράττε-
ται με την πρόθεση ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, 
εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής: α) Ο φόνος μελών της ομά-
δας. β) Η πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής υγείας βλάβης 
στα μέλη μιας ομάδας. γ) Η εκ προθέσεως υποβολή της ομάδας σε 
συνθήκες που μπορούν να επιφέρουν την πλήρη ή τη μερική σωματι-
κή καταστροφή της. δ) Μέτρα που αποβλέπουν στην παρεμπόδιση 
των γεννήσεων στους κόλπους ορισμένης ομάδας. ε) Η αναγκαστική 
μεταφορά παιδιών της ομάδας σε μία άλλη». Η γενοκτονία, είτε 
διαπράττεται σε καιρό πολέμου είτε σε καιρό ειρήνης, θεωρείται 
έγκλημα υπό το διεθνές δίκαιο και ορίζεται ως έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας. 

Το άρθρο 6 της Σύμβασης προβλέπει ότι τα πρόσωπα τα οποία 
κατηγορούνται για πράξεις γενοκτονίας θα πρέπει να δικάζονται 

                             

19. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλομένων κρατών βλ. 
<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV
-1&chapter=4&lang=en>. 
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από αρμόδιο δικαστήριο του κράτους στο οποίο διαπράχθηκε η 
πράξη ή από κάποιο διεθνές ποινικό δικαστήριο, του οποίου η δι-
καιοδοσία έχει αναγνωριστεί από τα συμβαλλόμενα κράτη. Επι-
πλέον, αναγνωρίζεται η δικαιοδοσία κάθε κράτους για το έγκλημα 
της γενοκτονίας. 

Το έγκλημα της γενοκτονίας συμπεριλαμβάνεται και στο Κα-
ταστατικό όλων των διεθνών ποινικών δικαστηρίων: του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου (βλ. Ερώτηση 71), του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου για τη Ρουάντα, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 
για την πρώην Γιουγκοσλαβία (βλ. Ερώτηση 70) και του Ειδικού 
Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε (βλ. Ερώτηση 70). 

26. Ποιες πράξεις έχουν υιοθετηθεί και ποιες διαδικασίες έχουν α-
ναπτυχθεί για την πρόληψη και την καταστολή των βασανιστηρί-
ων; 

Η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκλη-
ρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας υιο-
θετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον 
Δεκέμβριο του 1984, και τέθηκε σε ισχύ στις 27 Ιουλίου 1987. 
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011, 150 κράτη είχαν κυρώσει τη Σύμ-
βαση.20 

Η Σύμβαση καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να λάβουν αποτελε-
σματικά νομοθετικά, διοικητικά, δικαστικά και άλλα μέτρα ώστε 
να προληφθούν τα βασανιστήρια και να καταστούν τιμωρητέα πα-
ράβαση. Η Σύμβαση ορίζει ως βασανιστήρια «κάθε πράξη με την 
οποία, σωματικός ή ψυχικός πόνος ή έντονη οδύνη επιβάλλονται με 
πρόθεση σε ένα πρόσωπο, με σκοπό ιδίως να αποκτηθούν από αυτό 

                             

20. Σχετικά με αυτό το ζήτημα βλ. Nigel Rodley, The Treatment of Pris-
oners under International Law, Paris/Oxford, UNESCO/Oxford University 
Press, 1987. Αξίζει να σημειωθεί πως το Εθελοντικό Ταμείο για τα Θύματα 
Βασανιστηρίων των ΗΕ ιδρύθηκε το 1981. Για τον πλήρη κατάλογο των 
συμβαλλομένων κρατών βλ. <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src= 
TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en>.  
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ή από τρίτο πρόσωπο πληροφορίες ή ομολογίες, να τιμωρηθεί για 
μια πράξη που αυτό ή τρίτο πρόσωπο έχει διαπράξει ή είναι ύποπτο 
ότι την έχει διαπράξει, να εκφοβιστεί ή να εξαναγκασθεί αυτός ή 
τρίτο πρόσωπο, ή για κάθε άλλο λόγο που βασίζεται σε διάκριση 
οποιασδήποτε μορφής, εφόσον ένας τέτοιος πόνος ή οδύνη επιβάλ-
λονται από δημόσιο λειτουργό ή κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί με 
επίσημη ιδιότητα ή με την υποκίνηση ή τη συναίνεση ή την ανοχή 
του. Δεν περιλαμβάνονται ο πόνος ή η οδύνη που προέρχονται μό-
νον από πράξεις συμφυείς ή παρεμπίπτουσες προς νόμιμες κυρώ-
σεις» (Άρθρο 1). 

Η Σύμβαση δεν επιτρέπει καμία παρέκκλιση από την απαγό-
ρευση των βασανιστηρίων. Καμία εξαιρετική περίσταση, είτε ε-
μπόλεμη κατάσταση, είτε απειλή πολέμου, είτε εσωτερική πολιτι-
κή αστάθεια ή κάθε άλλη κατάσταση ανάγκης, δεν μπορεί να προ-
βληθεί ως δικαιολογία για βασανιστήρια (Άρθρο 2). Επιπλέον, 
σύμφωνα με το Άρθρο 5, κάθε συμβαλλόμενο κράτος υποχρεούται 
να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του ως προς αυτά τα εγκλήματα 
στην περίπτωση που ο θεωρούμενος ως δράστης βρίσκεται στο 
έδαφός του και το ίδιο δεν τον εκδίδει σε κάποιο άλλο κράτος. Τα 
συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να υιοθετούν νομικές διατάξεις 
που εξασφαλίζουν στα θύματα των βασανιστηρίων το δικαίωμα σε 
μία δίκαιη και εύλογη αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων για την ικανοποίηση και την αποκατάστασή τους (βλ. Μέ-
ρος ΙΙ, Άρθρο 5). 
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- Λοιπόν, τώρα που το ξανασκέφτομαι… πρόκειται για: 
«Θάνατο από φυσικά αίτια». 

27. Ποιος μηχανισμός διασφαλίζει την εφαρμογή της Σύμβασης κατά 
των Βασανιστηρίων; 

Η Σύμβαση προβλέπει τη δημιουργία μίας Επιτροπής κατά των 
Βασανιστηρίων, η οποία αποτελείται από δέκα εμπειρογνώμονες 
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που υπηρετούν με την ατομική τους ιδιότητα. Τα μέλη της Επιτρο-
πής εκλέγονται από τα συμβαλλόμενα κράτη με μυστική ψηφοφο-
ρία μέσα από έναν κατάλογο που καταρτίζεται από τα κράτη μέρη. 

Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει την εφαρμογή της 
Σύμβασης με τους ακόλουθους τρόπους: εξετάζει τις εκθέσεις των 
συμβαλλόμενων κρατών σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για 
την εφαρμογή της Σύμβασης. Επίσης, η Επιτροπή λαμβάνει και 
εξετάζει αναφορές από άτομα (ή εκ μέρους ατόμων), που ισχυρί-
ζονται ότι είναι θύματα παραβίασης ενός δικαιώματος της Σύμβα-
σης, όπως επίσης και διακρατικές αναφορές, υπό τον όρο ότι το 
κράτος ή τα κράτη που αυτές αφορούν έχουν αναγνωρίσει νομότυ-
πα αυτή την αρμοδιότητα της Επιτροπής. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011, 69 κράτη είχαν αναγνωρίσει την εν λόγω αρμοδιότητα.21 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να αναλάβει την πρωτοβουλία να 
διενεργήσει, σε συνεργασία με το εμπλεκόμενο συμβαλλόμενο 
κράτος, εμπιστευτικές έρευνες σχετικά με φερόμενες καταστάσεις 
συστηματικών βασανιστηρίων. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής 
διαβιβάζονται στο συμβαλλόμενο κράτος στο οποίο διενεργήθηκε 
η έρευνα. Επιπλέον ένας περιληπτικός απολογισμός μπορεί να συ-
μπεριληφθεί στην ετήσια έκθεσή της προς τη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ, κατόπιν συνεννόησης με το κράτος. 

Το Πρωτόκολλο στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων υιοθε-
τήθηκε το 2002 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2006. Με αυτό, 
εγκαθιδρύεται ένας διεθνής μηχανισμός ελέγχου για την αποτελε-
σματικότερη εφαρμογή της Σύμβασης, η Υπο-επιτροπή για την 
Πρόληψη των Βασανιστηρίων. Το διεθνές αυτό σώμα εμπειρο-
γνωμόνων μπορεί να πραγματοποιεί επισκέψεις σε χώρους κράτη-
σης και να ελέγχει κατά πόσο εφαρμόζουν τα συμβαλλόμενα κρά-
τη τις διατάξεις της Σύμβασης. Το Πρωτόκολλο προβλέπει επίσης 
τη θέσπιση από τα κράτη εθνικών μηχανισμών για την πρόληψη 

                             

21. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλομένων κρατών βλ. Human 
Rights Major International Instruments, Status as at 30 June 2011 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212642m.pdf). 
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των βασανιστηρίων στο έδαφός τους. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2011, 62 κράτη είχαν κυρώσει το προαναφερθέν Πρωτόκολλο.22 

Στη γραφομηχανή: ομολογίες 

                             

22. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλομένων κρατών βλ. 
<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV
-9-b&chapter=4&lang=en>.  
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28. Ποιες άλλες διαδικασίες έχουν θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη για 
την αποτροπή των βασανιστηρίων; 

Ο Ειδικός Εισηγητής για τα Βασανιστήρια, τον οποίο διόρισε αρ-
χικά η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου το 1985 (η ε-
ντολή αυτή ανανεώθηκε από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου το 2011 για τρία χρόνια) έχει την υποχρέωση να εξετάζει 
θέματα που σχετίζονται με τα βασανιστήρια σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Ο Ειδικός Εισηγητής μπορεί να αναζητήσει και να λάβει αξιό-
πιστες πληροφορίες ενώ φέρει την υποχρέωση να προβεί στις απα-
ραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση. Μια διαδικασία επείγου-
σας δράσης επιτρέπει την άμεση παρέμβαση σε περιστάσεις όπου 
υπάρχει ορατός κίνδυνος βασανιστηρίων. Εάν σύμφωνα με πλη-
ροφορίες τα βασανιστήρια συμβαίνουν κατά τρόπο συστηματικό, ο 
Ειδικός Εισηγητής μπορεί να πραγματοποιήσει μια αποστολή διε-
ρεύνησης εφόσον έχει προσκληθεί από τη συγκεκριμένη χώρα. 

Κάθε άτομο, ομάδα ατόμων, ΜΚΟ, διακυβερνητικοί και κυ-
βερνητικοί οργανισμοί που έχουν γνώση ενός περιστατικού βασα-
νιστηρίων ή άλλης μορφής κακοποίησης μπορούν να θέσουν αυτές 
τις πληροφορίες υπόψη του Ειδικού Εισηγητή, χωρίς την προη-
γούμενη εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων και χωρίς να 
χρειάζεται να τηρηθεί κάποιος συγκεκριμένος τύπος. Συνοπτική 
έκθεση υποβάλλεται ετησίως στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (μέχρι το 2006 στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου) και από το 1999 υποβάλλονται ετήσιες ενδιάμεσες εκ-
θέσεις στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η έκθεση 
του Ειδικού Εισηγητή στην Επιτροπή το 1993 κατέληξε στο συ-
μπέρασμα ότι η εξάλειψη των βασανιστηρίων είναι ζήτημα πολιτι-
κής βούλησης, ενώ η συνέχιση των βασανιστηρίων είναι απόδειξη 
της έλλειψης πολιτικής βούλησης. Το 2002, σε έκθεσή του στην 
Επιτροπή, ο Ειδικός Εισηγητής τόνισε ότι οι ανώτατες αρχές ενός 
κράτους οφείλουν να καταδικάσουν δημοσίως τα βασανιστήρια. 
Επιπλέον, πρότεινε την με νόμο κατάργηση των μυστικών χώρων 
κράτησης καθώς και τη διεξαγωγή της ανάκρισης αποκλειστικά σε 
εξουσιοδοτημένα κέντρα κράτησης. Επίσης, συνέστησε τη με νόμο 
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απαγόρευση της κράτησης σε απομόνωση καθώς και την πρόβλε-
ψη εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ειδικών εγχειριδίων για την α-
στυνομία και το προσωπικό ασφαλείας. 

Στην έκθεση του 2008 προς το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, ο Ειδικός Εισηγητής υπογράμμισε τη σημασία μιας 
προσέγγισης στα βασανιστήρια που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση 
του φύλου όπως και της σύνδεσης του πλαισίου προστασίας στις 
περιπτώσεις των βασανιστηρίων με ένα ευρύ φάσμα εγγυήσεων 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Στην έκθεση του 2011, ο Ειδικός Εισηγητής επέστησε την προ-
σοχή στην καταπόνηση που προκαλεί η απομόνωση όταν χρησι-
μοποιείται ως μέσο τιμωρίας κατά το διάστημα της προφυλάκι-
σης.23 Η έκθεση επισήμανε επίσης ότι η πρακτική της απομόνωσης 
αυξάνει τον κίνδυνο να περάσουν απαρατήρητες και να μείνουν 
ατιμώρητες πράξεις βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. 

29. Υπάρχουν πράξεις σε περιφερειακό επίπεδο για την πρόληψη 
των βασανιστηρίων; 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και 
της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (1987) 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1989.24 Με τη Σύμβαση αυτή 
θεσμοθετήθηκε η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, 
η οποία αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Τα συμ-
βαλλόμενα κράτη πρέπει να επιτρέπουν στα μέλη της Επιτροπής 

                             

23. Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου των Ηνωμένων Εθνών για τα Βασανιστήρια (http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/445/70/PDF/N1144570.pdf?OpenElement).  

24. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης (47) είχαν κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλομένων κρατών βλ: 
Human Rights Major International Instruments, Status as of 30 June 2011 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212642m. pdf). 
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απρόσκοπτη πρόσβαση αλλά και πλήρη ελευθερία κινήσεων στους 
χώρους κράτησης εντός του εδάφους τους. Οι εμπειρογνώμονες 
υποβάλλουν εκθέσεις με τα συμπεράσματά τους σχετικά με την 
εφαρμογή της σύμβασης. Οι πληροφορίες που δίνονται από ΜΚΟ 
αποτελούν σημαντικό πρόσθετο υλικό για την Επιτροπή. Οι εκθέ-
σεις αποστέλλονται στις κυβερνήσεις και παραμένουν εμπιστευτι-
κές, εκτός αν η εν λόγω κυβέρνηση αποτύχει να πάρει τα απαραί-
τητα διορθωτικά μέτρα. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή μπο-
ρεί να δημοσιοποιήσει τις ανησυχίες της. Τα δύο νέα Πρωτόκολλα 
της Σύμβασης τέθηκαν σε ισχύ τον Μάρτιο του 2002. Το πρώτο 
δίνει τη δυνατότητα προσχώρησης στη Σύμβαση και σε κράτη που 
δεν είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (κατόπιν εγκρίσεως 
της Επιτροπής των Υπουργών) και το δεύτερο εισάγει διαρθρωτι-
κές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης των μελών της 
Επιτροπής κάθε δύο χρόνια. 

Η Δι-Αμερικανική Σύμβαση για την Πρόληψη και την Κατα-
στολή των Βασανιστηρίων υιοθετήθηκε το 1985 από τον Οργανι-
σμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) και τέθηκε σε ισχύ το 1987.25 
Με βάση αυτή τη Σύμβαση, η Δι-Αμερικανική Επιτροπή Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου έχει εξουσιοδοτηθεί να αναλύει καταστάσεις 
σχετικές με την πρόληψη και εξάλειψη των βασανιστηρίων στην 
περιοχή και να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις (βλ. Ερώτηση 100). 

30.  Ποιες πράξεις προστατεύουν τα άτομα από την εξαναγκαστική 
εξαφάνιση; 

Οι εξαναγκαστικές ή ακούσιες εξαφανίσεις ατόμων αποτελούν 
σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ανά τον 
κόσμο, άτομα συλλαμβάνονται, τίθενται υπό κράτηση ή απάγο-

                             

25. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, 18 κράτη είχαν κυρώσει την Δι-Αμερικανική 
Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή των Βασανιστηρίων. Για τον 
πλήρη κατάλογο των συμβαλλομένων κρατών βλ. Human Rights Major In-
ternational Instruments, Status as at 30 June 2011 (http://unesdoc.unesco.org/ 
images/0021/002126/212642m.pdf). 
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νται, χωρίς να μπορούν να προσδιοριστούν τα ίχνη τους ή να μπο-
ρούν οι ίδιοι να απολαύσουν τα δικαιώματά τους. Ήδη από το 
1980 τα Ηνωμένα Έθνη δραστηριοποιούνται σε αυτό το θέμα, σε 
μια προσπάθεια να προληφθεί η εξαναγκαστική εξαφάνιση. 

Τον Φεβρουάριο του 1980, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου αποφάσισε τη συγκρότηση μίας ομάδας εργασίας, απο-
τελούμενη από 5 μέλη της Επιτροπής, για να εξετάζει ζητήματα 
σχετικά με την εξαναγκαστική ή ακούσια εξαφάνιση. Με την υιο-
θέτηση της Διακήρυξης για την Προστασία Όλων των Ατόμων από 
την Εξαναγκαστική Εξαφάνιση το 1992, η Ομάδα Εργασίας επι-
φορτίστηκε επίσης με την παρακολούθηση της προόδου των κρα-
τών ως προς την εφαρμογή της Διακήρυξης και την παροχή βοή-
θειας στην εφαρμογή της. Η θητεία της Ομάδας Εργασίας ανανεώ-
θηκε από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 2011 για 
τρία ακόμη χρόνια. 

Το θέμα της ατιμωρησίας για πράξεις σχετικές με την εξανα-
γκαστική ή ακούσια εξαφάνιση αποτελεί σημαντικό μέρος του έρ-
γου αυτής της ομάδας. Η Ομάδα Εργασίας έχει δημοσιεύσει Γενι-
κά Σχόλια προκειμένου να ερμηνεύσει τα Άρθρα της Διακήρυξης, 
συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Σχόλιου που ορίζει την εξανα-
γκαστική ή ακούσια εξαφάνιση. 

Το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
ορίζει την εξαναγκαστική εξαφάνιση ως έγκλημα κατά της ανθρω-
πότητας. Το 2006, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιο-
θέτησε τη Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων από την 
Εξαναγκαστική Εξαφάνιση. Η Σύμβαση αυτή επιβεβαιώνει ότι η 
εξαναγκαστική εξαφάνιση αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότη-
τας όταν η εφαρμογή της είναι πλατιά διαδεδομένη και συστηματι-
κή. Ακόμη, θεμελιώνει την υποχρέωση των κρατών να προβλέ-
πουν κατάλληλες ποινές για την τιμωρία του αδικήματος της εξα-
ναγκαστικής εξαφάνισης και να θεσπίζουν το δικαίωμα των θυμά-
των σε αποκατάσταση. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 23 Δεκεμ-
βρίου 2010 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 είχε κυρωθεί από 31 
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κράτη.26 Η Σύμβαση προβλέπει τη σύσταση μιας Επιτροπής για τις 
Εξαναγκαστικές Εξαφανίσεις, η οποία θα εξετάζει τις περιοδικές 
εκθέσεις των συμβαλλόμενων κρατών. Σύμφωνα με τα Άρθρα 31 
και 32 της Σύμβασης, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει και να εξε-
τάζει ατομικές αναφορές, υπό τον όρο ότι το συμβαλλόμενο κρά-
τος έχει αναγνωρίσει την αρμοδιότητα αυτή της Επιτροπής. Στις 31 
Μαΐου 2011 η διάσκεψη των κρατών μερών εξέλεξε την πρώτη 
σύνθεση της Επιτροπής. 

Η Δι-Αμερικανική Σύμβαση για την Εξαναγκαστική Εξαφάνιση 
των Ατόμων, που τέθηκε σε ισχύ το 1996, είναι η μοναδική, μέχρι 
τώρα, περιφερειακή πράξη κανονιστικού χαρακτήρα για την προ-
στασία των ατόμων από την εξαναγκαστική εξαφάνιση.27 

31. Ποιες πράξεις υπάρχουν για την πρόληψη και την εξάλειψη των 
φυλετικών διακρίσεων; 

Η θεμελιώδης αρχή της μη διάκρισης κατοχυρώνεται από το Άρ-
θρο 1 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (βλ. Ερώτηση 5) και απο-
τυπώνεται στη Διεθνή Βίβλο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
σε όλες τις σημαντικές πράξεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου. 
Υπάρχουν δύο ειδικές διεθνείς πράξεις, οι οποίες αναφέρονται στη 
φυλετική διάκριση και τη διάκριση κατά των γυναικών. 

Η Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυ-
λετικών Διακρίσεων τέθηκε σε ισχύ το 1969 και μέχρι τις 31 Δε-
κεμβρίου 2011 είχε κυρωθεί από 175 κράτη.28 Αποτελεί την πιο 

                             

26. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλομένων κρατών βλ. 
<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV
-16&chapter=4&lang=en>.  

27. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, 14 κράτη είχαν κυρώσει την Δι-Αμερικανική 
Σύμβαση για την εξαναγκαστική εξαφάνιση των ατόμων. Για τον κατάλογο 
των συμβαλλόμενων κρατών βλ. Human Rights Major International Instru-
ments, Status as of 30 June 2011 (http://unesdoc. unesco.org/images/ 
0021/002126/212642m.pdf). 

28. Για τον κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών βλ. 
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περιεκτική πράξη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διάκριση, η 
οποία περιλαμβάνει κάθε «διάκριση, εξαίρεση, παρεμπόδιση ή προ-
τίμηση» λόγω «της φυλής, του χρώματος, της καταγωγής, της εθνι-
κής ή εθνοτικής προέλευσης». Τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβά-
νουν την υποχρέωση να προωθούν μια πολιτική για την εξάλειψη 
της φυλετικής διάκρισης σε όλες τις εκφάνσεις της. Επιπλέον, τα 
κράτη οφείλουν να διασφαλίζουν την προστασία συγκεκριμένων 
φυλετικών ομάδων και να εγγυώνται στα μέλη τους πλήρη και ίση 
απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών τους. 

Άλλη σημαντική πράξη σε αυτόν τον τομέα είναι και η Διακή-
ρυξη της ΟΥΝΕΣΚΟ (Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την 
Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό) για τη Φυλή και τη 
Φυλετική Προκατάληψη, που υιοθετήθηκε δια βοής το 1978 από 
τη Γενική Διάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ μαζί με μια Απόφαση που 
αναφέρεται στην εφαρμογή της. Η Απόφαση αυτή προτρέπει τα 
κράτη μέλη του Οργανισμού να υποβάλλουν εκθέσεις μέσω του 
Γενικού Διευθυντή στη Γενική Διάσκεψη σχετικά με τις ενέργειες 
στις οποίες έχουν προβεί για να θέσουν σε εφαρμογή τις αρχές της 
Διακήρυξης. Με την ίδια απόφαση καλούνται επίσης διεθνείς μη –
κυβερνητικές οργανώσεις να συνεργαστούν και να στηρίξουν την 
εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται από αυτή τη Διακήρυξη. 

32.  Πώς εφαρμόζεται η ∆ιεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων 
των Μορφών Φυλετικών ∆ιακρίσεων; 

Η Επιτροπή για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετικών Δια-
κρίσεων, που συστάθηκε δυνάμει του Άρθρου 8 της Σύμβασης και 
αποτελείται από δεκαοκτώ ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επο-
πτεύει τη συμμόρφωση των κρατών. Η Επιτροπή επιτελεί διάφορες 
λειτουργίες. Το κύριο καθήκον της είναι η εξέταση των περιοδι-
κών εκθέσεων από τα συμβαλλόμενα κράτη σχετικά με τα μέτρα 

                             

<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV
-2&chapter=4&lang=en>.  
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που έχουν πάρει για να εφαρμόσουν τη Σύμβαση. Οι κυβερνήσεις 
παρίστανται δια αντιπροσώπων κατά την εξέταση των εκθέσεών 
τους και η Επιτροπή ακολουθεί μια στρατηγική άτυπου διαλόγου 
έτσι ώστε να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να συμμορφωθούν με τις 
υποχρεώσεις τους. Στην τελική έκθεση κάθε συνεδρίασης, η Επι-
τροπή διατυπώνει καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με όλες τις 
εκθέσεις κρατών που εξετάστηκαν, προτείνοντας τρόπους με τους 
οποίους η Σύμβαση θα μπορούσε να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά. 
Κάποια κράτη, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις, προέ-
βησαν στην τροποποίηση των συνταγμάτων τους και της εσωτερι-
κής τους νομοθεσίας, προκειμένου να καταστήσουν τη φυλετική 
διάκριση κολάσιμο αδίκημα, όπως επίσης και στη θέσπιση εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων και νέων υπηρεσιών για την αντιμετώπι-
ση προβλημάτων φυλετικής διάκρισης. 

Η Επιτροπή εξάλλου επεξεργάζεται μέτρα που στοχεύουν στην 
πρόληψη της φυλετικής διάκρισης. Αυτά περιλαμβάνουν διαδικα-
σίες «έγκαιρης προειδοποίησης», που αποσκοπούν στο να αποτρέ-
ψουν την κλιμάκωση υπαρχόντων προβλημάτων σε ανοιχτές συ-
γκρούσεις, καθώς και πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης 
για την ενίσχυση της ανοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης. Ακό-
μη, αναλαμβάνει άμεση προληπτική δράση προς αντιμετώπιση 
ακραίων καταστάσεων που προκύπτουν από σοβαρές παραβιάσεις 
της Σύμβασης. Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, η Επι-
τροπή έχει εισαγάγει τις «επί τόπου» αποστολές σε περιοχές όπου 
η φερόμενη τέλεση παραβιάσεων προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.29 

                             

29. Τον Νοέμβριο του 1993, μια τέτοια αποστολή πραγματοποιήθηκε 
στην τότε Γιουγκοσλαβία (σήμερα Σερβία) προκειμένου να προωθηθεί ο διά-
λογος για μια ειρηνική επίλυση των προβλημάτων που είχαν ανακύψει ως 
προς τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις φυλετικές διακρίσεις μεταξύ των 
Αλβανών και την κυβέρνηση του Κοσσόβου. Επίσης, η Επιτροπή απέστειλε 
ένα από τα μέλη της σε αποστολή στην Κροατία στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Βοήθειας του Κέντρου για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να βοη-
θήσει την κυβέρνηση στην εφαρμογή της Σύμβασης.  
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Η Επιτροπή υιοθετεί Γενικές Συστάσεις, οι οποίες ερμηνεύουν 
το περιεχόμενο των διατάξεων της Σύμβασης και βοηθούν τα κρά-
τη στην εφαρμογή των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Για παρά-
δειγμα, η Γενική Σύσταση 28 που αφορά στο Άρθρο 1 παρ. 1 της 
Σύμβασης διευκρινίζει τον όρο «καταγωγή». Η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η καταγωγή δεν αναφέρεται αποκλειστικά 
«στη φυλή» αλλά είναι σχετική με άλλους απαγορευμένους λόγους 
διάκρισης, συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης «που βασίζεται σε 
μορφές κοινωνικής διαστρωμάτωσης όπως η κάστα και ανάλογα 
συστήματα κληρονομούμενης κοινωνικής θέσης», οι οποίοι επηρεά-
ζουν αρνητικά την ίση απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
Η Σύσταση περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για μια ευρεία σειρά 
πρακτικών μέτρων που τα κράτη μπορούν να λάβουν ανάλογα με 
την περίσταση. 

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών, η οποία επικυρώνοντας τις προτάσεις και 
τις γενικές συστάσεις της Επιτροπής προσδίδει σε αυτές αλλά και 
στο γενικότερο έργο της μεγαλύτερη βαρύτητα. Άλλη μια λειτουρ-
γία της Επιτροπής είναι να εφαρμόζει τη διαδικασία που επιτρέπει 
την εξέταση των διακρατικών αναφορών (στην οποία κανένα κρά-
τος δεν έχει καταφύγει μέχρι σήμερα). 
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Φυλετικές διακρίσεις 
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33.  Μπορούν τα άτομα να υποβάλλουν στην Επιτροπή για την Εξά-
λειψη Όλων των Μορφών Φυλετικών ∆ιακρίσεων αναφορά για 
παραβιάσεις των διατάξεων της Σύμβασης; 

Με βάση το Άρθρο 14 της Σύμβασης, η Επιτροπή μπορεί να εξε-
τάζει, κεκλεισμένων των θυρών, αναφορές ατόμων ή ομάδας ατό-
μων εναντίον κρατών, υπό τον όρο ότι το κράτος που οι καταγγε-
λίες αφορούν έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα ατομικής αναφοράς. 
Αυτή η διαδικασία ενεργοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1982. Μέ-
χρι τις 30 Ιουνίου 2011, 54 κράτη είχαν αναγνωρίσει αυτό το δι-
καίωμα.30 Η Επιτροπή έχει εξετάσει διάφορες αναφορές και έχει 
δημοσιεύσει τις απόψεις της σχετικά με αυτές. 

34.  Ποιες άλλες πρωτοβουλίες έχουν λάβει τα Ηνωμένα Έθνη για να 
αντιμετωπίσουν τον ρατσισμό και τη φυλετική διάκριση; 

Από το 1973 έως το 2003, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών ανακήρυξε τρεις δεκαετίες για την καταπολέμηση του ρα-
τσισμού και της φυλετικής διάκρισης. Ωστόσο, παρά τις προσπά-
θειες της διεθνούς κοινότητας, οι στόχοι των δεκαετιών αυτών δεν 
επιτεύχθηκαν. Οι βαθιά ριζωμένες υποκείμενες αιτίες και η θεσμι-
κή περιχαράκωση του ρατσισμού, της φυλετικής διάκρισης και της 
σχετικής μισαλλοδοξίας επιβιώνουν σε διάφορες μορφές στις πε-
ρισσότερες κοινωνίες. Τέτοιες πρακτικές δεν γνωρίζουν κανένα 
εθνικό ή πολιτιστικό σύνορο, και οδηγούν συχνά σε κατάφωρες 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, οι οποίες ποικίλουν 
από τις πρακτικές διάκρισης ως τις βίαιες συγκρούσεις. Η αυξανό-
μενη διεθνής ανησυχία προέτρεψε τη Γενική Συνέλευση (το 1997) 
να συγκαλέσει μια Παγκόσμια Διάσκεψη κατά του Ρατσισμού, της 
Φυλετικής Διάκρισης, της Ξενοφοβίας, και της Σχετικής Μισαλ-

                             

30. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, 54 κράτη είχαν αναγνωρίσει την αρμοδιότητα της 
Επιτροπής να εξετάζει προσφυγές υποβληθείσες από φυσικά πρόσωπα ή ομάδες 
ατόμων. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών βλ. Human Rights 
Major International Instruments, Status as of 30 June 2011 (http://unesdoc.unesco.org/ 
images/0021/002126/212642m.pdf). 
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λοδοξίας (Νότια Αφρική, 31 Αυγούστου – 8 Σεπτεμβρίου 2001). Η 
Διάσκεψη απέβλεπε, μεταξύ των άλλων, «να επαναξιολογήσει τα 
εμπόδια στην πρόοδο των προσπαθειών σε αυτό τον τομέα και να 
προσδιορίσει τους τρόπους για να ξεπεραστούν» όπως και «να δια-
τυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις για τη λήψη περαιτέρω εθνικών, 
περιφερειακών και διεθνών μέτρων δράσης για αυτό το σκοπό». 

Το αποτέλεσμα της Παγκόσμιας Διάσκεψης αποτυπώνεται στη 
Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης του Ντέρμπαν. Η Διακήρυ-
ξη περιέχει τις θεμελιώδεις αρχές, ενώ το Πρόγραμμα Δράσης πα-
ρέχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση 
του ρατσισμού, της φυλετικής διάκρισης, της ξενοφοβίας και της 
σχετικής μισαλλοδοξίας. Αυτά τα μέτρα μπορούν να ληφθούν από 
τα κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς, τις αναπτυξιακές 
οργανώσεις, τις ειδικευμένες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, 
τις διεθνείς και εθνικές ΜΚΟ και άλλους κοινωνικούς εταίρους, 
τους διακυβερνητικούς οργανισμούς, τα ΜΜΕ και τους παρέχο-
ντες υπηρεσίες Διαδικτύου, καθώς και τους πολιτικούς και τα πο-
λιτικά κόμματα στους τομείς ευθύνης τους. 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την 21η 
Μαρτίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρί-
σεων. 

35.  Ποιες δράσεις έχουν αναληφθεί ως επακόλουθο της Παγκόσμιας 
∆ιάσκεψης κατά του Ρατσισμού, των Φυλετικών ∆ιακρίσεων, της 
Ξενοφοβίας και της Σχετικής Μισαλλοδοξίας (2001); 

Πρώτα από όλα δημιουργήθηκε ένα ταμείο εκούσιων εισφορών για 
να υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της Διακήρυξης και 
του Προγράμματος Δράσης του Ντέρμπαν και τα επακόλουθα μέ-
τρα που λήφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις τους. Το Γραφείο της 
Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή της Ατζέ-
ντας του Ντέρμπαν. Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σε συνεργασία με μια ομάδα 
πέντε διαπρεπών ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η οποία έχει 
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συσταθεί για αυτό το σκοπό, παρουσιάζει ετησίως στο Συμβούλιο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στη Γενική Συνέλευση των Ηνω-
μένων Εθνών μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω 
διατάξεων. 

Ένα νέο τμήμα κατά των διακρίσεων έχει ιδρυθεί και αποτελεί 
μέρος του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας, με αποστολή, μετα-
ξύ άλλων, τη δημιουργία και διαρκή ενημέρωση μιας βάσης δεδο-
μένων με διαθέσιμες πηγές και «καλές πρακτικές» σχετικά με τον 
αγώνα κατά του ρατσισμού. 

Το Πρόγραμμα Δράσης του Ντέρμπαν καλεί τα κράτη σε διά-
λογο με τις ΜΚΟ προκειμένου να αναπτύξουν εθνικές πολιτικές 
δράσης καθώς επίσης και εθνικά και διεθνή προγράμματα συνερ-
γασίας για την «προαγωγή της πολυμορφίας, της ισότητας ευκαι-
ριών, της ανοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης». Τα κράτη καλού-
νται επιπλέον να διαβιβάσουν όποιες πληροφορίες διαθέτουν σχε-
τικά με αυτές τις ενέργειες στο Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας. 

Η Γενική Σύσταση Αρ. 28 της Επιτροπής για την Εξάλειψη 
Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων αναφέρεται στις επα-
κόλουθες της Παγκόσμιας Διάσκεψης ενέργειες. Η Σύσταση σκια-
γραφεί τα μέτρα τα οποία οφείλουν να λάβουν τα κράτη προκειμέ-
νου να ενισχύσουν την εφαρμογή της Σύμβασης. Τον ρόλο της 
Επιτροπής ως το κύριο όργανο για την καταπολέμηση του ρατσι-
σμού και της φυλετικής διάκρισης αναγνωρίζει και η Διακήρυξη 
και το Πρόγραμμα Δράσης του Ντέρμπαν. 

Η εντολή του Ειδικού Εισηγητή για τις σύγχρονες μορφές ρα-
τσισμού, φυλετικής διάκρισης, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας θε-
σπίστηκε από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου το 
1993. Η θητεία του ανανεώθηκε για τρία χρόνια, το 2011, από το 
Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Άλλη μια πρωτοβουλία ήταν η σύσταση το 2002 από την Επι-
τροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μιας Ομάδας Εργασίας 
Εμπειρογνωμόνων για τα Άτομα Αφρικανικής Καταγωγής. Η ευ-
ρεία εντολή της Ομάδας Εργασίας στόχευε στην επεξεργασία προ-
τάσεων για την εξάλειψη της φυλετικής διάκρισης κατά των ατό-
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μων αφρικανικής καταγωγής. Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από 
πέντε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η εντολή της ανανεώθηκε 
το 2011 από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για μια 
περίοδο τριών ετών. Επιπλέον, δημιουργήθηκε το 2002 από την 
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μια ad hoc επιτροπή 
για την επεξεργασία συμπληρωματικών κανόνων. Σκοπός της είναι 
να προετοιμάζει και να προτείνει συμπληρωματικούς διεθνείς κα-
νόνες για να ενισχύσει και να επικαιροποιήσει τις ισχύουσες διε-
θνείς πράξεις κατά του ρατσισμού. 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε από 
το 2001, πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 20-24 Απριλίου 2009 
η Διάσκεψη εξέτασης του Ντέρμπαν (γνωστή ως Ντέρμπαν ΙΙ). 
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην εξέταση της αποτελεσματικότητας 
των μηχανισμών εφαρμογής του Ντέρμπαν, την προαγωγή της οι-
κουμενικής κύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη 
Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων και τον εντοπισμό και 
διάδοση καλών πρακτικών για την καταπολέμηση του ρατσισμού 
και της σχετικής μισαλλοδοξίας. Το Καταληκτικό Κείμενο της 
Διάσκεψης απευθύνει έκκληση για την περαιτέρω εντατικοποίηση 
των προσπαθειών για την καταπολέμηση του ρατσισμού και τονί-
ζει την ανάγκη να προσδιοριστούν συγκεκριμένα μέτρα και πρω-
τοβουλίες σε αυτόν τον τομέα.31 Παράλληλα εκφράζει ανησυχία 
για τη δημιουργία στερεότυπων κατά ατόμων λόγω των θρησκευ-
τικών τους πεποιθήσεων.32 

Η δέκατη επέτειος από τη Διάσκεψη του Ντέρμπαν εορτάστηκε 
στις 22 Σεπτεμβρίου 2011 στη Νέα Υόρκη παρουσία αποστολών 
από 179 χώρες. Ήταν αφιερωμένη στο θέμα «θύματα ρατσισμού, 
φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και άλλων μορφών σχετικής 
αδικίας: αναγνώριση, δικαιοσύνη και ανάπτυξη». 

                             

31. Βλ. καταληκτικό κείμενο της Διάσκεψης Εξέτασης του Ντέρμπαν, 20-
24 Απριλίου 2009, (βλ. http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/Durban_ 
Review_outcome_document_En.pdf). 

32. Όπ. π., παρα. 12. 
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∆ιεθνείς πράξεις σχετικές με την προστασία των δικαιω-
μάτων συγκεκριμένων ομάδων 

36.  Ποια πράξη υπάρχει για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των 
γυναικών και πώς εφαρμόζεται; 

Η Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεως κα-
τά των Γυναικών υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Η-
νωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 1979 και τέθηκε σε ισχύ στις 
2 Σεπτεμβρίου 1981. Η Σύμβαση έχει σήμερα 187 συμβαλλόμενα 
κράτη.33 Σκοπός της είναι η προαγωγή της ισότητας μεταξύ αν-
δρών και γυναικών και η εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυ-
ναικών. Η Σύμβαση αναφέρεται ειδικά σε μορφές διάκρισης όπως 
οι αναγκαστικοί γάμοι, η ενδοοικογενειακή βία, η ανεπαρκής πρό-
σβαση στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη και στη δη-
μόσια ζωή, όπως και η διάκριση στην εργασία. 

Τα ζητήματα αυτά αναγνώρισε αρχικά η Επιτροπή για το Κα-
θεστώς της Γυναίκας (ένα όργανο αποτελούμενο από κυβερνητι-
κούς αντιπροσώπους) που συστάθηκε το 1946 με την εντολή να 
προωθήσει την ισότητα των φύλων. Αρμοδιότητά της ήταν επίσης 
η σύνταξη του κειμένου της Σύμβασης, ενώ ασχολήθηκε με πρα-
κτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή των δικαι-
ωμάτων των γυναικών. Η Επιτροπή για το Καθεστώς της Γυναίκας 
μπορεί να λαμβάνει αναφορές σχετικά με την κατάσταση των γυ-
ναικών. Στη βάση αυτών των αναφορών και των απαντήσεων των 
κρατών, η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις προς το Οικονομικό και 
Κοινωνικό Συμβούλιο για τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν 
αναφορικά με αναδυόμενα πρότυπα και πρακτικές αδικίας και διά-
κρισης κατά των γυναικών. 

                             

33. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών βλ. Human 
Rights Major International Instruments, Status as of 30 June 2011 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212642m.pdf). 
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Η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυ-
ναικών, ένα όργανο είκοσι τριών ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
που συστάθηκε κατά το Άρθρο 17 της Σύμβασης, επιβλέπει την 
εφαρμογή των διατάξεών της. Η Επιτροπή εξετάζει περιοδικές εκ-
θέσεις από τα συμβαλλόμενα κράτη αναφορικά με τη συμμόρφω-
σή τους με τις διατάξεις της Σύμβασης ενώ προβαίνει επίσης σε 
γενικές συστάσεις σχετικά με συγκεκριμένα Άρθρα της Σύμβασης 
ή με ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή της. Το 1992 εκδόθη-
κε η Γενική Σύσταση Αρ. 19 για το ζήτημα της βίας κατά των γυ-
ναικών. Παρότι το θέμα δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι αποτελεί διάκριση κατά των γυναικών και ως 
τέτοια συνιστά παραβίαση, μεταξύ άλλων, των Άρθρων 1 έως 4 
της Σύμβασης. Η Σύσταση προτείνει στα κράτη συγκεκριμένα μέ-
τρα για την προστασία των γυναικών από τη βία. Το 2010 η Επι-
τροπή υιοθέτησε τη Γενική Σύσταση Αρ. 28 σχετικά με την εφαρ-
μογή του Άρθρου 2 της Σύμβασης και τις υποχρεώσεις των κρα-
τών ως προς την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών. 

Τον Δεκέμβριο του 2000 τέθηκε σε ισχύ ένα Προαιρετικό Πρω-
τόκολλο στη Σύμβαση. Σύμφωνα με αυτό, μπορούν να υποβλη-
θούν στην Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των 
Γυναικών αναφορές από ή εκ μέρους οποιουδήποτε ατόμου ή ομά-
δας που διατείνεται ότι υπήρξε θύμα παραβίασης κάποιου από τα 
δικαιώματα που θεσπίζει η Σύμβαση.34 

Η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυ-
ναικών υποβάλλει επίσης ετήσια έκθεση στη Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών, η οποία περιέχει στοιχεία από την εξέταση 
των εκθέσεων των κρατών, τις καταληκτικές παρατηρήσεις και τις 
γενικές συστάσεις. 

                             
34. Ως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, 104 κράτη είχαν κυρώσει το Προαιρετικό 

Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεως 
κατά των Γυναικών. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών 
βλ. <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no 
= IV-8-b&chapter=4&lang=en>.  
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37.  Ποιες στρατηγικές υπάρχουν για τη διασφάλιση της ισότητας των 
φύλων; 

Η ισότητα των φύλων μπορεί να ορισθεί ως η «ίση προβολή, ενδυ-
νάμωση και συμμετοχή των δύο φύλων σε όλους τους τομείς της 
δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Η ισότητα είναι το αντίθετο της ανι-
σότητας των φύλων και όχι της διαφοράς μεταξύ των φύλων, και 
αποσκοπεί στο να προωθήσει την πλήρη συμμετοχή γυναικών και 
ανδρών στην κοινωνία».35 

Οι στρατηγικές για την ισότητα των φύλων στοχεύουν γενικό-
τερα στην ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλες 
τις δράσεις των Ηνωμένων Εθνών, όπως και στη σύσταση ειδικών 
μηχανισμών για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων αυτών των 
δικαιωμάτων. Προκειμένου να προαγάγουν περαιτέρω τα δικαιώ-
ματα των γυναικών, τα Ηνωμένα Έθνη συγκάλεσαν αρκετές πα-
γκόσμιες διασκέψεις: στην πόλη του Μεξικό - Μεξικό (1975)36, 
στην Κοπεγχάγη - Δανία (1980)37 και στο Ναϊρόμπι - Κένυα 
(1985). Η τελευταία υιοθέτησε τις «Στρατηγικές του Ναϊρόμπι για 
την Πρόοδο των Γυναικών προς το έτος 2000» που στόχευαν στην 
επίτευξη αυθεντικής ισότητας των γυναικών σε όλους τους τομείς 
της ζωής και στην εξάλειψη όλων των μορφών και εκδηλώσεων 
διάκρισης εις βάρος τους. 

Η τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, η οποία έλα-
βε χώρα στο Πεκίνο - Κίνα, από τις 4 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 
1995, επιβεβαίωσε τη σημασία της δράσης για να διασφαλισθεί η 
πρόοδος των γυναικών. Η Διακήρυξη και Πλατφόρμα Δράσης του 
Πεκίνου, που υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη, απηύθυνε κάλεσμα 
για την πλήρη ενσωμάτωση των γυναικών στη διαδικασία της α-

                             

35. Συμβούλιο της Ευρώπης, Διάχυση του φύλου [«Gender 
Mainstreaming»] 1998. 

36. Η συγκεκριμένη Διάσκεψη ήταν το κεντρικό σημείο του Διεθνούς 
Έτους για τις Γυναίκες.  

37. Διοργανώθηκε στο μεσοδιάστημα της Δεκαετίας των Ηνωμένων Ε-
θνών για τις Γυναίκες: Ισότητα, Ανάπτυξη και Ειρήνη (1976–85). 
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νάπτυξης, τη βελτίωση της θέσης τους στην κοινωνία και την πρό-
βλεψη σημαντικότερων ευκαιριών για εκπαίδευση. Τα καταληκτι-
κά κείμενα της διάσκεψης εντόπισαν 12 κομβικούς τομείς στους 
οποίους έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα. Επιπλέον, τα κράτη δε-
σμεύτηκαν να συμπεριλάβουν κατά τρόπο αποτελεσματικό τη διά-
σταση του φύλου στις πολιτικές και τους θεσμούς τους. 

Η Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης της Βιέννης (που υιο-
θετήθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου το 1993) έκανε έκκληση για αυξημένη ενσωμάτωση 
των δικαιωμάτων των γυναικών στο σύστημα των Ηνωμένων Ε-
θνών για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επιπλέ-
ον έκρινε απαραίτητη την αναγνώριση των δικαιωμάτων των γυ-
ναικών ως αναπόσπαστο μέρος των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
όπως επίσης και την αναγνώριση των ειδικών αναγκών των γυναι-
κών και της ίσης συμμετοχής τους σε όλους τους τομείς της ζωής. 
Τέλος, άσκησε πίεση για μια πιο δυναμική εφαρμογή της Σύμβα-
σης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεως κατά των 
Γυναικών. 

38.  Ποια πρόοδος σημειώθηκε από την Παγκόσμια ∆ιάσκεψη για τις 
Γυναίκες στο Πεκίνο (1995); 

Τον Ιούνιο του 2000 έλαβε χώρα μια ειδική συνεδρίαση της Γενι-
κής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα «Πεκίνο +5 Γυ-
ναίκες το 2000: Ισότητα των Φύλων, Ανάπτυξη και Ειρήνη για τον 
21ο αιώνα». Οι κύριοι στόχοι της ήταν να εξετάσει την εφαρμογή 
της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, όπως και την ανάληψη επι-
πρόσθετων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της εφαρμογή της. 

Είχε ζητηθεί από τις κυβερνήσεις να υποβάλουν εκθέσεις σχε-
τικά με τη δράση τους ως προς τους δώδεκα κομβικούς τομείς που 
προσδιορίζονται στην Πλατφόρμα Δράσης. Το ποσοστό ανταπό-
κρισης, που ξεπέρασε το 80%, είναι από μόνο του ενδεικτικό της 
ισχυρής παγκόσμιας δέσμευσης γύρω από το στόχο της ισότητας 
των φύλων. Η εξέταση των εθνικών εκθέσεων ανέδειξε βαθιές αλ-
λαγές στην κατάσταση και τον ρόλο των γυναικών από την έναρξη 
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της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες το 1976. Οι 
γυναίκες εισήλθαν στο εργατικό δυναμικό μαζικά, αυξάνοντας έτσι 
την ικανότητά τους να συμμετέχουν σε διαφορετικά επίπεδα λή-
ψης οικονομικών αποφάσεων, ξεκινώντας από το νοικοκυριό. Οι 
γυναίκες, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, έχουν να επιδείξουν 
σημαντική δράση εντός της κοινωνίας των πολιτών ανά τον κόσμο, 
δίνοντας έτσι ερεθίσματα για μια αυξημένη συνειδητοποίηση της 
διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλα τα ζητήματα, όπως και 
διεκδικώντας μια θέση στις εθνικές και παγκόσμιες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων. 

Ο ρόλος των μη-κυβερνητικών οργανώσεων, και ιδιαίτερα των 
γυναικείων, στο να περιληφθούν οι ανησυχίες των γυναικών και η 
ισότητα των φύλων στην εθνική και τη διεθνή ατζέντα αναγνωρί-
στηκε από πολλές κυβερνήσεις. Παρά την πρόοδο σε πολλούς το-
μείς, απαιτείται ανανεωμένη και επίμονη προσπάθεια για την ε-
φαρμογή των στόχων της Πλατφόρμας Δράσης. Τους στόχους αυ-
τούς απηχεί και το «καταληκτικό κείμενο» της συνεδρίασης, το 
οποίο υπέδειξε 12 τομείς δράσης. Δύο από αυτούς – η βία και η 
φτώχεια – συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την 
ισότητα των φύλων παγκοσμίως. Η παγκοσμιοποίηση προσέθεσε 
νέες διαστάσεις και στους δύο αυτούς τομείς, θέτοντας νέες προ-
κλήσεις για την εφαρμογή της Πλατφόρμας. Αυτές περιλαμβάνουν 
την εμπορία γυναικών και κοριτσιών, τη μεταβαλλόμενη φύση των 
ένοπλων συρράξεων, το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των κρατών, 
και την αποσύνδεση της μακροοικονομικής πολιτικής από ανησυ-
χίες κοινωνικής προστασίας.38 Η Πολιτική Διακήρυξη και το Κα-
ταληκτικό Κείμενο της Παγκόσμιας Διάσκεψης επιβεβαιώνουν με 
έμφαση ότι η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου παραμένει το ση-

                             

38. Η Απόφαση A/RES/S-23/3 «Περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για 
την εφαρμογή της Διακήρυξης του Πεκίνου» [«Further actions and initiatives 
to implement the Beijing Declaration and Platform for Action»] υιοθετήθηκε 
κατά την 23η Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης στις 10 Ιουνίου 2000 
(βλ. http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/ress233e.pdf). 
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μείο αναφοράς ως προς τη δέσμευση των κυβερνήσεων για την 
πρόοδο των γυναικών και την ισότητα των φύλων. 

Τον Μάρτιο του 2010 η Επιτροπή για το Καθεστώς της Γυναί-
κας διενήργησε μια αξιολόγηση της δεκαπενταετούς εφαρμογής 
της Διακήρυξης και Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, όπως και 
του Καταληκτικού Κειμένου για το Πεκίνο +5. Η αξιολόγηση ε-
στίασε στις καλές πρακτικές καθώς και στην πρόοδο ως προς τη 
διάχυση της διάστασης του φύλου στις προσπάθειες για την επί-
τευξη των Στόχων της Χιλιετίας (βλ. Ερώτηση 113). 

Με σκοπό να καταστήσει πιο αποτελεσματική τη δράση των 
Ηνωμένων Εθνών υπέρ της ισότητας των φύλων, η Γενική Συνέ-
λευση ίδρυσε τον Ιούλιο του 2010 την Οργάνωση «ΟΗΕ Γυναί-
κες» (UN Women), τη νέα αρχή των Ηνωμένων Εθνών για την 
ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών. Η αρχή 
αυτή, που άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2011, απορρό-
φησε τέσσερις προηγουμένως ανεξάρτητους φορείς του συστήμα-
τος των Ηνωμένων Εθνών που εργάζονταν σε θέματα ισότητας 
των φύλων, δημιουργώντας πλέον μία και μοναδική υπηρεσία, η 
οποία ανέλαβε να διευθύνει τις δραστηριότητες του συστήματος σε 
αυτόν τον τομέα.39 Οι λειτουργίες της οργάνωσης περιλαμβάνουν 
την παροχή υποστήριξης στο έργο διάφορων διακυβερνητικών ορ-
γάνων, όπως η Επιτροπή για το Καθεστώς των Γυναικών, την 
προσφορά τεχνικής βοήθειας και συμβουλών στα κράτη μέλη και 
την προαγωγή της λογοδοσίας του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών έναντι των δεσμεύσεων του για την ισότητα των φύλων.40 

                             

39. Οι τέσσερις οργανισμοί που απορροφήθηκαν από την οργάνωση «Ο-
ΗΕ Γυναίκες» είναι: το Τμήμα για την Προώθηση των Γυναικών (the Divi-
sion for the Advancement of Women), το Διεθνές Ερευνητικό και Εκπαιδευ-
τικό Ινστιτούτο για την Προώθηση των Γυναικών (the International Research 
and Training Institute for the Advancement of Women), το Γραφείο του Ειδι-
κού Συμβούλου για Θέματα Φύλου (the Office of the Special Adviser on 
Gender Issues and Advancement of Women) και το Αναπτυξιακό Ταμείο των 
Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες (UNIFEM). 

40. Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο της οργάνωσης «ΟΗΕ Γυ-
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– Γυναίκα, έτοιμο το δείπνο; 
(Στη βαλίτσα: Παγκόσμια ∆ιάσκεψη για τις Γυναίκες, Πεκίνο 1995) 

39. Τι σημαίνει «διάχυση της διάστασης του φύλου»; 

Η έννοια της διάχυσης της διάστασης του φύλου στις διάφορες 
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαδικασίες εγκαθιδρύθηκε 
ξεκάθαρα ως μια παγκόσμια στρατηγική για την προαγωγή της 
ισότητας των φύλων από την Πλατφόρμα Δράσης που υιοθετήθηκε 
από την 4η Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (Πεκίνο, 
1995).41 Δύο χρόνια αργότερα, το 1997, το Οικονομικό και Κοινω-
νικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών όρισε τη διάχυση του φύ-
λου ως εξής: 

                             

ναικών» βλ. <http://www.unwomen.org/>.  
41. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, Ορισμός της Διάχυσης του Φύλου 

(http://www.ilo.org/public/english/bureau/gender/newsite2002/about/defin.ht
m). 
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«Διάχυση της διάστασης του φύλου είναι η διαδικασία με την ο-
ποία αξιολογούνται οι επιπτώσεις, τόσο στις γυναίκες όσο και στους 
άνδρες, οποιασδήποτε δράσης, είτε νομοθετικής, είτε πολιτικής, είτε 
προγραμματικής είτε άλλης, σε οποιοδήποτε τομέα και σε όλα τα 
επίπεδα. Αποτελεί στρατηγική για την ενσωμάτωση τόσο των συμφε-
ρόντων και των εμπειριών των γυναικών στο σχεδιασμό, την εφαρ-
μογή, την επιτήρηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και προ-
γραμμάτων κάθε τομέα, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού, 
ούτως ώστε γυναίκες και άνδρες να επωφελούνται εξίσου και η ανι-
σότητα να μη διαιωνίζεται. Ο απώτερος σκοπός της διάχυσης είναι 
η επίτευξη της ισότητας των φύλων».42 

Η διάχυση περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις και μέτρα «θετι-
κής δράσης» (affirmative action) όταν είτε οι γυναίκες είτε οι άν-
δρες βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Τέτοιες στοχευμέ-
νες δράσεις είναι δυνατό να αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες, 
τους άνδρες και τις γυναίκες, ή μόνο τους άνδρες και αποσκοπούν 
στο να τους δώσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να επωφε-
λούνται εξίσου από τις προσπάθειες για ανάπτυξη. 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με την Απόφαση 
2002/50 ζήτησε «εντατικοποιημένη προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο, 
ώστε να ενταχθούν η ισότιμη θέση και τα δικαιώματα των γυναικών 
στο κέντρο της δράσης ολόκληρου του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών» προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. 

Η Απόφαση περιγράφει με λεπτομέρεια πώς μπορεί να επιτευ-
χθεί αυτό. Ένα καλό παράδειγμα διάχυσης της διάστασης του φύ-
λου σε νομικώς δεσμευτικές πράξεις είναι η ενσωμάτωσή της σε 
ολόκληρο το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δι-
καστήριο (1998). 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής για το Καθεστώς της 
Γυναίκας, που ιδρύθηκε το 1946 από το Οικονομικό και Κοινωνι-

                             

42. Διάχυση του φύλου, απόσπασμα από την Έκθεση του Οικονομικού 
και Κοινωνικού Συμβουλίου του 1997 (http://www.un.org/womenwatch/ 
daw/csw/GMS.PDF). 
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κό Συμβούλιο, περιλαμβάνεται από το 1995 η τακτική εξέταση 
των σημαντικών τομέων ανησυχίας που όρισε η Πλατφόρμα Δρά-
σης του Πεκίνου. Από το 1996, το Συμβούλιο ανέθεσε στην Επι-
τροπή τη διάχυση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριό-
τητες των Ηνωμένων Εθνών. 

Τον Μάιο του 2007, απαντώντας στις Αποφάσεις 9 και 36 του 
Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου που υιοθετήθηκαν το 
2006, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών υπέβαλε έκθε-
ση σχετικά με την προαγωγή της διάστασης του φύλου σε όλους 
τους τομείς δράσης των Ηνωμένων Εθνών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Απόφαση 1325 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας για τις «Γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια» (2000), η οποία, ανάμεσα σε άλλα, ζητά την ένταξη της 
διάστασης του φύλου στις διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή 
συμφωνιών ειρήνης, όπως επίσης στις επιχειρήσεις για τη 
διατήρηση της ειρήνης και σε άλλες σχετικές επιτόπιες 
επιχειρήσεις.43 Η συγκεκριμένη Απόφαση αποτέλεσε σημαντικό 
βήμα για την περαιτέρω ένταξη της διάστασης του φύλου σε 
θέματα που αφορούν στην ειρήνη και την ασφάλεια. Επίσης, έθεσε 
τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση μεταγενέστερων αποφάσεων 
σχετικά με τη φυλετική βία και τη βία κατά των γυναικών. Η 
Απόφαση 1889 (2009) ενίσχυσε την εφαρμογή και επιτήρηση της 
Απόφασης 1325 ζητώντας μεταξύ άλλων την επεξεργασία ειδικών 
δεικτών.44 

                             

43.Απόφαση 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών (http://www.un.org/events/res_1325e.pdf). 

44. Απόφαση 1889 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Ε-
θνών  (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1889). 
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– ‘Οι γυναίκες αποτελούν το μέλλον της ανθρωπότητας’ 
… Ωραία φράση!! Σημείωσέ την Μπριγκίτε! 
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40.  Ποιοι διεθνείς κανόνες και άλλα μέτρα έχουν υιοθετηθεί για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών; 

Το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
ορίζει ειδικά τον βιασμό, τη γενετήσια δουλεία, τον εξαναγκασμό 
σε πορνεία, τον εξαναγκασμό σε εγκυμοσύνη, τον εξαναγκασμό σε 
στείρωση ή άλλη μορφή γενετήσιας βίας παρόμοιας βαρύτητας 
τόσο ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας όσο και ως εγκλήματα 
πολέμου (βλ. Ερώτηση 71). 

Η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυ-
ναικών στη Γενική Σύσταση Αρ. 19 (29 Ιανουαρίου 1992) με τίτλο 
«Βία κατά των γυναικών» δηλώνει ότι η βία που βασίζεται στο 
φύλο είναι μορφή διάκρισης που δημιουργεί σοβαρά προσκόμματα 
στη δυνατότητα των γυναικών να απολαύσουν δικαιώματα και ε-
λευθερίες ισότιμα με τους άνδρες. Η Σύσταση επίσης εξειδικεύει 
τη μορφή δράσης που ένα κράτος θα πρέπει να αναλάβει για την 
εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας. 

Η Σύσταση δηλώνει ότι αυτή η μορφή βίας εμποδίζει ή ακυρώ-
νει την απόλαυση πολλών θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναι-
κών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων: στη ζωή, στη μη 
υποβολή σε βασανιστήρια ή βιαιότητες, σε απάνθρωπη ή υποτιμη-
τική μεταχείριση ή τιμωρία, στην ίση προστασία σύμφωνα με τους 
ανθρωπιστικούς κανόνες σε καιρό διεθνούς ή εσωτερικής σύ-
γκρουσης, στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, στην ίση νο-
μική προστασία, στην ισότητα εντός της οικογένειας, στο υψηλό-
τερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας και στις δίκαι-
ες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Σύ-
σταση καταρτίζει ένα περιεκτικό κατάλογο με τις πράξεις που συ-
νιστούν φυλετική βία και άρα απαγορεύονται. 

Η Διακήρυξη για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, 
που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
το 1993, καλεί όλα τα κράτη να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης και 
τιμωρίας για τη βία κατά των γυναικών.45 Η Γενική Συνέλευση 

                             

45. Υιοθετήθηκε με την Απόφαση 48/104 της 20ης Δεκεμβρίου 1993. 
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υιοθέτησε σειρά αποφάσεων σχετικά με την εξάλειψη όλων των 
μορφών βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των ε-
γκλημάτων τιμής και της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών. 

Το ειδικότερο θέμα της γενετήσιας βίας που σχετίζεται με ένο-
πλες συρράξεις απασχόλησε τρεις αποφάσεις-ορόσημα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας. Η ρηξικέλευθη Απόφαση 1820 (2008) ανα-
γνώρισε τη γενετήσια βία ως πολεμική τακτική για την επιδίωξη 
στρατιωτικών ή πολιτικών στόχων, όπως επίσης και το ρόλο τέ-
τοιων πρακτικών στην υπονόμευση της ειρήνης και της ασφάλει-
ας.46 Η Απόφαση 1888 (2009) ενίσχυσε την προηγούμενη απόφα-
ση ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή και επιτήρησή 
της.47 Δυνάμει αυτής της Απόφασης, ο Γενικός Γραμματέας υπο-
βάλλει ετήσιες εκθέσεις αναφορικά με την πρόοδο που σημειώνε-
ται και τοποθέτησε τον Φεβρουάριο του 2010 έναν Ειδικό Αντι-
πρόσωπο για τη Γενετήσια Βία σε Συρράξεις με την εντολή να δι-
αδραματίζει στρατηγικό ηγετικό ρόλο εξασφαλίζοντας τη συνοχή 
των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης έχει επιφορτιστεί 
με το να ενισχύει τους υπάρχοντες μηχανισμούς συντονισμού των 
Ηνωμένων Εθνών και να συμμετέχει σε προσπάθειες ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης. Τέλος, η Απόφαση 1960 (2010) έθεσε ένα 
νέο πλαίσιο για την αυξημένη επιτήρηση της γενετήσιας βίας σε 
συρράξεις, σύμφωνα με το οποίο ο Γενικός Γραμματέας στις ετή-
σιες εκθέσεις του απαριθμεί και παρέχει πληροφορίες ως προς τα 
εμπλεκόμενα σε συρράξεις μέρη και τις ένοπλες ομάδες «που είναι 
ύποπτες στη βάση αξιόπιστων πληροφοριών για την τέλεση πράξεων 
βιασμού και άλλων μορφών γενετήσιας βίας ή φέρουν την ευθύνη 
για τέτοιες πράξεις».48 

                             

46. Απόφαση 1820 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
(http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1820english.pdf). 

47. Απόφαση 1888 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών  
(http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1888.pdf).  

48. Απόφαση 1960 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών (http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201960.pdf). 
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Προκειμένου να προωθήσει τη συνεργασία και τον συντονισμό 
για την πρόληψη της γενετήσιας βίας που σχετίζεται με συρράξεις 
αλλά και να τερματίσει την ατιμωρησία, ξεκίνησε τον Μάρτιο του 
2007 η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών «Δράση Κατά της Γε-
νετήσιας Βίας σε Συρράξεις». Η πρωτοβουλία αυτή που περιλαμ-
βάνει 13 οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών υποστηρίζει επιτόπιες 
δράσεις, ενημερώνει το κοινό και λειτουργεί ως πηγή πληροφόρη-
σης για το μέγεθος του φαινομένου και τις αποτελεσματικές πρω-
τοβουλίες αντιμετώπισής του.49 

41.  Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες που ασχολούνται με τη βία κατά 
των γυναικών; 

Τον Μάρτιο του 1994 η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που θέσπισε τη θέση του Ειδικού Εισηγητή για τη βία κατά των 
γυναικών με την εντολή να εξετάζει τις αιτίες και τις συνέπειες 
αυτής της μορφής βίας και να προβαίνει σε συστάσεις. Η εντολή 
αυτή ανανεώνονταν από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που κάθε τρία χρόνια με τελευταία φορά το 2011. Σημαντική συμ-
βολή του Εισηγητή αποτέλεσε η έκθεσή του στην 57η σύνοδο της 
Επιτροπής.50 Η έκθεση αυτή εστιάστηκε στη βία κατά των γυναι-
κών που διαπράττεται και/ή υιοθετείται από ένα κράτος σε καιρό 
πολέμου (1997-2000) και κατέγραψε σημαντικό όγκο υποθέσεων 
από 13 χώρες. Υπενθύμιζε τη συνεχή και αμείωτη βία σε βάρος 
των γυναικών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειες των 
Διεθνών Ποινικών Δικαστηρίων για την Πρώην Γιουγκοσλαβία 
και τη Ρουάντα (βλ. Ερώτηση 70) για τη διευκόλυνση της διερεύ-
νησης και δίωξης τέτοιων εγκλημάτων. Ομοίως, υπογράμμιζε τις 
προσπάθειες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το Καταστατικό 
του οποίου ορίζει τον βιασμό και άλλες μορφές φυλετικής βίας ως 

                             

49. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη Δράση των Ηνωμένων Ε-
θνών κατά της Γενετήσιας Βίας σε Συγκρούσεις βλ. 
<http://www.stoprapenow.org>. 

50. E.CN.2001/73. 
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εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Η 
επόμενη έκθεση του Ειδικού Εισηγητή στην 58η σύνοδο της Επι-
τροπής εστιάστηκε στη βία κατά των γυναικών που συνδέεται με 
πολιτιστικές πρακτικές εντός της οικογένειας, καθώς υπάρχει η 
τάση να μην τυγχάνουν επαρκούς προσοχής ενώ συχνά αντιμετω-
πίζονται σαν πολιτιστικές πρακτικές που χρήζουν ανοχής και σε-
βασμού.51 Ανάμεσα στις πιο αποθετικές από τις πρακτικές αυτές 
κατατάσσονται οι φόνοι τιμής, η ενεχυρίαση κοριτσιών για οικο-
νομική ή πολιτιστική ικανοποίηση, η διάκριση ή κακομεταχείριση 
που εκπορεύονται από πρακτικές ταξικών διακρίσεων, οι γάμοι σε 
νεαρή ηλικία ή οι αναγκαστικοί γάμοι και οι πρακτικές που παρα-
βιάζουν τα δικαιώματα των γυναικών στην αναπαραγωγή. Η έκθε-
ση εντοπίζει τις χώρες και τις περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα αυ-
τές οι πρακτικές όπως επίσης τις ιδεολογίες που επιτρέπουν τη δι-
αιώνισή τους. 

Στην έκθεσή του στην 7η σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου το 2008, ο Εισηγητής ανέπτυξε την ανάγκη επεξερ-
γασίας διεθνών δεικτών σχετικά με τη βία κατά των γυναικών κα-
θώς και τα μέτρα των κρατών για την εξάλειψη αυτού του φαινο-
μένου.52 Στην ετήσια έκθεση για το 2011 που αφορούσε στις πολ-
λαπλές και αλληλένδετες μορφές διάκρισης και βίας κατά των γυ-
ναικών υπογράμμισε την αυξανόμενη προσοχή εκ μέρους της διε-
θνούς κοινότητας σε θέματα φυλετικής βίας και πρότεινε μια συ-
νολική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η προ-
σέγγιση αυτή συνεπάγεται μεταξύ άλλων την ανάδειξη των δομι-
κών παραγόντων που οδηγούν στη διάκριση και την ανάλυση 
μορφών κοινωνικής και/ή οικονομικής ιεραρχίας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών αλλά και μεταξύ γυναικών. 53 

                             

51. E/CN.4.2002/83. 
52. A/HRC/7/6, 2008 
53. A/HRC/17/26, Έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας για τη Βία κατά των 

Γυναικών, τις Αιτίες και τις Συνέπειες αυτής της Μορφής Βίας, κα. Rashida 
Manjoo. 
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42.  Προστατεύει το διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τα δικαιώματα του παιδιού; 

Τον Σεπτέμβριο του 1990, σε λιγότερο από ένα χρόνο από την υιο-
θέτησή της από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τέ-
θηκε σε ισχύ η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μέχρι 
σήμερα την έχει κυρώσει ένας αριθμός ρεκόρ κρατών, 193 κρά-
τη.54 Τα συμβαλλόμενα κράτη συμφωνούν να λάβουν όλα τα ενδε-
δειγμένα μέτρα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρί-
ζει η Σύμβαση. Αποδέχονται έτσι ότι το συμφέρον του παιδιού 
είναι πρωταρχικός σκοπός και κατευθυντήρια αρχή. Οι διατάξεις 
έχουν μεγάλο εύρος και περιλαμβάνουν την αναγνώριση της ση-
μασίας της οικογενειακής ζωής για το παιδί. Θεσπίζουν επίσης το 
ελάχιστο επίπεδο ιατρικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, καθώς και 
νομικών, αστικών και κοινωνικών υπηρεσιών. 

Η Σύμβαση συμπληρώνεται από δύο Προαιρετικά Πρωτόκολλα 
που υιοθετήθηκαν το 2000 και τέθηκαν σε ισχύ το 2002: το Πρω-
τόκολλο σχετικά με τη Συμμετοχή των Παιδιών στις Ένοπλες Συ-
ράξεις (βλ. Ερώτηση 45) και το Πρωτόκολλο σχετικά με την Ε-
μπορία Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνο-
γραφία (βλ. Ερώτηση 44). 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας υιοθέτησε αρκετές συμβάσεις 
για την παιδική εργασία: Σύμβαση Αρ. 138 σχετικά με το 
Κατώτατο Όριο Ηλικίας Εισόδου στην Απασχόληση (1973) και 
Σύμβαση Αρ. 182 για την Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών 
Εργασίας των Παιδιών και την Άμεση Δράση με σκοπό την Εξά-
λειψή τους (1999). 

                             

54. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, 193 κράτη είχαν επικυρώσει τη Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλόμενων 
κρατών βλ Human Rights Major International Instruments, Status as of 30 
June 2011 (http://unesdoc.unesco.org/images/0021/ 002126/212642m.pdf). 
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– Μπαμπά, όταν μεγαλώσω όχι μόνο δεν θα γίνω στρατιώτης σαν κι εσένα 
αλλά θα υπερασπίζομαι και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

– Πώς με βασανίζει αυτό το παιδί! 

43.  Πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις της Σύμβασης για τα ∆ικαιώματα 
του Παιδιού; 

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που συστάθηκε σύμ-
φωνα με τη Σύμβαση και αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρο-
γνώμονες, εξετάζει περιοδικές εκθέσεις των συμβαλλόμενων κρα-
τών για την εφαρμογή της Σύμβασης. Η Επιτροπή υιοθετεί κατα-
ληκτικές παρατηρήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν προτάσεις και 
συστάσεις βασισμένες στην εξέταση κάθε περιοδικής έκθεσης. 
Αυτές διαβιβάζονται στο συμβαλλόμενο κράτος που αφορούν και 
προορίζονται για ευρεία δημοσιοποίηση. Μπορούν επίσης να απο-
τελέσουν τη βάση εθνικής συζήτησης σχετικά με τη βελτίωση της 
εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης. Οι εκθέσεις των κρατών 
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εξετάζονται σε δημόσιες συνεδριάσεις με τη συμμετοχή των ειδι-
κευμένων οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες καλού-
νται να υποβάλλουν πληροφορίες ή συμβουλές στους τομείς εξει-
δίκευσής τους. Η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στις ειδικευμένες 
οργανώσεις συγκεκριμένα αιτήματα, όπως και να υποδείξει ανά-
γκες για παροχή τεχνικής συμβουλής ή βοήθειας, όπως προκύ-
πτουν από τις εκθέσεις των κρατών. Το Ταμείο των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF)55, που διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην προαγωγή της Σύμβασης, είναι σημαντικός παράγοντας 
αυτών των διαδικασιών. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προτείνει 
στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την εκπόνηση από 
το Γενικό Γραμματέα ερευνών για ειδικά ζητήματα που σχετίζο-
νται με τα δικαιώματα του παιδιού (βλ. επίσης Μέρος ΙΙ, Άρθρο 4). 

Τον Ιούνιο του 2009 το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που ξεκίνησε τη διαδικασία σύνταξης σχεδίου Προαιρετικού Πρω-
τοκόλλου με το οποίο η Επιτροπή θα εξουσιοδοτούνταν να εξετά-
ζει ατομικές αναφορές για φερόμενες παραβιάσεις των δικαιωμά-
των που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού και τα δύο πρώτα πρωτόκολλά της. Μετά την έγκρισή του 
από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Γενική Συνέ-
λευση υιοθέτησε στις 19 Δεκεμβρίου 2011 το Προαιρετικό Πρω-
τόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού για μια δια-
δικασία αναφορών.56 Το Πρωτόκολλο τίθεται προς υπογραφή τον 
Φεβρουάριο του 2012 ενώ θα τεθεί σε ισχύ με την επικύρωσή του 
από 10 κράτη. 

                             

55. Η UNICEF τιμήθηκε το 1965 με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. 
56. Το κείμενο του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δι-

καιώματα του Παιδιού για τη διαδικασία καταγγελιών ενσωματώθηκε αρχικά 
στην Απόφαση 17/18 της 17ης Ιουνίου 2011 του Συμβουλίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και κατόπιν υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμέ-
νων Εθνών με την Απόφαση 66/138 της 19ης Δεκεμβρίου 2011. Για το κείμενο 
της Απόφασης 66/138 αλλά και του Πρωτοκόλλου βλ. <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/467/10/PDF/N1146710.pdf?OpenElement>. 
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(Στο κουτί: Τα πρώτα μου εργαλεία) 
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44. Ποιες ειδικές διαδικασίες και πράξεις υπάρχουν για την προστα-
σία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης; 

Ο Ειδικός Εισηγητής για την Πώληση Παιδιών, την Παιδική Πορ-
νεία και την Παιδική Πορνογραφία της Επιτροπής Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου έχει αναλάβει δράση από το 1991. Η σχετική εντο-
λή ανανεώθηκε από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 
2008 και το 2011 για τρία χρόνια. Το έργο του Ειδικού Εισηγητή 
συνέβαλε στην επεξεργασία του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την Εμπορία 
παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία, που 
υιοθετήθηκε στις 25 Μαΐου 2000.57 Το Πρωτόκολλο, που τέθηκε 
σε ισχύ στις 18 Ιανουαρίου 2002, καλεί τα κράτη να απαγορεύ-
σουν με νόμο την εμπορία παιδιών ή τη χρησιμοποίησή τους για 
πορνεία ή πορνογραφία, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω εγκλή-
ματα διαπράττονται στο εσωτερικό τους ή σε περισσότερες χώρες, 
αν είναι μεμονωμένα ή τελούνται σε οργανωμένη βάση. 

Την καταπολέμηση της διακίνησης παιδιών και τη χρησι-
μοποίησή τους σε γενετήσια δουλεία διασφαλίζει αριθμός πράξεων 
ανάμεσα στις οποίες και οι παρακάτω: 

 Το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικα-
στήριο (υιοθετήθηκε το 1998 και είναι σε ισχύ από το 
2002) ορίζει τη δουλεία και τη γενετήσια δουλεία ως ε-
γκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 

 Η Σύμβαση Αρ. 182 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(υιοθετήθηκε το 1999 και είναι σε ισχύ από το 2000) απα-
γορεύει τη χρησιμοποίηση, προμήθεια ή προσφορά παι-
διού για πορνεία και για παραγωγή πορνογραφίας ή πορ-
νογραφικών παραστάσεων. Απαγορεύονται επίσης οι πα-
ράνομες δραστηριότητες και ιδιαίτερα η παραγωγή και ε-

                             

57. Ως τις αρχές του 2012, 154 είχαν κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτό-
κολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την Εμπορία 
Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία. Για τον πλήρη 
κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών βλ. <http://treaties.un.org/Pages/ 
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=en>.  
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μπορεία ναρκωτικών, καθώς και η εργασία που από τη 
φύση της ή τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχεται είναι πι-
θανό να βλάψει την υγεία, την ασφάλεια ή το ηθικό των 
παιδιών. 

 Ο Αφρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα και την Ευημε-
ρία του Παιδιού (υιοθετήθηκε το 1990 και είναι σε ισχύ 
από το 1999) απαγορεύει τη γενετήσια εκμετάλλευση των 
παιδιών, την εμπορία, διακίνηση και απαγωγή τους.58 

 Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμέ-
νων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος 
(υιοθετήθηκε το 2001 και είναι σε ισχύ από το 2003) προ-
βλέπει την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας 
ατόμων, και ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών. 

45. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών σε περιστάσεις 
ένοπλων συρράξεων; 

Από τον Σεπτέμβριο του 1997, ένας Ειδικός Αντιπρόσωπος του 
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις 
ένοπλες συρράξεις, δρα με την εντολή να προάγει και να προστα-
τεύει τα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών κατά τη διάρ-
κεια κάθε φάσης μιας ένοπλης σύρραξης. Η εντολή του Αντιπρο-
σώπου ανανεώθηκε τον Δεκέμβριο του 2008.59 

                             

58. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, ο Αφρικανικός Χάρτης Δικαιωμάτων και Ευ-
ημερίας του Παιδιού είχε κυρωθεί από 46 κράτη. Για τον πλήρη κατάλογο 
των συμβαλλόμενων κρατών βλ. Human Rights Major International Instru-
ments, Status as of 30 June 2011 (http://unesdoc. unesco.org/images/ 
0021/002126/212642m.pdf). 

59. Το 1996, η κα. Graça Machel, ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας εντεταλ-
μένη από τον Γενικό Γραμματέα, υπέβαλλε την έκθεση της «Ο αντίκτυπος 
των ένοπλων συρράξεων στα Παιδιά» στη Γενική Συνέλευση (A/51/306). Η 
συγκεκριμένη έκθεση συνέβαλε στην υιοθέτηση από τη Γενική Συνέλευση 
της Απόφασης 51/77 της 12ης Δεκεμβρίου 1996, δυνάμει της οποίας εγκαθι-
δρύθηκε ο θεσμός του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις για μια περίοδο 
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Στις 12 Φεβρουαρίου του 2002 τέθηκε σε ισχύ το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετι-
κά με τη Συμμετοχή των Παιδιών στις Ένοπλες Συρράξεις.60 Αυτό 
απαγορεύει στα κράτη αλλά και σε μη κρατικούς φορείς να χρησι-
μοποιούν παιδιά (εννοώντας τα άτομα κάτω των 18 ετών) σε ένο-
πλες συρράξεις. Ενώ δεν απαγορεύεται η εθελοντική κατάταξη 
των παιδιών άνω των 15 ετών στις ένοπλες δυνάμεις, δεν είναι δυ-
νατή η υποχρεωτική τους επιστράτευση ή η άμεση χρησιμοποίησή 
τους σε εχθροπραξίες μέχρι την ηλικία των 18. 

Η προστασία των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις, κατοχυρώ-
νεται, επίσης, από το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποι-
νικό Δικαστήριο (1998), το οποίο ορίζει: α) τη στρατολόγηση, την 
κατάταξη και τη χρησιμοποίηση σε εχθροπραξίες παιδιών ηλικίας 
κάτω των 15 ετών από εθνικές ένοπλες δυνάμεις ή ένοπλες ομάδες, 
ως εγκλήματα πολέμου, β) τη βίαιη μεταφορά των παιδιών μιας 
απειλούμενης εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας σε μια 
άλλη ομάδα, ως γενοκτονία, και γ) το βιασμό, τη γενετήσια δου-
λεία και τον εξαναγκασμό σε πορνεία παιδιών, ως εγκλήματα πο-
λέμου. 

Η Σύμβαση Αρ. 182 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για 
την Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών 
και την Άμεση Δράση με σκοπό την Εξάλειψή τους, απαγορεύει 
την αναγκαστική ή την υποχρεωτική κατάταξη των παιδιών κάτω 
των 18 ετών στο πλαίσιο ένοπλης σύρραξης. 

Ο Αφρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα και την Ευημερία 
του Παιδιού απαγορεύει τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παι-

                             

τριών ετών. Έκτοτε η Γενική Συνέλευση ανανέωσε αρκετές φορές την εντολή 
του Ειδικού Αντιπροσώπου, πιο πρόσφατα με την Απόφαση A/RES/63/241 
της 24ης Δεκεμβρίου 2008 (βλ. http://childrenandarmedconflict.un.org/). 

60. Ως τις αρχές του 2012, 147 κράτη είχαν κυρώσει το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών βλ. 
<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV
-11-b&chapter=4&lang=en>.  
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διών ηλικίας κάτω των 18 ετών σε εχθροπραξίες και την άμεση 
συμμετοχή τους σε εσωτερικές συρράξεις. 

Μια διεθνής διάσκεψη για παιδιά επηρεασμένα από πολέμους 
έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο του 2000 στο Winnipeg του Καναδά.61 
Η διάσκεψη αυτή συνέβαλε στο να αποκτήσει το ζήτημα περίοπτη 
θέση στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας.62 

Ακολούθως, η διάσκεψη με θέμα την απελευθέρωση των παι-
διών από τα δεσμά του πολέμου έλαβε χώρα στο Παρίσι το 2007 
με σκοπό την ευρεία πολιτική δέσμευση σε διεθνές επίπεδο για την 
προστασία, απελευθέρωση και επανένταξη των παιδιών που στρα-
τολογούνται ή χρησιμοποιούνται από ένοπλες δυνάμεις ή ένοπλες 
ομάδες. Αντιπρόσωποι 58 χωρών και πολυάριθμων ΜΚΟ υπέγρα-
ψαν τις Αρχές και τις Δεσμεύσεις του Παρισιού. Στα κείμενα αυτά 
επαναβεβαιώνεται η πρωταρχική ευθύνη των κρατών για την προ-
στασία και επανένταξη των παιδιών στην κοινωνία. 

Στις 13 Νοεμβρίου του 2001, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμέ-
νων Εθνών με Απόφασή της ανακήρυξε τη δεκαετία 2001-2010 ως 
τη Διεθνή Δεκαετία για έναν Πολιτισμό Ειρήνης και Μη-Βίας για 
τα Παιδιά του Κόσμου με σκοπό την ενίσχυση του παγκόσμιου 
κινήματος υπέρ ενός πολιτισμού ειρήνης. Η ΟΥΝΕΣΚΟ ηγήθηκε 
των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της δεκαετίας. 

Στο πλαίσιο ανοιχτής διάσκεψης του Συμβουλίου Ασφαλείας 
που έλαβε χώρα στις 20 Νοεμβρίου του 2001,63 υιοθετήθηκε Από-
φαση που δίνει έμφαση κυρίως στην ανάγκη απόδοσης ευθυνών 
στα πρόσωπα, τις «οντότητες» και τις εταιρίες που διατηρούν ε-
μπορικές σχέσεις με τα μέρη μιας σύρραξης, εφόσον προωθούν ή 
συμβάλλουν σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών από τα 
εμπόλεμα μέρη. Όλα αυτά τα θέματα συζητήθηκαν, επίσης, στην 

                             

61. Διάσκεψη Παρισιού «Ελευθερώστε τα παιδιά από τα δεσμά του πολέ-
μου» [«Free Children from War»], 5-6 Φεβρουαρίου 2007, Παρίσι, Γαλλία, 
βλ. <http://www.unicef.org/media/media_38208.html>. 

62. A/Res/56/5. 
63. SC/1379/2001. 
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ειδική διάσκεψη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
για τα παιδιά, το 2002. 

Τον Ιούλιο του 2005, το Συμβούλιο Ασφαλείας με την Απόφα-
ση 161264 αποφάσισε να δημιουργήσει την Ομάδα Εργασίας για τα 
Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις. Η Ομάδα Εργασίας είναι εξου-
σιοδοτημένη να ελέγχει τις εκθέσεις του μηχανισμού ελέγχου και 
αναφοράς, που θεσπίστηκε από την ίδια Απόφαση, να απευθύνει 
συστάσεις στο Συμβούλιο για πιθανά μέτρα ώστε να προωθηθεί η 
προστασία των παιδιών που επηρεάζονται από ένοπλες συγκρού-
σεις και τέλος να απευθύνει, όποτε το κρίνει σκόπιμο, αιτήματα σε 
άλλα όργανα του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για δράσεις, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προς υποστήριξη της εφαρ-
μογής της Απόφασης 1612. Ο Μηχανισμός Ελέγχου και Αναφοράς 
στοχεύει στο να παρακολουθεί τις εξής σοβαρές παραβιάσεις: τον 
φόνο ή τον ακρωτηριασμό παιδιών, τη στρατολόγηση ή τη χρησι-
μοποίηση παιδιών στρατιωτών, τις επιθέσεις των κρατών μελών σε 
σχολεία ή νοσοκομεία, το βιασμό και κάθε άλλη σοβαρή γενετήσια 
βία σε βάρος παιδιών, την απαγωγή παιδιών και την άρνηση πρό-
σβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια για τα παιδιά. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογράμμισε στην Απόφαση 1998 
(2011) τη σοβαρότητα των επιθέσεων με στόχο σχολεία και νοσο-
κομεία. Επίσης, εξουσιοδότησε τον Γενικό Γραμματέα να κατα-
γράφει σε ετήσια έκθεσή του τα εμπλεκόμενα σε συγκρούσεις μέ-
ρη που διαπράττουν τέτοιες πράξεις όπως και να επιτηρεί την πα-
ράνομη χρήση σχολείων για στρατιωτικούς σκοπούς. 

46.  Πώς προστατεύει το διεθνές δίκαιο τα δικαιώματα των ατόμων 
που ανήκουν σε μειονότητες; 

Τόσο το Άρθρο 27 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και 
Πολιτικά Δικαιώματα όσο και το Άρθρο 30 της Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρουν ότι τα άτομα που ανήκουν σε 
μειονότητες δεν θα μπορούν να στερηθούν του δικαιώματος να 

                             

64. S/RES/1612 (2005). 
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έχουν τη δική τους πολιτιστική ζωή, να ασκούν τη δική τους θρη-
σκεία και να χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα. Τα Άρθρα αυτά 
είναι οι μοναδικές διατάξεις των συμβάσεων των Ηνωμένων Ε-
θνών για τα δικαιώματα του ανθρώπου που αφορούν στις μειονό-
τητες. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το όργανο που 
προβλέπεται από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτι-
κά Δικαιώματα (βλ. Ερωτήσεις 12-17), έχει δεχθεί, δυνάμει του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, ατομικές αναφορές αναφορικά με 
παραβιάσεις του Άρθρου 27.65 Υπό τον ορισμό της «φυλετικής 
διάκρισης», η Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των 
Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων περιλαμβάνει την εθνική ή εθνο-
τική προέλευση (Άρθρο 1) και επομένως απαγορεύει οποιαδήποτε 
διάκριση σε αυτές τις βάσεις, καθώς και στη βάση της φυλής, του 
χρώματος και της καταγωγής. 

Η πιο περιεκτική πράξη, μολονότι μη δεσμευτική, των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τα δικαιώματα του ανθρώπου, που είναι αφιερωμέ-
νη αποκλειστικά στα δικαιώματα των μειονοτήτων, είναι η Διακή-
ρυξη για τα Δικαιώματα Ατόμων που Ανήκουν σε Εθνικές ή Εθνο-
τικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές Μειονότητες. Η Διακήρυξη 
υιοθετήθηκε ομόφωνα το 1992 από τη Γενική Συνέλευση των Η-
νωμένων Εθνών. Το Προοίμιό της αναφέρει ότι η προαγωγή και η 
πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειο-
νότητες είναι «ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης της κοινω-
νίας…μέσα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο βασισμένο στο κράτος δι-
καίου…». Το Άρθρο 1 της Διακήρυξης ζητά από τα κράτη να ανα-
γνωρίσουν και να προωθήσουν την ταυτότητα τέτοιων μειονοτή-

                             

65. Σε μια τέτοια υπόθεση, Lovelace v. Canada, μια αυτόχθονη Αμερικα-
νίδα γυναίκα προσέφυγε ενώπιον της Επιτροπής με το αιτιολογικό ότι η εθνι-
κή νομοθεσία της στερούσε το δικαίωμα να επιστρέψει στον Ινδιάνικο κα-
ταυλισμό μετά την έκδοση του διαζυγίου της με τον πρώην σύζυγό της, ο 
οποίος δεν είχε Ινδιάνικη καταγωγή. Η Επιτροπή κατέληξε πως υπήρχε πα-
ραβίαση του Άρθρου 27. Ως εκ τούτου, ο Καναδάς τροποποίησε την εθνική 
νομοθεσία προκειμένου να την εναρμονίσει με τις αρχές του διεθνούς δικαί-
ου. 
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των από κοινού με τα μέλη της εν λόγω ομάδας. Το Άρθρο 2 ανα-
φέρει ρητά τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότη-
τες να έχουν τη δικής τους πολιτιστική ζωή, να ασκούν τη δική 
τους θρησκεία και να κάνουν χρήση της δικής τους γλώσσας, χω-
ρίς παρέμβαση ή οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. Η Γενική Συνέ-
λευση απηύθυνε έκκληση στα κράτη να «λάβουν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα, νομικά και άλλα, για την προαγωγή και την εφαρμογή των 
αρχών της Διακήρυξης».66 

Η Σύμβαση κατά των Διακρίσεων στην Εκπαίδευση (1960), 
που υιοθετήθηκε από τη Γενική Διάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ, προ-
βλέπει ειδικά τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων σχετικά με 
τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες (Άρθρο 5) και απαγορεύει 
τη διάκριση σε βάρος οποιασδήποτε ομάδας ατόμων (Άρθρο 1). 

47.  Πώς οι μηχανισμοί προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
των Ηνωμένων Εθνών αντιμετωπίζουν το ζήτημα των μειονοτή-
των; 

Το ζήτημα των μειονοτήτων υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια και 
ήταν ένας από τους λόγους για την ίδρυση το 1947 της Υποεπιτρο-
πής για την Πρόληψη των Διακρίσεων και την Προστασία των 
Μειονοτήτων (αργότερα μετονομάστηκε σε Υποεπιτροπή για την 
Προώθηση και Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), που 
ήταν ένα επικουρικό όργανο της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου. Τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές, 
θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες υπήρξαν το αντικείμενο 
πολλών μελετών.67 Έχουν επανειλημμένα αναζητηθεί νέες προσεγ-

                             
66. Απόφαση 48/138 της Γενικής Συνέλευσης της 20ης Δεκεμβρίου 1993. 
67. Βλ. Μελέτη για τα Δικαιώματα των Ατόμων που ανήκουν σε εθνικές, 

θρησκευτικές και γλωσσολογικές μειονότητες, που συντάχθηκε από τον Fran-
cesco Capotorti, Ειδικό Εισηγητή της Υπο-επιτροπής που διορίστηκε κατά 
την 24η σύνοδό της το 1971. Βλ. επίσης Εκθέσεις σχετικά με τους Πιθανούς 
Τρόπους και Μέσα για τη Διευκόλυνση της Ειρηνικής και Εποικοδομητικής 
Επίλυσης Προβλημάτων που αφορούν στις μειονότητες, που συντάχθηκαν 
από τον A. Eide από το 1991–93. 
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γίσεις για την αποτελεσματική διεθνή προστασία των μειονοτήτων. 
Το 1995, η Υποεπιτροπή ίδρυσε μια ομάδα εργασίας, η οποία συ-
νεδρίαζε ετησίως και υπέβαλε εκθέσεις στην Επιτροπή για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου. Η Ομάδα Εργασίας εξουσιοδοτήθηκε να 
εξετάσει πιθανές περιπτώσεις στις οποίες οι μειονότητες ενδέχετω 
να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να αναπτύξει στρατηγικές για 
την προστασία των δικαιωμάτων τους. Υπέβαλε μια έκθεση στην 
Παγκόσμια Διάσκεψη κατά του Ρατσισμού που επικεντρωνόταν 
στη σχέση ανάμεσα στην εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και 
την προστασία των μειονοτήτων. 

Το 2006, η Υποεπιτροπή για την Προώθηση και Προστασία 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αντικαταστάθηκε από τη Συμ-
βουλευτική Επιτροπή του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που (Απόφαση 60/251), που συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Αύ-
γουστο του 2008. 

Η εντολή του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για Ζητήματα 
Μειονοτήτων, που ορίστηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου το 2005, ανανεώθηκε από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου το 2011, για τρία χρόνια. Ο εμπειρογνώμονας είναι 
επιφορτισμένος να συμπληρώνει το έργο άλλων οργανώσεων των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις μειονότητες και να συνεργάζεται 
απευθείας με τις κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ. 

Επιπλέον, το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ίδρυσε το 
2007, ένα Φόρουμ για Ζητήματα Μειονοτήτων το οποίο και αντι-
κατέστησε την Ομάδα Εργασίας για τις μειονότητες. Το Φόρουμ 
αποτελεί μια πλατφόρμα για την προαγωγή του διαλόγου και της 
συνεργασίας σε ζητήματα που σχετίζονται με εθνικές ή εθνοτικές, 
θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες. Έχει επίσης την αρμο-
διότητα να αναγνωρίζει και να αναλύει τις καλύτερες πρακτικές, 
τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις πρωτοβουλίες για την περαι-
τέρω εφαρμογή της Διακήρυξης για τα Δικαιώματα Ατόμων που 
Ανήκουν σε Εθνικές ή Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές 
Μειονότητες. 
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48.  Γιατί το ζήτημα της προστασίας των μειονοτήτων θεωρείται πιο 
σημαντικό σήμερα από ότι στο παρελθόν; 

Κατά τη διάρκεια των περασμένων δεκαετιών, το ζήτημα των δι-
καιωμάτων των μειονοτήτων κατέστη μείζον θέμα παγκόσμιας 
ανησυχίας λόγω της εξάπλωσης βίαιων εσωτερικών συρράξεων, 
που είχαν ως επακόλουθο να προκαλέσουν μαζικά ανθρώπινο πό-
νο, εκτοπισμό πληθυσμών και οικονομική και κοινωνική αναταρα-
χή. Στις συνεχείς, φαινομενικά δυσεπίλυτες, εσωτερικές διαμάχες 
που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινι-
κή Αμερική, προστέθηκαν νέες συγκρούσεις που προέκυψαν από 
τη διάλυση της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την αποσύνθεση 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η οποία συνοδεύτηκε από το αποτρό-
παιο «εθνοτικό ξεκαθάρισμα». 

Πολλές από αυτές τις συρράξεις έχουν τις ρίζες τους στη χρόνια 
κακομεταχείριση μειονοτήτων και τις διακρίσεις εις βάρος τους. 
Επακόλουθες διεκδικήσεις ταυτότητας, συχνά χειραγωγούμενες 
πολιτικά, εκφράζονται μέσω αιτημάτων αυτοδιάθεσης. Η απόρρι-
ψη αυτών των διεκδικήσεων και η απουσία μηχανισμών για τη 
διαχείρισή τους έχουν συχνά ως αποτέλεσμα βίαιες συγκρούσεις, 
ακόμα και εμφύλιο πόλεμο. 

Στην Ατζέντα για την Ειρήνη68, ο Μπούτρος Μπούτρος-Γκάλι, 
πρώην Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε ότι, 
παρ’όλη την αυξανόμενη «συνεργασία τόσο των περιφερειακών 
όσο και των ηπειρωτικών ενώσεων κρατών, ξεφυτρώνουν νέες 
σφοδρές διεκδικήσεις εθνικισμού και κυριαρχίας, και η συνοχή των 
κρατών απειλείται από βίαιες εθνοτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, 
πολιτισμικές ή γλωσσικές διαμάχες». Δήλωσε, επίσης, ότι «μία 
προϋπόθεση για την επίλυση αυτών των προβλημάτων είναι η δέ-
σμευση ως προς τα δικαιώματα του ανθρώπου με μία ιδιαίτερη ευ-

                             

68. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών συντάχθηκε 
δυνάμει της δήλωσης που υιοθετήθηκε στη Συνάντηση Κορυφής του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας στις 31 Ιανουαρίου 1991 και παρουσιάστηκε τον Ιούνιο 
1992. 
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αισθησία σε αυτά των μειονοτήτων, είτε εθνοτικών, είτε θρησκευτι-
κών, είτε κοινωνικών, είτε γλωσσικών». 

Στην «Έκθεση για τη Χιλιετία» το 2000, ο Κόφι Ανάν, πρώην 
Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, υπογράμμισε ότι οι 
περισσότερες συρράξεις διεξάγονται ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες 
«οι οποίες κυβερνώνται κακώς ή όπου η εξουσία και ο πλούτος κα-
τανέμονται πολύ άδικα ανάμεσα σε εθνοτικές ή θρησκευτικές ομά-
δες. Επομένως, ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη των συγκρού-
σεων είναι η προώθηση πολιτικών διευθετήσεων, στις οποίες όλες 
οι ομάδες εκπροσωπούνται με δίκαιο τρόπο, σε συνδυασμό με την 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων, όπως και με μία ευρείας βάσης οικονομική ανά-
πτυξη».69 

49.  Ποια μέτρα έχουν ληφθεί σε περιφερειακό επίπεδο για την προ-
στασία των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες; 

Η Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη70 
(σήμερα ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη, βλ. Ερωτήσεις 102-103) όρισε έναν Ύπατο Αρμοστή για 
τις Εθνικές Μειονότητες τον Δεκέμβριο του 1992, ως μέσο για την 
πρόληψη των συγκρούσεων. Ο ρόλος του Ύπατου Αρμοστή είναι 
να προβαίνει σε έγκαιρη προειδοποίηση και δράση, ανάλογα με τις 
περιστάσεις, όσον αφορά εντάσεις που σχετίζονται με ζητήματα 
εθνικών μειονοτήτων. Έχει ελεύθερη πρόσβαση στην περιοχή ο-
ποιουδήποτε κράτους που συμμετέχει στον Οργανισμό και μπορεί 
να λάβει πληροφορίες απευθείας από διάφορες πηγές, συμπερι-

                             

69. Kofi Annan, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Παρουσία-
ση της Έκθεσης για τη Χιλιετία, [“Secretary-General of the United Nations, 
Presentation of the Millennium Report”], 3 Απριλίου 2000. 
(http://www.un.org/millennium/sg/report/state.htm). 

70. Τον Δεκέμβριο του 1994 μετεξελίχθηκε στον Οργανισμό για την Α-
σφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και αποτελείται από 56 
κράτη μέλη.  
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λαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτός ο θε-
σμός αποδείχθηκε ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
συζήτησης και του διαλόγου μεταξύ συγκρουόμενων μερών και 
για τη συμβολή στην πρόληψη και την επίλυση διαφορών σχετι-
κών με την ύπαρξη εθνοτικών μειονοτήτων. 

Σε υπο-περιφερειακό επίπεδο, τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
μειονοτήτων προώθησαν διάφορα υπο-περιφερειακά όργανα, όπως 
το Συμβούλιο των Κρατών της Βαλτικής, η Κεντροευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία, η Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών και ο 
Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σημαντικές αλλαγές στη 
ρύθμιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων επήλθαν με τη θέση 
σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009. Έως τότε, η προ-
στασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων ήταν προϋπόθεση για 
την προσχώρηση ενός νέου κράτους μέλους. Μετά τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας ‘τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότη-
τες’ αναδείχθηκαν στο Άρθρο 2 της Συνθήκης για την ΕΕ ως μία 
από τις αξίες στις οποίες εδράζεται το οικοδόμημα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. 

Επιπλέον, αναφορά στο ζήτημα των μειονοτήτων γίνεται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ένα δεσμευτικό 
κείμενο που τέθηκε σε ισχύ μαζί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 
Ειδικότερα, ο Χάρτης απαγορεύει κάθε διάκριση για λόγους φύ-
λου, φυλής, εθνικής καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας, συμμετοχής 
σε εθνική μειονότητα κ.τ.λ. και απαιτεί το σεβασμό της πολιτισμι-
κής, θρησκευτικής και γλωσσικής πολυμορφίας.71 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε τον Φεβρουάριο του 
1995 τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειο-
νοτήτων. Αυτή αποτελεί την πρώτη νομικά δεσμευτική πολυμερή 
πράξη αφιερωμένη στην προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Η 
Σύμβαση, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1998, καλύπτει 

                             

71. Άρθρα 21 και 22 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.  
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πολλούς τομείς, όπως το δικαίωμα στη γλωσσική ελευθερία και 
την εκπαίδευση και η συμμετοχή στη δημόσια ζωή. 

Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Περιφερειακών ή Μειονοτι-
κών Γλωσσών, που είναι σε ισχύ από την 1η Μαρτίου του 1998, 
έθεσε μία σειρά από εκπαιδευτικά, διοικητικά και δικαστικά μέ-
τρα, βασισμένα στην αναγνώριση ως αναφαίρετου δικαιώματος 
του δικαιώματος χρήσης μιας μειονοτικής γλώσσας στην ιδιωτική 
και τη δημόσια ζωή. 

Άλλες δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης περιλαμβάνουν το 
έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μι-
σαλλοδοξίας και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τους Ρομά 
και τους Νομάδες. Τα όργανα αυτά μεταξύ άλλων διενεργούν στις 
χώρες επιτόπιες επισκέψεις, συντάσσουν μελέτες και διατυπώνουν 
συστάσεις όσον αφορά στις πολιτικές για θέματα σχετικά με τις 
αρμοδιότητές τους.. 

50.  Ποιες διεθνείς πράξεις έχουν συνταχθεί για τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών; 

Υπάρχουν τουλάχιστον 370 εκατομμύρια αυτόχθονες λαοί σε πε-
ρίπου 70 κράτη, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Αποτελεί κοινό βίω-
μα των αυτόχθονων λαών παγκοσμίως το ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
αυτών ζούνε κάτω από το όριο της φτώχιας. Έχουν το χαμηλότερο 
προσδόκιμο ζωής και τα υψηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμό-
τητας, τα χαμηλότερα ποσοστά σχολικής παρακολούθησης και 
αποφοίτησης, και τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Οι περισσότε-
ροι από αυτούς μένουν σε συνωστισμένα, κακής ποιότητας σπίτια 
και υποφέρουν από προβλήματα υγείας που οφείλονται σε λόγους 
ενδημικούς στο περιβάλλον τους. 

Η κύρια διεθνής νομικά δεσμευτική πράξη για την προστασία 
των δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών είναι η Σύμβαση Αρ. 169 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τους Ιθαγενείς και 
τους Νομαδικούς Λαούς σε Ανεξάρτητα Κράτη, η οποία υιοθετή-
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θηκε τον Ιούνιο του 1989 και τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 
1991.72 Επιβεβαιώνει ότι κανένα κράτος ή καμία κοινωνική ομάδα 
δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ταυτότητα των αυτόχθονων 
λαών, και επιβάλλει στα κράτη την υποχρέωση να διασφαλίζουν, 
με τη συμμετοχή των αυτόχθονων λαών, τα δικαιώματα και την 
ακεραιότητά τους. 

Ένα σημαντικό βήμα για την αναγνώριση των δικαιωμάτων 
τους αποτέλεσε η υιοθέτηση της Διακήρυξης για τα Δικαιώματα 
των Αυτοχθόνων Λαών, από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών (13 Σεπτεμβρίου, 2007), η οποία παραθέτει τα ατομικά και 
τα συλλογικά δικαιώματα των αυτόχθονων λαών (π.χ. το δικαίωμα 
στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην ταυτότητα, 
στη γλώσσα, στην εργασία και άλλα). Η Διακήρυξη περιλαμβάνει 
επίσης την αρχή της μη διάκρισης και το δικαίωμα της αυτοδιάθε-
σης. 

51. Ποιες άλλες δράσεις λαμβάνουν χώρα για την προαγωγή των 
δικαιωμάτων των αυτοχθόνων λαών; 

Η Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Αυτόχθονες 
Λαούς, που δημιουργήθηκε το 1982 από την Υποεπιτροπή για την 
Προαγωγή και Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ήταν 
μοναδική και αποτέλεσε το κέντρο των δραστηριοτήτων για τα 
δικαιώματα των αυτόχθονων λαών στο σύστημα των Ηνωμένων 
Εθνών. Λειτουργούσε ως ένα φόρουμ το οποίο παρακολουθούσαν 
ετησίως 500-600 αυτόχθονες εκπρόσωποι, οι οποίοι αντάλλασαν 
με δημοκρατικό κι ελεύθερο τρόπο απόψεις με κυβερνήσεις, 
ΜΚΟ, ειδικευμένες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ομάδα Εργασίας υπέβαλε ετήσια έκθεση 

                             

72. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, 22 κράτη είχαν κυρώσει τη Σύμβαση Αρ. 169 
σχετικά με τους Ιθαγενείς και τους Νομαδικούς Λαούς σε Ανεξάρτητα Κρά-
τη. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών βλ. Human Rights 
Major International Instruments, Status as at 30 June 2011 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212642m.pdf). 
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στην Υποεπιτροπή και στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου. Το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αντικατέστη-
σε την Ομάδα Εργασίας τον Δεκέμβριο του 2007, με ένα Μηχανι-
σμό Εμπειρογνωμόνων για τα Δικαιώματα των Αυτόχθονων 
Λαών73, ο οποίος συνήλθε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 
2008. Αποτελούμενος από 5 εμπειρογνώμονες, ο Μηχανισμός αυ-
τός είναι επιφορτισμένος να παρέχει εξειδικευμένες γνωμοδοτή-
σεις για θέματα που αφορούν στα δικαιώματα αυτών των πληθυ-
σμών στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μέχρι σήμερα 
συνέταξε μελέτες για το δικαίωμα των αυτόχθονων λαών στην εκ-
παίδευση (2009) και το δικαίωμα συμμετοχής τους στις διαδικασί-
ες λήψης αποφάσεων, ενώ η προσεχής μελέτη του Μηχανισμού θα 
είναι αφιερωμένη στο ρόλο της γλώσσας και του πολιτισμού στην 
προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων και της ταυτότητας 
των αυτόχθονων λαών. 

Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο ίδρυσε, το 2000, το 
Μόνιμο Φόρουμ για τα Ζητήματα των Αυτοχθόνων.74 Το Μόνιμο 
Φόρουμ αποτελείται από 16 μέλη, εκ των οποίων τα 8 είναι αυτό-
χθονες εμπειρογνώμονες. Η εντολή του Φόρουμ είναι να ασχολεί-
ται με ζητήματα των αυτοχθόνων σχετικά με την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την εκπαίδευ-
ση, την υγεία, και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Οι λειτουργίες 
του περιλαμβάνουν την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και 
συστάσεων σε θέματα αυτοχθόνων στο Οικονομικό και Κοινωνικό 
Συμβούλιο και την προαγωγή της ενσωμάτωσης και του συντονι-
σμού των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ζητήματα των αυτο-
χθόνων μέσα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Το Μόνιμο Φό-
ρουμ συνεδριάζει μία φορά τον χρόνο από την ίδρυσή του το 2002. 

                             

73. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον Μηχανισμό Εμπειρογνω-
μόνων για τα Δικαιώματα των Αυτόχθονων Λαών βλ. 
<http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/EMRIPIndex.aspx>.  

74. Απόφαση 2000/22 του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου. 
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Στο πλαίσιο της δέκατης συνόδου του τον Μάιο του 2011, το 
Μόνιμο Φόρουμ εγκαινίασε τη «Συνεργασία των Ηνωμένων Ε-
θνών για τους Αυτόχθονες Λαούς» ως μία συμμαχία ειδικευμένων 
οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών (συμμετέχουν η Διεθνής Ορ-
γάνωση Εργασίας, η Ύπατη Αρμοστεία για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυ-
ξη και η UNICEF). Η Συνεργασία αποσκοπεί στο να διευκολύνει 
μέσω της παροχής τεχνογνωσίας και τεχνικής βοήθειας στις χώρες 
την εφαρμογή των διεθνών πράξεων που αφορούν στα δικαιώματα 
των αυτόχθονων λαών και ιδιαίτερα της Διακήρυξης για τα Δι-
καιώματα των Αυτόχθονων Λαών και της Σύμβασης Αρ. 169 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Σημαντικά θέματα που εξετάζο-
νται είναι: η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η θεσμική θεμελίωση 
του αυτόχθονου εθιμικού δικαίου, η πρόσβαση στη γη και τα πα-
τρογονικά εδάφη, η επίδραση της μεταλλευτικής βιομηχανίας 
στους αυτόχθονες λαούς, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την 
υγεία, κ.τ.λ. Δημιουργήθηκε επίσης ένα καταπιστευματικό ταμείο 
πολλών δωρητών για να υποστηριχθεί η πραγμάτωση των στόχων 
της Συνεργασίας. 

Το 2001, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διόρι-
σε, για μία περίοδο τριών ετών, έναν Ειδικό Εισηγητή για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες των Αυ-
τόχθονων Λαών (η εντολή του Εισηγητή ανανεώθηκε από το Συμ-
βούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το 2010, για μια τριετία)75. Η 
αποστολή του Ειδικού Εισηγητή περιλαμβάνει τη διατύπωση συ-
στάσεων και προτάσεων ως προς τα κατάλληλα μέτρα και δραστη-
ριότητες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών των 
αυτόχθονων λαών. Επιπλέον, ο Ειδικός Εισηγητής επιδιώκει την 
εποικοδομητική συνεργασία με τον Μηχανισμό Εμπειρογνωμόνων 
(που αντικατέστησε την Ομάδα Εργασίας για τους Αυτόχθονες 
Λαούς) και το Μόνιμο Φόρουμ για τα Ζητήματα των Αυτοχθόνων 

                             

75. Απόφαση 15/14. 
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και σφυρηλατεί στενές σχέσεις με άλλους εντολοδόχους ειδικών 
διαδικασιών του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η 
πρώτη έκθεση του Ειδικού Εισηγητή στην Επιτροπή για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου αναγνώρισε μείζονα ζητήματα δικαιωμά-
των του ανθρώπου που αφορούσαν στους αυτόχθονες λαούς. Αυτά 
ήταν: τα δικαιώματα στην ιδιοκτησία γης, η πατρική γη και τα πα-
τρογονικά εδάφη, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός, η φτώχεια, η 
κοινωνική οργάνωση και τα εθιμικά νομικά συστήματα, η πολιτική 
αντιπροσώπευση, και η αυτονομία και αυτοδιάθεση. 

Τα όργανα των συνθηκών ασχολήθηκαν κι αυτά με τα δικαιώ-
ματα των αυτόχθονων λαών. Η Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων (βλ. Ερωτήσεις 32-34) έχει ασχοληθεί με 
την κατάσταση των αυτόχθονων λαών σε σχέση με τις διακρίσεις. 
Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. Ερωτήσεις 14-16) 
έχει εξετάσει αναφορές που κατατέθηκαν από αυτόχθονες που ι-
σχυρίζονταν παραβίαση των δικαιωμάτων τους υπό το Άρθρο 27 
του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. 
Το Άρθρο αυτό προωθεί τα πολιτιστικά δικαιώματα των ατόμων 
που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες. 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών προωθεί πρωτο-
βουλίες που αναδεικνύουν τις ανησυχίες των αυτόχθονων λαών, 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη κατάλληλων δράσεων και ενισχύουν 
τη διεθνή συνεργασία. Έτσι, έχει ανακηρύξει δύο διαδοχικές Διε-
θνείς Δεκαετίες για τους Αυτόχθονες Λαούς του Κόσμου (1995-
2004 και 2005-2014 αντίστοιχα) και αποφάσισε τη διοργάνωση το 
2014 μίας ολομέλειας υψηλού επιπέδου με τον τίτλο «Παγκόσμια 
Διάσκεψη για τους Αυτόχθονες Λαούς».76 

                             

76. Η πρώτη Διεθνής Δεκαετία για τους Αυτόχθονες Λαούς εξαγγέλθηκε 
με την Απόφαση 48/163 της 21ης Δεκεμβρίου 1993 της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών και η Δεύτερη Δεκαετία με την Απόφαση 59/174 της 
22ας Δεκεμβρίου 2004.  
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52.  Ποιες διεθνείς πράξεις και διαδικασίες κατοχυρώνουν την προ-
στασία των μεταναστών εργαζομένων; 

Η αύξηση της μετανάστευσης τις τελευταίες δεκαετίες απασχολεί 
ιδιαίτερα τη διεθνή κοινότητα. Η ΔΟΕ υπολογίζει ότι υπάρχουν 
περισσότεροι από 100 εκατομμύρια μετανάστες εργαζόμενοι και 
μέλη των οικογενειών τους παγκοσμίως. Η ευάλωτη θέση των με-
ταναστών, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων εκδηλώσε-
ων διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας εναντίον τους, προξενεί 
μεγάλη ανησυχία. 

Υπάρχει ένας αριθμός αρχών και κανόνων στο πλαίσιο του συ-
στήματος της ΔΟΕ που παρέχουν προστασία για τους μετανάστες 
στην εργασία. Αυτοί περιλαμβάνουν: τη Σύμβαση που αφορά τη 
μετανάστευση με σκοπό την απασχόληση (Αρ. 97), τη Σύμβαση 
για τη Μετανάστευση σε Καταχρηστικές Συνθήκες και για την 
Προώθηση της Ισότητας στις Ευκαιρίες και τη Μεταχείριση των 
Μεταναστών Εργαζομένων (Αρ. 143), τη Σύσταση που αφορά στη 
Μετανάστευση και την Απασχόληση (Αρ. 86), τη Σύσταση που 
αφορά στους Μετανάστες Εργαζόμενους (Αρ. 151), την Απόφαση 
που αφορά στη δίκαιη μεταχείριση για τους μετανάστες εργαζόμε-
νους σε μια παγκόσμια οικονομία (Γενική Διάσκεψη της ΔΟΕ, 
2004), και την πρόσφατη Σύμβαση για την Προστασία των Οικια-
κών Εργαζομένων (που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2011 από τη 
Γενική Διάσκεψη της ΔΟΕ). 

Ένα εκτενές κείμενο, η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία 
των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των 
Μελών των Οικογενειών τους, υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 
1990 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.77 Η Σύμ-
βαση τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2003. 

                             

77. Ως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, 45 κράτη είχαν κυρώσει τη Διεθνή Σύμ-
βαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών Εργαζο-
μένων και των Μελών των Οικογενειών τους (http://treaties.un.org/ 
pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en). Μέχρι τούδε, κανένα Δυτικό 
κράτος υποδοχής μεταναστών δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση παρόλο που η 
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Έχει ιδρυθεί μια Επιτροπή για την Προστασία των Δικαιωμά-
των Όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των 
Οικογενειών τους για τον έλεγχο της εφαρμογής της Σύμβασης και 
την εξέταση ατομικών αναφορών σχετικά με φερόμενες παραβιά-
σεις της Σύμβασης.78 Η Επιτροπή συνήλθε για πρώτη φορά τον 
Μάρτιο του 2004 και το 2010 δημοσίευσε το πρώτο της Γενικό 
Σχόλιο σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων της Σύμβασης. Η 
διαδικασία ατομικών αναφορών δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί ελ-
λείψει της απαιτούμενης από το Άρθρο 77 της Σύμβασης αποδοχής 
της από τουλάχιστον δέκα κράτη μέρη. 

Η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται μόνο για τους μετανάστες εργα-
ζομένους που εργάζονται νόμιμα σε μια χώρα, αλλά και για όλους 
εκείνους που εργάζονται παράνομα στα συμβαλλόμενα κράτη. 
Ωστόσο, στους παράνομους μετανάστες εργαζομένους αναγνωρί-
ζονται μόνο τα βασικά δικαιώματα του ανθρώπου (που απαριθ-
μούνται στο Μέρος ΙΙΙ της Σύμβασης) ενώ τα υπόλοιπα δικαιώμα-
τα των μεταναστών εργαζομένων εφαρμόζονται αποκλειστικά σε 
όσους βρίσκονται σε νόμιμο καθεστώς. Η Σύμβαση αναφέρεται 
επίσης σε διαφορετικούς τύπους μεταναστών εργαζομένων, όπως 
«εποχιακοί εργαζόμενοι», «μετακινούμενοι εργαζόμενοι» και «αυ-
το-απασχολούμενοι εργαζόμενοι». Δεν περιλαμβάνει τα άτομα που 
εργάζονται σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες κυβερνήσεις, ή σπου-
δαστές, εκπαιδευόμενους, πρόσφυγες ή απάτριδες. 

Ο Ειδικός Εισηγητής για τα Δικαιώματα των Μεταναστών, που 
τοποθετήθηκε το 1999 από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 

                             

πλειοψηφία των μεταναστών καταλήγουν στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμε-
ρική. Τη Σύμβαση δεν έχουν κυρώσει ούτε άλλα κράτη που υποδέχονται με-
γάλες μεταναστευτικές ροές όπως η Αυστραλία, τα Αραβικά κράτη του Περ-
σικού Κόλπου ή Ινδία. Ως εκ τούτου η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται σε πλήθος 
κρατών όπου οι μετανάστες εργάζονται και κατοικούν.  

78. Η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των 
Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους υιοθετή-
θηκε με την Απόφαση 45/158 της 18ης Δεκεμβρίου 1990 της Γενικής Συνέ-
λευσης (http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm). 
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Ανθρώπου, είχε επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής στην εκμε-
τάλλευση την οποία υφίστανται οι μετανάστες και εξέφρασε ιδιαί-
τερη ανησυχία για τη διάσπαση οικογενειών και την εμπορία αν-
θρώπων. Η ανώμαλη κατάσταση που δημιουργείται από τα παρα-
πάνω φαινόμενα, συχνά κληροδοτείται στα παιδιά των μετανα-
στών, τα οποία, με τη σειρά τους, κινδυνεύουν να καταστούν απά-
τριδες. Η εντολή του Εισηγητή ανανεώθηκε το 2011 από το Συμ-
βούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για μία περίοδο τριών ετών. 

Η Ομάδα για την Παγκόσμια Μετανάστευση αποτελεί ένα επι-
πλέον μέσο προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών. Ιδρύ-
θηκε το 2006 από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ως 
μία πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν 16 οργανώσεις των Ηνω-
μένων Εθνών. Στόχο της έχει την προαγωγή αφενός της ευρύτερης 
δυνατής εφαρμογής των διεθνών και περιφερειακών κανόνων σχε-
τικά με τη μετανάστευση και αφετέρου μιας συνεκτικής προσέγγι-
σης σχετικά με τη διεθνή μετανάστευση μεταξύ των οργανισμών 
που τη συγκροτούν. 

(Στο πατάκι: Καλώς ορίσατε) 
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53. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία; 

Το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ανα-
πηρία κατέλαβε εξέχουσα θέση στην ατζέντα των Ηνωμένων Ε-
θνών μετά την ανακήρυξη από τη Γενική Συνέλευση του έτους 
1981 ως «Διεθνές Έτος για τα Άτομα με Αναπηρία» με κεντρικό 
μήνυμα «Πλήρης Συμμετοχή και Ισότητα». Οι στόχοι του διεθνούς 
έτους ήταν να διασφαλιστεί η πρόληψη της αναπηρίας, η αποκα-
τάσταση των αναπήρων και η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία. 
Ένα επιπλέον βήμα αποτέλεσε η ανακήρυξη το 1992 της Διεθνούς 
Ημέρας για τα Άτομα με Αναπηρία. 

Το 1993, η Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου επαναβεβαίωσε ότι «όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου και 
οι θεμελιώδεις ελευθερίες είναι οικουμενικά, και επομένως, ανεπι-
φύλακτα περιλαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία».79 

Στις 13 Δεκεμβρίου του 2006, η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε 
τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το 
Προαιρετικό της Πρωτόκολλο.80 Και τα δύο τέθηκαν σε ισχύ στις 
3 Μαΐου 2008. Η Σύμβαση στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι τα 
άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν τα δικαιώματα του ανθρώπου 
ισότιμα με τους άλλους ανθρώπους. Η Σύμβαση υιοθετεί μια ευ-
ρεία κατηγοριοποίηση των ατόμων με αναπηρία και εντοπίζει το-
μείς όπου χρειάζονται προσαρμογές ώστε τα άτομα με αναπηρία 
να ασκούν τα δικαιώματά τους αποτελεσματικά. Αναφέρεται τόσο 
στα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
(όπως το δικαίωμα γάμου και το δικαίωμα στη δημιουργία οικογέ-
νειας), όσο και στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δι-

                             

79. Διακήρυξη της Βιέννης και Πρόγραμμα Δράσης, A/CONF.157/23, 
παρα. 63 της Διακήρυξης.  

80. Ως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, 110 κράτη είχαν κυρώσει τη Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και 66 κράτη είχαν κυρώσει το 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση. Για τον πλήρη κατάλογο των συμ-
βαλλόμενων κρατών βλ. <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src= 
TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en>.  
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καιώματα (όπως το δικαίωμα στην απόλαυση ενός επαρκούς βιο-
τικού επιπέδου). Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, τα συμ-
βαλλόμενα κράτη πρέπει, μεταξύ των άλλων, να διασφαλίζουν την 
αναγνώριση ενώπιον του νόμου όλων των ατόμων με αναπηρία, να 
θεσπίζουν νόμους και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να προστατεύσουν τα άτομα αυτά από την εκμετάλλευση, τη βία 
και την κακομεταχείριση. Πρέπει, επίσης, να προωθούν τη δυνατό-
τητα προσωπικής μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία και να 
διασφαλίζουν ότι δεν στερούνται αυτή την ελευθερία λόγω της 
αναπηρίας τους. Όσον αφορά στην εκπαίδευση, τα κράτη υπο-
χρεούνται να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των σπουδαστών με 
αναπηρία στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και την ίση πρόσβασή 
τους στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, την εκπαίδευση ε-
νηλίκων και τη δια βίου μάθηση. 

Ένα σημαντικό στοιχείο που εισήγαγε η Σύμβαση είναι το ζή-
τημα της προσβασιμότητας. Τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να 
παρέχουν τα ελάχιστα επίπεδα προσβασιμότητας στις εγκαταστά-
σεις και στις υπηρεσίες που είναι ανοιχτές για το κοινό (όπως οι 
σχετικές με τη μεταφορά, την πληροφόρηση και την επικοινωνία) 
ώστε να διασφαλίσουν, για τα άτομα με αναπηρία, την ίση από-
λαυση των σχετικών δικαιωμάτων. 

Το Πρωτόκολλο αναγνωρίζει την αρμοδιότητα της Επιτροπής, 
που ιδρύθηκε από τη Σύμβαση, να εξετάζει ατομικές αναφορές 
σχετικά με παραβιάσεις των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται 
από τη Σύμβαση. Η Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 23 
με 27 Φεβρουαρίου του 2009. 

Με την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
έχει ασχοληθεί και ένας αριθμός ειδικών διαδικασιών του Συμβου-
λίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και συγκεκριμένα ο Ειδικός Ει-
σηγητής για την Εκπαίδευση και ο Ειδικός Εισηγητής για το Δι-
καίωμα Όλων για το Υψηλότερο Επίπεδο Σωματικής και Ψυχικής 
Υγείας. 

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Δι-Αμερικανική Σύμβαση για την 
Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διάκρισης κατά των Ατόμων με 
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Αναπηρία υιοθετήθηκε το 1999 και τέθηκε σε ισχύ το Σεπτέμβριο 
του 2001.81 Η Σύμβαση προβλέπει την ίδρυση μίας Επιτροπής για 
τον έλεγχο των εκθέσεων των συμβαλλόμενων κρατών για την 
εφαρμογή της Σύμβασης. 

54. Πώς το διεθνές δίκαιο προστατεύει τους πρόσφυγες; 

Διεθνείς και εσωτερικές συγκρούσεις, όπως και εσωτερικές διαμά-
χες εξαναγκάζουν ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 
προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους και να διαφύγουν τις μαζικές 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Εάν αυτοί κινηθούν εντός της 
χώρας τους αποκαλούνται εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα. Εκείνοι 
που εγκαταλείπουν τη χώρα τους αποκαλούνται πρόσφυγες. 

Η Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων (1951) και το 
Πρωτόκολλό της (1967) αναγνωρίζουν ως πρόσφυγες μόνο αυτούς 
που εγκαταλείπουν τη χώρα τους λόγω «ενός δικαιολογημένου φό-
βου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης 
ή πολιτικών πεποιθήσεων» και είτε δεν είναι σε θέση είτε δεν επι-
θυμούν λόγω αυτού του φόβου να επιστρέψουν (Άρθρο 1 της Σύμ-
βασης).82 Η ασφάλεια των προσφύγων εναπόκειται στη χορήγηση 
ασύλου και στην τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης (non-
refoulement), που σημαίνει ότι κανένα πρόσωπο δεν θα πρέπει να 
βρίσκεται αντιμέτωπο με την απέλαση ή την εξαναγκαστική επα-
ναπροώθηση, είτε στα σύνορα ή μετά την είσοδό του σε άλλη χώ-

                             

81. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, 18 κράτη είχαν κυρώσει τη Δι-Aμερικανική 
Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διάκρισης κατά των Ατόμων 
με Αναπηρία. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών βλ. Hu-
man Rights Major International Instruments, Status as at 30 June 2011 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212642m.pdf). 

82. Ως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, 145 κράτη είχαν κυρώσει τη Σύμβαση για 
το Καθεστώς των Προσφύγων (τέθηκε σε ισχύ το 1945) και 146 κράτη είχαν 
κυρώσει το Πρωτόκολλο (τέθηκε σε ισχύ το 1967). Τα κράτη που έχουν κυ-
ρώσει μόνο τη Σύμβαση είναι τα εξής: Μαδαγασκάρη, και τα Saint Kitts και 
Nevis. Τα κράτη που έχουν κυρώσει μόνο το Πρωτόκολλο είναι τα εξής: 
Πράσινο Ακρωτήρι, ΗΠΑ, και Βενεζουέλα.  
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ρα, σε μια χώρα όπου η ζωή ή η ελευθερία του/της ενδέχεται να 
απειληθούν εξαιτίας των παραπάνω λόγων. Η Σύμβαση προβλέπει 
ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα που παρέ-
χονται στους υπηκόους και τουλάχιστον τα ίδια με αυτά που παρέ-
χονται σε άλλους αλλοδαπούς. Η Σύμβαση κατά των Βασανιστη-
ρίων (βλ. Ερωτήσεις 26-27) ενισχύει την αρχή της μη επαναπροώ-
θησης (non-refοulement) στην περίπτωση των ατόμων που κινδυ-
νεύουν να υποβληθούν σε βασανιστήρια (Άρθρο 3). Το δικαίωμα 
ασύλου δεν έχει κωδικοποιηθεί ακόμη σε παγκόσμιο επίπεδο, μο-
λονότι το δικαίωμα να ζητά κανείς και να του παρέχεται άσυλο 
είναι αναγνωρισμένο στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου (Άρθρο 14). Οι περιφερειακές πράξεις που 
αφορούν σε αυτό το θέμα είναι οι συμβάσεις που υιοθετήθηκαν 
από την Οργάνωση Αμερικανικών Κρατών (βλ. Ερωτήσεις 57, 99-
100 και Μέρος II, Άρθρο 14)83 και η Σύμβαση του Οργανισμού 
Αφρικανικής Ενότητας που διέπει ορισμένες Πτυχές των Προβλη-
μάτων των Προσφύγων στην Αφρική (βλ. Ερώτηση 57 και 95). 

55.  Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τους Πρόσφυγες; 

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των διεθνών διατάξεων που αφο-
ρούν στην προστασία των προσφύγων όπως και για την αναζήτηση 
βιώσιμων λύσεων, μέσα από την παροχή βοήθειας στις κυβερνή-
σεις προκειμένου να διευκολύνουν τον εκούσιο επαναπατρισμό 
των προσφύγων και/ή την ένταξή τους σε νέες εθνικές κοινότητες. 

Το 1951, όταν ιδρύθηκε η Ύπατη Αρμοστεία, υπήρχαν περίπου 
1 εκατομμύριο πρόσφυγες ενώ τον Ιανουάριο του 2010 υπήρχαν 
σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 36,5 εκατομμύρια πρόσφυγες δι-

                             
83. Σύμβαση για το Άσυλο (1928), Σύμβαση για το Πολιτικό Άσυλο 

(1933), Σύμβαση για το Διπλωματικό Άσυλο (1954), και Σύμβαση για το 
Εδαφικό Άσυλο (1954) του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών. 
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ασπαρμένοι και στις 5 ηπείρους.84 Σε αυτόν τον υπολογισμό περι-
λαμβάνονται οι πρόσφυγες καθώς και άλλες ομάδες, όπως τα άτο-
μα με καθεστώς που προσομοιάζει αυτό των προσφύγων, οι πρό-
σφυγες που επιστρέφουν στην πατρίδα τους αλλά χρειάζονται 
βοήθεια για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και οι τοπικές κοινότη-
τες πολιτών που πλήττονται από τις μετακινήσεις των προσφύγων 
και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων. Όλες αυτές οι ομάδες 
λαμβάνουν βοήθεια από την Ύπατη Αρμοστεία.85 Αν και τα εσω-
τερικώς εκτοπισμένα άτομα δεν προστατεύονται από το διεθνές 
δίκαιο ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν πολλές μορ-
φές βοήθειας, εκτιμάται ότι περίπου 15,6 εκατομμύρια από αυτά 
τα άτομα λαμβάνουν βοήθεια από την Ύπατη Αρμοστεία δυνάμει 
των γενικών διατάξεων του δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που και του ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς επίσης και στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Η Ύπατη Αρμοστεία ασχολείται 
ολοένα και περισσότερο με τα βαθύτερα αίτια των συγκρούσεων, 
καθώς και με την ανάγκη για «έγκαιρη προειδοποίηση» και «προ-
ληπτικές στρατηγικές προκειμένου να αποτραπούν και να αντιμε-
τωπισθούν οι ροές των προσφύγων και ο εσωτερικός εκτοπισμός». 
Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία, οι προληπτικές στρατηγικές 
απαιτούν μια συνολική προσέγγιση, που περιλαμβάνει την ανα-
πτυξιακή αρωγή, καθώς και την ανθρωπιστική δράση και την προ-
στασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.86 

                             

84. Για περαιτέρω πληροφορίες βλ. UNHCR Global Appeal 2011 Update, 
<http://www.unhcr.org/4cd91dc29.html>. 

85. Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR) έχει παράσχει βοήθεια σε πολλές χώρες όπως το Αφγανιστάν, το 
Τσάντ, τη Δημοκρατία του Κονγκό, το Πακιστάν και το Σουδάν. Στο τέλος 
του 2009, η Ύπατη Αρμοστεία παρείχε βοήθεια στα εσωτερικώς εκτοπισμένα 
άτομα σε 22 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των τριών κρατών με τους 
μεγαλύτερους πληθυσμούς εσωτερικώς εκτοπισμένων ατόμων: το Σουδάν, 
την Κολομβία και το Ιράκ.  

86. Δήλωση της κα. Ogata, Ύπατη Αρμοστής για τους Πρόσφυγες, της 5ης 
Μαρτίου, ενώπιον της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  



Διεθνές δίκαιο για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου 135

Οι συνταρακτικές πολιτικές αλλαγές και οι νέες μορφές συρρά-
ξεων κατά την τελευταία δεκαετία έχουν δημιουργήσει νέες προ-
κλήσεις στον τομέα αυτό. Για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του 
δυναμικού και μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, η Ύπατη Αρμο-
στεία εγκαινίασε το 2001 τις «Παγκόσμιες Διαβουλεύσεις για τη 
Διεθνή Προστασία». Αυτή η πρωτοβουλία οδήγησε στην επεξερ-
γασία της «Ατζέντας για την Προστασία». Βασισμένη στη Διακή-
ρυξη που υιοθετήθηκε από τα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης 
του 1951 και/ή του πρωτοκόλλου της του 1967 επ’ευκαιρία της 
πεντηκοστής επετείου της Σύμβασης, η Ατζέντα επικεντρώνεται σε 
δράσεις για την ενίσχυση της διεθνούς προστασίας των προσφύ-
γων και των αιτούντων άσυλο. Το 2011 για να τιμήσει την 60η επέ-
τειο της Σύμβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων, η Ύπατη 
Αρμοστεία ξεκίνησε εκστρατεία ευαισθητοποίησης (που τιτλοφο-
ρείται «1 Campaign»), η οποία δίνει έμφαση στην αξία κάθε πρό-
σφυγα ως ανθρώπου και επομένως στην επείγουσα ανάγκη αντιμε-
τώπισης του δράματος καθενός από αυτούς. 

56.  Ποιος είναι ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην 
προστασία των προσφύγων; 

Από την ίδρυσή της, η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες συ-
νεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό εθνικών και διεθνών μη κυβερ-
νητικών οργανώσεων. Οι δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν 
έκτακτη βοήθεια και περίθαλψη, προαγωγή της μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης, παρακολούθηση της εφαρμογής των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Η ιδρυτική Πρά-
ξη της Ύπατης Αρμοστείας προβλέπει ρητά τη χορήγηση βοήθειας 
προς τους πρόσφυγες τόσο μέσω ιδιωτικών όσο και δημόσιων φο-
ρέων. Το 1994, η συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις 
επεκτάθηκε μέσω μίας διαδικασίας που είναι γνωστή ως «Συνερ-
γασία στη Δράση», η οποία αναθεωρήθηκε το 2000. Περίπου το 
50% όλων των προγραμμάτων της Ύπατης Αρμοστείας τίθενται 
πλέον σε εφαρμογή από διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
περίπου 20% με 25% του συνόλου του προϋπολογισμού της διατί-
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θεται για τη βοήθεια στους πρόσφυγες μέσω περισσότερων από 
800 μη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι συμφωνίες συνεργασίας 
μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας και των μη κυβερνητικών οργα-
νώσεων αφορούν στην παροχή βοήθειας προς τους πρόσφυγες και 
προς άλλα άτομα που την έχουν ανάγκη σε τομείς όπως η υγεία, η 
διατροφή, η ύδρευση, η αποχέτευση, η ανάπτυξη της κοινότητος, η 
εκπαίδευση, η κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων. 

57.  Ποιες περιφερειακές πράξεις έχουν υιοθετηθεί για την προστα-
σία των προσφύγων; 

Η πιο ολοκληρωμένη περιφερειακή πράξη είναι η Σύμβαση που 
Διέπει Ειδικές Πτυχές των Προβλημάτων των Προσφύγων στην 
Αφρική, που υιοθετήθηκε το 1969 από τον Οργανισμό Αφρικανι-
κής Ενότητας, τη σημερινή Αφρικανική Ένωση (βλ. Ερωτήσεις 
95-98), και η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1974.87 Η συγκεκριμένη 
Σύμβαση διευρύνει τον ορισμό του όρου «πρόσφυγας» σε σχέση 
με τη Σύμβαση του 1951. Ο διευρυμένος ορισμός αφορά σε κάθε 
πρόσωπο που είναι υποχρεωμένο να αναζητήσει καταφύγιο εκτός 
της χώρας καταγωγής ή ιθαγένειάς του, για λόγους που περιλαμ-
βάνουν την εξωτερική επίθεση, την κατοχή και τις εσωτερικές πο-
λιτικές ταραχές. 

Τον ορισμό αυτό αποδέχεται η Διακήρυξη της Καρταχένα για 
τους Πρόσφυγες του 1984, που υιοθετήθηκε από τα κράτη της Κε-
ντρικής Αμερικής με την προσχώρηση του Μεξικό και του Πανα-
μά, καθώς και το αναθεωρημένο κείμενο των Αρχών της Μπαν-
γκόκ σχετικά με το Καθεστώς και την Μεταχείριση των Προσφύ-
γων (το αρχικό κείμενο εγκρίθηκε το 1966), το οποίο υιοθετήθηκε 

                             

87. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, 45 κράτη είχαν κυρώσει τη Σύμβαση που 
Διέπει Ειδικές Πτυχές των Προβλημάτων των Προσφύγων στην Αφρική. Για 
τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών βλ. Human Rights Major 
International Instruments, Status as of 30 June 2011 (http://unesdoc. 
unesco.org/ images/0021/002126/212642m.pdf). 
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από τη Νομική Συμβουλευτική Οργάνωση Ασίας-Αφρικής το 
2001. 

58.  Πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα των εσωτερικώς εκτοπισμένων 
ατόμων; 

Το πρόβλημα των εσωτερικώς εκτοπισμένων ατόμων απέκτησε εκ 
νέου το χαρακτήρα του επείγοντος κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του 1990, εν μέρει λόγω της κλίμακας του εκτοπισμού που προκά-
λεσαν οι νέες εσωτερικές συρράξεις εκείνη την περίοδο και εξακο-
λουθεί να αποτελεί θέμα ανησυχίας από τη σκοπιά των δικαιωμά-
των του ανθρώπου.88 

Το 1992, ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη διεθνή ανησυχία, 
ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, μετά από αίτημα 
της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, διόρισε έναν 
Ειδικό Αντιπρόσωπο για τα Εσωτερικώς Εκτοπισμένα Άτομα προ-
κειμένου να αναλύσει τα αίτια της εσωτερικής εκτόπισης, να βε-
βαιώσει τις ανάγκες των εσωτερικώς εκτοπισμένων ατόμων, να 
προτείνει μέτρα για την προστασία τους, και να αναζητήσει λύσεις 
ως προς την εσωτερική εκτόπιση. Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος έχει 
διατυπώσει με βάση το διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου, το ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο για τους πρόσφυγες 
ένα σύνολο κανόνων που φέρουν τον τίτλο Κατευθυντήριες Αρχές 
για την Εσωτερική Εκτόπιση. Στο κείμενο αυτό εντοπίζονται οι 
διάφορες διατάξεις του ισχύοντος διεθνούς δικαίου που αφορούν 
στα εσωτερικώς εκτοπισμένα άτομα. Οι Αρχές αναγνωρίζουν ότι 
οι κυβερνήσεις φέρουν την κύρια ευθύνη για την προστασία των 
εσωτερικώς εκτοπισμένων ατόμων. Επίσης ορίζουν κατευθυντήρι-
ες γραμμές για να: ενθαρρύνουν τις κυβερνήσεις να παράσχουν 
δίκαιη και ίση μεταχείριση σε εσωτερικώς εκτοπισμένα άτομα, να 
ελαχιστοποιούν την εμφάνιση καταστάσεων που οδηγούν στην 
εσωτερική εκτόπιση, και να διασφαλίζουν την ασφαλή και αξιο-

                             
88. Έκθεση του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα 

Εσωτερικώς Εκτοπισμένα Άτομα προς τη Γενική Συνέλευση (A/56/168). 
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πρεπή επιστροφή με σκοπό την επανεγκατάσταση και την επανέ-
νταξη. Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος επέστησε επίσης την προσοχή στη 
δεινή θέση των εσωτερικώς εκτοπισμένων ατόμων σε περιοχές οι 
οποίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο μιας κυβέρνησης, όπου υπό-
κεινται σε ενέργειες μη κρατικών φορέων και εμποδίζεται η πρό-
σβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτές οι Αρχές αποτελούν το 
πρώτο σύνολο κανόνων που ορίζουν το περιεχόμενο της προστα-
σίας για τα εσωτερικώς εκτοπισμένα άτομα. Αν και δεν είναι δε-
σμευτικές, οι κυβερνήσεις και τα αρμόδια όργανα των Ηνωμένων 
Εθνών καλούνται να προωθήσουν την περαιτέρω εφαρμογή τους. 

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου, ο Γενικός Γραμματέας έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στα 
ανθρώπινα δικαιώματα αυτής της ομάδας διορίζοντας έναν Αντι-
πρόσωπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Εσωτερικώς Εκτοπι-
σμένων Ατόμων. Τον Ιούνιο του 2010, το Συμβούλιο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Αντιπρόσωπο με 
έναν Ειδικό Εισηγητή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Εσωτε-
ρικώς Εκτοπισμένων Ατόμων με τριετή θητεία.89 Σε περιφερειακό 
επίπεδο, η Αφρικανική Ένωση υιοθέτησε τον Οκτώβριο του 2009 
τη Σύμβαση για την Προστασία και Αρωγή των Εσωτερικώς Ε-
κτοπισμένων Ατόμων στην Αφρική (γνωστή και ως Σύμβαση της 
Καμπάλα). Η Σύμβαση αποτελεί την πρώτη νομικά δεσμευτική 
περιφερειακή πράξη που επιβάλλει στα κράτη την υποχρέωση να 
προστατεύουν και να συνδράμουν τα εσωτερικώς εκτοπισμένα 
άτομα. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, η Σύμβαση δεν είχε τεθεί 
σε ισχύ.90 

                             

89. Απόφαση A/HRC/RES/14/6 της 17ης Ιουνίου 2010 του Συμβουλίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

90. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, μόνο 5 κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης 
έχουν κυρώσει τη Σύμβαση για την Προστασία και Αρωγή των Εσωτερικώς 
Εκτοπισμένων Ατόμων στην Αφρική ενώ απαιτούνται 15 κυρώσεις προκει-
μένου να τεθεί σε ισχύ.  
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59.  Υπάρχει διεθνής κώδικας για τη μεταχείριση των ατόμων που 
έχουν στερηθεί την ελευθερία τους; 

Το 1955, το Πρώτο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την πρό-
ληψη του εγκλήματος και τη μεταχείριση των παραβατών υιοθέ-
τησε Ελάχιστους Κανόνες Μεταχείρισης των Κρατουμένων. Τρο-
ποποιήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Οικονομικό και Κοινωνικό 
Συμβούλιο το 1957 και το 1977. Σκοπός των κανόνων αυτών δεν 
ήταν να περιγράψουν λεπτομερώς ένα μοντέλο σωφρονιστικού 
συστήματος, αλλά να θεσπίσουν αρχές και πρότυπα σε σχέση με 
τη μεταχείριση των κρατουμένων. Το 1979, η Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε έναν Κώδικα Δεοντολογίας των 
Αξιωματούχων Επιβολής του Νόμου και, το 1988, έναν Κώδικας 
Αρχών για την Προστασία Όλων των Ατόμων υπό Οποιαδήποτε 
Μορφή Κράτησης ή Φυλάκισης. Το 1990, εγκρίθηκαν οι Βασικές 
Αρχές για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων (Απόφαση 45/111 
της Γενικής Συνέλευσης), προκειμένου να προωθήσουν την πλήρη 
εφαρμογή των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Σύμφωνα με αυτές, 
όλοι οι κρατούμενοι απολαμβάνουν την εφαρμογή των δικαιωμά-
των του ανθρώπου που ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα Διεθνή Σύμφωνα ενώ επι-
τρέπονται μόνο οι περιορισμοί που είναι αναγκαίοι λόγω της φυ-
λάκισης. Ειδικότερα, οι κρατούμενοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να λάβουν μέρος σε πολιτιστικές δραστηριότητες και στην εκπαί-
δευση, όπως επίσης πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγεί-
ας, χωρίς διακρίσεις λόγω της νομικής τους κατάστασης. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης τους Κανόνες για την 
Προστασία των Ανηλίκων που Στερούνται την Προσωπική τους 
Ελευθερία (Απόφαση 45/113 της 14ης Δεκεμβρίου 1990) και για 
την Προστασία των Ατόμων που Πάσχουν από Ψυχικές Ασθένειες 
και τη Βελτίωση της Ψυχιατρικής Περίθαλψης (Απόφαση 46/119 
της 17ης Δεκεμβρίου 1991). Αν και καμιά από αυτές τις πράξεις 
δεν είναι νομικά δεσμευτική, αποτελούν ωστόσο σημαντικούς ο-
δηγούς για τα κράτη σχετικά με τη μεταχείριση των ατόμων που 
στερούνται την ελευθερία τους. 
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60.  Ποιες πράξεις και διαδικασίες υπάρχουν για την προστασία των 
υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου; 

Στις 9 Δεκεμβρίου 1998, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Ε-
θνών, με την Απόφαση 53/144, υιοθέτησε την Διακήρυξη για το 
Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων, των Κοινωνικών Ομάδων 
και των Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διε-
θνών Αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θε-
μελιωδών Ελευθεριών, που αναφέρεται γενικά ως «Διακήρυξη για 
τους Υπερασπιστές των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». Η Διακή-
ρυξη επιβεβαιώνει, διευκρινίζει και ενισχύει αναγνωρισμένους 
νομικούς κανόνες που αφορούν στο έργο των υπερασπιστών των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και αναγνωρίζει το ρόλο τους στην 
προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων αυτών. Επιπλέον, 
παρέχει μια σημαντική κανονιστική βάση για την αποτελεσματική 
εφαρμογή και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι 
υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου έχουν το δικαίωμα 
να συγκεντρώνουν χρήματα για τον σκοπό αυτό όπως και να α-
σκούν κριτική και να διαμαρτύρονται κατά των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η Διακήρυξη καλεί τα κράτη να 
προάγουν ενεργά και να προστατεύουν τους υπερασπιστές των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου με νομοθετικά μέτρα και άλλες ενέρ-
γειες. 

Στην Απόφασή της 2000/61, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου σχολίασε «ότι σε πολλές χώρες τα άτομα και οι οργανώ-
σεις που ασχολούνται με την προαγωγή και την προάσπιση των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών συχνά 
υπόκεινται σε απειλές, παρενοχλήσεις, ανασφάλεια, αυθαίρετη κρά-
τηση και εξωδικαστική εκτέλεση». Επιπλέον, με την Απόφαση αυτή 
ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα να διορίσει έναν Ειδικό Α-
ντιπρόσωπο επιφορτισμένο με την υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που σε όλα τα μέρη του κόσμου όπως και με τα πιθανά μέσα για 
την αύξηση της προστασίας τους σύμφωνα με τη Διακήρυξη. Ο 
Ειδικός Αντιπρόσωπος, ο οποίος διορίστηκε για μια αρχική περίο-
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δο τριών ετών, εξουσιοδοτούνταν να ζητήσει, να λάβει, να εξετά-
σει και να ανταποκριθεί σε πληροφορίες σχετικά με την κατάστα-
ση οποιουδήποτε ασχολείται με την προαγωγή και την υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σκοπός του ήταν να θέτει τις βά-
σεις για διάλογο με τις κυβερνήσεις και άλλους φορείς ώστε να 
προαχθεί η εφαρμογή της Διακήρυξης και να προτείνει αποτελε-
σματικές στρατηγικές για την καλύτερη προστασία των υπερασπι-
στών των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος 
στην έκθεσή του στην 58η σύνοδο της Επιτροπής για τα Δικαιώμα-
τα του Ανθρώπου (2002) σχολίασε ότι οι πολυάριθμες αναφορές 
σχετικά με φερόμενες σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου που υποβλήθηκαν 
τον προηγούμενο χρόνο, υπογραμμίζουν «τη συνεχή ανάγκη για την 
αποτελεσματική προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων των 
υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου». 

Τον Μάρτιο του 2008 το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που διόρισε, στη θέση του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού 
Γραμματέα, Ειδικό Εισηγητή για την Κατάσταση των Υπερασπι-
στών των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η θητεία του οποίου ανα-
νεώθηκε το 2011 για τρία χρόνια.91 Τον Ιούλιο του 2011, ο Ειδικός 
Εισηγητής παρουσίασε τα «Ερμηνευτικά σχόλια σχετικά με τη 
Διακήρυξη των Υπερασπιστών των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», 
κείμενο το οποίο καταγράφει τα δικαιώματα που θεσπίζονται από 
τη Διακήρυξη, επεξηγεί το περιεχόμενό τους και παρέχει συστά-
σεις για την εφαρμογή τους. 

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, ο Ειδικός Εισηγητής 
συνεργάζεται με αντίστοιχους μηχανισμούς σε περιφερειακό επί-
πεδο, όπως ο Ειδικός Εισηγητής για του Υπερασπιστές των Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου και των Λαών και η Μονάδα των Υπε-

                             

91. Σχόλιο στη Διακήρυξη για τους Υπερασπιστές των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Commentaryto 
DeclarationondefendersJuly2011.pdf).  
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ρασπιστών των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Γραμματείας της 
Δι-Αμερικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

∆ιαδικασίες για την προαγωγή και προστασία των δικαιω-
μάτων του ανθρώπου 

61.  Μπορεί ένα άτομο να προσφύγει στα Ηνωμένα Έθνη εάν θεωρεί 
ότι τα δικαιώματά του παραβιάζονται ή έχουν παραβιαστεί; 

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν λάβει εκατοντάδες χιλιάδες αναφορές 
από άτομα και οργανώσεις σχετικά με φερόμενες παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την εισαγωγή της ειδικής διαδι-
κασίας για το θέμα αυτό (βλ. Ερώτηση 65), ο αριθμός των αναφο-
ρών έχει αυξηθεί σημαντικά. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες διαδικα-
σίες που επιτρέπουν στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου και στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο 
την αντικατέστησε από το 2006, να εξετάσουν αναφορές για κατά-
φωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Υπάρχουν, 
επίσης, διαδικασίες που προβλέπονται από άλλες Συμβάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες επιτρέπουν την εξέταση ατομικών 
αναφορών από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. 
Ερώτηση 16), την Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Δι-
ακρίσεων (βλ. Ερώτηση 33), την Επιτροπή κατά των Βασανιστη-
ρίων (βλ. Ερώτηση 27), την Επιτροπή για την Εξάλειψη όλων των 
Μορφών Διακρίσεως κατά των Γυναικών (βλ. Ερώτηση 36), την 
Επιτροπή για την Προστασία των Μεταναστών Εργαζομένων και 
των Μελών των Οικογενειών τους (βλ. Ερώτηση 52), την Επιτρο-
πή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (βλ. Ερώτηση 53) 
και την Επιτροπή για τις Εξαναγκαστικές Εξαφανίσεις (βλ. Ερώ-
τηση 30). Η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτι-
στικά Δικαιώματα δεν μπορεί να εξετάσει ατομικές αναφορές κα-
θότι το Πρωτόκολλο που θεσμοθετεί αυτή τη διαδικασία δεν έχει 
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τεθεί ακόμη σε ισχύ (βλ. Ερώτηση 19). Ανάλογες διαδικασίες έ-
χουν επίσης θεσπίσει η ΟΥΝΕΣΚΟ και η ΔΟΕ σχετικά με φερό-
μενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου που εμπίπτουν 
στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους (βλ. Ερωτήσεις 
77 και 80 αντίστοιχα). 

(Στο μπουκάλι: Καταγγελία - Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
Στη θάλασσα: Ηνωμένα Έθνη) 
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62. Ποιές διαδικασίες αναπτύχτηκαν προκειμένου να υποβάλλονται 
αναφορές σχετικά με παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που ενώπιον της Επιτροπής για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου; 

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (αντικαταστάθηκε 
από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 2006) ήταν το 
κύριο όργανο στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών αρμόδιο για θέ-
ματα προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανο-
μένης της εξέτασης αναφορών για φερόμενες παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Όταν συστάθηκε η Επιτροπή, δεν υπήρχε πρόβλεψη για μηχα-
νισμό δυνάμει του οποίου άτομα ή ομάδες θα μπορούσαν να ζητή-
σουν αποζημίωση για φερόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου. Αργότερα ωστόσο αναπτύχτηκε μια διαδικασία (με 
την Απόφαση 728F του 1959 του Οικονομικού και Κοινωνικού 
Συμβουλίου), η οποία επέτρεπε την κατάρτιση δύο καταλόγων στη 
βάση των λαμβανόμενων αναφορών: ένας μη εμπιστευτικός κατά-
λογος που περιλάμβανε γενικά θέματα που αφορούσαν στην προ-
στασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς 
και ένας εμπιστευτικός κατάλογος αποτελούμενος από αναφορές 
εναντίον κρατών. 

Όσον αφορά στο μη εμπιστευτικό μέρος της διαδικασίας, ένα 
ορόσημο επιτεύχθηκε το 1967, όταν το Οικονομικό και Κοινωνικό 
Συμβούλιο υιοθέτησε την Απόφαση 1235 με την οποία εξουσιοδό-
τησε την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου να «προβαί-
νει [με βάση τις πληροφορίες που λάμβανε] σε ενδελεχή μελέτη των 
καταστάσεων που αποκαλύπτουν σταθερό τύπο παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως για παράδειγμα η πολιτική του 
απαρτχάιντ», και να υποβάλλει εκθέσεις και συστάσεις προς το 
Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο. Ξεκίνησαν τότε μελέτες 
διερεύνησης των πραγματικών περιστατικών και συστάθηκε το 
1967 μια Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων για τη Νότια Αφρι-
κή. Στη συνέχεια, συστάθηκε μια ομάδα με την εντολή να εξετάσει 
τις φερόμενες αναφορές για παραβιάσεις των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη και μια ad hoc Ομάδα 
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Εργασίας για τη Χιλή (της οποίας η εντολή τερματίσθηκε το 
1979). Η ύπαρξη πολιτικής βούλησης και συμφωνίας σε αυτά τα 
ζητήματα επέτρεψε στην Επιτροπή να συνεχίσει να εξετάζει δημό-
σια καταστάσεις σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σχετικά με τις 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών. 

Η εμπιστευτική διαδικασία θεσμοθετήθηκε το 1970 από το Οι-
κονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο με την Απόφαση 1503 
(XLVIII), έτσι ώστε να μπορούν να εξεταστούν «σταθερού τύπου, 
κατάφωρες και αξιόπιστα βεβαιωμένες παραβιάσεις των δικαιωμά-
των του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» που συμβαί-
νουν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. 

Για πρώτη φορά, μπορούσαν να υποβληθούν αναφορές όχι μό-
νο από τα θύματα, αλλά και από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα ή 
μη κυβερνητική οργάνωση είχε άμεση και αξιόπιστη γνώση των 
παραβιάσεων. Αυτή η εμπιστευτική διαδικασία, γνωστή και ως 
Διαδικασία 1503, αναθεωρήθηκε από το Οικονομικό και Κοινωνι-
κό Συμβούλιο με την Απόφαση 2000/3. Σύμφωνα με την αναθεω-
ρημένη διαδικασία, οι αναφορές, μαζί με τις εκάστοτε απαντήσεις 
των κυβερνήσεων, εξετάζονταν, σε πρώτο βαθμό, από την Ομάδα 
Εργασίας για τις Αναφορές της Υπο-Επιτροπής για την Προαγωγή 
και Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Ομάδα απο-
φάσιζε για την παραπομπή ή όχι μια υπόθεσης στο δεύτερο στάδιο 
της διαδικασίας, δηλαδή στην Ομάδα Εργασίας Καταστάσεων της 
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η Ομάδα Εργασίας 
μπορούσε να παραπέμψει μια κατάσταση στην Επιτροπή, και στην 
περίπτωση αυτή υπέβαλε συνήθως συγκεκριμένες συστάσεις για 
ανάληψη δράσης. Η Επιτροπή μπορούσε να αποφασίσει είτε να 
τερματίσει την εξέταση μιας κατάστασης, είτε να κρατήσει την 
κατάσταση υπό εξέταση και να διορίσει έναν ανεξάρτητο εμπειρο-
γνώμονα, είτε να διακόψει την εξέταση του θέματος υπό την εμπι-
στευτική διαδικασία για να την αναλάβει υπό τη δημόσια διαδικα-
σία που θεσπίστηκε από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
με την Απόφαση 1235 (XLII). Όλο το υλικό που προσκόμιζαν ά-
τομα και κυβερνήσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονταν 
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κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, παρέμεναν εμπιστευτικά 
και δεν δημοσιοποιούνταν. Σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες διαδι-
κασίες, δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για επείγοντα μέτρα προστα-
σίας. 

Η Επιτροπή δημοσιοποιούσε κατά τη σύνοδο του ίδιου έτους τα 
ονόματα των χωρών που είχαν εξεταστεί στο πλαίσιο της Διαδικα-
σίας 150392, καθώς και εκείνων που δεν εξετάζονταν πλέον. Η α-
ποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής εξαρτιόταν σε μεγάλο 
βαθμό από την εθελοντική συνεργασία των κρατών. Η διαδικασία 
επιτελούσε μια σημαντική λειτουργία λόγω του ότι αφορούσε σε 
όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονταν στην Οικουμενική Διακή-
ρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα Διεθνή Σύμφωνα, 
και εφαρμοζόταν σε όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών. 
Συμπλήρωνε κατά αυτό τον τρόπο άλλες διαδικασίες που θεσμοθε-
τούνταν από συμβάσεις, οι οποίες μπορούσαν να εφαρμοστούν 
μόνο για τα συμβαλλόμενα σε αυτές κράτη. 

Τον Ιούνιο του 2007, το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που (το οποίο αντικατέστησε την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου το 2006) θέσπισε με την Απόφαση 5/1 μια νέα Διαδι-
κασία Αναφορών μεταρρυθμίζοντας έτσι τη Διαδικασία 1503 (βλ. 
Ερώτηση 63). 

63. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Συμβουλίου ∆ικαιωμά-
των του Ανθρώπου; 

Η Γενική Συνέλευση, με την Απόφαση 60/251 της 3ης Απριλίου 
2006, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα Συμβούλιο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, προκειμένου να αντικαταστήσει την Επιτροπή για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Είναι ένα επικουρικό όργανο της 
Γενικής Συνέλευσης, σε αντίθεση με την Επιτροπή, η οποία ήταν 
ένα επικουρικό όργανο του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβου-
λίου. Το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελείται από 

                             

92. Μέχρι το 2003, είχαν εξεταστεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία πε-
ρισσότερα από 48 κράτη.  
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47 μέλη. Τα μέλη του εκλέγονται απευθείας από την πλειοψηφία 
των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Τα κράτη μέλη του Συμβου-
λίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υποχρεούνται να τηρούν τα υ-
ψηλότερα πρότυπα όσον αφορά στην προαγωγή και την προστασία 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επιπλέον, η συμμετοχή στο Συμ-
βούλιο χώρας που διαπράττει κατάφωρες και συστηματικές παρα-
βιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου μπορεί να ανασταλεί από 
την πλειοψηφία των δύο τρίτων του Συμβουλίου. Η κατανομή των 
εδρών μεταξύ των περιφερειακών ομάδων γίνεται σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικής γεωγραφικής εκπροσώπησης.93 

Τον Ιούνιο του 2007, ένα χρόνο μετά την πρώτη συνεδρίασή 
του, και σε συμμόρφωση με την Απόφαση 60/251 της Γενικής Συ-
νέλευσης, το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε την 
Απόφαση 5/1, με την οποία θεσπίστηκαν οι διαδικασίες, οι μηχα-
νισμοί και οι δομές για τη μελλοντική του λειτουργία. Σε αυτό συ-
μπεριλαμβανόταν η θεσμοθέτηση μιας νέας Διαδικασίας Αναφο-
ρών «για την αντιμετώπιση σταθερών τύπων κατάφωρων και αξιό-
πιστα βεβαιωμένων παραβιάσεων όλων των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών που συμβαίνουν σε οποιο-
δήποτε μέρος του κόσμου και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες». Η νέα 
αυτή διαδικασία που βασίζεται στη Διαδικασία 1503 βελτιώθηκε 
όπου ήταν απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι θα είναι αμερόλη-
πτη, αντικειμενική, αποτελεσματική και προσανατολισμένη προς 
τις ανάγκες και ανησυχίες των θυμάτων όπως και ότι θα διεξάγεται 
σε εύλογο χρόνο. Διατηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της, με 
στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με το εμπλεκόμενο κράτος. 

Ο τρόπος οργάνωσης της ημερήσιας διάταξης και του προ-
γράμματος εργασιών του Συμβουλίου παρέχουν τη δυνατότητα να 
συζητηθούν όλα τα θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων του 

                             

93. Η ομάδα των Αφρικανικών Κρατών έχει 13 θέσεις, η ομάδα των Ασι-
ατικών κρατών έχει 13 θέσεις, η ομάδα των Ανατολικοευρωπαϊκών κρατών 
έχει 6 θέσεις, η ομάδα των Λατινοαμερικανικών κρατών και κρατών της Κα-
ραϊβικής έχει 8 θέσεις, και η ομάδα των Δυτικοευρωπαϊκών και άλλων κρα-
τών έχει 7 θέσεις στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  
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ανθρώπου, όπως και οι καταστάσεις που χρήζουν της προσοχής 
του Συμβουλίου στη διάρκεια του έτους. Το Συμβούλιο Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου έχει αναλάβει όλα τα καθήκοντα της Επιτρο-
πής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καθώς και σημαντικές νέες 
αρμοδιότητες. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο συντονισμός και η διά-
χυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών, η διατύπωση συστάσεων προς τη Γενική Συνέ-
λευση για την περαιτέρω ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου που αφο-
ρά στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η διεξα-
γωγή της Οικουμενικής Περιοδικής Εξέτασης (βλ. Ερώτηση 68). 

Ιδρύθηκε τέλος μια Συμβουλευτική Επιτροπή στη θέση της Υ-
πο-επιτροπής για την Προαγωγή και Προστασία των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου για να υποστηρίξει το έργο του Συμβουλίου. Λει-
τουργώντας σαν μια δεξαμενή σκέψης, η Συμβουλευτική Επιτροπή 
παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και συμβουλές, διεξάγει ουσιαστι-
κή έρευνα και μελετά θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το 
Συμβούλιο κατόπιν αιτήματός του. 

–Έχει αρχίσει να με εκνευρίζει! 
(Στη σημαία: Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου) 
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64. Ποιες πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει η Επιτροπή για τα ∆ικαιώ-
ματα του Ανθρώπου και το Συμβούλιο ∆ικαιωμάτων του Ανθρώ-
που για να αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου; 

Από το 1979 αναπτύχτηκε σταδιακά και κατά περίπτωση μια σειρά 
εποπτικών μηχανισμών. Η νομιμοποίησή τους δεν προέρχεται από 
κάποια συγκεκριμένη πράξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ο 
κάθε μηχανισμός έχει τις δικές του ιδιαίτερες αρμοδιότητες και 
θεσμοθετήθηκε στη βάση Απόφασης της Επιτροπής για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου, που εγκρίθηκε από το Οικονομικό και 
Κοινωνικό Συμβούλιο. Ως κατεξοχήν μηχανισμοί εφαρμογής, οι 
ειδικές αυτές διαδικασίες στόχευαν στο να προωθήσουν τη συμ-
μόρφωση των κυβερνήσεων με τους κανόνες των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου. Αυτοί οι μηχανισμοί, γνωστοί γενικά ως «ειδικές διαδι-
κασίες» της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και πλέ-
ον του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατατάσσονται 
σε δυο ομάδες: αυτούς που εξετάζουν από θεματική σκοπιά ζητή-
ματα δικαιωμάτων του ανθρώπου που ανακύπτουν ανά τον κόσμο 
και αυτούς που εστιάζουν στη συνολική κατάσταση των δικαιωμά-
των του ανθρώπου σε μια συγκεκριμένη χώρα. 

Αυτοί οι μηχανισμοί φέρουν διαφορετικές ονομασίες όπως ει-
δικοί εισηγητές, ειδικοί αντιπρόσωποι, ανεξάρτητοι εμπειρογνώ-
μονες ή ομάδες εργασίας. Τα μέλη των ομάδων εργασίας και τα 
άτομα που διορίζονται ως εισηγητές, αντιπρόσωποι ή ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες, υπηρετούν με την ατομική τους ιδιότητα και 
χωρίς αμοιβή. Επιπλέον, μπορεί να ζητηθεί από τον Γενικό Γραμ-
ματέα να ετοιμάσει εκθέσεις, είτε θεματικές είτε αναφορικά με 
συγκεκριμένη χώρα. 

65. Ποιες είναι οι ‘ειδικές διαδικασίες’ της Επιτροπής για τα ∆ικαιώ-
ματα του Ανθρώπου που έχει πλέον αναλάβει το Συμβούλιο ∆ι-
καιωμάτων του Ανθρώπου; 

Το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ανέλαβε τις ειδικές 
διαδικασίες όπως και την πρακτική του διορισμού Ειδικών Ειση-
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γητών και ομάδων εργασίας, που είχαν θεσπιστεί προηγουμένως 
από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η εντολή για 
όλες τις θεματικές διαδικασίες έχει ανανεωθεί και μερικές νέες 
έχουν προστεθεί, όπως αυτή για την πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο 
νερό και αποχέτευση. 

Η πρώτη θεματική ειδική διαδικασία θεσπίστηκε το 1980 με 
την ονομασία «Ομάδα Εργασίας για τις Εξαναγκαστικές ή Ακού-
σιες Εξαφανίσεις». Πρωταρχικός της ρόλος ήταν να ενεργήσει ως 
διαμεσολαβητής μεταξύ των κυβερνήσεων και των οικογενειών 
των αγνοουμένων με το σκοπό τον εντοπισμό τους. 

Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, η Ομάδα Εργασίας αναλύει 
υποθέσεις εξαφανισθέντων, λαμβάνει πληροφορίες από κυβερνη-
τικές και μη-κυβερνητικές πηγές, παραπέμπει υποθέσεις σε εμπλε-
κόμενες κυβερνήσεις με το αίτημα να διεξαγάγουν έρευνες, και 
διαβιβάζει τις απαντήσεις των κυβερνήσεων στις οικογένειες των 
εξαφανισθέντων. Επίσης, εξετάζει ισχυρισμούς γενικής φύσεως 
που αφορούν σε συγκεκριμένες χώρες και μεσολαβεί στις κυβερ-
νήσεις όταν οι συγγενείς των αγνοουμένων ή τα άτομα που έχουν 
συνεργαστεί με την Ομάδα έχουν υποστεί εξ αυτού του λόγου εκ-
φοβισμό ή αντίποινα. Η ατιμωρησία έχει αναγνωριστεί ως η κύρια 
αιτία για τις εξαφανίσεις ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζεται η σημα-
σία της λογοδοσίας των δραστών για τα εγκλήματά τους. Η Ομάδα 
Εργασίας επεξεργάζεται γενικά συμπεράσματα και συστάσεις, τα 
οποία συμπεριλαμβάνονται στην έκθεσή της στο Συμβούλιο Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. Ερώτηση 63).94 Το 2011, το Συμ-
βούλιο ανανέωσε την εντολή της Ομάδας Εργασίας για τρία χρό-
νια. 

Η Ομάδα Εργασίας για την αυθαίρετη κράτηση συστάθηκε το 
1991 από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με την 

                             
94. Το 2008 η Ομάδα Εργασίας εξέτασε 21 υποθέσεις με τη διαδικασία 

του κατεπείγοντος. Η Ομάδα Εργασίας έχει ήδη εξετάσει 505 πρόσφατες 
καταγγελίες εξαναγκαστικών εξαφανίσεων. Από το Νοέμβριο του 2009 έως 
το Νοέμβριο του 2010 η Ομάδα Εργασίας διαβίβασε 105 νέες υποθέσεις εξα-
ναγκαστικών εξαφανίσεων σε 22 κράτη.  
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εντολή να ερευνήσει υποθέσεις όπου η κράτηση επιβλήθηκε αυ-
θαίρετα ή άλλως κατά παράβαση των σχετικών διεθνών κανόνων 
που αποδέχονται τα εμπλεκόμενα κράτη. Από το 1997, η εντολή 
της ομάδας έχει διευρυνθεί για να συμπεριλάβει υποθέσεις διοικη-
τικής κράτησης όσων ζητούν άσυλο και των μεταναστών. Οι υπο-
θέσεις λαμβάνονται και εξετάζονται στο πλαίσιο ενός «μηχανι-
σμού αναφορών». Μετά την εξέταση, η Ομάδα Εργασίας υιοθέτει 
«απόψεις» για τις ατομικές υποθέσεις, οι οποίες διαβιβάζονται στις 
εμπλεκόμενες κυβερνήσεις. Στην περίπτωση που η Ομάδα Εργα-
σίας κρίνει την κράτηση ενός ατόμου αυθαίρετη, ζητείται από την 
κυβέρνηση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση 
της κατάστασης (βλ. επίσης Μέρος ΙI, Άρθρο 9). Το 2011, το Συμ-
βούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ανανέωσε την εντολή της 
Ομάδα Εργασίας για τρία επιπλέον χρόνια. 

Το 1982 θεσπίστηκε η εντολή του Ειδικού Εισηγητή για τις 
Εξωδικαστικές, Συνοπτικές ή Αυθαίρετες Εκτελέσεις (βλ. επίσης 
Μέρος ΙΙ, Άρθρο 3) και το 1985 αυτή του Ειδικού Εισηγητή για τα 
Βασανιστήρια (βλ. Ερώτηση 28). Και οι τέσσερις παραπάνω μη-
χανισμοί διαθέτουν διαδικασία επείγουσας δράσης, μέσω της ο-
ποίας μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε καταστάσεις που προ-
καλούν ανησυχία και να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις να ενεργή-
σουν αμέσως για τη διαλεύκανση μιας υπόθεσης ή τη λήψη μέ-
τρων αποκατάστασης. 

Άλλες «ειδικές διαδικασίες» περιλαμβάνουν τους Εισηγητές (ή 
Ειδικούς Αντιπροσώπους) για τα Εσωτερικώς Εκτοπισμένα Άτομα 
(βλ. Ερώτηση 58), για την Πώληση Παιδιών, την Παιδική πορνεία 
και την Παιδική Πορνογραφία (βλ. Ερώτηση 44), για τα Παιδιά σε 
Ένοπλη Σύρραξη (για το ίδιο ζήτημα ορίστηκε ένας Ειδικός Αντι-
πρόσωπος από τον Γενικό Γραμματέα - βλ. Ερώτηση 45), για την 
Ανεξαρτησία των Δικαστών και Δικηγορών (βλ. Μέρος ΙΙ, Άρθρο 
10), για τη Βία κατά των Γυναικών, τις Αιτίες και τις Συνέπειές της 
(βλ. Ερώτηση 41), για τις Σύγχρονες Μορφές Ρατσισμού, Φυλετι-
κής Διάκρισης, Ξενοφοβίας και Σχετικής Μισαλλοδοξίας (βλ. Ε-
ρωτήσεις 34 και 35 και Μέρος ΙΙ, Άρθρο 2), για τα Άτομα Αφρι-
κανικής Καταγωγής, για την Ελευθερία της Θρησκείας ή της Πί-
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στης, (βλ. Μέρος ΙΙ, Άρθρο 18), για την Ελευθερία της Γνώμης και 
της Έκφρασης (βλ. Μέρος ΙΙ, Άρθρο 19), για την Κατάσταση των 
Υπερασπιστών των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. Ερώτηση 
60), για τους Αυτόχθονες Λαούς (βλ. Ερωτήσεις 50-51), για τους 
Μισθοφόρους ως Μέσο Παρεμπόδισης στην Άσκηση του Δικαιώ-
ματος των Λαών στην Αυτοδιάθεση, για Θέματα Μειονοτήτων, για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών (βλ. Ερώτηση 52), 
για τις Σύγχρονες Μορφές Δουλείας, για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου και τη Διεθνή Αλληλεγγύη, για την Προαγωγή και Προ-
στασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Πλαίσιο της Αντιμε-
τώπισης της Τρομοκρατίας (βλ. Ερώτηση 117), για την Εμπορία 
Ατόμων, ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών, και για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου και τις Διεθνικές Εταιρίες και άλλες Εμπορικές Ε-
πιχειρήσεις (βλ. Ερώτηση 107). 

Θεματικές διαδικασίες σχετιζόμενες με οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά δικαιώματα περιλαμβάνουν: το δικαίωμα στην εκ-
παίδευση, την κατοικία, τη διατροφή, την υγεία, τα δικαιώματα 
του ανθρώπου και την απόλυτη ένδεια όπως και το δικαίωμα στην 
ανάπτυξη (βλ. επίσης Ερωτήσεις 114-115), την πρόσβαση σε α-
σφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, τις αρνητικές συνέπειες από 
τη διακίνηση και εναπόθεση τοξικών και επικίνδυνων προϊόντων 
και αποβλήτων στην απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
τη δομική προσαρμογή και το εξωτερικό χρέος. Το 2008, με την 
Απόφαση 7/4, το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποφά-
σισε να συνενώσει τις δυο τελευταίες εντολές και να συστήσει τη 
θέση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για την Επίδραση του 
Εξωτερικού Χρέους και άλλων Σχετικών Διεθνών Οικονομικών 
Υποχρεώσεων των Κρατών στην Πλήρη Απόλαυση Όλων των Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου, ιδιαίτερα των Οικονομικών, Κοινωνι-
κών και Πολιτιστικών. Η θητεία του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα 
ανανεώθηκε το 2011 για τρία χρόνια. 

Το 2009, τη θέσπιση της εντολής για έναν Ανεξάρτητο Εμπει-
ρογνώμονα στον τομέα των Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, ακολού-
θησε το 2010 αυτή του Ειδικού Εισηγητή για τα Δικαιώματα στην 
Ελευθερία της Ειρηνικής Συνάθροισης και στην Ελευθερία του 
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Συνεταιρίζεσθαι καθώς και εκείνη της Ομάδας Εργασίας για το 
Ζήτημα της Διάκρισης κατά των Γυναικών Νόμω και Έργω.95 

Τον Ιούλιο του 2011, στο πλαίσιο ειδικών διαδικασιών που α-
φορούσαν σε χώρες, δέκα χώρες τελούσαν υπό εξέταση από Ειδι-
κούς Εισηγητές οι οποίοι υπέβαλλαν εκθέσεις στη Γενική Συνέ-
λευση των Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου.96 

66. Ποιες είναι οι μέθοδοι εργασίας των «ειδικών διαδικασιών»; 

Υποχρέωση όλων όσοι έχουν αναλάβει ειδικές διαδικασίες είναι να 
ερευνήσουν ή να εξετάσουν τα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία 
ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών κανόνων για 
τα δικαιώματα του ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, 
έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να λάβουν κατά τρόπο 
αντικειμενικό πληροφορίες από κυβερνητικές και μη κυβερνητικές 
πηγές, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων παραβίασης των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου, όπως και να ζητήσουν από κυβερνήσεις 
να σχολιάσουν πληροφορίες για συγκεκριμένες υποθέσεις. Επίσης, 
πραγματοποιούν επιτόπιες επισκέψεις με τη συναίνεση της εμπλε-
κόμενης χώρας, προκειμένου να εξετάσουν πιο ενδελεχώς είτε μια 
συγκεκριμένη υπόθεση είτε τη συνολική κατάσταση της χώρας. 
Σκοπός τους είναι να θέσουν τις βάσεις για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο με τις κυβερνήσεις και να τους προτείνουν τρόπους για τη 
βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επι-
πλέον, το αντικείμενο αρκετών ειδικών διαδικασιών καθιστά απα-
ραίτητη την εξέταση της δράσης και μη-κρατικών φορέων και ο-
ντοτήτων, ιδιαιτέρα σε καταστάσεις συρράξεων. Ένας όλο και αυ-
ξανόμενος αριθμός ειδικών διαδικασιών εστιάζει πλέον σε διεθνείς 

                             

95. Αποφάσεις 10/23, 15/21, 15/23 του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. 

96. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, οι ειδικές διαδικασίες αφορούσαν στις εξής 
χώρες: Μπουρούντι, Καμπότζη, Δημοκρατία της Κορέας, Μιανμάρ, τις κατε-
χόμενες Παλαιστινιακές Περιοχές από το 1967, Σομαλία και Σουδάν. 
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θεσμούς, προκειμένου να εξετάσει την επίδραση των πολιτικών 
και πρακτικών τους στα δικαιώματα του ανθρώπου. Η θητεία των 
Ειδικών Εισηγητών και των μελών των Ομάδων Εργασίας μπορεί 
να ανανεωθεί (με ανώτατο όριο τα έξι χρόνια). Στις αναλυτικές 
τους εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και 
στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου παραθέτουν γενικά 
συμπεράσματα που επισημαίνουν τη σοβαρότητα και την εν γένει 
φύση των καταστάσεων σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, 
που εμπίπτουν στην εντολή τους, όπως και συστάσεις για περαιτέ-
ρω δράση. Σε ορισμένες διαδικασίες είναι δυνατόν να χρησιμοποι-
ηθούν υπάλληλοι του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών που υπη-
ρετούν στη χώρα.97 

Στη δωδέκατη ετήσια συνάντηση των φορέων των ειδικών δια-
δικασιών το 2005, συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί μια Επιτροπή 
Συντονισμού. Η κύρια λειτουργία της είναι να συντονίζει το έργο 
τους και να δρά ως γέφυρα μεταξύ αυτών και της Ύπατης Αρμο-
στείας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του ευρύτερου συστή-
ματος των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του ανθρώπου και 
της κοινωνίας των πολιτών. 

67. Ποια είναι η σημασία των «ειδικών διαδικασιών» για την προα-
γωγή και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου? 

Η συνολική σπουδαιότητα των ειδικών διαδικασιών έγκειται στο 
ότι καταδεικνύουν μια εξέλιξη στην πορεία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, από μια αρχική εστίαση στη θέσπιση κανόνων στην 
εφαρμογή και συμμόρφωση με τους θεσπισμένους κανόνες. Συ-
γκροτείται συνεπώς προοδευτικά ένα πλαίσιο διαδικασιών και μη-
χανισμών για την προστασία και την πραγμάτωση των δικαιωμά-
των του ανθρώπου. Το να αποτελέσει ένα κράτος αντικείμενο εξέ-
τασης κάποιας ειδικής διαδικασίας είναι ένδειξη κατάφωρων πα-

                             

97. Για παράδειγμα, το 1994 υπήρχαν 6 αξιωματούχοι εγκατεστημένοι 
στο Ζάγκρεμπ (Κροατία) στην υπηρεσία του Ειδικού Εισηγητή για την Πρώ-
ην Γιουγκοσλαβία.  
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ραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο έδαφός του και τα 
κράτη χρησιμοποιούν την επιρροή τους για να αποφύγουν μια τέ-
τοια έκθεση και δημόσια καταδίκη. Η δημόσια λεπτομερής εξέτα-
ση των πρακτικών ενός κράτους και της κακομεταχείρισης των 
πολιτών του μπορεί να δράσει αφ’εαυτή ως ένα προστατευτικό 
μετρό, που είναι δυνατό να αποτρέψει περαιτέρω καταχρήσεις και 
να σώσει ζωές. Επιπλέον, διαδικασίες επείγουσας δράσης ενδέχε-
ται να παρεμποδίσουν περαιτέρω παραβιάσεις. Η διατήρηση διε-
θνούς πίεσης και αποδοκιμασίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη 
βελτίωση εκ μέρους των κρατών της κατάστασης των δικαιωμά-
των του ανθρώπου στο έδαφός τους. 

Η επιτυχία εξαρτάται εν τέλει από την ανταπόκριση των κρα-
τών και άρα από την ευαισθησία τους στη δημόσια εξέταση και 
στη διατήρησή τους στο δημόσιο πρόγραμμα εργασιών του Συμ-
βουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Γενικής Συνέλευσης. 

68. Πώς ο μηχανισμός Οικουμενικής Περιοδικής Εξέτασης συμβάλλει 
στην προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου; 

Μια καινοτομία που εισήχθη με τη δημιουργία του Συμβουλίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι ο μηχανισμός της Οικουμενικής 
Περιοδικής Εξέτασης, ο οποίος σύμφωνα με τον Γενικό Γραμμα-
τέα των Ηνωμένων Εθνών Βan Ki-moon «έχει τη δυνατότητα να 
προωθήσει και να προστατέψει τα δικαιώματα του ανθρώπου στις 
πιο σκοτεινές γωνιές του κόσμου».98 Ο σκοπός του μηχανισμού εί-
ναι να προσελκύσει την προσοχή των κρατών μελών των Ηνωμέ-
νων Εθνών στην ευθύνη τους να σέβονται και να προστατεύουν 
πλήρως τα δικαιώματα του ανθρώπου. 

Η Οικουμενική Περιοδική Εξέταση είναι ένα από τα κομβικά 
σημεία του θεσμικού πλαισίου για τη συγκρότηση των λειτουρ-
γιών του, στο οποίο συμφώνησε το Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 

                             

98. Δελτίο Τύπου Ηνωμένων Εθνών, 12 Μαρτίου 2007 <http:// 
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21834&Cr=rights&Cr1=council>. 
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2007.99 Πρόκειται για την εξέταση της επίδοσης ως προς τα δι-
καιώματα του ανθρώπου και των 193 κρατών μελών των Ηνωμέ-
νων Εθνών, αρχίζοντας από αυτά που συμμετέχουν στο Συμβούλι-
ο. Σύμφωνα με την εντολή του Συμβουλίου, αυτή η διαδικασία 
οφείλει να διασφαλίσει «την οικουμενικότητα της κάλυψης και την 
ίση μεταχείριση όλων των Κρατών».100 Η Οικουμενική Περιοδική 
Εξέταση περιλαμβάνει την αξιολόγηση της κατάστασης ως προς 
τα δικαιώματα του ανθρώπου στα υπό εξέταση κράτη, την αντιμε-
τώπιση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
παροχή σε αυτά τεχνικής υποστήριξης ώστε να ενισχυθεί η ικανό-
τητά τους να ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους σχετικά με 
τα δικαιώματα του ανθρώπου και τέλος την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα της προστασίας και προαγωγής των δικαι-
ωμάτων του ανθρώπου μεταξύ των κρατών και άλλων ενδιαφερό-
μενων φορέων. 

Σύμφωνα με τον μηχανισμό της Οικουμενικής Περιοδικής Εξέ-
τασης, όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών εξετάζονται κάθε 
τέσσερα χρόνια (48 χώρες ανά έτος). Τα μέλη του Συμβουλίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζονται κατά τη διάρκεια της 
θητεία τους. Την εξέταση διεξάγει η Ομάδα Εργασίας για την Οι-
κουμενική Περιοδική Εξέταση και για κάθε κράτος που εξετάζεται 
παρίστανται τρία μέλη του Συμβουλίου, γνωστά ως «τρόικα», τα 
οποία έχουν το ρόλο του εισηγητή. Η διαδικασία έχει τη μορφή 
συζήτησης και λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
της Ομάδας Εργασίας για την Οικουμενική Περιοδική Εξέταση. 
Το εμπλεκόμενο κράτος απαντά σε ερωτήσεις. Μετά τη συζήτηση, 
συντάσσεται από την τρόικα με τη συμμετοχή του εξεταζόμενου 
κράτους και με τη συνδρομή του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μια περί-
ληψή της, με τη μορφή έκθεσης. Το υπό εξέταση κράτος έχει την 

                             

99. Απόφαση A/HRC/RES/5/1 της 18ης Ιουνίου 2007 του Συμβουλίου Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου. 

100. Απόφαση 60/251 της 16ης Mαρτίου 2006 της Γενικής Συνέλευσης.  
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ευκαιρία να υποβάλλει σχόλια αναφορικά με τις συστάσεις που 
του απευθύνονται. Η τελική έκθεση πρέπει να υιοθετηθεί σε συνε-
δρίαση της ολομέλειας του Συμβουλίου. 

Η εξέταση βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχουν το εξετα-
ζόμενο κράτος, οι εκθέσεις των Ειδικών Διαδικασιών (βλ. Ερώτη-
ση 66), οι εκθέσεις των οργάνων που προβλέπονται από συμβάσεις 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του ανθρώπου, οι εκθέ-
σεις άλλων οργάνων και οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών, κα-
θώς και σε πληροφορίες προερχόμενες από άλλους ενδιαφερόμε-
νους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών θεσμών για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου. Στο πλαίσιο του μηχανισμού της Οι-
κουμενικής Περιοδικής Εξέτασης, οι ΜΚΟ μπορούν να υποβάλουν 
εκθέσεις και να παραστούν στην εξέταση ενώπιον της Ομάδας Ερ-
γασίας χωρίς ωστόσο να έχουν το δικαίωμα παρέμβασης. 

Η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την Οικουμενι-
κή Περιοδική Εξέταση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2008. 
Στη δωδέκατη σύνοδο του Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2011 
ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος με την εξέταση όλων των κρατών 
μελών των Ηνωμένων Εθνών. Ο δεύτερος κύκλος που ξεκινά το 
2012 αναμένεται να καταδείξει εμπράκτως την αποτελεσματικότη-
τα του μηχανισμού καθώς και τη σημασία που του αποδίδουν τα 
κράτη. 
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Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατά τη διάρ-
κεια ένοπλων συρράξεων και αντιμετώπιση συστηματικών 
και κατάφωρων παραβιάσεων των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου 

69. Πώς το διεθνές δίκαιο προστατεύει τα δικαιώματα του ανθρώπου 
κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων; 

Ακόμα και σε περιόδους ένοπλων συρράξεων πρέπει να διασφαλί-
ζεται η προστασία των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
πολιτών και των μαχητών. Αυτό εξάλλου είναι και το αντικείμενο 
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. 

Η ιστορία του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι στενά 
συνδεδεμένη με αυτή του Ερυθρού Σταυρού. Ο Ερυθρός Σταυρός 
(σήμερα γνωστός ως Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και 
της Ερυθράς Ημισελήνου) προήλθε από το έργο του Henri Dunant, 
ενός Ελβετού ανθρωπιστή, ο οποίος οργάνωσε την παροχή υπηρε-
σιών επείγουσας βοήθειας στη μάχη του Σολφερίνο το 1859. 

Η Σύμβαση της Γενεύης του 1864, που υπήρξε η πρώτη πολυ-
μερής συμφωνία σχετική με το ανθρωπιστικό δίκαιο, δέσμευσε τις 
κυβερνήσεις να φροντίζουν τους τραυματίες πολέμου, είτε είναι 
εχθροί είτε φίλοι. Το πεδίο εφαρμογής αυτής της Σύμβασης διευ-
ρύνθηκε από τις Συμβάσεις της Χάγης του 1899 και 1907 και τις 
Συμβάσεις της Γενεύης του 1906 και 1929. 

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του 
οποίου παρατηρήθηκαν τεράστιες παραβιάσεις των αρχών του αν-
θρωπιστικού δικαίου, οι έως τότε ισχύουσες διατάξεις επιβεβαιώ-
θηκαν και κωδικοποιήθηκαν περαιτέρω. Η νομική προστασία για 
τους μαχητές και τους μη-μαχητές αποτελείται από κανόνες που 
διέπουν τη διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, γνωστοί ως 
«Δίκαιο της Χάγης», και τους νόμους που προστατεύουν τα θύμα-
τα του πολέμου, που κυρίως ορίζονται στις τέσσερις Συμβάσεις 
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της Γενεύης του 1949.101 Σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου έχουν 
προσχωρήσει σε αυτές τις Συμβάσεις. Σήμερα η διάκριση μεταξύ 
του «Δικαίου της Γενεύης» και του «Δικαίου της Χάγης» είναι 
μάλλον τυπική αφού τα δυο Πρόσθετα Πρωτόκολλα του 1977 στις 
Συμβάσεις της Γενεύης περιέχουν κανόνες και των δυο τύπων. 

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι αφορά στην Προστασία των Πολι-
τών και την Ιδιοκτησία τους κατά τη Διάρκεια Διεθνών Ένοπλων 
Συρράξεων102 ενώ το Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙ103 συνδέεται με 
την Προστασία των Πολιτών και της Ιδιοκτησίας τους σε Μη Διε-
θνείς Ένοπλες Συρράξεις. 

Μια από τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δί-
καιου είναι η αρχή της αναλογικότητας. Για παράδειγμα, δεν επι-
τρέπεται η χρήση κανενός όπλου το οποίο προκαλεί υπερβολικά 
και αδικαιολόγητα δεινά ή που δεν είναι σίγουρο ότι θα πλήξει 
αποκλειστικά στρατιωτικό στόχο. 

Οι Συμβάσεις της Γενεύης απαγορεύουν χωρίς διάκριση την 
παράνομη θανάτωση, τα βασανιστήρια, την άδικη δίκη και την 
καταναγκαστική εργασία κατά τη διάρκεια διεθνών και μη διεθνών 

                             

101. 1) Σύμβαση της Γενεύης περί Βελτιώσεως της Τύχης των Τραυμα-
τιών και των Ασθενών Εις Τας Εν Εκστρατεία Ενόπλους Δυνάμεις, 2) Σύμ-
βαση της Γενεύης περί Βελτιώσεως της Τύχης των Τραυματιών, Ασθενών 
και Ναυαγών των Κατά Θάλασσαν Ενόπλων Δυνάμεων, 3) Σύμβαση περί 
Μεταχειρίσεως των Αιχμαλώτων Πολέμου και 4) Σύμβαση περί Προστασίας 
των Πολιτών Εν Καιρώ Πολέμου. Και οι τέσσερις Συμβάσεις υιοθετήθηκαν 
στις 12 Αυγούστου 1949 και τέθηκαν σε ισχύ 21 Οκτωβρίου 1950.  

102. Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι στις Συμβάσεις της Γενεύης τέθηκε σε 
ισχύ στις 7 Δεκεμβρίου 1978 και ως τις 30 Ιουνίου 2011 το είχαν κυρώσει 
171 κράτη. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών βλ. Human 
Rights Major International Instruments, Status as of 30 June 2011 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212642m.pdf). 

103. Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙ στις Συμβάσεις της Γενεύης τέθηκε σε 
ισχύ στις 7 Δεκεμβρίου 1978 και ως τις 30 Ιουνίου 2011 166 κράτη το είχαν 
κυρώσει. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών βλ. Human 
Rights Major International Instruments, Status as of 30 June 2011 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212642m.pdf). 
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συρράξεων. Οι Συμβάσεις επίσης απαιτούν το σεβασμό και την 
προστασία των τραυματιών, των ασθενών και των ναυαγών των 
μελών των ένοπλων δυνάμεων, καθώς και των αιχμαλώτων πολέ-
μου, κατά τη διάρκεια διεθνούς ένοπλης σύρραξης. Η Τέταρτη 
Σύμβαση αφορά στην προστασία των αμάχων σε καιρό πολέμου. 
Τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα επεκτείνουν την προστασία σε όλα τα 
θύματα ένοπλων συγκρούσεων και απαγορεύουν στους εμπολέ-
μους και στα μέρη της σύγκρουσης τις επιθέσεις σε αμάχους και 
πολιτικούς στόχους.104 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(1993) απηύθυνε έκκληση προς τα κράτη που δεν το είχαν πράξει 
ακόμη, να προσχωρήσουν στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης 
Αυγούστου 1949 και στα Πρόσθετα Πρωτόκολλα και να λάβουν 
όλα τα κατάλληλα μετρά σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των νομοθετικών, για την πλήρη εφαρμογή τους. 

Ως ουδέτερος μεσολαβητής σε ένοπλες συγκρούσεις και ταρα-
χές, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού105 επιδιώκει, είτε 
με δική της πρωτοβουλία είτε βασίζοντας τη δράση της στις Συμ-
βάσεις της Γενεύης και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα, την παροχή 
προστασίας και αρωγής στα θύματα των διεθνών και μη διεθνών 
ένοπλων συρράξεων. 

                             

104. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες θεωρούν τη Σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ 
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίοδο Ενόπλων Συρρά-
ξεων και τις Οδηγίες για την Εφαρμογή της Σύμβασης καθώς και το Πρωτό-
κολλο στη Σύμβαση και τις Αποφάσεις της Διάσκεψης (1954) μέρος του κα-
νονιστικού πλαισίου του ανθρωπιστικού δικαίου.  

105. Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (που ιδρύθηκε το 1863) και η 
Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 
συναποτελούν με τους Συλλόγους Εθνικού Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 
Ημισελήνου, το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισε-
λήνου. Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης έχει απονεμηθεί στον Ερυθρό Σταυρό 3 
φορές: 1917, 1944 και 1963. 
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70. Ποιές είναι οι λειτουργίες των ειδικών δικαστηρίων που θεσμο-
θετήθηκαν για να επιληφθούν των μαζικών και κατάφωρων πα-
ραβιάσεων του ανθρωπιστικού δίκαιου? 

Με τις Αποφάσεις 808 και 827 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών συγκροτήθηκε ένα διεθνές δικαστήριο για 
τη δίωξη ατόμων που είναι υπεύθυνα για «σοβαρές παραβιάσεις 
του διεθνούς ανθρωπιστικού δίκαιου που διαπράχθηκαν στο έδαφος 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας από το 1991». Σύμφωνα με το κατα-
στατικό του, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιου-
γκοσλαβία (ΔΠΔΓ) εξουσιοδοτείται να διώξει ποινικά άτομα που 
φέρονται να έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των Συνθηκών 
της Γενεύης του 1949 (Άρθρο 2), παραβιάσεις των νομών ή των 
εθίμων του πολέμου (Άρθρο 3), γενοκτονία (Άρθρο 4), όπως ορί-
ζεται από τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του 
Εγκλήματος της Γενοκτονίας (βλ. Ερώτηση 25) και εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας (τα οποία περιλαμβάνουν μια λίστα από 
απάνθρωπες πράξεις όπως: φόνο, εξόντωση, υποδούλωση, απέλα-
ση, φυλάκιση, βασανιστήρια, βιασμό, δίωξη για πολιτικούς, φυλε-
τικούς ή θρησκευτικούς λόγους), όταν διαπράττονται κατά τη 
διάρκεια διεθνών ή εσωτερικών ένοπλων συγκρούσεων εις βάρος 
άμαχου πληθυσμού (Άρθρο 5). Το ΔΠΔΓ106, με έδρα του τη Χάγη, 
στην Ολλανδία, έχει ως σκοπό τη δίωξη και τιμωρία ατόμων που 
είναι υπεύθυνα για τέτοιες παραβιάσεις. 

Το ΔΠΔΓ αποτελείται από 11 ανεξάρτητους δικαστές και έναν 
ανεξάρτητο εισαγγελέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις έρευνες 
και τις διώξεις. Οι διαδικασίες μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο 
από τον εισαγγελέα. Για τη διεξαγωγή των ερευνών, ο εισαγγελέας 
εξουσιοδοτείται να ανακρίνει τους υπόπτους, τα θύματα και τους 
μάρτυρες, να συλλέγει αποδείξεις και να διεξάγει επιτόπιες έρευ-

                             

106. Η πλήρης ονομασία είναι «Διεθνές Δικαστήριο για την Προσαγωγή 
Ατόμων Υπεύθυνων για Σοβαρές Παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 
Δικαίου» [«The International Tribunal for the Prosecution of Persons Re-
sponsible for Serious Violations of International Humanitarian Law»]. 
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νες. Επιτρέπεται η συλλογή και λήψη πληροφοριών από οποιαδή-
ποτε πηγή. Όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών έχουν την 
υποχρέωση να συνεργάζονται πλήρως με το ΔΠΔΓ, τόσο στην 
προετοιμασία των υποθέσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διαβίβα-
σης πληροφοριών, την παράδοση των κατηγορουμένων και την 
εφαρμογή των αποφάσεων.107 Οι κατηγορούμενοι απολαμβάνουν 
όλες τις εγγυήσεις μιας δίκαιης δικής. Η ποινή για άτομα που έ-
χουν κριθεί ένοχα για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρω-
πιστικού δίκαιου από το Διεθνές Δικαστήριο είναι η φυλάκιση. Η 
ποινή εκτίεται στο έδαφος ενός κράτους που θα το αποδεχτεί. Η 
θανατική ποινή δεν επιτρέπεται από το καταστατικό του ΔΠΔΓ 
ενώ υπάρχει πρόβλεψη για διαδικασία έφεσης. Το ΔΠΔΓ υπο-
χρεούται να υποβάλει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση. 

Το ΔΠΔΓ είναι ένα δικαστήριο που συγκροτήθηκε σε ειδική 
βάση, που σημαίνει ότι δεν είναι μόνιμο όργανο και ότι το έργο 
του θα πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί. Μολονότι όλες οι 
ανακρίσεις διενεργήθηκαν μέχρι το 2004 σύμφωνα με τη στρατη-
γική του δικαστηρίου για την ολοκλήρωση των εργασιών του, η 
καθυστερημένη σύλληψη των υπολειπόμενων φυγόδικων και η 
πολυπλοκότητα ορισμένων υποθέσεων δεν επέτρεψαν την επίτευ-
ξη του στόχου περάτωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων μέχρι 
το 2010.108 Με αυτό το δεδομένο, το Συμβούλιο Ασφαλείας ζήτησε 
από το Δικαστήριο με την Απόφαση 1966 (2010) να προβεί σε ό-
λες τις απαραίτητες ενέργειες για την περάτωση του έργου του μέ-
χρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Ταυτόχρονα, προσέθεσε ένα επιπλέ-
ον στάδιο στη στρατηγική ολοκλήρωσης με τη θέσπιση ενός Ενα-
πομείναντα Μηχανισμού στον οποίο ανατέθηκε η διπλή αρμοδιό-

                             

107. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική ολοκλήρωσης 
του ΔΠΔΓ βλ. <http://www.icty.org/sid/10016>. 

108. Για το κείμενο της Απόφασης 1966 (2010) του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών βλ. <http://www.icty.org/x/file/About/Reports 
%20and%20Publications/ResidualMechanism/101222_sc_res1966_residualm
echanism_en.pdf>. 
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τητα της ανάληψης της δικαιοδοσίας, των δικαιωμάτων, των υπο-
χρεώσεων και των λειτουργιών του Δικαστηρίου καθώς και της 
συνέχισης της κληρονομιάς του. Ο Μηχανισμός θα επιληφθεί των 
εφέσεων καθώς και οποιασδήποτε άλλης δικονομικής ενέργειας, 
όπως η επανάληψη και αναψηλάφηση δίκης, που θα εγερθεί μετά 
την 1η Ιουλίου 2013, ημερομηνία που θα τεθεί ο ίδιος σε λειτουρ-
γία. Παράλληλα, το Δικαστήριο και στη συνέχεια ο Μηχανισμός 
θα εξακολουθήσουν να παραπέμπουν στα αρμόδια εθνικά δικα-
στήρια υποθέσεις κατηγορουμένων που κατείχαν μεσαίες και χα-
μηλές ιεραρχικά θέσεις. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας, εκφράζοντας τη «σοβαρή ανησυχία 
του για τις εκθέσεις που υποδείκνυαν ότι είχαν διαπραχτεί στη 
Ρουάντα γενοκτονία και άλλες συστηματικές, εκτεταμένες και κατά-
φωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», υιοθέτη-
σε την Απόφαση 955 (8 Νοέμβριου 1994) για τη σύσταση του ει-
δικού Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα (ΔΠΔΡ). 
Στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου εμπίπτουν άτομα υπεύθυνα για 
τέτοιες παραβιάσεις που διαπράχτηκαν στο έδαφος της Ρουάντα, 
όπως και πολίτες της Ρουάντα υπεύθυνοι για γενοκτονία και άλλες 
παρόμοιες παραβιάσεις που διαπράχτηκαν στο έδαφος των γειτο-
νικών κρατών. 

Οι απαγορευμένες πράξεις περιλαμβάνουν τη γενοκτονία (Άρ-
θρο 2), τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας (Άρθρο 3) και πα-
ραβιάσεις του Κοινού Άρθρου 3 των Συμβάσεων της Γενεύης και 
του Πρόσθετου Δεύτερου Πρωτόκολλου. Η δικαιοδοσία του δικα-
στηρίου περιορίζεται χρονικά σε πράξεις που έχουν διαπραχτεί 
μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1994 και της 31ης Δεκεμβρίου 1994. Το 
Δικαστήριο αποτελείται από έντεκα δικαστές και έναν εισαγγελέα 
και έχει την έδρα του στην Αρούσα, Τανζανία. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 1503 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
(2003), το ΔΠΔΡ, όπως το ΔΠΔΓ, έχει μια «στρατηγική ολοκλή-
ρωσης» των εργασιών του.109 Κατ’αυτή, το Δικαστήριο στοχεύει 

                             

109. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική ολοκλήρωσης 
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στην περάτωση των δικών σε πρώτο βαθμό μέχρι τον Ιούνιο του 
2012 και των εφέσεων μέχρι το τέλος του 2014, ευθυγραμμιζόμενο 
έτσι με το αίτημα της Απόφασης 1966 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
(2010). Η τελευταία απόφαση εγκαθίδρυσε έναν Εναπομείναντα 
Μηχανισμό αντίστοιχο με αυτόν του ΔΠΔΓ και περιβεβλημένο με 
τις ίδιες λειτουργίες. Ο Μηχανισμός θα ενεργοποιηθεί την 1η Ιου-
λίου 2012. 

Τον Ιούνιο του 2000, η Κυβέρνηση της Σιέρα Λεόνε ζήτησε τη 
συνδρομή των Ηνωμένων Εθνών για τη συγκρότηση ενός δικα-
στηρίου για να δικάσει άτομα, τα οποία από τον Νοέμβριο του 
1996 είχαν λάβει μέρος στη διάπραξη φρικαλεοτήτων κατά τη 
διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στη Σιέρα Λεόνε. Το Καταστατικό 
για το Ειδικό Δικαστήριο για τη Σιέρα Λεόνε υπογράφηκε από τα 
Ηνωμένα Έθνη και τη Σιέρα Λεόνε στις 16 Ιανουαρίου 2002.110 
Έπειτα από την ενσωμάτωση του Καταστατικού του Ειδικού Δι-
καστηρίου στην εσωτερική νομοθεσία της Σιέρα Λεόνε μέσω της 
Πράξης επικύρωσης στις 7 Μαρτίου του 2002, το δικαστήριο συ-
γκροτήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία. 

Το Ειδικό Δικαστήριο για τη Σιέρα Λεόνε διαφέρει από τα 
προαναφερθέντα διεθνή ποινικά δικαστήρια στο ότι έχει τη δικαιο-
δοσία να δικάσει εγκλήματα τόσο κατά το διεθνές όσο και κατά το 
εσωτερικό δίκαιο. Το Δικαστήριο έχει συντρέχουσα δικαιοδοσία 
με τα εθνικά δικαστήρια και δικάζει σοβαρές παραβιάσεις του διε-
θνούς ανθρωπιστικού δίκαιου, όπως επίσης και ορισμένα εγκλήμα-
τα κατά το εσωτερικό δίκαιο που αφορούν στην κακοποίηση κορι-
τσιών και την απρόκλητη καταστροφή περιουσίας. Ωστόσο, το 
Δικαστήριο μπορεί να δικάσει μόνο εγκλήματα κατά το εσωτερικό 

                             

των εργασιών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα» βλ. 
http://www.unictr.org/AboutICTR/ICTRCompletionStrategy/tabid/118/Defau
lt.aspx [«Six-monthly report on the completion strategy of the International 
Criminal Tribunal for Rwanda»] που παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του 
ΔΠΔΡ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στις 7 Δεκεμβρίου 
2011.  

110. Απόφαση 1350 του Συμβουλίου Ασφαλείας, Αύγουστος 2000. 
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δίκαιο που διαπράχθηκαν μετά τις 7 Ιουνίου 1999, καθώς δυνάμει 
της ειρηνευτικής συμφωνίας του Λομέ χορηγήθηκε αμνηστία σε 
όλους τους μαχητές, εκτός από σοβαρές παραβιάσεις του ανθρω-
πιστικού δίκαιου. Όλα τα άτομα που βρίσκονται ενώπιον του Δι-
καστηρίου φέρουν ατομική ευθύνη για τις πράξεις τους. Το Ειδικό 
Δικαστήριο αποτελείται από Τμήματα Πρωτοδικείου και ένα Τμή-
μα Εφέσεων, το Γραφείο του Ανεξάρτητου Εισαγγελέα και τη 
Γραμματεία. Αυτές οι υπηρεσίες είναι στελεχωμένες τόσο με επι-
τόπιο όσο και με διεθνές προσωπικό. Μέχρι τον Ιούλιο του 2011, 
οχτώ υποθέσεις είχαν ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανομένου και 
του σταδίου των εφέσεων. Η δίκη του πρώην προέδρου της Λιβε-
ρίας Charles Taylor, η οποία φιλοξενείται στο κτίριο του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη (Ολλανδία), εισήλθε στο τελικό 
της στάδιο τον Μάρτιο του 2011. 

71. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου; 

Στις 17 Ιουλίου 1998 μια διεθνής διάσκεψη 160 Κρατών που συ-
γκλήθηκε στη Ρώμη υιοθέτησε το Καταστατικό της Ρώμης για το 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο έθεσε το νομικό πλαίσιο για 
το πρώτο μόνιμο δικαστήριο του κόσμου με αρμοδιότητα τις κα-
τάφωρες παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, τα εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας, τη γενοκτονία και το έγκλημα της επίθε-
σης. Μετά από την κύρωση της συνθήκης από 60 κράτη στις 11 
Απριλίου 2002, συγκροτήθηκε το Δικαστήριο την 1η Ιουλίου 2002 
με έδρα τη Χάγη (Ολλανδία). 

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξουσιοδοτείται να εξετάζει 
υποθέσεις κατά ατόμων, ηλικίας 18 ετών και πάνω, που κατηγο-
ρούνται για τη διάπραξη των πλέον σοβαρών εγκλημάτων: γενο-
κτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου 
και επίθεσης. Οι τρεις πρώτες μορφές εγκλημάτων ορίζονται σα-
φώς από το Καταστατικό. Η «Γενοκτονία» καλύπτει πράξεις που 
αναφέρονται ειδικά και οι οποίες διαπράττονται με την πρόθεση 
καταστροφής, εν όλω ή εν μέρει, εθνικής, θρησκευτικής, εθνοτικής 
ή φυλετικής ομάδας. Τα «Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» 
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καλύπτουν ειδικά απαγορευμένες πράξεις (π.χ. δολοφονία, εξό-
ντωση, βιασμός, γενετήσια δουλεία και βασανιστήρια) που δια-
πράττονται στο πλαίσιο μιας ευρείας ή συστηματικής επίθεσης 
κατά οποιουδήποτε άμαχου πληθυσμού. Τα «Εγκλήματα πολέμου» 
καλύπτουν τις σοβαρές παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης 
του 1949 και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των νόμων του πολέμου, 
που διαπράχτηκαν σε μεγάλη κλίμακα κατά τη διάρκεια διεθνών 
και εσωτερικών ένοπλων συγκρούσεων. Η μέγιστη ποινή που το 
Δικαστήριο μπορεί να επιβάλει για αυτά τα εγκλήματα είναι τριά-
ντα χρόνια κάθειρξη ενώ μπορεί επίσης να αποφασίζει για ενδεχό-
μενη αποζημίωση των θυμάτων. 

Μια τροποποίηση στο Καταστατικό της Ρώμης, που εγκρίθηκε 
από την Αναθεωρητική Διάσκεψη του Ιουνίου του 2010 στην Κα-
μπάλα της Ουγκάντα, όρισε το έγκλημα της επίθεσης.111 Αυτό συ-
νίσταται στο σχεδιασμό, την προετοιμασία, ή την εκτέλεση από 
άτομο σε ηγετική θέση μιας πράξης επίθεσης, η οποία αποτελεί 
κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Μια 
πράξη επίθεσης ισοδυναμεί με τη χρήση ένοπλης δύναμης από ένα 
κράτος κατά της κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτι-
κής ανεξαρτησίας άλλου κράτους χωρίς τη δικαιολογία της νόμι-
μης αυτοάμυνας ή της εξουσιοδότησης του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας. Δύο προϋποθέσεις ορίζονται για την ενεργοποίηση της δικαιο-
δοσίας του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί ε-
γκλημάτων που θα διαπραχτούν ένα χρόνο μετά την επικύρωση ή 
την αποδοχή της τροποποίησης από τριάντα κράτη μέρη. Επιπλέ-
ον, απαιτείται θετική απόφαση των δύο τρίτων των κρατών μερών, 
η οποία μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε μετά την 1η Ιανουαρίου 
2017.112 

                             

111. Για τον ορισμό του εγκλήματος βλ. Άρθρο 8 bis του Καταστατικού 
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Για τις προϋποθέσεις δικαιοδοσίας του 
Δικαστηρίου σχετικά με το έγκλημα της επίθεσης βλ. Άρθρα 15 bis and 15 
ter του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. 

112. Βλ. «Πραγματοποιώντας την υπόσχεση για ένα δίκαιο, αποτελεσμα-
τικό και ανεξάρτητο Δικαστήριο: Αναθεωρητική Διάσκεψη του Καταστατι-
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Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να ερευνήσει ή να δι-
κάσει υποθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν παραπεμ-
φθεί στον Ανεξάρτητο Εισαγγελέα από συμβαλλόμενο κράτος, ότι 
ο Εισαγγελέας έχει ξεκινήσει έρευνα κατ’εντολή του προδικαστι-
κού τμήματος, ή ότι έχουν παραπεμφθεί από το Συμβούλιο Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII του 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Το Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ύποπτος είναι υπήκοος των κρατών 
που έχουν επικυρώσει ή προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης 
ή όταν η πράξη τελέστηκε στην επικράτειά τους. Κράτη που δεν 
είναι μέρη αυτής της σύμβασης μπορούν να αποδεχθούν τη δικαι-
οδοσία του Δικαστηρίου κατά περίσταση. Σε περίπτωση παραπο-
μπής από το Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν είναι απαραίτητο να είναι 
συμβαλλόμενο μέρος το κράτος στο έδαφος του οποίου τελέστηκε 
η πράξη ή το κράτος του οποίου την υπηκοότητα φέρει ο κατηγο-
ρούμενος. Η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου περιορίζεται σε εγκλή-
ματα που διαπράττονται αφότου το Καταστατικό τέθηκε σε ισχύ (1 
Ιουλίου 2002), και άρα το Δικαστήριο δεν έχει καμία εξουσία να 
εξετάσει τις παραβιάσεις που διαπράχτηκαν πριν από την ημερο-
μηνία αυτή. Επιπλέον, το Δικαστήριο μπορεί να διερευνήσει ή να 
δικάσει μόνο τις υποθέσεις όπου το κράτος είναι απρόθυμο ή αδυ-
νατεί να το κάνει μόνο του. Σε περιπτώσεις όπου ένα κράτος έχει 
παράσχει μια ανεξάρτητη και δίκαιη έρευνα ή δίκη, το Δικαστήριο 
δεν έχει καμιά αρμοδιότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθε-
ση, ανεξάρτητα από την έκβασή της. 

Το Δικαστήριο συγκροτείται από το Προεδρείο, τα Τμήματα 
(Εφέσεων, Πρώτης Βαθμίδας και Προδικασίας), το Γραφείο του 
Εισαγγελέα και τη Γραμματεία. Το Δικαστήριο αποτελείται από 
δεκαοκτώ δικαστές, που υπηρετούν κατ’ανώτατο όριο εννέα χρό-
νια και οι οποίοι χωρίζονται σε τρία τμήματα, ανάλογα με την ει-

                             

κού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου» [«Delivering on the promise of a 
fair, effective and independent court: Review Conference on the Rome Stat-
ute»] (http://www.iccnow.org/?mod=review&lang=en). 
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δικότητά τους. Τρεις από τους δικαστές εκλέγονται για το Προε-
δρείο (ένας Πρόεδρος και πρώτος και δεύτερος Αντιπρόεδρος) και 
είναι υπεύθυνοι για την ορθή διοίκηση του Δικαστηρίου. Στις αρ-
μοδιότητες του Προεδρείου δεν περιλαμβάνεται η διοίκηση του 
Γραφείου του Εισαγγελέα, το οποίο πρέπει να είναι ανεξάρτητο. 
Το Δικαστήριο είναι υπόλογο στη Συνέλευση των συμβαλλόμενων 
κρατών. Αυτά επιβλέπουν το έργο του και εποπτεύουν την άσκηση 
της διοίκησης από τον Πρόεδρο, τον Εισαγγελέα και το Γραμμα-
τέα. Επίσης αποφασίζουν για θέματα προϋπολογισμού και για το 
αν πρέπει να μεταβληθεί ο αριθμός των δικαστών, όπως και εξετά-
ζουν οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την έλλειψη συνεργασίας από 
μέρους κάποιου κράτους με το Δικαστήριο. 

Μέχρι την 30η Ιουνίου 2011, το Γραφείο του Εισαγγελέα είχε 
εκκινήσει έρευνες σε έξι χώρες (δώδεκα υποθέσεις, τέσσερις εκ 
των οποίων βρίσκονται στο στάδιο της δίκης) ενώ είχε εκδώσει 
δεκαοχτώ εντάλματα σύλληψης.113 Η πρώτη δίκη άρχισε στις 26 
Ιανουαρίου 2009. 

                             

113. Ως τις 31 Ιουλίου 2011, το Γραφείο του Εισαγγελέα έχει εκκινήσει 
έρευνες σε έξι χώρες: Ουγκάντα, Δημοκρατία του Κονγκό, Δημοκρατία της 
Κεντρικής Αφρικής και Νταρφούρ (Σουδάν), Κένυα και Λιβύη. Στις 23 Ιου-
νίου 2011 ο Εισαγγελέας διέταξε να διενεργηθεί proprio motu έρευνα στην 
Ακτή του Ελεφαντοστού. 
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Όργανα, προγράμματα και ειδικευμένες οργανώσεις των 
Ηνωμένων Εθνών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου 

72. Ποιος είναι ο ρόλος του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών 
για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου; 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ακολουθώντας σύ-
σταση της Διακήρυξης και του Προγράμματος Δράσης της Βιέν-
νης (1993)114, υιοθέτησε ομόφωνα την Απόφαση 48/141 της 20ης 
Δεκεμβρίου 1993, με την οποία θέσπισε τη θέση του Ύπατου Αρ-
μοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ο πρώτος Ύπατος Αρ-
μοστής ανέλαβε καθήκοντα στις 5 Απριλίου 1994. Ο Ύπατος Αρ-
μοστής είναι ο κύριος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών, αρμό-
διος για τα δικαιώματα του ανθρώπου και είναι υπόλογος στο Γε-
νικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

Ο Ύπατος Αρμοστής, ο οποίος διορίζεται για περίοδο τεσσά-
ρων ετών με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμα θητεία, οφείλει 
να λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και άλλων συναφών κειμένων για την προαγωγή του καθολικού 
σεβασμού και της τήρησης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
Επιπλέον, αυτός ή αυτή πρέπει να καθοδηγείται από την παραδοχή 
ότι όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου –ατομικά, κοινωνικά, πολι-
τικά, πολιτιστικά και οικονομικά– είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, 
αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα και ότι η διεθνής κοινότητα 
έχει έννομο συμφέρον για την προαγωγή και προστασία των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου. 

Οι αρμοδιότητες του Ύπατου Αρμοστή είναι: να προστατεύει 
και να προωθεί την αποτελεσματική απόλαυση από όλους όλων 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, να συντονίζει τις ενέργειες για 

                             

114. Διακήρυξη και Πρόγραμμα Δράσης της Βιέννης, παρα. 18.  
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την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε 
όλο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, και τέλος να παρέχει συμ-
βουλές στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις πο-
λιτικές στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Για την εκ-
πλήρωση της αποστολής του/της, ο/η Ύπατος Αρμοστής διεξάγει 
διάλογο με όλες τις κυβερνήσεις και επιδιώκει την προαγωγή και 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Αρμοδιότητες σε συγκεκριμένους τομείς περιλαμβάνουν: την 
προαγωγή και την προστασία του δικαιώματος στην ανάπτυξη, το 
συντονισμό των σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και δημό-
σιας πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, και τον εξορθολογι-
σμό, την προσαρμογή, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του 
μηχανισμού των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και απο-
τελεσματικότητάς του. Ο Ύπατος Αρμοστής είναι αρμόδιος για τη 
γενική εποπτεία του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου, μέσω του οποίου παρέχονται συμβου-
λευτικές υπηρεσίες και τεχνική και οικονομική βοήθεια προς υπο-
στήριξη των δράσεων και προγραμμάτων στον τομέα των δικαιω-
μάτων του ανθρώπου. 
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(Στο αερόστατο: Ηνωμένα Έθνη) 

73. Ποια είναι η αποστολή του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα 
∆ικαιώματα του Ανθρώπου; 

Η κεντρική αποστολή του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή είναι 
«να εργάζεται για την προστασία όλων των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου για όλους, να ενισχύει τα άτομα προκειμένου να πραγματώ-
σουν τα δικαιώματά τους, και να συνδράμει τους υπεύθυνους για την 
τήρηση των δικαιωμάτων στην εκπλήρωση της αποστολής τους».115 

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή λειτουργεί ως το σημείο α-
ναφοράς για τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το Γραφείο υποστηρίζει έτσι το 
σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, το οποίο αποτελείται γενικώς από το Συμβούλιο 

                             

115. Βλ. «Σχέδιο Στρατηγικής Διαχείρισης του Ύπατου Αρμοστή για τα 
έτη 2010-2011» [«High Commissioner’s Strategic Management Plan 2010-
2011»], (http://www.ohchr.org/Documents/Press/SMP2010-2011.pdf).  
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Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τους μηχανισμούς του (συμπερι-
λαμβανομένου και του Μηχανισμού Οικουμενικής Περιοδικής 
Εξέτασης), και το σύστημα των οργάνων των διαφόρων συμβάσε-
ων. Το τελευταίο περιλαμβάνει εννιά όργανα για τα δικαιώματα 
του ανθρώπου που επιβλέπουν την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο 
των ακόλουθων δεσμευτικών πράξεων: του Διεθνούς Συμφώνου 
για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (βλ. 
Ερωτήσεις 18-23), του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και 
Πολιτικά Δικαιώματα (βλ. Ερωτήσεις 12-17), της Διεθνούς Σύμ-
βασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικής Διάκρισης 
(βλ. Ερωτήσεις 31-33), της Σύμβασης για την Εξάλειψη Όλων των 
Μορφών Διακρίσεως κατά των Γυναικών (βλ. Ερώτηση 36), της 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (βλ. Ερωτήσεις 42-43), 
της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων (βλ. Ερωτήσεις 26-27), 
της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των 
Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους 
(βλ. Ερώτηση 52), της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία (βλ. Ερώτηση 53) και της Διεθνούς Σύμβασης για 
την Προστασία Όλων των Ατόμων από την Εξαναγκαστική Εξα-
φάνιση (βλ. Ερώτηση 30).116 

Επίσης εξυπηρετεί τα τέσσερα καταπιστευματικά ταμεία για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου τα οποία συνδράμουν τα θύματα βασα-
νιστηρίων, υποστηρίζουν το έργο σχετικά με τις σύγχρονες μορφές 
δουλείας, συνεισφέρουν ως προς τα δικαιώματα των αυτόχθονων 
λαών καθώς και παρέχουν στις χώρες τεχνική βοήθεια στον τομέα 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου.117 

                             

116. Η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων από την 
Εξαναγκαστική Εξαφάνιση τέθηκε σε ισχύ στις 23 Δεκεμβρίου 2010 και ως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2011 είχε κυρωθεί από 31 κράτη. 

117. Ο Γενικός Γραμματέας διαχειρίζεται το Εθελοντικό Ταμείο για τα 
Θύματα Βασανιστηρίων, το Εθελοντικό Ταμείο για τις Σύγχρονες Μορφές 
Δουλείας και το Εθελοντικό Ταμείο για τους Αυτόχθονες Λαούς. Ο Ύπατος 
Αρμοστής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διαχειρίζεται το Εθελοντικό 
Ταμείο για τεχνική συνεργασία στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου.  
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Το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του Γραφείου περιλαμβά-
νει επίσης: την παροχή βοήθειας για τη δημιουργία ανεξάρτητων 
εθνικών θεσμών για τα δικαιώματα του ανθρώπου, την καθοδήγη-
ση μιας παγκόσμιας εκστρατείας με σκοπό την καταπολέμηση του 
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας 
(βλ. Ερωτήσεις 34-35), τη συνεχή υποστήριξη προς το Μόνιμο 
Φόρουμ για τα Ζητήματα των Αυτοχθόνων (βλ. Ερώτηση 51), την 
παροχή βοήθειας προς διάφορες περιφέρειες προκειμένου να εντο-
πίσουν τις ειδικότερες ανάγκες τους ως προς τα δικαιώματα του 
ανθρώπου αλλά και τις στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους, για 
παράδειγμα υποστηρίζει τη Νέα Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη 
της Αφρικής σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, παροχή βοή-
θειας στα κράτη για την επικύρωση των διεθνών πράξεων για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου καθώς και για την επίβλεψη και την 
εφαρμογή τους, και τέλος τη συνδρομή σε κοινωνίες στις οποίες 
υπάρχουν συγκρούσεις. Επιπλέον, το Γραφείο του Ύπατου Αρμο-
στή καταβάλει προσπάθειες για την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου σε όλες τις δραστηριότητές του και την διάχυση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλες τις δραστηριότητες και λει-
τουργίες των Ηνωμένων Εθνών. 

Το Γραφείο διεξάγει έρευνες και μελέτες για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και ετοιμάζει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή τους. 
Επίσης, συντονίζει τις επαφές με μη κυβερνητικές και άλλες οργα-
νώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, καθώς και με τα μέσα ενημέρωσης. Προωθεί πληροφο-
ρίες και προετοιμάζει εκδόσεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα 
του ανθρώπου και προάγει την εκπαίδευση για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου σε όλο τον κόσμο. Είχε την ευθύνη του συντονισμού 
των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Δεκαετίας των Ηνωμένων 
Εθνών για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1995-
2004) ενώ εξακολουθεί να συντονίζει συνολικά το Παγκόσμιο 
Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(σε εξέλιξη από το 2005) το οποίο βασίστηκε στα αποτελέσματα 
της Δεκαετίας (βλ. Ερωτήσεις 108-110). 
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Μια σειρά αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών τόνισαν τη σημασία των δραστηριοτήτων του Γραφείου και 
την ανάγκη για την εξασφάλιση επαρκών ανθρώπινων, οικονομι-
κών και άλλων πόρων για το έργο του. Μόνο ένα μέρος των κεφα-
λαίων του προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό των Ηνω-
μένων Εθνών ($ 142,7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ για το 2010-2011). Το 
Γραφείο απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη για εθελοντικές ει-
σφορές, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος του προϋπολογι-
σμού του (109 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 2010). Στην Παγκόσμια 
Διάσκεψη Κορυφής του 2005, τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Ε-
θνών δεσμεύτηκαν να διπλασιαστεί εντός πέντε ετών το μερίδιο 
του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή στον τακτικό προϋπολογισμό 
του ΟΗΕ. 

74. Ποιος είναι ο σκοπός του τεχνικού προγράμματος συνεργασίας 
του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα ∆ικαιώματα του Αν-
θρώπου; 

Το εκτεταμένο πρόγραμμα τεχνικής συνεργασίας αποτελεί το πιο 
πρακτικό έργο που αναλαμβάνει η Ύπατη Αρμοστεία για την προ-
αγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το 
πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τις προσπάθειες των ίδιων των κρα-
τών για την οικοδόμηση εθνικών συστημάτων προστασίας. Με 
βάση την αξιολόγηση των εγχώριων αναγκών, εκπονείται ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας με σκοπό την ενίσχυση 
ενός νομικού και θεσμικού πλαισίου που μπορεί να προάγει και να 
εφαρμόσει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στηρι-
ζόμενο στο κράτος δικαίου. Το Γραφείο συνεργάζεται επίσης με 
άλλες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και με τις περιφερειακές 
οργανώσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έχει τοποθετήσει περι-
φερειακούς εκπροσώπους σε διάφορες περιοχές για να βοηθήσει 
με το τεχνικό πρόγραμμα συνεργασίας του. 

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται συνδρομή για την ενσωμάτωση 
των κανόνων για τα δικαιώματα του ανθρώπου στις εθνικές νομο-
θεσίες, τις πολιτικές και τις πρακτικές καθώς και για την απόκτηση 
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σταθερών δομών και τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο για την υλο-
ποίηση αυτών των κανόνων. Τέτοιου είδους βοήθεια παρέχεται 
επίσης και σε περιφερειακό επίπεδο. Στις υποστηρικτικές δραστη-
ριότητες της Ύπατης Αρμοστείας περιλαμβάνονται η παροχή συμ-
βουλών σχετικά με μηχανισμούς για τη διασφάλιση της δημοκρα-
τικής τάξης, όπως η εκλογική συνδρομή και η κατάρτιση των δι-
καστών, του προσωπικού επιβολής του νόμου, των δημόσιων υ-
παλλήλων και των ένοπλων δυνάμεων, με ιδιαίτερη αναφορά 
στους διεθνείς κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου. 

Το πρόγραμμα έχει επίσης τις εξής συνιστώσες: εκπαίδευση 
στα δικαιώματα του ανθρώπου, ενίσχυση του ρόλου των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης στην προαγωγή των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου, καθώς και δραστηριότητες που αφορούν στα δικαιώματα 
του ανθρώπου στο πλαίσιο υποστηρικτικών δράσεων για τη σύνα-
ψη, τη διατήρηση και την οικοδόμηση της ειρήνης. Η τελευταία 
δράση επικεντρώνεται στην πρόληψη των συγκρούσεων και την 
εξεύρεση τεχνικών για την ειρηνική επίλυσή τους ενώ περιλαμβά-
νει επίσης την κατάρτιση των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμέ-
νων Εθνών με αρμοδιότητες προστασίας αλλά και την εγκατάστα-
ση γραφείων στο χώρο όπου υφίσταται η κρίση.118 

Το πρόγραμμα αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των μη κυ-
βερνητικών οργανώσεων που δρουν για τα δικαιώματα του αν-
θρώπου όπως και άλλων ομάδων σε επίπεδο κοινότητας στην οι-
κοδόμηση της κοινωνίας των πολιτών και παρέχει άμεση υποστή-
ριξη των δράσεών τους. Η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 
2005 υπογράμμισε τη σημασία του έργου του Γραφείου του Ύπα-
του Αρμοστή καθώς και τη συμβολή του στους τομείς της παροχής 
τεχνικής βοήθειας και της κατάρτισης.119 

                             
118. Για παράδειγμα γραφεία έχουν ιδρυθεί στις ακόλουθες χώρες: Βολι-

βία, Γουατεμάλα, Γουϊνέα, Καμπότζη, Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη 
(ανεξάρτητο γραφείο), Κολομβία, Κόσσοβο (Σερβία), Κροατία, Μαυριτανία, 
Μεξικό, Νεπάλ, Ουγκάντα και Τόγκο.  

119. Βλ. Καταληκτικό Κείμενο της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του 
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75. Ποια είναι η συμβολή της ΟΥΝΕΣΚΟ για την προαγωγή και προ-
στασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ε-
λευθεριών; 

Η ΟΥΝΕΣΚΟ (Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαί-
δευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό) ιδρύθηκε το 1945. Είναι 
μια ειδικευμένη οργάνωση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών 
με 195 κράτη μέλη και 8 συνδεδεμένα μέλη. Διοικητικά όργανα 
της οργάνωσης είναι η Γενική Διάσκεψη και το Εκτελεστικό Συμ-
βούλιο. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της, η ΟΥΝΕΣΚΟ «συνεισφέρει 
στην ειρήνη και την ασφάλεια με την προαγωγή της συνεργασίας 
μεταξύ των εθνών μέσω της εκπαίδευσης, των επιστημών και του 
πολιτισμού με σκοπό τη διεύρυνση του οικουμενικού σεβασμού για 
τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται για τους λαούς 
του κόσμου, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας, 
από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». 

Η ΟΥΝΕΣΚΟ έχει ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά σε ορισμένα 
δικαιώματα, κυρίως: το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα 
συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή, το δικαίωμα της ελευθερίας της 
γνώμης και της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
της αναζήτησης, της λήψης και της διάδοσης πληροφοριών, το 
δικαίωμα στο νερό και το δικαίωμα στην απόλαυση των ωφελημά-
των της επιστημονικής προόδου και των εφαρμογών της. Η δράση 
της ΟΥΝΕΣΚΟ για την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που περιλαμβάνει κανονιστικές δραστηριότητες (οι πράξεις που 
υιοθετεί ο Οργανισμός άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
είτε άμεσα είτε έμμεσα), τη διεξαγωγή έρευνας και την ευαισθητο-
ποίηση σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου (βλ. Ερώτηση 
108). 

                             

2005, Απόφαση 60/1 της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Οκτωβρίου 2005, πα-
ρα. 124. 
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Η εξάλειψη του ρατσισμού και άλλων μορφών διάκρισης και 
μισαλλοδοξίας αποτελεί κεντρικό σημείο της δράσης της ΟΥΝΕ-
ΣΚΟ σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της. Το κανονιστικό της 
έργο περιλαμβάνει γενικές πράξεις (για παράδειγμα η Διακήρυξη 
για τη Φυλή και τη Φυλετική Προκατάληψη του 1978 και η Δια-
κήρυξη για τις Αρχές της Ανοχής του 1995) όπως και πράξεις που 
αφορούν σε συγκεκριμένους τομείς (για παράδειγμα η Σύμβαση 
κατά των Διακρίσεων στην Εκπαίδευση του 1960120). Σε επίπεδο 
δράσεων, κορυφαία θέση κατέχει το κίνημα για την «Εκπαίδευση 
για Όλους» που εγκαινιάστηκε στο Παγκόσμιο Φόρουμ για την 
Εκπαίδευση (Ντακάρ, Σενεγάλη, 2000) με στόχο την παροχή ποιο-
τικής βασικής εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά, τους νέους και τους 
ενήλικες. Οι έξι στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας συγκλίνουν με 
τους Στόχους της Χιλιετίας που αφορούν στην εκπαίδευση. Η 
ΟΥΝΕΣΚΟ εστιάζει στο πλαίσιο αυτό στον διάλογο για τη χάραξη 
πολιτικών, την επιτήρηση των δράσεων, την ευαισθητοποίηση και 
την παροχή τεχνικής βοήθειας. Η συμβολή αυτής της πρωτοβουλί-
ας στην εξάλειψη της φτώχειας και ιδιαίτερα της απόλυτης ένδειας 
αναγνωρίστηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 2005.121 
Μετά την Παγκόσμια Διάσκεψη κατά του Ρατσισμού το 2001 στο 
Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, η ΟΥΝΕΣΚΟ έδωσε ιδιαίτερη έμ-
φαση στην καταπολέμηση του ρατσισμού σε επίπεδο δημοτικών 
αρχών και εγκαινίασε έτσι το 2004 τη Διεθνή Συμμαχία των Πό-
λεων κατά του Ρατσισμού. Η Συμμαχία αποτέλεσε το έναυσμα για 
μια στενότερη συνεργασία και κοινή δράση μεταξύ πόλεων της 
Ευρώπης, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Νοτιοα-

                             

120. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, 98 κράτη ήταν μέρη στη Σύμβαση της ΟΥ-
ΝΕΣΚΟ κατά των Διακρίσεων στην Εκπαίδευση. Για τον πλήρη κατάλογο 
των συμβαλλόμενων κρατών βλ. Human Rights Major International Instru-
ments, Status as at 30 June 2011 (http://unesdoc.unesco.org/images/ 
0021/002126/212642m.pdf). 

121. Βλ. Καταληκτικό Κείμενο της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής, Α-
πόφαση A/RES/60/1 της 24ης Οκτωβρίου 2005 της Γενικής Συνέλευσης, πα-
ρα. 43-44.  
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νατολικής Ασίας. Τις προσπάθειες της ΟΥΝΕΣΚΟ αναγνώρισε και 
ενεθάρρυνε η Διάσκεψη Εξέτασης του Ντέρμπαν (Καταληκτικό 
Κείμενο της Διάσκεψης, παράγραφος 142 – βλ. επίσης Ερώτηση 
35). Επιπλέον, μια από τις προτεραιότητες της ΟΥΝΕΣΚΟ αποτε-
λεί η επιδίωξη της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς δρά-
σης της. Συγκεκριμένα, στηρίζεται σε μια διττή προσέγγιση που 
περιλαμβάνει αφενός προγράμματα σχετικά με το φύλο και αφετέ-
ρου προσπάθειες διάχυσης της διάστασης του φύλου στις δράσεις 
τόσο των κρατών μελών όσο και του οργανισμού. 

Η ΟΥΝΕΣΚΟ έχει επίσης διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην 
ανάπτυξη του δικαιώματος συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή και 
την προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας, κυρίως μέσω της 
θέσπισης και εφαρμογής σχετικών κανόνων. Η Διακήρυξη των 
Αρχών της Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας (1966) τονίζει ότι 
«κάθε πολιτισμός έχει μια αξιοπρέπεια και αξία που πρέπει να γί-
νονται σεβαστές και να διατηρούνται» και ότι «κάθε λαός έχει το 
δικαίωμα και το καθήκον να αναπτύξει τον πολιτισμό του» (Άρθρο 
1). Η Σύσταση για τη Συμμετοχή του Λαού στο Σύνολό του στην 
Πολιτιστική Ζωή και τη Συμβολή του σε Αυτή (1976) ορίζει ότι η 
πρόσβαση στον πολιτισμό προϋποθέτει ότι όλοι έχουν ευκαιρίες 
για την απόκτηση πληροφοριών, κατάρτισης και γνώσεων, και για 
την απόλαυση των πολιτιστικών αξιών, ιδιαίτερα μέσω της δημι-
ουργίας των κατάλληλων κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών. 

Ένα σημαντικό ορόσημο υπήρξε η Οικουμενική Διακήρυξη για 
την Πολιτιστική Πολυμορφία του 2001. Δηλώνοντας ότι η πολιτι-
στική πολυμορφία αποτελεί την κοινή κληρονομιά της ανθρωπό-
τητας, η Διακήρυξη κάνει έκκληση για το σεβασμό της ως μία από 
τις βάσεις της ανάπτυξης και καθοριστικό παράγοντα για τη διεθνή 
ειρήνη και σταθερότητα. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι η πλήρης 
εφαρμογή όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και ιδιαίτερα 
των πολιτιστικών, αποτελεί προϋπόθεση για την προάσπιση της 
πολιτιστικής πολυμορφίας. Η Σύμβαση για την Προστασία και την 
Προώθηση της Πολυμορφίας της Πολιτιστικής Έκφρασης που ε-
γκρίθηκε το 2005 ενίσχυσε τη Διακήρυξη του 2001 με τη θέσπιση 
δεσμευτικών κανόνων. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 18 Μαρτί-
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ου 2008 και έως την 30η Ιουνίου 2011 είχε επικυρωθεί από 117 
κράτη.122 Αρκετές άλλες συμβάσεις του Οργανισμού που αφορούν 
στον πολιτισμό προωθούν και προστατεύουν τα πολιτιστικά αγαθά 
και μορφές πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες αποτελούν ανα-
πόσπαστα στοιχεία των πολιτιστικών δικαιωμάτων ή συμβάλλουν 
στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την εφαρμογή 
τους. Για παράδειγμα, η Σύμβαση του 1954 για την Προστασία 
των Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης 
(γνωστότερη και ως Σύμβαση της Χάγης), συνοδευόμενη από έναν 
Εκτελεστικό Κανονισμό, τα Πρωτόκολλα της Σύμβασης (1954 και 
1999) καθώς και τα ψηφίσματα της Διάσκεψης των κρατών μερών 
(1954), η Οικουμενική Σύμβαση για την Πνευματική Ιδιοκτησία 
(1952 και 1971), η Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (1972), η Σύμβαση για 
την Προστασία της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2001) και 
η Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς (2003). Έχει υιοθετηθεί εξάλλου ένας αριθμός πράξεων για 
την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων που διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική και επιστημονική ζωή.123 Συγκε-
κριμένα, από το 1989, η ΟΥΝΕΣΚΟ ενθαρρύνει και συνδράμει τα 
κράτη μέλη στο σχεδιασμό και την προσαρμογή της νομοθεσίας 
τους που αφορά στα μέσα ενημέρωσης, την πληροφόρηση και την 
επικοινωνία, σύμφωνα με τις αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που και των διεθνώς αναγνωρισμένων δημοκρατικών πρότυπων. 

Ένα σημαντικό μέρος του έργου της ΟΥΝΕΣΚΟ στον τομέα 
των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών είναι η διεξαγωγή 
διεπιστημονικής έρευνας για τη μελέτη των κοινωνικών, οικονομι-

                             

122. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών βλ. Human 
Rights Major International Instruments, Status as of 30 June 2011 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212642m.pdf). 

123. Η Σύσταση σχετικά με το Καθεστώς των Καλλιτεχνών (1980), η 
Σύμβαση για τα Παγκόσμια Πνευματικά Δικαιώματα (του 1952, που αναθε-
ωρήθηκε το 1971) και η Σύσταση για το Καθεστώς των Επιστημονικών Ε-
ρευνητών (1974). 
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κών και πολιτισμικών αλλαγών που προκύπτουν από τη συνεχιζό-
μενη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και το σημερινό μοντέλο 
ανάπτυξης. Ζητήματα όπως η μετανάστευση και τα δικαιώματα 
των μεταναστών, η εξάλειψη της φτώχειας και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας όπως και προ-
γραμμάτων δράσης. 

Ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις που προκύπτουν από την 
πρόοδο στην έρευνα για τα ανθρώπινα γενετικά δεδομένα, η ΟΥ-
ΝΕΣΚΟ ενέκρινε την Οικουμενική Διακήρυξη για το Ανθρώπινο 
Γονιδίωμα και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1997). Η Διακήρυ-
ξη επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των δικαιωμά-
των του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και της 
ανάγκης να διασφαλισθεί η ελευθερία της έρευνας. Αναφέρει ότι η 
έρευνα και η οποιαδήποτε αξιοποίησή της πρέπει να πραγματοποι-
είται με πλήρη σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι κα-
νείς δεν πρέπει να υπόκειται σε διακρίσεις λόγω γενετικών χαρα-
κτηριστικών. Το 2005 η Οικουμενική Διακήρυξη για την Βιοηθική 
και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ήταν μια απάντηση σε ένα ευρύ 
φάσμα πολύπλοκων ηθικών διλημμάτων, που δρομολόγησαν οι 
εξελίξεις στους τομείς της ιατρικής και των διάφορων επιστημών 
της ζωής. Η Διακήρυξη θεσπίζει οικουμενικά συμφωνημένες ηθι-
κές κατευθυντήριες γραμμές αντλώντας στοιχεία από τις αρχές των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίζει σα-
φώς την άρρηκτη σχέση μεταξύ της ηθικής και των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου στο συγκεκριμένο τομέα της βιοηθικής. 

Τέλος, η ΟΥΝΕΣΚΟ συντάχτηκε με την κοινή δέσμευση όλων 
των οργανώσεων, των προγραμμάτων και των οργάνων των Ηνω-
μένων Εθνών και ενσωματώνει μια προσέγγιση βασισμένη στα 
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δικαιώματα του ανθρώπου σε όλες τις δραστηριότητές της στους 
τομείς της εκπαίδευσης, των επιστημών, του πολιτισμού και της 
επικοινωνίας. 

–Μπορεί να μην είναι πρώτα στην τάξη, αλλά στην πολιτική αγωγή σκίζουν! 
(Στα πανό: Στοπ στη Μισαλλοδοξία - Στοπ στον αποκλεισμό -  
Ναι στα ανθρώπινα δικαιώματα – Κάτω ο Ρατσισμός) 
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76. Ποιος εποπτικός μηχανισμός υπάρχει στην ΟΥΝΕΣΚΟ; 

Το Καταστατικό της ΟΥΝΕΣΚΟ και συγκεκριμένα το Άρθρο IV, 
παράγραφος 6, επιβάλλει στα κράτη μέλη μια γενική υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις συμβάσεις (αυτές που έχουν 
επικυρώσει) και τις συστάσεις που υιοθετήθηκαν από τον Οργανι-
σμό. Οι εκθέσεις των κρατών εξετάζονταν από τη Γενική Διάσκε-
ψη έως το 2003 οπότε η τελευταία αποφάσισε να αναθέσει αυτή 
την αρμοδιότητα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα 
στην Επιτροπή Συμβάσεων και Συστάσεων.124 Η Επιτροπή έχει 
αυτή τη στιγμή την ευθύνη για την εποπτεία τριών συμβάσεων 
(της Σύμβαση κατά των Διακρίσεων στην Εκπαίδευση του 1960, 
της Σύμβασης για τα Μέσα Απαγόρευσης και Πρόληψης της Πα-
ράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας Πο-
λιτιστικών Αγαθών του 1970 και της Σύμβασης για την Τεχνική 
και Επαγγελματική Εκπαίδευση του 1989) καθώς και ένδεκα συ-
στάσεων.125 Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του μηχα-
νισμού αυτού, το Εκτελεστικό Συμβούλιο συγκρότησε μια διαδι-
κασία πολλών σταδίων και εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για 
την προετοιμασία των εκθέσεων των κρατών.126 Οι παρατηρήσεις 
της Επιτροπής διαβιβάζονται στη Γενική Διάσκεψη συνοδευόμενες 
από τις εκθέσεις των κρατών μελών (ή τις αναλυτικές περιλήψεις 
αυτών) και τα σχόλια του Εκτελεστικού Συμβουλίου. 

Ορισμένες από τις πράξεις της ΟΥΝΕΣΚΟ εγκαθιδρύουν ειδι-
κούς μηχανισμούς εποπτείας, μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες: η 

                             

124. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Συμβάσεων και Συστά-
σεων εξετάζει τις εκθέσεις των κρατών δυνάμει της Απόφασης 32 
C/Resolution 77. Για το κείμενο της Απόφασης βλ. 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171e.pdf#page=121>.  

125. Δυνάμει της Απόφασης 34 C/Resolution 87, η Γενική Διάσκεψη α-
ποφάσισε ότι το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα εποπτεύει τις 11 από τις 31 Συ-
στάσεις της Οργάνωσης. Για τον κατάλογο των συστάσεων βλ. 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001560/156046e.pdf#page=100>.  

126. Η διαδικασία πολλών σταδίων και οι κατευθυντήριες γραμμές τέθη-
καν με τις Αποφάσεις 177 EX/Decision 35 I και 177 EX/Decision 35 II. 
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Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και 
Φυσικής Κληρονομιάς του 1972 (την οποία εποπτεύει η αποκα-
λούμενη Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς), η Σύμβαση για την 
Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 2003 (την 
οποία εποπτεύει μια διακυβερνητική επιτροπή) και η Σύμβαση για 
την Προστασία και την Προώθηση της Ποικιλομορφίας των Πολι-
τιστικών Εκφράσεων του 2005 (την οποία εποπτεύει η Διάσκεψη 
των κρατών μερών με τη συνδρομή μιας διακυβερνητικής επιτρο-
πής). Πέρα από αυτούς τους μηχανισμούς που βασίζονται σε συμ-
βάσεις, η ΟΥΝΕΣΚΟ έχει συνάψει συνεργασίες με άλλες ειδικευ-
μένες οργανώσεις και όργανα των Ηνωμένων Εθνών για την επο-
πτεία ζητημάτων που αποτελούν κοινή αρμοδιότητα. Η ΔΟΕ και η 
ΟΥΝΕΣΚΟ σύστησαν το 1968 μια Κοινή Επιτροπή Εμπειρογνω-
μόνων για την Εφαρμογή της Σύστασης σχετικά με το καθεστώς 
των εκπαιδευτικών (τη σύσταση υιοθέτησε η ΟΥΝΕΣΚΟ το 
1966). Η Επιτροπή αποτελείται από δώδεκα ανεξάρτητους εμπει-
ρογνώμονες, οι μισοί από τους οποίους επιλέγονται από τη ΔΟΕ 
και οι άλλοι μισοί από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Με απόφαση του Εκτελε-
στικού Συμβουλίου της ΟΥΝΕΣΚΟ που επιβεβαιώθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, η εντολή της Επιτροπής διευρύν-
θηκε για να καλύψει και τη Σύσταση της ΟΥΝΕΣΚΟ για το καθε-
στώς του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης εκπαίδευσης 
(1997).127 Ως απόρροια αυτής της απόφασης, ο τίτλος της Επιτρο-
πής μεταβλήθηκε σε «Κοινή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ΔΟ-
Ε/ΟΥΝΕΣΚΟ για την εφαρμογή των συστάσεων σχετικά με το 
καθεστώς των εκπαιδευτικών]. Άλλο παράδειγμα αποτελεί η Κοι-
νή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την εποπτεία του δικαιώματος 
στην εκπαίδευση που θεσμοθετήθηκε από το Εκτελεστικό Συμ-
βούλιο του Οργανισμού.128 Συγκροτείται από δύο αντιπροσώπους 
της Επιτροπής για τα Κοινωνικά, Οικονομικά και Πολιτιστικά Δι-

                             

127. Απόφαση 157 EX/Decision 6.3. 
128. Η Κοινή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ιδρύθηκε δυνάμει της Απόφα-

σης162 EX/Decision 5.4. 
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καιώματα και δύο της Επιτροπής Συμβάσεων και Συστάσεων. Οι 
αρμοδιότητες της Κοινής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων περιλαμβά-
νουν τη διατύπωση συστάσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Οικονομικού και Κοινωνικού 
Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση, όπως επί-
σης και για την προώθηση της πρωτοβουλίας για την Εκπαίδευση 
για Όλους και για την παροχή συμβουλών σχετικά με την ανάπτυ-
ξη δεικτών ως προς αυτό το δικαίωμα. 

77.  Μπορεί η ΟΥΝΕΣΚΟ να δέχεται αναφορές για φερόμενες παρα-
βιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου; 

Η ΟΥΝΕΣΚΟ διαθέτει μία διαδικασία για την εξέταση αναφορών 
από φερόμενα ως θύματα ή από οποιοδήποτε άτομο, ομάδα ατό-
μων ή από κάποια εθνική ή διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση που 
έχει αξιόπιστη γνώση για κάποια φερόμενη παραβίαση των δικαι-
ωμάτων του ανθρώπου που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότη-
τας του οργανισμού, δηλαδή της εκπαίδευσης, των επιστημών, του 
πολιτισμού και της επικοινωνίας. Αυτές οι καταγγελίες αποκαλού-
νται «αναφορές». Οι «αναφορές», μαζί με τις όποιες σχετικές απα-
ντήσεις και σχόλια των κυβερνήσεων, εξετάζονται κεκλεισμένων 
των θυρών από την Επιτροπή Συμβάσεων και Συστάσεων του Ε-
κτελεστικού Συμβουλίου. Εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων κυβερ-
νήσεων μπορούν να λάβουν μέρος σε συνεδριάσεις της Επιτροπής 
για να παράσχουν επιπρόσθετες πληροφορίες ή να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Η Επιτροπή εξετάζει πρώτα 
το παραδεκτό της κάθε αναφοράς και κατόπιν, αν την κηρύξει πα-
ραδεκτή και θεωρήσει ότι χρήζει περαιτέρω δράσης, επιδιώκει την 
εύρεση φιλικής λύσης που να προωθεί τα δικαιώματα του ανθρώ-
που εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της ΟΥΝΕΣΚΟ. Το 
επόμενο βήμα της Επιτροπής είναι να υποβάλει μία εμπιστευτική 
έκθεση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΟΥΝΕΣΚΟ, το οποίο 
μπορεί να αναλάβει τη δράση που θεωρεί κατάλληλη. 

Ο ξεχωριστός χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας έγκειται στο 
ότι δεν βασίζεται σε κάποια σύμβαση και επομένως μια αναφορά 
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μπορεί να υποβληθεί κατά οποιουδήποτε κράτους στη βάση της 
ιδιότητάς του ως μέλος της ΟΥΝΕΣΚΟ. Όλα τα στάδια αυτής της 
διαδικασίας καλύπτονται από εμπιστευτικότητα. Η Επιτροπή συν-
διαλέγεται με τις εμπλεκόμενες κυβερνήσεις και ενεργεί με πνεύμα 
συμβιβασμού και αμοιβαίας κατανόησης και όχι ως διεθνές δικαι-
οδοτικό όργανο. Επιπλέον, το παραδεκτό των αναφορών υπόκει-
ται, ως προς κάποια σημεία, σε λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις 
σε σύγκριση με κάποιες άλλες διεθνείς και περιφερειακές διαδικα-
σίες που εξετάζουν φερόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου. Για παράδειγμα, δεν απαιτείται να εξαντληθούν όλα τα 
εσωτερικά ένδικα μέσα, αλλά αρκεί η απόδειξη ότι έχει γίνει προ-
σπάθεια για την εξάντλησή τους. Επίσης, το γεγονός ότι μία υπό-
θεση εξετάζεται από άλλο διεθνή οργανισμό δεν εμποδίζει το να 
εξεταστεί και από τη διαδικασία της ΟΥΝΕΣΚΟ. 

Από το 1978 ως το 2011 εξετάστηκαν 566 αναφορές από την 
Επιτροπή Συμβάσεων και Συστάσεων, από τις οποίες οι 360 έτυ-
χαν ικανοποιητικής επίλυσης, κυρίως μέσω διαλόγου ανάμεσα στη 
Επιτροπή και τα εμπλεκόμενα κράτη. Οι εκθέσεις και οι υποθέσεις 
που εξετάστηκαν από την Επιτροπή είναι εμπιστευτικές, αλλά 
σύμφωνα με τους Κανόνες Διαδικασίας που ενέκρινε το Εκτελε-
στικό Συμβούλιο το 2010 (και συγκεκριμένα τον Κανόνα 29), τα 
προστατευόμενα έγγραφα του Συμβουλίου καθίστανται κατά κα-
νόνα προσβάσιμα στο κοινό μετά από περίοδο είκοσι ετών.129 

Η Επιτροπή δεν εξετάζει μόνο ατομικές και συγκεκριμένες υ-
ποθέσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά και 
«ζητήματα» μαζικών, συστηματικών ή κατάφωρων παραβιάσεων. 
Θεωρείται ότι υφίσταται ζήτημα όταν υπάρχει είτε σωρεία ατομι-
κών υποθέσεων που συνιστούν ένα σταθερό τύπο κατάφωρων πα-
ραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, είτε όταν υπάρχει μία 
πολιτική αντίθετη με τα δικαιώματα του ανθρώπου που εφαρμόζε-
ται κατά νόμο ή στην πράξη από ένα κράτος. Αναφορές που απο-

                             

129. Κανόνες Διαδικασίας του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΟΥΝΕ-
ΣΚΟ, 2010, <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001874/187481e.pdf>. 
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δεικνύουν την ύπαρξη ενός τέτοιου «ζητήματος» εξετάζονται σε 
δημόσιες συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή της Γενι-
κής Διάσκεψης. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει χρήση αυτής της δια-
δικασίας. 

78.  Ποια είναι η συνεισφορά της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(∆ΟΕ) στην προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών; 

Η ΔΟΕ, που λειτουργεί από το 1919 και έγινε δεκτή ως ειδικευμέ-
νη οργάνωση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών το 1946, επι-
διώκει την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω των δραστηριο-
τήτων της στον κοινωνικό και εργασιακό τομέα. Αυτός ο στόχος 
είναι γνωστός ως η επίτευξη της «Αξιοπρεπούς Εργασίας». Η βά-
ση των δράσεων της ΔΟΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι η 
θέσπιση διεθνών εργασιακών κανόνων και η επίβλεψη της εφαρ-
μογής τους από τα κράτη μέλη της οργάνωσης, καθώς και η παρο-
χή τεχνικής βοήθειας στα κράτη καθώς και σε άλλους φορείς για 
να θέσουν σε ισχύ αυτούς τους κανόνες και τις αρχές.130 

Η ΔΟΕ είναι ένας τριμερής οργανισμός, που σημαίνει ότι όλα 
τα όργανά του για τη χάραξη πολιτικών έχουν στη σύνθεσή τους 
εκπροσώπους κυβερνήσεων, εργοδοτών και εργαζομένων, οι οποί-
οι συμμετέχουν με ίσα δικαιώματα στη λήψη αποφάσεων και στις 
εποπτικές διαδικασίες της οργάνωσης. 

Οι διεθνείς εργασιακοί κανόνες υιοθετούνται από το κύριο όρ-
γανο της ΔΟΕ, τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας, με τη μορφή συμ-
βάσεων ή συστάσεων. Οι συμβάσεις σχετίζονται με τα βασικά δι-
καιώματα του ανθρώπου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΔΟΕ, 
όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η κατάργηση της αναγκα-
στικής εργασίας, η μη διάκριση στην εργασία και την απασχόλη-
ση, η παιδική εργασία, κ.ο.κ. Επίσης, θέτουν κανόνες σε τομείς 
όπως οι συνθήκες εργασίας, η ασφαλής απασχόληση και υγεία, η 
κοινωνική ασφάλεια, οι βιομηχανικές σχέσεις, η πολιτική απασχό-

                             

130. Το 1969 απονεμήθηκε στη ΔΟΕ το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.  
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λησης και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Τέλος, προβλέ-
πουν την προστασία συγκεκριμένων ομάδων, όπως οι γυναίκες, οι 
μετανάστες, οι αυτόχθονες λαοί και οι ιθαγενείς. 

79.  Ποιοι είναι οι εποπτικοί μηχανισμοί της ∆ΟΕ; 

Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες για την επίβλεψη της εφαρμογής 
των κανόνων της ΔΟΕ. Όταν τα κράτη επικυρώνουν μια σύμβαση 
αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδικές 
εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για την εφαρμογή 
των διατάξεών της. Αυτές οι εκθέσεις πρέπει πάντα να διαβιβάζο-
νται από τις κυβερνήσεις στις οργανώσεις των εργαζομένων και 
των εργοδοτών σε κάθε χώρα, οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν 
σχόλια. Μια ανεξάρτητη εικοσαμελής Επιτροπή Εμπειρογνωμό-
νων για την Εφαρμογή των Συμβάσεων και των Συστάσεων εξετά-
ζει τις εκθέσεις και εκφέρει άποψη σχετικά με το βαθμό συμμόρ-
φωσης εκ μέρους των κυβερνήσεων. Στην αξιολόγησή της, η Επι-
τροπή επιτρέπει μια ελαστικότητα στην εφαρμογή μιας σύμβασης, 
ωστόσο οι διαφορές στα πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά συστή-
ματα δεν μεταβάλλουν τις υποχρεώσεις των κυβερνήσεων, ειδικά 
ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Η Επιτροπή υ-
ποβάλλει έκθεση στην ετήσια Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας, η οποία 
εξετάζεται από την Επιτροπή της Διάσκεψης για την Εφαρμογή 
των Συνθηκών και των Συστάσεων. Αυτή η Επιτροπή είναι ένα 
τριμερές όργανο που αποτελείται από εκπροσώπους κυβερνήσεων, 
εργαζομένων και εργοδοτών. Με το πέρασμα των χρόνων, οι κα-
νονιστικές και εποπτικές δραστηριότητες της ΔΟΕ άσκησαν σημα-
ντική επιρροή στην αλλαγή της κοινωνικής και εργατικής νομοθε-
σίας των κρατών μελών και συνέβαλαν στη βελτίωση των συνθη-
κών εργασίας και της ζωής των εργαζομένων. 

Στις χώρες όπου υπάρχουν δυσκολίες συμμόρφωσης με τις 
συμβάσεις, η ΔΟΕ παρέχει βοήθεια για την εξεύρεση λύσεων εφό-
σον εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον. Αυτό γίνεται μέσω ενός δι-
κτύου τεχνικών συμβούλων σε όλο τον κόσμο, καθώς και με διά-
φορα άλλα μέσα. Η τεχνική βοήθεια της ΔΟΕ σε όλους τους τομείς 
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δράσης της βασίζεται στους κανόνες που έχει θεσπίσει. Επιπλέον, 
τα κράτη υποχρεούνται να υποβάλλουν έκθεση για τις πιθανές δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν ως προς την επικύρωση των συμβά-
σεων της ΔΟΕ. 

80.  Μπορεί η ∆ΟΕ να δεχτεί αναφορές για φερόμενες παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου; 

Πέρα από την τακτική εποπτική δράση της ΔΟΕ, που βασίζεται σε 
εκθέσεις των κυβερνήσεων, ο Καταστατικός Χάρτης της ΔΟΕ 
προβλέπει δύο διαδικασίες εξέτασης αναφορών για την εφαρμογή 
των εργασιακών κανόνων. Η πρώτη επιτρέπει σε κάθε οργάνωση 
εργοδοτών ή εργαζομένων να παραστεί ενώπιον της ΔΟΕ ισχυρι-
ζόμενη ότι ένα κράτος μέλος απέτυχε να συμμορφωθεί με τις υπο-
χρεώσεις του που απορρέουν από μια σύμβαση που έχει επικυρώ-
σει. Μια ειδική τριμερής Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΔΟΕ εξετάζει την υπόθεση για να εξακριβώσει αν η σύμβαση 
εφαρμόζεται στην πράξη. 

Η δεύτερη διαδικασία επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να υπο-
βάλλει αναφορά κατά άλλου κράτους μέλους εφόσον θεωρεί ότι το 
εν λόγω κράτος δεν διασφαλίζει την αποτελεσματική τήρηση ο-
ποιασδήποτε συνθήκης που επικύρωσαν και τα δύο. Αναφορά 
μπορεί επίσης, να υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο είτε με δική 
του πρωτοβουλία είτε μετά τη λήψη μιας αναφοράς από έναν εκ-
πρόσωπο στην ετήσια Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να διορίσει μια ερευνητική επιτροπή για να διε-
ρευνήσει πλήρως την αναφορά, βεβαιώνοντας τα πραγματικά πε-
ριστατικά και προβαίνοντας σε συστάσεις. Η προσφυγή στο μηχα-
νισμό της ερευνητικής επιτροπής έπεται της κατ’ εξακολούθηση 
μη-συμμόρφωσης ενός κράτους μέλους που κατηγορείται για συ-
στηματικές και σοβαρές παραβιάσεις. Αν η κυβέρνηση που ερευ-
νάται δεν αποδεχθεί τα ευρήματα της επιτροπής μπορεί να παρα-
πέμψει την υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτό δεν έχει συμ-
βεί ακόμα, καθώς οι εμπλεκόμενες κυβερνήσεις έχουν σε γενικές 
γραμμές αποδεχθεί τα ευρήματα των επιτροπών αυτών. Η ΔΟΕ 
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επικαλέστηκε ένα Άρθρο του Καταστατικού της Χάρτη που της 
επιτρέπει να λάβει και άλλα μέτρα για να βεβαιωθεί ότι δίνεται η 
δέουσα συνέχεια σε μια αναφορά, ζητώντας τη βοήθεια άλλων διε-
θνών οργανισμών και κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο. Ο αριθμός 
παραστάσεων και αναφορών που έχουν λάβει χώρα είναι σχετικά 
περιορισμένος (έως σήμερα 11 ερευνητικές επιτροπές έχουν συ-
σταθεί), άπτονταν ωστόσο σημαντικών ζητημάτων, ιδιαίτερα σε 
σχέση με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τις διακρίσεις και την 
αναγκαστική εργασία. 

81. Με ποια διαδικασία η ∆ΟΕ περιφρουρεί τα δικαιώματα των συν-
δικαλιστικών ενώσεων; 

Το 1950 η ΔΟΕ θέσπισε μια ειδική διαδικασία, συμπληρωματική 
των γενικών εποπτικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις 
συμβάσεις της, για να εξετάζει φερόμενες παραβιάσεις των συνδι-
καλιστικών δικαιωμάτων, καθώς επίσης και των δικαιωμάτων των 
οργανώσεων των εργοδοτών. Αναφορές μπορούν να υποβληθούν 
από τις οργανώσεις των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή και από 
τις κυβερνήσεις. Στην πράξη, οι περισσότερες αναφορές υποβάλ-
λονται από εθνικές ή διεθνείς συνδικαλιστικές ενώσεις και αφο-
ρούν σε όλα τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομέ-
νων αυτών που δεν καλύπτονται από τις δύο βασικές συμβάσεις: 
τη Σύμβαση (Αρ. 87) σχετικά με τη Συνδικαλιστική Ελευθερία και 
την Προστασία του Συνδικαλιστικού Δικαιώματος (1948) και τη 
Σύμβαση (Αρ. 98) σχετικά με την Εφαρμογή των Αρχών του Δι-
καιώματος της Συλλογικής Οργάνωσης και Διαπραγμάτευσης 
(1949). Οι αναφορές μπορούν να αφορούν σε κάθε κυβέρνηση, 
είτε έχει επικυρώσει τις συμβάσεις είτε όχι. Η τριμερής Επιτροπή 
του Διοικητικού Συμβουλίου για την Ελευθερία του Συνεταιρίζε-
σθαι εξετάζει τους ισχυρισμούς και μπορεί να παραπέμψει τις α-
ναφορές για περαιτέρω διερεύνηση σε μια Επιτροπή Έρευνας και 
Συμβιβασμού για τη Συνδικαλιστική Ελευθερία. Στην πράξη αυτή 
η Επιτροπή έχει εξετάσει σχεδόν όλες τις αναφορές που υποβλή-
θηκαν. Οι συστάσεις της Επιτροπής αποτελούν το έναυσμα για την 
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ανάληψη δράσης από τους αρμόδιους φορείς, η οποία περιλαμβά-
νει από την ανάκληση ή την τροποποίηση νομοθεσίας και την α-
ποκατάσταση απολυμένων εργατών μέχρι την απελευθέρωση φυ-
λακισμένων συνδικαλιστών. Σε κάποιες περιπτώσεις μετατράπη-
καν οι θανατικές ποινές που είχαν επιβληθεί σε συνδικαλιστές. 
Μεταξύ 1952 και 2011 η Επιτροπή έλαβε και εξέτασε περίπου 
2500 αναφορές. 

82. Ποιους κανόνες έχει υιοθετήσει η ∆ΟΕ σχετικά με τις συνέπειες 
της παγκοσμιοποίησης στην προστασία των εργασιακών δικαιω-
μάτων; 

Τον Ιούνιο του 1998, η ΔΟΕ υιοθέτησε τη Διακήρυξη για τις Βα-
σικές Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία, η οποία συνοδεύε-
ται από οδηγίες για την εφαρμογή της. Η Διακήρυξη αναγνωρίζει 
τις νέες προκλήσεις που επιφέρουν η διαδικασία της παγκοσμιο-
ποίησης και η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου στον αγώνα για τα 
δικαιώματα των εργαζομένων. Η κατάργηση των προσκομμάτων 
στο εμπόριο οδηγεί συχνά τις κυβερνήσεις σε αποψίλωση των ε-
σωτερικών κανόνων, προκειμένου να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη 
ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων και της εγχώριας 
βιομηχανίας. Αυτές οι αλλαγές κατέστησαν αναγκαία την επανα-
βεβαίωση των κοινωνικών πολιτικών, ενώ η Διακήρυξη αποβλέπει 
στη διασφάλιση μιας κοινωνικής προόδου που να συμβαδίζει με 
την οικονομική ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό η Διακήρυξη υπο-
γραμμίζει τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας και όλων των 
κρατών μελών της ΔΟΕ «να σέβονται, να προωθούν και να πραγ-
ματώνουν καλή τη πίστη» τις τέσσερις αρχές που αναγνωρίζονται 
στις οχτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ. Αυτές είναι: το δικαί-
ωμα του συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων και των εργοδοτών και 
η αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος στη συλλογική 
διαπραγμάτευση (Συμβάσεις Αρ. 87 και 98), η εξάλειψη όλων των 
μορφών αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας (Συμβάσεις Αρ. 
29 και 105), η αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας 
(Συμβάσεις Αρ. 138 και 182), και η εξάλειψη των διακρίσεων σχε-
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τικά με την εργασία και την απασχόληση (Συμβάσεις Αρ. 100 και 
111). Η Διακήρυξη απαγορεύει τη χρησιμοποίηση των εργασιακών 
κανόνων για σκοπούς εμπορικού προστατευτισμού και διαβεβαιώ-
νει ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα οποιασδήποτε χώρας στην πα-
ραγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών δεν θα πρέπει να επη-
ρεάζεται από τη Διακήρυξη και την εφαρμογή της. 

Τα κράτη υποχρεούνται να προστατεύουν αυτές τις αρχές στην 
εσωτερική τους νομοθεσία και πρακτική. Παράλληλα, η Διακήρυ-
ξη αναγνωρίζει την υποχρέωση της ΔΟΕ να συνδράμει τα κράτη 
μέλη στην επίτευξη των στόχων αυτών, χρησιμοποιώντας πλήρως 
τους θεσμικούς, επιχειρησιακούς και οικονομικούς της πόρους 
έτσι ώστε να προωθηθούν οι θεμελιώδεις Συμβάσεις και να δημι-
ουργηθεί κλίμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Η Διακήρυξη θέσπισε ένα Πλαίσιο Εφαρμογής αποτελούμενο 
από μέτρα προώθησης για την επίτευξη αυτών των στόχων, το ο-
ποίο τροποποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2010. Το Πλαίσιο στηρίζεται 
σε δύο διαδικασίες υποβολής εκθέσεων: την Ετήσια Επισκόπηση 
και την Παγκόσμια Έκθεση. Λόγω της φύσης τους ως προωθητικά 
μέτρα, οι διαδικασίες αυτές συμπληρώνουν και δεν υποκαθιστούν 
τους θεσπισμένους εποπτικούς μηχανισμούς της ΔΟΕ. Υπάρχει 
επίσης, ένα μεγάλο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για την εφαρμο-
γή αυτών των δικαιωμάτων, το οποίο συμπληρώνει το ήδη υπάρ-
χον Διεθνές Πρόγραμμα για την Εξάλειψη της Παιδικής Εργασίας. 

Η Ετήσια Επισκόπηση αποτελεί προσαρμογή του μηχανισμού 
που προβλέπεται από το Άρθρο 19 παράγραφος 5 (ε) του Καταστα-
τικού της Χάρτη. Συνίσταται στις εκθέσεις των κυβερνήσεων ανα-
φορικά με τις προσπάθειες για την τήρηση των αρχών και δικαιωμά-
των που εξειδικεύονται στη Διακήρυξη από μέρους των κρατών με-
λών που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει όλες τις θεμελιώδεις Συμβά-
σεις της ΔΟΕ. Αυτές οι εκθέσεις, που εξετάζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, αποτελούν ένα σημείο αναφοράς έναντι του οποίου οι 
χώρες μπορούν να αξιολογήσουν την πρόοδό τους. Η Παγκόσμια 
Έκθεση, που υποβάλλεται κάθε χρόνο από τον Γενικό Διευθυντή 
της ΔΟΕ στη Διεθνή Διάσκεψη, εξετάζει την κατάσταση σε σχέση 
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με τις τέσσερις κατηγορίες αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία. Η 
έκθεση λειτουργεί ως βάση για την αξιολόγηση της αποτελεσματι-
κότητας της αρωγής που παρέχει ο Οργανισμός καθώς και για τον 
καθορισμό των μελλοντικών προτεραιοτήτων, έτσι ώστε η ΔΟΕ, 
μέσα από τις δραστηριότητές της στον τομέα της τεχνικής συνεργα-
σίας, να μπορεί να ενισχύει τα μέλη της στην εφαρμογή των Θεμε-
λιωδών Αρχών και Δικαιωμάτων.131 Στο κείμενο συμπερασμάτων 
της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη 
τον Ιούλιο του 2000, τα κράτη δεσμεύτηκαν να βελτιώσουν την 
ποιότητα της εργασίας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, όπως και 
να προωθήσουν όλες τις συναφείς πρωτοβουλίες της ΔΟΕ. Η ΔΟΕ 
συμμετέχει επίσης σε αρκετές δράσεις υπό την αιγίδα άλλων οργα-
νισμών που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους δικούς της κανόνες 
και αρχές, όπως το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών 
(τέσσερις από τις εννέα αρχές αφορούν σε εργασιακά δικαιώματα), 
και τα Κείμενα Στρατηγικής για τη Μείωση της Φτώχειας. 

 

 

 

 

 

 

 

–Ποιο είναι το όνειρό 
σου όταν μεγαλώσεις; 
- Να βρω μια δουλειά! 

                             

131. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη και την εφαρ-
μογή της βλ. <http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclara-
tion/lang--en/index.htm>. 
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83. Ποιες άλλες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η ∆ΟΕ σχετικά με την 
κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης; 

Η ΔΟΕ συγκρότησε μια Παγκόσμια Επιτροπή για την Κοινωνική 
Διάσταση της Παγκοσμιοποίησης για να εξετάσει τις κοινωνικές 
της επιπτώσεις. Του έργου της Επιτροπής, που πραγματοποίησε 
την πρώτη της συνάντηση τον Μάρτιο του 2002, ηγήθηκαν δύο 
Αρχηγοί Κρατών ενώ τα μέλη της προέρχονταν από όλες τις περι-
οχές του κόσμου. Απώτερος σκοπός της ήταν να βρει τρόπους με 
τους οποίους η παγκοσμιοποίηση να μπορέσει να συνεισφέρει στη 
μείωση της φτώχειας και της ανεργίας και στην προώθηση της α-
νάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της αειφόρου ανάπτυξης. Απέ-
βλεπε επίσης στην προβολή συγκεκριμένων δράσεων που θα κα-
θοδηγούσαν και θα διαμόρφωναν τη διαδικασία της παγκοσμιο-
ποίησης προς την κατεύθυνση της δίκαιης διανομής των ωφελημά-
των της. Το 2004 η Επιτροπή παρουσίασε την Τελική της Έκθεση, 
με τίτλο «Μια Δίκαιη Παγκοσμιοποίηση: Δημιουργία Ευκαιριών 
για Όλους».132 Στην Έκθεση αυτή, η Επιτροπή διατύπωσε μια σει-
ρά προτάσεων για τη μεταβολή των επιπτώσεων της παγκοσμιο-
ποίησης και διέκρινε δύο στάδια για την εφαρμογή τους. Κατά το 
πρώτο στάδιο θα επιδιώκονταν η ευαισθητοποίηση των εμπλεκό-
μενων φορέων και η προσέλκυση της απαραίτητης στήριξης, ενώ 
το δεύτερο θα περιλάμβανε την ανάληψη δράσεων για τον επανα-
προσανατολισμό της παγκοσμιοποίησης σύμφωνα με τις συστά-
σεις της Έκθεσης.133 

Ένα σημαντικό θετικό βήμα ήταν η υιοθέτηση, στις 10 Ιουνίου 
2008, κατά την 97η σύνοδο της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας, της 
Διακήρυξης της ΔΟΕ για την Κοινωνική Δικαιοσύνη για μια Δί-

                             

132. Σχετικά με την έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για την Κοινωνι-
κή Διάσταση της Παγκοσμιοποίησης βλ. <http://www.ilo.org/ fairglobaliza-
tion/report/lang--en/index.htm>. 

133. «Μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση: Πώς να επιτευχθεί» [«A Fair Global-
ization: Making it Happen»], Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(http://www.ilo.org/fairglobalization/follow/lang--en/index.htm). 
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καιη Παγκοσμιοποίηση. Η Διακήρυξη εκφράζει το σύγχρονο όρα-
μα για την αποστολής της ΔΟΕ στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. 
Στο κείμενο αυτό, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων και των ορ-
γανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών από 182 κράτη 
μέλη έδωσαν έμφαση στον κομβικό ρόλο της Οργάνωσης για την 
επίτευξη προόδου και κοινωνικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης. Δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τα μέσα που δια-
θέτει η ΔΟΕ για την προαγωγή αυτών των στόχων μέσα από το 
Πρόγραμμα για την Αξιοπρεπή Εργασία.134 Η Διακήρυξη θεσμο-
θετεί την έννοια της Αξιοπρεπούς Εργασίας που ανέπτυξε η ΔΟΕ 
ήδη από το 1999, τοποθετώντας την στο κέντρο των πολιτικών της 
Οργάνωσης. 

Η 100η σύνοδος της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας, που έλαβε 
χώρα τον Ιούνιο του 2011, ενέκρινε ένα σύνολο διεθνών κανόνων 
για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας δεκάδων εκατομμυρίων 
οικιακών εργαζομένων ανά τον κόσμο. Αυτοί οι κανόνες εμπεριέ-
χονται στη Σύμβαση Αρ. 189 για την αξιοπρεπή εργασία των οικι-
ακών εργαζομένων και στην υποστηρικτική Σύσταση Αρ. 201. 

84. Ποια είναι η συνεισφορά της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας 
στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των θεμελιωδών ελευθεριών; 

Η Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας είναι η μεγαλύτερη ειδι-
κευμένη οργάνωση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Ιδρύ-
θηκε το 1945 με αποστολή να ανυψώσει το επισιτιστικό επίπεδο 
όλων των λαών, να βελτιώσει την αγροτική παραγωγικότητα και 
τις συνθήκες του αγροτικού πληθυσμού. Η Οργάνωση επιδιώκει να 

                             

134. Η Αξιοπρεπής Εργασία αποτελεί μια έννοια που έχει αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο της ΔΟΕ και βασίζεται στην εργασιακή απασχόληση, κοινωνική προ-
στασία, κοινωνικό διάλογο και την αρχή της τριμερούς σύνθεσης, και θεμελιώ-
δεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με 
το Πρόγραμμα βλ.<http://www.ilo.org/global/about_the_ilo/decend-work-
agenda/lang--en/index.htm>. 
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εξαλείψει τη φτώχεια και την πείνα μέσω της αγροτικής ανάπτυ-
ξης, του βελτιωμένου επισιτισμού και της επισιτιστικής ασφάλει-
ας. Απώτερος σκοπός της είναι να καλύψει τις ανάγκες τόσο των 
σημερινών όσο και των μελλοντικών γενεών, προωθώντας μια α-
νάπτυξη που δεν υποβαθμίζει το περιβάλλον και είναι τεχνικά κα-
τάλληλη, οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά αποδεκτή. Διοικητικό 
όργανο της Οργάνωσης είναι η Διάσκεψη των κρατών μελών, που 
λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια και είναι επιφορτισμένη να ελέγ-
χει το έργο της Οργάνωσης και να εγκρίνει ένα Πρόγραμμα Εργα-
σίας και Προϋπολογισμού για την επόμενη διετία. Ο ρόλος της 
Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας στο πεδίο των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου απορρέει κυρίως από την Παγκόσμια Διάσκεψη 
Κορυφής για τον Επισιτισμό που πραγματοποιήθηκε το 1996. 
Σύμφωνα με το στόχο 7.4 του Σχεδίου Δράσης της Διάσκεψης, το 
στρατηγικό πλαίσιο της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας για 
το 2000-2015 περιλαμβάνει μια προσέγγιση για την επισιτιστική 
ασφάλεια που βασίζεται στα δικαιώματα του ανθρώπου. Επιπλέον, 
το 2002, η Οργάνωση φιλοξένησε την ‘Παγκόσμια Διάσκεψη Κο-
ρυφής για τον Επισιτισμό: Πέντε Χρόνια Μετά’, η οποία υιοθέτη-
σε μια Διακήρυξη που «επαναβεβαιώνει το δικαίωμα που έχει ο 
καθένας για πρόσβαση σε ασφαλή και θρεπτική τροφή». 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Επισιτιστική Ασφά-
λεια, που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2009, υιοθέτησε μια Δια-
κήρυξη, η οποία ανανέωσε τη δέσμευση για τη βιώσιμη και όσο το 
δυνατόν συντομότερη εξάλειψη της πείνας από τον πλανήτη. Η 
Διακήρυξη απηύθυνε έκκληση για την παροχή αυξημένης βοήθει-
ας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα της γεωργίας και 
υπογράμμισε τις προσπάθειες των κυβερνήσεων για την επίτευξη 
μέχρι το 2015 των επιμέρους επιδιώξεων που εμπίπτουν στον Α-
ναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας Αρ. 1 (εξάλειψη της ακραίας έν-
δειας και της πείνας) καθώς και των στόχων των Παγκόσμιων Δι-
ασκέψεων Κορυφής για τον Επισιτισμό. 
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85.  Ποια είναι η συνεισφορά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 
στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των θεμελιωδών ελευθεριών; 

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), η ειδικευμένη οργάνωση 
των Ηνωμένων Εθνών για την υγεία, ιδρύθηκε στις 7 Απριλίου 
1948. Στόχος της ΠΟΥ είναι η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού 
επιπέδου υγείας για όλους τους ανθρώπους. Στο Καταστατικό της, 
η υγεία αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου, 
γεγονός που επαναβεβαιώθηκε στη Διακήρυξη για την Παγκόσμια 
Υγεία του 1998. Διοικητικό όργανο της ΠΟΥ είναι η Παγκόσμια 
Συνέλευση Υγείας, που αποτελείται από αντιπροσώπους των 194 
κρατών μελών. Τα κύρια καθήκοντα της Παγκόσμιας Συνέλευσης 
Υγείας είναι η έγκριση του προγράμματος και του προϋπολογι-
σμού της ΠΟΥ για κάθε διετία και η λήψη αποφάσεων για σημα-
ντικά ζητήματα πολιτικής. Η ΠΟΥ δρα ως η διευθύνουσα και συ-
ντονιστική αρχή για διεθνείς δραστηριότητες στον τομέα της υγεί-
ας. Η Οργάνωση λαμβάνει αποφάσεις για πολιτικές που αφορούν 
σε διεθνή ζητήματα υγείας, προωθεί διεθνείς συμφωνίες για πολι-
τικές υγείας, ενθαρρύνει τον εξορθολογισμό και την κινητοποίηση 
πόρων για την υγεία και υποστηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
εντοπίζοντας τις ανάγκες τους σε εξωτερική βοήθεια. Η Παγκό-
σμια Συνέλευση Υγείας έχει υιοθετήσει διάφορους κανονισμούς 
που αποβλέπουν στην πρόληψη της διεθνούς εξάπλωσης ασθε-
νειών και διάφορες αποφάσεις για θέματα που σχετίζονται με την 
πραγμάτωση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο Διεθνές 
Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώ-
ματα, όπως η διατροφή, η οικογενειακή υγεία και η ιατρική έρευ-
να. Έχει οργανώσει επίσης ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την υγεία και τα δικαιώματα 
του ανθρώπου, στις οποίες περιλαμβάνονται η εκπαίδευση και επι-
μόρφωση του προσωπικού των αρμόδιων φορέων καθώς και η συ-
γκέντρωση σχετικής βιβλιογραφίας, η συγκρότησης μιας βάσης 
δεδομένων με τους αρμόδιους οργανισμούς και φορείς, και η σύ-
νταξη κατευθυντήριων γραμμών για μια προσέγγιση της φυματίω-
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σης βασισμένη στα δικαιώματα του ανθρώπου. Η Παγκόσμια Έκ-
θεση Υγείας δημοσιεύεται από τον ΠΟΥ ετησίως. Η έκδοση του 
2008 εστίασε στην ανάγκη προώθησης της πρωτογενούς ιατρικής 
περίθαλψης. Η έκθεση του 2010 αναφέρεται στα μέτρα που μπο-
ρούν να λάβουν τα κράτη για την ανάπτυξη των συστημάτων χρη-
ματοδότησης της υγείας με στόχο τη διασφάλιση της καθολικής 
πρόσβασης στο σύστημα υγείας. Προτείνει επίσης τρόπους για μια 
ποιοτικότερη υποστήριξη εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας στις 
προσπάθειες των χωρών με χαμηλό εθνικό προϊόν προκειμένου να 
επιτευχθούν η καθολική κάλυψη και η βελτίωση των αποτελεσμά-
των στο χώρο της υγείας. 

86. Ποια είναι η προσφορά του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Παιδιά στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών; 

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) έχει ως 
αρμοδιότητα να υπερασπίζει τα δικαιώματα των παιδιών, να βοηθά 
στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών και να αυξάνει τις ευ-
καιρίες που έχουν για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
τους. 

Η δράση της UNICEF καθοδηγείται από τις διατάξεις και τις 
αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα δύο 
Προαιρετικά Πρωτόκολλά της. Η διαδικασία αναφορών που προ-
βλέπεται από το τρίτο προαιρετικό πρωτόκολλο αναμένεται να 
επηρεάσει το έργο της UNICEF όταν τεθεί σε ισχύ (βλ. Ερωτήσεις 
42-43). Δεδομένου ότι η UNICEF είναι επίσης αρμόδια να προω-
θεί τα ίσα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, η Σύμβα-
ση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεως κατά των 
Γυναικών έχει κεντρική θέση στο έργο της. Άλλοι διεθνείς κανόνες 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου που καθοδηγούν τις πρακτικές 
δραστηριότητες της UNICEF είναι οι Συμβάσεις Αρ. 138 και 182 
της ΔΟΕ και η Σύμβαση της Χάγης για τη Διακρατική Υιοθεσία. 
Τα γραφεία της UNICEF συνεργάζονται με εθνικούς φορείς προ-
κειμένου να χαράξουν προσεγγίσεις βασισμένες στα δικαιώματα 
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του ανθρώπου ως προς σύνθετα προβλήματα που επηρεάζουν την 
πραγμάτωση αυτών των δικαιωμάτων όπως: η μητρική θνησιμότη-
τα, ο ιός HIV/AIDS, η παιδική εργασία, ο υποσιτισμός, η βία κατά 
των παιδιών και η πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση. Με 
στόχο να συνεισφέρει σε έναν «Κόσμο Κατάλληλο για τα Παιδιά», 
η UNICEF δίνει έμφαση στην άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην 
προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών και 
την προοδευτική και συνεχή επίτευξη των στόχων για την ανθρώ-
πινη ανάπτυξη. 

87. Ποια είναι η προσφορά του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών 
για την Ανάπτυξη στην προαγωγή και προστασία των δικαιωμά-
των του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών; 

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη ιδρύθηκε 
το 1965 και στοχεύει στην προώθηση της τεχνικής και οικονομικής 
προόδου στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το Πρόγραμμα προωθεί την 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στους τομείς της δη-
μοκρατικής διακυβέρνησης, της μείωσης της φτώχειας, της πρό-
ληψης κρίσεων και της ανάκαμψης, της ενέργειας και του περι-
βάλλοντος, της τεχνολογίας της πληροφόρησης και των επικοινω-
νιών, καθώς και της καταπολέμησης του ιού του HIV/AIDS. Τον 
Δεκέμβριο του 2011, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ανάπτυξη είχε παρουσία στο έδαφος 177 χωρών. Τα κυριότερα 
προγράμματα και πολιτικές του καθορίζονται από ένα Εκτελεστικό 
Συμβούλιο 36 μελών που αποτελείται από εκπροσώπους αναπτυγ-
μένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Ο κύριος στόχος του Προ-
γράμματος είναι η παροχή βοήθειας στις χώρες και η διάδοση των 
ενδεδειγμένων λύσεων μέσα από τη δημιουργία ενός παγκόσμιου 
δικτύου καθώς και μέσα από την εξασφάλιση, χάρις σε αυτού του 
είδους τη συνεργασία, μιας πιο αποτελεσματικής χρήσης των πό-
ρων των Ηνωμένων Εθνών και της διεθνούς βοήθειας. Κάθε χρόνο 
από το 1990, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανά-
πτυξη παρουσιάζει την Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη. 
Στόχος της είναι να θέσει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της αναπτυ-
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ξιακής διαδικασίας σε ότι αφορά στη συζήτηση και τις πολιτικές 
για την οικονομία, και να προχωρήσει πέρα από το εισόδημα για 
την αξιολόγηση του επιπέδου της μακροπρόθεσμης ευημερίας των 
ατόμων. Το σύστημα δεικτών για την ανθρώπινη ανάπτυξη εξελί-
χτηκε σταδιακά και πλέον μετά την έκθεση του 2010 χρησιμοποι-
ούνται τέσσερις συνιστώσες.135 Κάθε Έκθεση εστιάζει σε συγκε-
κριμένο θέμα της εκάστοτε επικαιρότητας για την ανάπτυξη και 
παρέχει ρηξικέλευθες αναλύσεις και συστάσεις για πολιτικές. Για 
παράδειγμα, η έκθεση του 2011 ήταν αφιερωμένη στο θέμα «Βιω-
σιμότητα και αίσθημα δικαιοσύνης: ένα καλύτερο μέλλον για ό-
λους». Η έκθεση υποστηρίζει ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
μπορεί να επιτευχθεί με τον πλέον δίκαιο και αποτελεσματικό τρό-
πο εφόσον αντιμετωπιστούν οι ανισότητες που αφορούν στην υ-
γεία, την εκπαίδευση, το εισόδημα και το φύλο ταυτόχρονα με την 
ανάγκη για παγκόσμια δράση με στόχο την παραγωγή ενέργειας 
και την προστασία των οικοσυστημάτων. Τα μηνύματα των εκθέ-
σεων αυτών και τα εργαλεία για την εφαρμογή τους έχουν γίνει 
αποδεκτά σε όλο τον κόσμο, όπως αποδεικνύει η έκδοση εθνικών 
εκθέσεων για την ανθρώπινη ανάπτυξη σε περισσότερες από 140 
χώρες. Η Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη είναι κείμενο ανε-
ξάρτητο, προϊόν μιας επίλεκτης ομάδας που αποτελείται από κο-
ρυφαίους επιστήμονες, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της ανάπτυξης και μέλη του αρμόδιου Γραφείου του 
Προγράμματος. Ετησίως η Έκθεση μεταφράζεται σε περισσότερες 
από 12 γλώσσες και διατίθεται σε περισσότερες από 100 χώρες. 

88.  Πώς συνδέονται οι δραστηριότητες της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Εμπορίου με τα δικαιώματα του ανθρώπου; 

Τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) όσο και η Παγκό-
σμια Τράπεζα έχουν επικριθεί για το ότι δεν αναπτύσσουν στο 

                             

135. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το σύστημα δεικτών για την 
ανθρώπινη ανάπτυξη βλ. <http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/>.  



Μέρος Ι 200 

πλαίσιο της δράσης τους μια συνεπή πολιτική και πρόγραμμα ερ-
γασιών για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια η 
Παγκόσμια Τράπεζα συνδέει κατά τρόπο πιο ρητό και ευθύ την 
πολιτική δανεισμού της με τα δικαιώματα του ανθρώπου καθώς 
και άλλα σχετικά θέματα, όπως η ανακούφιση της φτώχειας. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει εστιάσει στην επισιτιστική ασφά-
λεια θεσπίζοντας ένα Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Παγκόσμιας 
Επισιτιστικής Κρίσης, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα συνδεόμενα 
με αυτή προβλήματα. Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί μέρος της 
Νέας Συμφωνίας του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας για την 
Παγκόσμια Πολιτική Επισιτισμού, που έχει εγκριθεί από 150 χώ-
ρες. Μέχρι τον Απρίλιο του 2011, το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
είχε εγκρίνει το ποσό των 1479,1 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ 
από το οποίο 1148,7 εκατομμύρια είχαν ήδη χορηγηθεί με τη μορ-
φή βοήθειας έως τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Το Πρόγραμμα έχει 
ενισχύσει σχεδόν 40 εκατομμύρια άτομα που βρίσκονταν σε ευά-
λωτη θέση καλύπτοντας σε 44 χώρες.136 Η Τράπεζα συμμετείχε 
επίσης στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για την Επισιτιστική 
Ασφάλεια (Μαδρίτη, Ισπανία, Ιανουάριος του 2009). 

Εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης κατά πό-
σο αρμόζει να ενεργεί η Τράπεζα ως πολιτικός ή ηθικός μεταρ-
ρυθμιστής, σε ποιο βαθμό της επιτρέπει το καταστατικό της να 
αντιμετωπίζει θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που και όχι μόνο καθαρά οικονομικά ζητήματα και πόσο συνεπής 
είναι η ανάμειξή της σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πα-
ρόμοιοι προβληματισμοί ισχύουν και για το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο. Στην περίπτωση του ΔΝΤ, ωστόσο, η πολιτική των προϋ-
ποθέσεων (conditionality), η οποία επιτάσσει την περιστολή των 
δαπανών της κυβέρνησης και του δημόσιου τομέα ως όρο για το 
δανεισμό, συνεχίζει να προκαλεί αντιπαράθεση. Πολλά τμήματα 
της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζουν ότι αυτές οι πολιτικές 

                             

136. Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Παγκόσμιας Επισιτιστικής Κρίσης, 
Παγκόσμια Τράπεζα (http://www.worldbank.org/foodcrisis/bankinitiatives.htm). 
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οδήγησαν σε μείωση των δαπανών σε κρίσιμους κοινωνικούς το-
μείς, όπως η εκπαίδευση και η υγεία, και κατέστησαν τη θέση των 
φτωχών αγροτικών πληθυσμών περισσότερο επισφαλή. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει βρεθεί στο 
επίκεντρο πολλών και σημαντικών αντιπαραθέσεων σχετικά με τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και την ανάπτυξη. Μια τέτοια αντιπα-
ράθεση αφορά στην εισαγωγή μιας κοινωνικής ρήτρας, που ενσω-
ματώνει τα δικαιώματα ανθρώπου και τους εργασιακούς κανόνες 
στη Γενική Συμφωνία για τους Δασμούς και το Εμπόριο του 1994. 
Στην Υπουργική Διάσκεψη της Ντόχα καθώς και στην προηγούμε-
νη Υπουργική Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη, 
οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εί-
ναι ο αρμόδιος οργανισμός σε ότι αφορά στους διεθνώς αναγνωρι-
σμένους θεμελιώδεις εργασιακούς κανόνες. Το κεντρικό ζήτημα 
αυτής της αντιπαράθεσης συνδέεται με τους εμπορικούς περιορι-
σμούς και το κατά πόσο θα πρέπει να επιβάλλονται σε αγαθά που 
παρασκευάζονται κατά παραβίαση των ουσιωδών εργασιακών κα-
νόνων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Υπάρχει σημαντική 
διάσταση απόψεων ως προς αυτό το θέμα, με την συνεχιζόμενη 
αντιπαράθεση να εστιάζει άλλοτε στην ενσωμάτωση μιας ρητής 
διάταξης και άλλοτε στην επανερμηνεία της Γενικής Συμφωνίας 
ώστε να ενσωματωθούν οι παράμετροι που αφορούν στα δικαιώ-
ματα του ανθρώπου και τους εργασιακούς κανόνες στο σύστημα 
επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. 

Επίσης αντικείμενο αντιπαράθεσης αποτελούν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες στην εφαρμογή των 
υποχρεώσεών τους που πηγάζουν από τις συμφωνίες του ΠΟΕ, 
ιδιαίτερα σε σχέση με τη γεωργία (επισιτιστική ασφάλεια) και την 
πνευματική ιδιοκτησία (πρόσβαση σε φάρμακα, βιοποικιλότητα). 
Στην 4η Υπουργική Διάσκεψη της Ντόχα, Κατάρ (Νοέμβριος του 
2001), οι Υπουργοί ενέκριναν αρκετές αποφάσεις, οι οποίες απο-
σαφήνιζαν τις υποχρεώσεις των αναπτυσσόμενων χωρών αναφορι-
κά με αρκετά ζητήματα που συνδέονταν με την εφαρμογή των 
Συμφωνιών του ΠΟΕ. Τα ζητήματα που δεν διευθετήθηκαν συμ-
φωνήθηκε να αντιμετωπιστούν από ένα Πρόγραμμα Εργασίας, 
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γνωστό και ως Κύκλος της Ντόχα ή Ατζέντα της Ντόχα για την 
Ανάπτυξη. Μετά τη Ντόχα, οι επόμενες υπουργικές συναντήσεις 
πραγματοποιήθηκαν στο Κανκούν (2003) και στο Χονγκ Κονγκ 
(2005). Σχετικές διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα στη Γενεύη 
(2004, 2006, 2008), στο Παρίσι (2005) και στο Πότσνταμ (2007). 
Μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων τον Ιούλιο του 
2008 στη Γενεύη, η διαδικασία έχει παγώσει και μέχρι τον Δεκέμ-
βριο του 2011 ο κύκλος δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. 

Περιφερειακές πράξεις και διαδικασίες για τα δικαιώματα 
του ανθρώπου 

89.  Πώς προστατεύει το Συμβούλιο της Ευρώπης τα ατομικά και πο-
λιτικά δικαιώματα; 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, που ιδρύθηκε το 1949 και εδρεύει στο 
Στρασβούργο, θέσπισε ένα μηχανισμό για την προστασία των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου το 1950, υπό την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θε-
μελιωδών Ελευθεριών (επίσης γνωστή ως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου). Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ 
στις 3 Σεπτεμβρίου 1953. Περιλαμβάνει κυρίως ατομικά και πολι-
τικά δικαιώματα και αναφέρει στο Προοίμιό της ότι οι κυβερνή-
σεις των Ευρωπαϊκών χωρών είναι αποφασισμένες «να κάνουν το 
πρώτο βήμα για τη συλλογική εφαρμογή ορισμένων από τα δικαιώ-
ματα που αναφέρονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου». Τα συμβαλλόμενα κράτη διασφαλίζουν βασι-
κά ατομικά και πολιτικά δικαιώματα όχι μόνο στους πολίτες τους, 
αλλά σε όλα τα άτομα «που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους». 
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Τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν πλέον αυξηθεί σε 
σαράντα εφτά.137 Είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης να επικυρώσουν τη Σύμβαση και να δε-
χτούν το δικαίωμα ατομικής προσφυγής καθώς και τη δικαιοδοσία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η 
Σύμβαση συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε από 14 Πρωτόκολλα που 
αφορούν σε θέματα ουσίας ή σε πρακτικά ζητήματα που συνδέο-
νται με τη λειτουργία του Δικαστηρίου. 

Ο μηχανισμός για τη διασφάλιση της εφαρμογής των δικαιωμά-
των που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση αποτελεί-
ται σήμερα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου. Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου. Η αρ-
μοδιότητα αυτών των οργάνων καλύπτει τόσο διακρατικές όσο και 
ατομικές προσφυγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρ-
χονται από ομάδες ατόμων ή ΜΚΟ. 

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι νομικά δεσμευτικές και 
επομένως τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να τις εφαρμό-
σουν. Συνήθως τα κράτη προβαίνουν σε νομοθετικές ή άλλες τρο-
ποποιήσεις γενικότερου χαρακτήρα (πιο συχνά για να αποτρέψουν 
την επανάληψη της παραβίασης) συμμορφούμενα έτσι με τις απο-
φάσεις του Δικαστηρίου σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Τέτοια πα-
ραδείγματα είναι τα ακόλουθα: η Αυστρία, η Γερμανία και η 
Τουρκία τροποποίησαν τους νόμους τους σχετικά με την προφυ-
λάκιση. Το Ηνωμένο Βασίλειο άλλαξε τους κανονισμούς των φυ-
λακών για να συμμορφωθεί με μια απόφαση σχετικά με το δικαίω-

                             

137. Αλβανία, Ανδόρρα, Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βοσ-
νία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, 
Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, 
Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούρ-
γο, Μάλτα, Μονακό, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτο-
γαλία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Ρωσία, Σαν Μαρίνο, Σερβία, 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΠΓΔΜ, 
Τουρκία, Ουκρανία, και Ηνωμένο Βασίλειο. 
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μα αυλισμού. Η Ολλανδία εισήγαγε τροποποιήσεις στο νόμο περί 
στρατιωτικής πειθαρχίας. Η Βουλγαρία πραγματοποίησε μια ση-
μαντική αναδιάρθρωση της ποινικής διαδικασίας και η Γαλλία άλ-
λαξε τις πειθαρχικές διαδικασίες συγκεκριμένων επαγγελματικών 
οργάνων και κατέστησε τα πρακτικά τους δημόσια. Επιπλέον, το 
Δικαστήριο απαιτεί συχνά από τα κράτη να καταβάλλουν τα δικα-
στικά έξοδα καθώς και αποζημίωση στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα 
των οποίων τα δικαιώματα παραβιάστηκαν. Το 2008, το Δικαστή-
ριο εξέδωσε 1545 αποφάσεις, σε 1543 εκ των οποίων διαπιστώθη-
καν παραβιάσεις της Σύμβασης. Το 2009 και το 2010 το Δικαστή-
ριο εξέδωσε 1625 και 1499 αποφάσεις αντίστοιχα. Το Πρωτόκολ-
λο Αρ. 14 της Σύμβασης τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2010 μετά 
την επικύρωσή του από όλα τα κράτη μέρη της Σύμβασης. Έχο-
ντας ως στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας του Δικαστηρίου, 
το Πρωτόκολλο ενισχύει τη δυνατότητα διήθησης των καταφανώς 
απαράδεκτων προσφυγών, εισάγει ένα νέο κριτήριο για το παρα-
δεκτό που αφορά σε υποθέσεις όπου ο προσφεύγων δεν υπέστη 
σημαντική βλάβη και τέλος προβλέπει μέτρα για την αποτελεσμα-
τική διαχείριση επαναλαμβανόμενων υποθέσεων. 

90.  Πώς προστατεύει το Συμβούλιο της Ευρώπης τα οικονομικά, κοι-
νωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα; 

Τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα αναγνωρί-
ζονται από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (1961), που αναθεω-
ρήθηκε το 1996. Ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρ-
της τέθηκε σε ισχύ το 1999. Τα συμβαλλόμενα μέρη138 συμφώνη-
σαν να διασφαλίσουν τα δικαιώματα στην κατοικία, την υγεία, την 
εκπαίδευση, την εργασία, την κοινωνική προστασία και την ελευ-
θερία μετακίνησης χωρίς καμία διάκριση στη βάση της φυλής, του 

                             
138. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, 27 κράτη είχαν κυρώσει τον Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Χάρτη και 31 κράτη είχαν κυρώσει τον Αναθεωρημένο Κοινωνι-
κό Χάρτη. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών βλ Human 
Rights Major International Instruments, Status as 30 June 2011 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212642m.pdf). 
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φύλου, της ηλικίας, του χρώματος, της γλώσσας, της θρησκείας, 
της γνώμης, της εθνικής καταγωγής, του κοινωνικού περίγυρου, 
της κατάστασης της υγείας ή της σχέσης με εθνική μειονότητα. Ο 
Χάρτης συγκροτεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, που επιβλέπει την εφαρμογή του. Κάθε συμβαλλό-
μενο μέρος οφείλει να υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή, 
στην οποία αναφέρει πώς εφαρμόζεται ο Χάρτης τόσο κατά νόμο 
όσο και στην πράξη. Η Επιτροπή εξετάζει τις εκθέσεις και δημο-
σιεύει κάθε χρόνο τα «συμπεράσματά» της αναφορικά με τις επι-
δόσεις των κρατών μερών. 

Σύμφωνα με ένα Πρωτόκολλο του 1995 που τέθηκε σε ισχύ το 
1998 μπορούν να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινω-
νικών Δικαιωμάτων συλλογικές προσφυγές για παραβιάσεις του 
Χάρτη. Συλλογικές προσφυγές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν: 
οι Ευρωπαϊκές Οργανώσεις Εργαζομένων και Εργοδοτών, η Ευ-
ρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων, η Ένωση 
BUSINESSEUROPE (πρώην Ένωση των Βιομηχανικών και Ερ-
γοδοτικών Συνομοσπονδιών της Ευρώπης), η Διεθνής Οργάνωση 
Εργοδοτών και οι Ευρωπαϊκές ΜΚΟ που έχουν συμβουλευτικό 
καθεστώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και οι εθνικές οργα-
νώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστικές ενώσεις και εθνικές ΜΚΟ, 
εφόσον το εμπλεκόμενο κράτος έχει παραχωρήσει με δήλωσή του 
αυτό το δικαίωμα. Εάν ένα κράτος δεν αναλάβει καμία δράση σχε-
τικά με μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δι-
καιωμάτων, τότε η Επιτροπή Υπουργών μπορεί να απευθύνει σύ-
σταση σε αυτό το κράτος, ζητώντας του να αλλάξει την κατάσταση 
τόσο όσον αφορά στη νομοθεσία όσο και στην πράξη. 

Ο σκοπός της διαδικασίας των συλλογικών προσφυγών είναι η 
αύξηση της συμμετοχής των εργατών, των εργοδοτών και των 
ΜΚΟ. Η διαδικασία αυτή συνιστά ένα από τα αρκετά μέτρα για τη 
βελτίωση της εφαρμογής των κοινωνικών δικαιωμάτων που προ-
βλέπονται από το Χάρτη. Στην πρώτη συλλογική προσφυγή που 
κατατέθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Νομικών κατά της Πορτογα-
λίας και αφορούσε στην ειδική προστασία των παιδιών από σωμα-
τικούς και ηθικούς κινδύνους (Άρθρο 7), η Επιτροπή διαπίστωσε 
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ότι η Πορτογαλία παραβίασε τις υποχρεώσεις της που απορρέουν 
από τον Χάρτη. 

91.  Ποιοι άλλοι κανόνες, μηχανισμοί και δραστηριότητες έχουν θε-
σπιστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης; 

Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και 
της Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας προ-
βλέπει τη δημιουργία ενός μη–δικαστικού προληπτικού μηχανι-
σμού για την προστασία ατόμων που στερούνται την ελευθερία 
τους. Αυτός ο μηχανισμός βασίζεται στη συστηματική εποπτεία 
και τις διερευνητικές επισκέψεις εκ μέρους των ανεξάρτητων ε-
μπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανι-
στηρίων (βλ. επίσης Ερώτηση 29). Λαμβάνοντας υπόψη τα πορί-
σματά τους, η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις (και εξουσιοδοτεί-
ται ως ύστατη λύση να τις δημοσιοποιήσει) και υποβάλλει ετήσιες 
εκθέσεις στην Επιτροπή των Υπουργών. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης θεωρεί επίσης τεράστιας σημασίας 
το ζήτημα της ισότητας γυναικών και ανδρών και την καταπολέ-
μηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Η Συντονιστική Επι-
τροπή για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών έχει αναλά-
βει δράσεις σε θέματα όπως η βία κατά των γυναικών και η πορ-
νεία και έχει διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις που στηρίζονται 
σε λεπτομερείς αναλύσεις. Στις 7 Απριλίου 2011, η Επιτροπή Υ-
πουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε μια νέα πράξη 
ορόσημο, τη Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή της Βίας 
κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας. Πρόκειται 
για την πρώτη νομικά δεσμευτική πράξη που θεσμοθετεί ένα νομι-
κό πλαίσιο για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, την 
προστασία των θυμάτων και τον τερματισμό της ατιμωρησίας των 
παραβατών. Προβλέπει επίσης τη σύσταση μιας διεθνούς ομάδας 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της ε-
φαρμογής της σε εθνικό επίπεδο. Το 1994, εγκαινιάστηκε η ιδέα 
της «δημοκρατίας ισότητας» με στόχο την ισομερή συμμετοχή 
(50-50) γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδο-
ξίας, που συστάθηκε το 1994, στοχεύει στην αξιολόγηση της απο-
τελεσματικότητας των εθνικών και διεθνών μέτρων για την κατα-
πολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Η Επιτροπή αυτή 
εξετάζει τις αποτυχίες στην εφαρμογή των κανόνων που αφορούν 
σε αυτά τα ζητήματα και μέσα από μια προσέγγιση που προσδιορί-
ζεται ειδικά για κάθε χώρα, συγκεντρώνει και διαδίδει «καλά πα-
ραδείγματα» και συνεργάζεται με εθνικές και τοπικές ΜΚΟ στην 
υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δρα επίσης στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης. Στόχος του είναι η ενίσχυση και επαύξηση της ελευ-
θερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης όπως και του δικαιώ-
ματος αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών. 

Στη δεκαετία του 1990, το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε 
δύο κανονιστικές πράξεις στον τομέα της προστασίας των δικαιω-
μάτων των μειονοτήτων: τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Περιφερεια-
κών ή Μειονοτικών Γλωσσών (1992) και τη Σύμβαση Πλαίσιο για 
την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (1995) (βλ. Ερώτηση 
49). Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε από τη Σύμ-
βαση Πλαίσιο, επιβλέπει την εφαρμογή της από τα συμβαλλόμενα 
κράτη και υιοθετεί ξεχωριστές γνώμες για κάθε κράτος, οι οποίες 
υποβάλλονται στη συνέχεια στην Επιτροπή Υπουργών. Η Συμβου-
λευτική Επιτροπή, που αποτελείται από 18 ανεξάρτητους εμπειρο-
γνώμονες, εξετάζει τις κρατικές εκθέσεις ενώ έχει επίσης αναπτύ-
ξει την πρακτική να πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις στα κράτη 
μέρη. 

Το 2005, το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε τη Σύμβαση 
για τη Δράση κατά της Σωματεμπορίας, που τέθηκε σε ισχύ τον 
Φεβρουάριο του 2008. Η Σύμβαση θεσπίζει έναν εποπτικό μηχα-
νισμό που αποτελείται από δύο όργανα: την Επιτροπή για τη Δρά-
ση κατά της Σωματεμπορίας, ένα τεχνικό όργανο που αποτελείται 
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, και την Επιτροπή των Με-
ρών, ένα πολιτικό σώμα αποτελούμενο από αντιπροσώπους των 
κρατών μερών της Σύμβασης. Στην πρώτη συνάντησή της στο 
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Στρασβούργο από 5 έως 8 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή των Με-
ρών εξέλεξε την πρώτη σύνθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων.139 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου, 
γνωστή ως η Επιτροπή της Βενετίας, είναι το συμβουλευτικό όρ-
γανο του Συμβουλίου της Ευρώπης για συνταγματικά ζητήματα. 
Από τη σύστασή της, το 1990, η Επιτροπή της Βενετίας στοχεύει 
στην τήρηση των αρχών της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του κράτους δικαίου. Η Επιτροπή δραστηριοποιεί-
ται στους ακόλουθους τομείς: παροχή νομικών συμβουλών στα 
κράτη μέλη, αρωγή σχετικά με την εκλογική νομοθεσία και παρα-
κολούθηση εκλογών, συνεργασία με συνταγματικά δικαστήρια και 
περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών. 

Ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, που συγκροτήθηκε 
από την Επιτροπή Υπουργών το 1999 με αρμοδιότητα να προάγει 
την ευαισθητοποίηση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Επίτρο-
πος πραγματοποιεί επισκέψεις σε χώρες και εκδίδει εκθέσεις για 
την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου που παρουσιάζο-
νται στη Επιτροπή Υπουργών και στην Κοινοβουλευτική Συνέ-
λευση του Οργανισμού. Ο Επίτροπος, δημοσιεύει επίσης θεματικές 
συστάσεις για διάφορα ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
στοχεύει στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση ως προς τα δικαιώματα 
του ανθρώπου και στην ενίσχυση των αρμόδιων εθνικών θεσμών 
στα κράτη μέλη. 

                             

139. Η 10η συνάντηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Δράση κατά 
της Εμπορίας Ανθρώπων πραγματοποιήθηκε στις 21-24 Ιουνίου 2011 στο 
Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου και υιοθετήθηκε η οριστι-
κή αξιολόγηση των εκθέσεων για την Αυστρία, την Κύπρο και τη Δημοκρα-
τία της Σλοβακίας. Βλ. <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/-
default_en.asp>. 
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92.  Περιλαμβάνονται η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συστάθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993, 
μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Συνθήκη του Μάαστριχτ). Μέχρι το 2009, η ΕΕ λειτουργούσε ως 
η οροφή τριών πυλώνων: της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που προη-
γουμένως ονομαζόταν Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και είχε 
ιδρυθεί με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, της Κοινής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και της Συνεργα-
σίας στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέ-
σεων. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατέστη με τη Συνθήκη του Μάα-
στριχτ το μεγαλύτερο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H 
Συνθήκης της Λισαβόνας, που υπογράφτηκε στις 13 Δεκεμβρίου 
2007, τροποποίησε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη 
θέση της σε ισχύ το 2009, οι υπάρχουσες Κοινότητες και πυλώνες 
συνενώθηκαν και δημιουργήθηκε έτσι μία ενιαία οντότητα, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι η μόνη που διαθέτει πλέον νομική 
προσωπικότητα. 

Μολονότι οι συνθήκες που προηγήθηκαν της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (όπως για παράδειγμα η Συνθήκη που ίδρυσε 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα) δεν αναφέρονταν ρητά στα δικαιώμα-
τα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, οι πολιτικές που 
υιοθετούνταν από τα όργανα της Κοινότητας και τους αρχηγούς 
των κρατών μελών διέπονταν από τις αρχές της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
οι οποίες ήταν κοινές σε όλα τα κράτη μέλη. Ειδικότερα, το Δικα-
στήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισε ότι οι αρχές αυτές 
αποτελούσαν μέρος του κοινοτικού δικαίου, διασφαλίζοντας έτσι 
ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου θα λαμβάνονταν πλήρως υπόψη 
στην απονομή δικαιοσύνης. 

Η συμφωνία του Μάαστριχτ ενσωμάτωσε τις αρχές αυτές στο 
κύριο μέρος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τη 
θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Άρθρο 2 της ενο-
ποιημένης απόδοσης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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(ΣΕΕ) προβλέπει ότι «η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προ-
σώπων που ανήκουν σε μειονότητες.» Το Άρθρο 49 της ενοποιημέ-
νης Συνθήκης θέτει την τήρηση αυτών των αρχών και αξιών ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την προσχώρηση ενός νέου κράτους 
μέλους. Επιπλέον, το Άρθρο 7 επιτρέπει την επιβολή ποινών στα 
κράτη μέλη που διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμά-
των του ανθρώπου, με τις οποίες αναστέλλονται ορισμένα δικαιώ-
ματα που απορρέουν από την εφαρμογή των Συνθηκών. Η Συνθή-
κη επιτάσσει επίσης ότι «η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή 
(θα) έχει ως γνώμονα … τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οι-
κουμενικότητα και το αδιαίρετο των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των θεμελιωδών ελευθεριών» (ενοποιημένη απόδοση της ΣΕΕ, 
Τίτλος V, Άρθρο 21). 

93.  Ποια είναι τα κύρια γνωρίσματα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου; 

Οι κύριες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, ως προς τρίτες χώρες, αποτελούνταν 
έως το 2009 από δράσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από τη μια 
και της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 
από την άλλη. Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθύνει η Ευ-
ρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης υπό τη διεύθυνση του 
Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις 
και την Πολιτική Ασφάλειας. 

H Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει την προσέγγιση που προηγου-
μένως ακολουθούσε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ενσωματώνει 
στις διμερείς συμφωνίες για το εμπόριο και τη συνεργασία με τρί-
τες χώρες μια «ρήτρα δικαιωμάτων του ανθρώπου». Σύμφωνα με 
τη ρήτρα, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της 
δημοκρατίας αποτελεί «ουσιώδες στοιχείο» αυτών των συμφω-
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νιών. Σε περίπτωση παραβίασης, η συμφωνία μπορεί να αναστα-
λεί. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση στην προαγωγή του 
διαλόγου και των θετικών μέτρων και όχι στην επιβολή ποινών. 
Παραδείγματα τέτοιων συμφωνιών που ενσωματώνουν αυτή τη 
ρήτρα αποτελούν οι Συμφωνίες για την Ευρω-Μεσογειακή Σύνδε-
ση και οι Συμφωνίες του Κοτονού (πρώην Συμβάσεις Λομέ) που 
υπογράφτηκαν με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού τον Ιούνιο του 2000. 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (που αντικατέστησε την «Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που» το 2006), χορηγούνται κονδύλια για τη στήριξη δράσεων 
στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του εκδημοκρατι-
σμού και της πρόληψης συρράξεων. Ο προϋπολογισμός για τα έτη 
2007-2013 ανέρχεται σε 1.104 εκατομμύρια Ευρώ και τον διαχει-
ρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπικουρούμενη από μια επιτρο-
πή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία.140 Το Ευ-
ρωπαϊκό Μέσο απευθύνεται κυρίως προς τους ΜΚΟ, αναγνωρίζο-
ντας έτσι τη σημαντική προσφορά τους στην προώθηση των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας. Συμπληρώνει επί-
σης άλλα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας που εκτελούνται σε 
συνεργασία με κυβερνήσεις (όπως τα προγράμματα PHARE, 
THACIS, etc.) δεδομένου ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις είναι 
δυνατό να τεθούν σε εφαρμογή από διάφορους εταίρους, ιδιαίτερα 
ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς, χωρίς την προηγούμενη συναίνε-
ση της κυβέρνησης της χώρας εκτέλεσης. 

Κοινές στρατηγικές, κοινές θέσεις καθώς και δράσεις από κοι-
νού είναι τα κύρια νομικά εργαλεία της εξωτερικής δράσης της 
ΕΕ. Ένας αξιοσημείωτος αριθμός από αυτές εστιάζουν στα δι-

                             

140. Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 2006, για την Καθιέρωση ενός 
Χρηματοδοτικού Μέσου για την Προαγωγή της Δημοκρατίας και των Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου Παγκοσμίως, βλ. <http://eur-lex.europa.eu/ LexUriS-
erv/ LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1889:EL:HTML>.  
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καιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία ή περιέχουν σε σημα-
ντικό βαθμό στοιχεία δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από το 2003, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει την πρακτική της πραγματοποί-
ησης αποστολών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλει-
ας και Άμυνας. Τις κατευθυντήριες γραμμές για αυτές τις αποστο-
λές, που είναι εγκατεστημένες σε διάφορα σημεία του πλανήτη και 
στοχεύουν στην προώθηση της παγκόσμιας ασφάλειας, έθεσε το 
«Έγγραφο του Συμβουλίου για τη Διάχυση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου στην ΚΕΠΠΑ και τις άλλες πολιτικές της ΕΕ» που υιο-
θετήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 2006.141 Σήμερα, τις αποστολές 
συνοδεύουν γραμματείες για τα δικαιώματα του ανθρώπου ή σχε-
τικοί εμπειρογνώμονες προκειμένου να διασφαλισθεί η προώθηση 
της «ατζέντας» της ΕΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου. 

Η Ετήσια Έκθεση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου της ΕΕ, η 
οποία παραθέτει μια επισκόπηση όλων των κοινών στρατηγικών, 
θέσεων και δράσεων που σχετίζονται με τα δικαιώματα του αν-
θρώπου, αποτελεί μια βάση για να καταστεί η πολιτική της Ένω-
σης σε αυτόν τον τομέα πιο αποτελεσματική και συνεπής. Επιπλέ-
ον, η ΕΕ υιοθέτησε τον Δεκέμβριο του 2001 τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τους Διαλόγους επί θεμάτων Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου, οι οποίες δεσμεύουν την ΕΕ να προβάλλει τα θέματα των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου σε όλες τις συναντήσεις της με τρίτες χώρες και θέτουν τις 
προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων διαλόγων. 
Από τότε, το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε μια σειρά κατευθυντήρι-
ων γραμμών για τα δικαιώματα του ανθρώπου που λειτουργούν ως 
πλαίσιο για την προστασία και προώθησή τους σε τρίτες χώρες. Το 
2008, το Συμβούλιο εξέδωσε παρόμοιες κατευθυντήριες γραμμές 

                             

141. Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έγγραφο 

του Συμβουλίου για τη Διάχυση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην 

ΚΕΠΠΑ και τις άλλες πολιτικές της ΕΕ [«Mainstreaming human rights 

across CFSP and other EU policies»], Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2006 (10076/06),  

<http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news66.pdf>. 
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για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την καταπο-
λέμηση όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος τους, για τη θανα-
τική ποινή, τα βασανιστήρια και τους υπερασπιστές των δικαιωμά-
των του ανθρώπου. 

Επιπλέον, οι διακοινώσεις προς τις αρχές τρίτων χωρών, που 
συχνά πραγματοποιούνται με εμπιστευτικότητα, χρησιμοποιούνται 
για να μεταφέρουν τυχόν ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχε-
τικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η ΕΕ εξουσιοδοτείται επί-
σης να προβαίνει σε δημόσιες διακηρύξεις, με τις οποίες καλεί μια 
κυβέρνηση ή άλλους φορείς να σεβαστούν τα δικαιώματα του αν-
θρώπου ή επιδοκιμάζει τυχόν θετικές εξελίξεις. 

94. Ποιος είναι ο σκοπός του Χάρτη για τα Θεμελιώδη ∆ικαιώματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων 
των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Κολωνίας και του 
Ταμπέρε, που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 1999 
αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας διακήρυξε πα-
νηγυρικά τον Δεκέμβριο του 2000 ένα Χάρτη Θεμελιωδών Δικαι-
ωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης έχει ως στόχο να κα-
θοδηγήσει τις δράσεις των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, να καταστήσει τα δικαιώ-
ματα αυτά πιο γνωστά και να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω τους 
πολίτες ως προς τα δικαιώματά τους. Το πεδίο εφαρμογής του 
Χάρτη καθορίζεται στο Άρθρο 51 (1). «Απευθύνεται στα θεσμικά 
και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης 
της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη μέλη, μόνο 
όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης». Ο Χάρτης δεσμεύει τα 
κράτη μέλη σε τομείς που υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιό-
τητά τους. 

Ο Χάρτης ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό το πρότυπο των διατά-
ξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και περιέχει επτά κεφάλαια. Το Κεφάλαιο Ι (Αξιοπρέπεια) περι-
λαμβάνει δικαιώματα αναφορικά με τη ζωή και την ακεραιότητα 
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των ατόμων, όπως η απαγόρευση των βασανιστηρίων. Το Κεφά-
λαιο ΙΙ (Ελευθερίες) περιλαμβάνει το δικαίωμα του σεβασμού της 
ιδιωτικής ζωής, το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, της 
θρησκείας και του συνεταιρίζεσθαι καθώς και το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση, την ιδιοκτησία και το άσυλο. Το Κεφάλαιο ΙΙΙ (Ισότη-
τα) περιέχει διατάξεις για τη μη-διάκριση, την πολιτισμική πολυ-
μορφία, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τα δικαιώ-
ματα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία. 
Το Κεφάλαιο ΙV (Αλληλεγγύη) περιέχει το δικαίωμα στην πληρο-
φόρηση και διάφορα εργασιακά δικαιώματα, όπως επίσης και δια-
τάξεις για την ιατρική περίθαλψη και την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Το Κεφάλαιο V (Πολιτικά δικαιώματα) περιλαμβάνει το 
δικαίωμα ψήφου και διοικητικά δικαιώματα ενώ το Κεφάλαιο VI 
(Δικαιοσύνη) το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη και μια αποτελεσμα-
τική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Τέλος, το Κεφάλαιο VII περιέχει 
Γενικές Διατάξεις που αφορούν στο καθεστώς και το πεδίο εφαρ-
μογής του Χάρτη. 

Έως τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Χάρτης 
είχε το καθεστώς μιας διακήρυξης και συνεπώς δεν ήταν νομικά 
δεσμευτικός. Άσκησε ωστόσο σημαντική επιρροή στις αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιοσύνης και στις πολιτικές των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Μετά τη θέση σε ισχύ της εν λόγω 
συνθήκης, η Ένωση αναγνωρίζει ότι «ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 
2000…έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες» (Άρθρο 6 της 
ενοποιημένης ΣΕΕ). 

95.  Ποια κείμενα για τα δικαιώματα του ανθρώπου έχουν υιοθετηθεί 
από τον Οργανισμό Αφρικανικής Ενότητας και στη συνέχεια από 
την Αφρικανική Ένωση; 

Η Συνέλευση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του Οργα-
νισμού Αφρικανικής Ενότητας υιοθέτησε τον Αφρικανικό Χάρτη 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα Δικαιώματα των Λαών 
στις 26 Ιουνίου 1981. Τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 1986 και 
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έχει επικυρωθεί και από τα 53 κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένω-
σης. Η Αφρικανική Ένωση αντικατέστησε τον Οργανισμό Αφρι-
κανικής Ενότητας τον Ιούλιο του 2002 όταν τέθηκε σε ισχύ η Κα-
ταστατική της Πράξη.142 Άλλες κανονιστικές πράξεις για τα δι-
καιώματα του ανθρώπου που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό 
Αφρικανικής Ενότητας είναι η Συνθήκη που ρυθμίζει Συγκεκριμέ-
νες Πτυχές των Προβλημάτων των Προσφύγων στην Αφρική, που 
υιοθετήθηκε το 1969 και τέθηκε σε ισχύ το 1974, καθώς και ο Α-
φρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παι-
διού, που υιοθετήθηκε το 1990 και τέθηκε σε ισχύ το 1999. Τον 
Ιούλιο του 2003, η Αφρικανική Ένωση υιοθέτησε ένα Πρωτόκολ-
λο για τα Δικαιώματα των Γυναικών στην Αφρική. Το Πρωτόκολ-
λο είναι ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες για προώθηση του 
σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών. Κάνει έκκληση μεταξύ 
άλλων για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναι-
κών στην Αφρική και την προώθηση της ισότητας γυναικών και 
ανδρών. 

Το 2007, η Αφρικανική Ένωση υιοθέτησε τον Αφρικανικό 
Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση σε 
μια προσπάθεια να προαχθεί η δημοκρατία στην ήπειρο. Έως τον 
Ιούνιο του 2011, ο Χάρτης δεν είχε ακόμα τεθεί σε ισχύ.143 Άλλη 
σημαντική πράξη είναι ο Αφρικανικός Χάρτης για τη Νεολαία, ο 
οποίος υιοθετήθηκε το 2006 και τέθηκε σε ισχύ στις 8 Αυγούστου 
2009. Ο Χάρτης δημιουργεί ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις 

                             

142. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, 53 κράτη την είχαν κυρώσει. Για τον πλήρη 
κατάλογο των 53 κρατών μερών της Καταστατικής Πράξης της Αφρικανικής 
Ένωσης, βλ. <http://www.au.int/en/treaties>. 

143. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, η Αιθιοπία, Μαυριτανία, Μπουρκίνα Φάσο, 
Γκάνα, Λεσόθο, Ρουάντα, Σιέρρα Λεόνε και η Νότια Αφρική είχαν κυρώσει 
τον Αφρικανικό Χάρτη για την Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνη-
ση. Βλ. Human Rights Major International Instruments, Status as of 30 June 
2011 (http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/ 212642m.pdf). 
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κυβερνήσεις με σκοπό την ανάπτυξη υποστηρικτικών πολιτικών 
και προγραμμάτων για τους νέους.144 

96. Ποια δικαιώματα προστατεύονται από τον Αφρικανικό Χάρτη ∆ι-
καιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών; 

Ο Αφρικανικός Χάρτης, μολονότι εμπνευσμένος από τον Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου, παρουσιάζει αρκετά στοιχεία που τον 
διακρίνουν από άλλες διεθνείς και περιφερειακές κανονιστικές 
πράξεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Συγκεκριμένα αποτελεί 
τη μοναδική πράξη που καλύπτει και τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα αλλά και τα ατομικά και πολιτικά, δίνο-
ντας έτσι έμφαση στο γεγονός ότι όλα τα δικαιώματα του ανθρώ-
που είναι αδιαίρετα και αλληλοεξαρτώμενα. Επιπλέον, ο Χάρτης 
προωθεί τα «δικαιώματα των λαών», με άλλα λόγια, τα συλλογικά 
δικαιώματα ενός λαού ως σύνολο. Συνδεδεμένη με την αρχή των 
δικαιωμάτων των λαών είναι η πεποίθηση ότι τα άτομα μπορούν 
να πραγματώσουν πλήρως τις δυνατότητές τους μόνο ως μέλη μιας 
κοινότητας. Ως τέτοια, τα άτομα έχουν όχι μόνο δικαιώματα αλλά 
και υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα καθήκοντα απέναντι στην 
οικογένεια, την κοινωνία, το κράτος και τη διεθνή κοινότητα. Ο 
Χάρτης επιβάλλει στα κράτη το καθήκον να διασφαλίζουν την ά-
σκηση του δικαιώματος στην ανάπτυξη. 

97. Ποιοι μηχανισμοί έχουν δημιουργηθεί για την εφαρμογή του Α-
φρικανικού Χάρτη; 

Το 1987, συστάθηκε σύμφωνα με τον Χάρτη μια Αφρικανική Επι-
τροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών για να δι-
ασφαλίσει την προώθηση και την προστασία τους στην Αφρική. 

                             

144. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, 24 κράτη είχαν κυρώσει τον Αφρικανικό 
Χάρτη για τη Νεολαία. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών 
βλ. Human Rights Major International Instruments, Status as of 30 June 2011 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/ 212642m.pdf). 
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Αυτή η Επιτροπή, που εδρεύει στην Μπαντζούλ, Γκάμπια, έχει 11 
μέλη που επιλέγονται για την ακεραιότητα και τις ικανότητές τους 
και τα οποία υπηρετούν με την προσωπική τους ιδιότητα και όχι 
ως κυβερνητικοί αντιπρόσωποι. Οι δύο ετήσιες συνεδριάσεις της 
Επιτροπής πραγματοποιούνται όχι μόνο στη διοικητική της έδρα 
αλλά και σε άλλες αφρικανικές χώρες έτσι ώστε οι εργασίες της να 
γίνουν ευρέως γνωστές. 

Η Αφρικανική Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με μια σειρά από 
αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν την προστασία των δικαιωμά-
των που προβλέπει ο Χάρτης καθώς και την προώθηση και ανά-
πτυξή τους. Η Επιτροπή εξετάζει με βάση τις περιοδικές εκθέσεις 
των συμβαλλόμενων κρατών τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις 
του Χάρτη και διεξάγει διάλογο με κυβερνητικούς αντιπροσώπους, 
ο οποίος αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των κρατών ως προς την 
εφαρμογή των υποχρεώσεών τους για τα δικαιώματα του ανθρώ-
που. 

Μέλη της Επιτροπής πραγματοποιούν ατομικά επισκέψεις στα 
συμβαλλόμενα κράτη που αποβλέπουν στην προαγωγή των δικαι-
ωμάτων του ανθρώπου. Επιπλέον, η Επιτροπή εκδίδει ερμηνευτι-
κές τοποθετήσεις για συγκεκριμένες διατάξεις του Χάρτη, οι ο-
ποίες συμβάλλουν στην «επίλυση νομικών προβλημάτων που σχετί-
ζονται με τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα δικαιώματα των λαών 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες πάνω στις οποίες οι Αφρικανικές Κυ-
βερνήσεις μπορούν να βασίσουν τη νομοθεσία τους». Τέτοιες τοπο-
θετήσεις έχουν εκδοθεί για θέματα όπως το δικαίωμα στη δίκαιη 
δίκη και ο σεβασμός του ανθρωπιστικού δικαίου. 

Η Επιτροπή έχει ορίσει Ειδικούς Εισηγητές για τις Αυθαίρετες 
και Εξωδικαστικές Εκτελέσεις, τις Φυλακές και τις Συνθήκες Κρά-
τησης, τα Δικαιώματα των Γυναικών, την Ελευθερία της Έκφρα-
σης, τους Υπερασπιστές των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τους 
Πρόσφυγες, τους Αιτούντες Άσυλο, τα Εσωτερικώς Εκτοπισμένα 
Άτομα και τους Μετανάστες. Επίσης έχει συγκροτήσει Ομάδες 
Εργασίας μεταξύ άλλων για τα ακόλουθα θέματα: αυτόχθονες 
πληθυσμοί, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, 
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θανατική ποινή, κατευθυντήριες γραμμές των νήσων Ρομπέν όπως 
και ειδικά ζητήματα που αφορούν στο έργο της Αφρικανικής Επι-
τροπής145. Έχει εξάλλου πραγματοποιήσει αποστολές έρευνας ή 
παρακολούθησης στα συμβαλλόμενα κράτη όπου η κατάσταση 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου προκαλεί σοβαρές ανησυχίες. 

Το Πρωτόκολλο του 1998 που αφορούσε στη δημιουργία ενός 
Αφρικανικού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και 
των Λαών τέθηκε σε ισχύ το 2004. Τον Ιανουάριο του 2006, το 
Εκτελεστικό Συμβούλιο της Αφρικανικής Ένωσης εξέλεξε τους 
πρώτους έντεκα Δικαστές του Δικαστηρίου. Άτομα και ΜΚΟ με 
καθεστώς παρατηρητή στην Επιτροπή μπορούν να φέρουν ενώπιον 
του Δικαστηρίου υποθέσεις σχετικές με παραβιάσεις των δικαιω-
μάτων που προβλέπονται από τον Χάρτη καθώς και με παραβιά-
σεις συμβάσεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου που έχουν επι-
κυρωθεί από το εν λόγω κράτος. Το 2008 με ένα νέο Πρωτόκολλο 
για το Καταστατικό του Αφρικανικού Δικαστηρίου Δικαιοσύνης 
και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Αφρικανικό Δικαστήριο για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών συγχωνεύτηκε με το 
Αφρικανικό Δικαστήριο Δικαιοσύνης. Ως την 31η Δεκεμβρίου 
2011 το νέο Πρωτόκολλο δεν είχε τεθεί ακόμα σε ισχύ.146 

98.  Μπορούν τα κράτη και/ή τα άτομα να υποβάλλουν αναφορές στην 
Αφρικανική Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου και των 
Λαών; 

Ο Αφρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των 
Λαών είναι μοναδικός στο ότι όλα τα συμβαλλόμενα κράτη οφεί-
λουν να αποδέχονται αυτόματα την αρμοδιότητα της Επιτροπής να 
λαμβάνει αναφορές για φερόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
που αυτός προστατεύει. Τέτοιες αναφορές μπορούν να υποβλη-

                             

145. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το έργο της Αφρικανικής Ε-
πιτροπής και τους εισηγητές της βλ. http://www.au.int/en/commission.  

146. Ως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, το Πρωτόκολλο δεν είχε τεθεί σε ισχύ. 
Βλ. <http://www.au.int/en/treaties>.  
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θούν από τα συμβαλλόμενα κράτη όπως και από άτομα και ΜΚΟ, 
υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος που φέρεται ως παραβάτης έχει 
επικυρώσει το Χάρτη. Η διαδικασία στο σύνολό της είναι εμπι-
στευτική, ωστόσο δημοσιεύεται μια περίληψη των υποθέσεων που 
έχουν εξεταστεί στην Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής.147 Η Επιτρο-
πή προετοιμάζει μια έκθεση για τα πραγματικά περιστατικά, τα 
ευρήματα και τις συστάσεις της, η οποία διαβιβάζεται στο εμπλε-
κόμενο κράτος και στη Συνέλευση των Αρχηγών Κρατών και Κυ-
βερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης. Η τελευταία δύναται να α-
ποφασίσει τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων.148 

Αυτή η διαδικασία προβλέπει επίσης τη λήψη προσωρινών μέ-
τρων (επείγουσες εκκλήσεις προς κάποιο κράτος), τα οποία στο-
χεύουν στην πρόληψη ανεπανόρθωτης ζημίας σε βάρος των θυμά-
των των φερόμενων παραβιάσεων του Χάρτη όσο εκκρεμεί η εξέ-
ταση της υπόθεσης από την Επιτροπή. 

99.  Ποιες διεθνείς κανονιστικές πράξεις για τα δικαιώματα του αν-
θρώπου έχουν θεσπιστεί από τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρα-
τών; 

Ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ)149, που ιδρύθηκε το 
1948, είναι ο παλαιότερος περιφερειακός οργανισμός στον κόσμο 
και αποτελείται από 35 κράτη μέλη και ειδικότερα από όλα τα α-
νεξάρτητα κράτη του Δυτικού Ημισφαιρίου, από τον Καναδά ως 
τη Χιλή. Το 1948 υιοθετήθηκε η Αμερικανική Διακήρυξη για τα 
Δικαιώματα και τα Καθήκοντα του Ανθρώπου. Παρόλο που ως 
Διακήρυξη δεν είναι νομικά δεσμευτική, όπως άλλωστε και η Οι-

                             

147. Για περαιτέρω πληροφορίες βλ. <www.achpr.org>. 
148. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει δημοσιοποιήσει μόνο μία φορά τα 

ευρήματά της, το 1994, σε υπόθεση όπου διαπιστώθηκε παραβίαση από το 
Μαλάουι.  

149. Ο ΟΑΚ ιδρύθηκε το 1890 με το όνομα «Διεθνής Ένωση των Αμερι-
κανικών Δημοκρατιών» και μετονομάστηκε σε «Οργανισμός των Αμερικανι-
κών Κρατών» το 1948. 
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κουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι περισ-
σότερες από τις διατάξεις της έχουν καταστεί δεσμευτικές ως διε-
θνές εθιμικό δίκαιο. Αν και ο Χάρτης του ΟΑΚ και η Αμερικανική 
Διακήρυξη είχαν ήδη προβλέψει τη σύσταση μιας Δι-
Αμερικανικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με αρμο-
διότητα να «προάγει το σεβασμό και την υπεράσπιση των δικαιωμά-
των του ανθρώπου» αυτή συστάθηκε μόνο το 1959. Αρχικά, η Επι-
τροπή δεν επιτρεπόταν να εξετάσει ατομικές αναφορές. Το 1965 
ωστόσο τα καθήκοντά της διευρύνθηκαν ώστε να περιλάβουν και 
τις ατομικές αναφορές. 

Το 1969 υιοθετήθηκε η Αμερικανική Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 1978.150 Η 
Αμερικανική Σύμβαση ανέθεσε την επίβλεψή της σε δυο όργανα: 
την ήδη υπάρχουσα Δι-Αμερικανική Επιτροπή Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και το Δι-Αμερικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. Καθότι συστάθηκε από το Χάρτη του ΟΑΚ, η Δι-
Αμερικανική Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εξετάσει αναφορές εις 
βάρος κρατών που δεν είναι μέρη της Σύμβασης σχετικά με φερό-
μενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων που θεσπίζονται από την Α-
μερικανική Διακήρυξη. 

Έχουν επίσης υιοθετηθεί δύο συμπληρωματικά Πρωτόκολλα 
στην Αμερικανική Σύμβαση, το πρώτο, γνωστό και ως «Πρωτό-
κολλο του Σαν Σαλβαδόρ», αφορά στα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα και το δεύτερο αφορά στην κατάργηση 
της θανατικής ποινής. Τέθηκαν σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 1999 
και στις 28 Αυγούστου 1991 αντίστοιχα. Άλλες συνθήκες για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου που υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη 
του ΟΑΚ περιλαμβάνουν τη Δι-Αμερικανική Σύμβαση για την 
Πρόληψη και την Τιμωρία των Βασανιστηρίων, η οποία τέθηκε σε 
ισχύ στις 28 Φεβρουαρίου 1987, τη Δι-Αμερικανική Σύμβαση για 

                             

150. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, 24 κράτη είχαν κυρώσει την Αμερικανική 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Για τον πλήρη κατάλογο των συμ-
βαλλόμενων κρατών βλ. Human Rights Major International Instruments, Status 
as 30 June 2011 (http://unesdoc.unesco.org/images/ 0021/002126/212642m.pdf). 
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την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διάκρισης κατά των Ατόμων με 
Αναπηρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 14 Σεπτεμβρίου 2001, και 
τη Δι-Αμερικανική Σύμβαση για την Πρόληψη, την Τιμωρία και 
την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, γνωστή και ως «Σύμ-
βαση της Belem o Para» από τη Βραζιλιάνικη πόλη όπου υπογρά-
φτηκε στις 9 Ιουνίου 1994. Οι δύο τελευταίες είναι οι πρώτες διε-
θνείς συνθήκες για τα δικαιώματα του ανθρώπου που αφορούν στα 
ζητήματα αυτά. 

100. Ποια είναι τα καθήκοντα της ∆ι-Αμερικανικής Επιτροπής ∆ικαιω-
μάτων του Ανθρώπου; 

Η Επιτροπή, που ιδρύθηκε με βάση τον Χάρτη του Οργανισμού 
Αμερικανικών Κρατών, απαρτίζεται από 7 μέλη και στεγάζεται 
στην έδρα του ΟΑΚ στην Ουάσινγκτον. Έχει δύο κύριες λειτουρ-
γίες: 1) να εξετάζει και να αποφασίζει σχετικά με προσφυγές (τις 
οποίες μπορούν να υποβάλλουν κράτη, άτομα, ομάδες ατόμων ή 
μη-κυβερνητικές οργανώσεις) που αφορούν σε φερόμενες παρα-
βιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου από κράτη μέλη τα οποία είναι 
μέρη στην Αμερικανική Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
αλλά και από κράτη μέλη που δεν είναι μέρη της Σύμβασης δυνά-
μει της Αμερικανικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων και Καθηκό-
ντων του Ανθρώπου και 2) να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις 
στα κράτη μέλη όταν το θεωρεί ενδεδειγμένο και να συντάσσει 
εκθέσεις με τα αποτελέσματά τους. Όταν εξετάζει προσφυγές, η 
Επιτροπή τίθεται στη διάθεση των διαδίκων με σκοπό την επίτευξη 
φιλικού διακανονισμού. Σε σοβαρές και επείγουσες υποθέσεις, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται μετά την εξέταση του παραδεκτού να 
διεξάγει επιτόπου έρευνα με τη συναίνεση του εναγόμενου κρά-
τους. Εάν δεν επιτευχθεί διακανονισμός, η Επιτροπή ή το εμπλε-
κόμενο κράτος μπορούν να παραπέμψουν την υπόθεση στο Δι-
Αμερικανικό Δικαστήριο, εφόσον η δικαιοδοσία του έχει γίνει α-
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ποδεκτή. Στην εξέταση ενώπιον του Δικαστηρίου, η Επιτροπή α-
ντιπροσωπεύει τον ενάγοντα.151 

Λόγω των πολιτικών αλλαγών στην περιοχή, οι υποθέσεις που 
εξετάζονται από την Επιτροπή τείνουν να επικεντρώνονται περισ-
σότερο στις ανεπάρκειες των συστημάτων των κρατών μελών πα-
ρά στις κατάφωρες και συστηματικές παραβιάσεις που κυριαρχού-
σαν στο παρελθόν. Ζητήματα όπως η δίκαιη δίκη και η πρόσβαση 
στα δικαστήρια, η ελευθερία της έκφρασης και η αποτυχία να διε-
ρευνηθεί, να διωχθεί και να τιμωρηθεί μια αξιόποινη πράξη, κυρι-
αρχούν στις τρέχουσες εργασίες της Επιτροπής. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που η Επιτροπή ορίζει ότι χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής, ορίστηκε ένας αριθμός Εισηγητών και ειδι-
κότερα ένας πλήρους απασχόλησης Εισηγητής για την Ελευθερία 
της Έκφρασης. Επιπλέον, μέλη της Επιτροπής αναλαμβάνουν χρέη 
Εισηγητή για άλλα σημαντικά ζητήματα όπως τα δικαιώματα των 
γυναικών, των παιδιών, των αυτόχθονων πληθυσμών, των μετανα-
στών εργαζομένων, των εσωτερικώς εκτοπισμένων ατόμων και 
των φυλακισμένων. Οι Εισηγητές παρακολουθούν συνέδρια, 
πραγματοποιούν επιτόπιες επισκέψεις και παρουσιάζουν στην ο-
λομέλεια εκθέσεις για το αντικείμενο που καλύπτουν. Δημιουργή-
θηκε επίσης το 2001 μια μονάδα για τους υπερασπιστές των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου στην έδρα της Επιτροπής, η οποία εξε-
λίχθηκε το 2011 στο Γραφείο του Εισηγητή για την Κατάσταση 
των Υπερασπιστών των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το 2011, 
υπήρχαν οι ακόλουθοι Εισηγητές: για τα δικαιώματα των αυτόχθο-
νων λαών, για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα δικαιώματα 
των παιδιών, για τα δικαιώματα των στερούμενων την ελευθερία 
τους στην Αμερική, για τα δικαιώματα των απόγονων των Αφρι-
κανών και κατά των φυλετικών διακρίσεων καθώς και για τα δι-
καιώματα των μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών 
τους. 

                             

151. Η διαδικασία προσφυγών προβλέπεται στις διατάξεις των Άρθρων 
44-51 της Αμερικανικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  
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Μέσω της συνεχούς παρουσίασης εκθέσεων προς τα πολιτικά 
όργανα του ΟΑΚ για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου που διαπράχτηκαν κατά κύριο λόγο από μη-δημοκρατικές 
κυβερνήσεις, η Επιτροπή διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην 
επακόλουθη καταδίκη αυτών των πρακτικών από τα κράτη μέλη. 
Το 2010, η Επιτροπή έλαβε 1598 αναφορές για παραβιάσεις δι-
καιωμάτων που εγγυώνται από τη Σύμβαση και παρέπεμψε 16 υ-
ποθέσεις στο Δικαστήριο. 

101. Ποιος είναι ο ρόλος του ∆ι-Αμερικανικού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωμά-
των του Ανθρώπου; 

Η ίδρυση του επταμελούς Δι-Αμερικανικού Δικαστηρίου Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου με έδρα το Σαν Χοσέ της Κόστα Ρίκα δρο-
μολογήθηκε με τη θέση σε ισχύ της Αμερικανικής Σύμβασης την 
18η Ιουλίου 1978. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Σύμβαση είχε 24 
συμβαλλόμενα κράτη και 21 από αυτά είχαν αναγνωρίσει τη δι-
καιοδοσία του Δικαστηρίου.152 

Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή και το Δικαστήριο έχουν δη-
μιουργήσει μια σημαντική νομολογία σε ότι αφορά στο ασυμβίβα-
στο των νόμων για την αμνηστία με τις υποχρεώσεις ενός κράτους 
σύμφωνα με τη Σύμβαση. Πολλές χώρες της αμερικανικής ηπείρου 
υιοθέτησαν νόμους περί αμνηστίας για να αποτρέψουν τη δίωξη 
των μελών των ένοπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ή 
των μελών των κυβερνήσεων για παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου που διαπράχτηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών 
δικτατοριών. Οι τακτικές για την αντιμετώπιση των αντιφρονού-
ντων στις οποίες κατέφυγαν πολλές δυνάμεις ασφαλείας κατά τη 
διάρκεια των δεκαετιών του 1970 και του 1980 κατέληξαν στην 
εξαφάνιση, τα βασανιστήρια και την αυθαίρετη κράτηση χιλιάδων 
ανθρώπων. Τα δικαστήρια στην Αργεντινή, για παράδειγμα, επι-

                             

152. Για τον πλήρη κατάλογο των συμβαλλόμενων κρατών, βλ. Human 
Rights Major International Instruments, Status as 30 June 2011 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212642m.pdf). 
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καλέστηκαν τη νομολογία του Δι-Αμερικανικού Δικαστηρίου και 
της Δι-Αμερικανικής Επιτροπής προκειμένου να κρίνουν άκυρη 
την εσωτερική νομοθεσία περί αμνηστίας. 

Επιπλέον, η Επιτροπή και το Δικαστήριο έχουν εκδώσει σημα-
ντικές αποφάσεις σχετικά με το δικαίωμα των αυτόχθονων λαών 
στη Νικαράγουα να κατέχουν συλλογικά ιδιοκτησία, με το δικαίω-
μα στη ζωή «των παιδιών του δρόμου» στη Γουατεμάλα, με το 
δικαίωμα των πολιτών να μη δικάζονται από στρατιωτικά δικα-
στήρια στο Περού και με το δικαίωμα των υπόπτων για τρομοκρα-
τία να δικαστούν με τις εγγυήσεις μιας δίκαιης δίκης. Το Δικαστή-
ριο έχει επίσης θεσπίσει το δικαίωμα αποζημίωσης για τα θύματα 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που περιλαμβάνει 
όχι μόνο χρηματική αποζημίωση για υλικές και ηθικές βλάβες, τα 
δικαστικά έξοδα και δαπάνες, αλλά επιπλέον το δικαίωμα να υπο-
χρεωθεί το κράτος να διερευνήσει, να δικάσει και να τιμωρήσει 
τους υπεύθυνους για τις παραβιάσεις αυτές. 

102. Πώς συμβάλλει ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργα-
σία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στην προαγωγή και την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου; 

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ) ξεκίνησε τις δραστηριότητές του στη δεκαετία του 1970, 
με την ονομασία Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 
στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), ως ένα πολυμερές φόρουμ για το διάλογο 
και τη διαπραγμάτευση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η ΔΑΣΕ και 
μετονομάστηκε σε ΟΑΣΕ το 1995. Στην Τελική Πράξη του Ελσίν-
κι, που υπογράφτηκε το 1975, τα συμμετέχοντα κράτη συμφώνη-
σαν σε ορισμένες βασικές αρχές σχετικά με τη συμπεριφορά των 
κρατών στις μεταξύ τους σχέσεις αλλά και των κυβερνήσεων προς 
τους πολίτες τους.153 Τα κράτη συμφώνησαν επίσης σε περαιτέρω 
ανάπτυξη της διαδικασίας της ΔΑΣΕ γύρω από τρεις βασικούς ά-

                             

153. Το 1975 συμμετείχαν 35 κράτη. Ως τις 30 Ιουνίου 2011, ο αριθμός 
των κρατών μελών του ΟΑΣΕ ανήλθε σε 56, βλ. <www.osce.org>. 
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ξονες: ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη, συνεργα-
σία στους τομείς της οικονομίας, της επιστήμης και της τεχνολογί-
ας, και του περιβάλλοντος και συνεργασία σε ανθρωπιστικούς και 
άλλους τομείς. Σε διαδοχικές συναντήσεις, τα συμμετέχοντα κράτη 
δεσμεύτηκαν ως προς συγκεκριμένους κανόνες για τα δικαιώματα 
του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, που καλύπτουν από 
τη μεταχείριση των μειονοτήτων ως την πρόληψη των βασανιστη-
ρίων, ζητήματα φύλου, την προστασία της ελευθερίας της έκφρα-
σης και την κατάργηση της θανατικής ποινής. Σήμερα, τα ζητήμα-
τα που αφορούν στα δικαιώματα του ανθρώπου προάγονται και 
αντιμετωπίζονται από την Ανθρώπινη Διάσταση της Ασφάλειας 
του ΟΑΣΕ και το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου ως μέρος της εκτενούς αντίληψης του Οργανι-
σμού για την ασφάλεια. 

Στους ευρείς τομείς των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του 
εκδημοκρατισμού, το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου εστιάζει τις δράσεις του στα ακόλουθα: 
δημοκρατικές εκλογές, εποπτεία της εφαρμογής από τα συμμετέ-
χοντα κράτη των δεσμεύσεων του ΟΑΣΕ για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου, καταπολέμηση της σωματεμπορίας, θέματα που άπτο-
νται τους Ρομά και τους Σίντι, προστασία των δικαιωμάτων στο 
πλαίσιο της μάχης κατά της τρομοκρατίας, θρησκευτική ελευθερί-
α, ελευθερία μετακίνησης, κράτος δικαίου, ισότητα των φύλων, 
και καταπολέμηση του ρατσισμού και άλλων μορφών μισαλλοδο-
ξίας. 

Επιπροσθέτως, στο Τελικό Κείμενο της Συνάντησης της Μό-
σχας του 1991 για την Ανθρώπινη Διάσταση του ΟΑΣΕ, αναφέρο-
νταν ότι οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε αυτό το πλαίσιο 
αφορούν σε ζητήματα για τα οποία υπάρχει άμεση και δικαιολο-
γημένη ανησυχία από όλα τα συμμετέχοντα κράτη και δεν εμπί-
πτουν αποκλειστικά στη σφαίρα των εσωτερικών υποθέσεων του 
εμπλεκόμενου κράτους. Αυτή η δέσμευση επαναδιατυπώθηκε και 
σε επόμενες συναντήσεις και δράσεις του οργανισμού. 
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Οι αποφάσεις στον ΟΑΣΕ λαμβάνονται με την αρχή της συναί-
νεσης (με μια αξιοσημείωτη εξαίρεση σε περίπτωση ξεκάθαρης 
και κατάφωρης παραβίασης των δεσμεύσεων του ΟΑΣΕ σχετικά 
με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, 
βλ. την αποβολή της Γιουγκοσλαβίας από τη ΔΑΣΕ το 1992). Όλα 
τα συμμετέχοντα κράτη έχουν ισότιμη θέση και οι αποφάσεις είναι 
πολιτικά δεσμευτικές. Οι ετήσιες Σύνοδοι του Υπουργικού Συμ-
βουλίου και του Μόνιμου Συμβουλίου του Οργανισμού έχουν λά-
βει αποφάσεις για διάφορα ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της σωματεμπορίας, 
της ενίσχυσης του κράτους δικαίου στην περιοχή του ΟΑΣΕ, της 
προαγωγής των δικαιωμάτων των Ρομά και των Σίντι και της κα-
ταπολέμησης των διακρίσεων. Στις ετήσιες Συνόδους για την Αν-
θρώπινη Διάσταση συζητούνται συστηματικά ζητήματα δικαιωμά-
των του ανθρώπου. 

Ο Οργανισμός παρέχει ενεργή στήριξη, όπου είναι απαραίτητο, 
για την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του 
σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλη την περιοχή του 
ΟΑΣΕ. Έχει να επιδείξει εκτεταμένες δράσεις σε όλα τα στάδια 
συγκρούσεων όπως και άλλες επιτόπιες δραστηριότητες εντός της 
περιοχής του. 

103. Ποιες δραστηριότητες έχει αναλάβει για τα δικαιώματα του αν-
θρώπου ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη; 

Ο Ύπατος Αρμοστής για τις Εθνικές Μειονότητες του ΟΑΣΕ ανα-
λαμβάνει δράση στο πιο πρώιμο δυνατό στάδιο εθνοτικών εντάσε-
ων που είναι πιθανό να εξελιχθούν σε σύρραξη εντός της περιοχής 
του ΟΑΣΕ. Η αποστολή του Ύπατου Αρμοστή είναι να περιορίζει 
και να αποκλιμακώνει τέτοιες εντάσεις καθώς και να προειδοποιεί 
τον ΟΑΣΕ. Ο Ύπατος Αρμοστής λειτουργεί ανεξάρτητα, διατηρώ-
ντας απαρέγκλιτα αμεροληψία και εμπιστευτικότητα. Το έργο του 
συμβάλλει ουσιαστικά στην προληπτική διπλωματία του ΟΑΣΕ 
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για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώ-
πη. 

Το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου του ΟΑΣΕ προάγει τα δικαιώματα του ανθρώπου, τη δη-
μοκρατία και το κράτος δικαίου λειτουργώντας ως ένα φόρουμ για 
την εξέταση της εφαρμογής από τα κράτη των δεσμεύσεών τους 
στον τομέα της Ανθρώπινης Διάστασης. Προσφέρει ένα πλαίσιο 
ανταλλαγής πληροφοριών για την οικοδόμηση δημοκρατικών θε-
σμών και συντονίζει την παρακολούθηση των εκλογών και την 
παροχή σχετικών συμβουλών και βοήθειας. Ο Επικεφαλής του 
Γραφείου, όντας υπεύθυνος για την εκτελεστική δράση του ΟΑΣΕ, 
μπορεί επίσης να αναθέσει σε προσωπικούς του αντιπροσώπους τη 
διερεύνηση συγκεκριμένων καταστάσεων που αφορούν στα δι-
καιώματα του ανθρώπου. 

Ένα από τα εργαλεία που θέσπισε το Γραφείο Δημοκρατικών 
Θεσμών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι ο αποκαλούμενος 
Μηχανισμός Ανθρώπινης Διάστασης, τον οποίο μπορεί να επικα-
λεστεί κατά περίσταση ένα συμμετέχων κράτος ή μια ομάδα κρα-
τών. Ο μηχανισμός που αποτελείται από δύο συνιστώσες (το Μη-
χανισμό της Βιέννης και το Μηχανισμό της Μόσχας) επιτρέπει την 
εξέταση θεμάτων που αφορούν στην προώθηση της ανθρώπινη 
διάστασης στις χώρες του ΟΑΣΕ καθώς και την κατά περίσταση 
πραγματοποίηση αποστολών ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων προ-
κειμένου να επιλυθεί συγκεκριμένο ζήτημα που άπτεται της αν-
θρώπινης διάστασης.154 

Το 1998, διορίστηκε ένας Εκπρόσωπος για την Ελευθερία στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) με σκοπό να βοηθήσει τα 
συμμετέχοντα κράτη στην προώθηση ελεύθερων, ανεξάρτητων και 
πλουραλιστικών ΜΜΕ. 

Το Γραφείο του Ειδικού Αντιπρόσωπου και Συντονιστή για την 
Καταπολέμηση της Σωματεμπορίας υποστηρίζει την ανάπτυξη και 

                             

154. Μηχανισμοί για την Ανθρώπινη Διάσταση του ΟΑΣΕ (βλ. 
http://www.osce.org/odihr/43666). 
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εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση αυτών των πρακτικών 
στα κράτη που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ. 

Οι επιτόπιες επιχειρήσεις του ΟΑΣΕ αναδεικνύουν μια σημα-
ντική πτυχή του έργου του για την επίλυση προβλημάτων σε περι-
πτώσεις σύρραξης, πιθανής σύρραξης και αποκατάστασης μετά 
από σύρραξη. Οι στόχοι, η σύνθεση, το μέγεθος και οι δράσεις των 
μακροπρόθεσμων αποστολών και των άλλων επιτόπιων δραστηρι-
οτήτων του ποικίλλουν. Η κεντρική μέριμνα, ωστόσο, όλων των 
αποστολών αφορά σε ζητήματα που άπτονται της Ανθρώπινης 
Διάστασης, στη δημοκρατία και την οικοδόμηση του κράτους δί-
καιου. Αυτή τη στιγμή οι κύριες αποστολές βρίσκονται στο Κόσ-
σοβο, τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, τη 
Μολδαβία και την Αλβανία. Αποστολές του ΟΑΣΕ και άλλες επι-
τόπιες δραστηριότητές του υπό διαφορετικές ιδιότητες εντοπίζο-
νται σε αρκετές περιοχές, όπως η Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Ανα-
τολική Ευρώπη, η Κεντρική Ασία και ο Νότιος Καύκασος. 

104. Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για τη θέσπιση άλλων περιφε-
ρειακών συστημάτων για τα δικαιώματα του ανθρώπου; 

Το ζήτημα της δημιουργίας ενός κατάλληλου περιφερειακού μη-
χανισμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου βρίσκεται από το 1993 
στο πρόγραμμα εργασιών της Υπουργικής Συνάντησης του Συνδέ-
σμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενός περιφερειακού 
διακυβερνητικού οργανισμού με δέκα κράτη μέλη.155 Παράλληλα, 
μία Ομάδα Εργασίας του Συνδέσμου για ένα Μηχανισμό για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, αποτελούμενη από αντιπροσώπους 
της κοινωνίας των πολιτών, εργάστηκε για την προώθηση ενός 
τέτοιου μηχανισμού. Το Άρθρο 14 του Χάρτη του Συνδέσμου, που 
υιοθετήθηκε το Νοέμβριο του 2007 και τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμ-
βριο του 2008, κάνει έκκληση για τη θεσμοθέτηση ενός οργάνου 

                             

155. Τα κράτη μέλη του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας 
είναι τα εξής: Βιετνάμ, Ινδονησία, Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Μπρουνέι, 
Μιανμάρ, Σιγκαπούρη, Ταϋλάνδη και Φιλιππίνες. 
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για τα δικαιώματα του ανθρώπου με σκοπό την προστασία και 
προαγωγή τους. Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τη συγκρότηση 
αυτού του οργάνου συνήλθε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της 
41ης Υπουργικής Συνάντησης του Συνδέσμου στη Σιγκαπούρη τον 
Ιούλιο του 2008. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2008, η Ομάδα Υψηλού Ε-
πιπέδου έλαβε της προτάσεις της Ομάδας Εργασίας για την απο-
στολή και τις εξουσίες του οργάνου. Η Διακυβερνητική Επιτροπή 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοα-
νατολικής Ασίας συγκροτήθηκε τυπικά κατά τη Διάσκεψη Κορυ-
φής του Συνδέσμου τον Οκτώβριο του 2009. Αποστολή της Επι-
τροπής είναι η προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου των λαών στις χώρες του Συνδέσμου, η προώθηση της 
ειρήνης, της σταθερότητας και της αρμονίας στην περιοχή, και η 
τήρηση των διεθνών κανόνων για τα δικαιώματα του ανθρώπου.156 
Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που είναι επιφορτισμέ-
νο, ανάμεσα σε άλλα, με την ανάπτυξη στρατηγικών, κοινών προ-
σεγγίσεων και θεματικών ερευνών, καθώς και με την παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών και επιμόρφωσης στον τομέα των δικαιω-
μάτων του ανθρώπου. Ανέλαβε επίσης τη σύνταξη μιας Διακήρυ-
ξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συνδέσμου Κρατών της Νο-
τιοανατολικής Ασίας, η οποία αναμένεται στη διάρκεια του 2012. 
Η Διάσκεψη Κορυφής του Συνδέσμου τον Οκτώβριο του 2009 ε-
νέκρινε την εντολή ενός δεύτερου συμβουλευτικού οργάνου, της 
Επιτροπής του Συνδέσμου για την Προαγωγή και Προστασία των 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και των Παιδιών, η οποία εγκαινιά-
στηκε στην επόμενη διάσκεψη κορυφής τον Απρίλιο του 2010. 
Στην Επιτροπή αυτή, που έχει παρόμοιες αρμοδιότητες με τη Δια-
κυβερνητική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ανατέθηκε η 
παροχή τεχνικής βοήθειας στα κράτη μέλη που το ζητήσουν σε ότι 
αφορά στην προετοιμασία των εκθέσεων που υποβάλλουν στα 

                             

156. Για την Αποστολή της Διακυβερνητικής Επιτροπής Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας βλ. 
<http://www.asean.org/images/archive/publications/TOR-of-AICHR.pdf>. 
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συμβατικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών και στο πλαίσιο της Οι-
κουμενικής Περιοδικής Εξέτασης. Προτεραιότητα αυτής της Επι-
τροπής αποτελεί η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των 
παιδιών (βλ. επίσης Ερωτήσεις 40-41). Ο Αραβικός Χάρτης Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο του 
Συνδέσμου Αραβικών Κρατών στις 15 Σεπτεμβρίου 1994.157 Ο 
Χάρτης δεν επικυρώθηκε, οπότε δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή. 
Στις 22 Μαΐου 2004, ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών υιοθέτησε 
έναν αναθεωρημένο Αραβικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Ο αναθεωρημένος Χάρτης τέθηκε σε ισχύ στις 15 Μαρτίου 2008 
με την επικύρωσή του από εφτά κράτη. 

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνδιάσκεψης υιοθέτησε τη Διακή-
ρυξη του Καΐρου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στο Ισλάμ στις 
5 Αυγούστου 1990. 

Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού το-
μέα στην προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

105. Ποιο ρόλο διαδραματίζουν οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις στην 
προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου; 

Ο ρόλος των μη-κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στην προα-
γωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε διεθνές, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο είναι ευρέως αναγνωρισμένος και αποδεκτός 
από τη διεθνή κοινότητα. Οι ΜΚΟ συνεισφέρουν σημαντικά στο 
πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του ανθρώ-
που και έχουν συμμετάσχει ενεργά σε σημαντικά συνέδρια στο 

                             

157. Τα 22 κράτη μέλη του Συνδέσμου Αραβικών κρατών είναι τα εξής: 
Ιορδανία, ΗΑΕ, Μπαχρέϊν, Τυνησία, Αλγερία, Τζιμπουτί, Σαουδική Αραβία, 
Σουδάν, Συρία, Σομαλία, Ιράκ, Ομάν, Παλαιστίνη, Κατάρ, Κομόρες, Κουβέ-
ιτ, Λίβανος, Αίγυπτος, Μαρόκο, Μαυριτανία και Υεμένη. 
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συγκεκριμένο πεδίο. Χρησιμεύουν ως μία μοναδική πηγή πληρο-
φόρησης, βοηθούν στον εντοπισμό και την επεξεργασία νέων διε-
θνών κανόνων, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την αποζημίωση και 
αποκατάσταση των θυμάτων παραβιάσεων των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και να παίξουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της 
εκπαίδευσης στα δικαιώματα του ανθρώπου, ιδιαίτερα σε ανεπί-
σημο επίπεδο. 

Υπάρχουν πολυάριθμες ΜΚΟ, διεθνείς και εθνικές, οι οποίες 
είναι πολύ δραστήριες στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που. Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο είναι εξουσιοδοτη-
μένο να διαβουλεύεται με τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς των αρμοδιοτήτων του. Μέχρι τον Ιούλιο του 2011, 3382 
ΜΚΟ είχαν αποκτήσει συμβουλευτικό καθεστώς στο Συμβούλι-
ο.158 Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2011, 368 διεθνείς 
ΜΚΟ και 22 ιδρύματα και παρεμφερείς οργανώσεις είχαν επίση-
μες σχέσεις με την ΟΥΝΕΣΚΟ, ενώ περίπου 200 ΜΚΟ είχαν συμ-
βουλευτικό καθεστώς στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(1993) αναγνώρισε τη σημαντική συμβολή των μη-κυβερνητικών 
Οργανώσεων στην προώθηση όλων των δικαιωμάτων καθώς και 
στις ανθρωπιστικές δραστηριότητες σε εθνικό, περιφερειακό και 
διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, εξέφρασε την εκτίμησή της για τη 
συνεισφορά τους στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση 
και την έρευνα σε αυτόν τον τομέα όπως επίσης και στη διαδικα-
σία θέσπισης πράξεων κανονιστικού περιεχομένου. Επιπροσθέτως, 
επεσήμανε ότι οι δραστηριότητες των ΜΚΟ δεν θα πρέπει να είναι 
αντίθετες προς τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών. Οι ΜΚΟ θα 
πρέπει να είναι ελεύθερες να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους 
χωρίς παρεμβάσεις, εφόσον ενεργούν εντός του πλαισίου που ορί-
ζει το εθνικό δίκαιο και η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμά-

                             

158. Για περαιτέρω πληροφορίες βλ. <http://www.un.org/esa/coordination/ 
ngo/>. 
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των του Ανθρώπου.159 Το 2005, η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής 
υπογράμμισε τη σημασία της συμβολής των ΜΚΟ στην προώθηση 
και την εφαρμογή των προγραμμάτων για την ανάπτυξη και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου (Καταληκτικό Κείμενο της Παγκόσμιας 
Συνόδου Κορυφής, Απόφαση 60/1 της Γενικής Συνέλευσης του 
Οκτωβρίου του 2005). 

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου αναγνώρισε την ουσιώδη προσφορά τους για την προώθη-
ση και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου υπογραμμί-
ζοντας ότι οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι 
«σπουδαίοι εταίροι στην υλοποίηση της οικουμενικής ατζέντας για 
τα δικαιώματα του ανθρώπου». Η Ύπατη Αρμοστεία δημιούργησε 
μια θέση υπεύθυνου σχέσεων με τις ΜΚΟ με σκοπό να διευκολύ-
νει τη μεταξύ τους επικοινωνία (2004) και δημοσίευσε ένα ειδικό 
εγχειρίδιο με σκοπό να προωθήσει τη συνεργασία των Ηνωμένων 
Εθνών με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (2008).160 

                             

159. Βλ. Διακήρυξη και Πρόγραμμα Δράσης της Βιέννης (παρα. 38 της 
Διακήρυξης). 

160. Το κείμενο του εγχειριδίου υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην πα-
ρακάτω ιστοσελίδα: <http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Docu-
ments/Handbook_en.pdf>. 
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(Στο βιβλίο: Έκθεση της ∆ιεθνούς Αμνηστίας) 

106. Ποιο ρόλο διαδραματίζουν τα εθνικά όργανα δικαιωμάτων του 
ανθρώπου στην προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου; 

Η δημιουργία εθνικών οργάνων δικαιωμάτων του ανθρώπου απέ-
κτησε μεγαλύτερη σημασία δεδομένης της σπουδαίας συνεισφοράς 
τους στην αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών κανόνων για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου. Ο σημαντικός και εποικοδομητικός 
ρόλος τους στην προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου επαναβεβαιώθηκε στη Διακήρυξη και το Πρόγραμμα 
Δράσης της Βιέννης που υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Διά-
σκεψη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου το 1993. 

Μια διεθνής συνάντηση εργασίας που έλαβε χώρα στο Παρίσι 
τον Οκτώβριο του 1991 πρότεινε μια σειρά συστάσεων για το ρό-
λο, τη σύνθεση, το καθεστώς και τις λειτουργίες των εθνικών ορ-
γάνων, κοινώς γνωστές ως Αρχές του Παρισιού. Οι Αρχές του Πα-
ρισιού, που ακολούθως επικυρώθηκαν από τη Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών (παράρτημα της Απόφασης 48/134 της 20ης 
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Δεκεμβρίου 1993) έχουν γίνει σημείο αναφοράς σε ότι αφορά στη 
συγκρότηση και λειτουργία αυτών των εθνικών οργάνων. 

Σύμφωνα με αυτές τις Αρχές, η εντολή ενός εθνικού οργάνου, 
είτε απορρέει από το σύνταγμα είτε από ένα νομοθετικό κείμενο, 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη και θα πρέπει να κα-
λύπτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: να υποβάλλει 
στις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή, 
με την ιδιότητα του συμβουλευτικού οργάνου, γνώμες, συστάσεις, 
εισηγήσεις και εκθέσεις, να προωθεί και να διασφαλίζει την εναρ-
μόνιση της εθνικής νομοθεσίας, όπως επίσης και των εθνικών κα-
νονισμών και πρακτικών με το διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα 
του ανθρώπου, να συνεισφέρει στις εκθέσεις του κράτους προς τα 
όργανα των Ηνωμένων Εθνών, να διαδίδει πληροφορίες για τα δι-
καιώματα του ανθρώπου και να συμβάλλει στην εκπαίδευση στα 
δικαιώματα του ανθρώπου. Ένα τέτοιο όργανο μπορεί επίσης να 
εξουσιοδοτηθεί να εξετάζει καταγγελίες και προσφυγές που αφο-
ρούν σε ατομικές υποθέσεις. Ιδιαίτερη προσοχή προσδίδεται στον 
πλουραλισμό και την ανεξαρτησία των εθνικών οργάνων, στοιχεία 
που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την επιλογή των μελών τους, 
τη σταθερότητα των αρμοδιοτήτων τους, τις μεθόδους λειτουργίας 
τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η επαρκής εξουσία διερεύ-
νησης, καθώς και με την υποδομή και τους διαθέσιμους πόρους. 

Η πλειοψηφία των υφιστάμενων εθνικών οργάνων εντάσσονται 
σε δύο ευρείες κατηγορίες: «επιτροπές δικαιωμάτων του ανθρώ-
που» και «συνήγοροι». Μια άλλη λιγότερο συνηθισμένη αλλά όχι 
λιγότερο σημαντική κατηγορία είναι τα «εξειδικευμένα» εθνικά 
όργανα που προστατεύουν τα δικαιώματα μιας συγκεκριμένης ευ-
παθούς ομάδας, όπως οι εθνικές και γλωσσικές μειονότητες, οι 
αυτόχθονες πληθυσμοί, τα παιδιά, οι πρόσφυγες και οι γυναίκες. 

Τα Ηνωμένα Έθνη και ιδιαίτερα το Γραφείο του Ύπατου Αρ-
μοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο, συνδράμοντας τα κράτη στη 
συγκρότηση αυτών των εθνικών οργάνων και παρέχοντας υποστή-
ριξη στο έργο τους. 
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Το 1993, ιδρύθηκε η Διεθνής Συντονιστική Επιτροπή των Εθνι-
κών Οργάνων για την Προαγωγή και την Προστασία των Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου με σκοπό την υποστήριξη της συγκρότησης 
και την ενίσχυσή τους σύμφωνα με τις Αρχές του Παρισιού. Η Ε-
πιτροπή επιφορτίστηκε επίσης με την προώθηση του συντονισμού 
και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών οργάνων, όπως και με το 
Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
και τα άλλα όργανα και οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών. Το 
1998, η Διεθνής Συντονιστική Επιτροπή θέσπισε τους δικούς της 
κανόνες διαδικασίας και διεύρυνε τα μέλη της σε 16. Η Υπο-
Επιτροπή Διαπιστεύσεων της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής 
είναι αρμόδια για τη χορήγηση διαπιστεύσεων στα Εθνικά Όργανα 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και για την υποβολή συστάσεων σχε-
τικά με τη συμμόρφωσή τους με τις Αρχές του Παρισιού. Τον Αύ-
γουστο του 2011, 70 Εθνικά Όργανα είχαν διαπιστευτεί με καθε-
στώς «Α».161 

Η Δέκατη Διεθνής Διάσκεψη των Εθνικών Οργάνων για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου που πραγματοποιήθηκε στο Εδιμβούργο 
της Σκωτίας τον Οκτώβριο του 2010 ήταν αφιερωμένη στο θέμα 
«Επιχειρήσεις και δικαιώματα του ανθρώπου: ο ρόλος των εθνικών 
οργάνων για τα δικαιώματα του ανθρώπου». Τη Διάσκεψη παρα-
κολούθησαν περισσότεροι από 250 απεσταλμένοι εθνικών οργά-
νων, επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ΜΚΟ και διεθνών 
οργανισμών. 

107. Έχουν οι εταιρίες υποχρεώσεις σχετικά με τα δικαιώματα του 
ανθρώπου; 

Παραδοσιακά, το διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
ασχολείται με την ευθύνη των κρατών για την προστασία και προ-
αγωγή αυτών των δικαιωμάτων. Η παγκοσμιοποίηση και η αναζή-
τηση διεθνών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων έχουν αυξήσει το 

                             

161. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά όργανα βλ. 
<http://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx>. 
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ρόλο και την ισχύ μερικών διεθνικών εταιριών σε σύγκριση με τα 
κράτη. Ωστόσο, η ισχύς αυτών των εταιριών δεν θα πρέπει να α-
σκείται χωρίς τον απαιτούμενο σεβασμό για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου. 

Οι ανησυχίες ως προς αυτά τα ζητήματα αποτέλεσαν αντικείμε-
νο συζήτησης σε διεθνή συνέδρια. Η Διακήρυξη του Ρίο και η Δι-
ακήρυξη της Κοπεγχάγης υπογράμμισαν τις ευθύνες των Διεθνι-
κών Εταιριών όσον αφορά στην ανάπτυξη και την προστασία του 
περιβάλλοντος.162 Γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι οι 
Διεθνικές Εταιρίες έχουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση και την 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η πρωτοβουλία του 
Οικουμενικού Συμφώνου, που προτάθηκε από το Γενικό Γραμμα-
τέα των Ηνωμένων Εθνών τον Ιανουάριο του 1999, δεν είναι μια 
κανονιστική πράξη ή ένας κώδικας δεοντολογίας, άλλα μια πλατ-
φόρμα βασισμένη σε κοινές αξίες, που έχει σκοπό να προωθεί τις 
καλές πρακτικές που είναι εναρμονισμένες με τις οικουμενικά α-
ποδεκτές αρχές. 

Το Σύμφωνο περικλείει εννέα αρχές, που απορρέουν από διε-
θνείς πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της Οικουμενικής Διακήρυ-
ξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, των Θεμελιωδών Αρχών για 
τα Δικαιώματα στην Εργασία της ΔΟΕ και τις Αρχές του Ρίο για 
το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.163 Αυτές οι αρχές ενθαρρύνουν 
τις χώρες να υποστηρίζουν και να προστατεύουν τα δικαιώματα 
του ανθρώπου εντός της δικαιοδοσίας τους, να διασφαλίζουν ότι οι 
εταιρίες με έδρα στο έδαφός τους δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, να επιτρέπουν την ελευθερία του 
συνέρχεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώμα-
τος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, να εξαλείφουν όλα τα είδη 

                             

162. Διακήρυξη των Αρχών, Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, Ρίο ντε Τζανέιρο, 3-14 Ιουνίου 1992, Διακή-
ρυξη της Κοπεγχάγης για την Κοινωνική Ανάπτυξη και το Πρόγραμμα Δρά-
σης, Μάρτιος 1995. 

163. Διακήρυξη των Αρχών, Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, Ρίο ντε Τζανέιρο, 3-14 Ιουνίου 1992. 
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αναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας, να διασφαλίζουν την 
κατάργηση της παιδικής εργασίας, να εξαλείφουν τις διακρίσεις σε 
σχέση με την εργασία και την απασχόληση, να υποστηρίζουν μια 
προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, να ανα-
λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προώθηση μεγαλύτερης περι-
βαλλοντικής υπευθυνότητας και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και 
τη διάδοση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον. Το Σύμφω-
νο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εθελο-
ντικής συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των Ηνωμέ-
νων Εθνών για την επίτευξη μιας υπεύθυνης στάσης των επιχειρή-
σεων ως προς την απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ε-
πιπλέον, όλο και περισσότερες εταιρίες και όμιλοι εταιριών συγκε-
κριμένων κλάδων (όπως εκείνες στο χώρο της ένδυσης) υιοθετούν 
εθελοντικούς κώδικες δεοντολογίας ή συνάπτουν συνεργασίες με 
ΜΚΟ και άλλες ομάδες για να αναπτύξουν κώδικες δεοντολογίας 
και αρχές που αφορούν στην άσκηση εποπτεία, ή δραστηριοποιού-
νται σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα εργασιακά δι-
καιώματα και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Θεσπίστηκε εντός 
του Οικουμενικού Συμφώνου ένα Πλαίσιο Διακυβέρνησης για να 
προωθεί τις αρχές του, το οποίο ανανεώθηκε τον Αύγουστο του 
2005. Το Πλαίσιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες οντότητες: τη Συ-
νάντηση Κορυφής των Ηγετών του Συμφώνου, τα Τοπικά Δίκτυα, 
το Ετήσιο Φόρουμ των Τοπικών Δικτύων, το Συμβούλιο, το Γρα-
φείο του Οικουμενικού Συμφώνου, τη Δια-επιχειρησιακή Ομάδα 
και τον Όμιλο Δωρητών. 

Το 2005, ο Ύπατος Αρμοστής για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που παρουσίασε στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(αντικαταστάθηκε από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
το 2006) μια έκθεση για τις ευθύνες των διεθνικών εταιριών και 
άλλων επιχειρήσεων σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου 
(E/CN.4/2005/91, 15 Φεβρουαρίου 2005). Στις 15 Φεβρουαρίου 
του 2005 η Επιτροπή ζήτησε από το Γενικό Γραμματέα να διορίσει 
έναν Ειδικό Αντιπρόσωπο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και 
τις Διεθνικές και Άλλες Επιχειρήσεις για μια αρχική περίοδο δύο 
ετών. Οι κύριες αρμοδιότητες του Ειδικού Αντιπρόσωπου ήταν: να 
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εντοπίζει και να διευκρινίζει τους κανόνες εταιρικής ευθύνης και 
λογοδοσίας για τις διεθνικές εταιρίες και άλλες επιχειρήσεις όσον 
αφορά στα δικαιώματα του ανθρώπου, να αναλύει το ρόλο των 
κρατών στην αποτελεσματική ρύθμιση και κρίση της δράσης των 
διεθνικών εταιριών και άλλων επιχειρηματικών μορφωμάτων όσον 
αφορά στα δικαιώματα του ανθρώπου, να διεξάγει έρευνα και να 
αποσαφηνίζει τις προεκτάσεις για τις διεθνικές επιχειρήσεις και 
άλλα επιχειρηματικά μορφώματα εννοιών όπως η «συνέργεια» και 
η «σφαίρα επιρροής», και τέλος να αναπτύσσει υλικό και μεθοδο-
λογίες για την αξιολόγηση της επιρροής των δραστηριοτήτων των 
διεθνικών και των άλλων επιχειρήσεων . 

Η έκθεση «Επιχειρήσεις και δικαιώματα του ανθρώπου σε πε-
ριοχές που πλήττονται από συρράξεις: προκλήσεις και εναλλακτι-
κές για κρατική δράση» παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου τον Μάιο του 2011. Η έκθεση σκιαγράφησε 
μια σειρά επιλογών σε επίπεδο πολιτικών που διαθέτουν τα κράτη 
της εταιρικής έδρας, τα κράτη όπου οι εταιρίες «φιλοξενούνται» 
καθώς και τα γειτονικά κράτη ή που τα κράτη αυτά θα μπορούσαν 
να αναπτύξουν προκειμένου να προλάβουν και να αποτρέψουν 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου που σχετίζονται με 
την εταιρική δράση σε περιοχές συρράξεων.164 Τον Ιούνιο του 
2011, το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αντικατέστησε 
τον Αντιπρόσωπο με μια Ομάδα Εργασίας για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και τις Διεθνικές Εταιρίες και Άλλα Επιχειρηματικά 
Μορφώματα. 

                             

164. Έκθεση του Ειδικού Αντιπροσώπου για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που και τις Διεθνικές και Άλλες Επιχειρήσεις, κ. John Ruggie  
(βλ. http://www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/A.HRC.17.32.pdf). 
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Εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου 

108. Ποιο ρόλο παίζει η εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου 
στην προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου; 

Η συνειδητοποίηση εκ μέρους ενός ατόμου των δικών του δικαιω-
μάτων καθώς και των δικαιωμάτων των άλλων είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Η γνώση των 
κανόνων που αφορούν στα δικαιώματα του ανθρώπου και των μη-
χανισμών για την προστασία τους ισχυροποιεί τα άτομα ώστε να 
είναι σε θέση να απαιτήσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά 
τους, όπως επίσης και τα δικαιώματα των άλλων. 

Η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης για την προαγωγή του σεβα-
σμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την εδραίωση της ειρή-
νης υπογραμμίστηκε από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου. Η Οικουμενική Διακήρυξη αναφέρει ότι η 
εκπαίδευση θα πρέπει «να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της αν-
θρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» (Άρ-
θρο 26). Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διάταξη, καθώς επίσης και 
τις σχετικές διατάξεις άλλων διεθνών πράξεων για τα δικαιώματα 
του ανθρώπου, το Σχέδιο Δράσης της Δεκαετίας των Ηνωμένων 
Εθνών για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1995-
2004) όρισε την εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου ως τις 
προσπάθειες κατάρτισης, διάδοσης και πληροφόρησης που απο-
σκοπούν στην οικοδόμηση μιας οικουμενικής κουλτούρας δικαιω-
μάτων του ανθρώπου μέσω της μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτή-
των και της διάπλασης συμπεριφορών.165 Επιπροσθέτως, η εκπαί-
δευση στα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει να συμμορφώνεται με 
την αρχή της αδιαιρετότητας, της αλληλεξάρτησης, της αλληλεπί-
δρασης και της ίσης σημασίας όλων των δικαιωμάτων του ανθρώ-

                             

165. Έγγραφο A/51/506/Add. 1, της 12ης Δεκεμβρίου 1996, παρα. 2. 
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που - ατομικών, πολιτιστικών, οικονομικών, πολιτικών και κοινω-
νικών. 

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση για τα Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου (2005-σε εξέλιξη) και το Διεθνές Έτος για την 
Εκμάθηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2009) ενίσχυσαν 
περαιτέρω τη σημασία της εκπαίδευσης στα δικαιώματα του αν-
θρώπου για την προαγωγή και προστασία τους (βλ. Ερώτηση 109). 
Το έναυσμα που δόθηκε από αυτές τις πρωτοβουλίες οδήγησε στην 
έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 19 
Δεκεμβρίου 2011 της Διακήρυξης για την Εκπαίδευση και Κατάρ-
τιση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου.166 

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η εκπαίδευση και κατάρτιση στα 
δικαιώματα του ανθρώπου περικλείει τρεις διαστάσεις. Η εκπαί-
δευση περί τα δικαιώματα του ανθρώπου περιλαμβάνει την προώ-
θηση της γνώσης και κατανόησης των αρχών και των κανόνων που 
αφορούν σε αυτά τα δικαιώματα, των αξιών που τα υποστηρίζουν 
και των μηχανισμών για την προστασία τους. Η εκπαίδευση διά 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου αναφέρεται στον τρόπο εκμάθη-
σης και διδασκαλίας που πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα του αν-
θρώπου, τόσο των διδασκόντων όσο και των διδασκομένων. Τέ-
λος, η εκπαίδευση υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου συνεπάγε-
ται ότι τα άτομα καθίστανται ικανά να απολαύσουν και να ασκή-
σουν τα δικαιώματά τους όπως και να σεβαστούν τα δικαιώματα 
των άλλων. Η Διακήρυξη επιτάσσει ότι η εκπαίδευση στα δικαιώ-
ματα του ανθρώπου πρέπει να είναι διαθέσιμη, προσβάσιμη, προ-
σαρμοσμένη στις ανάγκες των διδασκομένων και καλής ποιότητας. 
Επιπλέον, η εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου θα πρέπει 
«να αποδέχεται, να εμπλουτίζει όπως επίσης και να αντλεί έμπνευση 
από την πολυμορφία πολιτισμών, θρησκειών και παραδόσεων σε 
διάφορες χώρες, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην οικουμενικότη-
τα των δικαιωμάτων του ανθρώπου» (Άρθρο 5 παράγραφος 3). 

                             

166. Η Διακήρυξη εγκρίθηκε με την Απόφαση 66/137 της Γενικής Συνέ-
λευσης των Ηνωμένων Εθνών. 
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109. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών 
για την προώθηση της εκπαίδευσης στα δικαιώματα του ανθρώ-
που; 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αναγνωρίζοντας τη 
σημασία της βελτίωσης της γνώσης του κοινού στο πεδίο των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου, εγκαινίασε, στις 10 Δεκεμβρίου 1988, 
μια Παγκόσμια Εκστρατεία Δημόσιας Πληροφόρησης για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου (Απόφαση 43/128). Ο σκοπός της ήταν 
να αναπτύξει προγράμματα διδασκαλίας, εκπαίδευσης και πληρο-
φόρησης στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατά τρόπο 
οικουμενικό και πρακτικό. 

Η Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης της Βιέννης (1993), 
λαμβάνοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Εκπαί-
δευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Δημοκρατία, ενθαρ-
ρύνει τα κράτη να εξαλείψουν τον αναλφαβητισμό, να συμπεριλά-
βουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, το ανθρωπιστικό δίκαιο, τη 
δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε όλο το επίσημο και ανεπίση-
μο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και να αναπτύξουν προγράμματα για 
την ευρεία δημόσια πληροφόρηση.167 Αναμένεται να λάβουν ιδιαι-
τέρως υπόψη τους τις σχετικές με τα δικαιώματα του ανθρώπου 
ανάγκες των γυναικών και των παιδιών, καθώς και των ατόμων 
που ανήκουν σε μειονότητες, των αυτόχθονων λαών, των μετανα-
στών και των ηλικιωμένων ανθρώπων. 

Τον Δεκέμβριο του 1994, η Γενική Συνέλευση κήρυξε τη δεκα-
ετή περίοδο που ξεκινούσε από την 1η Ιανουαρίου 1995 ως τη Δε-
καετία των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου (1995-2004). Οι στόχοι της Δεκαετίας εξειδικεύθη-
καν στο Σχέδιο Δράσης που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευ-

                             

167. Εγκρίθηκε από το Διεθνές Κογκρέσο για την Εκπαίδευση στα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου και τη Δημοκρατία που συγκλήθηκε στο Μόντρεαλ 
του Καναδά από τις 8 έως τις 11 Μαρτίου 1993, από την ΟΥΝΕΣΚΟ και το 
Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε συνερ-
γασία με την Καναδική Επιτροπή ΟΥΝΕΣΚΟ.  
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ση (παρα.10). Η Δεκαετία συνέβαλε στην αξιολόγηση των υπαρ-
χουσών αναγκών και τη χάραξη αποτελεσματικών στρατηγικών, 
στην ανάπτυξη των υποδομών και των δεξιοτήτων σε διάφορα επί-
πεδα και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Πολύ περισσότερο, 
η Δεκαετία δημιούργησε ένα μέτωπο για την εκπαίδευση στα δι-
καιώματα του ανθρώπου κινητοποιώντας πλειάδα φορέων. Κυβερ-
νήσεις, ειδικευμένες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, περιφε-
ρειακοί διακυβερνητικοί οργανισμοί, ΜΚΟ, οργανώσεις της κοι-
νωνίας των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης συμμετείχαν σε δρα-
στηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δεκαετίας. 
Στηριζόμενη στα επιτεύγματα αλλά και στην ώθηση που έδωσε η 
Δεκαετία, η Γενική Συνέλευση κήρυξε στις 10 Δεκεμβρίου 2004 
το Παγκόσμιο Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου με σκοπό την προαγωγή μιας κοινής προσέγγισης 
ως προς τις βασικές αρχές και τη μεθοδολογία της, την παροχή 
ενός συγκεκριμένου πλαισίου δράσης καθώς και την ενίσχυση των 
συνεργασιών και του συντονισμού. Η πρωτοβουλία αυτή έλαβε 
την κατηγορηματική πολιτική στήριξη των κρατών μελών των 
Ηνωμένων Εθνών στη Διάσκεψη Κορυφής του 2005. 

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε φάσεις. Η πρώτη φάση του 
κάλυπτε την περίοδο 2005-2009 και επικεντρωνόταν στην πρωτο-
βάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Σχέδιο Δράσης για την 
πρώτη φάση πρότεινε μια στρατηγική και πρακτικές ιδέες για την 
εφαρμογή της εκπαίδευσης στα δικαιώματα του ανθρώπου σε ε-
θνικό επίπεδο. Η δεύτερη φάση του Προγράμματος (2010-2014) 
εστιάζει στην ανώτατη εκπαίδευση και τα επιμορφωτικά προγράμ-
ματα στα δικαιώματα του ανθρώπου που απευθύνονται σε δασκά-
λους και εκπαιδευτικούς, δημόσιους υπάλληλους, μέλη των σωμά-
των ασφαλείας και στρατιωτικό προσωπικό. 

Τον Δεκέμβριο του 2007, η Γενική Συνέλευση ανακήρυξε το 
Διεθνές Έτος Εκμάθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Από-
φαση 62/171 της 18ης Δεκεμβρίου 2007), το οποίο διήρκησε από 
τις 10 Δεκεμβρίου 2008 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2009. Το Διεθνές 
Έτος είχε στόχο να διευρύνει τη γνώση για όλα τα δικαιώματα του 
ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στην ανά-
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πτυξη. Το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Ύπατος 
Αρμοστής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κλήθηκαν, σε συνερ-
γασία με τα κράτη μέλη, την κοινωνία των πολιτών και όλες τις 
οργανώσεις, τα ταμεία και τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, 
να προαγάγουν την εκμάθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου «σε 
όλα τα επίπεδα της κοινωνίας». 

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες δημιούργησαν τις ευνοϊκές συνθή-
κες που οδήγησαν τελικά στην υιοθέτηση μιας κανονιστικής πρά-
ξης σχετικά με αυτό το θέμα, και συγκεκριμένα της Διακήρυξης 
για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση στα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που. Μετά την έγκρισή της από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (Απόφαση 16/1 του 2011), τη Διακήρυξη υιοθέτησε η 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Δεκεμβρίου 
2011 (Απόφαση 66/137). 
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 – Ελευθερία! ∆ικαιοσύνη! Αξιοπρέπεια! Ειρήνη! ∆ημοκρατία! 
– Τι θα τον κάνουμε όταν μεγαλώσει; 
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110. Ποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ στο πεδίο 
της εκπαίδευσης στα δικαιώματα του ανθρώπου; 

Η ΟΥΝΕΣΚΟ δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης στα 
δικαιώματα του ανθρώπου από την ίδρυσή της το 1945. Ο Οργανι-
σμός προωθεί μια ολιστική προσέγγιση θεωρώντας ότι η εκπαί-
δευση στα δικαιώματα του ανθρώπου είναι αναπόσπαστο τμήμα 
του δικαιώματος στην εκπαίδευση αλλά και ανεξάρτητο δικαίωμα. 
Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, τα δικαιώματα του ανθρώπου θα 
πρέπει να διδάσκονται τόσο μέσω της μετάδοσης γνώσεων αλλά 
και μέσω εμπειριών και βιωμάτων, και να εφαρμόζονται σε όλα τα 
επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Επομένως, τα δικαιώματα 
του ανθρώπου θα πρέπει να καθορίζουν όχι μόνο το περιεχόμενο 
του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και τις παιδαγωγικές μεθό-
δους, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και το περιβάλλον εντός του 
οποίου λαμβάνει χώρα η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
διεύθυνσης ενός σχολείου. Στο πλαίσιο αυτής της ολιστικής προ-
σέγγισης, η εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου καθίσταται 
η βάση και η κινητήριος δύναμη για την αναμόρφωση των εθνικών 
εκπαιδευτικών συστημάτων με στόχο την εκμάθηση αλλά και ε-
φαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Σε κανονιστικό επίπεδο, η εκπαίδευση στα δικαιώματα του αν-
θρώπου αναφέρεται για πρώτη φορά στη Σύμβαση κατά των Δια-
κρίσεων στην Εκπαίδευση του 1960 (Άρθρο 5) και αποτέλεσε το 
αντικείμενο της Σύστασης που αφορά στην Εκπαίδευση για τη Διε-
θνή Κατανόηση, Συνεργασία και Ειρήνη και την Εκπαίδευση σχετι-
κά με τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις Θεμελιώδεις Ελευθερί-
ες (1978). Η Σύσταση θεσπίζει κατευθυντήριες αρχές αναφορικά με 
εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές, εξετάζει τις ηθικές, αστικές, πολι-
τιστικές και άλλες πτυχές της εκμάθησης και κατάρτισης και διατυ-
πώνει συγκεκριμένες προτάσεις δράσης για την προώθηση της εκ-
παίδευσης στα δικαιώματα του ανθρώπου. Την εφαρμογή και των 
δύο αυτών πράξεων παρακολουθεί η Επιτροπή Συμβάσεων και 
Συστάσεων, που είναι επικουρικό όργανο του Εκτελεστικού Συμ-
βουλίου της ΟΥΝΕΣΚΟ (βλ. επίσης Ερώτηση 76). 
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Άλλα σημαντικά κείμενα που συμπλήρωσαν το κανονιστικό 
πλαίσιο για την εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου ήταν 
το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την εκπαίδευση στα δικαιώματα 
του ανθρώπου και τη δημοκρατία, που υιοθετήθηκε από το Διεθνές 
Συνέδριο για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και 
η Διακήρυξη και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για την Εκ-
παίδευση στην Ειρήνη, τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Δη-
μοκρατία (1995).168 Η ΟΥΝΕΣΚΟ συνεισέφερε στην επεξεργασία 
του κειμένου της Διακήρυξης για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
στα Δικαιώματα του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Δεκεμβρίου 2011. 

Από το 1995 έως το 2004 οι δράσεις της ΟΥΝΕΣΚΟ έλαβαν χώρα 
εντός του πλαισίου της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την Εκ-
παίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του σχετικού Σχεδίου 
Δράσης. Ο Οργανισμός διαδραμάτισε μαζί με το Γραφείο του Ύπα-
του Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ηγετικό ρόλο στην 
εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης (βλ. Ερώτηση 109). Βασική επιδίωξη 
ήταν να δοθεί ώθηση στις σχετικές δραστηριότητες σε κάθε περιοχή, 
και ιδιαίτερα μέσω της χάραξης στρατηγικών για την εκπαίδευση στα 
δικαιώματα του ανθρώπου σε περιφερειακό επίπεδο. 

Μετά το πέρας της Δεκαετίας, η ΟΥΝΕΣΚΟ ευθυγράμμισε τη 
στρατηγική της με τις προτεραιότητες του Παγκόσμιου Προγράμ-
ματος των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου που είναι σε εφαρμογή από το 2005. Ο Οργανισμός 
παράλληλα συμμετέχει στην προσπάθεια για μια καλύτερη συνερ-
γασία εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών που έχει ανα-
τεθεί στη Συντονιστική Επιτροπή για την εκπαίδευση στα δικαιώ-
ματα του ανθρώπου στο σχολικό σύστημα. 

                             

168. Η Διακήρυξη υιοθετήθηκε από την 44η σύνοδο της Διεθνούς Διά-
σκεψης για την Εκπαίδευση, Γενεύη, Ελβετία, 1994, ενώ το Ολοκληρωμένο 
Πλαίσιο εγκρίθηκε από την 28η σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της ΟΥΝΕ-
ΣΚΟ, Παρίσι, Γαλλία, 1995.  
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Καλύπτοντας τόσο την επίσημη όσο και την ανεπίσημη εκπαί-
δευση, ο Οργανισμός προωθεί τις ακόλουθες δράσεις: α) διεύρυν-
ση του διαλόγου για πολιτικές και θεσμοθέτηση πλαισίων και κα-
τευθυντήριων γραμμών με στόχο τη συνδρομή στα κράτη μέλη για 
τη διαφύλαξη του δικαιώματος στην εκπαίδευση και την ενίσχυση 
της εκπαίδευσης στα δικαιώματα του ανθρώπου, β) παροχή υπο-
στήριξης στην τοπική και εθνική υποδομή για την εκπαίδευση στα 
δικαιώματα του ανθρώπου μέσω συνεργασίας στην ανάπτυξη ε-
θνικών και περιφερειακών προγραμμάτων και την επεξεργασία 
εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, όπως ο Οδηγός της 
ΟΥΝΕΣΚΟ για την έρευνα και αναθεώρηση των σχολικών εγχει-
ριδίων (the UNESCO Guidebook on Textbook Research and Text-
book Revision) και το εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς και τους 
δασκάλους «Μαθαίνουμε να ζούμε μαζί: ένα διαπολιτισμικό και 
δια-θρησκειακό πρόγραμμα για την εκπαίδευση στην ηθική» 
(«Learning to Live Together: An Intercultural and Interfaith Pro-
gramme for Ethics Education»), γ) ενίσχυση της συνεργασίας με 
άλλες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών για τη θέσπιση κοινού 
πλαισίου για την προώθηση σε διάφορες περιοχές μιας προσέγγι-
σης ως προς την Εκπαίδευση για Όλους που είναι βασισμένη στα 
δικαιώματα του ανθρώπου, δ) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
και δικτύωσης. Η ΟΥΝΕΣΚΟ συνεργάζεται στενά με το Δίκτυο 
Συνεργαζόμενων Σχολείων (Associated Schools Project Network), 
το Δίκτυο των Εδρών ΟΥΝΕΣΚΟ, το Δίκτυο Ερευνητικών και 
Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων, ένα ηλεκτρονικό δίκτυο για την εκ-
παίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου στη Λατινική Αμερική 
και ένα διαδικτυακό πρόγραμμα για την αγωγή του πολίτη και την 
εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη (UNESCO Education Server Programme for Civic and 
Human Rights Education).169 

                             

169. Για περαιτέρω πληροφορίες για τη δράση της ΟΥΝΕΣΚΟ στον το-
μέα της εκπαίδευσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου βλ. 
<http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-
agenda/human-rights-education/>. 
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Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την απονομή του Βραβεί-
ου ΟΥΝΕΣΚΟ/Μπιλμπάο για την Προώθηση μιας Κουλτούρας 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το Βραβείο αυτό αποτελεί διάδοχο 
του Βραβείου της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώμα-
τα του Ανθρώπου, που θεσμοθετήθηκε το 1978 και απονεμήθηκε 
15 φορές. 

(Στην πινακίδα: Σχολείο) 
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Σύγχρονες προκλήσεις 

111. Ποιες είναι οι προκλήσεις που θέτει η παγκοσμιοποίηση για την 
πραγμάτωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου; 

Μολονότι η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει πλούτο και ευη-
μερία χωρίς προηγούμενο, έχει ταυτόχρονα συνοδευτεί από αύξη-
ση της φτώχειας, της ανισότητας και του αποκλεισμού πολλών 
χωρών, ομάδων ανθρώπων αλλά και μεμονωμένων ατόμων. Σύμ-
φωνα με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνω-
μένων Εθνών Kofi Annan, «…η επιδίωξη της ανάπτυξης, η συμμε-
τοχή στην παγκοσμιοποίηση και η διαχείριση της αλλαγής πρέπει 
όλες να υποχωρούν στις απαιτήσεις των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που και όχι το αντίστροφο».170 Η παγκοσμιοποίηση διεύρυνε την 
παραδοσιακή προσέγγιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου με πολ-
λούς τρόπους. 

Πρώτον, η ανάπτυξη και η φτώχεια προσεγγίζονται όλο και πε-
ρισσότερο από μια σκοπιά δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως αυτά 
κατοχυρώνονται στις διεθνείς πράξεις. Για αυτό το λόγο, ζητήματα 
όπως η εξωτερική βοήθεια, το χρέος και ο αντίκτυπος της διεθνούς 
οικονομικής τάξης πραγμάτων στις εγχώριες κοινωνικές πολιτικές 
αναλύονται σήμερα με όρους δικαιωμάτων του ανθρώπου. Μια 
τέτοια προσέγγιση συνεπάγεται υποχρεώσεις και λογοδοσία εκ 
μέρους των κρατών-χορηγών. 

Δεύτερον, η εστίαση του δικαίου για την προστασία των δικαι-
ωμάτων του ανθρώπου διευρύνεται για να συμπεριλάβει, πέρα από 
τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί αποκλειστικής ευθύνης των 
κρατών, τις υποχρεώσεις και ευθύνες μη-κρατικών φορέων (όπως 
για παράδειγμα διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εται-
ριών) στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου. 

                             
170. Έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης, UN Doc. A/54/1 (1999) παρα. 

275.  
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Συνεπώς, είναι απαραίτητη μια βασική κατανόηση του ρόλου 
των εμπλεκόμενων διεθνών οργανισμών. Οι τρεις κυριότεροι ορ-
γανισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι: 

1. η Παγκόσμια Τράπεζα, ένας διακυβερνητικός οργανισμός 
που αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή αναπτυξιακής βοήθειας 
παγκοσμίως. 

2. το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που ασκεί εποπτεία στις 
πολιτικές συναλλαγματικής ισοτιμίας των μελών του μέσω 
της αξιολόγησης των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 
πολιτικών κάθε χώρας και θέτει συγκεκριμένες πολιτικές ως 
προϋπόθεση για τη δανειοδότηση μιας χώρας. 

3. ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ένας διεθνής, διακυ-
βερνητικός οργανισμός, που ασχολείται με τους κανόνες ε-
μπορίου μεταξύ των κρατών. 

Η εξελισσόμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει 
επηρεάσει τις ζωές των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, προ-
καλώντας αύξηση της φτώχειας και υποχώρηση της ανάπτυξης, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη των Α-
ναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (βλ. Ερώτηση 113). Η σοβαρή 
επίδραση της παγκόσμιας αυτής κρίσης στην απόλαυση των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και γενικότερα από το σύστημα των 
Ηνωμένων Εθνών. 

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία παρουσιάζεται ωστόσο στη διε-
θνή κοινότητα η ευκαιρία να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του ι-
σχύοντος συστήματος και να επανεξετάσει τη δομή και τις αξίες 
του. Τα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει να προστατευθούν και 
χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απόλαυση των οικο-
νομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων στις περιοχές 
που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. 
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112. Πώς αντιμετωπίζονται τα ζητήματα της παγκοσμιοποίησης, της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου εντός του συστήματος των Ηνωμέ-
νων Εθνών; 

Η διερεύνηση των διαστάσεων της παγκοσμιοποίησης που αφο-
ρούν στα δικαιώματα του ανθρώπου βρίσκεται στην ημερήσια διά-
ταξη των Ηνωμένων Εθνών για πολλά χρόνια. Το ζήτημα εξέτα-
σαν με ανησυχία η Γενική Συνέλευση, η Επιτροπή για τα Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου και το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που, που την αντικατέστησε το 2006, η πρώην Υποεπιτροπή για 
την Προώθηση και Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
Δικαιώματα. Ήδη το 1999, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου αναγνώρισε ότι η παγκοσμιοποίηση δεν αποτελεί μόνο 
οικονομική διαδικασία αλλά έχει ταυτόχρονα κοινωνικές, πολιτι-
κές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και νομικές διαστάσεις, που 
επηρεάζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου και που μπορεί να δια-
φέρουν από χώρα σε χώρα. Ένα χρόνο αργότερα, το 2000, θεσμο-
θέτησε μια νέα ειδική διαδικασία, αυτή του Ανεξάρτητου Εμπει-
ρογνώμονα για τις Επιπτώσεις του Εξωτερικού Χρέους και Άλλων 
Σχετικών Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Υποχρεώσεων των Κρα-
τών στην Πλήρη Απόλαυση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ι-
διαίτερα των Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαι-
ωμάτων. Η θητεία του Εμπειρογνώμονα ανανεώθηκε το 2011 από 
το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για μια περίοδο τριών 
ετών. 

Η Υποεπιτροπή για την Προαγωγή και Προστασία των Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου συγκάλεσε ένα φόρουμ για τα οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα τον Ιούλιο του 2002, που 
έγινε γνωστό ως «Κοινωνικό Φόρουμ». Στόχος του ήταν να συζη-
τηθούν τα πιο σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη 
στο σημερινό κόσμο, και πιο συγκεκριμένα αυτά που σχετίζονται 
με την παγκοσμιοποίηση και τις επιπτώσεις της στους ανθρώπους, 
τη φτώχεια, την ανάπτυξη, τη συνεργασία και την πλήρη απόλαυ-
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ση των ατομικών δικαιωμάτων. Το 2008 το Συμβούλιο Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου αποφάσισε τη διατήρηση του ετήσιου Κοινω-
νικού Φόρουμ ως μοναδικού χώρου για γόνιμο και ανοιχτό διάλο-
γο ανάμεσα στους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα δι-
καιώματα του ανθρώπου και διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανο-
μένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε διάφορα 
επίπεδα (Απόφαση A/HRC/6/13). 

Στις 17 Δεκεμβρίου 1998, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών συγκάλεσε τη Σύνοδο Κορυφής της Χιλιετίας και ζήτησε 
από τον τότε Γενικό Γραμματέα να υποβάλλει μια έκθεση για την 
παγκοσμιοποίηση και τις επιπτώσεις της στην πλήρη απόλαυση 
όλων των δικαιωμάτων, η οποία τελικά παρουσιάστηκε κατά την 
55η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης τον Αύγουστο του 2000.171 Η 
έκθεση, που αποτελεί μια εκτενή μελέτη των επιπτώσεων της πα-
γκοσμιοποίησης, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ενώ η παγκοσμιο-
ποίηση παρέχει τη δυνατότητα για την προαγωγή και προστασία 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσω της οικονομικής ανάπτυξης, 
του αυξανόμενου πλούτου, της μεγαλύτερης διασύνδεσης μεταξύ 
λαών και πολιτισμών και των νέων ευκαιριών για την ανάπτυξη, 
τα ωφελήματά της δεν τα απολαμβάνουν εξίσου όλοι οι άνθρωποι. 
Επιπλέον σημείωνε ότι, ενώ οι στόχοι και τα προγράμματα έχουν 
ήδη διαμορφωθεί έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
πρόβλημα, η κατάλληλη στρατηγική για την επίτευξή τους προϋ-
ποθέτει την αναγνώριση των αρχών και των κανόνων των δικαιω-
μάτων του ανθρώπου ως ένα απαραίτητο σημείο αναφοράς για την 
παγκοσμιοποίηση. 

Η διασύνδεση της παγκοσμιοποίησης και της απόλαυσης των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου κατέστη περισσότερο εμφανής με την 
εκδήλωση της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης το 2008. Το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ανα-
γνώρισε τη σοβαρότητα της κρίσης και τους πιθανούς κινδύνους 
για την απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σε μια ειδική 

                             
171. Απόφαση 53/202 του 1998 της Γενικής Συνέλευσης.  



Διεθνές δίκαιο για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου 253

συνεδρίαση για το θέμα αυτό στις 20-23 Φεβρουαρίου 2009, το 
Συμβούλιο εξέδωσε Απόφαση για την Επίδραση της Παγκόσμιας 
Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Κρίσης στην Οικουμενική 
Πραγμάτωση και Αποτελεσματική Απόλαυση των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου.172 Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο εξέφρασε τη βαθιά 
ανησυχία των μελών του για το ότι οι πρωτοβουλίες για τα δι-
καιώματα του ανθρώπου και την ανάπτυξη επηρεάζονται από την 
κρίση και ταυτόχρονα απηύθυνε έκκληση στους εντολοδόχους των 
ειδικών διαδικασιών να εξετάσουν και να αναφέρουν ο καθένας 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κάθε επίπτωση της κρίσης στα 
δικαιώματα του ανθρώπου, κυρίως στα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα. Ζήτησε επίσης από τα εποπτικά όργανα 
των συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών να εξετάσουν το θέμα και 
να παρουσιάσουν σχετικές συστάσεις. Η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να συγκαλέσει μια διάσκεψη κορυ-
φής τον Ιούνιο του 2009 για την παγκόσμια οικονομική και χρημα-
τοπιστωτική κρίση και την επίδρασή της στην ανάπτυξη. Το ζήτη-
μα εξέτασαν και άλλα όργανα και οργανώσεις των Ηνωμένων Ε-
θνών τα οποία συγκάλεσαν σχετικές συναντήσεις, σεμινάρια ή συ-
νέταξαν εκθέσεις, όπως η έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υ-
γείας που αφορούσε σε μια υψηλού επιπέδου διαβούλευση για τη 
χρηματοπιστωτική κρίση και την παγκόσμια υγεία. 

113. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της ∆ιακήρυξης της Χιλιετίας των 
Ηνωμένων Εθνών; 

Στη λήξη της Συνόδου Κορυφής της Χιλιετίας, που έλαβε χώρα 
από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2000, η Γενική Συνέλευση υιοθέ-
τησε τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, την οποία 
προσυπέγραψε η μεγαλύτερη συγκέντρωση ηγετών.173 Η Διακήρυ-
ξη επαναβεβαιώνει το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην προαγωγή 

                             

172. Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Απόφαση /HRC/S-10/L.1, 
της 23ης Φεβρουαρίου 2009. 

173. Απόφαση 55/2 του 2000 της Γενικής Συνέλευσης. 
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της ειρήνης και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και αναγνωρίζει 
τη ρύθμιση της παγκοσμιοποίησης ως αναπόσπαστο μέρος αυτής 
της διαδικασίας. Η Διακήρυξη δηλώνει ότι η κύρια πρόκληση που 
αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης είναι το να καταστεί η παγκο-
σμιοποίηση μια θετική δύναμη για τους ανθρώπους όλου του κό-
σμου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Διακήρυξη θεσπίζει 
θεμελιώδεις αξίες απαραίτητες για το νέο παγκοσμιοποιημένο κό-
σμο. Αυτές είναι η ελευθερία, η ισότητα, η ανοχή, η αλληλεγγύη, ο 
σεβασμός για τη φύση και η κοινή ευθύνη. Η Διακήρυξη εντοπίζει 
τομείς κομβικής σημασίας, όπου οι ακόλουθες αξίες θα πρέπει να 
εφαρμοστούν όπως: ειρήνη και ασφάλεια, ανάπτυξη και εξάλειψη 
της φτώχειας, προστασία του κοινού περιβάλλοντος, δικαιώματα 
του ανθρώπου, δημοκρατία και χρηστή διακυβέρνηση, προστασία 
των ευάλωτων ομάδων και ατόμων, αντιμετώπιση των αναγκών 
της Αφρικής, και ενίσχυση των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον η Δι-
ακήρυξη εισήγαγε αυτά τα ζητήματα σε όλες τις πτυχές της δρά-
σης των Ηνωμένων Εθνών. Η επιδίωξη των παραπάνω στόχων, 
μέσα σε ένα πλαίσιο δικαιωμάτων του ανθρώπου, θα διασφαλίσει 
ότι οι προσπάθειες θα έχουν αντίκτυπο στα πιο ευάλωτα μέλη της 
κοινωνίας, ενώ θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για την ου-
σιαστική διάχυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Ακόμα, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων δεσμεύθηκαν να 
επιτύχουν τους επονομαζόμενους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χι-
λιετίας. Αυτοί αντικατοπτρίζουν παγκόσμιους στόχους σχετικούς 
με τη μείωση της φτώχειας και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώ-
πων. Συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επίτευξη έως το 2015: 
της οικουμενικής πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 
μιας διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη, της μείωσης στο ή-
μισυ της ακραίας ένδειας και της πείνας, καθώς επίσης και στόχων 
σχετικών με την αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο και την εξάλει-
ψη των χρεών. 

Όπως προκύπτει από την Έκθεση του 2011 για τους Αναπτυξι-
ακούς Στόχους της Χιλιετίας, έχει ήδη σημειωθεί κάποια πρόοδος, 
ιδιαίτερα στους τομείς της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση, της ισότητας των φύλων στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας  
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εκπαίδευσης, της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό και της κα-
ταπολέμησης της ελονοσίας, του AIDS και της φυματίωσης.174 
Ωστόσο, η ίδια έκθεση παρατηρεί ότι η θέση των πιο ευάλωτων 
ατόμων όλο και επιδεινώνεται και ότι η επίτευξη όλων των στόχων 
μέχρι το 2015 παραμένει μεγάλη πρόκληση. Στην ομιλία του κατά 
την παρουσίαση της Έκθεσης τον Ιούλιο του 2011, ο Γενικός 
Γραμματέας δήλωσε ότι παρά τη σημαντική πρόοδο προς την επί-
τευξη των στόχων «μεγάλη απόσταση μένει να καλυφθεί για την 
ενίσχυση γυναικών και κοριτσιών, την προώθηση της βιώσιμης α-
νάπτυξης και την προστασία των πιο ευάλωτων». 

114. Τι εννοούμε με τον όρο «δικαίωμα στην ανάπτυξη»; 

Το δικαίωμα στην ανάπτυξη αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 
1977 από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και 
προσδιορίστηκε περαιτέρω το 1986, όταν η Γενική Συνέλευση υι-
οθέτησε τη «Διακήρυξη για το Δικαίωμα στην Ανάπτυξη».175 Η 
Διακήρυξη δηλώνει ότι το δικαίωμα στην ανάπτυξη «αποτελεί α-
ναφαίρετο δικαίωμα του ανθρώπου δυνάμει του οποίου κάθε άτομο 
ξεχωριστά και όλοι οι λαοί δικαιούνται να συμμετέχουν, να συμβάλ-
λουν και να απολαμβάνουν οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να πραγματωθούν πλή-
ρως όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι θεμελιώδεις ελευθερί-
ες». Το δικαίωμα περιλαμβάνει επίσης την πλήρη κυριαρχία στους 
φυσικούς πόρους, την αυτοδιάθεση, τη λαϊκή συμμετοχή στη δια-
δικασία της ανάπτυξης και την ισότητα ευκαιριών. Η Διακήρυξη 
αναθέτει την πρωταρχική ευθύνη στο κάθε κράτος ατομικά αλλά 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τη συλλογική ευθύνη όλων των κρατών 
για τη δημιουργία ευνοϊκών διεθνών συνθηκών για την πραγμάτω-

                             

174. Βλ. την Έκθεση του 2011 για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χι-
λιετίας, Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη, στην ιστοσελίδα 
<http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf>.  

175. Απόφαση 41/28 της 4ης Δεκεμβρίου 1986 της Γενικής Συνέλευσης. 
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ση του δικαιώματος και για την προώθηση μια νέας διεθνούς τά-
ξης, βασισμένης στην αλληλεξάρτηση και το αμοιβαίο ενδιαφέρον. 

Κατά μία άποψη, το δικαίωμα στην ανάπτυξη απαιτεί την πα-
ροχή βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και την εξάλειψη 
του καταπιεστικού βάρους των χρεών, το οποίο εμποδίζει την ε-
φαρμογή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιω-
μάτων. Για το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να υπάρχει αντιπαράθεση. 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 
που έλαβε χώρα στη Βιέννη το 1993, επαναβεβαίωσε ότι το δικαί-
ωμα στην ανάπτυξη είναι οικουμενικό και αναφαίρετο και ανα-
γνώρισε ότι η δημοκρατία, η ανάπτυξη και ο σεβασμός των δικαι-
ωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών αλληλοε-
ξαρτώνται και ενισχύονται αμοιβαία μεταξύ τους. Η Διακήρυξη 
του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (1992) τοποθέτησε 
«τον άνθρωπο στο επίκεντρο της μέριμνας για την αειφόρο ανά-
πτυξη» και συνέδεσε την ανησυχία για το περιβάλλον με τη διαδι-
κασία της ανάπτυξης. Οι Παγκόσμιες Σύνοδοι Κορυφής για την 
Κοινωνική Ανάπτυξη (Κοπεγχάγη 1995, Γιοχάνεσμπουργκ 2002) 
υποστήριξαν και ενίσχυσαν περαιτέρω αυτές τις διασυνδέσεις. 

Η 25η επέτειος από την υιοθέτηση της Διακήρυξης για το Δι-
καίωμα στην Ανάπτυξη το 2011 αποτέλεσε ευκαιρία για τον επα-
ναπροσδιορισμό των προσπαθειών με έμφαση στην αντιμετώπιση 
των βαθύτερων αιτιών που προκαλούν τη φτώχεια και την ανισό-
τητα μέσα από το πρίσμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της 
σύνδεσης του δικαιώματος στην ανάπτυξη με τις πολιτικές και τα 
προγράμματα για την αειφόρο ανάπτυξη. 

115. Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του συστήματος των Ηνω-
μένων Εθνών σχετικά με το δικαίωμα στην ανάπτυξη και την α-
ειφόρο ανάπτυξη; 

Το 1998 η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συγκρότη-
σε σύμφωνα με την Απόφαση 269 του Οικονομικού και Κοινωνι-
κού Συμβουλίου ένα διπλό μηχανισμό για να ερευνήσει σε μεγα-
λύτερο βάθος τρόπους εφαρμογής του δικαιώματος στην ανάπτυ-
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ξη. Για αυτό το σκοπό δημιουργήθηκε μια ανοιχτή Ομάδα Εργασί-
ας για το Δικαίωμα στην Ανάπτυξη και το 2004 συστάθηκε μια 
δύναμη κρούσης υψηλού επιπέδου για την εφαρμογή του δικαιώ-
ματος στην ανάπτυξη. Διόρισε επίσης έναν Ανεξάρτητο Εμπειρο-
γνώμονα για το Δικαίωμα στην Ανάπτυξη, του οποίου η θητεία 
έληξε το 2005. Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας για τα Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου και τη Διεθνή Αλληλεγγύη (που διορίστηκε 
το 2005 και η θητεία του ανανεώθηκε το 2011 από το Συμβούλιο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τρία χρόνια) ασχολείται ανάμεσα 
στα άλλα με το ζήτημα της ανάπτυξης. Ακόμη, το Γραφείο του 
Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι υπεύθυ-
νο για την προαγωγή του δικαιώματος στην ανάπτυξη και για τη 
διεύρυνση της υποστήριξης των σχετικών οργάνων του συστήμα-
τος των Ηνωμένων Εθνών. 

Το 1997 ο τότε Γενικός Γραμματέας, στο πρόγραμμά του για 
την αναμόρφωση των Ηνωμένων Εθνών, όρισε τα δικαιώματα του 
ανθρώπου ως ένα ζήτημα ευρύτερης σημασίας, που θα πρέπει να 
ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς δραστηριότητας των Ηνωμέ-
νων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της ανθρω-
πιστικής δράσης.176 Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, το Γρα-
φείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει 
επιφορτιστεί να ενσωματώσει τα δικαιώματα του ανθρώπου στον 
προγραμματισμό για την ανάπτυξη και έχει αναλάβει μια σειρά 
δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση. 

Επιπλέον, οι πολιτικοί ηγέτες έχουν θέσει τους Αναπτυξιακούς 
Στόχους της Χιλιετίας. Κατά τη Διεθνή Διάσκεψη για τη Χρημα-
τοδότηση της Ανάπτυξης, που έλαβε χώρα στο Μοντερέυ του Με-
ξικό το 2002, οι Αρχηγοί Κρατών συμφώνησαν να επιστρατεύσουν 
τους οικονομικούς τους πόρους και να επιτύχουν τις εθνικές και 
διεθνείς οικονομικές συνθήκες που απαιτούνται για την εκπλήρω-
ση των διεθνώς συμφωνημένων αναπτυξιακών στόχων, συμπερι-

                             
176. Έκθεση του Γενικού Γραμματέα «Ανανεώνοντας τα Ηνωμένα Έθνη: 

Ένα Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα», Έγγραφο A/51/950, 1997.  
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λαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στη Διακήρυξη της Χιλιε-
τίας. Συμφώνησαν ακόμα να ενισχύσουν το ρόλο των Ηνωμένων 
Εθνών ως τον κύριο οργανισμό για την ανοικοδόμηση του διε-
θνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, σε συνεργασία με την Πα-
γκόσμια Τράπεζα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

Στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 
που έγινε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, οι κυβερνήσεις επαναβε-
βαίωσαν τις δεσμεύσεις τους για την επίτευξη μιας πιο αποτελε-
σματικής εφαρμογής των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Εξέ-
χουσα θέση δόθηκε κατά τη διάρκεια της Συνόδου στις απόψεις 
των αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, σε αναγνώριση 
του ρόλου της στην εφαρμογή των συμπερασμάτων της Συνόδου 
και στην προώθηση πρωτοβουλιών συνεργασίας. 

Η Διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
και το Σχέδιο Εφαρμογής της εγκρίθηκαν στη συνέχεια από τη Γε-
νική Συνέλευση (Δεκέμβριος του 2002). Η αειφόρος ανάπτυξη 
αναγνωρίστηκε ως καίριο συστατικό στο ευρύτερο πλαίσιο των 
δράσεων των Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα εκείνων που απο-
βλέπουν στην επίτευξη των διεθνώς συμφωνημένων αναπτυξιακών 
στόχων, όπως για παράδειγμα αυτών της Διακήρυξης της Χιλιετί-
ας. 

Σε συνέχεια της Διεθνούς Διάσκεψης για τη Χρηματοδότηση 
της Ανάπτυξης, έλαβε χώρα μια διάσκεψη στη Ντόχα τον Νοέμ-
βριο και Δεκέμβριο του 2008, η οποία εξέτασε την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Μοντερέυ και εξέδωσε τη Διακήρυξη της Ντόχα 
για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης. Η Διακήρυξη της Ντόχα 
επαναβεβαίωσε τη συμφωνία του Μοντερέυ καθώς και την ανάγκη 
για μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην ανάπτυξη. 

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 
γνωστή και ως «Ρίο + 20», λαμβάνει χώρα στη Βραζιλία στις 20-
22 Ιουνίου 2012 με θέμα την εφαρμογή της Διακήρυξης του Ρίο 
για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (1992). Στόχος της Διάσκε-
ψης είναι η ανανέωση της πολιτικής δέσμευσης για την αειφόρο 
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ανάπτυξη καθώς και η αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειω-
θεί, των κενών που παραμένουν και των νέων προκλήσεων. Οι 
συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε δύο θέματα: α) η πράσινη οικο-
νομία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της εξάλειψης της 
φτώχειας και β) το θεσμικό πλαίσιο για την αειφόρο ανάπτυξη. 

(Κλιματική αλλαγή) 
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116. Πώς προάγει το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα ∆ικαιώματα 
του Ανθρώπου το δικαίωμα στην ανάπτυξη; 

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που υποστηρίζει τόσο τις αναπτυξιακές πρακτικές που βασίζονται 
στα δικαιώματα του ανθρώπου όσο και τις προσπάθειες να μελε-
τηθεί το εν λόγω δικαίωμα καθώς και τα μέσα για την εφαρμογή 
του. 

Ως μέρος της διαδικασίας για τη διάχυση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, το Γραφείο του 
Ύπατου Αρμοστή συνεργάζεται με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ανάπτυξη με στόχο να συμπεριλάβει την καλλιέρ-
γεια δεξιοτήτων σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου στις α-
ναπτυξιακές δράσεις του Προγράμματος σε πολλές χώρες. Έχει 
πρωτοπορήσει στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την 
ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις στρατηγικές για 
τη μείωση της φτώχειας και εργάζεται για την προώθηση των οι-
κονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων στο πλαί-
σιο της ανάπτυξης. 

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή υποστηρίζει τους εντολοδό-
χους των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Ετήσια 
Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για το Δικαίωμα στην Ανάπτυ-
ξη. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με την Οργάνωση Τροφίμων και 
Γεωργίας και ανέπτυξε με το Κοινό Πρόγραμμα του ΟΗΕ για τον 
ιό του AIDS Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικές με τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου και το AIDS/HIV. Το 2008, το Γραφείο εξέδωσε 
ένα φυλλάδιο σχετικό με την προσέγγιση στην ανάπτυξη βασισμέ-
νη στα δικαιώματα του ανθρώπου υπό τον τίτλο «Διεκδικώντας 
τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας: μία Προσέγγιση Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου».177 

                             

177. Βλ. «Διεκδικώντας τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας: Μια 
Προσέγγιση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», 2008, (http://www.ohchr.org/ 
Documents/Publications/Claiming_MDGs_en.pdf).  
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117. Πώς προσδιορίζει την απάντηση στην τρομοκρατία το διεθνές 
δίκαιο για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου; 

Η ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρο-
μοκρατίας είχε αναγνωριστεί πολύ πριν τις τρομοκρατικές επιθέ-
σεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμέ-
νων Εθνών είχε ήδη υιοθετήσει τη Σύμβαση για την Πρόληψη και 
την Τιμωρία των Εγκλημάτων που Στρέφονται κατά των Διεθνώς 
Προστατευμένων Προσώπων, Συμπεριλαμβανομένων και των Δι-
πλωματικών Υπαλλήλων (1973), τη Διεθνή Σύμβαση κατά της 
Σύλληψης Ομήρων (1979), τη Διεθνή Σύμβαση για την Καταστο-
λή των Τρομοκρατικών Βομβιστικών Επιθέσεων (1997), και τη 
Διεθνή Σύμβαση για την Καταστολή της Χρηματοδότησης της 
Τρομοκρατίας (1999). 

Επιπλέον, αρκετές διεθνείς πράξεις κατά της τρομοκρατίας θε-
σπίστηκαν και σε περιφερειακό επίπεδο. Η Σύμβαση για την Πρό-
ληψη και την Τιμωρία των Τρομοκρατικών Πράξεων που παίρ-
νουν τη μορφή εγκλημάτων κατά προσώπων και σχετικών εκβια-
σμών και έχουν διεθνή σημασία και η Δια-Αμερικανική Σύμβαση 
κατά της Τρομοκρατίας υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό Αμερι-
κανικών Κρατών το 1971 και το 2002 αντίστοιχα, ενώ η Ευρωπαϊ-
κή Σύμβαση για την Καταστολή της Τρομοκρατίας υιοθετήθηκε το 
1977 από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο Σύνδεσμος Αραβικών 
Κρατών υιοθέτησε την Αραβική Σύμβαση για την Καταστολή της 
Τρομοκρατίας (1998), ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης υιοθέ-
τησε τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της 
Διεθνούς Τρομοκρατίας (1999) και η Αφρικανική Ένωση (πρώην 
Οργανισμός Αφρικανικής Ενότητας) υιοθέτησε τη Συνθήκη για 
την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (1999). 
Το 2005, υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η 
Διεθνής Σύμβαση για την Καταστολή των Πράξεων Πυρηνικής 
Τρομοκρατίας. 

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω κανονιστικών 
πράξεων είναι η απουσία ενός γενικού και περιεκτικού ορισμού 
της τρομοκρατίας. Αυτές περιορίζονται στην απαγόρευση συγκε-
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κριμένων εγκληματικών πράξεων, η υπαγωγή των οποίων στην 
έννοια της τρομοκρατίας δεν συναντούσε καμία αντίρρηση τη 
στιγμή που υιοθετήθηκαν. Οι διατάξεις τους δημιουργούν υπο-
χρεώσεις μόνο για τα συμβαλλόμενα κράτη και επομένως δεν δε-
σμεύουν μη-κρατικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ένο-
πλων ομάδων. Ωστόσο, κάθε κράτος μπορεί να δικάσει, σύμφωνα 
με την αρχή της οικουμενικής δικαιοδοσίας, οποιοδήποτε άτομο, 
ανεξάρτητα από την οργάνωση με την οποία συνδέεται, που είναι 
υπεύθυνο για τρομοκρατικές πράξεις εφόσον αυτές αποτελούν ε-
γκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 

Η άμεση σύνδεση ανάμεσα στην τρομοκρατία και τα δικαιώμα-
τα του ανθρώπου αναγνωρίστηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Βιέννη 1993). Η Διακήρυξη 
και το Πρόγραμμα Δράσης της Βιέννης αναφέρει ότι «οι πράξεις, 
μέθοδοι και πρακτικές της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκ-
δηλώσεις της, όπως επίσης και η σύνδεση σε ορισμένες χώρες με τη 
διακίνηση ναρκωτικών, αποτελούν δραστηριότητες που αποβλέπουν 
στην καταστροφή των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των θεμελιωδών 
ελευθεριών και της δημοκρατίας, και απειλούν την εδαφική ακε-
ραιότητα, την ασφάλεια των κρατών και αποσταθεροποιούν νόμιμα 
εκλεγμένες κυβερνήσεις». Καταλήγει τονίζοντας ότι «η διεθνής κοι-
νότητα θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να διευ-
ρύνει τη συνεργασία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας». 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει επανειλημμένα 
εκφράσει σε αρκετές Αποφάσεις της (48/122, 49/185, 50/186, 
52/133, 54/164) την κατηγορηματική καταδίκη τρομοκρατικών 
πράξεων. 

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου έθεσαν το 
ζήτημα της πρόληψης και εξάλειψης της τρομοκρατίας στην κο-
ρυφή της διεθνούς ατζέντας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε 
ομόφωνα τις Αποφάσεις 1368 (2001) και 1373 (2001) καταδικάζο-
ντας την τρομοκρατία. Η δεύτερη Απόφαση συγκρότησε μια Αντι-
τρομοκρατική Επιτροπή, που αποτελείται από όλα τα μέλη του 
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Συμβουλίου Ασφαλείας, για να επιβλέπει την εφαρμογή των δια-
τάξεών της. Η Γενική Συνέλευση συγκάλεσε μια ειδική συνεδρία-
ση το 2001 και υιοθέτησε ομόφωνα την Απόφαση 56/1. Σε όλες τις 
αποφάσεις που υιοθετήθηκαν στο εξής από το Συμβούλιο Ασφα-
λείας και τη Γενική Συνέλευση υπογραμμιζόταν ότι είναι αναγκαία 
μια κοινή διεθνής δέσμευση για να βρεθεί μια αποτελεσματική, 
διαρκής και πολυμερής απάντηση στο πρόβλημα της τρομοκρατί-
ας. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση υπογράμμισε την αυξανόμενη 
συνειδητοποίηση από τα μέλη της διεθνούς κοινότητας της αρνη-
τικής επίδρασης της τρομοκρατίας στην πλήρη απόλαυση των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου και στην εγκαθίδρυση του κράτους δι-
καίου και των δημοκρατικών ελευθεριών. 

Τον Οκτώβριο του 2001, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων 
Εθνών συγκρότησε την Ομάδα Εργασίας Πολιτικών σχετικά με τα 
Ηνωμένα Έθνη και την Τρομοκρατία. Στην Ομάδα ανατέθηκε να 
εντοπίσει, από τη σκοπιά των Ηνωμένων Εθνών, τις μακροχρόνιες 
συνέπειες και τις ευρύτερες διαστάσεις των πολιτικών που αφο-
ρούν στην τρομοκρατία, όπως και να διατυπώσει συστάσεις σχετι-
κά με τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλάβουν τα Ηνωμένα 
Έθνη για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Στην έκθεση που πα-
ρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση το 2002 (Έγγραφο A/57/273-
S/2002/875), η Ομάδα Εργασίας τόνισε ότι η τρομοκρατία υπο-
σκάπτει και απειλεί τις θεμελιώδεις αρχές και σκοπούς του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε επίσης την αναγκαιότητα να 
εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση των πα-
ραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεδομένου ότι οι 
τρομοκράτες συχνά εκμεταλλεύονται τις παραβιάσεις των δικαιω-
μάτων του ανθρώπου για να κερδίσουν υποστήριξη για τις πράξεις 
τους. Ταυτόχρονα, η Ομάδα Εργασίας, έδωσε έμφαση στο γεγονός 
ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να διεξάγεται με 
σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις για τα δικαιώματα του ανθρώ-
που. Στην Απόφαση 57/219 η Γενική Συνέλευση, υπενθυμίζοντας 
το Άρθρο 4 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα, σύμφωνα με το οποίο κάποια δικαιώματα δεν υπόκει-
νται σε παρεκκλίσεις υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποφάνθηκε ότι 
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τα κράτη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι κάθε μέτρο κατά της τρο-
μοκρατίας συνάδει με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το διε-
θνές δίκαιο και κυρίως με το διεθνές δίκαιο για την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, το δίκαιο για τους πρόσφυγες και το 
ανθρωπιστικό δίκαιο. Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας των 
Ηνωμένων Εθνών, δεν μπορεί να υπάρξει συμψηφισμός ανάμεσα 
στην αποτελεσματική δράση ενάντια στην τρομοκρατία και στην 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αρκετοί διεθνείς ορ-
γανισμοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στους τομείς που καλύπτονται από τα 
πεδία εφαρμογής των Αποφάσεων 1368 και 1373 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Ειδικότερα απηύθυναν έκκληση στα κράτη να δια-
σφαλίζουν ότι κάθε μέτρο που περιορίζει τα δικαιώματα του αν-
θρώπου τηρεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των θεμιτών ανησυ-
χιών για την εθνική ασφάλεια από τη μια και των θεμελιωδών ε-
λευθεριών από την άλλη και ότι παραμένει πλήρως ευθυγραμμι-
σμένο με τις υποχρεώσεις των κρατών σύμφωνα με το διεθνές δί-
καιο.178 Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, περιφερειακοί διακυ-
βερνητικοί οργανισμοί και ένας μεγάλος αριθμός οργανώσεων και 
ιδρυμάτων που εργάζονται στο χώρο των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου δίνουν όλο και περισσότερη προσοχή σε θέματα που συν-
δέονται με τη μάχη κατά της τρομοκρατίας. 

Τον Απρίλιο του 2005 η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου δημιούργησε (Απόφαση 2005/08) τη θέση του Ειδικού 
Εισηγητή για την Προαγωγή και Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και Θεμελιωδών Ελευθεριών στο Πλαίσιο της Καταπο-
λέμησης της Τρομοκρατίας. Η θητεία του ανανεώθηκε το 2007 
από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το 2010 επε-
κτάθηκε για 3 χρόνια. Η έκθεση του Εισηγητή τον Δεκέμβριο του 

                             

178. Κοινή Δήλωση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και του Διευθυντή του Γραφείου για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς 
και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του ΟΑΣΕ, της 29ης Νοεμβρίου 2001.  
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2010 παρουσιάζει μια συλλογή βέλτιστων πρακτικών για την κα-
ταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενσωματώνοντας υπάρχουσες αλ-
λά και αναδυόμενες πρακτικές από μεγάλο αριθμό κρατών.179 

Η Παγκόσμια Αντιτρομοκρατική Στρατηγική των Ηνωμένων 
Εθνών, που υιοθετήθηκε το 2006, αποτελεί την πλατφόρμα για το 
συντονισμό των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών στο θέμα 
αυτό. Η Στρατηγική υπογραμμίζει την ανάγκη υπεράσπισης των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και προώθησης του κράτους δικαίου 
στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. 

118. Τι σημαίνει «προσέγγιση ως προς την αναπτυξιακή συνεργασία 
βασισμένη στα δικαιώματα του ανθρώπου»; 

Η προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελεί ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο για τη διαδικασία της ανθρώπινης ανάπτυξης 
το οποίο εδράζεται στους διεθνείς κανόνες για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και προσανατολίζεται στην προώθηση και την προστα-
σία αυτών των δικαιωμάτων. Αποβλέπει στην ανάλυση των ανισο-
τήτων που βρίσκονται στο επίκεντρο των αναπτυξιακών προβλη-
μάτων όπως και στην αντιμετώπιση πρακτικών διάκρισης και άνι-
σης κατανομής της εξουσίας που εμποδίζουν την πρόοδο της ανά-
πτυξης.180 

Η προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα του ανθρώπου συνεπάγε-
ται ότι τα σχέδια, οι αναπτυξιακές πολιτικές και διαδικασίες οικο-
δομούνται πάνω σε ένα σύστημα δικαιωμάτων και αντίστοιχων 

                             

179. Βλ. Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή για την Προαγωγή και Προστα-
σία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Θεμελιωδών Ελευθεριών στο 
Πλαίσιο της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, Martin Scheinin, 
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/178/98/PDF/ 
G1017898.pdf?OpenElement).  

180. «Κοινές ερωτήσεις για μια προσέγγιση στην αναπτυξιακή συνεργα-
σία βασισμένη στα δικαιώματα του ανθρώπου, Ύπατη Αρμοστεία των Ηνω-
μένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου <http://www.undg.org/docs/ 
12055/OHCHR%20FAQ%20on%20HRBA%20-%20ENGLISH.pdf)>.  
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υποχρεώσεων που κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο. Ο απώ-
τερος σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι να διασφαλίσει τη βιω-
σιμότητα του αναπτυξιακού έργου, καθιστώντας τους ανθρώπους, 
και ιδιαίτερα αυτούς που ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες, ικα-
νούς να συμμετέχουν οι ίδιοι στη χάραξη πολιτικών και να ελέγ-
χουν όσους έχουν καθήκον να δράσουν. Μολονότι οι διάφορες 
οργανώσεις και τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών βάσιζαν 
ήδη το έργο τους στις αρχές και τους κανόνες των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, η διάχυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου αναδεί-
χτηκε σε προτεραιότητα με την αναμόρφωση των Ηνωμένων Ε-
θνών που εγκαινίασε το 1997 ο τότε Γενικός Γραμματέας, Kofi 
Annan. 

Οι διάφορες οργανώσεις και τα προγράμματα των Ηνωμένων 
Εθνών επεξεργάστηκαν σε συνάντηση που έλαβε χώρα το 2003 
μια «Κοινή Κατανόηση» ως προς το περιεχόμενο της προσέγγισης 
με βάση τα δικαιώματα του ανθρώπου, η οποία εγκρίθηκε αργότε-
ρα τον ίδιο χρόνο από την Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ανάπτυξη. Οι προσπάθειες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών 
για τη διάχυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλες τους τις 
δράσεις έλαβαν την κατηγορηματική υποστήριξη της Παγκόσμιας 
Συνόδου Κορυφής του 2005 (παράγραφος 126 του Καταληκτικού 
Κειμένου της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής). 

Η «Κοινή Κατανόηση» περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: 
α) Όλα τα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας, οι πολιτι-

κές και η τεχνική βοήθεια θα πρέπει να προωθούν την πραγ-
μάτωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως κατοχυρώνο-
νται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και σε άλλες διεθνείς πράξεις για τα δικαιώματα 
του ανθρώπου. 

β)  Οι κανόνες που αφορούν στα δικαιώματα του ανθρώπου και 
οι αρχές που απορρέουν από την Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις άλλες διεθνείς κα-
νονιστικές πράξεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου καθο-
δηγούν όλες τις πτυχές της συνεργασίας για την ανάπτυξη 
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καθώς και όλα τα προγράμματα σε όλους τους τομείς και σε 
όλες τις φάσεις τους. 

γ) Η αναπτυξιακή συνεργασία συμβάλλει στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των «εχόντων υποχρέωση» να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους και/ή των «κατόχων των δικαιωμάτων» 
να τα διεκδικήσουν. 

Οι αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου που θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης είναι οι ακό-
λουθες: η οικουμενικότητα και το αναφαίρετο, η αδιαιρετότητα, η 
αλληλεξάρτηση και η αλληλεπίδραση, η ισότητα και μη διάκριση, 
η συμμετοχή, η λογοδοσία και το κράτος δικαίου. Οι αρχές αυτές 
επηρεάζουν το περιεχόμενο και τους στόχους των δραστηριοτήτων 
για την ανάπτυξη αλλά και τη διαδικασία που οδηγεί στην πραγμα-
τοποίησή τους.181 

Κομβικής σημασίας για την εφαρμογή αυτών των αρχών και 
κατευθυντήριων γραμμών, ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο, υπήρξε το 
Πρόγραμμα «Δράση 2» («Action 2» Programme) που εκτελέστηκε 
από το 2004 έως το 2007. Το Πρόγραμμα συνέβαλε στην ενίσχυση 
της ικανότητας των ομάδων των Ηνωμένων Εθνών στις εκάστοτε 
χώρες να υποστηρίζουν τις προσπάθειες των κρατών μελών που 
αποβλέπουν στην ενδυνάμωση των συστημάτων τους για την προ-
αγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, επιτυγχά-
νοντας παράλληλα τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. 
Ένα άλλο σημαντικό ορόσημο υπήρξε η ενσωμάτωση από το 2007 
αυτής της προσέγγισης ως μια από τις πέντε προγραμματικές αρχές 
που οι ομάδες των Ηνωμένων Εθνών στις εκάστοτε χώρες επιβάλ-
λεται να εφαρμόσουν σε όλα τα στάδια του Πλαισίου των Ηνωμέ-
νων Εθνών για την Αναπτυξιακή Βοήθεια. Το τελευταίο αποτελεί 
το στρατηγικό προγραμματικό πλαίσιο που περιγράφει τη συλλο-

                             

181. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές μιας προσέγ-
γισης βασισμένης στα δικαιώματα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων 
εκπαιδευτικών εγχειριδίων και υλικού, βλ. http://hrbaportal.org/.  
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γική απάντηση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών στις εθνικές 
προτεραιότητες για την ανάπτυξη. 

Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εφαρμογής 
της προσέγγισης με βάση τα δικαιώματα του ανθρώπου σε όλο το 
σύστημα των Ηνωμένων Εθνών υπήρξε η θεσμοθέτηση, το 2009, 
από την Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη του Μη-
χανισμού για τη Διάχυση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτός 
ο υψηλού επιπέδου μηχανισμός αποσκοπεί ανάμεσα σε άλλα στην 
επαύξηση της συνοχής στη χάραξη πολιτικών και στα πρακτικά 
εργαλεία και εγχειρίδια, στο συντονισμό των εθνικών προσπα-
θειών για τη δημιουργία υποδομής και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
και τέλος στην ενίσχυση των δράσεων ευαισθητοποίησης εκ μέ-
ρους των Ηνωμένων Εθνών. 



 


