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 7436-05-22עת"מ                                  המשפט המחוזי בירושלים                                                       בבית 
         בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים 

 9:00 8.9.2022 מועד דיון: ;כב' השופט דוד גדעונילפני 
 

 580333094, ע"ר  גריםד לפליטים ומהקו המ. 1                  :העותרים
   520017799. היא"ס ישראל, ח.פ 2                                  

 580011567. האגודה לזכויות האזרחי בישראל, ע"ר 3                                    
 580474955, ע"ר לאארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישר  -. א.ס.ף 4                             

   580142214.  רופאים לזכויות אדם, ע"ר 5                                    
 580420271. המרכז לקידום פליטים אפריקאים, ע"ר 6                                    

   ענבר בראל  ו/או  (78570)מ"ר   מיכל שוורץ ע"י ב"כ עוה"ד םולכ                           
 מהמוקד לפליטים ולמהגרים  ד"ר איילת עוז ו/אוחי  -או סתיו פס/ו                           

 לאמארגון היא"ס ישר  וכן ע"י עו"ד מירב בן זאב ו/או עו"ד נמרוד אביגאל                           
                                         

 - נ ג ד  -                                         
 

   שרת הפנים. 1              : יםהמשיב
   רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים. 2                                      
   ץ. משרד החו3                                      

 ( פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי ע"י

   לכתב התשובה לעתירה העותריםמטעם  תגובה  

לה בהתא בים  מיוחלטת  הנכבד  תגובה    ,8.8.2022ם  ת המשפט  להגיש  לכתב התשובה  מתכבדים העותרים 

יתייחסו    לעתירה.  היריעה, העותרים  קוצר    ים , המחזקכתב התשובהלקשיים שעולים מבתמציתיות  בשל 

  יהייתה בלת   ("קונגולהלן: "ונגו ) דמוקרטית של קבליקה ה רפוהחלטה להסיר מעל אזרחי הה  י את הטענה כ

 . בינלאומיות בויות בניגוד למחויו ןבניגוד לכללים בסיסיים של מינהל תקי התקבלה ובעליל,  בירה ס

מסתכמת    שנה   20אזרחי קונגו בישראל במשך    טה כלפישהמדיניות שננק  בהצהרה המשיבים פותחים   .1

ללא  יום,    30ראה של  בפתאומיות, בהתניתן לבטל    לעמדת המשיביםמדיניות ש,  הרחקה זמנית"-ב"אי

י  מבלי להמתין לקבלת עמדת הגורמים הרלוונטיים שהתבקשה ע" ו  , ללא הנמקהריונים ברוריםקריט

הפנים זו,    עצמה.  שרת  השנים הצהרה  לאורך  עצמם  המשיבים  להצהרות  קונגו  לפיה  מנוגדת  אזרחי  ן 

עשרים השנים  במדיניות משרד הפנים  אין מדובר בעניין סמנטי.    1. תחת הגנה קבוצתית זמנית  ם חוסי

  ( או מידתי בעליל   לבחון בקשות מקלט של אזרחי קונגו, בנימוק )בלתי סביר  הייתה שלא  אחרונותה

קבוצתית הגנה  תחת  חוסים  המשיבה  שהם  על  הצ  2.  דיו לאחרונה  כך  הירה  על  ן  במסגרת  בהחלטה 

 2. כנסתב והגנת הסביבה בוועדת הפנים  הסרת ההגנה הקבוצתית

 
החלטת  (;  4נספח ע/)ירה על הפסקת "מדיניות ההגנה הזמנית הכללית"  סין וההגהאוכלו   רשות  ההודעה הקודמת שלר' למשל    1

(; תשובת המשיבים  11)נספח ע/  "בכל הנוגע להפסקת ההגנה הקולקטיבית לנתיני רד"ק  ]ו[להשהות את החלטת"י  שר הפנים דרע
 . (10)ע/ 7.3.2019 ם מיו 69543-12-18בעת"מ 

, 23.5.2022בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת ביום    ן בדיו, יוסי אדלשטיין,  2במשיבה    ריםדבריו של ראש מינהל אכיפה וז ר'    2
  כל ,הקבוצתית  ההגנה  של  ההסרה  את  שהודיע  ברגע ,כרגע.  קבוצתית ה   ההגנה  חסות  תחת  יוה  ]אזרחי קונגו[   עכשיו  עד"לפיהם  
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נ   לאי בחינת  הההגנה הזמנית שימשה בידי המשיבים כאמתל .2 פשם  בקשות מקלט של אנשים שנסו על 

אפשרי היבט  בכל  בעולם  המסוכנות  המדינות  מעמד  .  מאחת  הענקת  לבחון  ובמקום  קיימא, יציב    בר 

לההוחל הרחקה",  ט  "אי  מדיניות  לגביהם  אתולהשק חיל  במבק  יע  הטיפול  יחידת  מקלט  משאבי  שי 

מדובר בהתנהלות בלתי    .לגרשם  ,המשיבים  ישתלג   ,של המצב בקונגו עד אשר ניתן יהיהבבחינה עתית  

מופגן  סותרת באף    התנהלות זו   .ורשו של ההליך כולובאופן היורד לשהנגועה בשיקולים זרים  רה  סבי

 . נציבות האו"ם לפליטיםאת עמדת 

שהם מחילים לגבי    באופן מלאכותי בין מדיניות ההגנה הקבוצתית המשיבים מנסים בתגובתם לנתק    .3

יניות כללית,  דמאותה    של  בשני צדדיםת המקלט של המדינה, אך מדובר  בין מדיניולות  אוכלוסיות שונ

  ינים להכרעה בהן, ומצד שני הממת דחות(נ  –כן  והמעטות ש)   כאשר מצד אחד בקשות מקלט לא נבחנות

 . קיום מינימליות ותללא זכוי 3פל נורמטיבי, נותרים שנים בערוהחוסים תחת הגנה קבוצתית 

וכאשר במשך שנים ,  אזרחי קונגות המקלט של  והרשות נמנעה מלבחון את בקשבהן  ם  כעת, לאחר שני .4

המתחוללת    הלחימה קונגו ועל  הנרחבות בות האדם  על הפרות זכוי ברור    ןבאופידעו המשיבים    ארוכות

ניתן לראות,  שם והמדינה    ,לאם פליטים או  בישראל כאנשים שלא ברור אם העוד באזרחי קונגו    לא 

ה של האוכלוסייה המדוברת, וברי  שיבים מעוניינים להרע את מצב, ככל שהמאלא  . מדםמבררת את מע

והרשות שוקלת את    יםפליט  םבתור מי שה  זרחי קונגו, על המשיבים לבחון את עניינם של אכי זה המצב

.  ת הפליטים( לאמנ5לפליט חדלו מלהתקיים, בהתאם לסימן א)ג()  וכ האפשרות שהנסיבות שבעטיין נהפ

 תנער. המשיבים לה קל על המשיבים, אחריות ממנה מנסיםלהטיל אחריות כבדת משש כדי בכך, י

בהתנ .5 המשיבים  קו הלות  אזרחי  של  מבקשים  עניינם  אשר  בישראלנגו  את    הגנה  מתוכן  מרוקנת 

פליטים על  על עצמה כשהתחייבה להגן  נטלה  ישראל  הבינלאומית שמדינת  ועלולה לצבוע  המחויבות   ,

בעניינ ההחלטה  זרים  ונ את  בשיקולים  כעת  4. כנגועה  שקורה  כפי  הדברים  המחויב   .בדיוק  במצב  ויות 

צוין במפורש כי  שם מ  ,לעניין הפסקת מעמד פליט  נציבות האו"ם לפליטים  ותנחיבה  ותבענייננו, מעוגנ

זומדיניות   ה  כמו  ידי  על  חזרה  הננקטת  פליטים  לשלוח  האפשרויות  נבחנת  הזמן  כל  לפיה  משיבים, 

  . הבסיסי של פליטים ליציבות  צורך ב  דינות מכירותשכן מ  ,נדירה בנוף הבינלאומיהינה    ,למדינת מוצאם

הפסקת מעמד  הפסקה,  פרשים את סעיפי המדגישה שכאשר  מ  נציבות האו"ם לפליטים ה,  יבהנחיות כך,  

קונטקסט  לזכור את ה  ובכל עת יש  במדינות המוצאלנוכח שינויים עמוקים  יעשות רק  פליט יכולה לה ה

בפהצורל  ש פליטיםי  נב תרונות  ך  עבור  י לות  מפעו נע  ולהימ   , קיימא  לשלוח  אשר  כדי  בהן  אנשים  היה 

 
חסו    שהם   ןלא נבחנו מכיוו]המקלט של אזרחי קונגו[  בקשות  "", ובהמשך:  יפרטנ   באופן  ן תיבח  בקשתו  ,מקלט  בקשת  שיגיש  מי

 ."תחת ההגנה הקבוצתית
 .של הש' )דאז( חיותינה ק דלפס 4, פס' (11.08.2015)נבו  ה נ' הכנסת טשומה נגה דסט 8665/14בג"ץ  3
 .(1994) 441( 4, מח)דתותהמכון להכשרת טוענות בית דין נ' השר לענייני  6300/93ר' בג"ץ  4
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פליטות   לתמוך    נוסף.למסע  יש  להשתבכך  צריכים  המוצא  במדינת  התנאים  לפיו  באופן בעקרון  נות 

 . 18ע/זו כנספח גובה ת לתהנציבות מצורפדת עמ .עמוק וברור לפני שניתן לבטל את המעמד

בור קטינים ונשים,  בטוחה ע   ה לקונגורחקמודים כי אינם בטוחים שההמשיבים  בו    אן,ה כ ברי כי במקר .6

 . נציבות האו"ם לפליטיםיבה נאים שהצנה יכולה לעמוד בת כשפני ניסיון אישליחת בגירים 

  ים בהליך קבלת ההחלטה גמפ

זה  לך  הפו  רבסד  קבלההתהגנה הקבוצתית  בטל את מדיניות הההחלטה לאמור מצטרפת העובדה כי  ל .7

כחיונ נקבע  תקיןלקיום    י אשר  מינהלי  במקום  הליך  את  לאסו.  ראשית  הנדרשים  הא  מלוף  נתונים 

נוספות  הרלוונטי  המידע  לרבות  החלטה,  ה לקבלת   עם משרדי הממשלהו מרשויות  בדיקת  התייעצות   ,

סיכו ולבסוף  הנתונים  של  המנומקתהמשמעות  ההחלטה  תחילה    5,ם  הפניםהחליטה  דעת  שרת  על   ,

; ם חוות דעת(בשו  תמכת נאינה  )כאמור בהמשך, קביעה זו    "השתפר  ]בקונגו[נראה כי המצב  "י  כ  עצמה,

 על דעת עצמה.שנה.  20מזה  בישראל דיניות הנהוגהלבטל מהחליטה  RSD-על בסיס סקירת יחידת הו

עת חזר 2019-נזכיר שב .8 מ  ,  זה  החלטתו הקודמת על הבו שר הפנים דאז  סרת ההגנה הקבוצתית, היה 

המלצת  בע בקבות  המקצועיים  החוץ,  הגורמים  שהצהיר  משרד  שבעתידשולאחר  עמדה    ,ככל  תתקבל 

למצב באשר  המקצועיים  הגורמים  מצד  בפני בקונגו  מעודכנת  יובאו  הדברים  החלטה    ו,  קבלת  לצורך 

רה למשרד החוץ  זו הועב  (,3פח מ/)נס  ניתסקירה עדכערכה    RSD-יחידת הלאחר שהפעם,    גם  .חדשה

, הרואה עצמו  שרד החוץמשטרם הספיק  . אלא  צתיתחס לביטול ההגנה הקבות עמדתו ביבבקשה לקבל

יטה  החל להעביר את עמדתו,    6, "מצב במדינותחוץ ול יחסי הי שנותן חוות דעת ביחס לכגורם הרלוונט"

ץ,  עמדת משרד החולהסיבה להחלטה שלא להמתין  .  טל את מדיניות ההגנה הקבוצתיתשרת הפנים לב 

 , נותרו אף הן עלומות. 2022לחודש מרץ   ה על ההחלטהזכרת ההיבה לדחייוהס

לפל   1.2.2022-ב הוציאה  בינתיים,   .9 האו"ם  חוותנציבות  בישראל  לפיה    יטים  לא    בקונגוהמצב  דעת 

,  קונגולזים למדינת מוצאםבטוחה ומכבדת של    באופן מהותי כדי לאפשר החזרה ארוכת טווח,השתנה  

אי עיקרון  שעולה מכתב התשובה, עמדת  .  בת המדינהו מחויליא   ההחזרה-מבלי להפר את  אלא שכפי 

רלוונטית  שעמדה זו    מסכימים שהמשיבים  אה  ר נ, למרות שביםהמשיכלל לא התבקשה על ידי    הנציבות

 (. (6)נספח מ/ 2022קבלה באפריל  שהתעמדת הנציבות ניות ל)ר' הפלהחלטה, כפי שעולה מכתב התשובה 

כי    1ה  יבה המש רעמדתו בהחלטות דומות בעבר, הצהי   ותה על בהסתמכצם הפנייה למשרד החוץ, ועב .10

היא   להחלט  מידעעמדת משרד החוץ  קבלת ההחה.  תרלוונטי    ע לקבלת המידמבלי להמתין  לטה  לכן, 

 
 . לעתירה 160-149ר' פס'  5
נ  6 עו"ד  של  קפכדבריו  למשפט  ון,  ועם  החוץהמחלקה  משרד  ביום    ןבדיו  בינלאומי,  בכנסת  הסביבה  והגנת  הפנים  בוועדת 

 .11, עמ' 23.5.2022
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מב לכךהרלוונטי,  כל הסבר,    לי שהייתה  לכך  שניתן  ומבלי  דחיפות  של    מהווהכל  לשורשו  היורד  פגם 

פרופ.  ךההלי של  דבריו  זה  לעניין  זמיר  'יפים  "יצחק  קפריזה:  אינו  דעת  מינהלית    .שיקול  רשות 

געות לעניין ומחליטה על יסוד תחושה בעלמא, או  שמפעילה את שיקול דעתה ללא בירור העובדות הנו

פעילה שיקול דעת כנדרש  שה להגיע לתוצאה מסוימת ללא תלות בעובדות המקרה, אינה משדעתה נחו

 בענייננו. כך גם  7כי היא פועלת בשרירות". קרה כזה ניתן לומר על הרשות במ וק.בח

  לנוכח   כעת אין עוד מחלוקת שההחלטה המקורית התקבלה על בסיס תשתית עובדתית חסרה,נדמה ש .11

למ  עמדת שנערכה  החוץ  קמשרד  לאחר  מחודשיים  ההחלטהעלה  המשיבים  בלת  תגובת  ולקראת   ,

  בענייננו  8תקינה. תית לצורך הכרעה ופרה החובה לאיסוף נתונים וביסוס תשתית עובדבכך ה . לעתירה זו

הפוגע בהליך    מהותיפגם  , אשר לעיתים ניתן יהיה לתקנו בדיעבד, אלא בם פרוצדוראלילא מדובר בפג

 . קבלת ההחלטה כולו

   ם עניינייםמשיקולי והתעלמותשרירותיות ב  מתאפיינתו עובדתיתאינה נתמכת בתשתית ההחלטה 

כ   תקביעש  עולההתשובה    בתכמ .12 הפנים  ב"המצי  שרת  על  השתפר"    ]קונגו[ב    סקירה שערכה התבססה 

היח   ,(3)מ/   15.8.2021ם  מיו  RSD-ה  יחידת מנהל  של  מכתבו  מיוועל  לפיו    (4מ/)  28.2.2022ם  ידה 

שהמצב בקונגו    זו בלבדמגלה שלא    RSD-יחידת ה  במסמך שערכה אלא שעיון  .  תקפהעודנה    הסקירה 

   .החמירבזכויות אדם   ע לפגיעהבכל הנוג במדינה המצב   –אדרבא , כלל לא השתפר

עצמם  ירההסק .13 המשיבים  היתר,מתארת  של  בין  פוליטי    ,  נרחבדיכוי  בהיקף    נרחבתשחיתות  ,  אלים 

ופעילי זכויות אדם  שי תקשורתרדיפה של אנו כי   ;ומגיני  זכויות האדם"  ומציינת    , תחת[קונגו]ב  מצב 

צ'יסקדי,   פליקס  של  בנשיאותו  אסקלציה  לעומ2020שנת  חווה  ההיש,  שנתו  ת  במהלך  שהושגו  גים 

בכירים בצבא,  קצינים    ]...[  רשויות המדינה פגעו במפגינים, עיתונאים ופוליטיקאים .  שונה בתפקידהרא

במק הידו במעורבותם  סנקציות עים  תחת  הנתונים  או  אדם,  זכויות  הפרות  של  חמורים  רים 

דיין הביטחון, שע  רפורמה במנגנוןיותר בסיכויי המיות, קודמו ומונו לתפקידים, מה שפגע עוד  ובינלא

אלימות מינית    של  התגברות מגמה של    עוד מתוארת  ."נשלט היטב תחת הנשיא לשעבר ג'וזף קבילה

גורמים    ,המדינה  רחביל  בכת  ומגדרי מצד  האלימי  . מלכתייםמ לרבות  לקונפליקטים    םבהתייחס 

והרג    מתוארים המדינה,  שבמזרח   כמחצית משטח  ש  המראה  וף מפה, בציריםשל אזרחגירוש, פציעה 

קונפליקט כאיזור  מוגדר  היחיד.  המדינה  ה  שחל  ההיבט  פי  על  שיפור  בין  הוא  קירה  ס בו  ביחסים 

 תיים.הממשלה לבין ארגונים ד

 
 . (2011)מהדורה שנייה,  1119, עמ' 34כרך ב' פרק יצחק זמיר בספרו הסמכות המינהלית  7
 .ההפניות שםר' גם ו ץלפס"ד של מינ 47פס'  ,(8.201918.0)נבו  ' שירות בתי הסוהר אבנר הררי נ 7/15829בג"ץ  8
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דווקא  ות, , עינינו הרואהבל נתק  נהוהאחרו  ,מסקנת שרת הפניםבין קשר בין הסקירה לקיים לא אם כן,  .14

הסקירה אף  האמור  .על  החש,  לנוכח  הובמתגבר  אשר  כי  ש  בעתירה  לוקה  ה ע  בשרירותיות  החלטה 

ענייניים משיקולים  בבהמגביר    ופן בא   –  ומתעלמת  הצורך  שיפוטאת  על  עליהית  יקורת  והוראה   ,

 9.פסלותה

אזרחי קונגו למדינתם.    תביחס להחזרמדינות שונות    ן שלמדיניותניתנה התייחסות לבאותה סקירה,   .15

שעיון   מלמד באלא  כמה  דווקא  סקירה  מהרחקו  עד  מסוכנות.  ת  מרצון,  לא  כשהן  במיוחד  זה,  סוג 

דיווחים  , ושהגורלם של המורחקים לקונגו  עלמעקב    מתיקה לא מקיידינה מרחם מששו  מראההסקירה  

מתנגדים  , מעצר בלתי חוקי והתעללות של  איומים,  תאירועים רבים של תקיפועל    מעידיםשכן קיימים  

אד זכויות  פעילי  עיתונאים,  אדםפוליטיים,  זכויות  להפרות  עדים  שהיו  כאלה  או  מצד  ם  הטרדות   ;

יחס לא אחקירות; וםוזרי של הח  ההגירהרשויות     ע"י שירותי המודיעין ב וחקירה  ומעקמעצר,  ,  נושי , 

   שנחשדים כ"מסוכנים". חוזרים של 

לי  שאותקופה    –  2019  ליוני  2012נתונים לגבי החזרות בסקירה מתייחסים לתקופה שבין יוני  בנוסף, ה .16

ההגנה הקבוצתית, עליה    הסרת את    להשהות  דווקא   מת של שר הפניםקודה ה הייתה רלוונטית להחלט

מדיניות    הפסקתאך אין בנתונים אלה כדי ללמד על שינוי נסיבות כלשהו המצדיק  .  2019במרץ    הודיע 

 . 2019במרץ  םע"י המשיביקיבלה אישוש אשר שנה ו 20ה  וגה מזשנה

מסייעת לאזרחי  נציבות האו"ם לפליטים  מצוין ש  (7ה )מ/הגשת העתיר  שנערכה ביום  RSD-קירת ה בס .17

ון  זמביה. אלא שקיים הבדל מהותי בין חזרה מרצדרום אפריקה ו  ותממדינ   מרצוןקונגו לשוב למדינתם  

(,  8נציבות האו"ם לפליטים בעמדתה המסוקרת בעמדת משרד החוץ )מ/כפי שמדגישה    .לגירוש בכפייה

ב לראות  סיוע  אין  הנציבושום  לשל  מרצוןת  הבטיחות    שלה  רכהכהע   חזרה  עבורשל  אנשים   בקונגו 

במדינו בינלאומית  הגנה  ".  אחרותת  שביקשו  הנציבות,  פי  העל  כפויה  והחזרה  מרצון    ן החזרה 

 10."בהן  המעורביםמצד השחקנים    שוניםאחריות  מיני  רבים  עתהליכים בעלי אופי שונה מהותית, המ

אחת הסיבות  בהירה שמ  ם אפריקה,רודמבנוגע לחזרות    RSD-ירת הקסידיעה אליה מפנה  ה,  משלל  כך

  11. במדינה ושירותים אחריםרי שהייה שיג היתקושי לה לחזרות מרצון ממדינה זו היא

   הוגנת ובלתיחסרה, מוטה תית עובדתית תש

 
 . 727כרך ב' עמ' נהלי משפטי מיר' דפנה ברק ארז  9

10  rns to North Kivu, South Kivu, Ituri and Position on Retummissioner for Refugees (UNHCR), High Co UN
Adjacent Areas in the Democratic Republic of the Congo Affected by Ongoing Conflict and Violence – 

 ocid/5d6d794a4.htmlfworld.org/dhttps://www.re, September 2019, available at: Update II.    'תרגום חופשי(.  24)פס ,
 (. 8)מ/עמדת משרד החוץ  נסמכתור כאמ על מסמך זה 

11  2022).3.(30 ted to leave SA through voluntary repatriation400 Congolese refugees expeccitizen he T  .ה  ירת סק-
RSD /[1]פנה לידיעה זו בה"ש  מ( 7)מ . 

https://www.refworld.org/docid/5d6d794a4.html
https://www.citizen.co.za/news/south-africa/3062029/congolese-refugees-leave-sa-30-march-2022/
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החוץ.  ה של משרד  והשני   RSD-בים סומכים את תשובתם על שתי חוות דעת: אחת של יחידת ההמשי .18

באופ  שתי נערכו  הדעת  מוטה  חוות  לקוי,  ה ן  ה.  גינותוחסר  יחידת  עיקרה  במוקדשת    RSD-סקירת 

הרלוונטי  מידע  ה  –מדינה  להרחקות לקונגו, ומתארת את המצב ביחס  בלמדיניות של מדינות אחרות  

ניתן  החלטה  ל בבטחה  אם  אנשים  אליה  בולטת    –להרחיק  עדות  חסר.  ובאופן  היבתמציתיות  א  לכך 

רד  ה לילדים במדינה, כפי שזו מתוארת בעמדת משהצפוי   לחיים ולחירותה  ייחסות לסכנת כל ה  היעדר

מתעלמת מהדיווחים    RSD-, סקירת ה אך מעבר לכך.  )ואשר תוארה באופן מפורט יותר בעתירה(  החוץ 

לאוכלוסיות  הרבי ולחירות  לחיים  הסכנה  על  נוספות,  פ ם  בקונגוגיעות  כללי,  באו  ולאוכלוסייה  פן 

   . חבה בעתירהר בהכמתואר 

החוץגם   .19 משרד  כוללת    עמדת  ואף  בחסר,  מדויק מידע  ו  סתירותלוקה  היריעה,    שגוי.ו  לא  קוצר  בשל 

על   מנצביע  בקצרה.  חלק  שיפו  (1)הפגמים  שחל  קובעת  בהעמדה  זכויו"ר  במדינה מצב  האדם  אך  "ת   ,

" כי  מציינת  בהפרותבהמשכה  עלייה  על  מעידים  שונים  בשנ  דיווחים  אדם  זכויות  לעומת    2021  תשל 

וארגונים  ש  מציינת העמדה    (2)  12. "2020 לפליטים  האו"ם  נציבות  עם  פעולה  משתף  בקונגו  הממשל 

לדוח מחלקת המדינה    ההפניי   תוך  ,ותליטים חוזרים וקבוצות נוספ, פםהומניטריים במתן סיוע לעקורי

הדיוו   העמדהאך  .  2017לשנת    )מחמ"ד(  האמריקאית את  האחרו  חמשמיטה  מחמ"ד  כך    על  ןבדוח 

לעזור  ש או  להגן  מצליחה  לא  אשלעקורים,  המדינה  של  סיוע  הומניטריים  ניסיונות  תקלים  נרגונים 

לע  לבתיהםלשוב  מעקורים  דורשות  הרשויות  שובקשיים,   בניגוד  מוקדמת,  הערכה  קרונות  ללא 

כי    13.בינלאומיים דווח  החודש  ההומניטריירק  לצרכים  כראוי  להיענות  מסוגלת  לא  האו"ם    םנציבות 

מעמדת נציבות האו"ם לפליטים  העמדה גם מתעלמת    14. הגוברים של פליטים ועקורים פנימיים בקונגו

מאיזורי הקונפליקט גם לאיזורים אחרים במדינה,    חיק אנשים, לפיה אין זה ראוי להר המצוטטת בה

יים  וושיים, עינ )שכפי שתואר בעתירה, משמעותם תנאי מחייה בלתי אנבשל סכנת מעצרים שרירותיים  

נו אדם  זכויות  העימותהעמדה  (  3)  .ספות(והפרות  את  ואת  מתארת  המדינה  במזרח  האלימים  ים 

  אולם,   .Kasai-ו  Kivu  ,Ituri  מעבר למחוזות  יםגולשלא    יםתשהעימו, אך טוענת  בהםת  סכנות הטמונוה

  החל "  15, טרם החלטתהאיתו התייעצה שרת הפנים  ,  )מל"ל(  כפי שעולה מאתר המטה לביטחון לאומי 

האסלאמית"(  בפעילו  עליה מזוהה    2019-מ "המדינה  פעילי  )בהם  שונים  טרור  ארגוני  במספר  ת 

דרומזב  מחוזות קונגורח,  וצפון  את  ם  מפרט  המטה  המאו האזו".  הוציא  ימים  רים  לגביהם  במדינה, 

ביותרמת  רבאזהרת מסע   הגבוהה  והם:  האיום   ,Nord Kivu, Sud Kivo, Ituri, Haut- Uélé, Bas-

 
 . ת משרד החוץלעמד 82-ו 22פס'  12
 לעתירה  95-ו 92ר' פס'  13
14 8.2022).(2 s in DR CongoFunding shortfall forces UNHCR to cut vital programme UNHCR 
 . ( 23.5.2022)הארץ,  עמדת משרד החוץ ללא  –את ההגנה לאזרחי הרפו' הדמוקרטית של קונגו שקד ביטלה בר פלג   15

https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/8/62e8daf74/funding-shortfall-forces-unhcr-cut-vital-programmes-dr-congo.html
https://www.haaretz.co.il/news/education/2022-05-23/ty-article/.premium/00000180-f6c9-d18b-a787-f7e9c7c20000?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
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 nganyikaaT ,Uélé  ושלושת מחוזות  Kasai.16    מתאר התפשטות של  דוח מחלקת המדינה האמריקאית

למחוז גם  ש  יוער  aManiem.17  (4)  הלחימה  זה  בעמדהבהקשר  שמצוין  מועצת  ,  כפי  של  הסנקציות 

חמושותמכוונת  ה  קונגוכלפי    חוןהביט מיליציות  כלפי  גיאוגרפייםבעיקרן  לאיזורים  תחומות  אינן   ,  

במד  זאתלמ  . נהימסוימים  להסיק נ  ,רות  "ניתן  כי  בעמדה  שהכתב  לאיזורים    סנקציות"  מכוונות 

שבחיי אדם  כ  .אבחוות דעת מקצועית על מדינת מוצמדובר בהשערה בלבד, שאין לה מקום    18. ספציפיים

  העמדה מציינת שחל בקונגו שיפור בכל הנוגע לזכויות   (5)  19להסיק" אינה עמדה מספקת.   עסקינן, "ניתן

הביטוי,    עיתונאים עיתונאיםך מתעלמת מהרדיפה שחווא וחופש  עינוים  לרבות מעצר,  והעלמות, ,    יים 

בממו הביטוי  בחופש  כפי  הפגיעה החמורה  ה מתואר  שאף  דינה,  מציינת    RSD.20   (6)-בסקירת  העמדה 

ע  בבני אדם  לתה בדישקונגו  העובדה  2לדרגה  רוג מחמ"ד בכל הנוגע לטיפול בסחר  , אך משמיטה את 

מ המעקב"צשהמדינה  ב"רשימת  מייחס  (7)  21. ויה  המהעמדה  אחת  היא  שקונגו  העובדה  את  דינות  ת 

היתר   בין  בעולם  בתקופת  ל העניות  הקודםשחיתות  כפי  השלטון  אך  בעתירה,    שלשחיתות  ,  שתואר 

בכל   המדינה    ובגופים  םהדרגיפקידים  מקופת  בבעלות  בשנה  דולרים  מיליוני  מאות  לגזול  ממשיכה 

  22. דיתשיסקשל  ותחת שלטונ , המדינה

מהווים דיווח  ץ אינם פגמים זניחים, אלא  ובעמדת משרד החו  RSD-ידת הבסקירת יח הפגמים הרבים   .20

לצורך קבלת החלטה  תיאור מדויק שלו הכרחי  ש,  לקוי וחסר אשר מציג תמונה שגויה של המצב בקונגו

   שנה. 20משך   נהוגהה כבדת משקל כגון הפסקת מדיניות של הגנה קבוצתית 

   מידתית  בלתיסבירה ו בלתי  ההחלט

לו    כתב התשובה .21 שצורפו  בלתי  מחזוהמסמכים  היא  הפנים  כי החלטת שרת  טענת העותרים  את  קים 

, אשר אומצה ע"י  ים בקונגו לקטינ  ות פיביחס לסכנות הספצימשרד החוץ    עמדת  סבירה ובלתי מידתית.

והוקפאה  הוגשה עתירה זו    הראשונית הייתה פזיזה ומסוכנת. אלמלאהשרה, מלמדת עד כמה החלטתה  

כ מגקטינים    50-ההחלטה,  לאלימות  רשיםוהיו  ממשית  סכנה  בפני  מינית(  ומועמדים  אלימות  ,  )כולל 

   .החזקה בתנאי עבדותו  סחר בבני אדםילדים, -כחייליםבהם שימוש 

המעודכנת  ולםא .22 ההחלטה  לפיגם  הסר,  שה  כך  הדרגתי"  "באופן  תתבצע  הקבוצתית  ההגנה  חילה  תת 

ש  יורחקו ובגירים  ילדים,  עם  משפחות  בני  לקחים"  באינם  "יופקו  זו  הרחקה  העקבות  סרת  לבחינת 

 
 . מסעאזהרות  – טחון לאומיילב אתר המטה  16
 לעתירה.  59פס' ר'  17
 רד החוץ.שלעמדת מ 53פס'  18
דעת   19 חוות  לעריכת  מדינ ע  לכללים  מוצאל  ה   (COI)  ת  פי  האירופיעל  האיחוד  ר'  נחיות   ,Country of Origin EASO 

une 2019J, hodologyInformation (COI) Report Met . 
 לעתירה.  70-ו  58-55וביתר פירוט בפס'  20
השמור  דירו  21 קורבנות  בהן  למדינות  ג  של  המשוער  ס של  המספר  של  קשות  באופן  מהוא  חר  צורות  גדל  או  מאוד  שמעותי 

קונקבנוקטת    לא והמדינה    ,משמעותי להתגברות    פקות ראיותשלא מסלמדינות  ; או  ומידתיות למאבק בתופעהרטיות  פעולות 
 הקודמת.  לעומת השנה בבני אדם בצורות חמורות של סחר  המאמץ למאבק 

 לעתירה.  82-78ר' פס'  22

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/travel-warnings-nsc?skip=0&country=176
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2019-EASO-COI-Report-Methodology.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2019-EASO-COI-Report-Methodology.pdf
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ומשפחותיהם בעליל  , ההגנה מעל קטינים  בלתי סבירה  אוכלוסיית    זה  מתווה   . היא  הופך את  למעשה 

מבצע  בהתאם לגורלם יוחלט האם וכיצד להרחיב את  קונגו, ול"שפני ניסיונות", אשר יישלחו ל הבגירים  

ש  ש.והגיר בלבד  זו  מכלא  יותר  מלמד  זה  התשתימתווה  מלוא  את  המשיבים  בידי  שאין  כך  על  ת  ל 

ילו המידע היה  נן )שכן אהחלטה הרת הגורל שבה עסקיהעובדתית הרלוונטית והנחוצה לצורך קבלת ה

ב"הפלא  ,  קיים צורך  כל  הלקחים"(היה  כאמצעי,  קת  אדם  בבני  שימוש  משום  במתווה  שיש  אלא   ;

   תי.ך כולו לבלתי חוקלא ספק לא ראויה, באופן שהופך את המהלל תכלית שהיא 

ה  נציבות האו"ם לפליטים שלא להרחיק בכפיימספק כל הסבר מדוע הפצרת  לא  כתב התשובה  ף,  בנוס .23

ת  המלצ  לא כולל התחייבות לאמץ אתאפילו  לה, ולא התקב  אזרחי קונגו שמוצאם באיזורי הקונפליקט

ה החוץ  RSD-יחידת  משרד  לכי    והמלצת  יורחקו  לא  קונגו  אזרחי  מקרה  מבכל  [איזורי  ]חלק 

  23.הקונפליקט שבמזרח המדינה

 ההחלטה  בסיסמלוא התשתית העובדתית שב אתולמסור הפרת החובה לפרסם 

הת .24 הבעתירה  בית  למשיבים  בקש  להורות  את  משפט  מלוא  ה חלטההלפרסם  ואת  זו  עתירה    מושא 

עדיין לא פורסם ולא הועבר    המבוקשמלוא המידע    םאול.  ההחלטה  התשתית העובדתית עליה התבססה

העותרי ש  .םלידי  עולה  התשובה  וההגירהשלאחר  מכתב  האוכלוסין  עמדת  רשות  את  משרד    ביקשה 

שיח",  החוץ המקצו  " התקיים  גורמי  החוץבין  ושרת  הפנים  שרת  ובין  גם  מה  .ע  כמו  זה,  שיח  של  ותו 

  .בחינת סבירות ההחלטהיטי למידע זה הוא קר  .לא פורטו בכתב התשובה  ,ידע והשיקולים שעלו בוהמ

אותו מכתב אם  .  12.5.2022יום  ב  וץ שלח לשרת הפניםמכתב ששר הח למשרד החוץ מפנה  עמדת  בנוסף,  

כ הכרחי  הוא  גם  ולכן  החוץ,  משרד  מעמדת  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  את  כן  להבין  המידע  מלוא  די 

היוועצות  ניתנה לאחר  הצהירה שהחלטתה    םיס ההחלטה. כמו כן, שרת הפנידו בבסוהשיקולים שעמ

זו גם ה. הלעם המל" כח הסתירה בין עמדת  יא נחוצה לבחינת סבירות ההחלטה, במיוחד לנויוועצות 

יטחון הוא  האיום בהם לב שבקונגו  "ל לבין עמדת משרד הפנים ומשרד החוץ בכל הנוגע לאיזורים  להמ

בית המשפט הנכבד  הג כן, מתבקש  על  ביותר. אשר  לידי העותרים את  לבוה  הורות למשיבים להעביר 

   רבות שלושת המסמכים הנ"ל.לטה, למלוא המידע שעמד בבסיס ההח

 

 זאב, עו"ד  -רב בןמי                                       , עו"ד                             מיכל שוורץ                 

28.8.2022 

 
 .iIturלאיזור החוץ המליץ בנוסף לא להרחיק גם , ומשרד Kasai-ו Kivuץ שלא להרחיק לאיזורים המלי RSD-מנהל יחידת ה 23
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Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the
1951 Convention relating to the Status of Refugees

(the “Ceased Circumstances” Clauses)

I. INTRODUCTION

1. The 1951 Convention relating to the Status of Refugees (hereinafter “1951 Convention”)
recognises that refugee status ends under certain clearly defined conditions. This means that
once an individual is determined to be a refugee, their status is maintained unless they fall within
the terms of the cessation clauses or their status is cancelled or revoked.1 Under Article 1C of
the 1951 Convention, refugee status may cease either through the actions of the refugee
(contained in sub-paragraphs 1 to 4), such as by re-establishment in his or her country of origin,2

or through fundamental changes in the objective circumstances in the country of origin upon
which refugee status was based (sub-paragraphs 5 and 6). The latter are commonly referred to
as the “ceased circumstances” or “general cessation” clauses. These Guidelines are concerned
only with the latter provisions.

2. Article 1C(5) and (6) provides that the 1951 Convention shall cease to apply to any person
falling under the terms of Article 1(A) if:

(5) He can no longer, because the circumstances in connexion with which he has
been recognized as a refugee have ceased to exist, continue to refuse to avail
himself of the protection of the country of his nationality;
Provided that this paragraph shall not apply to a refugee falling under section A(1)
of this Article who is able to invoke compelling reasons arising out of previous
persecution for refusing to avail himself of the protection of the country of
nationality;

(6) Being a person who has no nationality he is, because the circumstances in
connexion with which he has been recognized as a refugee have ceased to exist,
able to return to the country of his former habitual residence;
Provided that this paragraph shall not apply to a refugee falling under section A(1)
of this Article who is able to invoke compelling reasons arising out of previous
persecution for refusing to return to the country of his former habitual residence.

3. UNHCR or States may issue formal declarations of general cessation of refugee status for a
particular refugee caseload.3 UNHCR has such competence under Article 6A of the Statute of
the Office of the High Commissioner for Refugees in conjunction with Article 1C of the 1951
Convention. Due to the fact that large numbers of refugees voluntarily repatriate without an
official declaration that conditions in their countries of origin no longer justify international
protection, declarations are infrequent. Furthermore, many States Parties grant permanent
residence status to refugees in their territories after several years, eventually leading to their
integration and naturalisation. Similarly, cessation determinations on an individual basis as well

                                           
1 See, UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, (hereinafter “UNHCR
Handbook”) (1979, Geneva, re-edited Jan. 1992), para. 112. For distinction between cessation and
cancellation/revocation see, para. 4 below.
2 In these Guidelines, “country of origin” is understood to cover both the country of nationality and the
country of former habitual residence, the latter in relation to refugees who are stateless. For more on
Article 1C(1–4), see UNHCR, “The Cessation Clauses: Guidelines on their Application”, April 1999.
3 See, for example, UNHCR’s formal declarations of general cessation: “Applicability of the Cessation
Clauses to Refugees from Poland, Czechoslovakia and Hungary”, 15 Nov. 1991, “Applicability of Cessation
Clauses to Refugees from Chile”, 28 March 1994, “Applicability of the Cessation Clauses to Refugees from
the Republics of Malawi and Mozambique”, 31 Dec. 1996, “Applicability of the Cessation Clauses to
Refugees from Bulgaria and Romania”, 1 Oct. 1997, “Applicability of the Ceased Circumstances; Cessation
Clauses to pre-1991 refugees from Ethiopia”, 23 Sept. 1999, and “Declaration of Cessation – Timor
Leste”, 20 December 2002.
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as periodic reviews are rare, in recognition of the “need to respect a basic degree of stability for
individual refugees”.4

4. The grounds identified in the 1951 Convention are exhaustive; that is, no additional grounds
would justify a conclusion that international protection is no longer required.5 Operation of the
cessation clauses should, in addition, be distinguished from other decisions that terminate
refugee status. Cessation differs from cancellation of refugee status. Cancellation is based on a
determination that an individual should not have been recognised as a refugee in the first place.
This is, for instance, so where it is established that there was a misrepresentation of material
facts essential to the outcome of the determination process or that one of the exclusion clauses
would have been applicable had all the relevant facts been known. Cessation also differs from
revocation, which may take place if a refugee subsequently engages in conduct coming within
the scope of Article 1F(a) or 1F(c).

II. SUBSTANTIVE ANALYSIS

5. The following framework for substantive analysis is drawn from the terms of Article 1C(5)
and 1C(6) of the 1951 Convention and takes into account Executive Committee Conclusion No.
69, subsequent legal developments, and State practice.

A. GENERAL CONSIDERATIONS

6. When interpreting the cessation clauses, it is important to bear in mind the broad durable
solutions context of refugee protection informing the object and purpose of these clauses.
Numerous Executive Committee Conclusions affirm that the 1951 Convention and principles of
refugee protection look to durable solutions for refugees.6 Accordingly, cessation practices
should be developed in a manner consistent with the goal of durable solutions. Cessation should
therefore not result in persons residing in a host State with an uncertain status. It should not
result either in persons being compelled to return to a volatile situation, as this would undermine
the likelihood of a durable solution and could also cause additional or renewed instability in an
otherwise improving situation, thus risking future refugee flows. Acknowledging these
considerations ensures refugees do not face involuntary return to situations that might again
produce flight and a need for refugee status. It supports the principle that conditions within the
country of origin must have changed in a profound and enduring manner before cessation can be
applied.

7. Cessation under Article 1C(5) and 1C(6) does not require the consent of or a voluntary act
by the refugee. Cessation of refugee status terminates rights that accompany that status. It may
bring about the return of the person to the country of origin and may thus break ties to family,
social networks and employment in the community in which the refugee has become
established. As a result, a premature or insufficiently grounded application of the ceased
circumstances clauses can have serious consequences. It is therefore appropriate to interpret the
clauses strictly and to ensure that procedures for determining general cessation are fair, clear,
and transparent.

B. ASSESSMENT OF CHANGE OF CIRCUMSTANCES IN THE COUNTRY OF ORIGIN

8. Article 1C(5) and (6) provides for the cessation of a person’s refugee status where “the
circumstances in connexion with which he [or she] has been recognized as a refugee have
ceased to exist”. To assist assessment of how and to what extent conditions in the country of

                                           
4 “Summary Conclusions on Cessation of Refugee Status, Global Consultations on International Protection,
Lisbon Expert Roundtable”, May 2001, no. B (17). See also, UNHCR Handbook, para. 135.
5 See, amongst others, UNHCR Handbook, para. 116.
6 See, e.g., Executive Committee Conclusions No. 29 (XXXIV) (1983), No. 50 (XXXIX) (1988), No. 58 (XL)
(1989), No. 79 (XLVII) (1996), No. 81 (XLVIII) (1997), No. 85 (XLIX) (1998), No. 87 (L) (1999), No. 89 (L)
(2000), and No. 90 (LII) (2001).
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origin must have changed before these “ceased circumstances” clauses can be invoked,
UNHCR’s Executive Committee has developed guidance in the form of Executive Committee
Conclusion No. 69 (XLIII) (1992), which reads in part:

[I]n taking any decision on application of the cessation clauses based on “ceased
circumstances”, States must carefully assess the fundamental character of the changes in
the country of nationality or origin, including the general human rights situation, as well as
the particular cause of fear of persecution, in order to make sure in an objective and
verifiable way that the situation which justified the granting of refugee status has ceased to
exist.
... [A]n essential element in such assessment by States is the fundamental, stable and
durable character of the changes, making use of appropriate information available in this
respect, inter alia, from relevant specialized bodies, including particularly UNHCR.

9. Key elements relevant to assessment of the extent and durability of change required before it
can be said that the circumstances in connection with which refugee status was recognised
have ceased to exist are outlined below.

The fundamental character of change

10. For cessation to apply, the changes need to be of a fundamental nature, such that the
refugee “can no longer … continue to refuse to avail himself of the protection of the country of
his nationality” (Article 1C(5)) or, if he has no nationality, is “able to return to the country of his
former habitual residence” (Article 1C(6)). Cessation based on “ceased circumstances” therefore
only comes into play when changes have taken place which address the causes of displacement
which led to the recognition of refugee status.

11. Where indeed a “particular cause of fear of persecution”7 has been identified, the elimination
of that cause carries more weight than a change in other factors. Often, however,
circumstances in a country are inter-linked, be these armed conflict, serious violations of human
rights, severe discrimination against minorities, or the absence of good governance, with the
result that resolution of the one will tend to lead to an improvement in others. All relevant
factors must therefore be taken into consideration. An end to hostilities, a complete political
change and return to a situation of peace and stability remain the most typical situation in which
Article 1C(5) or (6) applies.

12. Large-scale spontaneous repatriation of refugees may be an indicator of changes that are
occurring or have occurred in the country of origin. Where the return of former refugees would
be likely to generate fresh tension in the country of origin, however, this itself could signal an
absence of effective, fundamental change. Similarly, where the particular circumstances leading
to flight or to non-return have changed, only to be replaced by different circumstances which
may also give rise to refugee status, Article 1C(5) or (6) cannot be invoked.

The enduring nature of change

13. Developments which would appear to evidence significant and profound changes should be
given time to consolidate before any decision on cessation is made. Occasionally, an evaluation
as to whether fundamental changes have taken place on a durable basis can be made after a
relatively short time has elapsed. This is so in situations where, for example, the changes are
peaceful and take place under a constitutional process, where there are free and fair elections
with a real change of government committed to respecting fundamental human rights, and
where there is relative political and economic stability in the country.

14. A longer period of time will need to have elapsed before the durability of change can be
tested where the changes have taken place violently, for instance, through the overthrow of

                                           
7 See Executive Committee Conclusion No. 69 (XLIII) (1992), para. a.
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a regime. Under the latter circumstances, the human rights situation needs to be especially
carefully assessed. The process of national reconstruction must be given sufficient time to take
hold and any peace arrangements with opposing militant groups must be carefully monitored.
This is particularly relevant after conflicts involving different ethnic groups, since progress
towards genuine reconciliation has often proven difficult in such cases. Unless national
reconciliation clearly starts to take root and real peace is restored, political changes which have
occurred may not be firmly established.

Restoration of protection

15. In determining whether circumstances have changed so as to justify cessation under Article
1C(5) or (6), another crucial question is whether the refugee can effectively re-avail him- or
herself of the protection of his or her own country.8 Such protection must therefore be effective
and available. It requires more than mere physical security or safety. It needs to include the
existence of a functioning government and basic administrative structures, as evidenced for
instance through a functioning system of law and justice, as well as the existence of adequate
infrastructure to enable residents to exercise their rights, including their right to a basic
livelihood.

16. An important indicator in this respect is the general human rights situation in the country.
Factors which have special weight for its assessment are the level of democratic development in
the country, including the holding of free and fair elections, adherence to international human
rights instruments, and access for independent national or international organisations freely to
verify respect for human rights. There is no requirement that the standards of human rights
achieved must be exemplary. What matters is that significant improvements have been made, as
illustrated at least by respect for the right to life and liberty and the prohibition of torture;
marked progress in establishing an independent judiciary, fair trials and access to courts: as well
as protection amongst others of the fundamental rights to freedom of expression, association
and religion. Important, more specific indicators include declarations of amnesties, the repeal of
oppressive laws, and the dismantling of former security services.

C. PARTIAL CESSATION

17. The 1951 Convention does not preclude cessation declarations for distinct sub-groups of a
general refugee population from a specific country, for instance, for refugees fleeing a particular
regime but not for those fleeing after that regime was deposed.9 In contrast, changes in the
refugee’s country of origin affecting only part of the territory should not, in principle, lead to
cessation of refugee status. Refugee status can only come to an end if the basis for persecution
is removed without the precondition that the refugee has to return to specific safe parts of the
country in order to be free from persecution. Also, not being able to move or to establish oneself
freely in the country of origin would indicate that the changes have not been fundamental.

D. INDIVIDUAL CESSATION

18. A strict interpretation of Article 1C(5) and (6) would allow their application on an individual
basis. It reads: “The Convention shall cease to apply to any person [if] ... [h]e can no longer,
because the circumstances in connexion with which he has been recognized as a refugee have
ceased to exist, continue to refuse to avail himself of the protection” of his country of origin
(emphasis supplied). Yet Article 1C(5) and (6) have rarely been invoked in individual cases.
States have not generally undertaken periodic reviews of individual cases on the basis of
fundamental changes in the country of origin. These practices acknowledge that a refugee’s
sense of stability should be preserved as much as possible. They are also consistent with Article

                                           
8 See Art. 12(4) of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights declaring: “No one shall be
arbitrarily deprived of the right to enter his own country” and Human Rights Committee, General Comment
No. 27, Article 12 (freedom of movement), 1999.
9 This approach has been taken by UNHCR on one occasion.
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34 of the 1951 Convention, which urges States “as far as possible [to] facilitate the assimilation
and naturalization of refugees”. Where the cessation clauses are applied on an individual basis, it
should not be done for the purposes of a re-hearing de novo.

E. EXCEPTIONS TO CESSATION

Continued international protection needs

19. Even when circumstances have generally changed to such an extent that refugee status
would no longer be necessary, there may always be the specific circumstances of individual
cases that may warrant continued international protection. It has therefore been a general
principle that all refugees affected by general cessation must have the possibility, upon request,
to have such application in their cases reconsidered on international protection grounds relevant
to their individual case.10

 “Compelling reasons”

20. Both Article 1C(5) and (6) contain an exception to the cessation provision, allowing a
refugee to invoke “compelling reasons arising out of previous persecution” for refusing to re-
avail himself or herself of the protection of the country of origin. This exception is intended to
cover cases where refugees, or their family members, have suffered atrocious forms of
persecution and therefore cannot be expected to return to the country of origin or former
habitual residence.11 This might, for example, include “ex-camp or prison detainees, survivors or
witnesses of violence against family members, including sexual violence, as well as severely
traumatised persons. It is presumed that such persons have suffered grave persecution,
including at the hands of elements of the local population, and cannot reasonably be expected to
return.”12 Children should also be given special consideration in this regard, as they may often be
able to invoke “compelling reasons” for refusing to return to their country of origin.

21. Application of the “compelling reasons” exception is interpreted to extend beyond the actual
words of the provision to apply to Article 1A(2) refugees. This reflects a general humanitarian
principle that is now well-grounded in State practice.13

Long-term residents

22. In addition, the Executive Committee, in Conclusion No. 69, recommends that States
consider “appropriate arrangements” for persons “who cannot be expected to leave the country
of asylum, due to a long stay in that country resulting in strong family, social and economic
links”. In such situations, countries of asylum are encouraged to provide, and often do provide,
the individuals concerned with an alternative residence status, which retains previously acquired
rights, though in some instances with refugee status being withdrawn. Adopting this approach
for long-settled refugees is not required by the 1951 Convention per se, but it is consistent with
the instrument’s broad humanitarian purpose and with respect for previously acquired rights, as
set out in the aforementioned Executive Committee Conclusion No. 69 and international human
rights law standards.14

                                           
10 Executive Committee, Conclusion No. 69 (XLIII) (1992), para. d.
11 See amongst others, UNHCR Handbook, para. 136.
12 See UNHCR and UNHCHR Study, “Daunting Prospects Minority Women: Obstacles to their Return and
Integration”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, April 2000.
13 See generally, J. Fitzpatrick and R. Bonoan, “Cessation of Refugee Protection” in Refugee Protection in
International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, eds E. Feller, V. Türk and F.
Nicholson, (Cambridge University Press, 2003 forthcoming).
14 See e.g., above footnote 8.
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F. CESSATION AND MASS INFLUX

Prima facie group determinations under the 1951 Convention

23. Situations of mass influx frequently involve groups of persons acknowledged as refugees on
a group basis because of the readily apparent and objective reasons for flight and circumstances
in the country of origin. The immediate impracticality of individual status determinations has led
to use of a prima facie refugee designation or acceptance for the group.15 For such groups, the
general principles described for cessation are applicable.

Temporary protection in mass influx situations that include persons covered by the 1951
Convention

24.  Some States have developed “temporary protection” schemes16 under which assistance and
protection against refoulement have been extended on a group basis, without either a
determination of prima facie refugee status for the group or individual status determinations for
members of the group. Even though the cessation doctrine does not formally come into play,
this form of protection is built upon the 1951 Convention framework and members of the group
may well be or include refugees under the Convention. Decisions by States to withdraw
temporary protection should therefore be preceded by a thorough evaluation of the changes in
the country of origin. Such decisions should also be accompanied by an opportunity for those
unwilling to return and requesting international protection to have access to an asylum
procedure. In this context, it is also appropriate for States to provide exceptions for individuals
with “compelling reasons” arising out of prior persecution.

III. PROCEDURAL ISSUES

25.  As mentioned earlier, a declaration of general cessation has potentially serious
consequences for recognised refugees. It acknowledges loss of refugee status and the rights
that accompany that status, and it may contemplate the return of persons to their countries of
origin. Thus, the following procedural aspects should be observed:

General considerations

 (i) In making an assessment of the country of origin, States and UNHCR must “make sure in
an objective and verifiable way that the situation which justified the granting of refugee
status has ceased to exist”.17 As noted above, this assessment should include
consideration of a range of factors, including the general human rights situation.

 (ii) The burden rests on the country of asylum to demonstrate that there has been a
fundamental, stable and durable change in the country of origin and that invocation of
Article 1C(5) or (6) is appropriate. There may be instances where certain groups should be
excluded from the application of general cessation because they remain at risk of
persecution.

 (iii) It is important that both the declaration process and implementation plans be consultative
and transparent, involving in particular UNHCR, given its supervisory role.18 NGOs and
refugees should also be included in this consultative process. “Go and see” visits to the

                                           
15 See “Protection of Refugees in Mass Influx Situations: Overall Protection Framework, Global
Consultations on International Protection”, EC/GC/01/4, 19 Feb. 2001.
16 See, e.g., the European Union Directive on Temporary Protection, 2001/55/EC, 20 July 2001.
17 This rigorous standard is reflected in Executive Committee Conclusion No. 69 (XLIII) (1992), para. a.
18 See para. 8(a) of the UNHCR Statute, Article 35 of the 1951 Convention and Article II of the 1967
Protocol, as well as in particular, the second preambular paragraph of Executive Committee Conclusion No.
69 (XLIII) (1992).
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country of origin could, where feasible, be facilitated to examine conditions there, as well
as an examination of the situation of refugees who have already returned voluntarily.

 (iv) General cessation declarations should be made public.

 (v) Counselling of refugees, information sharing and, if necessary, the provision of assistance
to returnees are critical to the successful implementation of general cessation.

 (vi) Procedures operationalising a declaration of cessation need to be carried out in a flexible,
phased manner, particularly in developing countries hosting large numbers of refugees.
There needs to be a certain time lapse between the moment of declaration and
implementation, allowing for preparations for return and arrangements for long-term
residents with acquired rights.

 (vii) Noting the potential impact of a general cessation declaration on refugees and their
families, they should be given an opportunity, upon request, to have their case
reconsidered on grounds relevant to their individual case, in order to establish whether they
come within the terms of the exceptions to cessation.19 In such cases, however, no action
should be taken to withdraw rights of the refugee until a final decision has been taken.

 (viii) UNHCR retains a role in assisting the return of persons affected by a declaration of
cessation or the integration of those allowed to stay, since they remain under UNHCR’s
Mandate for a period of grace.

Post–declaration applications for refugee status

 (ix) A declaration of general cessation cannot serve as an automatic bar to refugee claims,
either at the time of a general declaration or subsequent to it. Even though general
cessation may have been declared in respect of a particular country, this does not preclude
individuals leaving this country from applying for refugee status. For example, even if
fundamental changes have occurred in a State, members of identifiable sub-groups – such
as those based on ethnicity, religion, race, or political opinion – may still face particular
circumstances that warrant refugee status. Alternatively, a person may have a well-
founded fear of persecution by a private person or group that the government is unable or
unwilling to control, persecution based on gender being one example.

                                           
19 See paras. 19–22 of these Guidelines and Executive Committee Conclusion No. 69 (XLIII) (1992).


