
Νο 76 (XLV) 
Συστάσεις του Επετειακού Συμποσίου του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας και της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους 
«πρόσφυγες και τις αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών στην Αφρική» *   

Η Εκτελεστική  Επιτροπή,
Υπενθυμίζοντας  το Πόρισμα για τη Διεθνή Προστασία του 1993, το οποίο μεταξύ άλλων, 

αναφέρεται στον εορτασμό της επετείου των 25 ετών από την υιοθέτηση από τον Οργανισμό 
Αφρικανικής Ενότητας της Σύμβασης που ρυθμίζει  ειδικά θέματα  των προσφυγικών προβλη-
μάτων στην Αφρική, και με το οποίο ενθάρρυνε την UNHCR  να συμμετάσχει ενεργά στον εορτα-
σμό [Α/ΑC.96/821, παρ. 19 (ο)].

α) Αναφέρεται  με ικανοποίηση στις δραστηριότητες εορτασμού της 25ης επετείου από την 
υιοθέτηση και της 20ής επετείου από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης του Οργανισμού Αφρικα-
νικής Ενότητας του 1969 που ρυθμίζει ειδικά θέματα των προσφυγικών προβλημάτων στην Αφρι-
κή.

β) Συγχαίρει  τον Ύπατο Αρμοστή και τον Οργανισμό Αφρικανικής Ενότητας  για την επιτυχη-
μένη και συντονισμένη διοργάνωση του Συμποσίου με θέμα:   «Πρόσφυγες και αναγκαστικές με-
τακινήσεις πληθυσμών στην Αφρική», που  πραγματοποιήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα στην Αιθιοπία 
από 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 1994.

γ)  Χαιρετίζει   τις συστάσεις  που υιοθέτησε το Συμπόσιο, οι οποίες αποτελούν σημαντική 
συνεισφορά για την  αντιμετώπιση των προβλημάτων και για την ανταπόκριση των κρατών στις 
αναγκαστικές μετακινήσεις των πληθυσμών στην Αφρική γενικότερα: παρέχοντας άσυλο, προστα-
σία και ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες και άλλα θύματα αναγκαστικών μετακινήσεων κα-
θώς και αναζητώντας τις αναγκαίες  για τα προβλήματα αυτά λύσεις.

δ) Διαβιβάζει   τις συστάσεις στα ενδιαφερόμενα κράτη  και στις διακρατικές και μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις  προκειμένου να τις αξιολογήσουν  και να τις εφαρμόσουν,  όταν  κρίνεται 
αναγκαίο, 

ε)  Ζητά  από τον Ύπατο Αρμοστή, σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη, τους 
διακυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ειδικότερα με τον Οργανισμό Αφρικανι-
κής Ενότητας να προάγει αυτές τις συστάσεις,  να τις εφαρμόσει, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να 
ενημερώσει την Εκτελεστική Επιτροπή για την πρόοδο αυτού του θέματος.

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