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O Centro de Direitos Humanos, Universidade de Pretória e o Departamento de
Direito da Universidade de Botswana têm o prazer de anunciar uma conferência
de um dia sobre a proteção de pessoas deslocadas à força em África e, por este meio,
convidar propostas de documentos.
A conferência será realizada como parte do 28º Concurso Africano sobre Direitos
Humanos.

OBJETIVO DA CONFERÊNCIA
A União Africana (UA) designou 2019 como o “Ano dos Refugiados, Repatriados e Deslocados
Internos (IDPs): Em Rumo à Soluções duráveis frente ao deslocamento forçado na África”.
O ano de 2019 também marca 50 anos desde a adoção da da Convenção da Organizaçao de
Unidade Africana Que Rege Os Aspectos Espeçificos Dos Problemas Dos Refugiados em Africa
de 1969 e 10 anos desde a adoção da Convenção Sobre a Proteção e Assistência das Pessoas em
Situação de Deslocamento Interno (IDP ou Convenção de Kampala).
Como mais de um terço da população mundial de pessoas em situação deslocamento forçado,
incluindo cerca de de 6,3 milhões de refugiados e requerentes de asilo e 14,5 milhões de
deslocados internos (IDPs), o deslocamento forçado continua a ser uma questão importante
para o continente africano.
Uma questão relevante relacionada ao deslocamento forçado e a dos apátridas. Enquanto as
estatísticas sobre a população real de pessoas apátridas na África são esparsas, os registros de
apátridas em alguns países do continente indicam que é um problema que afeta mais de um
milhão de pessoas no continente. Enquanto iniciativas recentes estão sendo realizadas a nível
regional através de estudos sobre o direito à nacionalidade e do desenvolvimento do protocolo
sobre apátridas, é imperativo examinar as várias condições, especialmente a nível nacional,
que afetam a adequada proteção de pessoas apátridas.
As crianças continuam a suportar o peso do deslocamento forçado. Milhares de crianças são
forçadas a fugir de seus locais de residência devido a conflitos, violência e desastres naturais.
O deslocamento, seja como refugiado ou deslocados internos, afeta gravemente a capacidade
de sobrevivência das crianças, para se manter saudável e beneficiar-se da educação. Sua
situação é exacerbada quando eles experimentam dificuldades adicionais, como detenção em
instalações de imigração, ou exploração e abuso.

Para refletir criticamente sobre essas questões, esta Conferência busca
artigos que reflitam criticamente sobre a questão do deslocamento
forçado, incluindo questões relativas a crianças, conflitos e deslocamento;
refugiados, retornados, deslocados internos e apátridas. Em cada aspectos,
a questão principal é a (in) adequação do estado e outras respostas.

INSTRUÇÕES PARA A SUBMISSÃO
• Os organizadores convidam o envio de resumos por qualquer
pessoa interessada em apresentar um trabalho na Conferência.
• Os resumos devem ter um mínimo de 250 e um máximo de 350
palavras e devem:
(a) ter um título claro e descritivo;
(b) indicar a(s) questão(s) principal(is) a ser(em) 				
abordada(s);
(c) identificar a metodologia proposta; e
(d) definir os resultados esperados (e suas implicações).

«L’AFRIQUE: DE LA MÉCONNAISSANCE À LA RECONNAISSANCE DES DROITS DE L’HOMME»

“AFRICA: FROM HUMAN WRONGS TO HUMAN RIGHTS”
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Além disso, o nome, qualificações educacionais e profissionais
do(s) autor(es) devem ser declarados em uma ou duas frases (no
mesmo documento, não incluídas na contagem de palavras).
Os resumos devem ser enviados, até 30 de abril de 2019, para a
• Dra Romola Adeola romola.adeola@up.ac.za e para o
• Prof (Dr) Bonolo Dinokopila bonolo.dinokopila@mopipi.ub.bw

DATAS IMPORTANTES
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• Os resumos devem chegar aos organizadores até 30 de abril de 2019.
• Os resumos mais adequados serão selecionados para desenvolvimento completo e serão
apresentados. A ideia é eventualmente (em 2020) publicar os trabalhos, retrabalhados
após sua apresentação, em uma coletânea de ensaios.
• Os resumos selecionados para o desenvolvimento de um trabalho completo e 			
apresentação serão divulgados até 5 de maio de 2019.
• Os trabalhos totalmente desenvolvidos devem ser submetidos, para distribuição entre os 		
participantes da Conferência, até 30 de junho de 2019.
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