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AHG/Dec.  126 (XXXIV) : Actividades Anuais da Comissão 

Africana dos Direitos do Homem e dos 

Povos 

 
 

 A Conferência : 

 

1. TOMA NOTA  com satisfação do relatório de actividades da 

Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e 

felicita-a pela qualidade do trabalho realizado durante o último 

exercício. 

 

2. ENCORAJA  a Comissão Africana a prosseguir a execução do 

seu mandato de promoção e de protecção dos direitos do homem e 

dos povos. 

 

3. PEDE  a Comissão Africana que proceda a revisão dos critérios 

relativos ao estatuto de observador junto dela e que suspenda a 

concessão desse estatuto até à adopção de novos critérios por 

razões de eficácia e boa cooperação. 

 

4. REITERA  as decisões anteriores sobre os meios de 

funcionamento da Comissão e pede ao Comité  Consultivo e ao 

Secretariado Geral, de tudo fazer a fim de dotar a Comissão 

Africana, logo que possível, dos recursos adequados a fim de 

permitir que ela cumpra convenientemente a sua missão com toda 

a independência. 

 

5. EXORTA  os Estados Membros a saldarem as suas obrigações 

em conformidade com a Carta Africana e a conceder à Comissão 

Africana todo o apoio e toda a cooperação necessária para o 

cumprimento eficiente de sua missão. 

 

6. SOLICITA  o Secretário Geral da OUA para convocar, em 

colaboração com a Comissão Africana dos Direitos do Homem e 

dos Povos, uma reunião de peritos de alto nível para reflectir 

sobre os meios de eliminação dos obstáculos que impedem o gozo 

dos direitos económicos, sociais e culturais, entre os quais o 

combate à corrupção e à impunidade e propor medidas 

legislativas e outras para se alcançar esse objectivo; 
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7. SOLICITA IGUALMENTE  à Comissão Africana para finalizar 

o mais rapidamente possível o Protocolo à Carta Africana, 

relativo aos direitos da Mulher. 

 

8. PEDE  por último, à Comissão Africana que efectue as consultas 

necessárias junto dos órgãos competentes e dos Estados Membros 

da OUA para a implementação rápida da presente decisão e 

apresentar um relatório a 35ª Sessão Ordinária. 
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