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PARTE I : RESUMO 

 

1. O 47º Relatório de Actividades da Comissão Africana dos Direitos Humanos e 
dos Povos (´CADHP´ ou ´Comissão´), que é apresentado aos Chefes de Estado e de 
Governo da União Africana (UA) em conformidade com o artigo 54 da Carta Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos (a Carta Africana ou ´Carta´), cobre o período que 
vai de 14 Maio a 10 de Novembro de 2019. O Relatório realça, entre outras coisas: 
as reuniões estatutárias e institucionais da Comissão; a situação dos Relatórios de 
Estado; as Resoluções adoptadas pela Comissão; as queixas relacionadas com 
violações dos direitos humanos perante a Comissão; as várias intervenções da 
Comissão em questões de direitos humanos, incluindo Cartas de Apelos Urgentes, 
Comunicados à Imprensa, e Cartas de Apreço; a situação dos direitos humanos no 
continente; questões financeiras, de pessoal e operacionais; a aplicação das 
Recomendações da Comissão; e Recomendações apresentadas à Assembleia de 
Chefes de Estado e de Governo.  
 

PARTE II : CONTEXTO  

 

2. A Comissão foi criada nos termos do artigo 30 da Carta Africana, tendo esta 
sido adoptada pela Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da Organização 
de Unidade Africana (OUA) em 1986. A Carta Africana foi ratificada por todos os 
Estados membros da UA, excepto Marrocos. A Comissão tornou-se operacional em 
1987, e a sua sede situa-se em Banjul, Gâmbia. 

 
3. A Comissão é composta de onze (11) membros eleitos pelos Chefes de Estado 
e de Governo da União Africana, desempenhando as suas funções a título individual 
e em regime eventual. O Anexo I contém a lista dos actuais Comissários.  

 

4. O mandato da CADHP, tal como enunciado no artigo 45 da Carta Africana, 
visa: 

i. Promover os direitos humanos e dos povos ; 
ii. Assegurar a protecção dos direitos humanos e dos povos no âmbito das 

condições estipuladas na Carta ; 
iii. Interpretar as disposições da Carta a pedido de um Estado parte, de uma 

instituição da OUA ou de uma organização africana reconhecida pela 
OUA ; e 

iv. Desempenhar quaisquer outras tarefas que lhe possam ser confiadas 
pela Assembleia de Chefes de Estado e de Governo. 

 
5. A Comissão está especificamente incumbida, ao abrigo da Carta, de receber e 
examinar Participações (queixas) que lhe sejam apresentadas, e de receber e 
examinar relatórios periódicos de Estados partes sobre medidas legislativas ou outras 
que tenham sido adoptadas para que os direitos e liberdades reconhecidos e 
garantidos pela Carta surtam efeito.   

 
6. Ao abrigo do artigo 26 do Protocolo anexo à Carta Africana dos Direitos 
Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Mulheres em África (o Protocolo de 
Maputo), os Estados partes devem informar a Comissão das medidas legislativas e 
outras que tenham tomado para a plena realização dos direitos nele reconhecidos. 
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Outrossim, o no° 4 do artigo 14 da Convenção da União Africana para a Protecção e 
Assistência a Pessoas Deslocadas Internamente em África (a Convenção de 
Kampala) exige que os Estados prestem informações sobre medidas legislativas e 
outras que tenham tomado para garantir os direitos dessas pessoas. 

 

PARTE III: ÓRGÃOS REGULADORES 

I.  REUNIÕES DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS DA UA, REUNIÕES 

ESTATUTÁRIAS E OUTRAS REUNIÕES INSTITUCIONAIS DURANTE O 

PERÍODO EM REFERÊNCIA 

7. A Comissão participou nas reuniões dos Órgãos Deliberativos da UA em Adis 
Abeba, Etiópia, de 17 a 18 de Junho de 2019, e em Niamey, Níger, de 4 a 8 de Julho 
de 2019. Especificamente : 
 

i. 38ª Sessão Ordinária do Comité de Representantes Permanentes (CRP): 

17 – 18 de Junho de 2019; 

ii. 35ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo (CE): 4 a 5 de Julho de 2019; 

iii. 12ª Sessão Extraordinária da Assembleia de Chefes de Estado e de 

Governo (a Assembleia): 7 a 8 de Julho de 2019 

 
8. Realizaram-se durante o período em referência três (3) reuniões estatutárias, 
nomeadamente :  

 
i. A 26ª Sessão Extraordinária da Comissão realizada em Banjul, Gâmbia, 

de 16 a 30 de Julho de 2019; 
ii. A 12ª Reunião das Mesas e a 8ª Reunião Anual Conjunta da Comissão  

e do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos em Banjul, 
Gâmbia, de 17 a 18 de Outubro de 2019; e 

iii. A 65ª Sessão Ordinária da Comissão realizada em Banjul, Gâmbia, de 
21 de Outubro a 10 de Novembro de 2019. 

 
A. REUNIÕES DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS DA UA 

 
9. 38a Sessão Ordinária do Comité de Representantes Permanentes (CRP) : 
17 e 18 de Junho de 2019 
 
10. O 46º Relatório de Actividades da Comissão foi apresentado perante a 38ª 
Sessão Ordinária do CRP. 

 

11. Não se procedeu à apresentação do 46º Relatório de Actividades perante a 
35a Sessão Ordinária do Conselho Executivo, realizada de 4 a 5 de Julho de 2019. 
Todavia, teceram-se comentários sobre aspectos do relatório da Comissão, incluindo 
a versão revista da proposta de decisão do CRP durante a apresentação do relatório 
deste Comité ao CE e adopção das decisões do mesmo Conselho. 

 

12.  Na sequência de discussões a níveis do CRP e do Conselho Executivo, 
autorizou-se a publicação do 46º Relatório de Actividades da Comissão por via da 
Decisão EX.CL/Dec. 1164 (XXV). O Relatório foi publicado juntamente com as 
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observações dos Estados partes, podendo ser consultado no portal electrónico da 
Comissão: www.achpr.org 

 
B. REUNIÕES ESTATUTÁRIAS E OUTRAS REUNIÕES 

26ª Sessão Extraordinária – Banjul, Gâmbia, 16 a 30 de Julho de 2019 

13. A Comissão realizou a sua 26ª Sessão Extraordinária durante o período em 
epígrafe, tendo contado com a participação dos Comissários mencionados no Anexo 
II apenso ao presente relatório. 

 

14. Os pormenores das actividades levadas a cabo pela Comissão durante essa 
Sessão vêm enunciados no Comunicado Final apenso ao presente Relatório, com a 
designação de Anexo III. O Comunicado Final pode ser igualmente consultado no 
portal electrónico da Comissão: www.achpr.org 

 

65ª Sessão Ordinária – Banjul, República da Gâmbia, 21 de Outubro a 10 de 
Novembro de 2019 
 
15. A 65ª Sessão Ordinária contou com a participação dos Comissários 
mencionados no Anexo IV apenso ao presente relatório. 

 
16. Os pormenores das actividades levadas a cabo pela Comissão durante essa 
sessão vêm enunciados no Comunicado Final apenso ao presente Relatório com a 
designação de Anexo V. O Comunicado Final está igualmente disponível no portal 
electrónico da Comissão: www.achpr.org 

 

17. Os relatórios referentes ao período entre sessões e que foram apresentados 
pelos membros da Comissão no decurso da 65ª Sessão Ordinária estão igualmente 
disponíveis no portal electrónico da Comissão: www.achpr.org 

 

18. No decurso da 65ª Sessão Ordinária, a Comissão elegeu uma nova Mesa 
composta pelo Ilustre Comissário Solomon Ayele Dersso, na qualidade de presidente, 
e pelo Ilustre Comissário Rémy Ngoy Lumbu, que desempenhará as funções de vice-
presidente. O mandato da Mesa é de dois (2) anos. 

 

19. A Comissão comemorou o Dia Africano dos Direitos Humanos, realçando o 
tema da UA para o corrente ano. Na ocasião, a Comissão prestou homenagem ao 
falecido Sir Dawda Kairaba Jawara pelo contributo dado à promoção e protecção dos 
direitos humanos em África. 

 

20. A Comissão participou igualmente nas seguintes reuniões : 
 

 Diálogo UA-NU sobre os Direitos Humanos : Consulta e Avaliação, em 

Banjul, Gâmbia, de 15 a 16 de Outubro de 2019, e 

 15º Diálogo UE-UA sobre Direitos Humanos, em Banjul, Gâmbia, a 19 

de Outubro de 2019 ; 

 

http://www.achpr.org/
http://www.achpr.org/
http://www.achpr.org/
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III. RELATÓRIOS DE ESTADO NOS TERMOS DO ARTIGO 62 DA CARTA 

AFRICANA, ARTIGO 26 DO PROTOCOLO DE MAPUTO E ARTIGO 14 DA 

CONVENÇÃO DE KAMPALA 

21. A Comissão examinou os Relatório Periódico Conjunto da República do Chade (1998-
2015); o Relatório Periódico conjunto (11º ao 15º) da República do Zimbabwe (2006 a Maio 
de 2019), e o Relatório Inicial deste país referente ao Protocolo de Maputo. O Zimbabwe 
passa a estar em dia com as suas obrigações respeitantes à apresentação de relatórios, nos 
termos do artigo 62 da Carta e do artigo 26 do Protocolo de Maputo 

 
22. É a seguinte a situação respeitante à apresentação de Relatórios Periódicos pelos 
Estados membros à Comissão, nos termos do artigo 62 da Carta : 

 

Situação Estado Parte 

Em dia: 2 Gâmbia e Zimbabwe 

Um (1) Relatório em 

atraso: 8 

Angola, Egipto, Eritreia, Lesoto, Níger, Nigéria, Rwanda e Togo 

Dois (2) Relatórios 

em atraso: 10 

África do Sul, Argélia, Botswana, Chade, Côte d’Ivoire, República 

Democrática do Congo, Quénia, Mauritânia, Maurícia e Namíbia 

Três (3) Relatórios 

em atraso: 10 

Burkina Faso, Djibuti, Etiópia, Gabão, Libéria, Malawi, RASD, 

Senegal, Serra Leoa e Uganda. 

Mais de (três) 3 

Relatórios em 

atraso: 18 

Benim, Burundi, Cabo Verde, Camarões, Congo, Eswatini, Gana, 

Guiné, Líbia, Madagáscar, Mali, Moçambique, República Centro-

Africana, Seicheles, Sudão, Tanzânia, Tunísia e Zâmbia. 

Nenhum Relatório 

apresentado: 6 

Comores, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe,  

Somália e Sudão do Sul. 

 

23. É a seguinte a situação respeitante à apresentação de Relatórios Periódicos 
pelos Estados membros à Comissão, nos termos do artigo 26 do Protocolo de 
Maputo: 

Situação Estado Parte 

Em dia: 5 Gâmbia, Lesoto, Nigéria, Togo e Zimbabwe.  

Um (1) Relatório 

em atraso: 5 

Angola, África do Sul,  Mauritânia, , República Democrática do Congo 
e Rwanda. 
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Dois (2) 

Relatórios em 

atraso: 3 

Burkina Faso, Malawi e Namíbia.  

Três (3) 

Relatóris em 

atraso: 1 

Senegal 

Nenhum 

Relatório 

apresentado: 28 

Argélia, Benim, Camarões, Cabo Verde, Comores, Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibuti, Eswatini, Etiópia, Gabão, Gana, Guiné, Guiné 

Equatorial, Guiné-Bissau, Libéria, Líbia, Mali, Maurícia, Moçambique, 

Quénia, São Tomé e Príncipe, Seicheles, Serra Leoa, Tanzânia, 

Tunísia, Uganda e Zâmbia.  

 

24. A Comissão recebeu os últimos relatórios periódicos do Benim e da Maurícia 
do Zimbabué, os quais serão examinados na 66ª Sessão Ordinária da CADHP. 

 
25. Apenas catorze (14) países estão em dia com as suas obrigações no tocante 
à apresentação de relatórios nos termos do artigo 26 do Protocolo de Maputo, 
nomeadamente : África do Sul, Angola, Burkina Faso, Gâmbia, Lesoto, Mauritânia, 
Malawi, Namíbia, Nigéria, República Democrática do Congo, Rwanda, Senegal, Togo 
e Zimbabwe. Isto significa que vinte e oito (28) Estados signatários do Protocolo de 
Maputo não apresentaram relatórios ao abrigo deste instrumento. 

 
26. Vinte e oito (28) Estados ratificaram a Convenção de Kampala. A República do 
Sudão do Sul ratificou a Convenção em 21 de Junho de 2019. Todavia, nenhum 
Estado parte cumpriu o no. 4 do artigo 14 dessa Convenção, nos termos do qual 
devem prestar informações sobre medidas legislativas e outras que tenham tomado 
para que a Convenção surta efeito. 
 
IV. QUEIXAS RELACIONADAS COM DIREITOS HUMANOS PERANTE A 

COMISSÃO 

Queixas   

27. Das 238 (duzentas e trinta e oito) Queixas que se encontram pendentes 
perante a Comissão, as seguintes foram analisadas durante o período em referência: 
 

Sessão Queixa (Nome, Fase) 

26ª 
Sessão 
Extraor-
dinária 
 
 
 
 
 
 

I. Aceitação 
 
 
 

a. Aceites  
- Queixa 722/19 – Global Concern Cameroon (em nome das 

populações do Sul dos Camarões) vs Camarões 
- Queixa 723/19 – Nimboma Tharcisse (Representada por 

Ntiburumunsi Jean-Claude e Ntiranyuhura Divine) vs 
República do Burundi. 
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- Queixa 725/19 Sr. Hassane Ahmed El Barwane e 14 outros 
vs Comores. 

- Queixa 726/19 Gregory Chifire vs República da Zâmbia 
 

b. Não Aceites  
- Queixa 707/19 – Mohamed Ibrahim vs República Árabe do 

Egipto 
 

II. Admissibilidade 
 

a. Admissíveis 
- Queixa 565/15 – Papa Seye e Família vs Mauritânia 
- Queixa 626/16 – Philip Forsang Ndikum (Representado por Ndikum 

Law Offices) vs República dos Camarões 
 

b. Inadmissíveis 
- Queixa 631/16 - Perem Aoudou vs República dos Camarões 
- Queixa 643/16 – Famille Shabani Bin Mkosa (Representada pela 

ONG Via-Volonté) vs República do Burundi 
 
III. Arquivadas por Falta de Diligência Processual 

 
- Queixa 506/15 – Gouamba Ninon Pachel vs República do 
Congo 
- Queixa 563/15 – Mohammed Bakri Mohammed Harun e 7 
outros vs República Árabe do Egipto 
- Queixa 637/16 – 639/16 - Sr. Mohammed Abdel Hay 
Faramawy e Sr. Mostafa Abdel hay Faramawy (Representados pelo 
Dr. Abdel Hay Faramawy) e 3 outros vs República Árabe do Egipto; 
Sr. Amed Farooq Kamel Mohammed (Representado pelo Sr. Farooq 
Kamel Mohammed e 3 outros) vs República Árabe do Egipto. 
 

IV. Adiadas para fins de Revisão  
 
a. Mérito 

- Queixa 426/12 – Agnes Uwimana e Saidati Mukakibibi vs 
Rwanda 

 
b. Admissibilidade 

- Queixa 480/14 – Senate Masupha e outros vs Lesoto  
- Queixa 653/17 – Desmond Nunugwo vs República Federal da 

Nigéria  
- Queixa 670/17 – Fadhl Al Mawla Husni Ahmed Ismail e 19 

outros (representados por Freedom and Justice Party of 
Egypt) vs República Árabe do Egipto 

 
V.               Audiência Oral 

- Queixa 716/19 – Três Testemunhas de Jeová (representadas 
por Lawyers Associated for Human Rights in Africa) vs Estado 
da Eritreia  
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VI.   Objecto de Orientações 

- Queixa 650/17 – Kum Bezeng e 75 outros (representados 
pelo Professor Carlson Anyangwe) vs República dos 
Camarões 

 

65ª 
Sessão 
Ordinária 

I. Aceitação 
 

a. Aceites  
- Queixa 728/19 – Ntahoturi Idelfonse vs Burundi 
- Queixa 729/19 – Bob Rugurika vs República do Burundi 

- Queixa 733/19 - Cyrille Ndayirukiye (representado por 

Bernard Maingain e Armel Nyongere) vs República do Burundi 

- Queixa 734/19 – J (Representado por Initiative for Strategic 

Litigation in Africa (ISLA) e Kenya Legal and Ethical Issues 

Network on VIH & AIDS (KELIN)) vs Namíbia 

 
b. Aceites com Emissão de Providências Cautelares 
-  Queixa 727/19 – Femi Falana vs Camarões 

- Queixa 735/19 – Residentes do Complexo Florestal de Mau 

(representados pelo Centre for Comparative and International 

Law e Institute for Human Rights and Development in Africa) 

vs República do Quénia 

 
II. Admissibilidade 

 
a) Inadmissíveis 

- Queixa 518/15 - Peter Ngoge vs República do Quénia 
- Queixa 521/15 - Peter Ngoge vs República do Quénia 
- Queixa 653/17 – Desmond Nunugwo vs República Federal da 

Nigéria 
- Queixa 670/17 – Fadhl Al Mawla Husni Ahmed Ismail e 19 

Outros (representados por Freedom and Justice Party of 
Egypt) vs República Árabe do Egipto 

 
III. Mérito 

- Queixa 426/12 – Agnes Uwimana e Saidati Mukakibibi vs 
Rwanda 
 

IV. Decisão quanto a Audiência Oral 
- Queixa 716/19 – Three Jehovah’s Witnesses (representadas 
por Lawyers Associated for Human Rights in Africa) vs Estado da 
Eritreia 
 

V. Arquivadas por Falta de Diligência Processual 
- Queixa 694/18 - Kone Katinan Justin vs Côte d’Ivoire 
 

VI. Desistência a pedido do Queixoso 
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- Queixa 698/18 – Yunusa OS Ceesay em nome próprio e em 
nome de Kerr Mothali Community vs Gâmbia 

 
VII. Recusa 

- Decisão sobre Requerimento de Recusa 01/2017 – 
Contestação por parte da República Árabe do Egipto 

 
VIII. Revisão 

 
     - Decisão sobre Requerimento de Revisão 01/2017 – 
Reenvio  

                        de Queixas apresentadas contra a República Árabe do 
Egipto 

 
IX. Adiada para fins de Revisão 

 
a.    Mérito 
- Queixa 406/11 - Law Society of Swaziland vs Reino da 

Swazilândia 
 

b. Admissibilidade 
- Queixa 566/15 – Sra. Chiggle vs Camarões 

 
c.  Aceitação 
- Queixa 713/19 – Ndayisaba Ali Ahmed Buregeya 

(representado por IHRDA) vs República do Rwanda 
 

 

 
28. O quadro apresentado no parágrafo anterior mostra que no período em 
referência a Comissão aceitou dez (10) queixas, duas (2) das quais beneficiaram de 
providências cautelares; decidiu não aceitar uma (1) ; declarou duas (2) queixas como 
sendo admissíveis e seis (6) inadmissíveis; tomou decisões quanto ao mérito de uma 
(1) queixa; arquivou quatro (4) Queixas por falta de diligência processual; deferiu o 
pedido de desistência de uma (1); adiou seis (6) queixas em várias fases processuais. 
A Comissão forneceu orientações ao Secretariado quanto a uma (1) queixa em 
relação à qual havia solicitado um parecer. A Comissão também tomou uma série de 
decisões sobre questões que lhe haviam sido remetidas no âmbito de queixas em 
exame: uma (1) referente a uma audiência oral, uma (1) relacionada com um 
requerimento de recusa, e uma (1) referente a um requerimento de revisão. 

 
V. REQUERIMENTOS A SOLICITAR A OUTORGA DO ESTATUTO DE 

ORGANIZAÇÃO FILIADA E OBSERVADORA 
 

29. Durante o período em referência, a Comissão não concedeu o Estatuto de 
Afiliada a nenhuma Instituição Nacional de Direitos Humanos. O número total de 
instituições com Estatuto de Afiliadas junto da Comissão é de vinte e nove (29). 

 
30. A Comissão concedeu o Estatuto de Observadora às seguintes organizações 
em conformidade com a Resolução sobre Critérios para a Concessão e Manutenção 
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do Estatuto de Observadoras de Organizações Não-Governamentais que trabalham 
na área dos direitos humanos e dos povos em África: 

 
- Steward-Women 

- TRIAL International 

- Paralegal Advisory Service Institute; e 

- Zimbabwe Environmental Law Association. 

31. O total de ONG que usufruem do estatuto de observadoras em conformidade 
com a Resolução sobre Critérios para a Concessão e Manutenção do Estatuto de 
Observadoras de Organizações Não-Governamentais que trabalham na área dos 
Direitos Humanos e dos Povos em África junto da Comissão é de quinhentos e vinte 
e três (523). 
 
VI.  CUMPRIMENTO POR PARTE DOS ESTADOS DAS DECISÕES, PEDIDOS 

DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E CARTAS DE APELO URGENTES DA 
COMISSÃO 

 
32. O nível de cumprimento pelos Estados Parte das Decisões, Pedidos de 
Providências Cautelares e Cartas de Apelo Urgentes da Comissão é relativamente 
baixo, conforme evidenciado pelas seguintes informações : 
 
Aplicação de Decisões da Comissão 

 
33. Relativamente ao período abrangido pelo relatório, a Comissão deseja louvar 
o facto de o governo dos Camarões ter informado a Comissão em 29 de Junho de 
2019 do cumprimento da decisão por ela tomada no âmbito da Queixa 389/10 –
Mbiankeu Geneviève vs Camarões. 
 
Pedidos de Providências Cautelares 

 
34. Durante o período em referência, a Comissão não recebeu quaisquer 
respostas aos dois (2) Pedidos de Providências Cautelares que havia enviado a 
Estados partes, conforme indica o quadro referente a Queixas, parágrafo 26 supra. 
 
Cartas de Apelos Urgentes  

 
35. Durante o período em referência foram enviadas nove (9) Cartas de Apelos 
Urgentes a Estados partes, relacionadas com alegações de violações dos direitos 
humanos. A Comissão faz notar que das nove (9) Cartas de Apelos Urgentes, três (3) 
Estados partes responderam a abordar as questões levantadas nesses apelos, 
conforme vem reflectido no seguinte quadro : 
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Estado Data Questão que justifica a Carta de Apelo 
Urgente 

Resposta do Estado 

1. África do 
Sul 

13 de 
Setembro 
de 2019 

Carta conjunta de Apelo Urgente do 
Comissário Relator para a situação dos 
direitos humanos na África do Sul e da 
Relatora Especial para os Refugiados, 
Pessoas em Busca de Asilo, Pessoas 
Deslocadas Internamente e Migrantes 
em África, endereçada a Sua Excelência 
o Sr. Matamela Cyril Ramaphosa, 
presidente da República da África do Sul, 
na qual pedem investigações e 
reparações relativamente a pessoas 
afectadas por ataques xenófobos. 

No decurso da 65a  
Sessão Ordinária, o 
Estado indicou que 
uma resposta oficial 
seria em breve 
transmitida à 
CADHP. 

2. Tanzânia 10 de 
Setembro 
de 2019 

Carta conjunta de Apelo Urgente do 
Comissário Relator para a situação dos 
direitos humanos na República da 
Tanzânia e pelo Relator Especial para a 
Liberdade de Expressão e Acesso à 
Informação em África a Sua Excelência o 
Sr. Presidente Dr. John Joseph Pombe 
Magufuli sobre a detenção do jornalista 
tanzaniano, Sr. Erick Kabendera. 
 

O Estado ainda ainda 
não respondeu. 

3. Camarõe
s 

4 de 
Setembro 
de 2019 

Carta de Apelo Urgente do Relator 
Especial para os Defensores dos Direitos 
Humanos e Ponto Focal para as 
Represálias em África, endereçada a 
Sua Excelência o Sr. Paul Biya, 
Presidente da República dos Camarões, 
relacionada com a agressão contra a 
Sra.  Maximilienne Ngo Mbe, presidente 
da Rede de Defensores dos Direitos 
Humanos na África Central. 

O Estado ainda ainda 
não respondeu. 

4. Argélia 5 de Julho 
de 2019 

Carta de Apelo Urgente do Relator 
Especial para os Defensores dos Direitos 
Humanos e Ponto Focal para as 
Represálias em África, endereçada a 
Sua Excelência o Sr. Abdelkader 
Bensalah, Presidente do Conselho da 
Nação da República Popular 
Democrática da Argélia, relacionada com 
o alegado desrespeito dos direitos de 
Abdullah Benaouam, Ibrahim Aouf e 
Salah Dabour. 
 

O Governo 
respondeu que os 
detidos Abdullah 
Benaoun e Ibrahim 
Aouf haviam sido 
presos com base em 
disposições legais 
existentes e em pleno 
respeito pelo direito à 
defesa e que, até 
serem restituídos à 
liberdade, receberam 
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assistência médica 
regular de acordo 
com os requisitos 
médicos referentes a 
pessoas em greve de 
fome quando em 
ambiente prisional. 
 
O Estado confirmou a 
sentença à revelia de 
Salah Dabouz em 
13/07/2017 a um ano 
de cadeia e multa de 
50.000 DA. O caso 
Dabouz foi objecto de 
revisão judicial em 
08/04/2019 pelo juiz 
investigador do 
Tribunal de 
Ghardaïa. A sessão 
de audiência 
destinada a analisar 
o recurso da decisão 
de 13/07/2017 está 
agendada para 
01/10/2019. 

5. Moçambi
que 

1 de Julho 
de 2019 

Carta conjunta de Apelo Urgente da 
Comissária Relatora para a situação dos 
direitos humanos em Moçambique e da 
Relatora Especial para os Refugiados, 
Pessoas em Busca de Asilo, Pessoas 
Deslocadas Internamente e Migrantes 
em África da Comissão Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos 
endereçada a Sua Excelência o Sr. Filipe 
Nyusi, Presidente da República de 
Moçambique, sobre a alegada detenção 
arbitrária de 16 refugiados e migrantes 
na República de Moçambique. 

O Estado ainda ainda 
não respondeu. 

6. Gabão 1 de Julho 
de 2019 

Carta de Apelo Urgente do Relator 
Especial para os Defensores dos Direitos 
Humanos e Ponto Focal para as 
Represálias em África, endereçada a 
Sua Excelência Sr. Ali Bongo Ondimba, 
Presidente da República do Gabão, 
relativamente à deterioração do estado 
de saúde da Dra. Marie Claudette 
Ndagui, presa e detida na Prisão Central 

No decurso da 65a 
Sessão Ordinária, o 
Estado indicou que 
uma resposta oficial 
seria em breve 
transmitida à CADHP 
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de Libreville desde 23 de Janeiro de 
2019. 

7. Argélia 1 de Julho 
de 2019 

Uma carta de Apelo Urgente enviada 
conjuntamente pelo presidente do Grupo 
de Trabalho para as 
Populações/Comunidades Indígenas, e 
Relatora Especial para as Prisões, 
Condições de Detenção e Policiamento 
em África, a Sua Excelência o Sr. 
Abdelkader Bensalah, Presidente do 
Conselho da Nação da República 
Popular Democrática da Argélia, 
relacionada com as mortes do Dr Kamel 
Edine Fekhar, Amazigh du Mzab, 
activista de direitos humanos e defensor 
dos direitos das 
Populações/Comunidades Indígenas na 
Argélia. 

O Estado respondeu 
que o Dr. Fekhar 
sofria de várias 
doenças, incluindo 
hepatite B desde 
2013. Lê-se na 
resposta que antes 
de morrer, o Dr. 
Fekhar recebeu 
todos os tratamentos 
necessários, e que a 
morte havia sido 
causada por choque 
séptico, conforme 
relatório da autópsia. 
O Estado indicou 
ainda que haviam 
sido tomadas todas 
as medidas em 
defesa dos princípios 
da Carta e de outros 
instrumentos 
pertinentes 
ratificados pelo 
Estado relativamente 
a detenções. 

8. Egipto 4 de Junho 
de 2019 

Carta de Apelo Urgente do Relator 
Especial para a Liberdade de Expressão 
e Acesso à Informação em África 
endereçada a Sua Excelência o Sr. 
Abdel Fatah al-Sisi, Presidente da 
República Árabe do Egipto, relacionada 
com a detenção e prisão preventiva 
prolongada de Mahmoud Hussein, 
jornalista da rede de comunicação social 
Al Jazeera. Alega-se que Mahmoud 
Hussein não foi acusado desde a sua 
detenção em 23 de Dezembro de 2016. 

O Estado respondeu. 
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9. Guiné 
Equatorial 

29 de Maio 
de 2019 

Carta de Apelo Urgente do Relator 
Especial para os Defensores dos Direitos 
Humanos e Ponto Focal para as 
Represálias em África, endereçada a 
Sua Excelência o Sr. Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo, Presidente da 
República da Guiné Equatorial, sobre a 
prisão arbitrária do Sr. Alfredo Okenve 
Ndoho. 
 

O Estado respondeu 
a indicar que a 
pessoa mencionada 
no apelo urgente  não 
havia sido presa. 

 
VII. CARTAS DE APREÇO  

36. Durante o período abrangido pelo presente relatório, foram enviadas oito (8) 
cartas de apreço a chefes de Estado e de Governo, nomeadamente : 
  

Estado Data da Carta Acontecimento positivo que justificou a 

Carta de Felicitações e de Apreço 

1. Rwanda 4 de Novembro 
de 2019 

Carta de felicitações a Sua Excelência o Sr. 
Paul Kagame, Presidente da República do 
Rwanda, pelo acolhimento de 46 migrantes 
provenientes da Líbia no quadro do acordo 
tripartido entre o Rwanda, a UA e o ACNUR. 

2. Tunísia 
 

4 de Novembro 
de 2019 

Carta de felicitações a Sua Excelência o Sr. 
Kais Saied, Presidente da Tunísia, pela sua 
eleição e pelo processo democrático livre e 
transparente que conduziu a esse resultado. 

3. Angola  
 
 

17 de Outubro 
de 2019 

Carta de felicitações a Sua Excelência o Sr. 
João Lourenço, Presidente da República de 
Angola, pela ratificação da Convenção das 
Nações Unidas contra a Tortura (CCT). 

4. Nigéria 
 
 
 
 

8 de Outubro 

de 2019 

Carta de felicitações a Sua Excelência o Sr. 
Muhammadu Buhari, Presidente da República 
Federal da Nigéria, após a restituição à 
liberdade de centenas de crianças e jovens do 
sexo masculino que se encontravam detidos 
numa instituição no Estado de Kaduna, onde 
foram submetidos a diversas formas de 
tortura e outros tratamentos ou castigos 
cruéis, desumanos e degradantes. 

5. Mauritânia 

 

 

9 de Agosto de 

2019 

 

Carta de felicitações a Sua Excelência o Sr. 
Mohamed Ould Ghazouani, Presidente da 
República Islâmica da Mauritânia, pela 
libertação do Sr. Mohamed Cheikh Ould, 
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titular de blog e escritor independente, 
condenado à morte em Dezembro de 2014 
por "apostasia" e "insulto contra o Profeta 
Moamede". A pena foi entretanto comutada 
em dois (2) anos de prisão e em pagamento 
de multa. Todavia, o Sr. Ould não foi restituído 
à liberdade devido a preocupações quanto à 
sua segurança. 

6. Camarões 8 de Julho de 

2019 

Carta de felicitações a Sua Excelência o Sr. 
Paul Biya, Presidente da República dos 
Camarões, pela atribuição de 40 milhões de 
francos CFA à Sra. Mbiankeu Geneviève, no 
quadro da Queixa 389/10 Mbiankeu 
Geneviève vs Camarões. 

7. Sudão do 

Sul 

28 de Julho de 

2019 

Carta de felicitações a Sua Excelência o Sr. 
Salva Kiir Mayardit, Presidente da República 
do Sudão do Sul, pela ratificação da 
Convenção da União Africana sobre a 
Protecção e Assistência a Pessoas 
Deslocadas em África (Convenção de 
Kampala), em 21 Junho de 2019. 

8. Burundi 2 de Julho de 

2019 

Carta de felicitações a Sua Excelência o Sr. 
Pierre Nkurunziza Presidente da República 
do Burundi, pela libertação dos defensores 
dos direitos humanos, membros da 
organização de direitos humanos, Parole et 
Action pour le Réveil des Consciences et 
l’Évolution des Mentalités (PARCEM). 

 

VIII. COMUNICADOS À IMPRENSA 

 
37. Em aditamento aos vários Comunicados à Imprensa emitidos pela Comissão 
e pelos seus Mecanismos Especiais a propósito de reuniões organizadas durante o 
período em referência, a Comissão emitiu vinte (20) Comunicados à Imprensa 
relacionados com diversas questões de direitos humanos. Os comunicados estão 
disponíveis no portal electrónico da Comissão em: www.achpr.org. 

 
IX. MISSÕES DE PROMOÇÃO E DE APURAMENTO DE FACTOS    

 
38. A Comissão realizou duas missões de promoção durante o período abrangido 
pelo relatório. Trata-se da missão de promoção à República da Maurícia de 13 a 17 
de Agosto de 2019, e da primeira missão de promoção à República de São Tomé de 
1 a 4 de Outubro de 2019. De 26 a 28 de Agosto de 2019 a Comissão efectuou uma 
visita a Eswatini em defesa do direito à habitação condigna. A visita esteve a cargo 
do presidente do Grupo de Trabalho para os Direitos Económicos, Sociais e Culturais 
em África. Os relatórios pormenorizados dessas missões e visita serão 
posteriormente analisados pela Comissão. 

http://www.achpr.org/
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39. Durante o período em referência, foram endereçados pedidos para a 
realização de missões de promoção ao Benim, Cabo Verde, Chade, Congo, Eritreia, 
Gabão, Guiné Equatorial, Moçambique, Senegal, e Zimbabwe. 

 

40. No decurso da 65ª Sessão Ordinária, o Gabão indicou que havia recebido a 
Nota Verbal da Comissão na qual era solicitada autorização para uma missão de 
promoção no primeiro semestre de 2020. O Gabão informou que daria em breve uma 
resposta formal. 

 

41. O Chade, Benim, Quénia, Zimbabwe e Algéria autorizaram a realização de 
missões de promoção aos respectivos países, as quais serão efectuadas pela 
Comissão em datas a serem determinadas por mútuo acordo. 
 
42. A Comissão gostaria de informar que tomou nota dos pedidos contidos nos 
comunicados do Conselho para a Paz e Segurança (CPS) da União Africana : PSC / 
PR / COMM (DCCCXLIV), adoptado em 6 de Junho de 2019 sobre a situação no 
Sudão, e PSC / MIN /COMM.(DCCCLVII) adoptado em 5 de Julho de 2019 sobre a 
situação na Líbia. Entretanto, a Comissão contactou o CPS a fim de indicar que a 
CADHP aguardava por informações adicionais da CUA quanto aos passos a dar. 
Relativamente à participação da CADHP em missões de apuramento de factos ao 
Sudão e à Líbia, não foi obtida resposta até à presente data. 

 
Convocação da Primeira Reunião Consultiva Anual com o PSC 

 
43. A primeira reunião consultiva entre a Comissão Africana e o Conselho de Paz 
e Segurança da UA, prevista no artigo 19 do Protocolo do PSC, teve lugar no dia 8 
de Agosto de 2019. Durante a reunião, a Comissão Africana apresentou ao PSC 
propostas pormenorizadas sobre as modalidades de operacionalização das relações 
estreitas de trabalho entre a CADHP e o PSC. As propostas estão disponíveis no 
portal electrónico da Comissão: https://www.achpr.org/news/viewdetail?id=200 Como 
resultado da reunião consultiva, o PSC adoptou um comunicado no qual aplaude o 
trabalho de promoção e protecção da Comissão Africana, tendo decidido realizar 
reuniões consultivas anualmente no mês de Agosto. A próxima reunião realizar-se-á 
em Agosto de 2020. Os pormenores do comunicado do PSC estão disponíveis neste 
endereço: http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-866th-meeting-of-
the-psc-on-its-consultation-with-the-african-commission-on-human-and-peoples-
rights-achpr-held-on-8-august-2019. 

 
X. A SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO CONTINENTE 

 
44. A presente secção foi introduzida em conformidade com a Decisão 
EX.CL/Dec.639 (XVIII) do Conselho Executivo, na qual se apelava à Comissão que 
informasse os Órgãos Deliberativos sobre a situação dos direitos humanos no 
continente. Esta secção é baseada em contactos que a Comissão mantém durante 
Sessões Ordinárias com Estados partes, INDH com estatuto de afiliadas e ONG com 
estatuto de observadoras junto da CADHP. A secção inclui informações recolhidas 
pela Comissão no âmbito do acompanhamento que efectua da situação dos direitos 
humanos em vários Estados partes durante o período entre sessões. 
 

http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-866th-meeting-of-the-psc-on-its-consultation-with-the-african-commission-on-human-and-peoples-rights-achpr-held-on-8-august-2019
http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-866th-meeting-of-the-psc-on-its-consultation-with-the-african-commission-on-human-and-peoples-rights-achpr-held-on-8-august-2019
http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-866th-meeting-of-the-psc-on-its-consultation-with-the-african-commission-on-human-and-peoples-rights-achpr-held-on-8-august-2019
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Acontecimentos positivos 
 

45. A Comissão toma nota com apreço dos principais acontecimentos positivos na 
área dos direitos humanos, observados durante o período abrangido pelo presente 
relatório. 

 
i. A ratificação pelo Benim do Protocolo da Carta Africana dos Direitos do 

Homem e dos Povos sobre os Direitos das Pessoas Idosas em África 
(Protocolo sobre Pessoas Idosas em África) aos 6 de Setembro de 2019; 
assinatura pela República Centro-Africana  e pelo Rwanda do Protocolo 
sobre Pessoas Idosas em África em 4 de Outubro de 2019 e 21 de 
Outubro de 2019, respectivamente; e a assinatura pelo Rwanda do 
Protocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre 
os Direitos das Pessoas portadoras de Deficiências em África (Protocolo 
sobre Pessoas Portadoras de Deficiências em África) em 21 de Outubro 
de 2019, após o Seminário Continental de Sensibilização sobre a 
Ratificação da Protocolo referente ao Protocolo sobre Pessoas Idosas 
em África e ao Protocolo sobre Pessoas Portadoras de Deficiências em 
África, realizado em Kigali, Rwanda, de 5 a 6 de Julho  de 2019; 
 

ii. Eleições pacíficas em Moçambique, Botswana e Tunísia; 
 

iii. Ratificação do Protocolo de Maputo pela República Democrática de São 
Tomé e Príncipe em 27 de Junho de 2019; 

 
iv. Ratificação da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros 

tratamentos ou castigos cruéis, desumanos ou degradantes (UNCAT) 
por Angola em 2 de Outubro de 2019; 

 
v. Adopção de medidas por vinte e oito (28) países visando integrar a 

Convenção de Kampala nas respectivas leis e políticas nacionais; 
 

vi. Criação de escolas ambulantes e realização de exames especiais no 
Mali destinados a crianças e jovens deslocados, para que possam 
continuar a estudar, e simplificação do processo de emissão de 
certidões de nascimento para que crianças deslocadas possam 
matricular-se em estabelecimentos de ensino; 

 
vii. Adopção pelo Níger de uma lei nacional sobre a protecção e assistência 

a pessoas deslocadas internamente para impedir, mitigar e eliminar as 
condições que possam conduzir à situação de deslocação interna; 

 
viii. Adopção pelo Uganda e pela Tanzânia de políticas acessíveis e 

generosas em relação a populações refugiadas como forma de garantir 
a sua autonomia; 

 
ix. Atribuição do Prémio Nobel da Paz 2019 ao primeiro-ministro da Etiópia, 

Sua Excelência o Sr. Abiy Ahmed, "pelos esforços que envidou para 
alcançar a paz e a cooperação internacional, em particular a iniciativa 
decisiva visando a resolução do conflito fronteiriço com a Eritreia"; 
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x. A decisão do Tribunal de Primeira Instância do Quénia sobre as Normas 

e Directrizes para a Redução da Morbidade e Mortalidade devido a 
Abortos de Risco nesse país, e sobre o Programa Nacional de Formação 
relativo à Gestão da Gravidez não Intencional, de Risco e  não 
Planeada; 

 
xi. Organização de um Importante Diálogo Nacional nos Camarões, com o 

objectivo de pôr fim ao conflito nas duas regiões de língua inglesa no 
oeste do país; 

 
xii. A decisão dos Camarões de restituir à liberdade 104 indivíduos, 

incluindo o Sr. Maurice Kamto, líder do Movimento de Renascença dos 
Camarões (MRC), presos por contestarem os resultados da eleição 
presidencial de 2018, e a retirada de todas as acusações que lhes 
haviam sido imputadas ; e, no quadro do Diálogo Nacional, a restituição 
à liberdade de 333 indivíduos e a decisão de não dar continuidade a 
acções de que eram alvo perante tribunais militares. Esses indivíduos 
haviam sido detidos e presos por delitos alegadamente praticados no 
contexto da crise nas regiões noroeste e sudoeste; 

 
xiii. A decisão do governo do Quénia de passar certidões de nascimento, 

conferindo a apátridas da etnia Shona oportunidades e direitos que há 
muito lhes eram negados; 

 
xiv. As medidas tomadas pela Polícia Nacional da Nigéria no Estado de 

Kaduna em 27 de Setembro de 2019 e que resultaram no resgate de 
centenas de rapazes e jovens de um local onde eram submetidos a 
várias formas de tortura e outros tratamentos ou castigos cruéis, 
desumanos ou degradantes; 

 
xv. Assinatura no Sudão de um acordo político em 17 de Julho de 2019 e 

do Documento Constitucional em 17 de Agosto de 2019 ; formação de 
um governo de transição dirigido por civis ; e a nomeação de Sua 
Excelência o Sr. Abdallah Hamdok como primeiro-ministro em 5 de 
Setembro de 2019; 

 
xvi. Assinatura de um acordo de paz em 22 de Outubro de 2019 entre o 

Governo de Transição do Sudão e os principais grupos rebeldes, 
incluindo grupos de Darfur, das montanhas de Nuba e da região do Nilo 
Azul; e a criação, em 24 de Setembro de 2019, de uma Comissão 
Nacional de Inquérito encarregue de investigar a forma violenta como 
foi disperso um ajuntamento defronte do comando do exército em 
Cartum em 3 de Junho de 2019; 

 
xvii. A confirmação pelo Tribunal de Recurso da Tanzânia da decisão 

histórica de 2016 que declara a idade legal do casamento como sendo 
de 18 anos, em conformidade com as disposições do Protocolo de 
Maputo ; e 
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xviii. O acolhimento pelo Rwanda em Setembro de 46 migrantes no quadro 
de um acordo entre o governo desse país, a agência das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR) e a União Africana. 
 

Áreas preocupantes 
 

46. A Comissão toma nota com preocupação dos seguintes desafios observados 
durante o período abrangido pelo presente relatório:  
 

i. A taxa reduzida de ratificação do Protocolo anexo à Carta Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Pessoas Idosas em 
África. O protocolo foi apenas ratificado pelo Lesoto e Benim; 
 

ii. O baixo nível de informações prestadas pelos Estados partes nos termos 
do artigo 26 do Protocolo de Maputo, e a não prestação de informações 
por esses mesmos Estados ao abrigo do no.° 4 do artigo 14 da Convenção 
de Kampala; 

 
iii. O crescente número de causas de deslocações internas forçadas devido 

a vários factores, tais como desastres naturais, projectos de 
desenvolvimento, conflitos armados, ataques terroristas e as 
consequências das mudanças climáticas; 

 
iv. A persistência da crise humanitária em campos de refugiados, incluindo as 

dificuldades aí enfrentadas por crianças, no que se refere ao acesso à 
educação e assistência sanitária, e o aumento das suas necessidades, a 
par da falta de recursos para lidar com essas mesmas necessidades; 

 
v. A situação dos refugiados de longo prazo e daqueles cujo estatuto expirou 

como resultado da aplicação de cláusulas de cessação; 
 

vi. As questões que afectam comunidades étnicas identificadas como 
populações/comunidades indígenas e/ou minorias, incluindo a persistente 
discriminação, exclusão e marginalização em alguns países, em relação 
ao direito de acesso a serviços de saúde, educação, emprego e 
participação política; 

 
vii. Ameaça de perda de identidade, incluindo identidade linguística devido a 

pressões de assimilação e leis e políticas discriminatórias; e a não 
aplicação das decisões da Comissão Africana sobre o caso Endorois e as 
do Tribunal Africano relativas à comunidade Ogiek pelo Governo do 
Quénia; 

 
viii. Questões que afectam as pessoas que vivem com o VIH ou as que são 

vulneráveis ao VIH, incluindo a percentagem dos que desconheceu o 
respectivo estado de seropositividade. Esta, uma situação que continua a 
ser preocupante no norte de África, onde em certos países menos de 30% 
das pessoas que vivem com o VIH tem conhecimento do estado de 
seropositividade ; e a prevalência do estigma e da discriminação 
relacionados com o VIH, o que desencoraja as pessoas que vivem com 
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esse vírus e os grupos em risco de se manifestarem com vista a terem 
acesso a serviços de prevenção, tratamento e assistência. 

 
ix. Os ataques xenófobos contra cidadãos africanos que vivem África do Sul 

e as represálias contra interesses sul-africanos; 
 

x. Questões persistentes que impedem o pleno usufruto de direitos 
económicos, sociais e culturais por cidadãos na maioria dos Estados 
partes da Carta, incluindo falta de acesso a serviços sociais básicos, como 
a saúde ; e desemprego entre a camada jovem; 

 
xi. O desabamento de terras na cidade de Bafoussam, causando a morte de 

42 pessoas devido a chuvas torrenciais nos Camarões; 
 

xii. As persistentes violações dos direitos humanos nas regiões noroeste e 
sudoeste dos Camarões perpetradas por forças do governo e grupos 
armados separatistas; 

 
xiii. Os despejos em grande escala de pessoas da floresta de Mau no âmbito 

de esforços visando salvar o ecossistema de Mau o qual, segundo as 
autoridades quenianas, está ameaçado devido ao aumento da 
desflorestação e de aldeamentos clandestinos; 

 
xiv. A violência intercomunitária e a presença de grupos armados nas áreas 

de Tenenkou, Youwarou, Douentza, Koro, Bankass e a sul de Bandiagara 
que contribuem para a deslocação de populações e impedem o acesso de 
trabalhadores de organizações humanitárias no Mali; 

 
xv. A não aplicação das principais tarefas pré-transicionais previstas no 

Acordo Revitalizado sobre a Resolução do Conflito no Sudão do Sul (R-
ARCSS) e, por consequência, a não aplicação do Capítulo 5 do Acordo 
relativo às instituições de justiça transicional; 
 

xvi. Alegações de rapto e agressão de defensores dos direitos humanos e de 
líderes políticos da oposição no Zimbabwe, antes das manifestações de 
16 de Agosto de 2019 e e durante actos de violência policial registados 
nessa data. 
 

xvii. Informações sobre o encerramento de órgãos da comunicação social e de 
serviços de Internet, ocorrido no contexto de eleições, acções civis e de 
eventos nacionais de relevo, como a administração de exames nacionais. 
Por exemplo, no Malawi logo após terem terminado as eleições gerais na 
noite de 21 de Maio de 2019 ; no Egipto, o portal electrónico do jornal al-
Tahrir encontra-se bloqueado desde 9 de Maio de 2019 ; e na Argélia dois 
portais electrónicos de notícias – Tout Sur l'Algérie e Algérie – tornaram-
se inacessíveis enquanto ocorriam protestos contra o governo em 12 de 
Junho de 2019; 
 

xviii. Restrições desmedidas impostas à liberdade de expressão e de imprensa 
decorrentes de ameaças, ataques e assassinatos de jornalistas e outros 
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profissionais da comunicação social. Por exemplo, na Nigéria em 22 de 
Agosto de 2019, agentes da polícia prender Agba Jalingo, editor da 
publicação electrónica Cross River Watch ; no Gana em 27 de Junho de 
2019, Emmanuel Ajarfor Abugri, editor adjunto do portal electrónico, 
Modern Ghana, e o repórter Emmanuel Yeboah Britwum, foram presos 
sem mandado no escritório do portal em Acra, logo após a publicação de 
uma reportagem a criticar o ministro. Ambos foram restituídos à liberdade 
em 1 de Julho de 2019; 
 

xix. Restrições desmedidas impostas à liberdade de reunião, incluindo 
protestos. Em particular, o uso de força excessiva no contexto de protestos 
ocorridos na Guiné, Malawi, Sudão e Uganda, entre outros; na Argélia, a 
prisão de líderes da oposição e de activistas da sociedade civil no âmbito 
de protestos, entre outros, relacionados com as eleições previstas para 
Dezembro de 2019 ; e notícias sobre raptos ocorridos no Zimbábue; 

 
xx. As violações e abusos dos direitos humanos com que muitos africanos 

deparam como resultado de conflitos e crises políticas, entre outros, nos 
Camarões, Sudão do Sul, República Centro-Africana, República 
Democrática do Congo ; no contexto da recente onda de violência na 
Etiópia e no da violência armada envolvendo ataques terroristas no Mali, 
Burkina Faso e Nigéria; 

 
xxi. Eventos meteorológicos de natureza destrutiva, causados por mudanças 

climáticas, incluindo as grandes inundações na Somália no início de 
Novembro de 2019, em que centenas de milhares de pessoas ficaram na 
situação de deslocadas e dezenas de outras morreram, para além da 
situação de emergência humanitária; 

 

xxii. Riscos de crises constitucionais decorrentes de disputas em torno de um 

terceiro mandato na Guiné e da decisão inconstitucional de dissolver o 

governo devidamente constituído na Guiné-Bissau; 

 

xxiii. A segurança precária e a situação humanitária alarmante na Líbia à luz 

dos persistentes combates entre facções armadas e o contínuo 

fornecimento ilegal de armas ; e 

 

xxiv. Os incidentes de violência e a instabilidade a ela inerente, testemunhados 

na Etiópia, incluindo a morte de 86 indivíduos e a deslocação de outros, 

na sequência da escalada de manifestações que têm vindo a ocorrer na 

região de Oromia desde 23 de Outubro de 2019. 

 
XI. SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
Construção da Sede da Comissão 
 
47. A Decisão EX.CL/Dec.1045(XXXIV) do Conselho Executivo sobre o 45º 
Relatório de Actividades da Comissão solicita à Comissão da UA que crie um Grupo 
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de Apoio ao Governo da República da Gâmbia para mobilização de fundos 
necessários à construção da sede da CADHP. 

 
48. A Decisão Doc. EX.CL/1164(XXXV) do Conselho Executivo sobre o 46º 
Relatório de Actividades da Comissão apela à Comissão a acelerar a criação do 
Grupo de Apoio à República da Gâmbia tendo em vista a construção da sede da 
CADHP em conformidade com a Decisão EX.CL/Dec.1045(XXXIV) do Conselho 
Executivo ; 

 

49. A Comissão enviou uma carta à CUA a solicitar informações sobre o progresso 
registado na criação do Grupo de Apoio. 

 

50. Em 8 de Novembro, Sua Excelência o Sr. Adama Barrow, Presidente da 
República da Gâmbia, recebeu os membros da Mesa da Comissão durante a 65ª 
Sessão Ordinária realizada em Banjul, Gâmbia de 21 de Outubro a 10 de Novembro 
de 2019. Na ocasião, o Presidente Barrow assegurou a Comissão de que a 
construção da sede da CADHP continuava a ser uma prioridade do governo da 
Gâmbia. 
 
Funcionários 
 
51. A situação do pessoal no Secretariado da Comissão não melhorou durante o 
período abrangido pelo presente relatório. O Oficial Sénior de Administração e 
Recursos Humanos (SHRO - Regular) que havia sido recrutado ainda não assumiu 
as suas funções. As entrevistas que haviam sido marcadas para os seguintes cargos 
foram adiadas sine die por diversas razões: (Secretária Adjunta (Regular), Jurista 
(regular), Oficial Sénior de Relações Públicas (regular), Técnico de Contas (PANAF, 
a curto prazo), 2 Juristas Seniores-Protecção (PANAF, a curto prazo), Oficial Sénior 
de Planeamento, Fiscalização e Avaliação (PANAF a curto prazo), Revisor de língua 
francesa (PANAF a curto prazo). 
 
XIII. CUMPRIMENTO DE DECISÕES    
 
Recomendações do Retiro Conjunto entre o CRP e a Comissão 
 
52. Na sequência da Decisão EX.CL/1015(XXXIII) do Conselho Executivo 
referente ao 44º Relatório de Actividades, na qual a CADHP é solicitada a apresentar 
informações sobre a aplicação das recomendações do Retiro Conjunto CADHP–CRP 
realizado em Nairobi, Quénia, a Comissão publicou a versão revista da Proposta de 
Regulamento Processual no portal electrónico da CADHP de 27 de Agosto a 27 de 
Setembro de 2019 para consulta pública. A medida visou permitir que todas as partes 
interessadas tecessem comentários e formulassem observações antes da adopção 
da versão revista do Regulamento pela CADHP. 

 
53. Notas Verbais assim como o projecto de Regulamento Processual foram 
enviados a todos os Estados partes para comentários e observações. A Comissão 
recebeu comentários e observações de alguns Estados partes, procedendo de 
momento ao seu processamento. 
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54. O segundo retiro conjunto anual entre o CRP e a CADHP foi agendado para 
ter lugar de 28 a 29 de Novembro de 2019. Em preparação do retiro, a CADHP 
elaborou e partilhou a proposta de nota conceptual do evento. O retiro não se realizou 
tal como inicialmente planeado. Estão em curso discussões quanto à oportunidade e 
rubrica orçamental para a realização do retiro.  
 

XIV.  DATAS E LOCAL DA 27ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA E DA 66ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

55. A 27ª Sessão Extraordinária da Comissão terá lugar em Banjul, Gâmbia de 19 
de Fevereiro a 4 de Março de 2020. A 66ª Sessão Ordinária realizar-se-á em Banjul, 
Gâmbia, de 22 de Abril a 12 de Maio de 2020. 

 
56. A Comissão expressa o seu apreço ao Governo da Gâmbia por ter acolhido a 
65ª Sessão Ordinária e pela hospitalidade que o país dispensou. A Comissão louva 
os Estados partes que já acolheram Sessões da CADHP, e toma nota de que a 
República do Rwanda ofereceu-se para acolher a 67ª Sessão Ordinária em 2020. Em 
sessões anteriores, o Lesoto, Malawi e Eswatini ofereceram-se para acolher 
subsequentes Sessões Ordinárias da Comissão. 
 
XV.  RECOMENDAÇÕES 

 
57. Face ao acima exposto, a Comissão recomenda o seguinte : 
 

a) Aos Estados partes : 
 

i. Que ainda não o tenham feito, a ratificar, aplicar e integrar os vários 

instrumentos de direitos humanos da UA, em particular o Protocolo de 

Maputo, a Convenção de Kampala, o Protocolo anexo à Carta Africana 

dos Direitos Humanos e dos Povos relativo aos Direitos das Pessoas 

Idosas em África, o Protocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos e 

dos Povos sobre os Direitos das Pessoas portadoras de Deficiências em 

África, o Protocolo anexo ao Tratado que Estabelece  a Comunidade 

Económica Africana relativo ao Movimento Livre de Pessoas, ao Direito 

de Residência e ao Direito de Estabelecimento, e a Convenção da OUA 

que rege aspectos específicos dos problemas dos refugiados em África; 

ii. Apresentar à Comissão os respectivos Relatórios Periódicos em 

conformidade com o artigo 62 da Carta Africana, o artigo 26 do Protocolo 

de Maputo, e o no. 4 do artigo 14 da Convenção de Kampala. A Comissão 

está disponível a apoiar, em particular os Estados que nunca 

apresentaram relatórios e os que têm mais de três relatórios em atraso ; 

iii. Saudar o relatório dos Camarões no que respeita ao cumprimento da 

decisão da Comissão relativa à Queixa 389/10 - Mbiankeu Geneviève 

vs Camarões. A CADHP exorta outros Estados a seguirem o exemplo 

dos Camarões, fornecendo à Comissão todas as informações pertinentes 

sobre medidas postas em prática com vista a aplicar as decisões por ela 

tomadas relativamente a queixas sobre violações de direitos humanos no 
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âmbito do procedimento sobre queixas, em conformidade com o artigo 

112 do Regulamento Interno ; 

iv. Acusar a recepção e a pôr em prática as Providências Cautelares 

emitidas pela Comissão como parte de seu mandato quase judicial e ao 

abrigo do procedimento relativo a queixas, mormente a decisão sobre 

queixas que lhe sejam apresentadas no âmbito de violações dos direitos 

humanos ; 

v. Responder atempadamente às Cartas de Apelo Urgentes enviadas pela 

Comissão; 

vi. Facilitar as missões de promoção e protecção da Comissão, de acordo 

com as disposições pertinentes da Carta Africana, mormente os artigos 

45 e 46, endereçando convites à Comissão ; 

vii. Apoiar os processos internos da UA visando a adopção e ratificação da 

Proposta de Protocolo anexo à Carta Africana dos Direitos Humanos e 

dos Povos sobre a Abolição da Pena de Morte em África, e da Proposta 

de Protocolo anexo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 

sobre os Direitos dos Cidadãos à Protecção Social e Segurança Social ; 

viii. Garantir a plena participação das pessoas deslocadas no planeamento e 

gestão de soluções duradouras (retorno ou reassentamento / 

reassentamento ou reintegração local); 

ix. Com o apoio de outros Estados, procurar formas e meios de impedir as 

causas de deslocações interna ; 

x. Incentivar a integração local para que as pessoas possam realizar 

actividades socioeconómicas, usufruir da livre circulação, incluindo o 

direito ao trabalho, educação e formação, como nos casos do Uganda, 

Etiópia e Tanzânia ; 

xi. Tomar medidas apropriadas para lidar com questões que afectam os 

refugiados a longo prazo ; 

xii. Garantir a plena participação das pessoas deslocadas no planeamento e 

gestão de soluções duradouras (retorno ou reassentamento / 

reassentamento ou reintegração local) ; 

xiii. Tomar medidas apropriadas visando a protecção dos direitos das 

comunidades étnicas, incluindo as que são identificadas como 

populações / comunidades indígenas, e aplicação pelo governo do 

Quénia das decisões da Comissão e do Tribunal Africano no que respeita 

aos casos Endorois e Ogiek, respectivamente ; 

xiv. Adoptar medidas para garantir o pleno usufruto de direitos económicos, 

sociais e culturais, inclusivamente por meio da prestação de serviços 

sociais de qualidade, da criação de empregos para os jovens e da 

melhoria do sistema de saúde ; 

xv. Tomar medidas apropriadas para combater a discriminação, o estigma e 

outras práticas sociais e culturais nefastas, inclusivamente em unidades 

de saúde, que dificultam a luta contra o VIH /SIDA ; 

xvi. Fornecer os recursos necessários para generalizar a prática de testes de 

autodiagnóstico a fim de facilitar o acesso universal a testes, sem receio 

de estigmas e discriminação ; 
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xvii. Mobilizar o apoio internacional e regional por intermédio da União 

Africana, CEDEAO e da G5 Sahel com vista a fortalecer as medidas 

existentes e assim garantir a segurança das populações no Mali, Burkina 

Faso e Nigéria, e ainda assegurar o apoio a pessoas deslocadas de 

países vizinhos, incluindo o Níger, presentemente afectado pelo 

recrudescimento de actos de terrorismo na região do Sahel ; 

xviii. Os Camarões devem cooperar com a Comissão a fim de permitir que esta 

acompanhe o país na busca de uma solução pacífica do conflito nas duas 

regiões, mediante a realização de visitas ao país ; 

xix. A Líbia deve apoiar acções humanitárias, retomar o diálogo político, pôr 

rem prática o cessar-fogo e apoiar o processo de paz em consulta com 

todas as partes interessadas no país; 

xx. Exorta os Estados partes a porem termo à prática do encerramento de 

órgãos de comunicação social e da Internet ; 

xxi. Garantir um ambiente seguro em que o jornalismo possa ser exercido, 

mesmo quando os ataques e assassinatos não sejam perpetrados por 

agentes estatais. Os Estados partes têm a obrigação positiva de tomar 

medidas proactivas para impedir tais ataques, proteger jornalistas e 

investigar, processar e punir os autores. 

xxii. A União Africana e as entidades a cargo de serviços humanitários 

internacionais devem envidar esforços visando prestar assistência a 

pessoas afectadas pelas inundações na Somália ; 

xxiii. Faz recordar à Etiópia que tem a obrigação de tomar medidas para 

restaurar a paz no país, proteger civis, além de levar a cabo investigações 

sobre violações dos direitos humanos, processar os autores, fazendo com 

que as vítimas beneficiem de reparações. 

xxiv. Garantir que a Comissão Nacional de Inquérito criada no Sudão leve a 

cabo investigações de forma diligente, imparcial e eficaz sobre os 

assassinatos ocorridos em 3 de Junho de 2019 e que os presumíveis 

autores sejam processados judicialmente e as vítimas beneficiem de 

reparações. 

xxv. As partes signatárias do Acordo Revitalizado sobre a Resolução do 

Conflito no Sudão do Sul (R-ARCSS) devem tomar as necessárias 

medidas para pôr em prática o Capítulo 5 do Acordo e pode contar com o 

apoio do Presidente da Comissão da UA e da Comissão Africana. 

b) À CUA : 
 
58. Concluir a aplicação das várias Decisões do Conselho Executivo, apelando ao 
recrutamento célere com vista a preencher as vagas existentes no Secretariado, e em 
particular o recrutamento de juristas e tradutores de línguas árabe e portuguesa, em 
conformidade com a Decisão EX.CL/Dec.974(XXXI) ; 

 
59. Acelerar a criação do Grupo de Apoio à República da Gâmbia referente à 
construção da Sede da CADHP em conformidade com a Decisão EX.CL/Dec. 
1045(XXXIV) do Conselho Executivo. 
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60. Saudar as garantias que o Presidente Adama Barrow, da Gâmbia, prestou à 
Comissão no sentido de atribuir prioridade à construção da há muito esperada sede 
permanente da CADHP, e trabalhar com a Comissão para que se adoptem planos 
concretos, incluindo a elaboração do projecto de arquitectura da referida sede e o 
início da sua construção. 
 

c) Ao CRP : 
 

61. Trabalhar com a CADHP tendo em vista acelerar o processo de revisão da 
estrutura do Secretariado da Comissão, de acordo com a Decisão EX.CL 995 (XXXII) 
do Conselho Executivo, e ajustar da melhor forma a capacidade de recursos humanos 
e a estrutura orgânica da Comissão Africana ao mandato que lhe foi conferido e à 
enorme carga laboral que tem vindo a aumentar ao longo dos anos, passando a incluir 
o acompanhamento de outros tratados, incluindo o Protocolo de Maputo, e adoptar a 
versão revista da nova estrutura durante a Cimeira de Junho/Julho de 2020. 

 
62. Efectuar dotações orçamentais para a convocação do retiro conjunto e facilitar 
a cooperação entre os Estados membros e a Comissão no que se refere à realização 
de missões de promoção e protecção e resposta às comunicações da Comissão ;  

 
d) À Assembleia de Chefes de Estado e de Governo : 

 
63. Tomar uma decisão destinada a cobrir a totalidade dos custos das actividades 
da CADHP, como forma de garantir qu’as condições de execução do respectivo 
mandato sejam proporcionais à carga laboral da Comissão Africana e compatíveis 
com as de órgãos similares ; 

 

64. Saudar a decisão do Comité de Paz e Segurança, conforme comunicado da 
866.ª sessão, relativo à institucionalização de relações estreitas de trabalho com a 
Comissão, e apoiar a sua plena execução ; 

 

65. Autorizar o Presidente da Comissão da União Africana a delegar poderes na 
CADHP, relativamente ao recrutamento e tomada de decisões administrativas em 
conformidade com a sua autonomia funcional e como parte do cumprimento do 
parágrafo 8 da Decisão Assembly/AU/Dec.200 (XI) da Assembleia no sentido 'de se 
regularizar o estatuto da CADHP como um órgão da UA’ ; 

 

66. Reconhecendo os recursos insuficientes que lhe são atribuídos, o que pode 
afectar a sua independência e eficácia, a Comissão solicita ao CRP e à Comissão da 
UA que trabalhem em estreita colaboração com a CADHP, dotando-a dos recursos 
de que necessita, em conformidade com a Decisão EX .CL / Dec.1015 (XXXIII), de 
forma a cumprir eficazmente o seu mandato, sem interferências e de forma coerente 
com a natureza e o mandato independente da Comissão. 
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ANEXO I 

LISTA DE MEMBROS CORRENTES DA COMISSÃO 

 

No. Nome Duração Data 
em que 
Expira 

País 

1. Comissária Soyata Maïga 6 2019 Mali 

2. Comissário Lawrence Murugu Mute 6 2019 Quénia 

3. Comissária  Kayitesi Zainabo Sylvie 6 2021 Rwanda 

4. Comissário Yeung Kam John Yeung 
Sik Yuen 

6 2019 Maurícia 

5. Comissária  Lucy Asuagbor 6 2019 Camarões 

6. Comissária  Maya Sahli-Fadel  6 2023 Argélia 

7. Comissária  Jamesina Essie L. King 6 2021 Serra Leoa 

8. Comissário Solomon Ayele Dersso 6 2021 Etiópia 

9. Comissário Hatem Essaiem 6 2023 Tunísia 

10. Comissária  Maria Teresa Manuela 6 2023 Angola 

11. Comissário Rémy Ngoy Lumbu 6 2023 República 
Democrática do 
Congo 
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ANEXO II 

MEMBROS DA COMISSÃO QUE PARTICIPARAM NA 26ª SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA 

1. Ilustre Comissária Soyata Maïga, Presidente da Comissão e Presidente do 

Grupo de Trabalho para as Populações/Comunidades Indígenas em África e do 

Comité para a Protecção dos Direitos das Pessoas que Vivem com o VIH (PLHIV) e 

Pessoas em Risco, Vulneráveis ou Afectadas pelo VIH; 

2. Ilustre Comissário Lawrence Murugu Mute, Vice-Presidente da Comissão e 

Relator Especial para a Liberdade de Expressão e Acesso à Informação em África; 

3. Ilustre Comissária Kayitesi Zainabo Sylvie, Membro e Presidente do Grupo 

de Trabalho para a Pena de Morte e Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou 

Arbitrárias e Desaparecimentos Forçados em África e do Grupo de Trabalho para 

Questões Específicas Relativas ao Trabalho da Comissão; 

4. Ilustre Comissário Yeung Kam John Yeung Sik Yuen, Membro e Presidente 

do Grupo de Trabalho para os Direitos das Pessoas Idosas e Pessoas Portadoras de 

Deficiências em África; 

5. Ilustre Comissária Lucy Asuagbor, Membro, Relatora Especial para os 

Direitos das Mulheres em África e Presidente do Grupo de Trabalho para as Queixas; 

6. Ilustre Comissária Maya Sahli-Fadel, Membro e Relatora Especial para os 

Refugiados, Pessoas em Busca de Asilo, Pessoas Deslocadas Internamente e 

Migrantes em África; 

7.   Ilustre Comissária Jamesina Essie L. King, Membro e Presidente do Grupo de 

Trabalho para os  Direitos Económicos, Sociais e Culturais em África e do Grupo de 

Trabalho para as Resoluções; 

8. Ilustre Comissário Solomon Ayele Dersso, Membro e Presidente do Grupo 

de Trabalho para as Indústrias Extractivas, Ambiente e Violações de Direitos 

Humanos em África e do Comité Consultivo para Questões Orçamentais e de 

Pessoal; 

9. Ilustre Comissário Hatem Essaiem, Membro e Presidente do Comité para a 

Prevenção da Tortura em África; 

10. Ilustre Comissária Maria Teresa Manuela, Membro e Relatora Especial para 

as Prisões, Condições de Detenção e Policiamento em África; e 

11. Ilustre Comissário Rémy Ngoy Lumbu, Membro e Relator Especial para os 

Defensores dos Direitos Humanos e Ponto Focal para Represálias em África. 
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ANEXO IV 

MEMBROS DA COMISSÃO QUE PARTICIPARAM NA 65ª SESSÃO ORDINÁRIA 

1. Ilustre Comissário Solomon Ayele Dersso, Presidente da Comissão e 

Presidente do Grupo de Trabalho para as Indústrias Extractivas, Ambiente e 

Violações de Direitos Humanos em África e do Comité Consultivo para Questões 

Orçamentais e de Pessoal; 

2. Ilustre Comissário Rémy Ngoy Lumbu, Vice-Presidente da Comissão e 

Relator Especial para os Defensores dos Direitos Humanos e Ponto Focal para 

Represálias em África; 

3.  Ilustre Comissária Soyata Maïga, e Presidente do Grupo de Trabalho para as 

Populações/Comunidades Indígenas em África e do Comité para a Protecção dos 

Direitos das Pessoas que Vivem com o VIH (PLHIV) e Pessoas em Risco, Vulneráveis 

ou Afectadas pelo VIH; 

4.   Ilustre Comissária Kayitesi Zainabo Sylvie, Membro e Presidente do Grupo de 

Trabalho para a Pena de Morte e Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias 

e Desaparecimentos Forçados em África e do Grupo de Trabalho para Questões 

Específicas Relativas ao Trabalho da Comissão; 

5. Ilustre Comissário Lawrence Murugu Mute, Vice-Presidente da Comissão e 

Relator Especial para a Liberdade de Expressão e Acesso à Informação em África; 

6.     Ilustre Comissário Yeung Kam John Yeung Sik Yuen, Membro e Presidente do 

Grupo de Trabalho para os Direitos das Pessoas Idosas e Pessoas Portadoras de 

Deficiências em África; 

7.  Ilustre Comissária Lucy Asuagbor, Membro, Relatora Especial para  os Direitos 

das Mulheres em África e Presidente do Grupo de Trabalho para as Queixas; 

8.  Ilustre Comissária Maya Sahli-Fadel, Membro e Relatora Especial para os 

Refugiados, Pessoas em Busca de Asilo, Pessoas Deslocadas Internamente e 

Migrantes em África; 

9. Ilustre Comissária Jamesina Essie L. King, Membro e Presidente do Grupo de 

Trabalho para os  Direitos Económicos, Sociais e Culturais em África e do Grupo de 

Trabalho para as Resoluções; 

10. Ilustre Comissário Hatem Essaiem, Membro e Presidente do Comité para a 

Prevenção da Tortura em África; e 

11. Ilustre Comissária Maria Teresa Manuela, Membro e Relatora Especial para as 

Prisões, Condições de Detenção e Policiamento em África 
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PROJECTO 
DECISÃO SOBRE O QUADRAGÉSIMO SÉTIMO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

DA COMISSÃO AFRICANA DE DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS 
Doc.EX.CL/1205(XXXVI) 

 
O Conselho Executivo, 

 
1. TOMA NOTA do Quadragésimo Sétimo (47º) Relatório de Actividades da 

Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP); 
 

2. EXPRESSA o seu apreço face aos esforços envidados pela CADHP durante o 
período em referência com vista a promover e proteger os direitos humanos no 
continente;  

 
3. SAÚDA o relatório dos Camarões sobre a aplicação da decisão da CADHP 

referente à Queixa 389/10 - Mbiankeu Geneviève vs Camarões, e EXORTA 
outros Estados partes a fornecerem à CADHP todas as informações 
pertinentes relacionadas com as medidas adoptadas em cumprimento de 
pedidos de Providências Cautelares apresentados pela Comissão Africana, e 
com a aplicação de decisões por ela tomadas no âmbito de queixas 
respeitantes a violações de direitos humanos, nos termos dos procedimentos 
sobre Queixas, mormente o artigo 112 do Regulamento Interno; 

 
4. VOLTA A EXORTAR os Estados membros a que cooperem com a CADHP, 

concedendo à Comissão autorizações em aberto para a realização de 
missões de promoção e protecção, e respondendo atempadamente à 
correspondência por ela expedida; 

 
5. EXORTA os órgãos deliberativos, em particular o CRP, a trabalharem com a 

CADHP no sentido de tornar célere o processo de revisão da estrutura do 
Secretariado da Comissão, em conformidade com a Decisão EX.CL 995 
(XXXII), para que a capacidade em meios humanos e o organograma da 
CADHP estejam alinhados com o seu mandato, incluindo a sua carga laboral 
que tem vindo a aumentar ao longo dos anos, passando a integrar a 
observação de outros tratados, e a adoptarem a versão revista da nova 
estrutura durante a cimeira de Junho/Julho de 2020; 

 
6. SOLICITA a aplicação integral do parágrafo 8 da decisão 

Assembly/UA/Dec.200 (XI) 'para que seja regularizado o estatuto da CADHP 
como órgão da UA', inclusivamente mediante a delegação de poderes pelo 
Presidente da CUA na CADHP em matéria de recrutamento e de tomada de 
decisões administrativas, em conformidade com a autonomia operacional da 
Comissão; 

 
7. APELA ao Presidente da CUA a adoptar medidas urgentes com vista a aplicar 

integralmente e dentro de seis (6) meses, as várias Decisões do Conselho 
Executivo que apelam ao recrutamento célere destinado a preencher as vagas 
existentes no Secretariado, incluindo o recrutamento de juristas e tradutores 
de línguas árabe e portuguesa, conforme a Decisão EX.CL/Dec.974(XXXI); 
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8. SAÚDA as garantias dadas à CADHP pelo Presidente Adama Barrow da 
Gâmbia, com vista a conferir prioridade à construção, há muito em atraso, da 
sede permanente da CADHP, e APELA à CUA a activar o grupo de apoio 
previsto na Decisão EX.CL/Dec.1045 ( XXXIV) e a trabalhar com a Gâmbia e 
a CADHP pondo em prática planos concretos, incluindo a elaboração de 
projectos de arquitectura da sede permanente da Comissão e o começo da 
sua construção; 

 
9. LOUVA a Gâmbia e o Zimbabwe por estarem em dia com a apresentação à 

CADHP dos respectivos relatórios periódicos, e ENCORAJA outros Estados 
partes a apresentarem relatórios periódicos nos termos do artigo 62 da Carta 
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Carta Africana), do artigo 26 do 
Protocolo de Maputo e do no.° 4 do artigo 14 da Convenção de Kampala; 

 
10. EXORTA o Reino de Marrocos a autorizar e a facilitar a missão ao território 

descrito pela União Africana como República Árabe Saharaui Democrática e 
pelas Nações Unidas como Saara Ocidental, conforme o determinado por 
anteriores decisões pertinentes da União Africana, e REITERA O APELO POR 
SI FEITO e que está contido na Decisão EX.CL /Dec.995(XXXII) de Janeiro 
de 2018, para que Reino de Marrocos aceite a Carta Africana; 

 
11. EXPRESSA O SEU APREÇO à República da Gâmbia pelo acolhimento da 65ª 

Sessão Ordinária da CADHP realizada em Banjul, Gâmbia, de 21 de Outubro 
a 10 de Novembro de 2019, e pelos excelentes meios concedidos a todos os 
participantes durante a Sessão; 

 
12. APELA aos Estados membros em particular os que ainda não o fizeram, a 

considerarem o acolhimento de uma das sessões da CADHP; e  
 
13. DECIDE adoptar o 47º Relatório de Actividades e AUTORIZA a sua publicação; 

e, nesse sentido, SOLICITA aos Estados Partes, se assim o desejarem, que 
apresentem, no prazo de catorze (14) dias a contar da data de encerramento 
da Sessão do Conselho Executivo, na qual a presente decisão é adoptada, 
comentários por escrito sobre o Relatório de Actividades, a serem apensos ao 
mesmo no momento da sua publicação. 
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