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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA COMISSÃO DA UNIÃO AFRICANA 
PARA O DIREITO INTERNACIONAL (AUCIL) 

(Janeiro - Dezembro de 2019) 
 
I. INTRODUÇÃO 
 

A. ANTECEDENTES 
 
1. A Comissão da União Africana para o Direito Internacional (AUCIL) foi criada 
em 2009 como um órgão consultivo independente, em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 5.º do Acto Constitutivo da UA.  
 
2. O Estatuto da AUCIL foi adoptado pela 12.ª Sessão Ordinária da Conferência 
da União Africana realizada em Adis Abeba, Etiópia, de 1 a 4 de Fevereiro de 2009. 
A AUCIL iniciou os seus trabalhos no dia 3 de Maio de 2010, data de entrada em vigor 
do mandato dos membros pioneiros da AUCIL.  
 
3. O mandato da AUCIL insere-se em cinco (5) categorias amplas, a saber: i) o 
desenvolvimento progressivo do direito internacional; ii) a codificação do direito 
internacional; iii) a contribuição para os objectivos e princípios da União; iv) a revisão 
dos tratados; e v) o incentivo ao ensino, estudo, divulgação e apreciação mais ampla 
do direito internacional.  
 
4. De acordo com o Estatuto da AUCIL, a Comissão da União Africana está 
encarregada de fornecer os meios, o pessoal e as infra-estruturas necessários ao 
Secretariado da AUCIL para que este possa desempenhar eficazmente as suas 
funções. Por conseguinte, o Secretariado da AUCIL faz actualmente parte do 
Gabinete do Conselho Jurídico (OLC), que está sob a alçada do Gabinete do 
Presidente da Comissão da União Africana. 
 

B. OPERAÇÕES DA AUCIL 
 

i) Eleição e tomada de posse dos novos membros da AUCIL 
 

5. Na sua 34.ª Sessão Ordinária, realizada nos dias 07 e 08 de Fevereiro de 2019, 
o Conselho Executivo da União Africana elegeu a Sra. ELA NCHAMA Tomassa Bisia 
da Guiné Equatorial, devidamente nomeada pela 32.ª Sessão Ordinária da 
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, realizada nos 
dias 10 e 11 de Fevereiro de 2019 em Adis Abeba, Etiópia. 

 
6. Nos termos do n.º 3, alínea h) do Artigo 3.º do Regulamento do Pessoal da UA, 
o novo membro tomou posse na sessão plenária da AUCIL de 25 de Março de 2019. 
 

ii) Eleição da nova Mesa 
 

7. Dada a conclusão do mandato da Mesa no final da décima sexta sessão e em 
conformidade com o artigo 17.º do seu Estatuto e o artigo 5.º do seu Regulamento, a 
AUCIL organizou eleições para a sua Mesa: 
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iii) Actual composição da AUCIL 
 
8. A composição actual dos membros da AUCIL é a seguinte:  
 

 Nome País Data de Eleição ou 
Reeleição/Decisão 

Mandato 

1 Emb. (Prof.) Sebastião 
da Silva ISATA 

Angola Janeiro de 2015 

Assembly/AU/Dec.550(XXIV) 

Mandato de 
5 anos 

2 Juiz Abdi Ismael HERSI Djibuti Janeiro de 2015 

Assembly/AU/Dec.550(XXIV) 

Mandato de 
5 anos 

3 Kevin Ferdinand 
NDJIMBA 

Gabão Julho de 2018  

Assembly/AU/Dec.701(XXXI) 

Mandato de 
5 anos 

4 Prof. Hajer GUELDICH Tunísia Julho de 2018  

Assembly/AU/Dec.701(XXXI) 

Mandato de 
5 anos 

5 Sra. Kathleen Quartey 
AYENSU 

Gana Janeiro de 2017 
Assembly/AU/Dec.634(XXVIII)  

Mandato de 
3 anos 

6 Dr. Mohamed BARAKAT Egipto Janeiro de 2015 

Assembly/AU/Dec.550(XXIV) 

Mandato de 
5 anos 

7 Emb. Juliet Semambo 
KALEMA 

Uganda Janeiro de 2015 

Assembly/AU/Dec.550(XXIV) 

Mandato de 
5 anos 

8 Emb. (Prof.) Cheikh 
Tidiane THIAM 

Senegal Janeiro de 2015 

Assembly/AU/Dec.550(XXIV) 

Mandato de 
5 anos 

9 Sindiso KUMALO 
NGATSHA SICHONE 

Zâmbia Julho de 2018  

Assembly/AU/Dec.701(XXXI) 

Mandato de 
5 anos 

10 Narindra Arivelo 
RAMANANARIVO 

Madagáscar Julho de 2018  

Assembly/AU/Dec.701(XXXI) 

Mandato de 
5 anos 

11 Tomassa Bisia ELA 
NCHAMA 

Guiné 
Equatorial 

Fevereiro de 2019 

Assembly/AU/Dec.741(XXXII) 

Mandato de 
5 anos 

 
9. O relatório de actividades da AUCIL descreve 
as actividades da AUCIL no período de Janeiro a Dezembro de 2019. O Relatório está 
dividido em três (3) Secções. A Secção 1 trata das actividades realizadas durante o 
período acima mencionado; a Secção 2 contém os desafios enfrentados pela AUCIL 
e a Secção 3 enumera as recomendações.  
 
 
 
  

Cargo Nome 

Presidente Emb. (Prof.) Sebastião da Silva ISATA 

Vice-Presidente Juiz Abdi Ismael HERSI 

Relator Geral Prof. Kevin Ferdinand NDJIMBA 
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SECÇÃO I: ACTIVIDADES REALIZADAS PELA AUCIL 
 
10. A AUCIL realizou as suas 17.ª e 18.ª Sessões na sede da União Africana em 
Adis Abeba, Etiópia, de 25 de Março a 5 de Abril de 2019 e de 18 a 29 de Novembro 
de 2019, respectivamente. 
 
11. De acordo com o seu mandato e objectivos, a AUCIL tem realizado actividades 
relacionadas com a codificação e desenvolvimento progressivo do Direito 
Internacional (I), o ensino, estudo e divulgação do Direito Internacional (II), a 
cooperação com organismos internacionais semelhantes que trabalham no domínio 
do Direito Internacional (III) e várias outras actividades (IV).  
 
I. DESENVOLVIMENTO PROGRESSIVO E CODIFICAÇÃO DO DIREITO 

INTERNACIONAL 
 

12. No centro dos trabalhos das sessões da AUCIL estavam as análises sobre os 
estudos em andamento, sobre a via a seguir para todos os estudos concluídos, a 
reatribuição dos estudos pendentes dos membros cessantes da AUCIL, os 
procedimentos e métodos de trabalho da Comissão, particularmente em consonância 
com a Decisão EX.CL/Dec.1019 (XXXIII) do Conselho Executivo. 
 
13. A AUCIL também analisou três Memorandos preparados pelo seu secretariado 
relativamente aos novos estudos sobre: a restituição das artes africanas, a alteração 
do artigo 5.º do Protocolo que estabelece o Tribunal Africano dos Direitos Humanos 
e dos Povos, e a alteração do Estatuto da AUCIL. 
 
14. No quadro do seu mandato nos termos dos artigos 5.º e 6.º do Estatuto da 
AUCIL, a AUCIL realizou vários estudos através dos Relatores Especiais nomeados. 
Foi realizado, em particular, o seguinte: 

 
(a) Elaboração de uma Convenção Africana sobre Cooperação 

Judiciária e Assistência Mútua em Matéria Penal 
 
15. Durante a sua 17.ª Sessão Ordinária, o Relator Especial, o Prof. Hajer 
Gueldich, apresentou o sexto relatório do estudo sobre cooperação judiciária e 
assistência mútua em matéria penal. 
 
16. O sexto Relatório sublinhou que não existe um instrumento de cooperação 
judiciária e de assistência mútua a nível continental africano, no entanto, as 
Comunidades Económicas Regionais (CER) tais como a Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental (CEDEAO), a Comunidade Económica dos Estados da 
África Central (CEEAC) e a União do Magrebe Árabe (UMA) dispõem de instrumentos 
jurídicos sobre cooperação judiciária. 
 
17. Após a análise prévia de um Documento de Síntese, de um Relatório 
Preliminar e do sexto Relatório sobre o assunto, a AUCIL recebeu, durante a sua 18.ª 
Sessão Ordinária, dois projectos de convenção, nomeadamente o projecto de 
convenção sobre Assistência Jurídica Mútua e Assistência Mútua em Matéria Penal 
e um projecto de convenção sobre Extradição.  
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18. Após uma análise pormenorizada das cláusulas que compõem os dois 
projectos de convenção, a AUCIL os adoptou provisoriamente. Com vista a assegurar 
a conformidade de ambas as convenções com as normas internacionais sobre 
cooperação judiciária e assistência mútua, a AUCIL decidiu ainda reenviar os dois 
projectos de instrumentos ao Comité de Redacção criado na sua 16.ª Sessão 
Ordinária com a directiva para melhorar o texto dos projectos de convenções e 
incorporar as revisões para nova apreciação na próxima Sessão.   

 
(b) Realizar um estudo e elaborar a Convenção Continental sobre a 

Prevenção da Dupla Tributação  
 
19. Na sua 18.ª Sessão Ordinária, a AUCIL teve perante si o quarto Relatório sobre 
o estudo do Relator Especial, Prof. Hajer Gueldich, que destacou a importância da 
elaboração e adopção de uma tal convenção para resolver a dificuldade enfrentada 
por todos os Estados africanos, particularmente devido à evasão fiscal, o que se 
justifica também, muitas vezes, pela citação da dupla tributação.  
 
20. Recordando o Artigo 24.º do seu Estatuto, a AUCIL pode, se considerar 
necessário, consultar qualquer órgão da União sobre qualquer assunto da 
competência desse órgão”, o Relator Especial informou a Plenária sobre as suas 
interacções em curso com o Parlamento Pan-Africano (PAP) e o Fórum Africano de 
Administração Fiscal (ATAF) sobre o mesmo assunto. Estas interacções contribuíram 
para a Resolução PAP.5/PLN/RES/1-7/OCT.1 do Quinto Parlamento, na sua 3.ª 
Sessão Ordinária (6 a 18 de Outubro de 2019), adoptando o primeiro projecto do 
Acordo Modelo da União Africana sobre Dupla Tributação e solicitando ainda à 
Comissão de Finanças e Assuntos Monetários e à Mesa do PAP para assegurar a 
sua apresentação à AUCIL para apreciação. A esse respeito, uma delegação do PAP 
foi convidada e assistiu à 18.ª sessão ordinária, de modo a proceder a consultas com 
a AUCIL sobre a via a seguir.  

 

(c) Estudo sobre a Pirataria e a Segurança Marítima 
 

21. A Relatora Especial, a Sra. Kathleen AYENSU apresentou um relatório de 
acompanhamento decorrente do seu cumprimento das consultas com o sector de 
defesa do Gana. A Marinha de Gana comemorava o seu 60.º Aniversário em 2019, 
organizando diversas actividades políticas, académicas e marítimas a nível regional 
e internacional, às quais a Relatora Especial assistiu. A Relatora Especial reiterou 
que o Togo foi o único Estado a ter ratificado a Carta Africana sobre Segurança e 
Protecção Marítima e Desenvolvimento em África (Carta de Lomé) que foi assinada 
em 2016 por 54 Estados-Membros. Contudo, isso não impediu que a Nigéria fosse a 
última nação do bloco marítimo do Golfo da Guiné a aprovar uma Lei sobre Pirataria 
e outras infracções marítimas. Foi notado que o Golfo da Guiné teve os maiores 
incidentes de Pirataria e infracções marítimas cometidos em África. Faltava explorar 
em maior profundidade como outros Estados poderiam proceder para combater 
legalmente o crescente flagelo da Pirataria e das violações da Segurança Marítima. 
  
22. A Relatora Especial informou ainda que é necessário mais pormenores sobre 
a implementação do mandato dado pelo Conselho Executivo em 2014, ao Gabinete 
do Conselho Jurídico (OLC) em relação às questões marítimas, com vista a identificar 
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áreas de sincronização e evitar a duplicação de esforços. Por fim, um questionário 
seria submetido antes da próxima Sessão Ordinária para aprovação e posterior 
apresentação ao OLC.   
 

(d) Compêndio de Práticas dos Estados Africanos em matéria de Direito 
Internacional (AUCIL Digest) 

 
23. A Sra. Kathleen Ayensu apresentou seu segundo relatório sobre o estudo e 
destacou que o orçamento para o Compêndio foi perdido em 2018 devido a falhas no 
mecanismo de contratação da CUA. 
 
24. O processo de concurso para a contratação de um Consultor Técnico para 
trabalhar no Compêndio de Práticas dos Estados Africanos em matéria de Direito 
Internacional foi iniciado através da contratação pública da UA e está em curso. O 
processo de concurso de um pesquisador para coadjuvar a Relatora Especial no 
Gana estava na fase de adjudicação e aguardava-se o resultado, após a aprovação 
pelo Governo do Gana de certos documentos históricos a rever. 
 

(e) Estudo sobre a Visão Mineira Africana - Estudo e Codificação do 
Direito Comparado dos Minerais e do Petróleo em África 

  
25. A Relatora Especial, a Comissária Sindiso Sichone, apresentou seu primeiro 
relatório sobre o estudo, em que destacou a necessidade de comparar as legislações 
nacionais que poderiam levar à elaboração de uma lei modelo. Além disso, destacou 
a necessidade de se reservar um orçamento para um assistente de pesquisa para o 
estudo.  
 
26. Na sequência do debate em plenário, a AUCIL decidiu que os questionários 
serão preparados pela Relatora Especial e partilhados com os Estados-Membros e 
as principais pessoas-recurso ou instituições, a identificar e a contactar, com vista a 
apresentar comentários e observações, bem como o pedido de recrutamento de um 
assistente de pesquisa para coadjuvar a Relatora Especial.   

 

(f) Estudo sobre uma Convenção Africana contra a Escravatura  
    

27. A AUCIL recebeu o documento de síntese e o projecto de convenção 
elaborados pelo Relator Especial, Prof. Sebastião da Silva Isata, que abordavam o 
âmbito do tema e as principais questões a serem tratadas no decorrer dos trabalhos 
deste estudo. 
 
28. Após a análise do projecto de convenção e do debate em plenário, a AUCIL 
tomou nota do documento de síntese e do projecto de convenção e decidiu realizar 
mais debates e uma segunda leitura durante sua 19.ª Sessão Ordinária. 

 

(i.) Estudo e recomendações sobre o Direito Internacional do Ambiente 

29. Durante a sua 18.ª Sessão Ordinária, a Comissão recebeu o primeiro relatório 
do Relator Especial, Prof. Kevin Ndjimba, que abordou o âmbito do tema e as 
principais questões a serem abordadas durante os trabalhos da Comissão. O relatório 
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também abordou questões dos trabalhos anteriores da Comissão, através do antigo 
Relator Especial. 
 
30. O relatório forneceu uma avaliação inicial de certos aspectos básicos do tema, 
bem como a metodologia, os obstáculos e dificuldades encontrados na realização do 
estudo.  
 
31. O relatório indicou o futuro plano de trabalho sobre o tema, com foco nos 
próximos passos, nomeadamente: 
 

- a apresentação de uma revisão teórica sobre direito ambiental 

internacional baseada na análise dos diversos instrumentos jurídicos e 

dos estudos relevantes realizados pela doutrina; 

 

- a apresentação de um questionário destinado aos Estados-Membros 

sobre as respectivas legislações e práticas nacionais em matéria de 

protecção do ambiente e a sua adequação ao desenvolvimento 

económico; 

 

- o desenvolvimento de um plano geral para a preparação de conclusões 

com vista a formular recomendações para a União Africana e seus 

Estados-Membros. " 

32. A AUCIL adoptou o primeiro Relatório e encorajou o Relator Especial a 
continuar o seu trabalho. 
 
II. IMPLEMENTAÇÃO DAS DECISÕES DO CONSELHO EXECUTIVO 
 

(i.) Estudo relativo ao n.º 1 do artigo 5.º do Protocolo à Carta Africana 

dos Direitos Humanos e dos Povos que estabelece um Tribunal 

Africano dos Direitos Humanos e dos Povos  

 
33. Em conformidade com a decisão do Conselho Executivo, a AUCIL realizou o 
estudo sobre a alteração do n.º 1 do artigo 5.º do Protocolo de Ouagadougou. Este 
estudo foi adoptado pelo plenário da AUCIL durante a sua 18.ª Sessão Ordinária 
(Novembro de 2019). O estudo e suas conclusões e recomendações são anexados 
ao presente Relatório (Anexo 1) e submetidos de novo à apreciação do Conselho 
Executivo.  

 
34. As principais conclusões do estudo são as seguintes: 
 

(a) As exigências de reforço da garantia dos direitos humanos, e em 
particular dos direitos da criança no continente impõem que o mandato 
do Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança 
(CAEDBE) e seus meios sejam reforçados, dando-lhe a possibilidade, nas 
mesmas condições que a Comissão dos Direitos Humanos, de recorrer 
directamente ao Tribunal; 
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(b) A omissão do CAEDBE na actual redacção do n.º 1 do artigo 5.º do 
Protocolo de Ouagadougou não pode ser considerada como a 
manifestação de uma vontade claramente expressa pelos Estados de o 
privar de tal direito. Isto é evidenciado pela tendência observada no 
contexto dos planos de revisão da justiça africana no campo dos direitos 
humanos, em particular o novo Estatuto do Tribunal Africano de Justiça e 
Direitos Humanos, que reconhece o CAEDBE tal direito; 

 

(c) A ausência de um obstáculo claro, de natureza política ou jurídica, à 
admissão, em benefício do CAEDBE, do direito de recurso directo para o 
Tribunal. 

 
35. A este respeito, a AUCIL recomenda o seguinte: 
 

(a) iniciar um processo de alteração do n.º 1 do Artigo 5.º do Protocolo de 
Ouagadougou, com vista a conceder ao CAEDBE o direito de recorrer 
directamente ao Tribunal; 

 
(b) se os órgãos deliberativos mantiverem essa opção, adoptar a fórmula 

proposta no Estudo como a nova redacção do n.º 1 do Artigo 5.º.   
 

(ii.) Estudo e Recomendações da AUCIL sobre a alteração do Estatuto 

da AUCIL 

 
36. O Conselho Executivo, mediante Decisão EX.CL/Dec.1019 (XXXIII) adoptada 
em Julho de 2018 em Nouakchott (Mauritânia), recomendou que “o Estatuto da AUCIL 
seja alterado para apresentar as conclusões de seus estudos ao CTE de Justiça e 
Assuntos Jurídicos”.   
 
37. Além disso, na sequência da oferta feita pelo Governo da Guiné Equatorial de 
acolher a AUCIL e o seu Secretariado, o Conselho Executivo, através da decisão 
EX.CL/Dec.1047 (XXXIV), adoptada em Fevereiro de 2019 em Adis Abeba (Etiópia), 
tomou nota desta proposta e solicitou à Comissão da UA (a Comissão) que 
informasse formalmente o Governo da Guiné Equatorial sobre o procedimento de 
acolhimento dos órgãos da UA e as condições para a transferência do Secretariado 
da AUCIL.  
 
38. Em conformidade com esta decisão do Conselho Executivo, a Comissão 
(Gabinete do Conselho Jurídico) informou todos os Estados-Membros da UA sobre o 
procedimento e as condições para a transferência do Secretariado da AUCIL, 
incluindo a necessidade de alterar o Estatuto. 
 
39. Finalmente, deve ser feita referência ao procedimento de alteração definido no 
artigo 26.º do Estatuto da AUCIL:  
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Artigo 26.º  
Alterações 

 
1.  O presente Estatuto pode ser alterado pela Conferência: 

 
(i.) mediante recomendação do Conselho Executivo, após ter obtido o 

parecer da AUCIL; ou 
 

(ii.) mediante recomendação da AUCIL. 
 

2.  As alterações entram em vigor após a sua adopção pela Conferência 
 
40. Tendo em devida consideração este contexto institucional e jurídico, a AUCIL 
preparou propostas de alteração do Estatuto da AUCIL. Os projectos de alterações 
foram adoptados pelo plenário da AUCIL durante a 18.ª Sessão Ordinária (Novembro 
de 2019) e encontram-se em anexo ao presente Relatório (Anexo 2). 
 
41. No que respeita à apresentação dos resultados dos estudos da AUCIL ao CTE 
de Justiça e Assuntos Jurídicos, as alterações propostas constituem essencialmente 
reformulações, em particular os artigos: 1.º (definições); 5.º (desenvolvimento 
progressivo do direito internacional): parágrafo 4; Artigo 6.º (codificação do direito 
internacional): parágrafos 2, 7, 10, 11 e 12; 18 (remuneração): Versão francesa; 19 
(Regulamento Interno). Recomenda-se também a introdução de um novo Artigo (10.º) 
com vista a iniciar a apresentação dos resultados de qualquer estudo realizado pela 
AUCIL ao CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos.  
 
42. Em relação ao Secretariado da AUCIL, propõe-se a reformulação do actual 
Artigo 21.º (Recursos humanos e materiais), de modo a criar uma disposição sobre o 
Secretariado que permita que o Secretariado seja independente e mais 
administrativamente ligado à AUCIL, bem como uma possível relocalização, fora da 
sede da Comissão da UA.  
 
43. De acordo com o n.º 1, numeral romano ii) do Artigo 26.º do Estatuto da AUCIL, 
a AUCIL recomenda a análise e adopção do projecto de alteração do seu Estatuto e 
a adopção da redacção proposta no estudo. 

 

(iii.) Divulgação das Conclusões do 7º Fórum da AUCIL 

44. Em conformidade com a Decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.1047 
(XXXIV) de Fevereiro de 2019 para disponibilizar os Resultados do 7.º Fórum da 
AUCIL sobre Gestão dos Recursos Naturais de África (no contexto da Agenda 2063), 
foi preparado um relatório alargado para informar suficientemente os Estados-
Membros, outros Órgãos e Departamentos para permitir a orientação e 
implementação dos Resultados e Recomendações, conforme apropriado. Isto é 
complementar à publicação pretendida do processo completo, prevista para meados 
de 2020.   
 
45.  Uma cópia do Relatório figura no Anexo 3.  
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III. ENSINO, ESTUDO E DIVULGAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL 
 
46. Nos termos do artigo 4.º do Estatuto da AUCIL, um dos objectivos da AUCIL é:  
 

"incentivar o ensino, o estudo, a publicação e a difusão de literatura sobre 
o direito internacional, em particular as leis da União, com vista a promover 
a aceitação e o respeito pelos princípios do direito internacional, a 
resolução pacífica dos conflitos, o respeito pela União e o recurso aos seus 
Órgãos, quando necessário".   

 
47. Por conseguinte, a AUCIL realizou as seguintes actividades: 

 
a) O 8.º Fórum da Comissão da União Africana para o Direito 

Internacional: “Democracia Constitucional, Estado de Direito e Luta 
contra a Corrupção” 

 
48. A AUCIL organizou a 8.ª Edição do seu Fórum em Adis Abeba, Etiópia, nos 
dias 02 e 03 de Dezembro de 2019. O tema seleccionado para o 8.º Fórum foi: 
“Democracia Constitucional, Estado de Direito e Luta contra a Corrupção em África”.  

 
49. O Fórum foi organizado em torno de cinco principais subtemas, permitindo aos 
participantes e peritos partilharem o desenvolvimento do direito internacional, do 
direito nacional e os desafios neste domínio. 
  
50.  Cerca de cinquenta delegados provenientes de várias partes do continente 
participaram neste Fórum, nomeadamente diplomatas, académicos, advogados, 
estudantes avançados, decisores e entidades com interesses específicos. O Fórum 
lamentou que numerosos dados confirmassem que a corrupção em África estava a 
aumentar e que os fluxos ilícitos do continente ascendem a milhares de milhões de 
dólares. Assim, o Fórum apelou para que a grande corrupção se tornasse um crime 
internacional, e seus perpetradores fossem perseguidos e processados globalmente. 
Além disso, os fundos bloqueados injustificadamente em sanções devem ser 
devolvidos aos Estados de origem, desde que sejam estabelecidas salvaguardas para 
garantir que não alimentem um ciclo de corrupção. Talvez seja tempo de um órgão 
continental assegurar que tais fundos sejam utilizados para aliviar a pobreza e 
melhorar o desenvolvimento. O Fórum apelou ao reforço e redobramento dos 
esforços dos Órgãos de Comunicação Social, da AUCIL, do Conselho Consultivo da 
UA Contra Corrupção (CCUACC) e do PAP para alcançar os objectivos delineados 
na Agenda 2063.  

 
b) Preparativos para a celebração do 10.º Aniversário da AUCIL   
 

51. A AUCIL comemorará o seu Décimo (10º) Aniversário em 2020. Como primeiro 
órgão consultivo da União sobre o Direito Internacional, foram previstas várias 
actividades para comemorar esta ocasião auspiciosa. O evento comemorativo sob o 
tema “AUCIL, Direito Internacional e Direito da União Africana”, será realizado em 
Adis Abeba, Etiópia.    
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52. As actividades do 10.º Aniversário destinam-se a reforçar a sensibilização e 
influência da AUCIL em todos os sectores do seu mandato estatutário, por exemplo, 
alcançando um maior número de interessados, colaboradores internacionais, 
estudantes avançados através de simpósios, tribunais simulados e maior número de 
publicações.   
 
III. COOPERAÇÃO COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS SEMELHANTES 

QUE TRABALHAM NO DOMÍNIO DO DIREITO INTERNACIONAL 
 

53. No âmbito do seu mandato de cooperação e promoção ao abrigo do Artigo 
25.º, a AUCIL realizou várias actividades de modo a melhorar as suas relações de 
trabalho com várias organizações internacionais. As delegações da AUCIL realizaram 
as seguintes actividades principais: 
 

(a) 74.ª Sessão do Sexto Comité (Questões Jurídicas) da Assembleia 
Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, EUA, nos dias 28 e 29 de 
Outubro de 2019. A AUCIL foi representada pelos Comissários, Emb. 
Kalema e Kevin Ndjimba e um (1) membro do Secretariado. A delegação 
realizou as seguintes actividades:   

 
 Análise do trabalho da 71.ª sessão da Comissão do Direito 

Internacional da ONU (CDI): O relatório da CDI foi a principal base 
de discussão que destacou uma série de questões, como a 
assistência jurídica mútua e um debate sobre os crimes contra a 
humanidade e uma proposta de convenção global sobre o mesmo. 
 

 6.ª Reunião Informal do Comité de Conselheiros Jurídicos: Foi 
destacado que houve três sessões da conferência 
intergovernamental sobre Biodiversidade para além da Jurisdição 
Nacional (BBNJ), todas elas incluindo questões sobre recursos 
genéticos marinhos, capacitação e questões técnicas. Algumas das 
outras questões que foram discutidas incluíram o direito de 
autodefesa contra actores não estatais e o uso de poderes de veto 
em crimes de guerra e crimes contra a humanidade.  

 
(b) Participação na 95.ª Sessão da Comissão Jurídica Interamericano 

(CJI), Rio de Janeiro, Brasil, 31 de Julho a 02 de Agosto de 2019. A 
AUCIL foi representada pelo Prof. Gueldich e pelo Juiz Dr. Barakat, e 
membros do Secretariado. Realizaram-se aprofundados debates sobre 
os estudos que estão a ser levados a cabo separadamente pelos dois 
órgãos, mas que apresentam semelhanças ou um interesse comum para 
uma futura fertilização cruzada no seu trabalho.    

  
(c) Participação na 70.ª Sessão da Comissão de Direito Internacional da 

ONU, Genebra, Suíça, 18 a 20 de Julho de 2019: A AUCIL foi 
representada pelos Comissários Kathleen Ayensu e Sindiso Sichone com 
o Dr. Guy-Fleury Ntwari do Secretariado da AUCIL. Os debates 
centraram-se no aumento da interacção entre os dois organismos, 
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convidando a CDI para eventos regulares da AUCIL e para as 
celebrações propostas do 10.º aniversário da AUCIL.    
 

IV. OUTRAS ACTIVIDADES DE PROMOÇÃO  
 
54. Durante o período de referência, os membros da AUCIL conduziram uma 
acção com impacto mundial e, entre outras, realizaram as seguintes actividades 
intersessões: 

 
(a) Notificação pela Sra. Ayensu do Gana à AUCIL do “Ano do Retorno” para 

a comemoração dos 400 anos da chegada dos primeiros africanos 
escravizados aos Estados Unidos da América; 

 
(b) Participação do Emb. Isata e Juiz Hersi no Conselho Executivo e na 

Cimeira Ordinária em Adis Abeba, em Fevereiro de 2019; 
 
(c) Participação do Juiz Hersi no Conselho Executivo e na Cimeira 

Extraordinária em Niamey (Níger), em Julho de 2019; 
 
(d) Lançamento, pelo Prof. Hajer Gueldich, do Mestrado em Direito da União 

Africana na Universidade de Cartago; 
  
(e) Participação do Prof. Gueldich num colóquio sobre o 20.º aniversário do 

Estatuto de Roma que institui o Tribunal Penal Internacional, realizado em 
Paris, onde fez uma apresentação sobre o futuro Tribunal Africano de 
Justiça e Direitos Humanos; 

 
(f) Participação da Comissária Ramananarivo numa reunião dos Ministros 

da Justiça e Procuradores-Gerais sobre assistência mútua e extradição 
na ratificação do Protocolo da SADC sobre Assistência Jurídica Mútua em 
Matéria Penal; 

 
(g) Participação do Juiz Hersi no quarto Diálogo Africano sobre o Sistema 

Judicial realizado em Kampala (Uganda) nos dias 30 e 01 de Novembro 
de 2019; 

 
(h) Reunião informal entre a respectiva Mesa da AUCIL e o CTE de Justiça 

e Assuntos Jurídicos, Adis Abeba, 20 de Novembro de 2019; 
 
(i) Participação do Embaixador Kalema no 8.º Diálogo de Alto Nível da AGA 

sobre o tema da UA do ano: Refugiados, Retornados e Deslocados 
Internos em Kampala (Uganda) de 4 a 6 de Dezembro de 2019;~  

 
(j) Participação da Sra. Ayensu no 4º Retiro entre a Comissão da União 

Africana (UA) e os Outros Órgãos da UA, de 13-15 de Dezembro de 2019 
- Acra, Gana. 
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SECÇÃO II 
DESAFIOS E OBSERVAÇÕES 

 
55. A AUCIL continua a enfrentar grandes desafios a nível administrativo. Pelo 
terceiro ano consecutivo, a AUCIL não tem um Secretário Executivo permanente. 
Além disso, o Secretariado não dispõe de pessoal permanente afectado a esta função 
e continua a padecer de um número insuficiente de pessoal do OLC. Como resultado, 
o secretariado da AUCIL carece de recursos humanos e outros recursos 
administrativos adequados para realizar actividades de pesquisa aprofundada 
necessárias para ajudar eficazmente nos vários estudos que estão a ser conduzidos 
pela AUCIL.  
 
56. O Secretariado que actualmente apoia a AUCIL faz parte da estrutura do 
Gabinete do Conselho Jurídico que tem amplas responsabilidades ao serviço de 
todos os outros departamentos da Comissão da União Africana e de outros 
organismos da União Africana em geral. Por isso, é quase impossível fornecer todo o 
tempo de qualidade necessário para atender mais eficazmente as actividades e 
apoiar a AUCIL. É oportuno destacar a notável incoerência entre as decisões 
repetidas do Órgão Deliberativo que apoiam o reforço do pessoal do secretariado da 
AUCIL e o seu fracasso, durante quase dez anos, na implementação de tais decisões. 
 
57. Neste contexto, tendo em consideração a oferta feita por um Estado-Membro 
para acolher o Secretariado da AUCIL e a proposta de alteração da AUCIL, tornou-
se imperativo ter um secretariado permanente, administrativamente independente do 
Gabinete do Conselho Jurídico e dispor de recursos humanos suficientes na nova 
estrutura que que deverá ser levada em consideração no processo em curso de 
Reforma da UA.   
 
58. Apesar deste cenário desafiador, a AUCIL deseja expressar o seu apreço ao 
actual Secretário Executivo, Dr. Guy-Fleury Ntwari e à Conselheira Jurídica da UA, 
Embaixadora, Namira Negm (Dra.), pela inestimável assistência prestada à 
Comissão, em termos de serviços concretos, e com os recursos limitados à sua 
disposição.   
 
59. Outra questão relacionada é também a ausência de visibilidade da AUCIL. A 
comunicação sobre o potencial da AUCIL é insuficiente para contribuir para a melhoria 
da qualidade e coerência dos instrumentos jurídicos adoptados pela União Africana. 
Espera-se que o desenvolvimento do sítio Web da AUCIL permita aos Estados-
Membros, departamentos e parceiros utilizar a informação disponível e trabalhar para 
resolver as deficiências do nosso órgão consultivo jurídico continental. A falta de uma 
base de informações e conhecimentos, como a biblioteca física ou electrónica, que é 
essencial, dificulta ainda mais o trabalho da AUCIL. 
 
60. Um aspecto dos métodos de trabalho da AUCIL que se reveste da maior 
importância consiste nos seus intercâmbios com os Estados-Membros. Tais 
intercâmbios podem assumir várias formas, nomeadamente a livre circulação de 
informações e dados, e podem ser realizados em várias fases da análise de um tema. 
A este respeito, deve reconhecer-se que o facto de os Estados-Membros não 
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responderem aos pedidos de informação ou de observações diminui a produção e 
impede o sucesso da AUCIL. 

 
SECÇÃO III 

RECOMENDAÇÕES DA AUCIL 
 

61. Na sequência das deliberações e conclusões das 17.ª e 18.ª Sessões 
Ordinárias, a AUCIL faz as seguintes recomendações ao Conselho Executivo para 
aprovação:   
 

(a) Em relação ao Estudo e Recomendações sobre a alteração do 
Estatuto da AUCIL: De acordo com o n.º 1, numeral romano ii) do artigo 
26.º do Estatuto da AUCIL, a AUCIL recomenda a aprovação do projecto 
de alteração do seu Estatuto tal como prevê o estudo para posterior 
transmissão à Conferência para adopção; 

 
(b) Em relação ao Estudo relativo ao n.º 1 do artigo 5.º do Protocolo à 

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos que estabelece 
um Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos: Em 
conformidade com o Regulamento Interno do CTE de Justiça e Assuntos 
Jurídicos e a prática e requisitos da UA, a AUCIL recomenda a 
transmissão do Estudo ao CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos para 
apreciação durante a sua Quinta Sessão Extraordinária, antes da 
apresentação de recomendações concretas sobre a via a seguir para a 
Trigésima Sétima Sessão Ordinária do Conselho Executivo em Julho de 
2020; 

 

(c) A implementação do mandato da AUCIL: Em conformidade com o 
mandato da AUCIL, a Conferência ou o Conselho Executivo ou qualquer 
órgão pode remeter à AUCIL uma proposta específica de estudos. A este 
respeito, os Estados-Membros e outros organismos da União são 
encorajados a apresentar um pedido de estudos sobre questões jurídicas 
pendentes, que poderão beneficiar dos conhecimentos especializados da 
AUCIL. Seria particularmente útil envolver a AUCIL mais amplamente do 
que até agora no processo legislativo da União Africana; pois poderia 
então tratar não só de assuntos pertencentes ao domínio do direito 
internacional “clássico”, mas também de áreas especializadas e técnicas 
do Direito da União Africana; 

 
(d) Ponto permanente da Agenda perante o CTE de Justiça e Assuntos 

Jurídicos: Tendo em vista um diálogo contínuo sobre o desenvolvimento 
do Direito Internacional e com vista a colmatar as lacunas apontadas 
pelos Estados-Membros, nomeadamente a falta de consulta suficiente, a 
AUCIL pretende propor que os CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos 
tenham uma agenda permanente sobre o desenvolvimento progressivo, 
a codificação e a divulgação do Direito Internacional. A AUCIL gostaria de 
ser informada pelos Estados sobre a sua legislação e práticas nacionais, 
incluindo a prática judicial e executiva, e é com isto em mente que a 
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AUCIL deseja ter uma interacção contínua com o CTE de Justiça e 
Assuntos Jurídicos;   

 

(e) Recursos Adicionais para 2020: Com vista à apropriação das 
actividades deste órgão entre os Estados-Membros, as interacções entre 
a AUCIL e os órgãos deliberativos relevantes devem ser implementadas 
a partir do segundo semestre de 2020. Consequentemente, os membros 
da AUCIL terão de se reunir com os órgãos de apoio ao Conselho 
Executivo, ou seja, o CRP e o CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos. Além 
disso, em relação à celebração do 10.º Aniversário em 2020, a AUCIL 
planeou organizar vários eventos, incluindo um Simpósio Internacional 
sobre o tema “AUCIL, Direito Internacional e Direito da UA”, uma 
formação sobre o Direito da UA durante três dias. Por conseguinte, 
propõe-se que a aprovação orçamental inicial da AUCIL seja 
complementada com a atribuição de um orçamento suplementar para 
cobrir as actividades planeadas no segundo semestre de 2020.  

 
62. Em conclusão, solicita-se ao Conselho Executivo que aprove as seguintes 
recomendações: 

 
(i.) Salientar a importância dos estudos jurídicos sobre direito internacional 

realizados pela AUCIL a pedido dos Órgãos Deliberativos da União, bem 
como os iniciados por si mesmo sobre questões de Direito Internacional;   

 
(ii.) Felicitar a AUCIL pelos vários estudos sobre direito internacional até 

agora finalizados;  
 

(iii.) Felicitar a AUCIL pela conclusão atempada do estudo sobre as 
implicações jurídicas da alteração do n.º 1 do artigo 5.º do Protocolo sobre 
a Criação do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos para 
conceder ao Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e o Bem-Estar 
da Criança acesso directo ao Tribunal; 

 

(iv.) Tomar nota do Estudo e decidir a sua transmissão ao CTE de Justiça e 
Assuntos Jurídicos para apreciação durante a sua Quinta Sessão 
Extraordinária, antes da apresentação de recomendações concretas 
sobre a via a seguir na Trigésima Sétima Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo, em Julho de 2020; 

 
(v.) Tomar nota e recomendar o Estudo e recomendações sobre as alterações 

ao Estatuto da AUCIL; e, em conformidade com o seu artigo 26.º do 
Estatuto da AUCIL, aprovar e recomendar as alterações, tal como 
proposto pela AUCIL, à Conferência para adopção; 

 
(vi.) Solicitar ao CRP e à Comissão da UA que finalizem rapidamente a análise 

da nova estrutura de um Secretariado independente e permanente da 
AUCIL com recursos humanos suficientes, bem como o processo da sua 
relocalização; e que apresentem um relatório durante a Trigésima Sétima 
Sessão Ordinária do Conselho Executivo, em Julho de 2020.   
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(vii.) Solicitar ao CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos que inclua na sua ordem 
de trabalhos um tema permanente sobre “Desenvolvimento Progressivo 
e Codificação do Direito Internacional e da União Africana”; 

 
(viii.) Incentivar a Comissão e outros Órgãos da União a prestarem o apoio 

necessário e a trabalharem com a AUCIL na elaboração dos seus 
estudos, por meio da, entre outras, prestação de informações que a 
AUCIL possa necessitar para o efeito sobre questões do direito 
internacional de interesse para a União Africana; 

 
(ix.) Solicitar ao CRP que analise e adopte um orçamento suplementar para 

as actividades da AUCIL no que diz respeito às suas interacções com os 
órgãos relevantes e à celebração do seu décimo aniversário. 
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