Assembly/AU/ Dec. 141 (VIII)

DECISÃO SOBRE A DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
SOBRE OS DIREITOS DOS POVOS AUTÓCTONES

A Conferência,
1. TOMA NOTA da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos
Autóctones adoptada pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações, a 29
de Junho de 2006;
2. REAFIRMA a Resolução AHG/Res. 17/1 de 1964, em que todos os Estados
Membros da Organização da Unidade Africana tinham prometido respeitar as
fronteiras existentes na altura da independência nacional;
3. EXPRIME
preocupação pelas implicações política, económica, social e
constitucional da Declaração no Continente;
4. REAFIRMA a Resolução 1514 (XV) de 14 de Dezembro de 1960 da Assembleia
Geral das Nações Unidas, respeitante à Declaração sobre a concessão da
independência aos países e povos colonizados;
5. SAÚDA os esforços que têm vindo a ser feitos pela comunidade internacional
para seleccionar o problema que se prende com os Direitos dos Povos
Autóctones e MANIFESTA o seu apoio e solidariedade totais com os Povos
Autóctones do Mundo;
6. SÁUDE AINDA a Decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas de adiar a
análise e a tomada de acção com base na Declaração, a fim de permitir mais
consultas sobre várias questões de preocupação política e constitucional
fundamentais, cujas mais importantes são:
a)

a definição de povos autóctones;

b)

auto-determinação;

c)

posse de terra e de recursos;

d)

estabelecimento de distintas instituições políticas e económicas
distritais; e

e)

integridade nacional e territorial.
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7. AFIRMA que a vasta maioria dos povos de África são autóctones no Continente
Africano;
8. DECIDE manter a posição unida nas negociações sobre a emenda à Declaração
e trabalhar construtivamente com outros Estados Membros das Nações
Unidas na busca de soluções para as preocupações dos Estados Africanos;
9. MANDATA o Grupo Africano nas Nações Unidas em Nova Iorque a continuar a
garantir que os interesses africanos sobre esta questão sejam
salvaguardados;
10. DECIDE TAMBÉM persistir nesta matéria.
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