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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO TRIBUNAL AFRICANO DOS DIREITOS DO 
HOMEM E DOS POVOS - 2016  

1 DE JANEIRO - 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
 

I. INTRODUÇÃO 
 

1. O Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos (o Tribunal) foi criado ao 
abrigo do Artigo 1.º do Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
sobre a Criação de um Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos (doravante 
designado «o Protocolo»), aprovado em 9 de Junho de 1998 pela Organização da 
Unidade Africana (OUA), em Ouagadougou, no Burkina Faso. O Protocolo entrou em 
vigor em 25 de Janeiro de 2004. 
 

2. O Tribunal, que entrou em funcionamento em 2006, é composto de onze Juízes e 
tem a sua Sede em Arusha, na República Unida da Tanzânia. 
 

3. O Artigo 31º do Protocolo estabelece que «o Tribunal deve apresentar em cada 
Sessão Ordinária da Conferência, um relatório sobre as suas actividades. O relatório 
deve especificar, em particular, os casos em que um Estado não tenha cumprido a 
decisão do Tribunal».  
 

4. O presente documento corresponde ao Relatório de Actividades do Tribunal em 
2016, apresentado no espírito da disposição acima referida. O Relatório apresenta as 
actividades levadas a cabo pelo Tribunal no período que vai de 1 de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2016, em particular as actividades judiciais, administrativas e de 
massificação levadas a cabo pelo Tribunal, bem como o grau de implementação das 
decisões tomadas pelo Conselho Executivo relativas ao funcionamento do Tribunal.  
 

Situação da ratificação do Protocolo e do depósito da Declaração prevista 
no n.º 6 do Artigo 34º a aceitar a competência do Tribunal para receber casos 
apresentados por pessoas singulares e ONG  
 

5. Até 31 de Dezembro de 2016, o Protocolo havia sido ratificado por trinta (30) 
Estados Membros da União Africana, nomeadamente: Argélia, Benim, Burquina Faso, 
Burundi, Camarões, Chade, Congo, Costa do Marfim, Ilhas Comores, Gabão, Gâmbia, 
Gana, Quénia, Líbia, Lesoto, Malawi, Mali, Mauritânia, Maurícias, Moçambique, Níger, 
Nigéria, Uganda, Ruanda, República Democrática Árabe Sarauí, Senegal, África do Sul, 
Tanzânia, Togo, e Tunísia. Vide Tabela 1. 
 

6. Durante o período em análise, a República do Chade aderiu ao Protocolo em 27 
de Janeiro de 2016 e depositou o instrumento de ratificação junto da Comissão da União 
Africana (CUA) em 8 de Fevereiro de 2016. 
 
# de Países – 54, # de Assinaturas – 52, # de Ratificações – 30, # de Depósitos - 30 
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        Fonte: Sítio Web da União Africana. 
 
 

Tabela 1: Lista dos países que ratificaram/aderiram ao Protocolo 

7. Dos 30 Estados Partes no Protocolo, apenas oito (8), ou seja: Benim, Burquina 
Faso, Costa do Marfim, Gana, Malawi, Mali e Tanzânia depositaram a declaração a 
aceitar a competência do Tribunal para julgar casos apresentados por pessoas 
singulares e por organizações não governamentais (ONGs). Durante o período em 
análise, somente a República do Benim depositou a Declaração, em 8 de Fevereiro de 
2016. No entanto, a República do Ruanda, país que depositou a Declaração em 6 de 
Fevereiro de 2013, decidiu retirá-la em 29 de Fevereiro de 2016. A Tabela 2 abaixo 
apresenta a Lista dos Estados Partes que depositaram a declaração nos termos do 
número 6 do Artigo 34.º. 
 

N.° País Data de 

Assinatura 

Data de Ratificação 

ou Adesão 

Data de Depósito 

1.  Argélia 13/07/1999. 22/04/2003. 03/06/2003. 

2.  Benim 09/06/1998. 22/08/2014 22/08/2014 

3.  Burquina Faso 09/06/1998. 31/12/1998. 23/02/1999. 

4.  Burundi 09/06/1998. 02/04/2003. 12/05/2003. 

5.  Camarões 25/07/2006 17/08/2015 17/08/2015 

6.  Chade 06/12/2004 27/01/2016 08/02/2016 

7.  Congo 09/06/1998. 10/08/2010. 06/10/2010. 

8.  Costa do Marfim 09/06/1998. 07/01/2003. 21/03/2003. 

9.  Comores 09/06/1998. 23/12/2003. 26/12/2003. 

10.  Gabão 09/06/1998. 14/08/2000. 29/06/2004. 

11.  Gâmbia 09/06/1998. 30/06/1999. 15/10/1999. 

12.  Gana 09/06/1998. 25/08/2004. 16/08/2005. 

13.  Quénia 07/07/2003. 04/02/2004. 18/02/2005. 

14.  Líbia 09/06/1998. 19/11/2003. 08/12/2003. 

15.  Lesoto 29/10/1999. 28/10/2003. 23/12/2003. 

16.  Malawi 09/06/1998. 09/09/2008. 09/10/2008. 

17.  Mali 09/06/1998. 10/05/2000. 20/06/2000. 

18.  Mauritânia 22/03/1999. 19/05/2005. 14/12/2005. 

19.  Maurícias 09/06/1998. 03/03/2003. 24/03/2003. 

20.  Moçambique 23/05/2003. 17/07/2004. 20/07/2004. 

21.  Níger 09/06/1998. 17/05/2004. 26/06/2004. 

22.  Nigéria 09/06/2004. 20/05/2004. 09/06/2004. 

23.  Ruanda 09/06/1998. 05/05/2003. 06/05/2003. 

24.  República 
Democrática Árabe 
Sarauí 

25/07/2010. 27/11/2013. 27/01/2014. 

25.  Senegal 09/06/1998. 29/09/1998. 30/10/1998. 

26.  África do Sul 09/06/1999. 03/07/2002. 03/07/2002. 

27.  Tanzânia 09/06/1998. 07/02/2006. 10/02/2006. 

28.  Togo 09/06/1998. 23/06/2003. 06/07/2003. 

29.  Tunísia 09/06/1998. 21/08/2007. 05/10/2007. 

30.  Uganda 01/02/2001. 16/02/2001. 06/06/2001. 
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Tabela 2: Lista dos Estados Partes que depositaram a declaração nos termos do número 

6 do Artigo 34º. 

    

N.° País Data de Assinatura Data de Depósito 

1.  Benim 22/05/2014 08/02/2016 

2.  Burquina Faso 14/07/1998. 28/07/1998. 

3.  Costa do Marfim 19/06/2013. 23/07/2013. 

4.  Gana 09/02/2011. 10/03/2011. 

5.  Malawi 09/09/2008. 09/10/2008. 

6.  Mali 05/02/2010. 19/02/2010. 

7.  Ruanda1 22/01/2013 06/02/2013. 

8.  Tanzânia 09/03/2010. 29/03/2010. 

     Fonte: Sítio Web da União Africana       # Total Oito (8) 

8. A composição actual do Tribunal consta em apenso neste Relatório, como Anexo 
I. 

II. Actividades realizadas pelo Tribunal 

9. Durante o período em análise, o Tribunal realizou várias actividades judiciais e 
não judiciais.  

i. Actividades Judiciais  

10. As actividades judiciais realizadas pelo Tribunal consubstanciam-se na recepção 
e apreciação de questões judiciais mediante, entre outros, a gestão de processos, a 
organização de audiências públicas e o proferimento de acórdãos, decisões e 
despachos. 
 

11. De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016, o Tribunal recebeu cinquenta e nove 
(59) petições iniciais e dois (2) pedidos de parecer. O número de petições registadas 
pelo Tribunal desde a sua criação situa-se em cento e vinte e quatro (124), enquanto o 
número de pedidos de parecer aumentou para doze (12). 
 

12. Durante o período em análise, o Tribunal emitiu dezassete (17) Despachos de 
Medidas Provisórias respeitantes aos seguintes casos: 
 

a. Petição Inicial N.º 001/2015 – Armand Guéhi c. República Unida da 
Tanzânia; 
 

b. Petição Inicial N.º 007/2015 – Ally Rajabu e 4 Outros c. República Unida da 
Tanzânia  

                                                           
1Em 3 de Março de 2016, o Tribunal recebeu uma notificação da Comissão da UA a indicar que a República do Ruanda 

havia remetido à CUA uma carta a retirar a declaração feita nos termos do n.º 6 do Artigo 34.º, que depositara em 

Fevereiro de 2013. 
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c. Petição Inicial N.º 003/2016 – John Lazaro c. República Unida da Tanzânia; 
 

d. Petição Inicial N.º 004/2016 – Evodius Rutachura c. República Unida da 
Tanzânia; 

 
e. Petição Inicial N.º 015/2016 – Habiyalimana Augustino e Mburo Abdulkarim 

c. República Unida da Tanzânia; 
 

f. Petição Inicial N.º 017/2016 – Deogratius Nicholaus Jeshi c. República 
Unida da Tanzânia; 

 
g. Petição Inicial N.º 018/2016 – Cosma Faustin c. República Unida da 

Tanzânia; 
 

h. Petição Inicial n.° 021/2016 - Joseph Mukwano c. República Unida da 
Tanzânia; 

 
i. Petição Inicial N.º 024/2016 – Amini Juma c. República Unida da Tanzânia; 

 
j. Petição Inicial N.º 048/2016 – Dominick Damian c. República Unida da 

Tanzânia; 
  

k. Petição Inicial N.º 049/2016 – Chrizant John c. República Unida da 
Tanzânia; 

  
l. Petição Inicial N.º 050/2016 – Crospery Gabriel & Ernest Mutakyawa c. 

República Unida da Tanzânia; 
 

m. Petição Inicial N.º 051/2016 – Nzigiyimana Zabron c. República Unida da 
Tanzânia; 

  
n. Requerimento Inicial N.º 052/2016 – Marthine Christian Msuguri c. 

República Unida da Tanzânia; 
 

o. Requerimento Inicial Nº 053/2016 – Oscar Josiah c. República Unida da 
Tanzânia; 

 
p. Requerimento Inicial Nº 056/2016 – Gozbert Henerico c. República Unida 

da Tanzânia; e 
 

q. Requerimento Inicial Nº 057/2016 – Mulokozi Anatory c. República Unida 
da Tanzânia 

 

13. O número de casos julgados e concluídos pelo Tribunal até Dezembro de 2016 
situa-se em trinta e quatro (34), incluindo 4 casos remetidos à Comissão Africana dos 



EX.CL/999(XXX)  
Pág. 5 

 
 

Direitos do Homem e dos Povos, nos termos do n.º 3 do Artigo 6º do Protocolo, e noventa 
(90) continuam a correr os seus trâmites junto do Tribunal. Além disso, foram recebidos 
mais de dez (10) casos que não foram registados porque haviam sido intentados contra 
actores não estatais ou Estados não africanos. 
 

a. Sessões Realizadas  
 

14. Durante o período em análise, o Tribunal realizou 4 sessões ordinárias e uma (1) 
sessão extraordinária, conforme a seguir se indica: 
 

i. 40.ª Sessão Ordinária, realizada de 29 de Fevereiro a 18 de Março de 2016, 
em Arusha, na Tanzânia;  

ii. 41.ª Sessão Ordinária, realizada de 16 de Maio a 3 de Junho de 2016, em 
Arusha, na Tanzânia;  

iii. 42.ª Sessão Ordinária, realizada de 5 a 16 de Setembro de 2016, em Arusha, 
na Tanzânia; 

iv. 43.ª Sessão Ordinária, realizada de 31 de Outubro a 18 de Novembro de 2016, 
em Arusha, na Tanzânia; 

v. 7.ª Sessão Extraordinária, realizada de 28 Novembro a 2 de Dezembro de 
2016, em Arusha, na Tanzânia. 
 
b. Gestão de Casos  

 

15. Durante o período em análise, o Tribunal proferiu seis (6) Acórdãos; emitiu um (1) 
Parecer Consultivo e dezasseis (24) Despachos;2 e apreciou e adiou a decisão sobre 
noventa (90) Petições Iniciais e quatro (4) Pedidos de Parecer, para análise posterior.  
 

16. A Tabela 3 adiante apresenta o número de Acórdãos, Decisões, Despachos e 
Pareceres produzidos pelo Tribunal durante o período em análise. 
 

 
Tabela 3 – Número de Acórdãos, Decisões e Despachos produzidos 

 

 
N.° 

 
Requerime

nto Nº 

 
Peticionário 

 
Réu 

Observações 

     

1. 1
. 

006/2013,  
 

Wilfred Onyango e 
Outros  

República Unida 
da Tanzânia 

Acórdão sobre o Mérito 
proferido a 18 de Março de 
2016 

                                                           
2 O tempo definido pelo Tribunal para o Estado Réu apresentar um relatório sobre a implementação de 8 
Despachos relativos a Providências cautelares não tinha ainda expirado no momento em que presente 
relatório foi apresentado. 
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2. 2
. 

001/2012,  Frank David Omary 
e Outros 

República Unida 
da Tanzânia 

Acórdão sobre o Pedido de 
Revisão proferido a 3 de 
Junho de 2016 

3. 3
. 

002/2013,  Comissão Africana 
dos Direitos do 
Homem e dos Povos 
c. Líbia 

Líbia Acórdão do julgamento por 
ausência proferido a 3 de 
Junho de 2016 

4. 4
. 

004/2013,  Lohé Issa Konaté c. 
Burkina Faso 

Burquina Faso Acórdão sobre Reparação de 
Danos proferido a 3 de Junho 
de 2016 

5. 5
. 

007/2013, Mohamed Abubakari República Unida 
da Tanzânia 

Acórdão sobre o Mérito 
proferido a 3 de Junho de 
2016 

6.  001/2014, Actions pour la 
Protection des Droits 
de L’Homme (APDH) 

República da 
Costa do Marfim 

Acórdão sobre o Mérito 
proferido a 18 de Novembro 
de 2016 

7. 6
. 

003/2014,  Ingabire Victoire 
Umuhoza  

República do 
Ruanda 

i. Despacho sobre 
Questões Processuais 
emitido em 18 de Março 
de 2016 

ii. Decisão sobre retirada da 
Declaração proferida a 3 
de Junho de 2016 

iii. Despacho sobre 
Questões Processuais 
emitido a 3 de Junho de 
2016 

8. 7 001/2015, Armand Guéhi República Unida 
da Tanzânia 

Despacho sobre Medidas 
Provisórias emitido a 18 de 
Março de 2016 

9. 8 002/2015, Collectif des Anciens 
Travailleurs du 
Laboratoire (ALS) 

República do Mali Despacho de supressão da 
Petição emitido a 5 de 
Setembro de 2016 

10. 9 007/2015, Ally Rajabu e Outros República Unida 
da Tanzânia 

Despacho sobre Medidas 
Provisórias emitido a 18 de 
Março de 2016 

11. 1
0 

016/2015, Kayumba 
Nyamwasa e Outros  

República do 
Ruanda 

Despacho sobre o 
Prosseguimento do Processo 
emitido a 3 de Junho de 2016 

12. 1
1 

017/2015, Kennedy Gihana e 
Outros  

República do 
Ruanda 

Despacho sobre o 
Prosseguimento do Processo 
emitido a 3 de Junho de 2016 

13. 1
2 

019/2015,  Femi Falana Comissão 
Africana dos 
Direitos do 
Homem e dos 
Povos 

Despacho de supressão do 
Requerimento emitido a 18 de 
Março de 2016. 

14. 1
3 

022/2015, Rutabingwa 
Chrysanthe  

República do 
Ruanda 

Despacho sobre o 
Prosseguimento do Processo 
emitido a 3 de Junho de 2016 

15. 1
5
.  

023/2015, Laurent 
Munyandilikirwa 

República do 
Ruanda 

Despacho sobre o 
Prosseguimento do Processo 
emitido a 3 de Junho de 2016 
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16. 1
0 

003/2016, John Lazaro República Unida 
da Tanzânia 

Despacho sobre Medidas 
Provisórias emitido a 18 de 
Março de 2016 

17. 1
1 

004/2016, Evodius Rutachura República Unida 
da Tanzânia 

Despacho sobre Medidas 
Provisórias emitido a 18 de 
Março de 2016 

18. 1
2 

015/2016, Habiyalimana 
Augustono e Outro 

República Unida 
da Tanzânia 

Despacho sobre Medidas 
Provisórias emitido a 3 de 
junho de 2016 

19. 1
3 

017/2016, Deogratius 
Nicholaus Jeshi 

República Unida 
da Tanzânia 

Despacho sobre Medidas 
Provisórias emitido a 3 de 
junho de 2016 

20. 1
4 

018/2016, Cosma Faustin República Unida 
da Tanzânia 

Despacho sobre Medidas 
Provisórias emitido a 3 de 
junho de 2016 

21. 1
5 

021/2016, Joseph Mukwano República Unida 
da Tanzânia 

Despacho sobre Medidas 
Provisórias emitido a 3 de 
junho de 2016 

22.  024/2016, Amini Juma República Unida 
da Tanzânia 

Despacho sobre Medidas 
Provisórias emitido a 3 de 
junho de 2016 

     

 

17. Todas as decisões tomadas sobre as matérias acima foram comunicadas às 
Partes, à Comissão da UA e a todos os Estados Membros, por intermédio da Comissão, 
em conformidade com o Artigo 29.º do Protocolo. 
 

18. O Tribunal está a tramitar os casos pendentes, em conformidade com as 
disposições pertinentes do Protocolo e do Regulamento do Tribunal. 
 

c. Sessões Públicas 
 

19. De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016, o Tribunal organizou três (3) sessões 
públicas para ouvir as alegações orais das partes, bem como para a leitura de acórdãos 
e decisões.   
 

20. A Tabela 4 abaixo indica as sessões públicas organizadas durante o período em 
análise. 
 

 
Tabela 4 – Sessões Públicas organizadas de 1 de Janeiro a sábado, 31 de Dezembro de 2016 

N.° Data da 
Sessão 
Pública 

Finalidade da 
Sessão Pública 

Requeriment
o Nº 

Peticionário Réu 

      

1. 4 de março de 
2016. 

Ouvir alegações 
orais  

003/2014, Victoire Ingabire 
Umohoza 

República do 
Ruanda 
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2. 18 DE MARÇO 

DE 2016 
Prolação do 
Acórdão  
 

006/2013, Wilfred Onyango 
Nganyi e Outros 

República Unida da 
Tanzânia  

3. 3 de junho de 
2016. 

Prolação do 
Acórdão  

001/2012 
(Pedido de 
Revisão) 

Frank David 
Omary e Outros  

República Unida da 
Tanzânia 

4. 3 de junho de 
2016. 

Prolação do 
Acórdão à 
revelia 

002/2013,  Comissão 
Africana dos 
Direitos do 
Homem e dos 
Povos c. Líbia 

Líbia 

5. 3 de junho de 
2016. 

Prolação do 
Acórdão sobre 
Reparação de 
Danos 

004/2013 
(Pedido de 
Reparação de 
Danos) 

Lohé Issa Konaté 
c. Burkina Faso 

Burquina Faso 

6. 3 de junho de 
2016. 

Prolação do 
Acórdão 

007/2013,  Mohamed 
Abubakari 

República Unida da 
Tanzânia 

7. 3 de junho de 
2016. 

Prolação da 
Decisão sobre a 
Retirada da 
Declaração 

003/2014,  Ingabire Victoire 
Umuhoza  

República do 
Ruanda 

8. 18 de 
novembro de 
2016. 

Prolação do 
Acórdão 

001/2014, APDH República da Costa 
do Marfim 

      

 
d. Estágio de Execução das Decisões do Tribunal  

 

21. Nos termos do Artigo 31º do Protocolo, quando da apresentação do seu relatório 
de actividades à Conferência, o Tribunal “... deve especificar, em particular, os casos em 
que um Estado não cumpra com o acórdão do Tribunal”. A Tabela seguinte mostra o 
grau de implementação dos acórdãos, despachos e decisões do Tribunal: 

 
i. Implementação de decisões sobre o mérito e de despachos sobre reparação 

de danos 
 

N.º Petição 
N.° 

Peticionári
o 

Réu Data do 
Acórdão/ 
Despacho 

Decisões do Tribunal Observações e 
estágio de 

implementação 

       

1. 009 a 
011/2011 

Tanganyika 
Law 
Society and 
Legal and 
Human 
Rights 

Tanzânia 14/6/2013 
(Decisão sobre 
o Mérito) e 
13/6/2014 
(Despacho 
sobre 

(i) tomar todas as 
medidas constitucionais, 
legislativas e de outra 
natureza, dentro de um 
tempo razoável, para 
corrigir as violações 

A 18 de Janeiro de 
2016, Tanzânia 
publicou o Acórdão 
proferido a 14 de 
Junho de 2013 numa 
página de Internet 
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Centre & 
Reverend 
Christopher 
Mtikila 
(Ordem dos 
Advogados 
de 
Tanganyika 
e Centro 
Jurídico e 
de Direitos 
Humanos e 
Reverendo 
Christopher 
Mtikila) 

Reparação de 
Danos) 

identificadas pelo Tribunal e 
informar o Tribunal sobre as 
medidas tomadas; 
(ii) publicar o resumo 
em Inglês do Acórdão 
proferido em 14 de Junho 
de 2014, elaborado pelo 
Cartório do Tribunal, o qual 
deve ser traduzido para 
Kiswahili pelo Estado Réu e 
publicado em ambas as 
línguas, uma vez no Diário 
Oficial do Governo e uma 
vez num jornal nacional de 
grande circulação; 
(iii) publicar na sua 
totalidade o texto em Inglês 
do Acórdão proferido em 14 
de Junho de 2013, num sítio 
Web oficial do Estado Réu, 
de manter o texto publicado 
durante um período de um 
(1) ano; 
(iv) submeter ao 
Tribunal, dentro de nove (9) 
meses, um relatório a 
informar que medidas foram 
tomadas para a execução 
das decisões. 

 

oficial governamental. 
A 14 de Abril de 2016, 
o Tribunal enviou ao 
Governo um resumo 
revisto do Acórdão 
para efeitos de 
publicação no Diário 
Oficial da República e 
num jornal nacional de 
grande circulação.  
 
O Governo ainda não 
comunicou ao Tribunal 
as medidas tomadas 
para a publicação do 
resumo revisto do 
Acórdão.  
O Governo também 
não tomou as medidas 
constitucionais, 
legislativas e de outra 
natureza destinadas a 
corrigir as violações 
identificadas, conforme 
a ordem emitida pelo 
Tribunal.  

2. 013/2011, Norbert 
Zongo e 
Outros 

Burquina 
Faso 

5/6/2015 (i) Ordena o Estado 
Réu a pagar vinte e cinco 
(25) milhões de Francos 
CFA a cada cônjuge; quinze 
(15) milhões de Francos 
CFA a cada filho e filha; e 
dez (10) milhões de Francos 
CFA a cada pai e mãe 
afectado;  
(ii) Ordena o Estado 
Réu a pagar ainda um valor 
simbólico de um (1) Franco 
CFA ao MBDHP; 
(iii) Ordena o Estado 
Réu a pagar aos 
Peticionários o montante de 
quarenta (40) milhões de 
Francos CFA de honorários 
devidos aos seus 
Advogados;  
(iv) Ordena o Estado 
Réu a reembolsar aos 
Peticionários os valores 
gastos em despesas 

Mediante correio 
electrónico datado de 
26 de Maio de 2016, o 
Patrono dos 
Peticionários informou 
o Tribunal que 
Burquina Faso: 
(i) tinha pago aos 
Peticionários o 
montante de 
233.135.409 (duzentos 
e trinta e três milhões, 
cento e trinta e cinco 
mil e quatrocentos e 
nove ) Francos CFA, 
valor que representa 
os montantes devidos 
aos herdeiros de 
Norbert ZONGO e aos 
seus três 
companheiros;  
(ii) a 30 de Março 
de 2015, o Procurador-
Geral do Burquina 
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directas feitas pelos 
Advogados durante a sua 
permanência para participar 
nas Sessões do Tribunal, 
em Arusha, em Março e 
Novembro de 2013, cujo 
montante perfaz três 
milhões, cento e trinta e 
cinco mil, quatrocentos e 
cinco Francos CFA e oitenta 
cêntimos (3.135.405,80); 
(v) Ordena o Estado 
Réu a pagar todos os 
valores acima referidos 
dentro de seis meses a 
contar da data da leitura do 
Acórdão, sob pena de, 
faltando ao pagamento, 
serão acumulados juros de 
mora calculados com base 
na taxa do Banco Central da 
Comunidade dos Estados 
da África Ocidental 
(BCEAO) aplicável durante 
todo o período de mora no 
pagamento até à liquidação 
na totalidade do montante 
devido;  
(vi) Ordena o Estado Réu a 
publicar, no prazo de seis 
(6) meses a contar da data 
da leitura do Acórdão: (a)
 o resumo em 
francês do presente 
Acórdão, elaborado pelo 
Cartório do Tribunal, uma 
vez no Diário Oficial da 
República do Burquina 
Faso, e uma vez num jornal 
diário nacional de grande 
circulação; e (b) publique o 
mesmo resumo num 
website oficial do Estado 
Réu, e mantenha a 
publicação por um período 
de um ano; 
(vii) Ordena o Estado 
Réu a reabrir as 
investigações com vista à 
detenção, acusação e 
julgamento dos 
perpetradores do 
assassinato de Norbert 

Faso apresentou uma 
moção junto do Juiz de 
Instrução requerendo a 
reabertura do processo 
no caso Norbert 
ZONGO;  
(iii) a 8 de Abril de 
2015, o Juiz de 
Instrução do Tribunal 
Superior de 
Ouagadougou emitiu 
um Despacho 
ordenando a 
reabertura das 
investigações e, em 
Dezembro de 2015, 
três militares afectos 
ao antigo Regimento 
da Segurança 
Presidencial (RSP), 
designadamente, 
Christophe 
KOMBACERE 
(Soldado), Cabo 
Wamasba 
NACOULMA e 
Sargento Banagoulo 
YARO, foram 
indiciados pelo 
Procurador, acusados 
do homicídio de 
Norbert ZONGO e os 
seus companheiros. 
 
Porém, o Estado não 
forneceu informação 
sobre a publicação do 
resumo do Acórdão no 
Diário Oficial da 
República, num jornal 
nacional de grande 
circulação e no website 
do Governo dentro de 
seis (6) meses, 
conforme a decisão do 
Tribunal. 
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Zongo e dos seus três 
companheiros; e 
(viii) Ordena o Estado 
Réu a apresentar ao 
Tribunal, no prazo de seis 
(6) meses a contar da data 
do presente Acórdão, um 
relatório sobre o grau de 
execução de todas as 
Ordens nele contidas. 

 
 

3. 005/2013, Alex 
Thomas 

Tanzânia 20/11/2015 Tomar todas as medidas 
necessárias, dentro de um 
prazo razoável, para 
rectificar a violação 
verificada, excluindo 
especificamente a 
reabertura do caso da 
defesa e a realização de um 
novo julgamento ao 
Peticionário, e comunicar o 
Tribunal, no prazo de seis 
(6) meses contados a partir 
da data do Acórdão, as 
medidas tomadas. 

Não foi recebido 
qualquer relatório do 
Estado Réu. 

4. 006/2013, Wilfred 
Onyango 
Nganyi e 
Outros 9  

Tanzânia 18/3/2016 O Peticionário deve prestar 
assistência jurídica aos 
Peticionários no processo 
intentado contra estes nos 
tribunais nacionais. 

 
iv. O Réu deve tomar todas as 

medidas necessárias, 
dentro de um prazo 
razoável, para agilizar e 
finalizar todos os recursos 
penais intentados por ou 
contra os Peticionários junto 
dos tribunais nacionais 

 
O Peticionário devem 
informar o Tribunal sobre as 
medidas tomadas, no prazo 
de seis meses após a 
prolação desta decisão  
 

Não foi recebido 
qualquer relatório do 
Estado Réu. 

 
ii. Execução de Despachos de Medidas Provisórias 
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1.  006/2012, CAfDHP Quénia 15/03/2013 (i) restabelecer 
imediatamente as restrições 
que havia imposto sobre a 
transmissão imobiliária no 
Complexo Florestal de Mau 
(Mau Forest Complex); 
(ii) comunicar, no prazo de 
quinze (15) dias a contar da 
data da recepção do 
Despacho Judicial, as 
medidas tomadas para a 
sua execução 

O Réu não forneceu ao 
Tribunal comentários 
sobre a queixa feita 
pelo Peticionário sobre 
a falta de cumprimento 
do Despacho Judicial. 

2. 4
. 

002/2013, CAfDHP Líbia  15/3/2013 e 
31/7/2015 
 

(i) abster-se de 
prosseguir todos os 
processos judiciais, 
efectuar investigações ou 
manter em detenção 
passíveis de causar danos 
irreparáveis ao Detido, em 
violação do disposto na 
Carta ou em quaisquer 
outros instrumentos 
internacionais de que a 
Líbia é parte; 
(ii) permitir que o 
Detido seja assistido por um 
advogado de sua escolha; 
(iii) permitir que o 
Detido receba visitas dos 
membros da sua família; 
(iv) abster-se de tomar 
qualquer acção que possa 
afectar a integridade física e 
mental do Detido, bem 
como a sua saúde; e 
(v) a apresentar ao 
Tribunal, no prazo de trinta 
(15) dias a contar da data do 
Despacho, um relatório 
sobre as medidas tomadas 
para sua implementação. 
 

Não foi recebida 
qualquer resposta do 
Estado Réu. 

3. 6
. 

001/2015, Armand 
Guéhi 

Tanzânia 18/3/2016 (i) abster-se de 
executar a pena de morte 
imposta ao Peticionário 
enquanto se aguarda a 
decisão sobre o 
Requerimento; 
(ii) a apresentar ao 
Tribunal, no prazo de trinta 
(30) dias a contar da data da 
recepção do Despacho, um 
relatório sobre as medidas 

O Estado Réu 
comunicou ao Tribunal 
que estava a realizar 
consultas com as 
partes interessadas 
relevantes sobre os 
mecanismos de 
execução do 
Despacho do Tribunal. 
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tomadas para a sua 
execução. 
 

4. 7
. 

007/2015, Ally Rajabu Tanzânia 18/3/2016 (i) abster-se de 
executar a pena de morte 
imposta ao Peticionário 
enquanto se aguarda a 
decisão sobre o 
Requerimento; 
(ii) a apresentar ao 
Tribunal, no prazo de trinta 
(30) dias a contar da data da 
recepção do Despacho, um 
relatório sobre as medidas 
tomadas para a sua 
execução. 

O Estado Réu 
comunicou ao Tribunal 
que estava incapaz de 
executar o Despacho 
do Tribunal. 

5. 8
. 

003/2016, John 
Lazaro 

Tanzânia 18/3/2016 (i) abster-se de 
executar a pena de morte 
imposta ao Peticionário 
enquanto se aguarda a 
decisão sobre o 
Requerimento; 
(ii) a apresentar ao 
Tribunal, no prazo de trinta 
(30) dias a contar da data da 
recepção do Despacho, um 
relatório sobre as medidas 
tomadas para a sua 
execução.  

O Estado Réu 
comunicou ao Tribunal 
que estava incapaz de 
executar o Despacho 
do Tribunal. 

6. 9
. 

004/2016, Evodius 
Rutachura 

Tanzânia 18/3/2016 (i) abster-se de 
executar a pena de morte 
imposta ao Peticionário 
enquanto se aguarda a 
decisão sobre o 
Requerimento; 
(ii) a apresentar ao 
Tribunal, no prazo de trinta 
(30) dias a contar da data da 
recepção do Despacho, um 
relatório sobre as medidas 
tomadas para a sua 
execução. 

O Estado Réu 
comunicou ao Tribunal 
que estava incapaz de 
executar o Despacho 
do Tribunal. 

7.  015/2016, Habiyalima
na 
Augustono 
e Outro 

Tanzânia 5/6/2016 (i) abster-se de 
executar a pena de morte 
imposta ao Peticionário 
enquanto se aguarda a 
decisão sobre o 
Requerimento; 
(ii) a apresentar ao 
Tribunal, no prazo de trinta 
(60) dias a contar da data da 
recepção do Despacho, um 
relatório sobre as medidas 

O Estado Réu não 
enviou nenhum 
relatório sobre a 
execução do 
Despacho do Tribunal. 
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tomadas para a sua 
execução. 

8.  017/2016, Deogratius 
Nicholaus 
Jeshi 

Tanzânia 5/6/2016 (i) abster-se de 
executar a pena de morte 
imposta ao Peticionário 
enquanto se aguarda a 
decisão sobre o 
Requerimento; 
(ii) a apresentar ao 
Tribunal, no prazo de trinta 
(60) dias a contar da data da 
recepção do Despacho, um 
relatório sobre as medidas 
tomadas para a sua 
execução.  

O Estado Réu não 
enviou nenhum 
relatório sobre a 
execução do 
Despacho do Tribunal. 

9.  018/2016, Cosma 
Faustin 

Tanzânia 5/6/2016 (i) abster-se de 
executar a pena de morte 
imposta ao Peticionário 
enquanto se aguarda a 
decisão sobre o 
Requerimento; 
(ii) a apresentar ao 
Tribunal, no prazo de trinta 
(60) dias a contar da data da 
recepção do Despacho, um 
relatório sobre as medidas 
tomadas para a sua 
execução. 

O Estado Réu não 
enviou nenhum 
relatório sobre a 
execução do 
Despacho do Tribunal. 

10.  021/2016, Joseph 
Mukwano 

Tanzânia 5/6/2016 (i) abster-se de 
executar a pena de morte 
imposta ao Peticionário 
enquanto se aguarda a 
decisão sobre o 
Requerimento; 
(ii) a apresentar ao 
Tribunal, no prazo de trinta 
(60) dias a contar da data da 
recepção do Despacho, um 
relatório sobre as medidas 
tomadas para a sua 
execução.  

O Estado Réu 
comunicou ao Tribunal 
que estava incapaz de 
executar o Despacho 
do Tribunal. 

11.  024/2016, Amini Juma República 
Unida da 
Tanzânia 

5/6/2016 (i) abster-se de 
executar a pena de morte 
imposta ao Peticionário 
enquanto se aguarda a 
decisão sobre o 
Requerimento; 
(ii) a apresentar ao 
Tribunal, no prazo de trinta 
(60) dias a contar da data da 
recepção do Despacho, um 

O Estado Réu 
comunicou ao Tribunal 
que estava incapaz de 
executar o Despacho 
do Tribunal. 



EX.CL/999(XXX)  
Pág. 15 

 
 

relatório sobre as medidas 
tomadas para a sua 
execução.  

 
(ii) Actividades não Judiciais 

 

22. As principais actividades não judiciais levadas a cabo pelo Tribunal durante o 
período em análise encontram-se explanadas abaixo: 
 

a. Participação do Tribunal nas Cimeiras da UA 
 

23. O Tribunal participou na 31.ª Sessão Ordinária do Comité dos Representantes 
Permanentes (CRP), na 28.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, bem como na 
26.ª e 27.ª Conferências dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, 
realizadas em Adis Abeba, na Etiópia, e em Kigali, no Ruanda. 

 
b. Implementação das Decisões do Conselho Executivo  

 
(i) Estudo sobre o impacto das disposições previstas no número 6 do Artigo 
34.º do Protocolo sobre a protecção dos direitos humanos no continente 

 

24. O Tribunal está a finalizar o referido estudo, em colaboração com os actores 
relevantes e os órgãos competentes da UA, incluindo o CRP e a CUA, para efeitos de 
sua apresentação ao Conselho Executivo. Nestes termos, o Tribunal solicita ao Conselho 
Executivo a prorrogação do prazo de apresentação do estudo para Junho/Julho de 2017, 
durante a 31.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, de modo a permitir a realização 
de mais consultas entre o Tribunal e outros actores interessados relevantes. 
 

ii. Criação de um dispositivo concreto de prestação de relatórios e 
observância efectiva das decisões do Tribunal 
 

25. Durante a 26.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo realizada em Janeiro de 
2015, o Tribunal apresentou um estudo sobre o estabelecimento de um dispositivo 
concreto de prestação de relatórios e observância para assegurar o acompanhamento 
da execução das decisões do Tribunal. Na sua decisão, EX.CL/Dec.865(XXVI), o 
Conselho Executivo tomou nota do Estudo. As recomendações do estudo estão a 
merecer a consideração da CUA, no âmbito da revisão do Regulamento dos Órgãos 
Deliberativos da União. 

 
iii. Preparativos das comemorações do ano de 2016 como Ano Africano dos 

Direitos Humanos com focalização nos direitos da mulher (Projecto 2016) 
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26. O Tribunal é membro de vanguarda na Comissão criada para garantir o sucesso 
das celebrações e, a este respeito, criou um comité do Tribunal composto por 3 membros 
para trabalhar em parceria com outros actores interessados e órgãos relevantes. Em 
Setembro de 2015, o Tribunal acolheu uma Reunião Consultiva entre o CRP e outros 
órgãos da UA com mandato em assuntos de direitos humanos para, entre outros 
assuntos, debater como garantir a comemoração sucesso do Projecto 2016. Ao Tribunal 
foi atribuída a responsabilidade de organizar duas actividades importantes, 
nomeadamente, a publicação de uma Revista Comemorativa e a organização de um 
Diálogo de Alto Nível sobre os Direitos Humanos em África.  

 

27. O Diálogo de Alto Nível, que teve lugar em Arusha, Tanzânia, congregou mais de 
trezentos participantes interessados em matérias de direitos humanos no continente, 
incluindo Estados Membros, Órgãos da UA, Instituições Nacionais de Direitos Humanos, 
Ordens de Advogados, Académicos e Organizações da Sociedade Civil, para um diálogo 
franco e construtivo sobre formas e meios de reforçar a promoção, a protecção e o gozo 
dos humanos direitos no continente. O Diálogo foi acolhido pelo Tribunal Africano, sob a 
égide da União Africana, de 23 a 26 de Novembro de 2016. Um dos principais resultados 
do Diálogo de Alto Nível foi a adopção de um Projecto de Plano de Acção e 
Implementação do Decénio para a Promoção e Protecção dos Direitos Humanos em 
África. Este Plano será submetido à Conferência em Junho/Julho de 2017, para 
apreciação e aprovação. 

 

28. A formulação do Plano de Acção envolverá todas as partes interessadas em 
matérias de direitos humanos relevantes, em particular, os Estados Membros da União 
Africana. Para o efeito, o Tribunal enviou uma Nota Verbal a todos os Estados Membros, 
convidando-os a apresentar as suas contribuições para a formulação do Plano. A 
interacção com as partes interessadas continuará e culminará, no final deste ano, com 
um ateliê de validação que reunirá todas as partes interessadas na área de direitos 
humanos no continente para continuar a examinar e enriquecer o projecto de plano. 

 

29. Como parte das actividades de celebração do Projecto 2016, o Tribunal tomou 
parte na Cerimónia Conjunta de Abertura a 21 de Outubro de 2016 (Dia Africano dos 
Direitos Humanos), em Banjul, Gâmbia, durante a 59.a Sessão Ordinária da Comissão 
Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. A Cerimónia Conjunta de Abertura foi 
seguida, a 2 de Outubro de 2016, de um Debate de Alto Nível em Mesa Redonda sobre 
Direitos Humanos coordenado pelos três Órgãos da União Africana com mandato na 
área de direitos humanos, ou seja, o Tribunal Africano, a Comissão Africana e o Comité 
de Peritos Africanos sobre os Direitos e o Bem-estar da Criança. 

 

30. À margem da 59.a da Sessão Ordinária da Comissão Africana, o Tribunal também 
participou numa série de actividades organizadas por várias partes interessadas. 
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iv. Comemorações do Décimo Aniversário do Tribunal 
 

31. O Tribunal comemorou o seu Décimo (10.º) Aniversário em 2016. Na qualidade 
de principal órgão judicial da União Africana, investido das funções de proteger os 
direitos humanos, tinham sido agendadas várias actividades ao longo do ano destinadas 
a comemorar esta ocasião auspiciosa, incluindo a organização de um simpósio 
internacional de dois dias sobre os dez anos de funcionamento do Tribunal Africano. O 
10º Aniversário serviu de oportunidade para o Tribunal fazer o levantamento das 
actividades que levou a cabo durante a primeira década da sua existência, com o fito de 
tomar medidas concretas para garantir uma melhor execução do seu mandato. 
 

(v) Declaração sobre as comemorações do Décimo Aniversário do 
Tribunal 
 

32. O Tribunal elaborou um projecto de declaração sobre as comemorações do 10º 
Aniversário do Tribunal, em apenso ao presente Relatório como Anexo II, para efeitos 
de apreciação e adopção pela Conferência. 

 
iv. Estudo sobre a viabilidade da criação de um Fundo Fiduciário 

 

33. O Tribunal está a encetar consultas com o CRP e a CUA, através do Gabinete do 
Conselheiro Jurídico, para determinar a finalização deste estudo.  

 
c. Execução do Orçamento de 2016 

 

34. A verba dotada ao Tribunal para o exercício de 2016 situa-se em 10.386.101 
$EUA, compreendendo uma verba de 7.934.615 $EUA [76%] proveniente de 
contribuições dos Estados Membros e outra de 2.451.486 $EUA [24%] concedida pelos 
Parceiros Internacionais. Até 31 de Dezembro de 2016, o nível de execução orçamental 
deverá atingir 8.796.000 $EUA, o que representa uma taxa de execução de 85%. Importa 
notar que, até 31 de Outubro de 2016, o Tribunal recebera a subvenção de 7.823.931 
$EUA, no lugar do montante de 7.934.615 $EUA aprovado no orçamento de 2016.  
 

Actividades de Promoção  
 

35. Durante o período em análise, o Tribunal levou a cabo uma série de actividades 
de promoção visando elevar a consciência sobre a sua existência e as suas actividades 
no seio das partes interessadas. Entre as actividades levadas a cabo contam-se 
seminários e participação em reuniões organizadas por outras partes interessadas. 
 

a. Seminário 
 

36. Integrado no rol de actividades de celebração do ano de 2016 como Ano Africano 
dos Direitos Humanos, com focalização nos direitos da mulher, e da comemoração do 
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seu 10.º Aniversário, o Tribunal, com o apoio da Cooperação Internacional Alemã (GIZ), 
organizou um seminário de meio-dia sobre o Dia Internacional da Mulher a 8 de Março 
de 2016, em Arusha, na Tanzânia, sobre o tópico “Os Direitos da Mulher nos termos do 
Protocolo de Maputo e Acesso ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos”. 
Em 8-9 de Setembro de 2016, o Tribunal também organizou uma actividade de 
capacitação de dois dias, em Arusha, na Tanzânia, onde participaram jornalistas 
provenientes de todo o continente. Esta acção foi seguida de um seminário de um dia 
realizado a 10 de Setembro e organizado pela UNESCO, em colaboração com o Tribunal 
Africano, sobre o tema, 'Fortalecimento dos Sistemas Judiciais e dos Tribunais Africanos 
para a Protecção da Segurança dos Jornalistas e Eliminar a Impunidade'. 

 
b. Outras Actividades de Promoção 

 

37. Além da actividade acima referida, o Tribunal também participou em diversas 
actividades de promoção organizadas por outros actores interessados, incluindo: 
participação na “Semana Jurídica” em Moçambique, onde foi organizado um semanário 
sob o tema “O Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos”, assim como foi 
proferida uma palestra sobre o Tribunal Africano na Universidade Wutive (UNITIVE), em 
Maputo, no quadro do Projecto “Tenda de Justiça” (‘Tent of Justice’). Um membro do 
Tribunal também fez uma apresentação na quadra para um encontro organizado pela 
Ordem dos Advogados do Sudão, que reuniu juízes, advogados e funcionários do 
Ministério da justiça. O Tribunal esteve representado na final do Concurso de Tribunal 
Simulado realizado pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha/Crescente Vermelho 
Internacional realizado em Arusha, em 18 de Novembro de 2016. O Tribunal também 
esteve representado na 11.ª Sessão do Fórum Brandeis Institute for International Judges, 
organizada pelo Centro Internacional para Ética, Justiça e Vida Pública da Universidade 
de Brandeis e o iCourts Centre for Excellence of International Courts, Universidade de 
Copenhaga, de 27 de Junho de 2016 a 1 de Julho de 2016, sob o tema “The Authority of 
international courts and tribunals: challenges and prospects”. Um Juiz do Tribunal 
participou de um Simpósio Internacional organizado pelo Tribunal Constitucional de 
Andorra, sob o lema “Da Abertura ao Diálogo”, em Andorra, de 7 a 9 de Julho de 2016, 
que também proferiu uma palestra quando da 47.ª Sessão do Instituto Internacional de 
Direitos Humanos de Estrasburgo, de 13 a 16 de Julho de 2016.  
 

38. Entre Junho e Novembro de 2016, os Juízes e os Funcionários do Tribunal 
efectuaram visitas de aferição comparativa (benchmarking) a Turquia, Singapura, Argélia 
e Namíbia a fim de se inteirarem dos sistemas electrónicos de gestão de processos 
dessas jurisdições, com vista a colher as melhores práticas que ajudarão o Tribunal a 
configurar o seu próprio sistema electrónico de gestão de processos. 
 

III. Acordo de Sede 
 

39. As actuais instalações provisórias usadas pelo Tribunal ficaram excessivamente 
pequenas para acomodar o número crescente de pessoal e actividades levadas a cabo 
pelo Tribunal. O Governo do Estado Acolhedor submeteu à Comissão da União Africana, 
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através do Tribunal, as plantas arquitectónicas das novas instalações permanentes do 
Tribunal. As plantas arquitectónicas foram objecto de apreciação entre os arquitectos do 
Governo do Estado Acolhedor e da Comissão da União Africana em Agosto de 2015. A 
17 de Março de 2016, os arquitectos do Governo da República Unida da Tanzânia e da 
CUA apresentaram as plantas aos Juízes do Tribunal. Não houve nenhum 
desenvolvimento desde a apresentação dos projectos arquitectónicos. 

 

40. O Tribunal está a trabalhar com o Estado Acolhedor e a CUA com vista a garantir 
o início das obras de construção das instalações permanentes tão cedo quanto possível. 
 

41. A 21 de Abril de 2016, o Cartório recebeu uma carta do Assessor Jurídico da 
Comissão da União Africana a solicitar ao Tribunal a passar em revista o Acordo de 
Acolhimento e: 

 
i. determinar se os direitos, os privilégios e as imunidades consagrados no 

Acordo de Acolhimento são plenamente respeitados pelo Governo Anfitrião; 
ii. analisar o Acordo de Acolhimento e identificar lacunas na protecção de 

direitos, privilégios e imunidades; 
iii. manter contactos com o Governo Anfitrião para discutir os problemas/desafios 

enfrentados pelo órgão/instituição e pelos seus funcionários na execução das 
suas funções, no gozo dos direitos, privilégios e imunidades garantidos no 
Acordo de Acolhimento. 

 

42. A 24 de Maio de 2016, o Cartório do Tribunal teve um encontro com 
representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, África Oriental e Cooperação 
Regional e Internacional da República Unida da Tanzânia. No encontro, foram discutidas, 
entre outras, questões relacionadas com a segurança, visto de residência para os 
funcionários e dependentes, reembolso do imposto de valor acrescentado (IVA) aplicado 
sobre bens e serviços adquiridos pelo Tribunal, construção de instalações permanentes 
do Tribunal e reunião ordinária da Comissão Conjunta de Facilitação (JFC) constituída 
pelo Estado Anfitrião e o Tribunal para fazer o acompanhamento e assegurar a 
implementação harmoniosa do Acordo de Sede. 

 

IV. Avaliação e Recomendações  
 

i) Avaliação 
 

43. Durante o período em análise, o Tribunal registou progressos no reforço da 
protecção dos direitos humanos no continente.  
 

a. Desenvolvimentos Positivos 
 

44. O Tribunal continua a interagir com os órgãos competentes da União Africana com 
a finalidade de aumentar a sua eficácia e fortalecer a protecção dos direitos humanos. 
Na sequência da adopção dos Estatutos de Criação do Fundo de Assistência Judiciária 
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pela 25ª Sessão Ordinária da Assembleia, em Janeiro de 2016, o Tribunal está a 
trabalhar com a Comissão da União Africana, a Comissão dos Direitos Humanos e dos 
Povos da União Africana e a Comissão de Peritos sobre os Direitos da Criança com vista 
ao lançamento e operacionalização do Fundo, que se destina a viabilizar a prestação de 
assistência jurídica a queixosos/requerentes indigentes que se apresentam perante 
qualquer órgão da União Africana com mandato em assuntos de direitos humanos.  
 

45. Em Junho de 2016, a Presidente da Comissão da União Africana convidou o 
Decano Geral e os Decanos Regionais a apresentar nomes de candidatos para serem 
considerados para nomeação para o Conselho de administração do Fundo. O Tribunal 
Africano, a Comissão Africana e o Comité Africano de Peritos já apresentaram à CUA, 
as implicações financeiras relativas à criação do Fundo e estão em consultas com vista 
a apresentar os nomes dos seus representantes ao Conselho de Administração do 
Fundo. Espera-se que o Fundo seja operacionalizado em 2017. 
 

46. O estabelecimento de um fundo de assistência jurídica, conjugado com a criação 
de um mecanismo concreto de prestação de relatórios, monitorização e implementação 
para garantir o cumprimento das decisões do Tribunal, produzirá um grande impacto, 
não só em matéria de alargar o acesso ao Tribunal, mas também em termos de oferecer 
soluções adequadas e efectivas às vítimas de violações dos direitos humanos. 
 

47. O Tribunal também registou um aumento notável no número de casos a ele 
submetidos. Entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2016, o Tribunal registou um total 
de 59 Petições e 2 Pedidos de Parecer. À medida que o Tribunal continuar a receber 
requerimentos e a pronunciar acórdãos, a sua visibilidade e o nível de confiança dos 
cidadãos vão aumentar. Com estes indicadores positivos, há razões para haver 
optimismo de que o número de casos intentados junto do Tribunal continuará a aumentar.  
 

48. Este aumento é uma clara demonstração do facto de que um número cada vez 
maior de Estados, ONG, pessoas singulares e organizações da sociedade em geral está 
a ficar consciente da existência e do trabalho do Tribunal.  
 

49. Para manter este ímpeto e consolidar o Tribunal como um pilar viável nos esforços 
que a África está a encetar na busca do desenvolvimento socioeconómico, os Estados 
Membros e todos os restantes actores interessados devem desempenhar os seus 
respectivos papéis, incluindo, em particular, garantir a ratificação universal do Protocolo 
e o depósito da declaração exigida para assegurar o acesso directo de pessoas 
singulares e ONGs ao Tribunal, dotar o Tribunal dos recursos humanos e financeiros 
necessários e cumprir os despachos, as decisões e os acórdãos do Tribunal. 
 

50. Registou-se igualmente um aumento no recurso à jurisdição consultiva do 
Tribunal. Até ao presente, o Tribunal recebeu 12 pedidos de Parecer Consultivo 
submetidos por pessoas singulares, ONG, um órgão da UA e um Estado Membro da 
União.  
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51. Para viabilizar a existência de um bom canal de comunicação entre o Tribunal e 
os Estados Membros, em Agosto de 2016, o Tribunal convidou os Estados Membros a 
designar pontos focais que manteriam a comunicação com o Tribunal sobre questões 
que lhes dizem respeito. O Tribunal gostaria de notar que muito poucos Estados 
responderam a este pedido, mas gostaria de manifestar o seu apreço pelos esforços dos 
que já o fizeram, e incentivar os que ainda não o fizeram a fazê-lo.   
 

b. Desafios 
 

52. Pese embora os desenvolvimentos positivos acima apresentados, o Tribunal 
continua a enfrentar vários desafios, que podem minar os êxitos já alcançados e 
ameaçam a sua eficácia. Entre os desafios encontrados contam-se o baixo índice de 
ratificação do Protocolo, a reduzida taxa de depósito das declarações que permitem o 
acesso directo a pessoas singulares e a ONG ao Tribunal, a falta de conhecimento sobre 
o Tribunal, a falta de cumprimento das suas decisões, a insuficiência de recursos 
humanos e materiais, e o facto de os Juízes estarem a trabalhar em tempo parcial. 
 

53. Um dos grandes desafios que afecta a eficácia do tribunal, de uma forma 
particular, e a protecção, em geral, dos direitos humanos em África relaciona-se com o 
baixo número de ratificações do Protocolo e o ainda mais baixo número de declarações 
depositadas, conforme preconiza o nº. 6 do Artigo 34.º do Protocolo. Dezoito (18) anos 
após a adopção do Protocolo que institui o Tribunal, o mesmo foi ratificado por apenas 
por trinta (30) Estados Membros da União Africana e, destes 30, apenas sete (8) 
depositaram a declaração prevista no nº. 6 do Artigo 34.º do Protocolo.  
 

54. Este baixo nível de ratificação do Protocolo e de declarações depositadas tem 
sido repetidamente apresentado tanto ao CRP como ao Conselho Executivo e, em todas 
as ocasiões em que este último adoptou o Relatório de Actividades do Tribunal instou os 
Estados Membros que ainda não o fizeram a ratificar o Protocolo e a depositar a 
declaração. Durante a 25ª e a 26ª Sessões Ordinárias realizadas em Junho de 2014 e 
em Janeiro de 2015, respectivamente, o Conselho Executivo deu um passo em frente ao 
“[EXORTAR] os Estados Membros que ainda não ratificaram/aderiram ao Protocolo 
sobre o Tribunal a fazê-lo e os [SOLICITOU] a fazer a declaração prevista no nº. 6 do 
Artigo 34º do Protocolo o mais tardar até 1 de Janeiro de 2016”. Durante a 28.ª Sessão 
Ordinária realizada em Janeiro de 2016, o Conselho Executivo voltou a reiterar o seu 
apelo “aos [Estados Membros] que ainda não o tinham feito a acelerar o processo [de 
ratificação do Protocolo e de depósito da declaração] ”. 

 

55. Importa recordar que o ano de 2016 foi declarado Ano Africano dos Direitos 
Humanos, com particular foco nos Direitos da Mulher. Entretanto, o ano de 2016 marcou 
o 10º Aniversário da entrada em funcionamento do Tribunal. Estas duas efemérides 
ofereceram uma oportunidade para o continente avaliar o progresso feito e identificar os 
desafios enfrentados no domínio dos direitos humanos. A ratificação universal do 
Protocolo e o depósito da declaração durante estas ocasiões auspiciosas teriam 
representado uma demonstração do compromisso dos Estados Membros da UA em 
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relação ao lema proclamado para 2016, definido como Ano Africano dos Direitos 
Humanos, assim como da importância dos direitos humanos como pilar essencial no 
desenvolvimento político e socioeconómico do continente.  
 

56.  Outros desafios que o Tribunal enfrenta residem na falta de cumprimento das 
suas decisões. Apesar de repetidos lembretes enviados pelo Tribunal e de mais de 
quatro decisões tomadas pelo Conselho Executivo, a Líbia continua a recusar cumprir os 
Despachos de Medidas Provisórias emitidos pelo Tribunal relativamente ao caso 
intentado contra si. O Tribunal toma nota do pedido apresentado pelos Peticionários para 
a AUC para uma missão de investigação para a Líbia a este respeito. 

 

57. Embora acolha favoravelmente os esforços empreendidos pelo Burquina Faso e 
pela Tanzânia visando a execução das decisões do Tribunal, este nota que os dois 
países ainda não cumpriram plenamente as ordens emitidas nos respectivos Acórdãos, 
mas nota igualmente a vontade da Tanzânia de acatar os Despachos Judiciais de 
Medidas Provisórias.  

 

58. Do ponto de vista administrativo, a insuficiência de recursos humanos e 
financeiros tem afectado o bom funcionamento do Tribunal. A incerteza que rodeia a 
disponibilidade de fundos atrasou o recrutamento de novo pessoal e causou um impacto 
negativo sobre a capacidade do Tribunal de executar o seu mandato com eficácia.  
 

59. Outra dificuldade que o Tribunal enfrenta neste momento prende-se com a falta 
de espaço para escritórios. A entrega das plantas arquitectónicas pelo Governo do 
Estado Acolhedor é um passo importante rumo à construção das instalações 
permanentes do Tribunal. É importante que a Comissão da União Africana e o Governo 
do Estado Acolhedor, em consulta com o Tribunal, acelerem a finalização das plantas e 
o início das obras de construção. 
 

ii) Recomendações  
 

60. Considerando o acima exposto, o Tribunal propõe que as seguintes 
recomendações sejam levadas à apreciação e adopção pela Assembleia da União:  
 

i. Os Estados Membros da União que ainda não aderiram ao Protocolo que 
cria o Tribunal e/ou que ainda não depositaram a Declaração preconizada 
no nº. 6 do seu Artigo 34.º o façam, conforme o apelo feito pelo Conselho 
Executivo nas suas decisões com a referência EX.CL/Dec.842(XXV), de 
Junho de 2014, e EX.CL/Dec.865(XXVI), de Janeiro de 2015; 

 
ii. Os Estados Membros devem desencadear actividades a nível nacional e em 

colaboração com outros Estados e organizações da sociedade civil, para a 
celebração do Ano Africano dos Direitos Humanos em 2016, com enfoque 
nos Direitos da Mulher em África; 
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iii. O Tribunal deve trabalhar em estreita coordenação com o CRP e a CUA 
para a conclusão do estudo sobre a criação do Fundo Fiduciário para o 
Tribunal, e do estudo sobre o impacto do disposto no número 6 do Artigo 
34.º sobre a protecção dos direitos humanos no continente e apresentar um 
relatório à Sessão Ordinária do Conselho Executivo, em Junho/Julho de 
2017;  

 
iv. A CUA deve acelerar a criação do Fundo de Assistência Judiciária para os 

Órgãos da União Africana com mandato na área de direitos humanos; 
 

v. O CRP e a CUA devem agilizar o processo de revisão dos regimentos dos 
Órgãos Deliberativos da União e colaborar com o Tribunal Africano rumo ao 
estabelecimento de um dispositivo de Observância e Acompanhamento da 
implementação das decisões do Tribunal, no âmbito do processo de 
avaliação; 

 
vi. Os Estados Membros devem permanecer engajados no processo de 

elaboração do Plano de Acção do Decénio para a promoção e protecção 
dos direitos humanos em África; 

 
vii. Os Estados Membros da União devem cooperar com o Tribunal e cumprir 

as suas decisões; 
 

viii. A CUA deve avaliar a possibilidade de autorizar uma missão de averiguação 
à Líbia para investigar a situação do Sr. Al Islam Kadafi e incentivar a Líbia 
a acatar na íntegra as ordens do Tribunal, bem como o Acórdão do Tribunal 
sobre esta matéria; 

 
ix. Os Estados Membros que ainda não o fizeram, devem designar Pontos 

Focais nos Ministério da tutela para facilitar a comunicação entre o Tribunal 
e os Estados Membros. 

 
x. A Conferência da União a autorizar a alocação dos recursos necessários 

para permitir que o Tribunal recrute mais pessoal para o Cartório; 
 

xi. A Conferência a adoptar, como parte das celebrações do Ano Africano dos 
Direitos Humanos em 2016 e das comemorações do 10.º Aniversário do 
Tribunal Africano, uma declaração sobre as comemorações do 10º 
Aniversário do Tribunal. 
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ANEXO I - COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL AFRICANO DOS DIREITOS DO HOMEM E  
DOS POVOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

N.° Nome Mandato País 

Duração Termo 

1.  Juiz Sylvain Oré  6 2020 Costa do Marfim 

2.  Juiz Ben Kioko 6 2018 Quénia 

3.  Juiz Gérard Niyungeko 6 2018 Burundi 

4.  Juiz El Hadji Guissé  6 2018 Senegal 

5.  Juiz Rafâa Ben Achour 6 2020 Tunísia 

6.  Juíza Solomy Balungi 
Bossa  

6 2020 Uganda 

7.  Juiz Ângelo Vasco 
Matusse  

6 2020 Moçambique 

8.  Juíza Ntyam Ondo 
Mengue 

6 2022 Camarões 

9.  Juíza Marie-Thérèse 
Mukamulisa 

6 2022 Ruanda 
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PROJECTO DE DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO TRIBUNAL 
AFRICANO DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS DE 2016 

Doc. EX.CL/999(XXX) 
 
O Conselho Executivo, 
 
1. TOMA NOTA do Relatório de Actividades do Tribunal Africano dos Direitos do 

Homem e dos Povos (o Tribunal) referente ao período de 1 de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2016 e das recomendações nele contidas; 

 
2. TOMA NOTA de que o ano de 2016 assinala o 10º Aniversário da entrada em 

funcionamento do Tribunal. 
 
3. FELICITA o Tribunal pela passagem do seu 10º Aniversário e pela contribuição 

que deu durante os seus primeiros dez anos de existência na jurisprudência 
africana dos direitos humanos, em particular, e na protecção dos direitos humanos 
e dos povos em todo o continente, em geral. 
 

4. INVOCA a sua Decisão EX.CL/Dec.842(XXV) de Junho de 2014, que declara o 
ano de 2016 Ano Africano dos Direitos Humanos com Foco Particular nos Direitos 
da Mulher, e a sua solicitação no sentido de o Tribunal, a CUA e o CRP fazerem 
preparativos para garantir a celebração com sucesso destas duas efemérides 
auspiciosas.  

 
5. NOTA COM SATISFAÇÃO a contribuição do Tribunal, em colaboração com 

outros órgãos da União Africana e outras instituições, à bem-sucedida celebração 
de 2016 como Ano Africano dos Direitos Humanos com Foco Particular nos 
Direitos da Mulher, incluindo, em particular, o acolhimento bem-sucedido de 5.º 
Diálogo Anual de Alto Nível sob o lema ‘Reflexão, Celebração e Avanço dos 
Direitos Humanos e dos Povos em África”, de 23 a 26 de Novembro de 2016, em 
Arusha, na Tanzânia;  

 
6. NOTA COM PREOCUPAÇÃO a insuficiência dos recursos alocados ao Tribunal, 

o que pode afectar a sua independência e eficácia e, neste contexto, Apela ao 
Tribunal, ao CRP e à CUA a concluir, de forma expedita, o estudo sobre a criação 
de um Fundo Fiduciário do Tribunal e apresentar o respectivo relatório durante a 
Sessão Ordinária do Conselho Executivo em Junho/Julho de 2017; 

 
7. EXORTA o CRP e a CUA a trabalharem de uma forma estreita com o Tribunal e 

dotá-lo dos recursos necessários de que carece para realizar o seu mandato de 
forma efectiva e sem interferências, incluindo providenciar orientação e 
assessoria em matéria de mobilização de recursos de uma maneira consentânea 
com a natureza e o mandato do Tribunal; 
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8. INVOCA a Decisão Assembly/AU/Dec.589 (XXVI) da Conferência, em Janeiro de 
2016, que, entre outros aspectos, aprova o Estatuto sobre a Criação de um Fundo 
de Apoio Judiciário para os Órgãos de Defesa dos Direitos Humanos da União 
Africana e Apela à CUA para, em colaboração com os referidos órgãos, 
trabalhar para a rápida operacionalização do Fundo; 

 
9. NOTA COM PREOCUPAÇÃO a recusa contínua da Líbia em responder e cumprir 

os Despachos do Tribunal, e Reitera as suas decisões tomadas durante a 25.ª, 
26.ª e 27.ª Sessões Ordinárias instando a Líbia a informar o Tribunal sobre as 
medidas concretas tomadas para executar os referidos Despachos; 
 

10. ACOLHE FAVORAVELMENTE as medidas tomadas tanto pelo Burquina Faso 
como pela Tanzânia com vista a cumprir as decisões tomadas nos Acórdãos do 
Tribunal, e insta os dois Estados a tomar as medidas necessárias para assegurar 
o cumprimento pleno das decisões e reportarem devidamente ao Tribunal; 
 

11. NOTA COM PREOCUPAÇÃO que, volvidos dezoito (18) anos após a sua 
adopção, apenas 30 Estados Membros da União Africana ratificaram o Protocolo 
e somente oito (8) dos 30 Estados Partes depositaram a declaração exigida nos 
termos do nº. 6 do Artigo 34.º do Protocolo; 

 
12. SAÚDA os 30 Estados Membros que já ratificaram o Protocolo, nomeadamente 

África do Sul, Argélia, Benim, Burquina Faso, Burundi, Camarões, Chade, Côte 
d’Ivoire, Ilhas Comores, Congo, Gabão, Gâmbia, Gana, Quénia, Líbia, Lesoto, 
Mali, Malawi, Moçambique, Mauritânia, Maurícias, Nigéria, Níger, Ruanda, 
República Democrática Árabe Sarauí, Senegal, Tanzânia, Togo, Tunísia e 
Uganda. 
 

13. SAÚDA AINDA os oito (8) Estados Partes que depositaram a declaração nos 
termos do disposto no nº. 6 do Artigo 34.º do Protocolo, designadamente: Benin, 
Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana, Malawi, Mali, Ruanda e a República Unida 
da Tanzânia e incentiva a República do Ruanda a reconsiderar a sua decisão de 
retirar a referida declaração, 
 

14. CONVIDA os Estados Membros que ainda não o fizeram, a aderir ao Protocolo e 
a depositar a declaração prevista no nº. 6 do Artigo 34.º do Protocolo; e, a este 
respeito, EXORTA os Estados em causa a aderir ao Protocolo e a depositar a 
declaração como parte das actividades de comemoração do Ano Africano dos 
Direitos Humanos em 2016 com enfoque nos Direitos da Mulher e da 
comemoração do 10º Aniversário do Tribunal; 

 
15. CONVIDA AINDA os Estados Membros que ainda não o fizeram, a designar 

Pontos Focais para o Tribunal nos Ministério da tutela a fim de facilitar a 
comunicação entre o Tribunal e os Estados Membros; 
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16. MANIFESTA O SEU APREÇO ao Governo da República Unida da Tanzânia pelas 
instalações colocadas à disposição do Tribunal e pelas plantas arquitectónicas 
desenhadas para a construção das instalações permanentes do Tribunal, e 
EXORTA o Governo da República Unida da Tanzânia e a Comissão da União 
Africana, em colaboração com o Tribunal, a tomar medidas para assegurar a 
construção expedita das instalações.  

 
17. SOLICITA ao Tribunal que, em colaboração com o CRP e a CUA, apresente o 

relatório sobre a implementação da presente Decisão na próxima Sessão 
Ordinária do Conselho Executivo, em Junho/Julho de 2017. 
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PROJECTO 
DECLARAÇÃO SOBRE AS COMEMORAÇÕES DO 10.° ANIVERSÁRIO DA 

ENTRADA EM FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL AFRICANO DOS DIREITOS DO 
HOMEM E DOS POVOS 

 
Nós, os Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reunidos na 28.ª Sessão 
Ordinária da Conferência, em Adis Abeba, na Etiópia, Kigali, de 23 a 31 de Janeiro de 
2017;  
 
Invocando a Decisão do Conselho Executivo EX.CL. Dec. 903 (XXVIII), que solicitar ao 
Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos (o Tribunal) a “apresentar, em 
colaboração com a Comissão da UA e o CRP, durante a Sessão Ordinária da Assembleia 
em Julho de 2016, e através do Conselho Executivo, uma Declaração sobre as 
Comemorações do 10º Aniversário da Entrada em Funcionamento do Tribunal Africano 
dos Direitos Humanos e dos Povos”.  
 
Invocando a adopção do Protocolo da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos 
Povos relativo à Criação do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos (o 
Protocolo) em 9 de Junho de 1998, em Ouagadougou, no Burquina Faso;  
 
Tomando nota de que o Protocolo foi estabelecido com a finalidade de reforçar o 
mandato de protecção dos direitos humanos da Comissão Africana dos Direitos do 
Homem e dos Povos (a Comissão), em particular, e o gozo e a protecção dos direitos 
humanos e dos povos no continente, em geral; 
 
Tomando nota da entrada em vigor do Protocolo, em 25 de Janeiro de 2004, da eleição 
dos Juízes do Tribunal, em Janeiro de 2006, e a sua tomada de posse em Julho de 2006, 
durante a 7.ª Sessão Ordinária da Conferência realizada em 1 e 2 de Julho de 2006, em 
Banjul, na Gâmbia; 
 
Tomando nota ainda de que 2016 assinala o 10º Aniversário da entrada em 
funcionamento do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos e que foi 
declarado Ano Africano dos Direitos Humanos com foco particular nos direitos da mulher; 
 
1. SAUDAMOS o Tribunal pela comemoração, este ano, do seu 10º Aniversário, 

pelo papel louvável que tem vindo a desempenhar, em colaboração com os outros 
actores intervenientes, em particular, os Estados Membros, as Instituições 
Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, as Ordens dos Advogados e as 
Organizações da Sociedade Civil, no reforço da protecção dos direitos humanos 
e dos povos em África; 

 
2. TOMANDO NOTA, EM PARTICULAR, da contribuição do Tribunal no 

desenvolvimento da jurisprudência africana dos direitos humanos; 
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3. REITERAMOS o nosso compromisso assumido na Declaração de Banjul sobre o 
25º Aniversário da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, adoptada 
pela 7.ª Sessão Ordinária da Conferência, e, a este respeito, reafirmamos o 
nosso apoio total ao Tribunal e comprometemo-nos a providenciar os recursos 
humanos e financeiros necessários para assegurar que o Tribunal exerça as suas 
funções de forma eficiente e eficaz, assim como a cooperar plenamente e a 
prestar toda a assistência necessária ao Tribunal.  

 
4. REITERAMOS AINDA a nossa intenção de reforçar a protecção dos direitos 

humanos, em particular, e do sistema judicial em geral no continente, incluindo a 
luta contra a impunidade; 

 
5. PREOCUPADOS com o facto de, volvidas cerca de duas décadas após a 

adopção do Protocolo, apenas 30 Estados Membros o tenham ratificado e 
somente 8 tenham depositado a declaração preconizada no n.º 6 do Artigo 34.º 
do Protocolo; 

 
6. SAUDAMOS os 30 Estados Partes que ratificaram o Protocolo, designadamente, 

África do Sul, Argélia, Benim, Burquina Faso, Burundi, Camarões, Chade, Congo, 
Costa do Marfim, Ilhas Comores, Gabão, Gâmbia, Gana, Quénia, Líbia, Lesoto, 
Malawi, Mali, Mauritânia, Maurícias, Moçambique, Níger, Nigéria, Uganda, 
Ruanda, República Democrática Árabe Sarauí, Senegal, Tanzânia, Togo e 
Tunísia; 

 
7. SAUDAMOS AINDA os oito (8) Estados Partes que depositaram a declaração 

nos termos do disposto no nº. 6 do Artigo 34.º do Protocolo, designadamente: 
Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana, Malawi, Mali, Ruanda e a República 
Unida da Tanzânia e incentiva a República do Ruanda a reconsiderar a sua 
decisão de retirar a referida declaração, 

 
8. REITERAMOS as decisões do Conselho Executivo EX.CL./Dec.842(XXV), de 

Junho de 2014, e EX.CL./Dec.865(XXVI), de Janeiro de 2015, exortando os 
Estados Membros que ainda não o fizeram, a aderir e a tomar todas as medidas 
para ratificar o Protocolo, assim como depositar a declaração prevista no nº. 6 do 
Artigo 34.º do Protocolo durante o ano de 2016, pois comemoramos o 10º 
Aniversário do Tribunal e celebramos o Ano Africano dos Direitos Humanos com 
foco particular nos direitos da mulher; 

 
9. ACOLHEMOS COM SATISFAÇÃO a adopção do Protocolo que Emenda o 

Protocolo sobre o Estatuto do Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos 
Humanos, (Protocolo de Malabo), em Malabo, na Guiné Equatorial, em Junho de 
2014, que visa lutar contra a impunidade no continente; 
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10. TOMAMOS NOTA COM PREOCUPAÇÃO que, volvidos mais de dois anos após 
a adopção do referido Protocolo, somente nove (9) Estados Membros o tenham 
assinado, sem que nenhum Estado Membro o tenha ainda ratificado; 

 
11. SAUDAMOS os nove (9) Estados que assinaram o Protocolo, nomeadamente 

Benim, Chade, Congo, Guiné-Bissau, Mauritânia, Quénia, Serra Leoa e São Tomé 
e Príncipe; 

 
12. EXORTAMOS todos os Estados Membros da União Africana a manifestar o seu 

compromisso com a protecção dos direitos humanos, a justiça e a luta contra a 
impunidade, mediante a tomada de medidas urgentes e necessárias para a 
ratificação do Protocolo de Malabo; 

 
13. REAFIRMAMOS A NOSSA DEDICAÇÃO em termos de garantir o respeito pelos 

direitos humanos e dos povos, pela justiça e à luta contra a impunidade, como 
condições indispensáveis para a concretização da nossa visão comum de uma 
África unida e próspera.  

 
 
 
 


