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DECISÃO SOBRE A TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA NA TUNÍSIA 
Doc. EX.CL/803(XXIV) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA dos parágrafos relacionados com a situação na Tunísia no 
Relatório anual da Presidente sobre as Actividades da Comissão para 2013; 

2. RECORDA os esforços da Comissão da União Africana de apoiar o processo de 
transição democrática na Tunísia, principalmente através de visitas regulares de 
alto nível desde 2011; 

3. SAÚDA com satisfação a recente evolução positiva na Tunísia e o progresso 
alcançado no processo de transição democrática. 

4. SAÚDA IGUALMENTE o sucesso do “Diálogo Nacional” que conduziu a um 
consenso entre os diferentes intervenientes, respeitando o roteiro estabelecido 
para este fim; 

5. FELICITA a Tunísia pela adopção de uma Nova Constituição que responde às 
aspirações legítimas do povo da Tunísia pela dignidade, liberdade, democracia e 
respeito pelos valores universais dos direitos humanos; 

6. EXPRESSA a sua satisfação com o estabelecimento de um novo governo 
composto por tecnocratas qualificados, sem nenhuma filiação político-partidária, 
com a tarefa principal de garantir a continuação do processo de transição 
democrática que deve culminar com a organização de eleições presidenciais e 
legislativas livres e justas sob supervisão de uma comissão eleitoral 
independente; 

7. INCENTIVA todos os intervenientes a continuar com o processo de transição 
democrática dentro do espírito de consenso e do diálogo inclusivo; 

8. RECONHECE que as conquistas alcançadas até aqui no processo de transição 
democrática da Tunísia constituem um sucesso não só para este país, mas 
também para todo o continente africano; 

9. REITERA o apoio contínuo da União Africana a todos os esforços com vista ao 
estabelecimento da democracia e prosperidade na Tunísia, como salvaguarda 
de paz, segurança e desenvolvimento e REITERA IGUALMENTE o seu apelo à 
comunidade internacional para prestar apoio à Tunísia nos seus esforços.
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