
 

 

 

                  AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA         P. O. Box 3243        Telephone:   517 700        Fax:  5130 36 
website:   www. www.au.int 

PA16294 – 92/92/9/10 

 

CONSELHO EXECUTIVO 
Vigésima Oitava Sessão Ordinária  
23 – 28 de Janeiro de 2016 
Adis Abeba, ETIÓPIA  

 
 

EX.CL/936(XXVIII) 
Original: Inglês 

 
 
 
 
  
 
 
 

RELATÓRIO DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CTE PARA 
A MIGRAÇÃO, REFUGIADOS E PESSOAS DESLOCADAS 

ADIS ABEBA, 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015 
 
 

 

http://www.au.int/


 

 

 

PA16294 – 92/92/9/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DA COMISSÃO PARA O CONSELHO EXECUTIVO SOBRE 
A PRIMEIRA SESSÃO DO COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 
MIGRAÇÃO, REFUGIADOS E DESLOCADOS INTERNOS, REALIZADA 

DE 16 – 20 DE NOVEMBRO DE 2015, EM ADIS ABEBA, ETIÓPIA 
 

 

 

 

 

TEMA: Rumo à Eficácia da Ajuda Humanitária em África 

 

 

 

 

 

Rev1:17/12/2015 

 
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia   P. O. Box 3243 Telephone: +251 11 551 7700 / Fax: +251 11 5 517 844 
website: www.au.int   

http://www.au.int/


 

 

 

 
INTRODUÇÃO 
 

1. Este é um relatório da primeira sessão do CTE de Migração, Refugiados e 
Deslocados Internos, que foi realizada de 16-20 de Novembro de 2015, em Adis 
Abeba, em conformidade com a Decisão da Conferência, Assembly/AU/Dec.227 (XII). 
O CTE foi realizado sob o TEMA: Rumo à Eficácia da Ajuda Humanitária em África. 

 
2. A reunião apreciou e adoptou os seguintes documentos: 
 

 Regulamento Interno do CTE; 

 Situação humanitária no continente; 

 Projecto de Posição Comum Africana sobre a Eficácia da Ajuda 
Humanitária a ser apresentado na Cimeira Mundial sobre Ajuda 
Humanitária, em Maio de 2016, Istambul, Turquia; 

 Quadro da Política Humanitária da União Africana; 

 Recomendações na abordagem da acção humanitária no continente 
 

3. Participaram na reunião os Ministros dos Estados-membros da UA responsáveis 
pelas questões de Deslocamento Forçado e Assuntos Humanitários. Estiveram 
igualmente presentes representantes das Comunidades Económicas Regionais, 
incluindo a Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. Estiveram 
ainda presentes vários parceiros, incluindo o Comité Internacional da Cruz Vermelha 
(CICV), o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos 
Humanitários, o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), a 
Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente, Parceiros 
da UA e outros Representantes de Organizações da Sociedade Civil. 

 
4. A sessão foi aberta por S.E. a Dra. Aisha Abdullahi, Comissária para os 
Assuntos Políticos da Comissão da União Africana e S.E. Embaixador Lamine Baali, 
Embaixador da República Árabe Sarauí Democrática. Proferiram igualmente discursos 
na reunião S.E. o Sr. Kyung-wha Kang, Secretário-Geral Adjunto e Coordenador 
Adjunto de Ajuda de Emergência, e o Sr. Antoine Gerard, Chefe do Secretariado 
Mundial de Ajuda Humanitária. 
 
I. REGULAMENTO INTERNO E COMPOSIÇÃO DO COMITÉ TÉCNICO 

ESPECIALIZADO DE MIGRAÇÃO, REFUGIADOS E DESLOCADOS INTERNOS 
 

5. O Comité Técnico Especializado de Migração, Refugiados e Deslocados 
Internos foi representado pelo Gabinete do Conselheiro Jurídico. Os participantes a 
reunião deliberaram sobre o projecto de Regulamento Interno e a estrutura do CTE e 
observaram a necessidade de efectuar alterações na sua nomenclatura para exprimir a 
essência da natureza humanitária do trabalho do CTE. Foi alcançado um compromisso 
para incluir o termo questões humanitárias no Artigo 5º (VI). Foi ainda assinalado que, 
como é prática nos CTE anteriormente activados, a possibilidade de incluir atributos 
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relevantes de CTE específicos no Regulamento Interno poderia ser aproveitada com 
base na exepriência de outros CTE, tal como o CTE de Assuntos Jurídicos. 

 
6. Com base na prática de outros CTE, a Mesa foi constituída conforme abaixo 
descrita: 
 

a. República Árabe Sarauí Democrática - Presidente do CTE (Região da 
África do Norte); 

b. República da Mali – 1º Vice-presidente (Região da África Ocidental); 
c. Lesoto – 2º Vice-presidente (Região da África Austral); 
d. República Democrática do Congo – Relator (Região da África Central); 
e. República do Uganda – 3º Vice-presidente (Região da África Oriental). 

 
II. SITUAÇÃO HUMANITÁRIA EM ÁFRICA 

 
7. A Comissão apresentou um relatório panorâmico sobre a situação humanitária 
no continente. No debate que se seguiu, a reunião apelou ao reforço da capacidade da 
Comissão para gerar dados fiáveis para informar os processos de tomada de decisão 
do CTE, em consulta com os Estados-membros. 

 
8. Neste sentido, os Estados-membros comprometeram-se a fornecer dados para 
no futuro permitir que a Comissão elabore um relatório credível e abrangente. Sobre os 
números que estavam reflectidas no relatório, o CTE apelou para a revisão dos dados 
estatísticos para os países citados. A reunião observou com grande preocupação as 
várias situações prolongadas de populações deslocadas, totalizando mais de 30 
milhões no continente. Na abordagem dessa questão a reunião apelou à renovação de 
esforços para combater as causas estruturais, para garantir a estabilidade e a paz 
sustentável bem como o retorno das referidas populações. Para o efeito, a reunião 
apelou para a realização de uma análise profunda da paz e segurança como causas de 
base, incluindo o défice de governação e a falha de desenvolvimento, para facilitar 
estratégias eficazes para o desenvolvimento sustentável. Foi enfatizado que, sem 
vinculação dessas questões, o foco das estratégias seria meramente a abordagem dos 
sintomas. 
 
9. Os participantes a reunião apelaram ainda para a integração do processo de 
Rabat e de Cartum, bem como os resultados da Cimeira da UA-UE de Valletta, para 
abordar de forma abrangente as causas de migração no continente. 

 

10. Os participantes a reunião enfatizaram igualmente que o relatório sobre a 
situação humanitária deve destacar as causas ambientais, nomeadamente as que 
estão relacionadas com o deslocamento forçado e que o relatório não deve ser 
politizado. 
 
11. Foi sublinhada a questão de recursos próprios de África para financiar a sua 
ajuda humanitária e agenda de desenvolvimento. O CTE apelou para uma estratégia 
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sólida para a mobilização de recursos, mas salientou que essa estratégia e esforços 
não devem comprometer a independência e o caráter de África. 
 
12. O CTE manifestou-se preocupado com a fragilidade crescente de alguns 
Estados em todo o continente, como uma ameaça à estabilidade e desenvolvimento no 
continente. Sobre os incitadores emergentes de deslocamento forçado no continente, 
tais como a xenofobia, conflitos transfronteiriços, terrorismo e fundamentalismo, o CTE 
apelou à concepção de estratégias para lidar com os mesmos, incluindo ameaças. 
 
13. Enfatizando a necessidade de analisar o défice de governação, o CTE apelou 
para a tomada de medidas corajosas para a resolução da questão, caso África queira 
alcançar um desenvolvimento e uma paz sustentável. Os participantes a reunião 
sublinharam igualmente a importância da gestão do risco de calamidades e apelaram à 
implementação de estratégias proactivas para avaliar os níveis de vulnerabilidade para 
atenuar o efeito das alterações climáticas, particularmente dando ênfase ao reforço de 
mecanismos e capacidades dos Estados. 
 
III. APRECIAÇÃO E ADOPÇÃO DO QUADRO E ORIENTAÇÕES DA POLÍTICA 

HUMANITÁRIA DA UNIÃO AFRICANA 

 
14. Considerando o projecto do Quadro e Orientações da Política Humanitária, os 
participantes a reunião recomendaram à Comissão a pôr em prática o primeiro quadro 
abrangente da política humanitária. 

 
15. O CTE enfatizou particularmente a responsabilidade primária dos Estados na 
acção humanitária. Para reforçar esse papel, os participantes a reunião aprovaram a 
criação de uma Agência Humanitária Africana. Os participantes a reunião colocaram 
ainda ênfase na necessidade de criar capacidade de resistência das populações 
afectadas e medidas de apoio às comunidades de acolhimento para lidar com o 
impacto de um grande número de populações deslocadas. 

 

16. Sobre soluções duradoiras, os participantes a reunião sublinharam ainda a 
necessidade de estratégias de redução da Apatridia. O CTE sublinhou o facto de a 
juventude constituir uma força dinâmica para o desenvolvimento futuro de África. Para 
esse fim, os participantes a reunião destacaram que as tendências demográficas que 
resultaram no aumento da juventude, apela a um maior investimento, de modo a tirar 
vantagem do dividendo da juventude. 

 

17. Relativamente ao financiamento, os participantes a reunião apelaram a uma 
maior transparência e responsabilização, e monitorização da exploração dos recursos 
estratégicos de África, tais como energia, água e minerais. 

 

18. Em conclusão sobre esta questão, os participantes a reunião solicitaram 
igualmente ao investimento na inovação do conhecimento, investigação para resposta 
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humanitária eficaz no continente e para que África beneficie das TIC e dos avanços 
tecnológicos. 

 
IV. APRECIAÇÃO E ADOPÇÃO DO PROJECTO DE POSIÇÃO COMUM 

AFRICANA SOBRE A EFICÁCIA DA AJUDA HUMANITÁRIA 

 
19. Recorde-se que a Decisão do Conselho Executivo Ex.CL/Dec.817 (XXV), 
saudou o anúncio feito pelo Secretário-geral das Nações Unidas da primeira Cimeira 
Mundial sobre Ajuda Humanitária, a ser realizada em Istambul, Turquia, em Maio de 
2016, “...instou a Comissão da União Africana (CUA), em estreita colaboração com o 
Subcomité do CRP de Refugiados e Deslocados Internos a elaborar uma Posição 
Comum Africana que será apresentada durante a Cimeira Mundial sobre Ajuda 
Humanitária... e a apresentar continuamente relatórios de actividades ao Conselho 
Executivo em cada sessão ordinária da Cimeira ante da Cimeira Mundial sobre Ajuda 
Humanitária...” Consistente com essa Decisão, a Comissão procedeu a consultas em 
todas as cinco regiões da União. O roteiro foi realizado sob a TEMA: Uma África, Uma 
Voz, Uma Mensagem na Cimeira Mundial Sobre Ajuda Humanitária. 

 
20. Nas suas deliberações, o CTE enalteceu o Subcomité do CRP e a Comissão 
pela realização de um processo consultivo inclusivo e por alcançar uma posição 
colectiva que apela à África a falar a uma só voz. O Projecto da PCA, anexo ao 
presente relatório é apresentado através do Conselho Executivo à 26ª Cimeira 
Ordinária em Janeiro de 2016, foi aprovado por unanimidade e reconhecido como um 
passo importante na abordagem das questões humanitárias no continente. 
 
21. Os participantes a reunião observaram que a PCA constituiu a Agenda de África 
para a Acção Humanitária e deve ser visto muito mais do que a expressão de África no 
evento de Istambul. Os participantes a reunião destacaram que a PCA apresenta os 
valores fundamentais de África e a essência de ser africano, e estende-se à ética do 
que África pensa e se posiciona, para o seu povo, bem como o seu compromisso com 
a eficácia da ajuda humanitária no continente. 
 
22. Deliberando sobre o projecto da PCA, o CTE reafirmou e recordou os Ideais do 
Pan-africanismo e os valores comuns, como as bases da arquitectura humanitária de 
África. Os participantes a reunião deploraram a rápida mudança na paisagem 
humanitária que tem um peso excessivo na arquitectura humanitária global e 
capacidade de África de dar resposta de forma eficaz às crises humanitárias no 
continente. Por conseguinte, os participantes a reunião reiteraram a necessidade de 
soluções africanas para os problemas africanos. 
 
23. Relativamente ao financiamento da acção humanitária de África, os participantes 
a reunião destacaram a necessidade de implementação das Decisões da UA sobre as 
fontes alternativas de financiamento da agenda de desenvolvimento de África. Em 
particular, o CTE sublinhou a necessidade da demonstração de vontade política e 
apelaram à utilização eficaz dos recursos do continente. Para tal, os participantes a 
reunião apelaram a implementação de estratégias fortes para combater a corrupção e 
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mecanismos eficazes de controlo dos recursos estratégicos de África, como a energia e 
os minerais. Os participantes a reunião voltaram a apelar fortemente pelo apoio 
internacional na repatriação de recursos pilhados de África, para o desenvolvimento de 
África. No entanto, enfatizando essa questão, os participantes a reunião sublinharam a 
necessidade da comunidade internacional cumprir com as suas responsabilidades, 
compromissos e promessas para a ação humanitária no continente africano. 
 
24. Relativamente ao papel da diáspora, o CTE apelou a uma estratégia sólida para 
envolver o sector, não apenas pelos recursos que pode gerar, mas aproveitando as 
suas capacidades, incluindo a transferência de competências. Realçando o papel da 
diáspora, os participantes a reunião apelaram à comunidade internacional a apoiar os 
mecanismos seguros e legais de fluxos de remessas. O CTE apelou à flexibilização 
das barreiras e redução dos custos das remessas da Diáspora para África. 
 
25. Os participantes à reunião, saudando a hospitalidade dos países e das 
comunidades de acolhimento, observaram o enorme impacto que lhes foi imposto 
como resultado do acolhimento de um grande número de populações deslocadas. Os 
participantes à reunião apelaram para a implementação de medidas e estratégias 
específicas para os permitir lidar com o impacto do acolhimento de um grande número 
de populações deslocadas. 
 
26. Os participantes a reunião destacaram a questão da resistência. Sobre esta 
questão, apelaram para implementação de estratégias destinadas a reforçar as 
capacidades de resistência das populações e comunidades afectadas. Destacaram que 
a resistência deve ser entendida como a criação de capacidade de enfrentamento por 
parte das populações afectadas, para suportar o impacto dos perigos que tornam essas 
populações vulneráveis e não uma solução duradoura ou destinada a possíveis 
mudanças demográficas na estrutura da população do país anfitrião. 
 
27. Os participantes a reunião acolheram favoravelmente os 10 pilares da PCA 
propostos sobre a eficácia da ajuda humanitária, como uma forma de reforçar a gestão 
humanitária no continente e apelaram para um plano de acção pós-Istambul para 
traduzir as áreas prioritárias propostas em realidade. 
 
V. RECOMMENDAÇÕES ADOPTADAS PELO CTE 

 
28. Os participantes a reunião adoptaram 51 recomendações que constam como 
anexo ao presente relatório e apelaram para a elaboração de um plano de acção para 
as implementar, em conformidade com a Agenda 2063. Destacaram as seguintes 
áreas: - Primeiro, os participantes a reunião destacaram o papel negativo da 
colonização e ocupação estrangeira em exacerbar os desafios das comunidades em 
todo o mundo e a necessidade de resolver questões relacionadas aos mesmos de uma 
forma que garanta o respeito dos direitos e indemnização devida pelos danos e 
prejuízos; Em segundo lugar, os participantes a reunião apelaram por esforços 
colectivos para erradicar todas as formas de discriminação, racismo, difamação e 
intolerância; Em terceiro lugar, sobre o financiamento, os participantes a reunião 



 

[6] 

fizeram fortes recomendações para a criação de um Fundo da UA para a Acção 
Humanitária. Que o referido fundo seja reforçado com um mecanismo de 
responsabilização eficaz para garantir a utilização eficaz dos recursos, incluindo na 
monitorização da utilização e exploração dos recursos estratégicos de África, como a 
energia e os recursos naturais; Em quarto lugar, o CTE solicitou a partilha justa dos 
encargos a nível internacional e para que a comunidade internacional cumpra com as 
suas responsabilidades de financiamento de acções humanitárias no continente, 
incluindo os seus compromissos anteriores; e à luz das dificuldades enfrentadas na 
convocação do CTE, Os participantes a reunião apelaram, em especial, para o 
financiamento adequado para permitir à Comissão exercer o seu mandato, de acordo 
com decisões e declarações anteriores. 

 
29. Finalmente, o CTE solicitou ao Conselho Executivo a encaminhar para adopção, 
à Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, o Quadro da Política Humanitária 
da União Africana e suas Orientações e a Posição Comum Africana para a Cimeira 
Mundial sobre Ajuda Humanitária, a ser realizada em Istambul, Turquia, em Maio de 
2016. 
 
30. A reunião foi encerrada por S.E. Drª. Aisha Abdullahi, Comissária para os 
Assuntos Políticos da Comissão da União Africana e S.E. Embaixador Lamine Baali, 
Embaixador da República Árabe Sarauí Democrática. 
 

ANEXOS 
 

1. Regulamento Interno do CTE; 
2. Relatório sobre a situação humanitária no continente; 
3. Posição Comum Africana sobre a Eficácia da Ajuda Humanitária a ser 

apresentada na Cimeira Mundial sobre Ajuda Humanitária, em Maio de 
2016, Istambul, Turquia; 

4. Quadro e Orientações da Política Humanitária da União Africana; 
5. Recomendações na abordagem da acção humanitária no continente. 
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DISPOSIÇÃO GERAL  
 
 O Conselho Executivo, 
 
Tendo em conta o Acto Constitutivo da União Africana e em particular o Artigo 16°, 
  
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO INTERNO 

 
ARTIGO 1° 

Utilização de Termos 
 

No presente regulamento interno:  
 

(a) “Conferência” significa os Chefes de Estado e de Governo da União 

Africana; 

(b)  “Presidente” significa o Presidente do Comité Técnico Especializado para 

Migração, Refugiados e PDI;  

(c)  “Comissão” significa a Comissão da União Africana; 

(d)  “Acto Constitutivo” significa o Acto Constitutivo da União Africana;  

(e) “Conselho Executivo” significa o Conselho Executivo dos Ministros da 

União Africana;  

(f) “Estado-membro” significa um Estado-membro da União Africana;  

(g)  “CTE” significa um Comité Técnico Especializado da União Africana;  

(h) “União” significa a União Africana estabelecida pelo Acto Constitutivo;  

(i) “Vice-presidentes”, salvo indicação em contrário, significa Vice-presidentes 

do CTE de Migração, Refugiados e PDI; 

 
ARTIGO 2° 

Estatuto 
 

O Comité Técnico Especializado para Migração, Refugiados e PDI é um órgão da União 
em conformidade com o Artigo 5°(1) (g) do Acto Constitutivo. Este Órgão presta contas 
aso Conselho Executivo. 
 

ARTIGO 3° 
Composição 

 
1. O CTE para Migração, Refugiados e PDI é composto pelos Ministros responsáveis 

pela Migração, Refugiados e PDI dos Estados-membros. 
 
2. A sessão do CTE para Migração, Refugiados e Deslocados Internos é precedida e 

preparada por uma reunião de Peritos dos Estados-membros responsáveis pelos 
sectores abrangidos pelo âmbito de competência do CTE para Migração, Refugiados 
e Deslocados Internos. A reunião de peritos regula-se, mutatis mutandis, pelas 
disposições pertinentes do presente regulamento. 
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ARTIGO 4° 
Acreditação  

 
As delegações dos Estados-membros às sessões do CTE para Migração, Refugiados e 
Deslocados Internos devem ser representantes devidamente acreditados dos Estados-
membros. 

ARTIGO 5° 
Poderes e Funções  

 
1. Além das funções previstas no Artigo 15° do Acto Constitutivo da União, o CTE 
para Migração, Refugiados e Deslocados Internos deve, nomeadamente: 
 

i) analisar os progressos alcançados na Política da UA sobre a Promoção da 
Livre Circulação de Pessoas em África; 
 

ii) analisar os progressos alcançados na implementação da política da UA 
sobre Migração;  

 
iii) analisar os progressos alcançados na implementação das várias decisões e 

declarações do Conselho Executivo e Conferência sobre questões de 
migração e deslocação forçada, migração e PDI; 

 
iv) elaborar recomendações sobre a via a seguir na abordagem dos desafios 

da Deslocação forçada, migração e PDI; 
 
v) elaborar recomendações sobre a via a seguir na abordagem de questões de 

migração intra-continental e externas;  
 

vi) elaborar recomendações sobre a via a seguir, no que abarca a abordagem 
dos desafios dos refugiados; 

 
vii) realizar quaisquer outras funções atribuídas pelo Conselho Executivo ou 

pela Conferência. 
 
2. O CTE para Migração, Refugiados e Deslocados internos pode criar Subcomités 

e grupos de trabalho temporário, caso o considere necessário. 
 
3. O funcionamento, mandato, composição dos referidos Subcomités e grupos de 

trabalho temporários serão definidos pelo CTE para Migração, Refugiados e 
Deslocados Internos. 

ARTIGO 6° 
Local  

 
1. As Sessões Ordinárias do CTE para Migração, Refugiados e Deslocados Internos 

devem ser realizadas na Sede da União, salvo se um Estado-membro se oferecer 
a acolher qualquer sessão. 
 

2. No caso de a sessão ser realizada fora da Sede da União, o Estado-membro que 
acolher a sessão será responsável por todas as despesas extras incorridas pela 
Comissão como resultado da realização da sessão fora da Sede. 
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3. Em conformidade com o n° 3 do Artigo 5° do Regulamento Interno da 
Conferência, os Estados-membros que se oferecerem a acolher sessões do CTE 
para Migração, Refugiados e Deslocados Internos não devem estar sob sanções 
e devem responder a critérios pré-determinados, incluindo instalações logísticas 
adequadas e um ambiente político propício. 

 
4. Onde dois (2) ou mais Estados-membros se oferecerem para acolher uma 

sessão, o CTE para Migração, Refugiados e Deslocados Internos decidirá sobre 
o local por maioria simples. 

 
5. Caso um Estado-membro que se tenha oferecido para acolher uma sessão CTE 

para Migração, Refugiados e Deslocados Internos não o possa fazer, a sessão 
deve ser realizada na sede da União, a menos que uma nova oferta seja 
recebida e aceite pelos Estados-membros. 

 
ARTIGO 7° 

Realização das Sessões  
 

A Comissão será responsável pela convocação e prestação de serviços de todas as 
reuniões do CTE para Migração, Refugiados e Deslocados Internos. 
 

ARTIGO 8° 
Quórum 

 
1. O quórum para uma sessão do CTE para Migração, Refugiados e Deslocados 
Internos deve ser de uma maioria de dois terços dos Estados-membros com direito de 
voto. 
 
2. O quórum para as reuniões dos Subcomités ou grupos de trabalho temporário do 
CTE para Migração, Refugiados e Deslocados Internos deve ser uma maioria simples. 
 

ARTIGO 9° 
Sessões Ordinárias  

 
O CTE para Migração, Refugiados e Deslocados Internos reunir-se-á uma vez em cada 
dois anos.  

 
ARTIGO 10° 

Agenda das Sessões Ordinárias  
 

1. O CTE para Migração, Refugiados e Deslocados Internos deve adoptar a sua 
Agenda na abertura de cada Sessão.  

2. A ordem de trabalhos provisória de uma sessão ordinária deve ser elaborada 
pela Comissão em consulta com a Mesa do CTE para Migração, Refugiados e 
Deslocados Internos e pode incluir pontos propostos pelos Estados-membros. A 
Comissão deve comunicar a agenda provisória e os documentos de trabalho aos 
Estados-membros pelo menos trinta dias (30) antes da abertura da sessão. 
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ARTIGO 11° 
Outros Pontos da Agenda  

 
Qualquer ponto de Agenda adicional que um Estado-membro pretenda levantar em uma 
sessão do CTE para Migração, Refugiados e Deslocados Internos deve ser apenas 
considerada sob o ponto da agenda " Diversos". Tais pontos da agenda devem ser 
unicamente para informação e não sujeitos a debate ou decisão. 
 

ARTIGO 12° 
Sessões Extraordinárias 

  
1. O CTE para Migração, Refugiados e Deslocados Internos pode reunir-se em uma 

sessão extraordinária a pedido dos órgãos Deliberativos da União, o CTE para 
Migração, Refugiados e Deslocados Internos ou a Comissão, em função da 
disponibilidade de fundos.  
 

2. As sessões extraordinárias devem realizar-se na Sede da União a menos que um 
Estado-membro convide o CTE para Migração, Refugiados e Deslocados Internos 
a realizá-la no seu país. 

 
3. O Artigo sobre o local da Sessão Ordinária aplica-se à Sessão Extraordinária. 

 
ARTIGO 13° 

Agenda das Sessões Extraordinárias  
 

1. A Comissão deve comunicar a agenda provisória e os documentos de trabalho 
de uma sessão extraordinária aos Estados-membros pelo menos quinze (15) dias 
antes da abertura da sessão. 
 

2. A Agenda de uma sessão extraordinária deve incluir apenas pontos que exigem a 
atenção urgente do CTE para Migração, Refugiados e Deslocados Internos. 

 
ARTIGO 14° 

Sessões Abertas e Sessões Privadas 
 
Todas as sessões do CTE para Migração, Refugiados e Deslocados Internos devem ser 
privadas. Pode, no entanto, decidir por maioria simples se qualquer uma das suas 
sessões deve ser aberta. 

ARTIGO 15° 
Línguas de Trabalho  

 
As Línguas de trabalho do CTE para Migração, Refugiados e Deslocados Internos 
devem ser as línguas de trabalho da União. 
 

ARTIGO 16° 
Mesa  

 
1. O CTE para Migração, Refugiados e Deslocados Internos deve eleger, numa 

base rotativa e distribuição geográfica, após consultas, um Presidente e outros 
membros da Mesa, ou seja, três (3) Vice-presidentes bem como um Relator. 
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2. Os membros da mesa devem manter-se em funções por um período de dois (2) 
anos. 
 

3. A Mesa deve reunir-se pelo menos uma vez por ano. 
 

ARTIGO 17° 
Funções do Presidente 

 
1. O Presidente deve: 
 

a) Presidir às deliberações das sessões Ordinárias e Extraordinárias 
b) Abrir e encerrar as sessões; 
c) apresentar para aprovação as minutas das sessões; 
d) Orientar as deliberações 
e) submeter-se a uma votação matérias em discussão e anunciar os 

resultados da votação; 
f) Decidir os pontos de ordem suscitados. 

 
2. O Presidente deve garantir a ordem e o decoro das deliberações durante as 

sessões. 
 
3. Na ausência do Presidente ou em caso de uma vaga, os Vice-presidentes ou o 

Relator, por ordem da sua eleição, deve agir como o Presidente. 
 

 
4. O Presidente deve participar nas sessões do Conselho Executivo e na reunião 

anual das Mesas de todos os CTE  
 

ARTIGO 18° 
Presenças e Participação  

 
1. Em conformidade com o disposto no Artigo 4°, os Ministros Responsáveis pela 

Migração, Refugiados e Deslocados Internos devem estar presentes e participar 
nas sessões. Caso não estejam em condições de participar pessoalmente, 
representantes devidamente acreditados devem representá-los. 

 
2. Os Representantes dos Órgãos da União e das Comunidades Económicas 

Regionais (CER) devem ser convidados a participar nas sessões do CTE para 
Migração, Refugiados e Deslocados Internos. 

 
3. O CTE para Migração, Refugiados e PDI pode convidar como observador, 

qualquer pessoa ou instituição a participar nas suas sessões. 
 

ARTIGO 19° 
Maioria exigida para as decisões 

 
1. O CTE para Migração, Refugiados e PDI deve tomar todas as suas decisões por 

consenso, sem o que, por uma maioria de dois terços dos Estados-membros com 
direito de voto.  
 

2. As decisões sobre questões de procedimento devem ser tomadas por uma 
maioria simples dos Estados-membros com direito a voto. 



 

6 
 

 
3. As decisões sobre se uma questão é uma questão de procedimento ou não deve 

ser igualmente determinada por uma maioria simples dos Estados-membros com 
direito a voto. 

 
4. As abstenções dos Estados-membros com direito a voto não impedem a adopção 

pelo CTE para Migração, Refugiados e PDI de decisões por consenso. 
 

ARTIGO 20° 
Adopção de Decisões 

 
1. Uma proposta de decisão ou uma alteração pode em qualquer momento, antes 

de ser submetida a uma votação, ser retirada pelo iniciador. 
   
2. Qualquer outro Estado-membro pode reintroduzir a proposta de decisão ou 

alteração que tenha sido retirada. 
 

ARTIGO 21° 
Ponto de ordem 

 
1. Durante as deliberações sobre qualquer assunto, um Estado-membro pode 

levantar um ponto de ordem. O Presidente, em conformidade com estas regras, 
pronunciar-se-á imediatamente sobre o ponto de ordem. 

 
2. O Estado-membro pode recorrer contra a decisão do Presidente. A decisão será 

imediatamente submetida a votação e decidida por maioria simples. 
 
3. Ao apresentar um ponto de ordem, o Estado-membro em causa não deve falar 

sobre a substância da questão em debate. 
 

ARTIGO 22° 
Lista de Oradores e Uso da Palavra 

 
1. O Presidente deve, durante o debate, sem prejuízo do Artigo 23°do Acto 

Constitutivo, conceder o uso da palavra pela ordem de entrada dos respectivos 
pedidos. 

 
2. Uma delegação ou outro convidado não pode usar a palavra sem o consentimento 

do Presidente. 
 
3. O Presidente pode, durante o debate: 
 

a) Ler a lista de oradores e declarar a lista encerrada; 
 
b) Advertir qualquer orador cuja alocução se desvie da questão em discussão 

 
c) Conceder o direito de resposta a qualquer delegação onde, na sua 

opinião, uma declaração feita depois da lista estar encerrada justifica o 
direito de resposta; e 

 

 



 

7 
 

d) Limitar o tempo permitido a cada delegação, independentemente da 
questão em debate, sem prejuízo do Artigo 4° deste Regulamento. 
 

4. O Presidente deve limitar, em questões processuais, cada intervenção a um 
máximo de três (3) minutos. 

 
ARTIGO 23° 

Encerramento do Debate 
 

Quando um assunto tiver sido suficientemente discutido, o Presidente deve encerrar o 
debate por iniciativa própria.  
 

ARTIGO 24° 
Suspensão ou Adiamento da Reunião 

 
Durante o debate sobre qualquer matéria, um Estado-membro pode ser a favor da 
suspensão ou adiamento da reunião. Nenhuma discussão sobre tal questão é admitida. 
O Presidente deve por imediatamente tal moção à votação. 
 

ARTIGO 25° 
Ordem das Moções de Ordem  

 
Sem prejuízo do Artigo 21°, as seguintes moções terão precedência na ordem listada 
abaixo, sobre todas as outras propostas ou moções perante a reunião 
 

e) suspender a reunião 
f) adiar a reunião; 
g) Adiar o debate sobre o ponto em discussão  
h) Encerrar o debate sobre o ponto em discussão. 

 
ARTIGO 26° 

Direitos de voto 
 
1. Cada Estado-membro tem direito a um voto. 
 
2. Os Estados-Membros sujeitos a sanções, nos termos do Artigo 23° do Acto 

Constitutivo, não têm direito a voto. 
 

ARTIGO 27° 
Voto sobre Decisões 

 
Após o debate ter sido encerrado, o presidente submeterá imediatamente a votação a 
proposta com todas as alterações. A votação não pode ser interrompida, excepto em 
um ponto de ordem relacionado com a forma como a votação está a ser levada a cabo. 
 

ARTIGO 28° 
Voto sobre Alterações 

 
1. Uma proposta considera-se como uma alteração a um texto se adiciona ou retira 

algo do texto. 
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2.  O Presidente deve submeter todas as alterações a votação quando não há 
consenso. 

 
ARTIGO 29° 
Métodos de Votação 

 
Os Métodos de votação devem ser estabelecidos pelo CTE para Migração, Refugiados 
e PDI. 
 

ARTIGO 30° 
Relatórios e Recomendações 

 

O CTE para Migração, Refugiados e PDI deve apresentar, através do Presidente, 
relatórios e recomendações resultantes das suas deliberações ao Conselho Executivo 
para apreciação. 

 
ARTIGO 31° 

Implementação  
 

O CTE para Migração, Refugiados e PDI pode estabelecer directrizes e medidas 
complementares para dar prevalência a estas disposições. 
 

ARTIGO 32° 
Alterações 

 
O CTE para Migração, Refugiados e PDI pode propor ao Conselho Executivo  
alterações a este Regulamento. 

 
ARTIGO 33° 
Entrada em Vigor 

 
 Este Regulamento entrará em vigor após a sua aprovação pelo Conselho 
Executivo 
 
 

Adoptado  pela... Sessão ordinária do Conselho Executivo, realizada… 
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RELATÓRIO DA COMISSÃO SOBRE A SITUAÇÃO   HUMANITÁRIA EM ÁFRICA  
JULHO – DEZEMBRO DE 2015 

 
1. O presente relatório proporciona uma breve resenha da situação humanitária em África 
para o período de Julho a Dezembro de 2015. Fornece uma análise das principais tendências e 
desafios resultantes dos múltiplos conflitos, da movimentação das populações e de várias 
catástrofes que ocorreram nas cinco regiões de África. A informação foi sintetizada a partir dos 
Estados-membros, parceiros e fontes abertas. 

 
I. ANÁLISE GLOBAL DA SITUAÇÃO HUMANITÁRIA EM ÁFRICA  
 
2. O continente africano continua a sofrer as consequências de conflitos relacionados 
com défices na governação. A contínua insegurança e a crise política em curso, bem 
como os conflitos nalguns países do continente, nomeadamente Burundi, República 
Centro Africana, Leste da RDC, Norte da Nigéria e na bacia do Lago Chade, constituem 
as causas principais da incessante movimentação de populações no seio e entre os 
países, contudo, forçando muitos a refugiarem-se para a Europa, a procura de condições 
estáveis. Estes movimentos contínuos intensificam a situação humanitária no continente. 
 
3. Têm-se registado, desde Fevereiro de 2015, condições meteorológicas extremas 
associadas ao fenómeno El Nino. Espera-se que os seus impactos humanitários directos 
e indirectos persistem com intensidade variável no início de 2016. Os meios de 
subsistência de mais de 30 milhões de pessoas estão ameaçados. As manifestações do 
fenómeno El Nino são visíveis em todas as partes do continente. 
 
4. A cintura do Sahel, as crescentes temperaturas resultarão na expansão do deserto 
do Sahara. Situações graves de seca afectarão os meios de subsistência dos agricultores 
e dos pastores nómadas no Níger, Chade, Camarões, Mali, Sudão e Etiópia. No Norte de 
África, as fortes chuvas e as inundações causarão danos graves às culturas e às infra-
estruturas no Egipto, Argélia e Marrocos. Na África Ocidental e no Grande Corno de 
África, 22 milhões de pessoas enfrentam a ameaça da fome. Chuvas excessivas irão 
assolar a Tanzânia, Quénia, Uganda, Burundi, Ruanda, República Democrática do 
Congo, Etiópia, Djibuti, Sudão do Sul e Sudão, causando vagas de inundações, 
deslizamentos, trovoadas e doenças provocadas por águas e animais. Só na Etiópia, 15 
milhões de pessoas irão precisar de assistência alimentar no início de 2016. 

 
5. Na África Austral, o fenómeno El Nino irá provocar mais secas nas regiões 
ressequidas do Malawi, África do Sul, Zimbabwe, Moçambique, Botswana, Madagáscar e 
Lesoto. Cerca de 13,5 milhões de pessoas encontram-se em risco de insegurança 
alimentar, sobretudo porque a estiagem causará défices nas colheitas de milho, 
acompanhados por picos nos preços dos alimentos. Em zonas mineiras (exemplo 
Zimbabwe), a redução nas chuvas e a redução acentuada nos níveis da água afecta 
investimentos hidroeléctricas, afectando a produtividade e o emprego na indústria 
extractiva, resultando na pobreza das famílias. 

 
6. Na África Ocidental, chuvas acima da média causarão inundações nos leitos dos 
principais rios, destruindo culturas, arrastando assentamentos urbanos e rurais e 
deixando milhares de pessoas sem-abrigo no Burkina Faso, Níger, Nigéria, Guiné, Serra 
Leoa e Mali. Em muitos países, as previsões meteorológicas permitem prever ocorrências 
de impactos cíclicos, onde situações graves de seca sucederão a chuvas excessivas ou 
vice-versa. Isso provocará uma grande pressão nos actuais sistemas e estratégias 
comunitários de resiliência das populações afectadas. Em outros países, os efeitos das 
condições meteorológicas extremas associadas ao fenómeno El Nino  serão agravados 
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pelo conflito (por ex. o Sudão do Sul, Somália, República Centro-Africana e República 
Democrática do Congo) ou a fragilidade do Estado (por ex. o Burundi). 

 
7. Tanto as fortes chuvas como a seca irão desencadear novas vagas de migrantes 
económicos e afectar negativamente as populações mais desfavorecidas, sobretudo os 
refugiados e as pessoas deslocadas em zonas de conflito (por ex. os refugiados de 
Dadaad no Quénia, do Burundi na região dos Grandes Lagos, os refugiados e os 
deslocados internos na RDC e na RCA), os habitantes de bairros degradados e de casas 
precárias nas periferias das cidades em rápida expansão. 

 
8. Recomenda-se vivamente que haja a monitorização meteorológica de médio e 
curto prazo para o desenvolvimento de condições que podem alterar ou reforçar a 
expectativa das previsões actuais em África. A Comissão da União Africana encara o El 
Nino como uma séria preocupação humanitária, portanto, irá criar um grupo de trabalho 
especial interdepartamental para lidar com o fenómeno El Nino que irá trabalhar com os 
parceiros e coordenar os esforços que visam apoiar os países mais afectados. 
 
9. Persistem graves preocupações com as 20 milhões de pessoas no Sahel. O 
conflito recorrente, as tendências meteorológicas erráticas, as epidemias e outros 
choques continuam a enfraquecer a resiliência das famílias em toda uma região que 
continua a enfrentar níveis crónicos de insegurança e malnutrição. Estima-se que 20,4 
milhões de pessoas terão permanecido inseguras em termos alimentares no princípio de 
2015, das quais, 70% encontram-se no Níger, Nigéria, Mali e Chade. As epidemias 
continuaram a exigir atenção em 2015. Além da cólera, meningite, Lassa e febre-amarela 
e muito recentemente, o vírus do Ébola na região ocidental de África. 
 
II. ANÁLISE REGIONAL  
 
Região Norte de África  
 
10. A Líbia continua a ser um país de trânsito para os migrantes atravessarem para a 
Europa através do Mar Mediterrâneo, dos quais, muitos acabam perdendo as suas vidas 
antes de chegar aos seus destinos na Europa. O destino mais comum é a Ilha italiana de 
Lampedusa, há aproximadamente 300 quilómetros de distância. De acordo com a 
Organização Internacional para as Migrações, mais de 600.000 pessoas chegaram às 
costas da Europa este ano, fazendo desta, a pior crise migratória do continente desde a 
2ª Guerra Mundial. 

  
11. O Governo da Mauritânia continua a manter as suas fronteiras abertas para os 
fluxos migratórios do Mali que se numeram em 50.266. Além disso, continuam a envidar-
se esforços no sentido de atender aos refugiados e requerentes de asilo provenientes da 
República Centro Africana, Côte d‟Ivoire, Síria e a República Democrática do Congo. 

 
12. Egipto: o registo dos refugiados sírios no Egipto pelo ACNUR continua. Até 31 de 
Outubro de 2015, a população de refugiados sírios no Egipto registados pelo ACNUR 
elevou-se a 127.681 indivíduos. Até meados de 2015, tinham sido verificados 108.312 
indivíduos, representando 84,56%% da população activa registada. Durante 2015, o 
ACNUR registou 6.264 refugiados sírios. Apenas 3.082 dos refugiados registados pelo 
ACNUR no decurso de 2015, representam novas chegadas ao Egipto, visto que 
persistem as exigências para a obtenção de visto aos cidadãos sírios1. 

                                                        
1
 ACNUR, Outubro de 2015, Relatórios Mensais do Plano Regional de Resiliência dos Refugiados (3RP), Egipto 
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13. Tunísia: tomando como base a cooperação bem-sucedida, o Governo da Tunísia 
solicitou o envolvimento contínuo do PAM na prestação de assistência para 
operacionalizar a sua Estratégia de Alimentação Escolar Sustentável por um período de 
três anos a partir de Julho de 2015. Esta assistência consistirá de três componentes: i) 
reforço dos quadros e dos instrumentos regulamentares nos domínios da governação, 
focalização, relação custo-eficiência, qualidade e segurança nutricional da refeição 
escolar, monitorização e avaliação, bem como a participação comunitária; ii) modernizar o 
actual modelo descentralizado de alimentação escolar nas escolas seleccionadas para 
aumentar a capacidade do sistema para providenciar refeições nutritivas e quentes; e iii) 
experimentar novas modalidades de implementação eficientes, responsáveis, e apoiar os 
pequenos agricultores locais. Através das suas actividades, o PAM procurará contribuir 
para o desenvolvimento local por meio do encorajamento das ligações à produção 
agrícola local e às organizações comunitárias2. 

 
14. República Saharawi: a Presidente da Comissão da União Africana, Dra. Dr. 
Nkosazana Dlamini Zuma, anunciou uma doação de 200.000 $EU para aliviar o 
sofrimento do povo saharaui afectado pelas inundações nos campos de Tindouf e 50.000 
$EU, que foi doado pela Associação do Pessoal da União Africana. Relatórios indicam 
que as chuvas torrenciais e as fortes inundações destruíram vários edifícios públicos, 
centros comunitários e lares de refugiados nos campos. A doação servirá para fornecer 
assistência humanitária urgente, especialmente tendas, alimentos e medicamentos. De 
notar que há mais de 40 anos, os refugiados sarauis viveram em casas e tendas 
improvisadas durante o exílio devido à ocupação ilegal de seu país por Marrocos. As 
decisões da Conferência da UA e das Nações Unidas têm apelado para o respeito dos 
direitos à autodeterminação do povo saraui.  

 
15. No último mês de Outubro de 2015, fortes chuvas caíram de forma ininterrupta 
durante mais de uma semana nos acampamentos de refugiados saarauís, na região de 
Tindouf, na Argélia, causando grandes destruições, danos e perdas de existências de 
alimentos de famílias. 17821 casas familiares foram total ou parcialmente destruídas e 
mais de 80.000 refugiados foram afectados. Os mais afectados são crianças e mulheres, 
que constituem 70 a 80% da população total de refugiados. Mais de 30% de escolas e 
centros de saúde foram gravemente danificados. Os refugiados saharauis continuam a 
viver em tendas. No entanto, a ajuda cobre apenas 45% das tendas necessárias. Cada 
família anualmente deveria receber 60 metros de lona para fazer a tenda a cada 5 anos. 
E uma vez que as famílias ascendem a mais de 28.000, então, existe uma necessidade 
de 5.600 tendas por ano. O fosso continua a ser elevado (13.176 tendas). 47% das 
necessidades do sector da educação não está a ser coberto por nenhum doadores 
(equipamento escolar, reabilitação e construção de escolas e jardins de infância, carteiras 
e cadeiras de alunos ... etc.). Não há co-financiamento de materiais de higiene, apenas 
ACNUR financiou kits fornecidos através TRIANGLE (THG), que agora não tem 
financiamento e isso terá consequências graves sobre a saúde das mulheres. Eles estão 
a distribuir a 38.450 mulheres, mas o deficit permanece em 66,67%. 
 
16. As necessidades de recursos para assistência alimentar para satisfazer as 
necessidades mínimas de 125.000 pessoas mais vulneráveis das 175.000 em 2015 
ascende mais de 20 milhões de USD3. 
 

                                                        
2
 PAM, Julho – Setembro de 2015, Relatório sucinto  

3
 Crescente Vermelho do Saara Ocidental, Novembro de 2015, Saarauí 
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Região da África Oriental 
 
17. Os países dessa região já vivenciam o impacto das alterações climáticas causadas 
pelo El Nino. Já há relatos de inundações localizadas, causadas por chuvas em partes da 
Somália, na região oeste e costeira do Quénia. Espera-se pelo ímpeto da força deste El 
Nino, entre Outubro de 2015 e Janeiro de 2016, na maioria dos países no Corno de África 
e, há expectativas de melhoria das chuvas no sudoeste da região, afectando o Quénia e 
a Somália. As condições cada vez mais secas do que o normal, também têm afectado o 
Sudão, a Eritreia e o Djibuti, bem como o leste do Sudão do Sul. 
 
18. Sudão: a situação humanitária em Darfur e na parte oriental do Sudão prevalece 
em meio a diminuição de recursos, tendo em conta que estes e muitos outros volumes de 
contenciosos em África tornam-se casos humanitários esquecidos. Os Deslocados 
Internos em Darfur continuam vítimas de insegurança, fornecimento inadequado de 
alimentos, água, abrigo e suprimentos médicos. A busca por uma solução política 
duradoura é a única solução para este volume de contencioso prolongado.  

 
19. Quénia: O Quénia tem acolhido refugiados do Sudão do Sul, Etiópia, Eritreia, 
RDC, Ruanda, Burundi, Uganda e Somália. O Campo de Refugiados de Dadaab tem 
acolhido refugiados da Somália há mais de 2 décadas. Todavia, o governo do Quénia 
manifestou preocupação com a natureza humanitária em mudança no campo, tendo 
apelado para o repatriamento voluntário de refugiados somalis, em virtude da 
insegurança causada pelo grupo terrorista Al-Shabaab que se tem servido do campo para 
actividades ilegais. O governo apelou à comunidade internacional para apoiar os esforços 
dos governos do Quénia e da Somália, bem como UNHCR no âmbito do acordo tripartido 
e para apoiar os refugiados somalis no Quénia, de modo a acelerar o seu regresso 
voluntário à Somália de forma segura e com dignidade.  

 
 

20. Somália: Uma conferência de doadores organizada pela União Europeia observou 
a comunidade internacional a comprometer-se com recursos para um plano de acção 
designado a melhorar as condições socioeconómicas na Somália e apoiar os refugiados 
retornados da Somália. Os compromissos financeiros destinaram-se a proporcionar 
oportunidade de formação e emprego na Somália para os retornados e apoiá-los em 
termos de reintegração. Isto inclui maior acesso aos serviços básicos, melhoramento da 
segurança e cumprimento da lei, reabilitação de infra-estruturas e do ambiente, acesso à 
educação, água e serviços de saneamento básico, cuidados médicos, abrigo, agricultura 
e a criação de oportunidades de emprego, melhoria dos meios de subsistência e redução 
da vulnerabilidade nas áreas de retorno. 

 
21. Um conflito armado eclodiu em Gaalkacyo em Novembro de 2015, matando cerca 
de 20 pessoas e deixando um número estimado de 120 feridos, de acordo com o grupo 
sectorial para a saúde. Os membros do grupo sectorial de protecção da saúde registaram 
mais de 90.000 deslocados internos nas proximidades das vilas e subúrbios do norte e do 
sul de Gaalkacyo, criando superlotação em muitas povoações. Desde o início da esta 
chuvosa, em Outubro, as inundações afectaram 144.000 pessoas e quase 60 mil 
deslocados. Tal acontece em meio a uma situação humanitária já precária com uma 
estimativa de 4,9 milhões de pessoas que necessitam de assistência. Mais de 1,1 
milhões de pessoas continuam deslocadas internas e 308.000 crianças menores de 5 
anos desnutridas4. 
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22. Sudão do Sul: A insegurança alimentar permanece como preocupação séria no 
Sudão do Sul. Por todo o país, os relatórios dão conta que 3,9 milhões de pessoas no 
Sudão do Sul enfrentam fome severa. O efeito do conflito no país continua a ser um 
impulsionador de emergência complexa, atendendo que o espaço humanitário tem 
diminuído. O acesso às pessoas necessitadas continuou constrangido, visto que a ajuda 
humanitária não alcança as comunidades afectadas e a violência contínua a restringir o 
acesso por parte dos trabalhadores humanitários. A situação humanitária é tão precária 
que há uma ameaça eminente de fome. O país enfrenta os efeitos da guerra, chuvas 
erráticas, preços elevados de alimentos e custos elevados do combustível, inflação, 
disrupção do mercado, deslocamento relacionado com conflitos e perda do gado e da 
produção agrícola num ambiente económico degradado.  

 
23. Etiópia: o fenómeno El Nino continua a ter impacto na Etiópia. Com base nos 
resultados de avaliação dos vários Meher 10,2 milhões de beneficiários precisarão de 
uma avaliação alimentar de emergência, enquanto 400.000 crianças menores de cinco 
anos e 1,7 milhões de crianças, mulheres grávidas e lactantes precisarão de apoio 
nutricional especializado. Do total das pessoas visadas 37 por cento encontram-se na 
região Oromia, 22 por cento na região Amhara, 15 por cento na região Somali, 12 por 
cento em Tigray, 7 por cento em Afar. As necessidades totais em termos de recursos 
para atender 10,2 milhões de beneficiários são estimadas em 1,4 mil milhões $EU, dos 
quais 1,1 mil milhões são necessários para a assistência alimentar de emergência e os 
restantes 300 milhões $EU para componentes não alimentares. Visto ser a primeira 
instalação para 2016, o Governo da Etiópia assumiu um compromisso de afectar um 
montante adicional de 97 milhões $EU. As quedas ocasionais antecipadas em algumas 
áreas de Amhara, Benishangul-Gumuz, Oromiya, Gambela e da Região das Nações, 
Nacionalidades e Povos do Sul (SNNPR) terão um impacto negativo nas actividades da 
estação agrícola. Portanto, os agricultores são aconselhados a tomar providências 
adequadas atempadamente, a fim de evitar prejuízos à produção agrícola devido às 
condições desnecessária de humidade do solo na colheita e nas actividades pós-
colheita5.  
 
Região da África Central  
 
24. Burundi: a proposta do terceiro mandato do Presidente Pierre Nkurunziza suscitou 
movimentações massivas de refugiados para os países vizinhos, relatando-se, já, que há 
um total de 211.393 refugiados burundianos e requerentes de asilo que chegam aos 
países vizinhos da RDC, Tanzânia, Ruanda, bem como Uganda e Zâmbia, desde Abril de 
2015. 375 famílias são Deslocados Internos devido às chuvas fortes na Província de 
Bujumbura, ao passo que 14804 de pessoas (2995 famílias) são Deslocados Internos em 
famílias acolhedoras nas províncias de Kirundo e Makamba6. A situação em Burundi 
permanece volátil, com incidentes contínuos de violência esporádica no país. Embora 
algumas partes do país foram poupadas de violência, ataques de granadas e confrontos 
entre os grupos da oposição e o governo continuam a ocorrer regularmente na capital7. 

 
25. Na República Centro Africana, desde alguns anos à esta parte, a ilegalidade 
persiste nas regiões central e norte da RCA. Isto dá-se como resultado da crescente 
presença de ex-Seleka, anti-Balaka, Révolution Justice e pastoralistas monádicos. Estes 

                                                        
5
 Análise do Sistema de alerta prévio e de resposta prévia, Dezembro de 2015 – Governo da Etiópia  

6
 Relatório da OIM, Outubro de 2015 - Burundi 

7
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grupos estão envolvidos em mortes violentas, violações sexuais e incêndio de casas, 
tornando as populações nessas regiões altamente vulneráveis e vivendo em constante 
medo de serem atacadas. Em Bangui, após meses de relativa acalmia, a recente 
renovação da violência causou a morte de algumas pessoas e o ferimento grave de 
outras, resultando em pelo menos 40.000 Deslocados Internos, com um total de mais de 
399.000 Deslocados Internos no país. O acesso humanitário continua dificultado, 
enquanto que persistem os ataques contra trabalhadores humanitários, inclusive 
ameaças preocupantes de rapto. 
 
26. Trata-se de uma crise humanitária na parte leste da DRC, onde mais de 1,6 
milhões de pessoas encontram-se deslocadas devidos aos ataques e conflito armado. 
Mais de 744 pessoas encontram-se deslocadas nas províncias a norte do país, sendo 
Kivu do Norte a mais afectada. Durante os últimos 18 meses, o número de pessoas que 
retornou às suas casas no leste do país reduziu consideravelmente, muitos dos quais 
alegando o medo e a insegurança. 
 
 A Bacia do Lago Chade 

 
27. Boko Haram (“Proibido o Ensino Ocidental”) é um grupo rebelde líder, que tem 
como intuito criar um estado islâmico nas regiões predominantemente islâmicas do norte 
da Nigéria. Os ataques do Boko Haram alcançaram todo a região do Lago Chade, 
afectando igualmente os Camarões, Chade e Níger. As autoridades nigerianas têm vindo 
a lutar contra o Boko Haram desde 2009. Desconhece-se o número exacto, entretanto, a 
força do Boko Haram é estimada em cerca de 15.0008. Em Março, o Boko Haram jurou 
lealdade ao Estado Islâmico. Acredita-se que ultimamente o grupo se esconde na região 
do Lago do Chade e na floresta de Sambisa9. 

  
28. A violência de Boko Haram causou o deslocamento de cerca de 2,2 milhões de 
pessoas10, restringiu a circulação, impediu o fornecimento de alimentos, dificultou 
seriamente o acesso aos serviços básicos e limitou as actividades agrícolas. Na Nigéria, 
as pessoas afectadas pela violência em Adamawa, Borno e Yobe, bem como nos estados 
vizinhos de Bauchi, Taraba e Gombe encontram-se em necessidade urgente de 
protecção, abrigo, alimentos e acesso aos serviços de saúde e educação. Cerca de 9,7 
milhões de pessoas, incluindo Deslocados Internos encontram-se nas 34 áreas mais 
afectadas pela insurgência de Boko Haram11. A população inteira no nordeste da Nigéria, 
ou seja, 24,5 milhões de pessoas estão indirectamente afectadas; 4,6 milhões 
encontram-se em necessidade de ajuda humanitária, incluindo 461 crianças abaixo dos 
cinco anos de idade. O repatriamento contínuo de refugiados nigerianos, em particular, 
nos Camarões e as operações de combate à insurgência têm a probabilidade de 
aumentar o número de deslocados com necessidade de ajuda humanitária até 100.000 – 
250.000. O governo da Nigéria anunciou planos para iniciar com o encerramento dos 
campos de Deslocados Internos no estado de Adamawa no final do ano e em Janeiro no 
estado de Borno. Há um risco de que os Deslocados Internos sejam forçados a retornar. 
A contar de 1 de Novembro de 2015, 12.592 Nigerianos retornaram, na sua maioria após 
terem estado entre oito meses no Chade e Camarões. 

 
29. A situação de segurança na região de Lac, que inclui o nordeste da Nigéria, o leste 
do Chade, o extremo norte dos Camarões e Sul do Níger continua a causar o 

                                                        
8 Amnistia, 13/04/2015 
9 AFP, 23/10/2015 
10 OM, 31/10/2015 
11 OIM 31/10/2015 
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deslocamento de civis e o impedimento do acesso às populações afectadas, sobretudo, 
nas áreas remotas. 
 
30. Os Camarões acolhem 158.316 Deslocados Internos12. 87% foram deslocados em 
virtude da violência relacionada com Boko Haram e 13% pelas inundações e outras 
catástrofes naturais. 49% dos Deslocamento Internos ocorreram em 2015. Estima-se que 
84% vive no seio das comunidades acolhedoras, ao passo que 16% vive em 
assentamentos espontâneos. Logone-et-Chari acolhe a maioria dos Deslocados Internos 
(91.930), Mayo Danay com 26.670, Mayo-Sava com 18.094 e Mayo-Tsanaga com 
18.020. As principais movimentações continuam a ocorrer no Extremo Norte. Algumas 
localidades ficam vazias ao anoitecer, porquanto os residentes afugentam-se para o mato 
com receio dos ataques do BH13. Os Camarões também acolhem mais de 314.000 
refugiados, principalmente da Nigéria e República Centro Africana. Até 30 de Novembro, 
65.109 refugiados nigerianos encontravam-se registados nos Camarões14. Na maioria 
das localidades, o número de refugiados e de cidadãos de países terceiros excede a 
população. As comunidades acolhedoras e os refugiados estão a competir relativamente 
aos recursos já inadequados e às condições de vida tornaram-se muito difíceis para 
todos. 

 
31. No Chade, a região Lac presenciou pelo menos 52.000 pessoas de que se 
estimam ter-se deslocado desde o dia 21 de Julho, na sequência do aumento da violência 
e evacuações. O conflito do BH na Nigéria forçou o retorno de cerca de 12.000 
Chadianos, desde Janeiro de 2015. 3.400 retornados da Nigéria vivem em Dar Al Nahim, 
próximo de Dar es Salaam. Além disso, há cerca de 5.000 – 15.000 retornados sem 
registo. O acesso às populações afectadas continua dificultoso. As ilhas ao oeste e norte 
de Bagasola continuam a enfrentar grandes constrangimentos devido à insegurança15. As 
populações dessas áreas enfrentam dificuldades de chegar às cidades de Bagasola e 
Bol, onde estão localizados os serviços importantes, incluindo hospitais.  

 
32. O Níger enfrenta crises múltiplas de deslocamento. A violência do BH causou o 
deslocamento de 150.000 pessoas na região de Diffa, incluindo 50.000 Deslocados 
Internos e cerca de 100.000 refugiados nigerianos. A instabilidade na Líbia provocou o 
retorno de cidadãos do Níger em situação de vulnerabilidade e fez com que migrantes de 
outras nacionalidades transitassem através do país, alguns dos quais viram-se 
abandonados em necessidade de protecção e assistência nas cidades de trânsito, 
incluindo Agadez. 

 
33. Até 25 de Novembro, houve deslocamentos de mais 2,2 milhões de pessoas 
devido a conflitos e mais de 170.000 refugiaram-se para o exterior. O repatriamento 
contínuo de refugiados nigerianos, em particular dos Camarões e, as operações 
contínuas de combate à insurgência têm a probabilidade de aumentar o número de 
deslocados em necessidade de ajuda até 100.000–250.00016. O governo da Nigéria 
anunciou planos para iniciar com o encerramento dos campos de Deslocados Internos no 
estado de Adamawa no final do ano e em Janeiro no estado de Borno. Há um risco de 
que os Deslocados Internos serem forçados a retornar. A contar de 1 de Novembro de 
2015, 12.593 Nigerianos retornaram, na sua maioria após terem estado entre oito meses 
no Chade e Camarões. A situação de segurança na Região de Lac no Chade continua a 
dificultar o acesso às populações afectadas, sobretudo em áreas remotas.  

                                                        
12 OIM, 27/11/2015 
13 OIM, 27/11/2015 
14 ACNUR, 30/11/2015 
15 UNOCHA, 06/11/2015 
16 OCHA, 19/11/2015 
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POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA  
 
34. A insurgência do Grupo Islâmico Armado Boko Haram‟s (BH) no nordeste atingiu o 
seu auge em 2014, altura em que foram declaradas 7.711 mortes. Entre Janeiro e 25 de 
Novembro de 2015, cerca de 420 incidentes relacionados com BH e 8.490 mortes foram 
reportados na Nigéria, sendo a sua maioria nos estados de Borno, Adamawa e Yobes, 
com outros estados nas redondezas. Cerca de metade dos incidentes, ou seja, 184, 
foram contra civis e resultou na morte de 5.215. 

 
35. Desde o fim de 2014, o conflito tomou uma dimensão mais regional, com ataques 
nos Camarões, Chade e Níger e uma força multinacional fortalecida. As ofensivas 
militares em 2015 voltaram a ganhar território na Nigéria pelo BH, no entanto, o grupo 
continua a manter redutos em áreas difíceis de aceder, incluindo a floresta de Sambisa, 
as Montanhas de Mandera as Ilhas do Lago Chade. Ao enfrentar as ofensivas das Tropas 
Militares da região da Bacia do Lago Chade, coordenadas pela Força Conjunta 
Multinacional (MNJTF), o Boko Haram mudou as suas tácticas, focalizando a sua 
estratégia em ataques esporádicos a áreas que não teve como alvo anteriormente, 
incluindo bombardeamentos suicidas. Até 25 de Novembro de 2015, mais de 90 ataques 
suicidas foram registados na região em 2015, em comparação com 38 durante todo o ano 
de 2014. Em Outubro, pelo menos 548 pessoas morreram vítimas de violência 
relacionada com o BH, incluindo 235 que morreram em 17 incidentes resultantes de 
violência contra civis. Em Setembro, 282 pessoas morreram em 13 ataques do BH contra 
civis. Julho foi o mês em que se registou mais mortes, desde Março, registando-se 980 
fatalidades devido à violência. 

 
36. Desde o envolvimento dos Estados-membros da região do Lago do Chade e da 
Comissão da União Africana na resolução da crise, com a operacionalização das Forças 
Conjuntas Multinacionais em Junho, várias cidades foram retomadas do BH e reféns 
resgatados, embora grande parte do nordeste contínua perigosa e registando-se ataques 
contra civis. Estes sucessos recentes na luta contra o BH, supostamente, estão a 
melhorar a moral das Tropas Militares, que era, deveras, baixa. A Liderança Regional, as 
mudanças em termos de comando e aperfeiçoamento do equipamento consideram-se 
terem aumentado a capacidade do exército. Contudo, ainda há muito por fazer em termos 
de coordenação das tropas e outras medidas para combater o terrorismo na região, 
inclusivamente melhorias no sector judiciário, o envolvimento das comunidades locais e a 
luta contra a pobreza e a radicalização na região, sobretudo, entre a camada jovem. 
 
Região da África Ocidental    
 
37. Nigéria: Além do caos causado pelo Boko Haram, a Nigéria vivenciou chuvas 
agravadas pela ruptura de barragens nalguns estados, resultando em inundações em 
toda a Nigéria. De acordo com a Agência Nacional de Orientação, um total de 100.420 
tornaram-se deslocados. Casas e outros edifícios foram arrastados e, algumas áreas 
agrícolas inundadas. Tal como relatado recentemente pelo Banco Mundial, espera-se que 
os efeitos das alterações climáticas sobre a Bacia do Rio Níger, onde muitas das regiões 
propensas a inundações de encontram, virão a ser abrangentes, incluindo um aumento 
da elevada variabilidade de chuvas na região, exacerbada por inundações e estiagem17. 
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38. A situação de segurança volátil no norte do Mali continua a ter um impacto 
devastador sobre os civis, debilitando o retorno dos refugiados, afectando os mercados, e 
impedindo a restauração completa dos serviços básicos. Cerca de 133.000 refugiados 
malianos permanecem na Mauritânia, Níger e Burkina Faso e mais de 80.000 malianos 
continuam deslocados. o nível elevado de insegurança no norte do Mali, também causa 
grande impacto sobre a habilidade dos trabalhadores de ajuda humanitária de aceder os 
necessitados.18   

 
39. Níger: a assinatura do Acordo de Argel ocasionou passos significativos em partes 
do Mali, contudo não derivou o fluxo para o Níger, tratando-se, assim, de uma 
preocupação e evolução inesperada que estão a colocar pressão sobre as operações 
humanitárias no Níger. O número de refugiados que vai chegando, já atingiu um recorde 
histórico de 54.000 registados no princípio do mês de Novembro e mais de 3.000 a 
espera de registo. 
 
40. A Serra Leoa, registou chuvas torrenciais em Setembro de 2015 que causaram a 
ruptura das margens dos seus rios e a destruição de oito comunidades em Bo e duas 
administrações municipais nos distritos de Pujehun e sul da Serra Leoa. Dá-se conta que 
as comunidades afectadas estão a perder imóveis e são expostas às chuvas sem 
saneamento básico adequado, outras são evacuadas e tomam abrigo em escolas 
vizinhas. As comunidades afectadas encontram-se inacessíveis, sendo que a ajuda 
humanitária não chega às pessoas vulneráveis. A Organização Mundial da Saúde 
declarou a Serra Leoa livre das transmissões do Ébola em Novembro passado de 2015. 
 
41. Positivamente, a região da África Ocidental testemunhou o declínio significativo na 
incidência da proliferação da Doença do Vírus Ébola. Na semana que terminou a 11 de 
Outubro, não houve casos confirmados na Guiné, Libéria e Serra Leoa. Até 9 de Outubro, 
a Libéria havia passado 89 dias sem nenhum caso. Os últimos pacientes da Doença do 
Vírus Ébola na Serra Leoa tiveram alta a 26 de Setembro, ao passo que a última data em 
que a Guiné relatou sobre casos, foi a 27 de Setembro. A Interagência de Colaboração 
sobre o Ébola reconheceu a importância de se preservar as capacidades fortes nacionais 
e internacionais que tenham a capacidade para responder a essas erupções em toda a 
região. 

 
42. Benim: através de um programa de alimentação escolar bem-sucedido, o PAM, 
com os seus homólogos do Governo, têm estado a criar cantinas escolares, 
especialmente em distritos visados onde a segurança alimentar persiste e a matrícula 
líquida é particularmente baixa. Os estudantes nas escolas visadas recebem uma 
refeição quente por dia. O programa visa aumentar as taxas de matrículas e de 
frequência, o rácio de raparigas matriculadas em relação aos rapazes nas escolas, bem 
como reduzir as taxas de desistência. Tal contribui para a concretização do ensino 
primário universal e para os Objectivos 1, 2 e 3 de Desenvolvimento do Milénio. O PAM 
promove a apropriação das cantinas por parte da comunidade.  
 
Região da África Austral  
 
43. Esta região é tipicamente afectada por catástrofes naturais, nomeadamente 
estiagem e inundações. Com o actual El Nino que afecta o continente, o impacto sobre a 
região já se faz sentir, especialmente, no que abarca a produção de alimentos e a falta de 
água. 
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44. Malawi, um produtor de milho tipicamente auto-suficiente, sofreu um pobre 
desempenho em termos de colheitas no ano em curso, devido à um início errático da 
época de chuva, seguida dos danos das inundações severas em metade da parte sul do 
país e, devidos aos períodos secos prolongados em grande parte do país para a segunda 
parte do período. O período seco prolongado e as inundações afectaram a produção do 
milho, amendoins e arroz, bem como culturas de rendimento tais como algodão e tabaco, 
deixando 2.8 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar.  

 
45. Moçambique: em 2014, Moçambique foi vítima de inundações que atingiram 
níveis históricos elevados, causando danos desastrosos a infra-estruturas e isolando 
comunidades inteiras, fazendo com que a avaliação das necessidades e a distribuição de 
bens de ajuda humanitária só fosse possível por via aérea nalgumas localizações. 
Infelizmente, antes que pudessem recuperar completamente o El Nino já voltou a assolar 
o país. 
 
46. Na África do Sul, uma estiagem severa e uma onda de calor escaldante estão a 
assolar o sector agrícola daquele país, visto que a região prepara-se para ocorrências do 
El Nino. Peritos meteorológicos descrevem a estiagem como a pior em 23 anos na África 
do sul. O governo colocou de parte 25 milhões de dólares norte-americanos para atender 
à escassez de água. Isto inclui o envio de cisternas móveis de água para as comunidades 
afectadas, bem como perfurações19. 
 
47. O Zimbabwe continua a enfrentar um dos maiores défices nacionais da produção 
do milho na região, conduzindo a requisitos significativos de importação para o período 
de consumo 2015-2016. Até à data, 245.000 toneladas métricas de grãos forma 
formalmente importadas entre Abril e Agosto de 2015. As importações informais que do 
milho quer da farinha de milho continuam a em afluxo20. 

 
48. Namíbia: Pelo menos 370.000 populações estão em risco de insegurança 
alimentar e de insegurança dos meios de subsistência. Os impactos dos riscos 
caracterizam-se por reduzidas oportunidades de emprego no sector agrícola em 5% - 
70% e reduzida produção de milho em 90% nas zonas de planície de milho e de 
subsistência do gado, cobrindo as planícies do Zambeze e as regiões do Leste e Oeste 
de Kavango. Há um fornecimento limitado e tardio dos serviços subsidiados de lavoura 
pelo Ministério da Agricultura para as famílias menos resilientes devido ao impacto 
cumulativo das inundações e das secas ao longo dos anos. Como recomendação, deve-
se considerar a prestação de assistência alimentar orientada no período que vai até 
Março de 2016, para as famílias que enfrentam um défice na protecção dos seus meios 
de subsistência. Produções de sementes melhoradas de milho por irrigação pela Green 
Scheme durante a época baixa para a próxima época de colheita a ser implementado 
conforme aprovado no programa intercalar de combate à seca. A implementação das 
medidas de médio e longo prazo estipuladas no programa intercalar de combate à seca 
(incentivos de comercialização do gado, transportes e locação de terrenos para 
pastagem, forragens/feno para o gado e serviços de saúde animal para os agricultores e 
o abastecimento de água) devem prosseguir. Acompanhamento regular dos principais 
indicadores de vulnerabilidade (preços descontínuas, os preços do gado, pastagem, 
água, etc.) 
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49. Madagáscar, em Androy, Atsimo Andrefana e partes das regiões de Anosy, a 
produção de alimentos básicos foi significativamente abaixo da média para o terceiro ano 
consecutivo. A grande probabilidade do actual El Nino continuar até ao fim da época de 
chuvas poderá resultar na queda de chuvas média ou abaixo da média sobre a região do 
sul de Madagáscar, reduzindo a produção de cultivos e as oportunidades de trabalho 
associadas à agricultura21. 

 
50. Zâmbia: Na maior parte do país, espera-se que os resultados da insegurança 
alimentar aguda mínima continuem. No entanto, no sudoeste da Zâmbia, onde as famílias 
dependem dos mercados para o acesso a alimentos básicos mais do que o habitual, e as 
receitas provenientes da venda de gado são limitadas por causa da proibição da 
circulação de gado visando conter a febre aftosa. Tal situação persistirá até Março 2016. 
A distribuição de ajuda alimentar nestas áreas está em curso. Os preços do milho e das 
refeições continuam mais elevados em comparação com o ano passado e a recente 
média quinquenal, devido às reservas de produtos alimentares de base abaixo da média 
e à alta procura regional de milho na Zâmbia. Numa tentativa de reduzir os preços da 
farinha de milho, o Governo irá fornecer milho a partir da Agência de Reserva Alimentar a 
um preço abaixo do mercado (K1.7/Kg) aos moleiros a partir de meados de Novembro. 
Embora os preços possam estabilizar-se ainda continuarão altos e acima da média de 
cinco anos até Março. As famílias agrícolas estão avançadas nas actividades de 
preparação de terra, valendo-se das recentes chuvas generalizadas, sendo que algumas 
estão a começar a comprar insumos subsidiados pelo Governo, embora esses insumos 
ainda não estejam disponíveis em todos os distritos. As famílias que possuem gado estão 
a vender algum gado para comprar o adubo mais caro do mercado visto que o fertilizante 
subsidiado é insuficiente (quatro sacos por agricultor como nos anos anteriores) 22. 
 
III. DESAFIOS: 
 
51. O financiamento permanece um grande desafio para os programas humanitários 
em África, tendo em conta a mudança das atenções para outras partes do mundo, 
sobretudo, com afluxo de refugiados da Síria, Iraque e Afeganistão. 
 
IV. CONCLUSÕES: 
 
52. Embora as catástrofes naturais não podem ser evitadas na sua totalidade, os seus 
efeitos podem ser mitigados de forma a evitar crises humanitárias devastadoras. As 
soluções duradouras permanecem a única panaceia às crises humanitárias em África. 
Por conseguinte, as soluções políticas devem continuar a estar no centro do diálogo 
humanitário. África deve encontrar uma forma inovadora de financiamento dos seus 
programas humanitários, visto que a confiança excessiva na ajuda externa, já não pode 
ser realística. 

                                                        
21

 Rede de Sistemas de Alerta Rápido sobre Fome (FEWS NET), Outubro de 2015, Actualização sobre a Monitorização 

Remota do Madagáscar  
22

 FEWS, Novembro de 2015, actualização da perspectiva de segurança alimentar da Zâmbia 
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ABREVIATURAS  

 
UA   União Africana  
CUA  Comissão da União Africana 
CADHP Comissão Africana para o Direito do Homem e dos Povos  
CEA   Comunidade Económica de África 
MAAP  Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares  
IAR  Instituto Africano de Reabilitação 
IAS  Instituto Africano de Solidariedade 
FAEA  Força Africana em Estado de Alerta 
CAP  Processo de Apelo Consolidado 
CCAR Comité Coordenador da UA para a Assistência e Protecção de Refugiados, 

Repatriados e Pessoas Deslocadas Internamente 
CCHA  Comité Coordenador para a Acção Humanitária 
CCD  Centro para o controlo de Doenças  
CENSAD Comunidade dos Estados Sahelo-Sarianos 
CERF  Fundo Central de Resposta de Emergência 
CIDO   Direcção da Sociedade Civil e Diáspora 
COMESA Mercado Comum da África Austral e Oriental  
DCI  Direcção de Comunicação e Informação 
DDRR  Desarmamento, Desmobilização, Reinserção e Reabilitação 
DRR  Redução do Risco de Catástrofes Naturais 
DAP   Departamento de Assuntos Políticos  
CAO  Comunidade da África Oriental  
ECOSOCC  Conselho Económico, Social e Cultural da União Africana 
CEDEAO Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental  
FAO  Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
HANDS Assistência Humanitária e Apoio às Catástrofes Naturais  
ICGLR Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos  
CICV   Comité Internacional da Cruz Vermelha 
PDI  Pessoas Deslocadas Internamente 
IFRC  Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.  
IGAD  Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento 
DHI  Direito Humanitário Internacional. 
IOM  Organização Internacional de Migração 
IPU  União Interparlamentar 
NEPAD Nova Parceria para o Desenvolvimento de África 
OUA  Organização da Unidade Africana  
PAP  Parlamento Pan-africano 
PCRD  Política de Reconstrução e Desenvolvimento Pós-conflito, 
CRP  Comité dos Representantes Permanentes 
POC  Protecção de Civis 
CER  Comunidades Económicas Regionais  
SADC  Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 
VSBG  Violência Sexual e Baseada no Género 
AMU   União do Magrebe Árabe: 
NU  Nações Unidas 
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UNECA Comissão Económica das Nações Unidas para a África  
ACNUR  Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
UNICEF  Fundo das Nações Unidas para a Infância 
UNOCHA Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas 
PAM   Programa Alimentar Mundial 
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I. Introdução 

 
1. O Acto Constitutivo do União Africana toma nota do facto de que o flagelo dos 
conflitos em África constitui um impedimento importante para o desenvolvimento 
socioeconómico do continente. Reconhece igualmente a necessidade de promover-se a 
paz, a segurança e a estabilidade como pré-requisitos para a agenda de desenvolvimento 
e integração de África. 
 
2. A Política Quadro Humanitária da União Africana (o Quadro) complementa a 
Arquitectura Africana de Paz e Segurança (APSA), a Arquitectura Africana de 
Governação e várias iniciativas internacionais relevantes sobre actividades humanitárias 
em África. O Quadro reconhece as existentes normas internacionais e padrões sobre 
vários aspectos e âmbito da acção humanitária. Ele reconhece ainda as ligações entre a 
assistência humanitária, paz e segurança, calamidades naturais e provocadas pelo 
homem e as questões de desenvolvimento. 
 
3. O Quadro fornece um quadro abrangente e grandes intenções da União Africana. 
A política não aborda as questões processuais e de processo. Assim, o Quadro 
estabelece uma abordagem estratégica e orientações de apoio aos principais propósitos 
da acção humanitária: preservar, proteger e salvar vidas, aliviar o sofrimento e 
reforçar a segurança física e dignidade humana. O Mecanismo também complementa 
e apoia as políticas dos Estados-membros da UA, Comunidades Económicas Regionais 
(CER), Comunidade Internacional, Agências das Nações Unidas (ONU), Cruz Vermelha e 
Movimento do Crescente Vermelho, ONG nacionais e internacionais e outros actores e 
intervenientes humanitários.  
 
4. Como resultado de conflitos, calamidades naturais e provocadas pelo homem, 
África acolhe um grande número de pessoas deslocadas, ao mesmo tempo que se nota 
claramente deslocamento forçado por projectos de desenvolvimento. Por isso, a UA se 
preocupa em, através desse mecanismo e de acordo com os instrumentos relevantes da 
UA sobre protecção e assistência a:  
 

a. Apoiar os esforços dos Estados-membros para proteger e assistir às populações 
deslocadas; 

b. Fortalecer os seus mecanismos institucionais e capacidades relativamente à 
protecção e assistência das populações deslocadas e de outras categorias de 
populações afectadas;  

c. Colaborar e encorajar os Estados-membros a colaborarem entre si e com as 
organizações internacionais e agências humanitárias, organizações da sociedade 
civil e outros relevantes actores de acordo com os seus mandatos; 

d. Apoiar medidas tomadas pelos Estados-membros e as CER para proteger e 
assistir as populações deslocadas e afectadas; 

e. Encorajar os Estados-membros e as CER para partilharem informações com a 
União Africana e os seus relevantes Órgãos sobre a situação humanitária nos seus 
países, especialmente sobre a situação das pessoas deslocadas à força em África; 

f. Instar os Estados-membros a assinarem, ratificarem e promulgarem as 
necessárias leis e políticas para implementar os relevantes instrumentos de 
protecção da UA; 

g. Encorajar os Estados-membros para cooperarem e apoiarem o Relator Especial da 
Comissão Africana sobre os Direitos do Homem e dos Povos para Refugiados, 
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Retornados, DI e requerentes de asilo no tratamento de questões das pessoas 
deslocadas à força; 

h. Encorajar todos os parceiros relevantes para honrarem as suas obrigações 
relativas ao apoio humanitário aos refugiados, requerentes de asilo, retornados, 
apátridas e Deslocados Internos;  
 

i. Promover medidas especiais visando a protecção das mulheres, grupos 
vulneráveis, especialmente crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência nas 
situações humanitárias. 

 
II. Contexto e Justificação 

 
5. Desde a criação da Organização da Unidade Africana (OUA), África tem sido 
flagelado por estas crises humanitárias. Durante muitos anos passados, a União Africana 
esteve comprometida com uma agenda de migração progressiva que reconhece a 
contribuição positiva de migrantes para o crescimento inclusivo e o desenvolvimento 
sustentável. Em Junho de 1969, a OUA adoptou a Convenção que Regula Aspectos 
Específicos de Problemas de Refugiados, que tinha como base a cultura africana de 
hospitalidade e solidariedade como uma solução pan-africana às crises humanitárias dos 
refugiados. A Conferência de Arusha de 1979 e as duas Conferências Internacionais 
sobre os Refugiados em África (1991 e 1994) reforçaram os princípios básicos plasmados 
na Convenção da OUA sobre Refugiados. A partir da Conferência de Arusha, a OUA/UA 
convocou mais de cinco reuniões de alto nível, incluindo as realizadas em Adis Abeba em 
1994, Cartum em 1998, Banjul, Gâmbia e Ouagadougou em 2006 e Kampala em 2009. 
Estas conferências deliberaram exaustivamente sobre a matéria e produziram 
documentos com principais posições e declarações sobre crises humanitárias em África. 
 
6. Desde então, a África e o mundo em geral enfrentam uma mudança rápida do 
panorama humanitário. África continua a ser uma região onde se realiza 75% da 
actividade humanitária. A região continua a enfrentar cada vez mais crises humanitárias 
exacerbadas pelo aumento dos efeitos das alterações climáticas.  
 
7. A situação humanitária geral e a resposta em África, portanto, permanece um 
desafio e é de grande preocupação, a menos que crie um mecanismo eficaz. Isto resultou 
num grande número de deslocamentos, incluindo refugiados e Deslocados Internos (DI) 
causados por conflitos, projectos de desenvolvimento, calamidades naturais e 
provocadas pelo homem, entre outros. 
 
8. As grandes tendências e projecções futuras também são preocupantes. Por 
exemplo, projecta-se que até 2015/25 as pessoas afectadas anualmente pelas 
calamidades irão duplicar de 250 milhões por ano a mais de 375 milhões. Até 2030, o 
crescimento da população mundial ocorrerá nas zonas urbanas dos países de rendimento 
baixo. A população urbana irá atingir um pico de 5 biliões em 2050, de 3,5 biliões hoje, 
737 milhões em 1950, e África, com 4% da população urbana em 1950, terá 15% em 
2030, 1,3 biliões em 205023. Estas grandes tendências representam ameaças graves que 
podem corroer as conquistas sociais e económicas que o continente registou. 
 
9. Apesar de todos estes desafios e esforços, áfrica ainda não tem um quadro de 
política humanitária abrangente e global. Os mecanismos de gestão de ajuda humanitária 
e alívio de calamidades são, todavia, bastante fracos e insuficientes. Estes mecanismos 

                                                        
23

 Relatório Mundial sobre Catástrofes, 2010 
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requerem melhoria, coordenação e consolidação. O presente Quadro, o primeiro 
instrumento do género jamais estabelecido, procura preencher estas lacunas referidas. 
 
10. Os desafios humanitários em África são exacerbados pela erosão do respeito dos 
principais princípios humanitários que existem em situações de conflito, na 
implementação de projectos de desenvolvimento, nas calamidades naturais e provocadas 
pelo homem. Este Quadro também pretende, portanto, apoiar e reforçar o respeito e 
observância dos princípios humanitários e respeito do direito internacional.  
 
11. O apoio e reforço dos princípios humanitários e o fortalecimento, a coordenação e 
consolidação destes mecanismos exigem uma abordagem coordenada multidimensional. 
Além disso, à luz do papel necessário do exército nas situações humanitárias e de 
catástrofes, este Quadro irá igualmente procurar reforçar a coordenação da ajuda 
humanitária, incluindo a coordenação civil militar esta esfera.  
 
12. De forma a garantir uma acção humanitária oportuna e efectiva, as actividades da 
UA devem ser complementadas por um mecanismo de coordenação apropriado no seio 
da Comissão da União Africana, das Comunidades Económicas Regionais, dos Estados-
membros, sociedade da Cruz Vermelha e Movimento Crescente Vermelho. Por isso, o 
Quadro oferece a UA, outros actores humanitários e intervenientes, uma abordagem 
estratégica e orientações para o reforço de capacidades para preparação, resposta e 
mitigação para fazer face às situações humanitárias. 
 

III. Visão Estratégica 

 
13. Os objectivos principais da acção humanitária da UA são: preservar, proteger e 
salvar vidas, aliviar o sofrimento e aumentar a segurança física e humana bem como a 
dignidade das pessoas afectadas pelas crises humanitárias. A introdução desta política, 
portanto, pretende fortalecer a governação da assistência humanitária africana através do 
reforço do papel e mandato da UA, proporcionado abordagens estratégicas e orientações 
para os esforços liderados pela União Africana em conformidade com os Valores Comuns 
Africanos e as normas e padrões estabelecidos para a acção humanitária no continente 
Africano, em respeito total do direito internacional e, por outro lado, em reforço da 
responsabilidade primária, dos Estados-membros através do fortalecimento das suas 
capacidades de resposta, prevenção, de previsão e de adaptação. 
  

IV. Objectivo, Âmbito e Aplicabilidade  

 
14. O propósito do Quadro é o de criar uma abordagem estratégica e orientações para 
a coordenação e apoio do envolvimento da UA nos seus esforços de aviso prévio e de 
prevenção, ao abordar as principais causas e soluções duradoiras, garantindo 
preparativos adequados para responder e lidar com as causas fundamentais e os 
impactos dos desafios humanitários no continente. Isto será feito em conformidade com 
os principais propósitos da acção humanitária da UA acima mencionados.  
 
15. Com total respeito ao princípio de responsabilidade primária dos Estados-
Membros, de acordo com os princípios do Direito Internacional, o Quadro complementa e 
apoia as políticas humanitárias dos Estados-membros da UA, das Comunidades 
Económicas Regionais (CER), da Comunidade Internacional, incluindo Agências da ONU, 
Cruz Vermelha, Movimento do Crescente Vermelho, ONG nacionais e internacionais e 
outros actores e intervenientes humanitários.  
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16. Este Quadro é aplicável a qualquer trabalho humanitário e intervenções da UA em 
África, incluindo a Diáspora, Sector Privado, Filantropismo Africano e em conformidade 
com as normas e padrões humanitários.  
 

V. Objectivos 

 
17. Os objectivos do Quadro são:  
 

a. com total respeitos às legislações nacionais, proteger, assistir e apoiar em 
casos de conflito, projectos de desenvolvimento e calamidades naturais e 
provocadas pelo homem, pessoas necessitando de assistência humanitária, 
tomando em consideração as especiais necessidades de mulheres e de 
grupos vulneráveis tais como crianças, jovens, idosos e pessoas com 
necessidades especiais; 
 

b. apoiar e promover a prevenção e o alívio de abusos e seus efeitos e o 
restabelecimento de condições dignas de vida; 

 
c. apoiar as capacidades das CER e dos Estados-membros nas suas respectivas 

responsabilidades e mandatos em conformidade como o direito internacional a 
fim de desenvolver resiliência segundo o contexto particular das comunidades 
contra conflitos, calamidades naturais e provocadas pelo homem, 
especialmente aqueles que debilitam a segurança e o desenvolvimento 
sustentável, de modo que não alterem o estatuto legal dessas comunidades; 

 
d. promover o diálogo humanitário e criar espaço propício uma acção humanitária 

coordenada e para  partilha de boas práticas; 
 

e. reforçar a coordenação humanitária, sempre que for apropriado, incluindo a 
coordenação humanitária civil e militar e com os líderes tradicionais, grupos de 
mulheres, religiosos e as comunidades acolhedoras, que criará uma interacção 
apropriada sobre a paz, segurança e programas de transição para tratar as 
causas profundas da insegurança e vulnerabilidade; 

 
f. promover a protecção dos apátridas ou pessoas em risco dos casos de 

apátrida, e promover a resolução dos casos de apátrida e direito à 
nacionalidade, em conformidade com a Convenção Internacional de 1961 
sobre a Redução dos casos de Apátrida; relevantes instrumentos da UA e Leis 
nacionais; 

 
g. fortalecer a planificação através da pesquisa e de dados fiáveis da gestão e 

troca de informações sobre assistência humanitária no apoio aos Estados-
membros e às CER; 

 
h. promover estratégias e medidas para apoiar as comunidades anfitriãs a fim de 

superar o impacto sobre as populações acolhedoras de pessoas deslocadas, 
incluindo medidas específicas para protecção e restabelecimento do meio 
ambiente nas zonas afectadas; e 

 
i. reforçar parcerias e mobilização de recursos.  
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II. Base Jurídica e Institucional 

 
18. A interpretação do presente quadro, as responsabilidades, obrigações, privilégios, 
autoridades e mandatos nele inseridos baseiam-se exclusivamente nos princípios do 
direito internacional, incluindo, mas não só, o Direito Internacional do Refugiado, direito 
Humanitário Internacional, Direito Internacional dos direitos Humanos e Direito Penal 
Internacional, incluindo a jurisdição dos Estados neste contexto, e as legislações 
nacionais dos Estados-membros. Em particular, este Quadro toma em consideração os 
relevantes instrumentos legais regionais e decisões dos Órgãos relevantes da União 
Africana, incluindo, mas não limitado ao/a: 
 

a. Acto Constitutivo da UA24  
b. Protocolo relativo à criação do Conselho de Paz e Segurança da UA (alíneas (b) 

(e) (f) do Artigo 6°, o número 4 do Artigo 12°, a Alínea (f) do Artigo 13° e o Artigo 
15°; 

c. Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos25 e o seu Protocolo sobre os 
Direitos da Mulher;  

d. Carta Africana sobre os Direitos e Bem-estar da Criança; 
e. Protocolo à Carta Africana sobre a criação de um Tribunal Africano dos Direitos 

Humanos e dos Povos26; 
f. Convenção da OUA que rege Aspectos Específicos dos Problemas dos 

Refugiados em África27; 
g. Convenção da UA sobre a Protecção e Assistência a Pessoas Deslocadas 

Internamente em África28; 
h. Orientações da UA sobre a Protecção de Civis nas Operações de Apoio à Paz; 
i. A Política da UA sobre o Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito (PCRD);  
j. A Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.486 (XXI) Sobre as Fontes 

Alternativas de Financiamento da União Africana;  
k. A Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.489 (XXI) Sobre a Criação de uma 

Capacidade Africana de Resposta Imediata a Crises; 
l. A Decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.591 (XVII) de Julho de 2010 sobre a 

Segurança Alimentar; 
m. A Decisão do Conselho Executivo EX.CL/734 (XXI) de Julho de 2012 sobre a 

Capacidade de Risco Africana (ARC); 
n. A Estratégia e Plano de Acção da UA sobre a Redução do Risco de Catástrofes  

 
Direito internacional humanitário 
 
19. A base deste Quadro de Política assenta nos princípios do Direito Internacional 
Humanitário (DIH) e outros organismos de direito internacional. Os Estados-membros da 
União Africana devem esforçar-se para o seu enquadramento interno, promoção e 
aplicação do DIH em situações de conflitos armados. 
 

                                                        
24

  Alínea (f), (g) e (h) do artigo 3ª e Artigo 13ª do Acto Constitutivo da UA, adoptado na 36
a
 Sessão Ordinária da 

Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, 11 de Julho de 2000. Lomé, Togo. 
25

  Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (adoptada a 27 de Junho de 1981, OUA Doc. Cab/LEG/67/3 

ver.5,21 I.L.M 58(1982,  que entrou em força a 21 de Outubro de 1986) 
26

  Adoptada em 10 de Junho de 1998 e entrada em vigor em 24 de Janeiro de 2004 nos seus Artigos 2ª e 3ª. 
27

  Adoptada em 10 de Setembro de 1969, entrada em vigor em 27 de Junho de 1974. 
28

  Adoptada pela Cimeira Especial da UA, realizada em Kampala, Uganda, em 22 de Outubro de 2009. Ainda está por 
entrar em vigor após 15 ratificações.   
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VII. Princípios e Normas  

 
20. Implementação deste Quadro deve orientar-se pelos seguintes princípios:  
 

a. Princípios Humanitários: humanidade, imparcialidade, independência e 
neutralidade; 

b. Responsabilidade do Estado: o papel primário e responsabilidade dos Estados de 
proteger e assistir as populações afectadas dentro do seu território; 

c. Conformidade: Compromisso de aderir às normas e padrões internacionais 
estabelecidos, incluindo as Orientações e Códigos de Conduta reconhecidos pela 
União Africana; 

d. Não-indiferença: Conformidade com as disposições relevantes consagradas no 
Acto Constitutivo da União Africana;29 

e. Solidariedade: A habitual hospitalidade/igualitarismo e solidariedade africanas com 
as pessoas em situação de necessidade e aflição está institucionalizada como 
parte integral da resposta humanitária; 

f. Prestação de contas: A transparência e prestação de contas devem ser aplicadas 
a todas as acções humanitárias; 

g. Participação e apropriação: A participação das populações/comunidades afectadas 
é a pedra angular da planificação e do processo de tomada de decisões na 
resposta humanitária; 

h. Subsidiariedade e complementaridade: Entre a Comissão da União Africana, 
outros Órgãos da União Africana, Estados-membros e CER, ONU, outros actores 
e intervenientes; 

i. Integração do Género: Todas actividades devem ter em conta as dimensões do 
género da acção humanitária; 

j. Grupos Vulneráveis e Pessoas com Necessidades Especiais: Todas actividades 
devem tomar em conta a dimensão relevante da mulher e de grupos vulneráveis, 
especialmente de crianças, jovens, idosos e com necessidades especiais; 

k. Não violabilidade dos trabalhadores, infra-estruturas e instalações humanitárias: 
Os Trabalhadores Humanitários devem trabalhar num ambiente seguro e 
protegido, sem ameaças e/ou intimidação, de acordo com as legislações 
nacionais, acesso, protecção e respeito pelas infra-estruturas e instalações;  

l. Apoio às comunidades acolhedoras: As intervenções humanitárias devem tomar 
em conta o impacto sobre as comunidades anfitriãs como resultado de acolher 
populações deslocadas e tomar medidas adequadas para aliviar o impacto; e   

m. Linhas de Orientação da União Africana na Acção Humanitária.  
 

VIII. INCIDÊNCIA ESTRATÉGICA 

 
A. MECANISMOS DE COORDENAÇÃO 

 
21. A coordenação da acção humanitária da UA em África deve ser multidimensional e 
uma responsabilidade partilhada e deve ser responsabilidade da UA, Estados-membros e 
as CER, envolvendo diversos actores, intervenientes, ferramentas e mecanismos.  

 
 
 
 

                                                        
29

 Acto Constitutivo da UA, Art.º 4. h, i e j. 
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O CRP e o seu Subcomité sobre Refugiados, Retornados e Deslocados 
Internos 
 

22. O CRP, através do seu Subcomité sobre Refugiados, Retornados e Deslocados 
Internos, desempenha o seu papel de acordo com o seu mandato, incluindo o papel de 
supervisão. 

 
Divisão dos Assuntos Humanitários, Refugiados e Deslocados Internos 

23. O Quadro situa o Departamento dos Assuntos Políticos – Divisão dos Assuntos 
Humanitários (HARDP) como a Unidade mais principal para oferecer a coordenação 
política, técnica e material sobre questões humanitárias, e apoio à CUA, Estados-
membros e as CR, incluindo através de:  
 

a. Advocacia para formação apropriada, incluindo preparação para 
emergências e resposta aos níveis nacional e regional;  

b. Reforço de capacidades aos níveis nacional e regional; 
c. Criação de subtilização dos sistemas de alerta prévia e de monitorização; e  
d. Apoio uma maior preparação política e legal dos Estados-membros para 

superar as barreiras legais e/ou regulamentares. 
  

24. O HARDP como o principal ponto focal sobre actividades humanitárias na UA 
deve, com recursos melhorados, proporcionar orientação política, coordenação e outras 
funções necessárias. 
 

Comité de Coordenação de Deslocamento Forçado e Acção Humanitária 
(CCoFDHA) 
 

25. O CCoFDHA (anteriormente CCAR) composto por Estados-membros, CER, 
Entidades da ONU, ONG, e outros actores e intervenientes humanitários, é o principal 
Órgão de Consulta sobre questões humanitárias na UA. O CCoFDHA reúne-se 
bienalmente e quando necessário e presta assistência técnica aos Órgãos relevantes da 
UA. O CCoFDHA respeita a natureza da UA como uma Organização de Estados e o seu 
processo e a sua tomada de decisões deve basear-se nestes princípios. 
 

Coordenação com as Comunidades Económicas Regionais  
 

26. O Quadro apoia os esforços das CER e proporciona uma coerência e coordenação 
estratégicas das actividades humanitárias em África e ao nível regional. As CER como 
componentes da UA devem desenvolver e a manter a sua capacidade operacional de 
resposta às crises humanitárias, enquanto a UA facilitará a interacção e 
interoperacionalidade entre as CER na preparação e resposta humanitária. Os Escritórios 
de Ligação no seio das CER desempenharão um papel importante na facilitação da 
referida interacção de acção humanitária.  
 

Coordenação com a Comunidade Humanitária 
 

27. Sem prejuízo da Resolução 46/182 da ONU, que cria o Sistema Humanitário 
Mundial, o Coordenador de Ajuda de Emergência da ONU (ERC), apoiado pelo Escritório 
da ONU para Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA), desempenha um papel 
importante na acção humanitária em todo o mundo.  
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28. As funções do ERC são exercidas através do Comité Permanente da Inter-agência 
(IASC) que é composto, dentre outros, pelas agências operacionais relevantes da ONU, 
Cruz Vermelha, Movimento do Crescente Vermelho, consórcio de ONG e outros actores e 
intervenientes humanitários, conforme adequadamente descentralizadas em relação a 
Comissão da União Africana. O Quadro fornece uma interface estratégica entre o IASC e 
a UA para uma acção humanitária coordenada aos níveis nacional, regional e continental   
 
29. A UA trabalhará e reforçará esse sistema geral internacional humanitário como 
parte do seu papel de liderança na acção humanitária. Isso inclui o asseguramento de 
contactos regulares entre a Presidente da Comissão da União Anião e o Coordenador do 
Auxílio de Emergência sobre questões humanitárias de preocupação comum.  
 

Coordenação Humanitária Civil-Militar  
 

30. Dentro do contexto humanitário africano, o diálogo e interacção entre os actores 
civis e militares deve ser estabelecido de forma a proteger e promover os princípios 
humanitários, permitir o acesso humanitário, encorajar a coordenação e quando 
apropriado, prosseguir os objectivos comuns. Importa referir que, como último recurso e 
sob a liderança de civis, o uso de meios de defesa militares e civis (MCDA) pode ser 
necessário para o desenvolvimento de actividades humanitárias, particularmente no seio, 
mas não só, do Quadro da Força Africana em Estado de Alerta (FAEA) e suas estruturas 
e instrumentos tais como a Acção Humanitária e o Orientações de Apoio às Catástrofes 
Naturais (HANDS) sobre o papel da FAEA. 
 
31. A UA deve garantir que qualquer uso dos meios de defesa militares e de civis na 
acção humanitária seja limitado no tempo e âmbito, e se oriente pelos princípios 
humanitários e as Orientações de Oslo, orientações do MCDA e outras normas, quadros 
e padrões aplicáveis.  
 

Coordenação Interna da União Africana  
 

32. A Coordenação interna dos esforços da acção humanitária integra-se na Divisão 
de Assuntos Humanitários, Refugiados e Pessoas Deslocadas Internamente, tendo o 
Departamento de Assuntos Políticos como o núcleo. No caso de uma crise humanitária, o 
Departamento de Assuntos Políticos irá coordenar e mobilizar a resposta colectiva da 
União Africana, incluindo coordenação com os Órgãos da União, tais como o Tribunal dos 
Direitos Humanos e dos Povos de Arusha, a Comissão Africana dos Direitos Humanos e 
dos Povos de Banjul e o Relator Especial da UA sobre os Direitos Humanos dos 
Refugiados, Retornados e DI. 

 
Operacionalização de Mecanismos 

33. Para operacionalizar estes mecanismos de coordenação a vários níveis, foi 
realizado o seguinte: ao nível global, a UA deve continuar a realizar as suas Missões e 
os Estados-membros devem destacar as preocupações humanitárias nos fóruns 
internacionais, em particular a Assembleia Geral das nações Unidas, Conselhos dos 
Direitos Humanos, ExCOM do ACNUR; ao nível continental, acontecerá através dos 
órgãos da União estabelecidos tais como relatórios regulares para o Conselho de paz e 
Segurança, Apelos Especiais/de Emergência e Plataformas de Alto Nível, através da 
presidente sobre situações específicas de emergência, avaliações conjuntas e seu 
simpósio humanitário anual, incluindo os Estados-membros, as CER e os Mecanismos 
Regionais. Ao nível nacional e regional, sinergias e ligações idênticas devem ser 
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fortalecidas, incluindo a realização de reuniões regulares entre as CER e Estados-
membros a fim de fortalecer a cooperação entre si.  

 
B. FAESES DA ACÇÃO HUMANITÁRIA DA UA 

 
C. AVISO PRÉVIO 

 
34. No contexto deste Quadro, Aviso Prévio inclui sistemas de monitorização a fim de 
atingir o nível de previsão e recolha de informações sobre as situações humanitárias 
emergentes e em curso. Para este fim, o sistema de Aviso Prévio Continental da UA e os 
Mecanismos Regionais serão utilizados para monitorar e assistir no desenvolvimento de 
aviso prévio para catástrofes e situações humanitárias. 
 
35. O Quadro, portanto, alavanca e encoraja a coordenação dos sistemas de aviso 
prévio e de monitorização a fim de alcançar melhor previsão e recolha de informações 
sobre as situações humanitárias emergentes e em curso. Para este fim, o Sistema 
Continental de Aviso Prévio da UA e os Mecanismos Regionais serão utilizados para 
monitorar e assistir no desenvolvimento de aviso prévio para catástrofes e situações 
humanitárias. 
 
36. O Quadro encoraja o desenvolvimento e integração de ferramenta específica de 
monitorização e avaliação humanitária cobrindo toda a acção humanitária no Sistema 
Continental de Aviso Prévio que abranjam todos os indicadores humanitários, que são 
apropriados para facilitar a acção imediata. Estes esforços não devem depender de um 
mecanismo. Também devem ser desenvolvidos vários níveis de aviso prévios em 
diferentes fases. Estas ferramentas de monitorização e avaliação incluirão dados 
quantitativos e qualitativos e destinam-se a medir os impactos políticos e sociais, bem 
como o desempenho administrativo e os resultados da acção humanitária.   
 
37. Além disso, a UA deve: 
 

a. realizar avaliações regulares conjuntas com Estados-membros com base em 
critérios acordados e monitorar as situações humanitárias nos Estados-
membros a fim de determinar a necessidade de uma solução continental, 
conforme as circunstâncias o exigirem;  

 
b. apoiar os Estados-membros e as estruturas regionais a desenvolver as suas 

capacidades de aviso prévio, incluindo no desenvolvimento de indicadores 
específicos baseados nos respectivos mandatos das CER, de acordo com as 
suas obrigações nos termos do direito internacional e impulsionados por um 
processo de consulta com os Estados-membros. 

 
c.      desenvolver redes nacionais, regionais e internacionais entre os actores e 

intervenientes humanitários para a partilha de informação e Sistema de 
relatórios, com total consideração da soberania dos estados-membros e das 
obrigações internacionais. 

 
d. monitorar e implementar as decisões e recomendações dos Órgãos da UA; 
 
e. implementar o Sistema de informação para áreas propensas a crises; e 
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f.      desenvolver indicadores de aviso prévio para acção imediata como um 
processo a fazer parte da acção humanitária. 

 
PREPARAÇÃO E RESPOSTA 

 
38.  Planos e medidas de contingência serão estabelecidos para preparar, mitigar e 
reduzir os efeitos das diferentes formas de catástrofes. Estas medidas, entre outras, 
incluem mecanismos institucionais que servem como instrumentos para prever e, onde 
possível, evitar catástrofes e minimizar o seu impacto nas populações vulneráveis. Não 
obstante, resiliência não pode inferir resiliências de comunidades a abusos dos seus 
direitos humanos e não constitui uma solução  de facto  que afecte o estatuto legal das 
comunidades ou as force a uma solução duradoura. 
 
39. Serão criadas equipas de emergência que serão compostas por pessoal vindo de 
mecanismos regionais, sub-regionais e nacionais já estabelecidos e apoiadas por 
instrumentos e mecanismos tais como o Centro de Controlo de Doenças, as Linhas de 
Orientações da Gestão de Catástrofes, a Plataforma Africana dos Gestores de 
Catástrofes, a Assistência Humanitária e Apoio de Alívio às Catástrofes Naturais, 
incluindo os mecanismos de aviso prévio sub-regionais. Estes mecanismos institucionais 
criarão Equipas Temáticas de Resposta com base nas capacidades regionais e nacionais 
para prever, prevenir, responder e adaptar, com ênfase em sinergia, ao mesmo tempo 
apoiando-se nas capacidades da Agências da ONU e dos parceiros quando necessário. 
 
40. O Centro para o Controlo de Doenças (CDC) será criado em colaboração com a 
OMS e outras agências e Organizações competentes da ONU e trabalhará com a União 
Africana na resposta a epidemias e pandemias e servirá como uma plataforma para os 
Estados-membros partilharem conhecimentos, procederem ao intercâmbio lições 
aprendidas, reforçar as capacidades, prestar assistência técnica entre si como medida de 
mitigação e prontidão. O Centro será orientado pelos princípios da liderança, 
credibilidade, apropriação, reunião em assembleia, transparência, responsabilização e 
adição de valor. O seu objectivo é (i) estabelecer uma vigilância baseada em eventos 
para detectar potenciais ameaças de doenças de fontes informais e não estruturadas que 
circulam frequentemente fora do sector da saúde oficial; (ii) apoiar os Estados-membros a 
abordar as lacunas no cumprimento do Regulamento Sanitário Internacional, (iii) apoiar a 
prontidão e resposta de emergência da saúde pública e (iv) mapeamento de perigos a 
nível regional e nacional e avaliação de riscos nos Estados-Membros. 
 
41. As Linhas de Orientação da HANDS como um dos instrumentos da Política Quadro 
Humanitária da União Africana proporciona uma plataforma a ASF responder e 
desdobrar-se rapidamente em situações de emergência que possam surgir como 
resultado de catástrofes naturais ou catástrofes provocadas pela actividade humana. As 
Linhas de Orientação delineiam o âmbito da utilização dos meios e capacidades da ASF 
e prevêem desdobramento rápido em caso de catástrofes naturais e humanitárias, em 
conformidade com o Acto Constitutivo da União Africana, o Protocolo que estabelece o 
Conselho de Paz e Segurança e a Quadro de Política para a criação da Força Africana de 
Alerta. 

 
PROTECÇÃO E ASSISTÊNCIA 

42. A protecção, no sentido mais lato, destina-se a assegurar que as autoridades e 
outros actores respondam às suas obrigações e os direitos de indivíduos a fim de 
preservar vidas, a segurança humana, a integridade e dignidade física e moral das 
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pessoas afectadas pelos conflitos armados e/ou outras soluções relevantes à violência 
bem como a catástrofes naturais e provocadas pelo homem. Protecção inclui esforços 
tendentes a prevenir ou por termo a violações actuais ou potenciais do direito 
internacional e de outros organismos de direito ou normas relevantes que protegem seres 
humanos. Acima de tudo, a protecção destina-se a erradicar as causas de violações, ou 
as circunstâncias que a isso conduzem, abordando os violadores. Este Quadro reafirma a 
responsabilidade primária dos Estados de proteger e prestar assistência a pessoas 
afectadas por conflitos, projectos de desenvolvimento, catástrofes naturais e provocadas 
pelo homem, tomando em consideração as necessidades específicas de pessoas mais 
vulneráveis, particularmente refugiados, retornados, requerentes de asilo, Apátridas e 
Pessoas Deslocadas Internamente. 

 
Protecção de Refugiados, Retornados, Apátridas e Deslocadas Internos 

 
43. De acordo com a Convenção da ONU de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados 
e a Convenção de OUA de 1969 sobre Aspectos Específicos dos Refugiados em África, 
refugiados e requerentes de asilo são aqueles que procuram protecção internacional fora 
dos seus países de origem ou de residência. Além disso, a Convenção da ONU de 1954 
sobre a Redução dos casos de Apátridas aplica-se a certas categorias de apátridas que 
não são consideradas nacionais de nenhum estado. A Convenção da UA sobre 
Protecção e Assistência aos Deslocados Internos em África, define Deslocados Internos 
como “pessoas ou grupos de pessoas que foram forçadas ou obrigadas a fugirem ou 
deixarem as suas casas ou locais de residência habitual, em particular como resultado de 
ou a fim de evitar efeitos de conflitos armados e ocupação externa, graves violações dos 
direitos humanos que são consideradas crimes nos termos do direito internacional, ou de 
catástrofes naturais ou provocadas pelo homem, e que não atravessaram fronteira de 
qualquer estado organizado internacionalmente” 30.  
 

44. Todas as pessoas deslocadas têm direito a protecção dos seus direitos humanos e 
assistência pelas leis pertinentes, tendo em mente a protecção especial e necessidades 
de assistência de grupos particulares no seio das populações deslocadas, incluindo 
mulheres e crianças, chefes de família solteiros, menores não acompanhados, pessoas 
com deficiência e com necessidades especiais, pessoas idosas e jovens. As 
necessidades especiais destas categorias de pessoas deslocadas incluem, mas não só, 
protecção contra violência sexual e baseada no género contra mulheres e crianças em 
todas as suas formas, contra fomento de apátridas, escravatura, recrutamento e sua 
incorporação forçada de crianças nas situações de hostilidades, trabalho forçado, tráfico 
e contrabando de seres humanos.  
 

Assistência a Refugiados, Retornados, Apátridas e Deslocados Internos 
 

45. Assistência humanitária dentro do contexto deste quadro refere-se a ajuda e 
acções destinadas para salvação de vidas, alívio do sofrimento e manutenção e 
protecção da dignidade humana durante e o depois de crises provocadas pelo homem, 
projectos de desenvolvimento e catástrofes naturais, bem como para prevenir as crises e 
reforço de prontidão para a ocorrência de tais situações, em respeito total da soberania 
de Estados e do direito internacional.    
 

                                                        
30

 Convenção da UA de 2009 sobre Protecção e Assistência de DI em África. 
 



QUADRO DE POLÍTICA HUMANITÁRIA DA UNIÃO AFRICANA, OUTUBRO 2015 

 

Pág. 16 

 

46. O mecanismo da UA de resposta humanitária coloca as pessoas no centro da 
assistência humanitária. O objectivo estratégico de assistência deve ser o de salvar vidas, 
renovar a esperança através de respostas humanitárias eficazes e atempadas. A 
assistência pode estar subdividida em três categorias – assistência directa e indirecta e 
apoio a infra-estruturas – às populações afectadas e as comunidades acolhedoras. 
 
47. Para que a resposta humanitária seja efectiva ela deve ter como base certos 
princípios. Portanto, assegurar uma acção baseada em princípios dever ser da 
responsabilidade primária do Estado e de todos os actores humanitários envolvidos na 
área no continente devem sustentá-la de acordo com legislação nacional e direito 
internacional. 
 
48. O carácter distinto da resposta humanitária das outras formas de ajuda e 
assistência no continente deve se orientar pelos Ideais, Valores Comuns e Africanos e 
pela doutrina da tradicional hospitalidade africana (Ubuntu), definido no parágrafo 20 do 
presente Quadro, pelos instrumentos relevantes da UA e pelos princípios do direito 
internacional: 
 

a. humanidade – salvação de vidas humanas e alívio do sofrimento onde quer 
que estejam; 

b. imparcialidade – acção unicamente com base de necessidades, sem 
discriminação entre ou no seio das populações afectadas; 

c. neutralidade – acção sem favorecer nenhum lado numa situação de conflito 
armado ou disputa, onde tal acção está a se desenrolar; 

d. independência – autonomia dos objectivos humanitários dos objectivos 
políticos, económicos, militares ou de outra natureza que qualquer actor 
pode sustentar com respeito a áreas onde a acção humanitária está a ser 
implementadas. 
 

49. A assistência em situações de conflito deve guiar-se pelo Direito Humanitário 
Internacional que oferece o quadro para negociar o acesso humanitário com todas as 
partes envolvidas no conflito. O papel do CMC e da FAEA no apoio à acção humanitária 
em situações de catástrofes naturais e de conflito deve orientar-se pelas Linhas de 
Orientação da HANDS. 
 
50. Em caso de crises humanitárias, a resposta deve ser accionada e orientadas pelos 
níveis descritos nas Linhas de Orientação de Gestão de Catástrofes e Cenários definidos 
no Protocolo da FAEA.  
 
51. O acolhimento de populações deslocadas pode ter um impacto económico e social 
de longo prazo que, se não for tratado de forma adequada, pode criar potenciais 
situações de conflitos e de insegurança. Por isso, deve se tomar medidas a fim de 
permitir que as comunidades acolhedoras superem tais impactos e garantam a 
coexistência entre a população deslocada e as comunidades acolhedoras.  
 
52. Portanto, a assistência prestada a populações deve igualmente tomar em conta as 
preocupações dos países e das comunidades acolhedores, para lhes permitir superar o 
impacto de acolher grandes números de populações deslocadas. Serão implementadas 
medidas específicas com participação total das comunidades acolhedoras e o governo 
local para integrar a assistência nos actuais sistemas de prestação de serviço e planos de 
desenvolvimento. Todo esforço deve ser feito no sentido de evitar estruturas paralelas. 
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53. As intervenções de assistência humanitária devem, a partir das fases iniciais, 
tomar em conta as necessidades de longo prazo das populações deslocadas e das 
comunidades acolhedoras. Serão fixados indicadores de referência e denominadores 
mínimos para alcançar este objectivo logo desde o início das intervenções humanitárias e 
que se estenderão para outras fases desse alívio a construção da paz e reconstrução e 
desenvolvimento pós-conflito.  
 
54. Além de protecção e assistência, o presente Quadro reconhece que soluções 
duradoiras para deslocamentos são parte integral do quadro geral de protecção para 
deslocamento forçado. O Quadro, portanto, apoia a UA, os Estados-membros, CER e 
outros intervenientes relevantes na busca e implementação de soluções duradoiras 
apropriadas para pessoas deslocadas. 
 

Protecção e Assistência a Mulheres e Grupos Vulneráveis em Situações 
Humanitárias 

 
55. A maioria das populações deslocadas é composta por mulheres e crianças que 
requerem medidas especiais de protecção, assistência e reintegração, sem afectar as 
suas futuras oportunidades de soluções justas, de autodeterminação e duradoiras ou 
soluções de reinserção nas áreas de residência anterior num processo normal pelos 
países acolhedores bem como sustentáveis e adequadas. Atenção especial deve ser 
prestada a mulheres e crianças, com particular ênfase para as raparigas que, devido a 
circunstâncias específicas e costumes, enfrentam com frequência descriminação na 
obtenção de assistência e acesso a serviços sociais básicos, oportunidades e 
documentos e/ou credenciais em seus próprios nomes. 
 
56. Medidas especiais devem também ser implementadas especificamente com a 
finalidade de proteger e assistir crianças, especialmente os menores não acompanhados, 
que são particularmente vulneráveis a consequências de deslocamento, incluindo para 
serem traficadas, permanentemente separadas dos seus familiares, abusadas e 
vulneráveis para serem recrutadas e utilizadas para fins hostis. A sua vulnerabilidade é 
exacerbada pelo trauma do conflito e pela violência. 

 
Protecção e Assistência aos Apátridas 

 
57. Os Apátridas precisam de protecção e assistência a fim de assegurar a sua 
dignidade e protegê-los contra deslocamento forçado e tráfico, reintegrá-los nos seus 
países de residência habitual e garantir o réu retorno para os seus locais de origem. 
Como parte da Convenção de 1954 Relativa ao Estatuto de Apátridas, os Estados, 
pessoas apátridas têm direito a protecção e assistência. O Quadro apoia os Estados-
membros na busca de soluções para Apátridas, incluindo a identificação, documentação 
e outro tipo de assistência necessária. 

 
Protecção e Assistência a Migração Mista 

 
58. O Quadro de Política de Migração da UA para África, aprovada em Junho de 2006, 
oferece uma distinção clara entre deslocamento forçado e outras formas de migração de 
populações. O fenómeno de movimentos migratórios mistos dentro e fora de África 
representa um desafio com diversas consequências humanitárias. Os migrantes, 
misturados nos fluxos migratórios mistos e/ou irregulares, são geralmente recusados 
asilo, o risco de abuso, exploração e violação dos seus direitos humanos básicos, sem 
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acesso a serviços básicos incluindo alimentos, saúde, abrigo e protecção de abuso e 
exploração, bem como contra ataques de diferentes grupos.  
 
59. Neste contexto, o Quadro apoiará os Estados-membros e as CER na criação de 
melhores práticas na área de tratamento de requerentes de asilo, bem como de outros 
migrantes. Tais melhores práticas podem incluir a partilha de dados e informações 
adequadas relacionadas com a movimentação de populações além-fronteiras, incluindo 
pastores de gado; padrões e características das circulações, tipos de grupos, países de 
origem, motivos da movimentação, meios de transporte, rotas de trânsito e pontos de 
entrada utilizados, posse de credenciais autênticas pelos migrantes e acesso a 
procedimentos legais. 
 
60. A Comissão da União Africana, em colaboração com os parceiros, prestará 
assistência técnica adequada e experiência aos Estados-membros e coordenará as 
estruturas tecnológicas e organizacionais na distinção de categorias de migrantes e criará 
provisão para protecção e assistência humanitária dos afectados.  
 

Protecção de Civis em Situações de Conflito Armado. 
 
61. O papel dos Estados-membros da UA e da União Africana na protecção de civis 
nas situações de conflito armado constitui um elemento básico do direito humanitário 
internacional e do Acto Constitutivo da UA. A questão específica de protecção de civis em 
conflito armado no contexto do presente Quadro refere-se a “todas as actividades 
destinadas a obter total respeito pelos direitos individuais reconhecidos no âmbito de 
instrumentos internacionais, incluindo a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 
Povos, a Convenção Internacional que Regula Aspectos dos Problemas de Refugiados 
em África e o Direito Internacional, incluindo o Direito Humanitário Internacional, Direitos 
Humanitários e Refugiados com base em abordagem multifacetada e coordenada com 
responsabilidade clara para componentes militar, da polícia e civil, que reconhecem as 
actividades de protecção das autoridades, comunidades, actores humanitários e outros 
do Estado acolhedor [...]”31  
 
62. A protecção de Civis constitui um elemento a ser flexibilizado em todas as áreas 
de intervenção pela União Africana conforme orienta o presente Quadro. Neste contexto, 
a UA deve: 
 

a. garantir que todas as forças militares e todo o pessoal que possa a vir a entrar 
em contacto com civis nas operações de apoio à paz mandatadas pela UA seja 
adequadamente formadas sobre questões de projecção. 

 
63. Além disso, a UA recorda e apoia os estados-membros para: 
 

a. cumprir com todas as suas obrigações no âmbito do Direito Humanitário 
Internacional em relação à protecção a civis em situações de conflito armado; e 
 

b. assegurar a manutenção do carácter civil e humanitário de ambientes de 
refugiados e de Pessoas Deslocadas Internamente. 

 

                                                        
31

Orientações da UA para a Protecção de Civis nas Operações de Apoio da Paz da UA 
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64. Fixar outras medidas especiais com respeito total às fronteiras legais existentes, 
incluindo as fixadas pelas operações mandatárias de apoio à paz no domínio de 
protecção de civis em zonas de conflito, de acordo com o mandato do Acto Constitutivo 
da UA. 
 
GESTÃO DE CATÁSTROFES 

65. A gestão de catástrofes desta política abrange todo o ciclo a partir de aviso prévio, 
prevenção, preparação, respostas e recuperação. Esta está centrada nas catástrofes 
naturais, originadas por projectos de desenvolvimento, conflitos e provocadas pelo 
homem, sem prejuízo à autoridade e jurisdição dos Estados e mandatos das 
organizações internacionais. É a gestão de recursos e responsabilidades para lidar com 
aspectos humanos de emergências, em particular a preparação, resposta e recuperação 
a fim de reduzir o impacto das catástrofes. 
 
66. O Quadro de Política implementará as componentes de gestão de catástrofes, 
preparação, resposta e recuperação através das Linhas de Orientação da União Africana 
para Gestão de Catástrofes, que é anexada ao presente Quadro, depois de aprovação 
pelos Estados Membros. 

 
REDUÇÃO DE RISCOS DE CATÁSTROFES (DRR)  

 
67. O Quadro reconhece e tem como objectivo estabelecer ligação entre a acção 
humanitária e o Quadro da UA para a Gestão de Catástrofes, tanto ao nível político como 
operacional. As catástrofes são consequências tanto de perigos naturais como induzidos 
pelo homem, cuja gravidade depende do grau de impacto desse perigo na sociedade e 
no meio ambiente. A escala do impacto por seu turno depende do nível de preparação 
prévia às catástrofes, pois, este determina o nível de resiliência das comunidades para 
superar e manter-se. 
 
68. Entende-se a redução do risco de catástrofes como a prática de reduzir os riscos 
de catástrofes através de esforços sistemáticos par analisar e reduzir os factores causais 
de catástrofes. A redução de exposição a perigos, diminuição da vulnerabilidade de 
pessoas e propriedades, a gestão sábia da terra e do meio ambiente, a melhoria de 
preparação e aviso prévio para efeitos adversos devem constituir elemento chave 
contínuo da resposta humanitária da UA. 
 

PROCESSOS DE PAZ INCLUSIVOS  

 
69. O Quadro reconhece o papel dos vários mecanismos de resolução de conflitos 
existentes que levam à solução pacífica de conflitos entre e no seio dos Estados-
membros, nomeadamente em relação às consequências de tais conflitos, tais como os 
deslocamentos forçados. Portanto, para que haja um processo de paz inclusivo que vise 
alcançar uma paz sustentável é imperativo que as populações afectadas e as 
comunidades acolhedoras façam parte do processo. Esta inclusão garante uma paz 
sustentável e promove uma cultura de pacificação e mecanismos de consolidação de tal 
paz. 
 
70. O diálogo inclusivo deve promover a cessação das hostilidades, negociar o espaço 
e o acesso humanitários, criar centros seguros, garantir a integridade e a prestação 
segura de assistência humanitária, bem como fazer com que as facções em conflito 
cumpram as suas obrigações no âmbito dos instrumentos resultantes de paz. 
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RECONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO PÓS-CONFLITO 
 
71. A presente política reconhece o facto de que as situações de conflito descritas e 
actuais que levam a fragilidade de Estados devem-se à falta de cultura de paz e de 
mecanismos de paz sustentáveis. Ela dá ênfase à necessidade de redobrar esforços no 
período pós-conflito. Para que se alcance isto de uma forma sustentável, o presente 
Quadro reconhece os nexos de desenvolvimento, paz e segurança e apela para a 
introdução de medidas deliberadas para estabelece ligação entre a acção humanitária e 
os esforços de pacificação, pós-conflito e de desenvolvimento. O reconhecimento desta 
ligação é particularmente importante para garantir uma paz sustentável. Portanto, é 
importante observar que os processos de paz inclusivos e boa governação como 
essenciais para os objectivos de desenvolvimento sustentável enfatizam na ligação 
intrínseca ente o desenvolvimento e a paz, segurança e estabilidade, como requisitos 
prévios para o desenvolvimento sustentável. 
 
72. Por isso, em harmonia com estes objectivos e o Quadro de Sendai, em particular o 
Pilar Três, relativo a melhor reconstrução, esforços devem ser envidados para reforçar a 
reconciliação nacional e a paz e estabelecer ligação entre a acção humanitária e esforços 
de reconstrução, recuperação e desenvolvimento pós-conflito. Este mandato emana do 
Protocolo Relativo à Criação do Conselho de Paz e Segurança que foi estabelecido a fim 
de, inter alia, promover e implementar actividades de pacificação e reconstrução pós-
conflito e para consolidar a paz e evitar o ressurgimento de conflitos. Ele estende-se aos 
países afectados por conflitos violentos visando incluir a consolidação de acordos de paz, 
criando condições de reconstrução económica e social da sociedade e de instituições 
governamentais, implementação de programas de desarmamento, desmobilização e 
reintegração, incluindo as crianças soldados, reassentamento e reintegração de 
refugiados e pessoas deslocadas internamente e assistência a pessoas vulneráveis, 
incluindo crianças, idosos, mulheres e outros grupos traumatizados. 32 

 

73. A RDPC deve ser o instrumento orientador para soluções sustentáveis para 
transição de uma fase de emergência para recuperação imediata, estabilização e 
desenvolvimento. A política de RDPC destina-se a promover a perpetuidade, eficácia e 
coordenação de actividades nos países emergentes de conflitos e lançar os alicerces 
para justiça social e paz e desenvolvimento sustentáveis, em conformidade com os 
objectivos a longo prazo da União Africana. 
 
74. A RDPC destaca também o imperativo por uma política abrangente e integrada 
para recuperação, reconstrução e desenvolvimento de países emergentes de crises. 
Inclui o desenvolvimento de linhas de orientação operacional aos níveis nacional e 
regional, o desenvolvimento de base de dados de peritos africanos em matéria de RDPC 
e criação de um Programa de Voluntários da UA (AUV) visando aumentar a capacidade 
africana de resposta às necessidade de recuperação e reconstrução pós-conflito. Elabora 
ainda padrões, indicadores e referência mínimos que podem ser aplicados para avaliar o 
progresso nacional/subregiona/regional rumo a reconstrução e desenvolvimento, após 
consultas com estados-membros e obtenção de um acordo obtém tais padrões, 
indicadores e referências mínimos. 

 

                                                        
32

 Protocolo Relativo à Criação do CPS, artigo 14 (3). 
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C. REFORÇO DAS CAPACIDADES E PROMOÇÃO DAS PARCERIAS  
 
75. O presente Quadro de Política enfatiza que, ao desenvolver parcerias 
humanitárias, a UA deve assegurar que as mesmas coloquem as pessoas afectadas nos 
seus esforços e devem ter como base a confiança mútua e transparência. 
 
76. O Quadro fortalecerá as capacidades e habilidades da UA, dos Estados-membros 
e as CER de acordo com as suas respectivas responsabilidades e mandatos nos termos 
do direito internacional e de instrumentos regionais, bem como a Cruz Vermelha e o 
Movimento do Crescente Vermelho no espectro total da acção humanitária. 
 
77. O Quadro incide sobre o desenvolvimento de parcerias tomando em conta a 
Discisão da Conferência EX CL Dec 668-695 (XX), que apela para que as parcerias 
tomem em conta a sua vantagem significativa e comparativa aos níveis internacional e 
regional, e promovam novas melhores práticas e inovadoras. Ao nível local, nacional, 
regional e internacional, as parcerias serão reforçadas a fim de assegurar uma rápida 
mobilização dos recursos e proporcionar um canal eficaz para generalizar o impacto da 
assistência humana. 
 
78. O presente Quadro incentiva os parceiros locais e internacionais relevantes, 
instituições académicas e de pesquisa e parceiros a fim de apoiarem a CUA, no reforço, 
dentre outros aspectos, da capacidade do seu pessoal e dos Estados-membros em 
rápida resposta, planificação de contingência, exercícios de simulação, sistemas de 
coordenação humanitária eficaz e de aviso prévio. 

 
D. FINANCIAMENTO HUMANITÁRIO E MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS  

 
79. O Quadro promove estratégias para aumento de capacidades e habilidades no 
contexto de um conjunto inteiro de políticas da UA e posições para as acção comunitária 
no continente devem se guiar pela doutrina de recursos de África para a acção 
humanitária de África. Deve haver um financiamento previsível e adequado para 
preparação de emergência e resposta humanitária. Isto é essencial para uma acção 
humanitária eficiente e atempada e a implementação do presente Quadro.  
 
80. Os mecanismos de financiamento da UA tais como o Fundo Especial para 
Assistência a Emergências, e 4% das contribuições obrigatórias dos Estados-membros 
em acordo com a Decisão do Conselho Executivo EX.CL/591 (XVII), serve como base de 
financiamento de actividades humanitárias no continente e a UA deve envidar esforços 
para o seu reforço. 
 
81. Os Estados-membros são convidados a alocar recursos nos seus orçamentos 
nacionais de 1,5% do PNB para a acção humanitária em linha com os seus 
comprometimentos nos termos do Quadro de Sendai. 
 
82. Sem prejuízo a esta estratégia introspectiva Africana sobre a mobilização de 
recursos, a presente política sublinha a necessidade de a comunidade internacional 
assumir as suas responsabilidades, compromissos e promessas em relação à acção 
humanitária em África. 
 
83. Reconhece-se que os instrumentos de financiamento no âmbito do Sistema 
humanitário global não estão concebidos para financiar soluções africanas baseadas no 
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que os Estados-membros definiram. Entretanto, dentro do quadro desta política, a UA, os 
Estados-membros e as CER devem, onde for necessário, exercer a liderança na 
coordenação do uso efectivo dos recursos mobilizados através dos mecanismos 
financeiros internacionais existentes tais como os mecanismos das CER, Fundo Centras 
das Nações Unidas de Resposta a Emergências, Processo de Apelos Consolidado e 
Fundos Comuns Humanitário e de Resposta a Emergência, rumo a uma acção 
humanitária no continente. 
 
84. Neste contexto, a UA DEVE: 
 

a. utilizar o seu poder singular de convocação para assegurar os fundos e 
recursos para a implementação de actividades para a eficácia humanitária;  

 
85. A polícia sublinha que nenhuma acção tomada na mobilização de recursos 
alternativos para resposta humanitária sem rem total reconhecimento do interesse de 
África e um estudo minucioso do impacto desses esforços sobre a independência da 
União Africana, seu carácter e sem consideração da disponibilidade de outras alternativas 
e deve carecer da aprovação dos Estados-membros. 
 

E. PESQUISA, CONHECIMENTO E, COMUNICAÇÃO E ADVOCACIA  

86. Pesquisa, comunicação e advocacia são importantes na resposta humanitária, na 
consciencialização e dados com base em evidências para fundamentar a tomada de 
decisão. 
 
87. Portanto, a UA, os Estados-membros e as CER devem realizar acções de 
pesquisas, comunicação alargada e de advocacia. A esse respeito, a UA deve: 
 

a. Investir na criação do conhecimento e da inovação; 
b. Reforçar o seu papel como porta-voz das questões humanitárias africanas. 
c.  Apoiar a produção de instrumentos de comunicação e advocacia em apoio a 

acção humanitária; 
d. Promover visibilidade e consciencialização da situação humanitária e de 

esforços da União Africana, dos Estados-membros e das CER; 
e. Realizar pesquisas e estudos a fim de facilitar a análise e tomada de decisão 

baseada em dados e indicadores preliminares fiáveis; 
f.   Partilhar boas práticas e conhecimento em relação à acção humanitária; 
g. Realizar diplomacia humanitária regularmente para analisar a situação 

humanitária no continente conforme for necessário e conduzir uma advocacia 
sobre questões humanitárias com Estados-membros e, CER e a comunidade 
internacional; 

h. Reunir, compilar, verificar com os Estados-membros e publicar dados sopre 
questões humanitárias e produzir um relatório de avaliação anual que 
destaque as realizações, fraquezas e recomendações; e 

i.   Proporcionar uma plataforma de debates, troca de informações e de boas 
práticas e de histórias de sucesso da acção humanitária de África e dos 
parceiros com instituições, indivíduos particulares e o sector privado a fim de 
promover a agenda humanitária africana. 
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F. Monitorização, Avaliação e Apresentação de Relatórios  

 
88. A Comissão da UA fará acompanhamento e avaliação dos esforços humanitários e 
apresentará um relatório anual aos Órgãos relevantes da UA sobre a situação em África. 
O Quadro encoraja os Estados-membros e as CER a participarem em avaliações 
conjuntas e apresentação de relatórios sobre a SITUAÇÃO HUMANITÁRIA nos 
respectivos países. O mecanismo de acompanhamento deve ser facilitado por um 
sistema coordenado de avaliação e monitorização. Os relatórios devem também incluir a 
componente financeira sobre os critérios e procedimentos que devem ser determinados 
com participação do CTE sobre Migração, Refugiados e DI e Estados-membros.  
 
IX. IMPLEMENTAÇÃO 

 
89. O presente Quadro entrará em vigor após a aprovação/adopção pelos Órgãos 
Deliberativos relevantes da UA. As CER e os Estados-membros devem tomar medidas 
para a operacionalização do Quadro. 
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ANEXOS 

Anexo I: Arqutectura/Organigrama Institucional (TBP) 

 

 
 
Anexo 2:Plano de Implementação  
 

Cronograma Actividade Liderança-
Responsabilidade 

1ª Fase 

Dezembro 2016 Apresentação aos Peritos 
dos Estados-membros da 
UA e aos Ministros 
responsáveis pelos 
Assuntos de 
Deslocamentos Forçados 

Divisão de HARDP da UA 

   

2ª Fase 
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Referências Importantes   

1. Acto Constitutivo da UA (2000/2001) 

2. Plano Estratégico da Comissão da UA 2009-2012 

3. Convenção da UA sobre a Protecção e Assistência as Pessoas Deslocadas 
Internamente em África (Convenção de Kampala)  

4. Declaração de Kampala sobre Refugiados, Retornados e Pessoas Deslocadas 
Internamente em África  

5. Recomendações Gerais sobre Refugiados, Retornados e Pessoas Deslocadas 
Internamente em África  

6. Política da UA sobre Reconstrução e Desenvolvimento Pós-conflito, Julho de 2006 

7. Convenção da OUA que Regula Aspectos Específicos dos Problemas dos 
Refugiados em África (1969) 

8. Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1981/1986) 

a. Protocolo sobre os Direitos das Mulheres (2003)  

b. Protocolo sobre a criação de um Tribunal Africano dos Direitos Humanos e 
dos Povos (1998/2004) 

9. Carta Africana dos Direitos e Bem-estar da Criança (1990/1999) 

10. Convenção da ONU relativa à Situação dos Refugiados de 1951 e seu Protocolo 
de 1967 

11. Convenções de Genebra de 1949 e os dois Protocolos Adicionais de 1977 sobre a 
Protecção de Civis nos Conflitos Armados  

12. Princípios Orientadores da ONU sobre as Deslocamentos Internos  

13. CICV: Reforço da Protecção de Civis nos conflitos armados e outras situações de 
violência  

14. Quadro de Política de Migração da UA, adoptado em Banjul, Gâmbia, 29 de Junho 
de 2006 (Ex.council/276(IX) 

15. Tratamento de Deslocamentos Forçados: Um Mecanismo da Responsabilidade 
Nacional, Brookings Institution - Universidade de Bern, Projecto sobre 
Deslocamento Internos, Abril 2005 

16. Linhas de Orientação da UA para Protecção de Civis nas Operações de Apoio a 
Paz da UA 

17. Quadro da ACNUR para Soluções Duradouras para os Refugiados, Pessoas em 
Dificuldade, Comité Executivo do Programa do Alto-comissário, 2003.  
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18. Relatório da Reunião Consultiva da UA com os Estados-membros da SADC sobre 
o Plano de Acção para Implementação dos Resultados da Cimeira Especial sobre 
Refugiados, Retornados e PDI em África. 

 
19. Convenção Quadro sobre assistência e defesa a Civis (ISDO, 22 Maio de 200), Genebra 

 

20. Declaração de Yaoundé sobre a implementação do Quadro de Sendai de África, Julho de23 

2015, YDE. 
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I. PREÂMBULO 
 

NÓS, os Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reunidos em Adis 
Abeba, Etiópia, durante a 26ª Sessão Ordinária da União, a 30 de Janeiro de 2016;  
 
1. TOMAMOS NOTA de que o processo político de consultas em todas as cinco 
regiões da União foi inclusivo e participativo, contando com o envolvimento dos Estados-
membros, Comunidades Económicas Regionais (CER) e Mecanismos Regionais (MR), o 
Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Agências da ONU, a Federação das 
Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC), vários intervenientes a 
nível nacional e continental dentre os sectores público e privado, organizações da 
sociedade civil, associações de mulheres e da juventude, mundo académico e Diáspora.  

 
2. RECONHECEMOS a liderança do Subcomité do Comité dos Representantes 
Permanentes (CRP) para Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos (DI) e o papel 
de coordenação da Comissão da União Africana, em particular o Departamento de 
Assuntos Políticos, o apoio técnico do Grupo Consultivo de Alto Nível e do Conselho 
Norueguês para Refugiados, Agências da NU, bem como vários Parceiros, na facilitação 
do processo;  

 
3. REITERAMOS os princípios do Pan-africanismo e os Valores Comuns, como 
fundamentos para a resposta humanitária africana e apelamos por Soluções Africanas 
para os problemas africanos; 

 
4. CIENTES de que a UA está a seguir a sua própria agenda humanitária em 
harmonia com as aspirações da Declaração sobre o 50.o Aniversário e a visão de longo 
prazo contida na Agenda 2063, nos seguintes três domínios: Governação Democrática e 
Participativa; Paz e Segurança, incluindo o desenvolvimento centrado no povo, e as suas 
consequências como impulsionadores das crises humanitárias e de soluções duradoiras;   
 
5. REITERAMOS E RECONHECEMOS a ligação inextricável entre a boa 
governação, o desenvolvimento, a paz e a segurança e as alterações climáticas, e o seu 
impacto no sistema humanitário. Reiteramos a nossa visão colectiva enunciada na 
Posição Comum Africana sobre os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável Pós-2015 
(ODS),  
 
6. REITERAMOS AINDA a necessidade de colocar as pessoas no centro de todos os 
aspectos relativos a resposta humanitária. Em consonância com o supradito, recordamos 
o Pilar III da Posição Comum Africana sobre os ODS com respeito ao “desenvolvimento 
centrado nas pessoas”. Quanto ao Pilar VII, temos de antecipar, prevenir e responder às 
principais ameaças à saúde e ao bem-estar que, frequentemente, deterioram o cenário 
humanitário, tais como violência sexual, através da integração, protecção e prevenção em 
todos os aspectos da assistência humanitária. Ademais, precisamos revitalizar os 
sistemas e serviços de saúde durante as crises e o período de recuperação e, aquando 
de crises prolongadas, integrar os serviços de saúde reprodutiva e a prevenção da 
violência baseada no género na resposta humanitária.  
 
7. Ressaltamos igualmente os parágrafos 64 a 67 do Pilar V, nos quais 
RECONHECEMOS a importância da paz e segurança em África e no mundo e, a ligação 
inextricável entre o desenvolvimento e a paz, a segurança e a estabilidade; e 
reafirmamos que “...a paz e a segurança são essenciais para a concretização das 
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aspirações de desenvolvimento do continente, particularmente para os países afectados 
por conflitos e os emergentes de conflito...” 
  
8. COMPROMETEMO-NOS a abordar as causas principais dos conflitos, atendendo 
aos seguintes a aspectos impulsionadores: “...desigualdades e exclusão económicas e 
sociais; reforçar a boa governação e inclusiva; combater a todas as formas de 
discriminação e; forjar a unidade na diversidade, através de práticas democráticas e 
mecanismos a nível nacional e continental...”e impedir a eclosão de conflitos armados, 
tomando as seguintes medidas: “…fortalecimento da cooperação transfronteiriça para a 
resolução de disputas e promoção da segurança transfronteiriça; implementação de 
programas abrangentes de reconstrução pós-conflito, incluindo a Arquitectura Africana de 
Paz e Segurança (AAPS) nos países emergentes de conflito, através de parcerias 
eficazes a nível regional e continental; através do apoio ao financiamento interno em prol 
da resolução e estabilização dos conflitos e; através da promoção do uso de mediadores 
para resolução de conflitos, incluindo mecanismos tradicionais de resolução de 
conflitos...” 
 
9. DECIDIMOS trabalhar rumo à realização do objectivo de uma África pacífica e 
segura “…aspiramos pelo silenciamento das armas até 2020 e fazer da paz uma 
realidade para todos os povos através do fim de todas as guerras, conflitos civis e 
violações dos direitos humanos, catástrofes humanitárias, violência baseada no género e 
conflitos violentos, bem como impedir os genocídios... e comprometemo-nos a não legar 
o fardo dos conflitos sobre as gerações vindouras de africanos...”; 
 
10. RECONHECEMOS que o cenário humanitário em rápida mudança sobrecarregou 
o sistema humanitário mundial, estabelecido pela RESOLUÇÃO 46/182 da ONU e 
apelamos a reforma, para tornar a acção humanitária mais relevante, oportuna, eficaz e 
adequada à sua finalidade; 
 
11. NOTAMOS as recomendações das Consultas Globais da Cimeira Humanitária 
Mundial (CHM) sobre quatro temas, nomeadamente: eficácia da ajuda humanitária, 
transformação através da inovação, redução da vulnerabilidade e gestão do risco, bem 
como o atendimento às necessidades das populações em conflito; e nas cinco áreas de 
acção propostas, a saber: Dignidade, Protecção, Resiliência, Parcerias e Finanças, a fim 
de moldar a futura arquitectura humanitária; 
 
12. ENFATIZAMOS a necessidade de estabelecer e/ou fortalecer a arquitectura de 
governação humanitária local, nacional, regional e mundial que se reveste de 
transparência e responsabilização, inclusivamente, através da plena e igual 
representação dos países africanos; 
 
13. RECONHECEMOS a hospitalidade prestada pelos Estados-membros aos 
refugiados e deslocados, no cumprimento das suas obrigações internacionais e o 
progresso alcançado em termos de definição de normas, incluindo a adopção de vários 
quadros normativos e políticos, apelamos pela ratificação, amplo enquadramento nas 
legislações nacionais e implementação eficaz desses instrumentos, por forma a reforçar a 
protecção e a ajuda às populações afectadas por crises humanitárias; 
 
14. CIENTES E RECONHECENDO que existem várias causas que dão origem a 
apatridia em África e preocupados com o número elevado de apátridas no continente, 
incluindo crianças; 
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15. CIENTES de que as actuais tendências demográficas que resultaram na 
protuberância da juventude requerem estratégias socioeconómicas e políticas públicas 
sólidas, particularmente em matéria de emprego, educação, serviços de saúde e 
habitação, com vista a tirar proveito do dividendo demográfico concomitante. 
 
16. PREOCUPADOS pelo facto de a deterioração da situação da deslocação humana, 
a mobilidade e a migração no continente ter atingido proporções sem precedentes e, 
tomando nota do Fórum Pan-africano de Acra sobre Migração e a suas Decisões que 
incluem a Posição Africana Comum sobre Migração e do resultado da Cimeira UA-UE de 
Valeta sobre migração; 
 
17. PREOCUPADOS pelo facto de África estar a enfrentar o fenómeno crescente de 
extremismo, radicalização e terrorismo como ameaças ao futuro da segurança e 
estabilidade do continente; 
 
18. RECONHECEMOS as conquistas alcançadas no continente no domínio da 
democracia e governação, contudo, exprimimos a nossa preocupação em relação à 
violência política e o resultante conflito, como potenciais impulsionadores das crises 
humanitárias no continente;                
 
19. REALÇAMOS o aumento da cooperação entre as Nações Unidas e as estruturas 
Regionais e Continentais e o reforço do seu papel de complementaridade na abordagem 
das questões da deslocação forçada no continente, particularmente através de acções 
políticas;  
 
20. ENFATIZAMOS que a CHM proporciona uma oportunidade única para que África 
alcance consenso sobre os desafios, prioridades e aspirações comuns, e as mudanças 
que África gostaria de ver na forma como a Acção Humanitária é organizada e executada 
a nível global e em África. 
 
21. RESSALTAMOS o papel da colonização e da ocupação estrangeira na 
exacerbação dos desafios com que as comunidades se deparam e a necessidade de 
resolver questões relacionadas com os mesmos, de modo a assegurar o respeito pleno 
dos direitos e a compensação pelos danos a si infligidos;  
 
22. CIENTES de que os esforços para erradicar todas as formas de racismo, 
discriminação, difamação, intolerância e o desrespeito pelas outras pessoas, continuam 
ineficientes e insuficientes a nível internacional. 
 
ACORDAMOS O SEGUINTE:  
 
COMPROMETEMO-NOS A EXPRIMIRMO-NOS NUMA SÓ VOZ E A ACTUARMOS EM 
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR QUE A VOZ DE ÁFRICA SEJA OUVIDA E 
PLENAMENTE INTEGRADA NA CIMEIRA HUMANITÁRIA MUNDIAL E, A CRIAR O 
ÍMPETO EM PROL DAS CAPACIDADES TRANSFORMATIVAS NACIONAIS E 
CONTINENTAIS PARA UM SISTEMA HUMANITÁRIO EFICAZ E, ÁFRICA, COM UM 
PLANO DE ACÇÃO NAS SEGUINTES CINCO ÁREAS PRIORITÁRIAS, 
NOMEADAMENTE: 
 

a. Reforço do papel do Estado em matéria de acção humanitária  
 

b. Reforma da arquitectura humanitária  
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c. Abordagem das causas principais e de soluções duradouras  

 
d. Passagem da definição de normas para a implementação  

 
e. Medidas para vincular a acção humanitária e o desenvolvimento sustentável. 

 
 

II. ANTECEDENTES 
 
1. RECORDANDO a DECISÃO EX.CL/Dec.817 (XXV) do Conselho Executivo, 
adoptada pela 25ª Sessão Ordinária da União realizada em Malabo, Guiné Equatorial, em 
Junho de 2014, que, embora saúde o anúncio feito pelo Secretário-geral da ONU sobre a 
primeira Cimeira Humanitária Mundial a ter lugar nos dias 23 e 24 de Maio de 2016 em 
Istambul, Turquia, mandata a Comissão da UA, em estreita colaboração com o 
Subcomité do Comité dos Representantes Permanentes (CRP) para Refugiados e 
Deslocados Internos (IDP) “...a estabelecer uma Posição Comum Africana (PCA) a ser 
apresentada à Cimeira Humanitária Mundial e, continuamente, apresentar relatórios de 
actividades ao Conselho Executivo em cada Sessão Ordinária que antecede a Cimeira 
Humanitária Mundial...”  

 
2. A PCA é um resultado de consultas políticas pan-Africanas inclusivas que garantiu 
a apropriação por parte dos Estados-membros de uma maneira que iria gerar a vontade 
política necessária para abordar as crises humanitárias e responder às mega tendências 
que podem causar crises humanitárias no futuro;  

 
3. Presididas pelo Subcomité do CRP para Refugiados, Retornados e Deslocados 
Internos, as consultas regionais abrangeram todas as regiões da União. As consultas 
regionais tiveram como objectivo final um resultado que devidamente pudesse reflectir as 
preocupações e prioridades de África na futura arquitectura humanitária. As consultas 
apelaram por recomendações resolutas e exequíveis que levassem avante a agenda 
humanitária mundial e africana.  
 
4. A PCA delineia as preocupações de África e exige que os Estados-membros da 
União Africana, as Comunidades Económicas Regionais, os Parceiros, Sector Privado, a 
Sociedade Civil, a Diáspora, o Sistema Global e todos os segmentos dos seus povos 
moldem uma futura arquitectura humanitária.  

 
5. Recorde-se que várias Decisões da Conferência da União Africana e do Conselho 
Executivo, em particular a Decisão AU/Decl.2 (XIV) adoptada em Fevereiro de 2010 em 
Adis Abeba, Etiópia, apelam por modalidades para se estabelecer um mecanismo 
humanitário africano, tendo em vista uma rápida resposta coordenada, harmonizada e 
eficaz para abordar as graves situações humanitárias em África e noutros lugares. 

 
6. Além disso, a UA assumiu compromissos em vários processos mundiais, incluindo 
as Posições Comuns Africanas sobre os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), o Quadro de Sendai e o Consenso de Ezulwini de 8 de Março de 2005, sobre a 
reforma da ONU e do Conselho de Segurança, entre outros, que sublinharam todos as 
preocupações e prioridades da UA.  
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7. As iniciativas do Secretário-geral da Nações Unidas, incluindo a Agenda 
transformativa, visam tornar o sistema humanitário mais eficiente, inclusivo, global e 
adequado ao futuro. 

 
8. Em conformidade com estas reformas, o Relatório do Secretário-geral sobre a 
Cimeira Humanitária Mundial e o Relatório-Síntese do Processo de Consultas para a 
Cimeira Humanitária Mundial, subordinado ao tema “Restauração da Humanidade: As 
Vozes Mundiais Apelam para Acções e os resultados da Consulta Global final, 
realizada de 13 a 16 de Outubro de 2015 em Genebra, Suíça, propuseram áreas de 
reforma chave. 

 
9. Sublinhamos que para que o resultado da Cimeira Humanitária Mundial seja 
colectivo, deve enfatizar a responsabilidade primária do Estado quanto à protecção e 
auxílio aos que necessitam de ajuda humanitária. 

 
10. Todavia, para que a referida mudança se concretize, o resultado de Istambul tem 
de ser resoluto e exequível, particularmente no que tange à reafirmação do respeito pelas 
obrigações e normas internacionais enunciadas nos vários instrumentos da UA e no 
Direito Internacional.  

 
11. Por conseguinte, apelamos por um processo intergovernamental da CHM que seja 
inclusivo e transformativo, tendo em conta as peculiaridades e preocupações de África.  

 
III. CONTEXTO E JUSTIFICAÇÃO 

 
12. O contexto humanitário mundial é caracterizado de um cenário em rápidas 
mudanças. A Cimeira Humanitária Mundial surge numa altura em que África e o mundo 
enfrentam crescentes desafios humanitários. O sistema humanitário mundial, por sua vez 
fundado há 20 anos, através da Resolução 46/182 da ONU está sobrecarregado e 
precisa de reforma para atender a esses desafios. Mais do que nunca, as necessidades 
humanitárias são diversas e devem ser atendidas num ambiente complexo que cria novos 
riscos para os actores humanitários e receptores da ajuda. O que é necessário é um 
sistema humanitário que se reveste de mais fiabilidade, responsabilização e 
transparência e que se adeqúe à sua finalidade. 

 
13. África continua a ser uma região responsável por 75% das actividades 
humanitárias. A região continua a enfrentar crises crescentes, exacerbadas pelo aumento 
dos efeitos das alterações climáticas, conflitos e situações humanitárias calamitosas 
prolongadas. 

 
14. Desde a criação da Organização de Unidade Africana (OUA), África tem sido 
assolada por crises humanitárias. Em Junho de 1969, a OUA adoptou a Convenção que 
Rege os Aspectos Específicos dos Problemas dos Refugiados, alicerçando-se na cultura 
africana da hospitalidade e solidariedade, como uma solução pan-africana às crises dos 
refugiados. A Conferência de Arusha de 1979 e as duas Conferências internacionais 
sobre Refugiados em África (1994 e 1991) reforçaram os princípios básicos elaborados 
na Convenção da OUA sobre Refugiados. Desde a Conferência de Arusha, a OUA/UA já 
organizou mais de cinco reuniões de alto nível, mais propriamente as de Adis Abeba em 
1994, Cartum em 1998, Banjul, Gâmbia e Ouagadougou em 2006 e Kampala em Outubro 
de 2009. Estas conferências produziram documentos de posição e declarações políticas-
chave destinadas a abordar as crescentes crises no continente africano. Estes esforços 
culminaram no Plano de Acção de Kampala sobre a Deslocação Forçada em África.   
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15. As ameaças híbridas e as guerras em zonas urbanas adicionaram complexidade 
em termos de uma resposta humanitária adequada. Os avanços tecnológicos, incluindo 
os meios de comunicação social, projectos de desenvolvimento infra-estruturais viáveis e 
a exploração dos recursos naturais, precipitam crescentemente o deslocamento forçado 
no continente. 
 
16. A União Africana tem também, por muitos anos, se comprometido com uma 
agenda gradual em matéria de migração, reconhecendo o contributo positivo dos 
migrantes para o crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável. A agenda de 
integração mínima regional da UA sobre a migração em África, que inclui a promoção da 
livre circulação e migração de mão-de-obra e o combate à migração forçada, poderia 
melhorar a vida de milhões de migrantes regulares e irregulares em África. Desde o 
Tratado de Abuja, em 1991, a UA desenvolveu vários quadros políticos sobre a migração 
e a deslocação forçada. O processo de Rabat e de Cartum e a Cimeira UA-UE de Valletta 
de Novembro de 2015 forneceram um quadro e referências para a abordagem de 
questões da migração e mobilidade de mão-de-obra no continente. 
 
17. Os apátridas enfrentam uma grave situação humanitária, dado que o facto de não 
possuírem nacionalidade constitui sério obstáculo ao exercício dos direitos mencionados 
na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, incluindo seu acesso à saúde, 
educação, protecção social, liberdade de circulação e documentação de identidade. 
Algumas regiões fizeram progressos notáveis para resolver o problema da apatridia, e 
esforços similares deverão ser envidados em todo o continente. 

 
18. Em conformidade com essas mudanças, o financiamento da acção humanitária 
também reveste-se de rápidas mudanças. O custo da acção humanitária aumentou 
subitamente, ao passo que os recursos disponíveis para a ajuda humanitária demonstram 
uma tendência descendente. Todavia, o filantropismo africano, os sectores informal e 
privado, bem como as remessas da Diáspora desempenharam um papel chave no 
domínio da acção humanitária. Os avanços tecnológicos também tornaram a mobilização 
de recursos e as transferências financeiras mais fáceis e mais acessíveis, contudo, 
precisam de ser revistas, tendo como foco a qualidade e o custo.  

 
19. Apesar destes desafios, África envidou esforços notáveis em termos de resposta 
humanitária tais como a recente resposta da UA à epidemia do vírus do Ébola, o combate 
à fome, através de alertas precoces em áreas propensas à estiagem e a utilização das 
remessas para melhorar a resiliência das famílias afectadas por catástrofes. Não 
obstante o progresso logrado, ainda há muito por se fazer.  

 
20. África continua altamente vulnerável a várias catástrofes naturais e induzidas pelo 
homem, incluindo conflitos, projectos de desenvolvimento, catástrofes naturais e 
causadas pelo homem, tais como seca,  insegurança alimentar e hídrica, inundações, 
desastres infra-estruturais e acidentes industriais. A pobreza extrema permanece o 
principal multiplicador da vulnerabilidade, mediante redução das capacidades 
comunitárias e individuais para suportar as adversidades.  

 
21. Estes desafios crescentes e emergentes apelam pela transformação da actual 
resposta humanitária reactiva em arquitectura humanitária mundial, inclusiva, proactiva e 
receptiva. 

 



QUADRO DE POLÍTICA HUMANITÁRIA DA UNIÃO AFRICANA, OUTUBRO 2015 

 

[8] 
 

22. Por conseguinte, através da PCA, África irá aproveitar o momento para reafirmar a 
sua liderança sobre as questões humanitárias no continente e, inequivocamente, inserir 
na agenda mundial, as suas preocupações relativas à moldagem da arquitectura 
humanitária.  

 
23. A PCA proporciona uma oportunidade para que África fale a uma só voz na busca 
da mudança que gostaria de ver na forma como a acção humanitária é organizada e 
executada mundialmente e no continente. 

 
IV. ALICERCES DA POSIÇÃO COMUM AFRICANA  

 
24. A PCA define a sua base no Acto Constitutivo da União Africana, que reafirma a 
decisão colectiva de África de desempenhar um papel activo em torno da edificação de 
uma arquitectura eficaz de governação continental e mundial.  

 
25. Portanto, esta PCA é o nosso contributo para o processo da CHM. ”... promover e 
defender as posições comuns africanas sobre questões de interesse para o continente e 
para os seus povos...” 

 
26. A PCA será orientada pelos ideais do Pan-africanismo, da visão do 
Renascimento de África e dos Valores Comuns, com destaque sobre a Solidariedade 
entre os Estados-membros. Tais ideais irão providenciar uma visão duradoira e 
inspiração para moldar a nova arquitectura africana de África. 

 
27. Reiteramos o nosso esforço, tal como enunciado no Parágrafo 5 da Declaração do 
50o Aniversário, no qual apelamos “… para que África tome o seu lugar legítimo nos 
sistemas político, de segurança, económico e social da governação mundial rumo à 
concretização do seu renascimento e o estabelecimento de África como continente 
líder...”; e reiteramos ainda “…levar avante a cooperação internacional que promova e 
proteja os nossos interesses que são mutuamente benéficos e harmonizados com a 
Visão Pan-africana...”; “...enfatizamos ainda que África deve continuar a se pronunciar em 
uníssono e actuar colectivamente para promover os nossos interesses e posições 
comuns na arena internacional...”  

 
28. A PCA será fundamentada nos Quadros Normativos e Políticos existentes, 
incluindo o Acto Constitutivo da UA, a Agenda 2063, a Convenção da OUA que Rege os 
Aspectos Específicos dos Problemas dos Refugiados em África; a Carta Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos (Carta de Banjul); o Protocolo à Carta Africana sobre o 
estabelecimento de um Tribunal dos Direitos Humanos e dos Povos (Protocolo sobre o 
Tribunal de Arusha); a Convenção da UA para a Protecção e Assistência aos Deslocados 
Internos em África (a Convenção de Kampala), e a Carta Africana sobre Eleições, 
Democracia e Boa Governação. A Arquitectura Africana de Paz e Segurança (AAPS); a 
Arquitectura de Governação Africana (AGA); o Quadro de Política Humanitária da União 
Africana; e a Política da UA de Reconstrução e Desenvolvimento Pós-conflito (PCRD), 
entre outros.  

 
29. A elaboração desta PCA sobre a eficácia da ajuda humanitária deve levar-nos ao 
caminho de apropriação e responsabilidade, relativamente às repostas humanitárias 
eficazes. Neste contexto, manter-nos-emos unidos e solidários na negociação de um 
resultado que irá reverter para a nossa apropriação colectiva da futura arquitectura 
humanitária. 
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30. Defendemos os Princípios Humanitários da humanidade, imparcialidade, 
independência e neutralidade, incluindo os princípios da responsabilidade do estado 
entre os Estados-membros, como habitual extensão da hospitalidade, igualitarismo e 
solidariedade para com as pessoas necessitadas; enfatizamos a participação e a 
apropriação por parte das populações afectadas e comunidades de acolhimento como a 
pedra angular da acção humanitária. 

 
V. DECLARAÇÃO DA NOSSA POSIÇÃO COMUM AFRICANA SOBRE A 

EFICÁCIA DA AJUDA HUMANITÁRIA  
 
31. Reconhecemos que as futuras crises humanitárias no continente constituem uma 
ameaça grave à emancipação social e económica dos nossos povos. À luz do cenário 
humanitário em mudança e tal como orientados pelos ideais da União e da Agenda 2063 
com vista a legar um futuro pacífico para as gerações vindouras, colectiva e activamente, 
precisamos de implementar os instrumentos da UA e resoluções da ONU existentes e 
encontrar soluções duradoiras para deslocamento e um sistema humanitário efectivo e 
eficaz para abordar as crises humanitárias, sempre que as mesmas ocorrerem. 

 
32. Comprometemo-nos, por isso, a nos pronunciarmos em uníssono e actuar em 
unidade, a fim de garantir que a voz de África seja ouvida e plenamente integrada na 
agenda humanitária mundial futura; 

 
33. Enfatizamos a primazia da liderança e da governação política em torno da 
edificação de uma arquitectura humanitária mundial que seja eficaz e inclusiva, com base 
nos princípios da subsidiariedade e da complementaridade; 

 
34. Reiteramos que a CHM deve galvanizar vontade política e compromisso 
internacional, incluindo a mobilização de recursos para uma agenda humanitária mundial 
efectiva;  

 
35. Apelamos pela adopção de recomendações concretas e exequíveis que figurem 
plenamente na PCA, de modo a garantir a realização de uma acção humanitária oportuna 
e eficaz;  

 
36. Apelamos por uma „Arquitectura Humanitária Mundial’ inclusiva e 
transformativa, com base num novo espírito de solidariedade, cooperação e 
responsabilização mútua quanto à acção humanitária; 

 
37. Tendo em conta as peculiaridades de África, as nossas prioridades humanitárias 
são agrupadas nos seguintes Pilares (i) reforço da responsabilidade primária do Estado, 
(ii) Abordagem das principais causas dos problemas e soluções duradoiras, (iii) boa 
governação e direitos humanos, (iv)  abordagem da ligação entre o desenvolvimento, a 
paz e a segurança, (v) arquitectura institucional, (vi) enquadramento nas leis nacionais e 
implementação dos quadros normativos e políticos, (vii) protecção e assistência das 
populações afectadas, (viii) conhecimento, inovação, pesquisa, dados, tecnologias de 
informação e comunicação, (ix) o papel do sector privado, da sociedade civil africana, da 
Diáspora e da juventude e, (x) financiamento e parcerias na perspectiva humanitária. 
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5.0. PILARES DA POSIÇÃO COMUM AFRICANA SOBRE A EFICÁCIA DA 
AJUDA HUMANITÁRIA  

 
5.1. Pilar Um: Responsabilidade Primária do Estado  

 
38. Reconhecemos que ao abrigo do Direito Internacional, os Estados assumem a 
responsabilidade primária no que respeita às necessidades humanitárias de todos os 
segmentos das suas populações, e de criar o espaço apropriado e conducente para 
proteger e garantir a segurança de todas as populações, bem como reiteramos e 
comprometemo-nos em encontrar soluções africanas para os problemas africanos. 

 
39. Reconhecemos que um Estado capaz é a força motriz para o desenvolvimento 
social e económico dos seus povos. Os Estados, portanto, constituem as principais forças 
motrizes em termos de garantia da segurança humana, que percebemos ser a totalidade 
do que torna os seus cidadãos seguros nos seus meios. Tal como encapsulado na 
Agenda 2063, isto constituirá uma visão predominante para abordar o deslocamento no 
continente e para a transformação socioeconómica de África. 

 
40. Estamos CONVENCIDOS que um sistema humanitário eficaz deve ter como 
premissa, uma abordagem de desenvolvimento de capacidades alicerçada nas seguintes 
quatro capacidades dos Estados: 
 

a. Capacidades Previsíveis - como a primeira linha de defesa contra as crises 
humanitárias relacionadas com alerta precoce, que constitui uma função da 
capacidade científica e comunicacional;  
 

b. Capacidades Preventivas - como a segunda linha de defesa contra as crises 
humanitárias relacionadas com a intervenção precoce de desenvolvimento 
proactivo, que constitui uma função da capacidade socioeconómica, das políticas a 
favor dos pobres, da governação com perspicácia;  
 

c. Capacidades Receptivas – como a terceira linha de defesa contra as crises 
humanitárias relacionadas com a intervenção reactiva, incluindo o alívio, que 
constitui uma função da capacidade socioeconómica e da governação para efeitos 
de prestação eficaz de serviços básicos para as populações e;  
 

d. Capacidades Adaptativas – como uma quarta linha de defesa contra as crises 
humanitárias relacionadas com as habilidades e os mecanismos de sobrevivência 
das sociedades, comunidades, instituições estatais e não estatais, para 
„ressurgirem‟ após terem-se defrontado com adversidades, choques, e ambientes 
mutáveis. Esta capacidade depende de aspectos socioculturais, estruturas 
tradicionais tais como a economia informal, comércio transfronteiriço de pequena 
escala, mobilidade e migração transfronteiriças espontâneas, bem como partilha 
de recursos naturais.  

 
5.2. Pilar Dois: Abordagem das Causas e Soluções Duradouras para as Crises 

Humanitárias 
 
41. As causas da crise humanitária incluem impactos dos desastres naturais e os 
provocados pelo homem, conflitos, projectos de desenvolvimento, falta de consenso e 
vontade política, soluções provisórias em casos residuais e interesse de terceiros, e 
rápida urbanização, projectos de desenvolvimento mal planificados e executados e 
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impactos da variação e de mudança climática. Fatalidades devido a catástrofes naturais 
diminuíram ao longo da última década, embora tenha havido um aumento de impactos 
económicos e sociais. Houve também um aumento na vulnerabilidade aos catástrofes 
nos níveis locais e comunitários, causando crónica insegurança alimentar e perpetuação 
da pobreza. Os conflitos dos anos anteriores, caracterizados por conflitos inter-estados e 
lutas de libertação que afectaram a maioria dos países, foram substituídos por conflitos 
mais localizados levando a deslocamentos internos em massa de pessoas. 
 
42. Estamos cientes de que a maioria das crises humanitárias no continente Africano é 
de conflitos induzidos, e estamos determinados a garantir intervenções humanitárias que 
não exacerbam ou reforcem a dinâmica que engendra essas crises, em consonância com 
as aspirações da Agenda 2063. 

 
43. Reconhecemos ainda que a assistência humanitária para salvar vidas é 
necessária, ainda que insustentável, e reafirmamos a necessidade de abordar os 
problemas enraizados do continente através de intervenções holísticas que atravessam 
questões humanitárias, desenvolvimento e consolidação da paz. 
 
44. Instamos também a todos os actores humanitários, especialmente aqueles que 
trabalham em crises induzidas por conflitos, para enriquecerem as suas intervenções 
através de análises e avaliação dos conflitos, e contribuir activamente para os esforços 
de paz e desenvolvimento do continente a longo prazo. 
 
45. Portanto, comprometemo-nos a criar e fomentar fundos de financiamento 
nacionais e multissectoriais para incentivar as intervenções holísticas que atravessam os 
sectores humanitários, de desenvolvimento e de consolidação da paz.  

 
46. Ressaltamos que a prevenção é um factor-chave para atenuar o impacto das 
crises humanitárias. A prevenção é mais rentável do que as respostas humanitárias em 
caso de emergências, porém, sublinhamos igualmente que a acção humanitária deve 
transcender a resposta e a recuperação, para o desenvolvimento e o reforço das 
capacidades dos Estados e da resiliência das comunidades, e medidas adequadas para 
proteger os direitos das populações deslocadas. Contudo, enfatizamos que a resiliência 
não deve ser usada como uma mudança demográfica nem considerada uma solução 
duradoura, tal como for o caso. 

 
47. Sistemas de alerta prévio são uma ferramenta importante para a prevenção e 
resposta antecipada. Onde existirem esses mecanismos, devem ser plenamente 
explorados e implementados. Onde não existem, comprometemo-nos a tomar medidas 
para o seu estabelecimento. Apelamos para o estabelecimento de mecanismos de 
monitorização para acompanhar a implementação e o uso adequado e oportuno das 
ferramentas disponíveis para evitar crises humanitárias. Enfatizamos a importância da 
análise abrangente do contexto que inclui a análise de conflitos e da questão do género 
em todas as fases das suas intervenções.  

 
48. Reconhecemos que, em grande parte, abordagens para intervenções humanitárias 
têm sido dominadas pela tradição de longa duração de cima para baixo, e sublinhamos a 
necessidade de alavancar os diferentes níveis de capacidade, conhecimento local e 
sabedoria e recursos associados às comunidades. 
 
49. Nós, portanto, salientamos que a acção humanitária deve ir para além de uma 
resposta a emergências. Deve estar ligada à agenda de desenvolvimento do país em 
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questão, a todos os níveis. A prioridade do desenvolvimento como uma solução ou 
resposta às crises humanitárias pode ajudar a consolidar uma prevenção eficaz a todas 
as crises de uma forma holística e inclusiva, incluindo a transformação socioeconómica. 

 
50. Estamos preocupados com várias situações prolongadas de refugiados no 
continente, e apelamos para soluções duradouras de longa duração, conforme a sua 
aplicabilidade em consonância com os regulamentos nacionais e realidades existentes, 
tais como repatriamento voluntário aos países de origem, integração local aquiescido 
pelos países de acolhimento e reassentamento. Estamos, particularmente, 
preocupados com os refugiados sarauís que estão em acampamentos por mais de 40 
anos e apelamos à comunidade internacional para resolver este problema, exercendo o 
seu direito de autodeterminação, em conformidade com as várias Resoluções da UA e da 
ONU. 
 

5.3. Pilar Três: Boa Governação e Direitos Humanos 
 
51. Notamos que a boa governação e o respeito pelos direitos humanos fundamentais 
são fulcrais para o nosso progresso como um continente. As crises humanitárias são 
geralmente causadas, entre outros factores, pelo défice de governação e violações 
flagrantes dos direitos humanos, tendo em conta a distinção das obrigações do Estado ao 
abrigo do Direito Internacional e do Direito Humanitário Internacional.  

 
52. A acção humanitária, o direito humanitário internacional e o do direito internacional 
em matéria dos direitos humanos estão altamente interligados e devem constituir uma 
base sólida para a nova arquitectura de ajuda humanitária. Ressalvamos, portanto, que a 
protecção humanitária e a ajuda devem ser um direito exigível por aqueles que 
necessitam de assistência. 

 
53. Reconhecemos que a acção humanitária não é um substituto da acção política. 
Portanto, notamos que a diplomacia preventiva é uma ferramenta eficiente para prevenir 
crises políticas que possam se transformar em crises humanitárias. A abordagem ao 
défice de governação exige também manter a paz que prevaleceu e impedindo-a de 
recaída. A este respeito, enfatizamos que o papel dos Estados-membros, CER e 
organizações relevantes é de suma importância. 

 
54. Sublinhamos particularmente a necessidade de acelerar o endosso do bloco, 
ratificação, domesticação e aplicação efectiva de todos os instrumentos jurídicos da UA e 
internacionais, em particular a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a Carta 
Africana sobre Eleições, Democracia e Boa Governação, a Carta Africana sobre Valores 
e Princípios de Administração e Serviço Público, e a Carta Africana sobre os Valores e 
Princípios da Descentralização, Governo Local e Desenvolvimento Local, bem como a 
Convenção da UA para a Protecção e Assistência a Deslocados Internos em África 
(Convenção de Kampala). 

 
55. A contribuição das mulheres para a acção humanitária é de extrema importância. A 
este respeito, as mulheres são instrumentos cruciais na realização de actividades 
humanitárias, e constituem actores importantes na acção humanitária que devem estar 
envolvidas em todas as fases e níveis. A participação activa e substantiva das mulheres 
no discurso humanitário é crucial, em particular, através da criação de espaço necessário 
para a sua participação na consolidação da paz e nos esforços de recuperação e 
reconstrução pós-conflito. Para reforçar este papel, apelamos para a aceleração da 
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ratificação e implementação efectiva do Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos 
e dos Povos relativo aos Direitos das Mulheres em África. 

 
56. Os Estados-membros precisam de aprofundar estratégias para combater a 
pobreza, desigualdades e desemprego dos jovens que poderiam fomentar agitação social 
através da transformação e desenvolvimento social e económico para a criação de 
oportunidades de emprego adicionais, inclusive por meio de iniciativas de pequena escala 
a favor dos pobres. 

 
5.4. Pilar Quatro: A Ligação entre o Desenvolvimento, a Paz e a Segurança 

 
57. Reconhecemos a relação entre a acção humanitária e desenvolvimento. A acção 
humanitária não deve ser limitada ao alívio. A reabilitação e recuperação são parte 
integrante da acção humanitária e devem ser dadas a atenção necessária e recursos 
suficientes. A acção humanitária deve ir para além da resposta de emergência e ser 
entendida como parte de uma estratégia de paz e estabilidade e de desenvolvimento a 
longo prazo. 

 
58. A erradicação da pobreza e redes de segurança e protecção social devem fazer 
parte de missões estratégicas e de longo prazo de construir uma arquitectura humanitária 
eficaz em África. Nós faremos todos os esforços para estabelecer e fortalecer 
mecanismos nacionais para a implementação efectiva da Declaração de 2015 da UA e do 
Plano de Acção sobre Emprego e Erradicação da Pobreza e Desenvolvimento Inclusivo e 
tomar medidas específicas para integrar as necessidades humanitárias e questões da 
deslocação tanto nos planos nacionais de desenvolvimento como nos planos locais de 
desenvolvimento. 
 
59. Em especial, uma nova arquitectura humanitária deve colocar ênfase na acção 
humanitária que está prevista dentro de um quadro de longo prazo desde as fases iniciais 
de emergências e deve ser conceituado como uma questão multissectorial. 

 
60. Há necessidade de se concentrar nos sistemas de aviso prévio e de resposta 
rápida, diplomacia preventiva e cooperação transfronteiriça para a resolução de litígios, 
bem como a promoção da governação integrada de segurança transfronteiriça e 
desenvolvimento socioeconómico. 

 
61. Para garantir a paz e desenvolvimento sustentável, ênfase deve ser na cultura da 
paz na implementação de programas de reconstrução pós-conflito abrangentes, em 
particular nos países emergentes de conflitos, através de uma parceria efectiva a nível 
regional e continental, promovendo a utilização de mediadores para a resolução de 
conflitos, incluindo mecanismos tradicionais de resolução de conflitos. 

 
62. Reconhecemos que as populações afectadas em risco de crises humanitárias têm 
o direito de ser informadas sobre a escala da catástrofe ou o nível de risco e sobre as 
medidas de mitigação relevantes. 

 
63. Tomamos nota de que a exploração ilegal e a concorrência para a apropriação dos 
recursos naturais em zonas mineiras têm vindo a aumentar no continente, contribuindo 
para o aumento de fluxos financeiros ilícitos provenientes de África. Apelamos para o 
reforço dos mecanismos e implementação de quadro de políticas para evitar a 
deslocação arbitrária e a exploração ilegal de minerais no continente, incluindo a 
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aplicação da Visão da UA sobre Mineração e do processo de Kimberly, em consonância 
com a Convenção de Kampala e Carta Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos. 

 
64. Na nossa busca pelo desenvolvimento, gostaríamos que os projectos de 
desenvolvimento públicos e privados resultassem em deslocação. Apelamos para o 
estabelecimento de medidas com vista a garantir a protecção contra a deslocação 
arbitrária das populações, como resultado de tais projectos. Onde a deslocação for 
prevista, deve-se tomar medidas de acordo com o Artigo 10.º da Convenção de Kampala. 

 
65. Reconhecemos que nesta era digital, as TIC serão a base para a transformação do 
continente. Há necessidade de aproveitar o enorme potencial que a nova tecnologia 
apresenta para melhorar a resposta humanitária no continente. 

 
66. No entanto, apesar dos avanços registados, notamos que o terrorismo é uma 
ameaça crescente para a paz e segurança global. No continente africano, o terrorismo é 
cada vez mais um gatilho para as crises humanitárias, causando principalmente o 
deslocamento, destruição dos meios de subsistência e como um obstáculo para o 
desenvolvimento global em todos os Estados afectados. Portanto, apelamos para o 
seguinte: 
 

a. estratégias colectivas para enfrentar a crescente ameaça do terrorismo, 
radicalização e extremismo no continente. 

 
b. avaliação das leis de combate ao terrorismo e contra extremismo violento e 

respostas que podem impedir a acção humanitária. 
 
c. realizar um estudo sobre as causas do extremismo e radicalização no continente, 

sob os auspícios do Centro de Estudos e Investigação sobre o Terrorismo de 
Argel. 

 
67. A migração e fluxos migratórios mistos no continente necessitam da devida 
atenção especial à luz das recentes crises de migração. Ressaltamos que a acção e a 
intervenção humanitária em matéria de migração deve incluir a identificação e tratamento 
das causas principais do fenómeno, e abordá-las na perspectiva do desenvolvimento. 
Apelamos para a tomada de medidas concretas par lidar com esta questão, incluindo a 
finalização do Protocolo da UA sobre a Livre Circulação de Pessoas em África. 
 
68. Portanto, apelamos para a inclusão e integração de governação da migração, 
incluindo a livre circulação de pessoas e de mobilidade laboral no continente, em acção 
humanitária como parte de soluções duradouras para as crises humanitárias 
prolongadas, bem como a resolução de questões de migração irregular, tráfico de 
pessoas e contrabando de migrantes. 

 
69. Apelamos ainda para o desenvolvimento de planos de acção para combater o 
racismo e a xenofobia e para garantir o respeito da dignidade e protecção dos direitos a 
que os migrantes têm direito ao abrigo dos instrumentos internacionais e da UA 
aplicáveis, salientando em especial o direito à igualdade de tratamento. 

 
Reconhecemos que o fenómeno da apatridia está a aumentar de forma galopante em 
todo o continente. Para abordar este problema, apelamos à Comissão para finalizar o 
Protocolo relativo ao Direito à Nacionalidade e Erradicação da Apatridia em África. 
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5.5. Pilar Cinco: Arquitectura Institucional   
 
   Agência Humanitária Africana (AHA) 
 
70. Reconhecemos a necessidade imperiosa de uma arquitectura continental 
adequada para responder e coordenar de forma eficaz as crises humanitárias no 
continente, como uma base da função de liderança da UA. Notamos, particularmente, que 
a falta de tal quadro humanitário continental dificultou a eficácia da acção humanitária.  

 
71. Notamos, igualmente, que, de facto, os sistemas humanitários a nível continental e 
mundial estão sobrecarregados e requerem reformas para permitir que sejam adequados 
ao objectivo estabelecido.  

 
72. Por conseguinte, tomamos nota e comprometemo-nos em relação às reformas 
adequadas e, a envolvermo-nos plenamente no processo de criação de meios eficazes e 
oportunos de acção humanitária no continente e a nível mundial.  

 
73. Estamos convencidos que, para que este objectivo se concretize, África necessita 
de estabelecer a sua própria Agência Humanitária Africana, a fim de levar avante a 
agenda continental sobre acção humanitária, com a devida consideração das suas 
implicações jurídicas, estruturais e financeiras.  

 
74. A Agência será um pilar institucional de África para abordar a deslocação forçada 
no continente, através da efectivação do objectivo da centralidade dos Estados Africanos 
nas acções humanitárias no continente. 

 
75. Reconhecemos que, embora realcemos a responsabilidade primária do Estado, a 
acção humanitária deve reflectir uma responsabilidade colectiva que se estenda aos 
actores regionais, continentais e internacionais. Deste modo, o sector privado, a 
Diáspora, a Sociedade Civil e a juventude e todos segmentos da sociedade africana 
serão envolvidos como parceiros na prestação de ajuda humanitária em colaboração com 
a Agência, sem prejuízo à soberania dos Estados ou do direito internacional. 

 
Nível Nacional  

 
76. Enfatizamos que o nosso papel, na qualidade de Estado, permanece primordial 
para a intervenção por parte das comunidades locais, que são os primeiros socorristas na 
prestação de assistência humanitária. Comprometemo-nos a desenvolver as capacidades 
adequadas das comunidades locais, bem como das estruturas sociais e tradicionais com 
vista a reforçar este papel.  

 
77. Acreditamos que a acção humanitária deve ser ancorada desde as primeiras 
etapas em estratégias e planos inclusivos adequados que envolvam as populações 
afectadas e as comunidades acolhedoras, Agências da ONU e Parceiros, sociedade civil 
e o sector privado. Apelamos para a tomada de medidas deliberadas para reforçar esta 
abordagem de inclusão.  

 
78. Comprometemo-nos a adoptar políticas humanitárias nacionais orientadas por 
instrumentos normativos e políticos internacionais e da UA pertinentes, mediante o 
estabelecimento e reforço dos quadros nacionais para a execução, implementação e 
coordenação da acção humanitária, bem como a implementar programas de 
sensibilização e engajamento inclusivos na sua operacionalização. Portanto, envidaremos 
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esforços no sentido de integrar as dimensões humanitárias nos planos de 
desenvolvimento nacionais e regionais.  
 
79. Notamos que a complexidade das crises humanitárias requer acção multifacetada; 
reconhecemos, particularmente, as várias capacidades das forças armadas e 
comprometemo-nos a estabelecer mecanismos para o envio de recursos militares os 
Estados-membros da UA sempre que necessário, como principais catalisadores do 
sistema humanitário, sem comprometer as obrigações previstas no Direito Internacional e 
os princípios humanitários. 

 
80. Reconhecemos que a Diáspora, que por seu turno representa o sexto círculo 
eleitoral de África, deve desempenhar um papel melhorado na busca de África pelo 
desenvolvimento socioeconómico. Iremos, por conseguinte, trabalhar no sentido de 
elaborar e implementar políticas que facilitem a participação adequada da Diáspora no 
desenvolvimento de África.  

 
81. Reconhecemos ainda o papel que o sector privado e a sociedade civil 
desempenham em prol do desenvolvimento de África. Envidaremos esforços para apoiar 
estratégias destinadas a criar um um ambiente propício para reforçar a contribuição do 
sector privado e da sociedade civil para as acções humanitárias no continente.  

 
82. Reconhecemos que a governação do sector humanitário é complexa. Enfatizamos 
que os recursos atribuídos para as crises humanitárias sejam utilizados eficazmente. 
Portanto, em harmonia com os Princípios de Paris, iremos adoptar directrizes adequadas 
sobre acção humanitária e implementar medidas para combater a corrupção, melhorar a 
transparência e a responsabilização no âmbito da ajuda humanitária no continente. 

 
83. Iremos nos esforçar para aumentar as capacidades nacionais e a mobilização de 
recursos internos, de modo a reduzir a dependência excessiva de recursos externos e 
garantir a disponibilidade oportuna e previsível de recursos. Todavia, salientamos a 
necessidade de a comunidade internacional cumprir com as suas obrigações. 
 

Cooperação com o Sistema Humanitário Mundial  
 
84. Reafirmamos e defendemos a Carta das Nações Unidas como base para a paz e 
segurança internacionais. África deve continuar a desempenhar um papel activo na arena 
global sobre questões humanitárias. A Comunidade Internacional deve assegurar uma 
arquitectura humanitária mundial eficaz e responsável, que permita a representação 
plena e equitativa dos países Africanos e faremos todos os esforços para enfatizar o 
respeito pelos princípios e normas internacionais; 

 
85. Notamos que os desafios que África enfrenta são em parte devido às deficiências 
da arquitectura da ajuda humanitária global. Contudo, reconhecemos o papel 
fundamental do Sistema Humanitário Mundial estabelecido nos termos da Resolução 
46/182 da ONU, reconhecemos ao mesmo tempo que o sistema está sobrecarregado, 
sem fundos e não está em condições de responder às crescentes necessidades 
humanitárias, e apelamos para a sua reforma com vista a abordar estas preocupações. 

 
86. África procura um sistema humanitário mundial que seja transparente, eficiente e 
ágil. Para este fim, acreditamos na importância da reestruturação do relevante processo 
de tomada de decisão sobre questões humanitárias pelo Conselho de Segurança da 
ONU com base na posição africana sobre esta questão, tal como reflectido no Consenso 
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de Ezulwini,  endossa ainda as propostas para a transformação do Comité Permanente 
Inter-Agências (IASC) num Conselho Humanitário pleno que permita a participação plena 
da UA. A nova estrutura deve permitir a tomada de decisões sobre questões humanitárias 
em tempo oportuno, de modo a inverter a situação actual. 

 
87. Enfatizamos também, que a futura arquitectura humanitária deve ser edificada num 
ambiente global favorável para assegurar a sua implementação eficaz, que inclui 
parcerias mutuamente benéficas para fortalecer a apropriação, coerência e alinhamento 
apropriado do apoio internacional com as prioridades locais, nacionais e regionais. 
 
88. Para alcançar este objectivo, reiteramos e comprometemo-nos a uma cooperação 
estreita com a ONU, configurações Nacionais e Regionais, em conformidade com o 
princípio de subsidiariedade e de complementaridade nos termos do Capítulo VIII da 
Carta da ONU, que reafirma as bases para a cooperação entre a ONU e organizações 
regionais e sub-regionais. 

 
89. A implementação efectiva e adequada dos princípios de subsidiariedade e de 
complementaridade deve constituir uma base para a nova arquitectura humanitária. 
Enfatizamos que o objectivo final de uma arquitectura humanitária mundial reformada 
deve ser o de reforçar as capacidades locais, nacionais e regionais para responder 
melhor às situações de emergência. Assim, o papel das organizações humanitárias 
internacionais, bem como das organizações regionais permanece subsidiária ao papel 
fundamental dos governos nacionais e comunidades locais, que são os primeiros a 
responder às crises humanitárias. Esta contribuição deve ser reconhecida e apoiada. 

 
90. A nova arquitectura global de ajuda humanitária, deve ter em conta as 
peculiaridades de cada nação e região, incluindo as ameaças emergentes, tais epidemias 
e pandemias, seca cíclica e situações de fome, violência localizada entre as comunidades 
campesinas e inundações relacionadas, terrorismo e ocupação estrangeira. 
 

5.6. Pilar Seis: Domesticação e implementação dos Quadros Normativos e de 
Políticas 

 
91. Afirmamos a nossa vontade política colectiva para a implementação de vários 
instrumentos internacionais e da UA que definem e codificam várias normas e padrões 
subjacentes à acção humanitária. Apelamos à rápida ratificação e domesticação desses 
instrumentos para fortalecer a protecção e assistência e adesão ao Mecanismo Africano 
de Avaliação de Pares como prova da nossa vontade de subscrever de forma significativa 
os princípios de governação humanitária, especialmente pela participação activa de todos 
os segmentos da sociedade na gestão dos assuntos públicos... 

 
92. Notamos que a Convenção da UA para a Protecção e Assistência a Deslocados 
Internos em África (Convenção de Kampala), é uma conquista histórica para a União 
Africana, e apelamos para a sua rápida ratificação, domesticação e implementação no 
tratamento de questões do deslocamento forçado no continente. 

 
93. Tendo em vista a crescente complexidade da deslocação interna no continente, 
exortamos a Comissão a estudar e concluir as modalidades para depositar a Convenção 
perante a Assembleia-geral da ONU, a ser adoptado como um Instrumento Legal 
Internacional como contribuição  de África para os esforços globais destinados a 
fortalecer o regime jurídico de protecção e assistência aos DI. Apelamos ainda para um 
mandato pleno do Relator Especial da UA para os Direitos dos Migrantes, Requerentes 
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de Asilo, Refugiados e Deslocados Internos, além do mandato do Relator Especial da 
ONU para os Direitos Humanos dos DI. 

 
94. Reconhecemos que durante as crises humanitárias assegurar o envio rápido de 
bens, serviços e de pessoal é essencial para salvar vidas. Neste contexto, reconhecemos 
o papel importante das leis e políticas de catástrofes em facilitar a acção humanitária e 
apelamos para a sua expansão e implementação em todo o continente. 
 
95. Notamos também os desafios crescentes de catástrofes de deslocamento 
transfronteiriço e apelamos para medidas colectivas para consolidar uma agenda de 
protecção aos níveis nacionais e sub-regionais. 
 
96. Afirmamos a importância da protecção dos apátridas no continente. No entanto, 
notamos que o quadro jurídico existente da União Africana não prevê a protecção e 
assistência a essas pessoas. Observamos ainda que a Convenção das Nações Unidas 
de 1954 sobre o Estatuto dos Apátridas é um instrumento que regulamenta a protecção 
dos apátridas, e instamos os Estados-membros, que ainda não o fizeram, a aderir e 
incorporar a Convenção. 
 

5.7. Pilar Sete: Protecção e Assistência às Populações Afectadas  
 
97. A protecção e assistência de grupos vulneráveis, especialmente mulheres, 
crianças, idosos e pessoas com deficiência em situações de crise humanitária precisam 
de estar no centro da acção humanitária. Enfatizamos que a assistência humanitária deve 
prestar especial atenção às suas necessidades específicas. 
 
98. Apelamos para a acção humanitária de princípios para assegurar o tratamento 
humano, digno e baseado em direitos das populações que necessitam de assistência 
humanitária e protecção. 

 
99. Enfatizamos que a diplomacia humanitária da UA e o compromisso sobre a acção 
humanitária devem ser guiados pelos princípios bases do Pan-africanismos e na 
protecção dos interesses de África, garantindo ao mesmo tempo o respeito pelos direitos 

humanos fundamentais.  

 
100. Apelamos para medidas específicas para proteger mulheres e crianças atingidas 
em situações de conflito, particularmente na abordagem dos casos de violência 
desenfreada com base sexual e no género, incluindo estupros e casamentos prematuros 

em situações de deslocação.   

 
101. Reconhecemos o fenómeno da pastorícia como um catalisador emergente da 
deslocação forçada no continente à semelhança do terrorismo, projectos de 
desenvolvimento e alterações climáticas em todo o continente. Apelamos para soluções 
abrangentes e coordenadas que abordam tais questões emergentes a partir de uma 
questão de desenvolvimento que requer uma metodologia multidimensional. 
 
102. Embora reconheçamos que os apátridas enfrentam uma situação humanitária 
grave, notamos também que a situação não resolvida da apatridia pode levar à 
deslocação forçada e à insegurança. Instamos os Estados-membros, com o apoio da 
União Africana, a desenvolver medidas para proteger e fornecer soluções duradouras aos 
apátridas, bem como prevenir, reduzir e resolver situações de apatridia no continente. 
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103. Sobre a protecção de civis em situações de conflito, reconhecemos e reiteramos a 
nossa responsabilidade primária em providenciar protecção, segurança e assistência 
humanitária e garantindo o acesso livre adequado, espaço humanitário e segurança de 
infra-estruturas e dos trabalhadores humanitários, em conformidade com a legislação 
nacional de cada Estado. 

 
104. Reiteramos o Direito Humanitário Internacional (DHI) e a acção humanitária 
baseada em princípios como os alicerces da resposta humanitária e devem fortalecer a 
uma futura arquitectura de ajuda humanitária. 

 
105. Notamos a proliferação de grupos armados e actores não estatais como um 
problema crescente no abuso dos direitos humanos, e impedindo o acesso humanitário 
em zonas de conflito e comprometemo-nos a tomar medidas específicas para levar a 
prestação de contas os actores não estatais que impedem o acesso humanitário a civis 
em situações de conflito e violência generalizada, de acordo com o direito internacional e 
os instrumentos jurídicos da UA, incluindo a Convenção de Kampala.  
 
106. Sublinhamos ainda a necessidade de estudar e regulamentar a crescente 
presença e as implicações de Empresas Privadas Militares e de Segurança (PMSCs), e 
de apoiar os esforços em curso, incluindo do Grupo Africano, em particular no âmbito do 
Conselho de Direitos Humanos da ONU, para considerar a conclusão de um instrumento 
internacional juridicamente vinculativo para regular as suas actividades, reconhecendo a 
responsabilidade primária do Estado na providência de segurança. 
 

5.8. Pilar Oito: Conhecimento, Inovação, Pesquisa, Dados e Tecnologia de 
Informação e Comunicação  

 
107. Reconhecemos que os dados credíveis e fiáveis desempenham um papel 
importante no fortalecimento das capacidades do Estado para a previsão, prevenção, 
resposta e adaptação. Por isso, apelamos para o seguinte: 

 
a. Investimento na produção de conhecimento, inovação e pesquisa; 

 
b. Reforço das capacidades nacionais sobre a utilização sistemática dos dados 

existentes e recolha de novos dados e análise e partilha de informações; 
 

c. Desagregação de dados por necessidades específicas das populações afectadas 
pelas crises humanitárias particularmente em termos de género e idade; 

 
d. Investir e fortalecer as capacidades nacionais de estatística e sistemas de 

informação geoespacial para a recolha, análise, produção e divulgação de dados 
desagregados que é credível e fiável para a concepção de políticas baseadas em 
evidências. O mesmo sistema de dados também pode ser usado para medir e 
avaliar a eficácia das políticas e a tomada de decisões baseada em evidências; 

 
e.  A transferência sistemática de tecnologia e o uso institucionalizado das TIC, 

incluindo o engajamento dos meios de comunicação social e de massas, como 
ferramentas para a capacitação dos actores humanitários em todos os níveis e 
disseminação de informação para a capacidade de resposta pró-activa na acção 
humanitária, precisa de ser elaborado em todos os níveis de governação. 
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5.9. Pilar Nove: Papel das Comunidades de Acolhimento, Populações Afectadas, 
Sector Privado, Sociedade Civil Africana, Diáspora e da Juventude 

 
108. Reiteramos que parcerias eficazes e que se fortalecem mutuamente são de suma 
importância na acção humanitária. Portanto, apelamos para a participação activa das 
comunidades de acolhimento, populações afectadas, sector privado, filantropos africanos, 
sociedade civil Africana e a diáspora. As preocupações das comunidades acolhedoras 
devem ser parte da estratégia de assistência. 

 
109. Reconhecemos que a Diáspora constitui um dos recursos importantes do 
Continente, mas permanece inexplorado. Notamos que a diáspora pode desempenhar 
um papel importante não só pela sua contribuição financeira, mas também à luz do seu 
potencial na mobilização de conhecimento social, bem como da pressão política em 
jurisdições estrangeiras para a acção humanitária em África. Embora se reconheça o 
papel importante das remessas da diáspora na acção humanitária e desenvolvimento, 
apelamos à comunidade internacional para remover as barreiras e apoiar mecanismos 
legais e seguros mais acessíveis de fluxos de remessas. 

 
110. Apreciamos o facto da sociedade civil ser um factor importante no campo 
humanitário com uma enorme capacidade de reacção oportuna no campo e um 
conhecimento profundo das realidades no terreno. Há necessidade de medidas 
específicas para reforçar o seu papel complementar. Reconhecemos que a sociedade 
civil tradicional tem sido a base para a resiliência local das comunidades africanas 
durante séculos. Com a longa experiência, a sociedade civil pode desempenhar um papel 
importante como uma base para a nova arquitectura e um accionador de reformas.  

 
111. Reconhecemos a necessidade e apelamos para o reforço do papel das 
Organizações Religiosas no discurso humanitário, incluindo nos esforços de consolidação 
da paz. 
 
112. Reconhecemos que a juventude constitui mais de metade da população de África 
e é uma fonte de energia que pode ser mobilizada para o desenvolvimento do continente 
e resposta humanitária. Apelamos para o desenvolvimento de políticas comuns 
destinadas a investir na juventude com vista a explorar o seu enorme potencial. 
 
113. Estamos preocupados com o facto de os jovens constituírem um alvo potencial 
para o extremismo e a radicalização, estes devem ser mobilizados para combater o 
extremismo e a radicalização, e servir como a base de transformação da arquitectura 
humanitária e renascimento de África. Neste sentido, deve-se elaborar estratégias para 
aumentar o potencial produtivo da juventude, incluindo a agricultura comercial e 
investimentos, promover a utilização das TIC e o engajamento dos meios de 
comunicação como uma ferramenta para capacitar a juventude e divulgação de 
informação para a capacidade de resposta pró-activa em relação a acção humanitária, e 
promover a responsabilidade social e reforço da mobilização de recursos internos para 
apoiar o empreendedorismo entre os jovens africanos e promover um envolvimento mais 
cívico. 
 

5.10. Pilar Dez: e Parcerias e Financiamento Humanitário 
 
114. Reconhecemos que parcerias eficazes regidas pela responsabilidade mútua são 
chave para a construção de arquitectura humanitária pró-activa. Mas notamos que as 
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Parcerias para a acção humanitária devem ser baseadas no respeito, responsabilidade, 
transparência e responsabilização mútua. 

 
115. Os agentes humanitários devem instituir e fortalecer os sistemas de monitoria e 
avaliação eficazes na acção humanitária para melhorar a prestação de contas e melhor 
controlo na alocação de recursos para garantir a eficiência, monitorização da exploração 
e uso de recursos estratégicos de África como energia e água, bem como da Diáspora. 

  
116. A acção humanitária deve desfrutar de um nível de previsibilidade de 
financiamento Pan-africano e das comunidades internacionais, que permite uma acção 
mais eficiente e melhor acesso a materiais de ajuda. A este respeito, apelamos para 
medidas concretas e vontade política para mobilizar recursos para a implementação das 
prioridades identificadas na PCA. Há necessidade de medidas abrangentes para abordar 
a questão da corrupção para assegurar que os recursos estão a ser bem utilizados para o 
desenvolvimento de África. 

 
117. Reconhecemos que o financiamento é a chave para uma resposta humanitária 
eficaz. A comunidade internacional precisa de explorar vias pelas quais as instituições 
financeiras globais poderiam desempenhar melhor o seu papel no financiamento 
humanitário em África. 
 
118. Apelamos para a reforma da arquitectura financeira mundial e comprometemo-nos 
com o Quadro de Sendai de alocar 1.5% do orçamento nacional às actividades de 
Redução do Risco de Catástrofes (RRC). 

 
119. Há uma necessidade urgente de reverter os impactos devastadores das mudanças 
climáticas sobre a África. O financiamento para as mudanças climáticas deve agir como 
um catalisador para o apoio adequado, inclusive, através da mobilização de recursos 
financeiros previsíveis, apropriados e oportunos, a fim de permitir que os países em 
desenvolvimento, especialmente em África, possam enfrentar mudanças climáticas 
relacionadas com catástrofes humanitárias. Assim, o resultado da Cimeira de Istambul 
deve dar ênfase na rápida implementação das decisões em vários fundos de alterações 
climáticas, incluindo o Fundo Verde da ONU para as Alterações Climáticas e outros 
mecanismos de apoio financeiro, incluindo a Agenda de Adis Abeba para Acção de 
Financiamento para o Desenvolvimento e os compromissos assumidos na Conferência 
de Paris sobre as Alterações Climáticas -Cop21. 
 
120. Estamos preocupados com os recursos do continente que têm sido pilhados. 
Apelamos para que os resultados de Istambul se concentrem sobre os mecanismos para 
o retorno de recursos pilhados em África, e para que esses fundos sejam utilizados 
significativamente para o desenvolvimento de África e da acção humanitária. 

 
121. Enfatizamos, igualmente, a necessidade de uma estratégia e formas inovadoras de 
reduzir a dependência de financiamento externo. Portanto, apelamos para uma mudança 
para a mobilização de recursos internos como fundamental para uma arquitectura 
humanitária Africana eficaz. Isso iria alavancar a liderança de África em lidar com 
questões humanitárias e estabelecer a sua própria agenda, inclusive através da 
implementação dos seus compromissos no âmbito do Quadro de Sendai, entre outros. A 
este respeito, África deve explorar formas de aumentar seus próprios recursos para 
financiar acções humanitárias, incluindo o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD), do sector privado, filantropismo africano, remessas da diáspora e instituições 
públicas e semi-públicas que gerem essas remessas tendo em vista a racionalização e 
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redução de custos, prestando, ao mesmo tempo, atenção ao impacto da referida 
abordagem na independência da União e do seu papel. 

 
122. Os Estados-membros precisam de integrar as questões humanitárias nos planos 
nacionais, regionais e continentais de desenvolvimento com as dotações orçamentais 
necessárias. Neste sentido, apelamos à UA e às CER para acelerar a implementação das 
recomendações do Painel Mbeki sobre fontes alternativas de financiamento. 

 
123. Apelamos para um engajamento robusto do sector privado e do sector informal, 
incluindo medidas para reforçar os mecanismos de financiamento não tradicionais de 
longo prazo. 
 
124. Reconhecemos que para alcançar estes objectivos, há necessidade de um 
mecanismo de repartição justa dos encargos internacionais. Não obstante isto, a futura 
acção humanitária de África deve ser sustentada pelo espírito de Pan-africanismo e da 
solidariedade. A Iniciativa de Solidariedade Africana deve galvanizar o apoio Africano 
para os Estados-membros em situações difíceis. 

 
125. Embora reconheçamos a responsabilidade primordial dos Estados-membros na 
protecção das populações que necessitam de assistência humanitária, reiteramos que a 
comunidade internacional tem também uma responsabilidade fundamental de partilhar o 
ónus da ajuda humanitária. A comunidade internacional deve partilhar o fardo imposto 
nos países de acolhimento em África e assegurar meios mais justos de repartição dos 
encargos a nível mundial, em particular no apoio a esses Estados- membros afectados 
para lidar com o impacto dos refugiados e IDP. 

 
126. A este respeito, há necessidade de mudar o foco de medidas para fortalecer as 
estratégias de gestão de DI e dos refugiados, e colocar tal ênfase e enfoque na busca de 
soluções duradouras e sustentáveis. Saudamos a recomendação do Relatório Global de 
Síntese da WHS sobre um Novo Acordo para Refugiados, pedindo apoio para os países 
de acolhimento para ajudá-los a mitigar os impactos da sua hospitalidade. 

 
127. O papel dos países de acolhimento e das comunidades deve também ser 
reconhecido como contribuição significativa para a assistência humanitária e deve ser 
quantificado. 
 

MECANISMOS DE IMPLEMENTAÇÃO PÓS-ISTAMBUL  
 
128. Apelamos por um Plano de Acção pós-Istambul que sirva como um mecanismo 
para a implementação dos resultados da Cimeira Mundial.   

 
129. Reconhecemos que a agenda humanitária de África é progressiva e não se limitará 
ao evento de Istambul. Portanto, na sequência da conclusão da CHM em Maio de 2016, 
será organizada uma conferência continental no princípio de 2017, a fim de examinar os 
mecanismos para a implementação dos nossos compromissos e da Agenda de África 
sobre deslocação forçada. 

 
130. Portanto, apelamos à Comissão para que dê início ao processo de 
estabelecimento da Agência Humanitária Africana e a operacionalização do Quadro de 
Política Humanitária da UA, apoiado por um Plano de Acção de 10 Anos sobre questões 
relacionadas com a deslocação forçada em África, com a devida consideração às suas 
implicações jurídicas, estruturais e financeiras.  
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131. A implementação dessas recomendações é fulcral. Por isso, para repercutir esse 
processo aos níveis inferiores, deve-se estabelecer plataformas de consulta regional para 
fortalecer a coordenação e as sinergias entre a UA, os Estados-membros e as CER, bem 
como outros órgãos e instituições da UA para reforçar a sensibilização e atingir todos os 
segmentos da sociedade Africana. 
 
CONCLUSÃO 
 
NÓS, OS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA UNIÃO AFRICANA: 
 
132. LOUVÁMOS o processo político aplicado na formulação da Posição Comum 
Africana sobre a eficácia da ajuda humanitária, que representa verdadeiramente as 
nossas aspirações e; louvamos ainda o Secretário-geral de ONU, pelos esforços em 
torno da reforma da arquitectura humanitária. 

 
133. REAFIRMAMOS o nosso apelo por uma arquitectura humanitária mais justa, que 
leve em consideração as preocupações de África, mas, também, restaure o princípio 
internacional que define a nossa humanidade. 

 
134. REITERAMOS a nossa decisão de abordar as causas principais do deslocamento 
forçado no continente, para assegurar as gerações vindouras, paz, estabilidade e 
prosperidade. 

 
135. RECOMENDAMOS que o resultado da Cimeira Humanitária Mundial deva prestar 
atenção total a reformas adequadas, tendo em vista um sistema humanitário inclusivo e 
relevante, de modo a garantir a protecção e ajuda eficazes às populações em crises 
humanitárias. 

 
136. REAFIRMAMOS os Ideais Pan-africanos e os Valores Comuns Africanos como 
fundamentos para os esforços futuros, voltados a abordar as questões humanitárias. 

 
137. COMPROMETEMO-NOS com a nossa visão e objectivos, tal como guiados pelo 
Acto Constitutivo da União e a Agenda 2063 e, apelamos uma Agenda humanitária 
mundial duradoira para Acção. 
 
 
Adis Abeba, Etiópia, 30 de Janeiro de 2016 
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PREÂMBULO 

Nós, os participantes à primeira sessão da reunião do CTE de Migração, 
Refugiados e Deslocados Internos da União Africana, realizada de 16 a 20 de 
Novembro de 2015, em Adis Abeba, Etiópia; 

RECORDANDO os ideais Pan-africanistas que inspiraram e continuam a representar os 
fundamentos das nossas actuais e futuras aspirações e destino; bem como os Valores 
Comuns Africanos e o Renascimento Africano; 

SUBLINHANDO os objectivos e os princípios do Acto Constitutivo da União Africana e da 
Carta das Nações Unidas; 

RECORDANDO a Declaração do 50º Aniversário, na qual os nossos Chefes de Estado e 
de Governo manifestaram o seu apreço pel notável contribuição dos pais fundadores da 
OUA, que cumpriram a sua missão de livrar o continente do colonialismo, lançando as 
bases para uma África integrada e próspera;  

RECONHECENDO que a tarefa da presente geração da União é a de edificar uma África 
integrada, próspera e em paz consigo própria;  

CIENTES da nossa Visão a longo prazo, tal como enunciada na Agenda 2063 e os 
compromissos que assumimos colectivamente na arena regional e internacional, 
incluindo as Posições Comuns Africanas sobre os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e o Quadro de Sendai sobre as Alterações Climáticas; 

COMPROMETEMO-NOS a atribuir os recursos à nossa disposição para a prevenção e 
encontrar soluções duradouras para o deslocamento forçado no continente e onde tais 
deslocamentos ocorrem, medidas para garantir a protecção eficaz e ajuda aos que se 
encontrem em necessidade de ajuda humanitária; 

PREOCUPADOS com o número de situações humanitárias no continente que se 
prolongam continuamente por muitos anos; e apelamos à comunidade internacional a 
renovar os esforços no sentido de as solucionar, especialmente a prolongada situação 
dos refugiados Sarauís; 

RECONHECENDO que a crescente incidência de refugiados e deslocados internos é um 
resultado dos subjacentes problemas políticos, socioeconómicos e de desenvolvimento, 
bem como a influência de factores externos que causam desestabilização e, que a 
procura de soluções a estes problemas requer toda a nossa atenção;  

CONVENCIDOS que soluções duradouras para os conflitos são a única panaceia às 
crises humanitárias em África, devendo, por conseguinte, as soluções políticas 
continuarem no cerne do diálogo humanitário, dando lugar de destaque a análise 
contextual abrangente, incluindo análises de conflitos que vinculam a acção humanitária à 
edificação da paz e ao desenvolvimento. 

REITERAMOS o nosso compromisso de encontrar soluções duradouras para, 
progressivamente eliminar o fenómeno do deslocamento forçado no continente, 
abordando as causas de base; 

REAFIRMAMOS a nossa visão sobre as questões do deslocamento forçado constantes 
na Declaração de Kampala, que foi adoptada durante a primeira Cimeira Especial da UA 
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sobre Refugiados, Retornados e Deslocados Internos em África, a 23 de Outubro de 2009 
e o subsequente Plano de Acção sobre o Deslocamento Forçado em África, adoptado em 
Junho de 2010, durante a 17ª Sessão Ordinária da União em Kampala, Uganda; 

TOMAMOS NOTA, em especial, que a arquitectura humanitária mundial no seu actual 
formato está sobrecarregada e apelamos para sua reforma, tendo em vista uma mais 
eficaz e relevante que se adapte à sua finalidade; 

SAUDAMOS o convite do Secretário-geral da ONU à Cimeira Humanitária Mundial 
(CHM), sendo a primeira do género, a ter lugar a 23 e 24 de Maio em Istambul, Turquia; e 
tomamos nota das recomendações das Consultas Regionais da UA que foram 
consolidadas numa Posição Comum Africana sobre a Eficácia da Ajuda Humanitária a ser 
apresentada a Cimeira Mundial, e das recomendações das consultas mundiais lideradas 
pela UNOCHA sobre a mesma Cimeira, realizadas em Genebra, de 14 a 16 de Outubro 
de 2015; 

CIENTES que África carece igualmente de mecanismos humanitários adequados e, 
saudando a recomendação para o estabelecimento de uma AGÊNCIA HUMANITÁRIA 
AFRICANA, que deverá ter como base nos Valores Comuns Africanos e apoiada com 
recursos próprios de África; 

RECONHECEMOS o papel das Comunidades Económicas Regionais e os Mecanismos 
Regionais, o Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Organizações 
Bilaterais e Multilaterais, Organizações da Sociedade Civil e a Diáspora na resposta 
humanitária no continent, e apelamos por uma nova estratégia de envolvimento para 
reforçar essa parceria, à luz dos desafios em curso; 

TOMAMOS NOTA dos resultados das Recomendações das consultas regionais sobre a 
Posição Comum Africana; 

CIENTES E TENDO EXAMINADO CUIDADOSAMENTE os desafios do deslocamento 
forçado no continente e as suas consequências para o futuro de África e a necessidade 
de adoptar mecanismos eficazes para os enfrentar; Por este meio, priorizamos a seguinte 
Agenda sobre Questões Humanitárias nos próximos 10 anos; e recomendamos o 
seguinte: 

Recomendações sobre uma Futura Agenda Humanitária Mundial 

1. Apelamos aos esforços contínuos do Secretário-geral da ONU de uma Agenda 
Transformadora destinada a tornar a acção humanitária mais transparente, 
inclusiva e apropriada para o futuro. 

2. Apelamos por uma “Arquitectura Humanitária Mundial” verdadeiramente 
inclusiva, responsável, global e transformativa, com base num novo espírito de 
solidariedade, cooperação, responsabilidade e responsabilização mútua para a 
acção humanitária; 

3. Nesse sentido, apelamos ao Secretário-geral para que, no seu Relatório à Cimeira 
Mundial sobre Ajuda Humanitária, destaque as preocupações de África, 
enunciadas na Posição Africana Comum sobre a Eficácia da Ajuda Humanitária; 

4. Reconhecemos e reafirmamos a nossa responsabilidade colectiva na qualidade de 
Membros da Assembleia-geral da ONU e, apelamos por mecanismos que facilitem 
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a acção humanitária baseada em princípios, que respeita os princípios do direito 
internacional e a responsabilidade primária do Estado. 

Recomendação sobre a Arquitectura Humanitária de África  

5. Comprometemo-nos a reforçar os mecanismos de resposta humanitária eficaz no 
continente, através do estabelecimento de uma AGÊNCIA HUMANITÁRIA 
AFRICANA, fundamentada nas capacidades dos Estados-membros e das 
Comunidades Económicas Regionais e enfatizamos que tal Agência será 
financiada com os nossos próprios recursos, suplementada por apoio externo; 

6. Saudamos o primeiro Quadro de Política Humanitária de África e os seus 
elementos constituintes, a saber: directrizes sobre gestão de catástrofes e 
resposta a epidemias e, sobre o papel da Força Africana em Estado de Alerta e 
comprometemo-nos em relação à sua célere operacionalização e plena 
implementação, de modo a racionalizar a resposta humanitária no continente; 

7. Apelamos por medidas colectivas que visam fortalecer o papel dos nossos 
governos em matéria de acção humanitária, particularmente, através o reforço das 
Capacidades de Previsão, Prevenção, Resposta e Adaptação dos Estados. 

Recomendação sobre os Quadros Normativo e Político  

8. Reiteramos a necessidade de uma estratégia revigorada e apelamos aos Estados-
membros que ainda não o fizeram, a assinarem e ratificarem os tratados, 
convenções e convenções da UA relacionados com os direitos humanos, 
refugiados, protecção de civis em situação de conflito armado, incluindo sobre os 
direitos civis, políticos e socioeconómicos; 

9. Apelamos aos nossos respectivos Estados-membros no sentido de tomarem 
medidas legislativas apropriadas para a domesticação e implementação desses 
instrumentos na prevenção do deslocamento arbitrário em grande escala da 
população e soluções duradouras; 

10. Nesse sentido, apelamos especialmente pela ratificação e implementação da 
Convenção da UA sobre a Protecção e Ajuda aos Deslocados Internos em África 
(Convenção de Kampala) e, saudamos a proposta do estabelecimento da 
Conferência dos Estados Partes, na continuidade da solidariedade e cooperação 
entre os Estados-membros e as CER quanto ao tratamento das questões 
relacionadas com o deslocamento interno; 

11. Tomamos conhecimento da importância das legislações e políticas sobre 
catástrofes para facilitar a acção humanitária em todas as regiões e no continente 
e, apelamos pela sua adopção e domesticação nas legislações nacionais; 

12. Reconhecemos os crescentes desafios dos deslocamentos causados por 
catástrofes transfronteiriças e, apelamos por medidas para consolidar a protecção 
da agenda a nível nacional e regional. 

Recomendação sobre a Protecção e Assistência 

13. Comprometemo-nos a fortalecer a protecção e assistência das populações que 
necessitam de assistência humanitária, inclusive por meio do seguinte: 



QUADRO DE POLÍTICA HUMANITÁRIA DA UNIÃO AFRICANA, OUTUBRO 2015 

 

4 
 

a. Formulação e implementação das Orientações da UA e outras normas e 
padrões internacionais em situações humanitárias para complementar os 
padrões e normas as internacionais existentes; 

b. Reforçar medidas para popularizar o Direito Internacional Humanitário (IHL) 
e princípios de acção humanitária. 

14. Comprometemo-nos a tomar medidas para fortalecer a protecção e assistência 
das populações, especialmente as mulheres, crianças, idosos e pessoas com 
deficiência em situações de conflitos e a garantir o acesso sem restrições e 
segurança das infra-estruturas e dos trabalhadores humanitários, em pleno 
respeito dos princípios do direito internacional; 

15. Reiteramos a necessidade de pontos de referência na prestação de assistência, 
especialmente estratégias que visam promover a auto-suficiência dos refugiados e 
populações deslocadas, mantendo o seu direito do regresso voluntario e apoio às 
comunidades de acolhimento para capacitá-las a lidar com o impacto de acolher 
um grande número de populações deslocadas, em consonância com o espírito dos 
valores comuns de compaixão e solidariedade entre os Estados-membros, através 
da repartição justa dos encargos; 

16. Apelamos à criação do Centro de Controlo de Doenças e Equipas de Salvação de 
África em consonância com a Decisão Ext/EX.CL/DEC.1 (XVI), adoptada em 
Junho de 2015, de Joanesburgo, África do Sul, para garantir uma resposta rápida 
e atempada às crises humanitárias; 

17. Apelamos por estratégias colectivas para lidar com a proliferação de grupos 
armados e de actores não estatais e comprometemo-nos a tomar medidas 
específicas para trazê-los à prestação de contas, em conformidade com as 
disposições das Convenções de Genebra, Direito Internacional Humanitário, 
Direito Penal Internacional e Instrumentos Jurídicos da UA; 

18. Recomendamos que seja levado a cabo um estudo sobre a crescente presença e 
implicações das Empresas Privadas Militares e de Segurança (PMSCs), no quadro 
do pleno respeito do Direito Internacional e da soberania dos Estados. 

Recomendação sobre o Tratamento das Causas de base e Soluções Duradouras 

19. Notamos que a boa governação e o respeito pelos direitos humanos fundamentais 
é essencial para o nosso avanço como continente e apelamos a acção política 
colectiva e apoio no tratamento das causas subjacentes e crises humanitárias no 
continente; 

20. Estamos cientes que a maioria das crises humanitárias no continente Africano é 
um resultado do défice da governação e são induzidos por conflitos, e estamos 
determinados a garantir intervenções humanitárias que não exacerbam ou 
reforcem a dinâmica que engendra essas crises, em consonância com o Acto 
Constitutivo e com as nossas aspirações da Agenda 2063; 

21. Ressaltamos que a prevenção é mais rentável do que as respostas humanitárias 
em caso de emergências e sublinhamos a necessidade da gestão do risco e 
estratégias proactivas bem como a necessidade de transcender da resposta e da 
recuperação, para implementar estratégias que abrangem desde a consolidação 
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da paz e resistência, sem afectar à força o estatuto jurídico dessas populações a 
medidas específicas para o desenvolvimento nacional sustentável; 

22. Apelamos o contexto das situações prolongadas de deslocamentos no continente, com 
vista a uma estratégia renovada para encontrar soluções duradouras, com o devido 
respeito às populações afectadas por situações prolongadas; 

23. Nesse sentido, apelamos especialmente que sejam tomadas medidas para a 
consolidação da resistência imensurável para as comunidades afectadas para 
resistir às calamidades e lidar eficazmente com as consequências das mesmas; 
contudo, destacamos que tais medidas de resistência não devem inferir na 
resistência das comunidades para abusar dos seus direitos humanos e não devem 
constituir solução de facto que afecta o seu estatuto jurídico ou forçá-los a uma 
solução duradoura; 

24. Reiteramos a necessidade da rápida ratificação e domesticação da Carta Africana 
sobre Democracia, Eleições e Governação e comprometemo-nos a alinhar a nossa 
legislação e instituições nacionais relevantes responsáveis pelos processos 
eleitorais e de democratização, como base de uma boa governação para garantir 
transições políticas harmoniosas, tendo em conta a paz e segurança sustentáveis 
no continente; 

25. Reafirmamos a necessidade de soluções duradouras para abordar as causas 
estruturais do deslocamento forçado e apelamos à análise profunda da relação do 
défice de governação da paz e segurança e o fracasso do desenvolvimento como 
causas de base do deslocamento forçado no continente. Enfatizamos que a 
vinculação dessas três vertentes do tripé é imperioso para o alcance da paz e 
desenvolvimento sustentável. Reconhecemos que sem criar essa vinculação 
eficaz, o foco dos nossos esforços seria meramente o de tratar os sintomas do 
problema; 

26. Recomendamos medidas para resolver o dilema das populações em situações 
prolongadas, incluindo a resolução do crescente problema da apatridia no 
continente. Nesse sentido, recomendamos especialmente a consideração dos 
progressos realizados em matéria de acesso dos refugiados à protecção 
internacional e soluções duradouras, em conformidade com a Convenção da OUA 
de 1969 que Rege os Aspectos Específicos do Problema dos Refugiados em 
África e outras relevantes decisões relacionadas da UA; 

27. Reafirmamos a necessidade de aprofundar o investimento e outras estratégias 
para combater a pobreza, desigualdades e desemprego da juventude, a fim de 
promover o desenvolvimento e a transformação económica e social, para criar 
oportunidades de emprego no continente; 

28. Ressaltamos o papel que a colonização e ocupação estrangeira desempenharam 
e continuam a desempenhar em exacerbar os desafios que as comunidades ao 
redor do globo enfrentam e a necessidade de resolver as questões a si 
relacionadas de uma maneira que garanta o pleno respeito dos direitos e devida 
compensação pelos danos e prejuízos incorridos; Estamos conscientes que os 
esforços para erradicar todas as formas de racismo, discriminação, difamação, 
intolerância e desrespeito para outras pessoas continuam ineficientes e 
insuficientes a nível internacional, e exigem medidas para os reforçar. 
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Recomendação sobre a Ajuda Humanitária, Paz e Desenvolvimento 

29. Reconhecemos a relação entre a acção humanitária e o desenvolvimento. 
Ressaltamos que a acção humanitária deve transcender a resposta de emergência 
e ser entendida como parte de uma estratégia de desenvolvimento, paz e 
estabilidade a longo prazo, em conformidade com a Agenda 2063 e Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável; 

30. Notamos a necessidade de políticas de erradicação da pobreza e redes de 
segurança de protecção social para fazerem parte da estratégica e nas missões de 
longo prazo de instituir uma arquitectura humanitária eficaz em África; 

31. Convidamos os Estados-membros a tomarem medidas que integram as 
necessidades humanitárias e questões de deslocamento nos planos de 
desenvolvimento nacionais, para permitir às populações afectadas uma vida 
dignificada e normal, garantindo especialmente no caso dos refugiados que se 
mantenham as suas oportunidades por meio de soluções duradouras, 
principalmente do repatriamento voluntário; 

32. Comprometemo-nos ainda a prosseguir com a paz e o desenvolvimento 
sustentáveis, através da ênfase na implementação dos programas abrangentes de 
reconstrução pós-conflito, especialmente nos países emergentes de conflitos, 
através de parcerias efectivas a nível internacional, regional e continental; 

33. Tomamos nota do crescente fenómeno da exploração e concorrência ilegais para 
apropriação de recursos naturais em zonas mineiras e o consequente aumento de 
fluxos financeiros ilícitos para fora de África e apelamos para o reforço dos 
mecanismos e dos quadros de políticas para evitar o deslocamento arbitrário e 
exploração ilegal de recursos, incluindo a aplicação da Visão de Mineração da UA 
e o processo de Kimberly, em consonância com a Convenção de Kampala, a Visão 
Africana de Mineração e a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos; 

34. Comprometemo-nos a prevenir o deslocamento arbitrário, na nossa busca pelo 
desenvolvimento e onde tal deslocamento seja necessário para fins de interesse 
público, tomar medidas para garantir a justiça às populações afectadas, em 
conformidade com o Artigo 10º da Convenção de Kampala; 

35. Reconhecemos que, nesta era digital, as TIC serão a base da transformação do 
continente. Reiteramos a necessidade de medidas para aproveitar o enorme 
potencial que as novas tecnologias apresentam para a melhoria da resposta 
humanitária; 

36. Realçamos a necessidade da pesquisa e de dados fiáveis na prestação de 
análises documentadas para a tomada de decisão informada. Deve haver uma 
estreita colaboração entre a UA, os Estados-membros, as CER e as instituições de 
investigação e académicas na geração de dados e conhecimentos; 

37. Apelamos por estratégias colectivas para enfrentar a crescente ameaça do 
terrorismo, radicalização e extremismo no continente; 



QUADRO DE POLÍTICA HUMANITÁRIA DA UNIÃO AFRICANA, OUTUBRO 2015 

 

7 
 

38. Recordamos e tomamos nota da Cimeira da UA-UE de Valletta de Novembro de 
2015 sobre migração e enfatizamos a necessidade de abordar as causas de base; 
apelamos para a aplicação das Decisões sobre o Processo de Rabat e Cartum 
relativas ao contrabando e tráfico de seres humanos. Ressaltamos a integração da 
governação da migração, incluindo a livre circulação de pessoas e a mobilidade 
laboral na acção humanitária, como parte das soluções duradouras para as crises 
humanitárias prolongadas, bem como para a resolução das questões de migração 
irregular, tráfico de seres humanos e contrabando de migrantes; 

39. Apelamos ainda por planos de acção de combate ao racismo e à xenofobia e de 
garantia do respeito da dignidade e respeito pelas religiões e protecção dos 
direitos a que os migrantes têm direito, ao abrigo dos instrumentos internacionais e 
da UA aplicáveis, em especial o direito à igualdade de tratamento; 

Recomendação sobre Financiamento e Parcerias 

40. Reconhecemos que o financiamento é essencial para uma resposta humanitária 
eficaz, e, em consonância com as recomendações do Painel Obasanjo e várias 
Decisões da UA, comprometemo-nos a explorar formas de fontes alternativas de 
financiamento da acção humanitária de África com recursos próprios, de modo a 
reduzir a dependência de recursos externos; 

41. Estamos cientes do impacto de tais fontes alternativas de financiamento na 
independência e carácter de África. Portanto, apelamos para um estudo sobre o 
seu impacto na concepção de uma estratégia para envolver o Sector Privado, o 
Filantropismo Africano e o sector da economia informal, incluindo medidas para 
aproveitar e investir as remessas da diáspora; 

42. Apelamos igualmente para a redução dos custos de transferência de remessas 
para a diáspora e medidas para melhorar a gestão eficaz de tais remessas; 

43. Apelamos ainda para estratégias de longo prazo para reforçar os mecanismos de 
financiamento não-tradicionais, incluindo o aproveitamento da capacidade de 
financiamento das OSC e organizações de base religiosa (OBF) para promover a 
auto-suficiência; 

44. Apelamos, por outro lado, para a reforma da arquitectura financeira humanitária 
global para torná-lo um financiamento mais flexível, oportuno, sensível e previsível; 

45. Tomamos nota dos compromissos no âmbito do Quadro de Sendai de atribuição 
de 1,5% dos orçamentos nacionais para a Redução do Risco de Calamidades e 
apelamos aos Estados-membros a implementarem esses compromissos 
individualmente; 

46. Apelamos por medidas imediatas, com o apoio da comunidade internacional para o 
retorno dos recursos pilhados de África, e para que esses fundos sejam utilizados 
de forma significativa para o desenvolvimento e acção humanitária de África, em 
consonância com as recomendações do Painel Mbeki; 

47. Reconhecemos que as parcerias eficazes regidas pela responsabilidade mútua 
são fundamentais para a construção de uma arquitectura humanitária pró-activa; 
mas essas parcerias devem ter como base o respeito, a transparência e a 
responsabilização mútua; 
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48. Recomendamos a criação de um Fundo para a Acção Humanitária da UA. Isto 
deve ser reforçado com um mecanismo de responsabilização eficaz para garantir a 
utilização eficaz dos recursos; 

49. Exortamos à comunidade internacional a cumprir com as suas responsabilidades, 
incluindo os seus compromissos anteriores em relação ao desenvolvimento e 
acção humanitária de África, e lembramos do seu dever de acabar com a 
colonização e ocupação estrangeira para combater o racismo, a difamação da 
religião, a discriminação e o ódio; 

50. Por último, apelamos por um financiamento adequado para permitir à Comissão 
exercer o seu mandato humanitário, em consonância com as decisões e 
declarações anteriores. 
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