Assembly/AU/ Dec. 135 (VIII)

DECISÃO SOBRE A CIMEIRA DA SEGURANÇA ALIMENTAR
EM ÁFRICA, ABUJA, NIGÉRIA

A Conferência:
1. TOMA NOTA do Relatório da Cimeira sobre Segurança Alimentar em África;
2. FELICITA a Declaração de Abuja sobre a Segurança Alimentar;
3. CONGRATULA-SE pelos esforços e apoio do Presidente Olusegun Obasanjo e do
Governo da Nigéria por iniciarem e realizarem a Cimeira Especial sobre
Segurança Alimentar, que deu aos Estados Membros a oportunidade de reavaliar
colectivamente as suas estratégias de desenvolvimento agrícola com vista a
prestar atenção às poucos acções essenciais que melhor possam auxiliar África
na erradicação da fome até 2030;
4. ENDOSSA a Declaração de Abuja sobre Segurança Alimentar e ADOPTA as
recomendações da Conferência dos Ministros da Agricultura Africanos relativa a
revitalização do Comércio Inter-regional africano de bens de primeira necessidade
agrícolas e de infra-estrutura para o controlo da água realizada em Libreville,
Gabão;
5. REAFIRMA o seu empenho em disponibilizar pelo menos 10% do seu orçamento
nacional à agricultura e DETERMINADOS a reduzir as despesas anuais do
Continente de 20 biliões de dólares americanos em importações agrícolas;
6. DESTACA a necessidade da implementação de forma célere do Amplo Programa
de Desenvolvimento Agrícola de África (CAADP) aplicando esforços e recursos em
áreas seleccionadas que possam impulsionar de forma rápida e sustentável os
resultados aos níveis nacional, regional e continental;
7. ENDOSSA o Programa Africano de Sementes e Biotecnologias (ASBP) como
quadro estratégico para o desenvolvimento do sector das sementes em África e
solicita a Comissão da União Africana a criar os necessários acordos institucionais
para coordenar a implementação efectiva do ASBP aos níveis continental, regional e
nacional;
8. EXORTA aos Estados Membros a aumentar o comércio intra-africano com a
promoção e protecção dos produtos como o arroz, milho, legumes, algodão, óleo de
palma, carne bovina, lacticínios, produtos aviários e pesqueiros como bens de
primeira necessidade estratégicos para África e empreender medidas urgentes para
acelerar o seu desenvolvimento impulsionando a implementação dos acordos
comerciais adoptados nas Comunidades Económicas Regionais (CERs) através da
redução das barreiras tarifárias e eliminação das barreiras não-tarifárias tanto
técnicas como não até 2010;
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9. ENCORAJA os Estados Membros a promover o investimento do sector público nas
infra-estruturas relacionadas com a agricultura, particularmente em relação a água,
irrigação, electricidade e rodovias através da parceria publica-privada e, exorta os
bancos de desenvolvimento e instituições financeiras baseadas em África a
melhorar o acesso a empréstimos de juros baixos, a pequenos empréstimos e às
subvenções;
10. EXORTA os Estados Membros a iniciar a implementação da Estratégia Regional de
Nutrição Africana e o Mecanismo de Nutrição Africana da NEPAD até 2008, com
especial atenção a Segurança Alimentar das famílias á longo prazo e erradicação
da fome e da subnutrição nas crianças;
11. EXORTA à Comissão, ao Secretariado da Nova Parceria para o Desenvolvimento
de África (NEPAD), e às Comunidades Económicas Regionais (CERs) a criar um
sistema para a selecção e priorização dos principais compromissos relacionados
com o Programa Abrangente de Desenvolvimento Agrícola Africano (CAADP) da
AU e NEPAD assumidos nas Cimeiras anteriores;
12. INSTA AINDA aos Estados Membros a adoptar os importantes compromissos
formalizando e institucionalizando-os, com a disponibilização de recursos
adequados
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