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Introdução 

1. Durante o período de Janeiro a Junho de 2022, o Subcomité de Cooperação Multilateral 
(SCWMC) do CRP, sob a presidência de Sua Excelência o Sr. Edward Xolisa Makaya, 
Embaixador e Representante Permanente da República da África do Sul, acompanhou a 
implementação das decisões do Conselho Executivo da UA, alcançou resultados substanciais 
e coordenou as suas actividades através da realização das cinco (5) seguintes reuniões: 

(i). 54.ª Reunião, realizada a 14 de Janeiro de 2022, durante a qual os Estados-
Membros apreciaram o Resumo Executivo do Projecto de Quadro Estratégico e 
Político das Parcerias, várias actualizações sobre as actividades das parcerias, 
bem como o Relatório Anual de 2021 do Subcomité de Cooperação Multilateral; 

(ii). 55.ª Reunião, realizada em 21 de Janeiro de 2022, que analisou e reviu questões 
específicas sobre parcerias relacionadas, em particular, à análise e adopção do 
Relatório Anual do Subcomité de Cooperação Multilateral de 2021, bem como à 
análise do Projecto de Declaração para a 6.ª Cimeira UA-UE e o seu anexo; 

(iii). 56.ª Reunião, realizada a 09 de Fevereiro de 2022, durante a qual os membros do 
Subcomité analisaram principalmente os Projectos de Documentos de Trabalho 
da 6.ª Cimeira UA-UE, que teve lugar de 17 a 18 de Fevereiro de 2022; 

(iv). 57.ª Reunião da Subcomité, realizada em 20 de Maio de 2022, que analisou e 
considerou questões pendentes sobre as Parcerias, no que diz respeito à 
finalização do Quadro Estratégico e Político das Parcerias da UA, as próximas 
Reuniões e Cimeiras de Parcerias, bem como o Relatório Intercalar do 
Subcomité; 

(v). A 58.ª Reunião do Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral, realizada a 17 
de Junho de 2022, que analisou principalmente o Relatório do SCWMC para o 
período de Janeiro a Junho de 2022 

2. Este Relatório do SCWMC está dividido em duas partes e resume as questões 
discutidas, conclusões e recomendações elaboradas pelo Subcomité, em conformidade com a 
decisão do Conselho Executivo nº: EX.CL/Dec.1143(XL) de Fevereiro de 2022. A primeira 
parte aborda questões gerais, enquanto a segunda parte resume as deliberações relativas a 
Parcerias específicas.  

Parte I. Questões gerais sobre Parcerias 

1.1 Desenvolvimento do quadro estratégico e político das parcerias da UA 

3. O Subcomité de Cooperação Multilateral (SCWMC) recorda que o Conselho Executivo, 
durante a sua 40.ª Sessão Ordinária realizada em 2-3 de Fevereiro de 2022, em Adis Abeba, 
Etiópia, adoptou a decisão nº: EX.CL/Dec. 1143(XL), que: 

(i). Toma nota dos progressos alcançados para a finalização do Quadro Estratégico e 
Político das Parcerias da UA;  

(ii). Solicita que o CRP, em estreita colaboração com a Comissão da UA, assegure 
que o Quadro Estratégico e Político das Parcerias da UA seja finalizado para 
apresentação ao Conselho Executivo em Junho/Julho de 2022. 
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4. Contudo, embora tenham sido registados progressos substanciais no desenvolvimento 
da Estratégia e Quadro Político das Parcerias da União Africana, incluindo a constituição e 
organização de reuniões de um Grupo de Trabalho Técnico entre os Estados-Membros da UA 
e a Comissão, houve alguns desafios administrativos e financeiros, o que não permitiu à 
Direcção de Gestão de Parcerias e Mobilização de Recursos apresentar um Projecto revisto 
ao Subcomité para análise e finalização. O desafio financeiro enfrentado pela Comissão 
estava em primeiro lugar relacionado com a indisponibilidade de fundos para apoiar a 
extensão da implementação do projecto, uma vez que não foi orçamentado para 2022. A 
planificação inicial consistia na finalização da elaboração do Projecto de Estratégia de Parceria 
em 2021. Para além disso, na sequência da obtenção dos fundos, registaram-se mais atrasos 
na Direcção de Serviços de Apoio às Operações. 

Recomendações 

5. O Subcomité do CRP de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende ao 
Conselho Executivo a: 

(i). REGISTAR COM PREOCUPAÇÃO os atrasos na finalização do Projecto de 
Quadro Estratégico e Político das Parcerias; 

(ii). SOLICITAR ao CRP, em estreita colaboração com a Comissão, a finalizar o 
Projecto de Quadro Estratégico e Político das Parcerias para análise durante a 
42.ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, em Fevereiro de 2023. 

Parte II. Questões específicas das parcerias 

2.1 Parceria UA – UE 

6. Em conformidade com a Decisão nº: EX.CL/Dec. do Conselho Executivo. 1143(XL) de 
Fevereiro de 2022, que “insta o CRP, em estreita colaboração com a Comissão e a União 
Europeia, a finalizar os documentos da 6.ª Cimeira UA - UE, que será realizada 
presencialmente de 17 a 18 de Fevereiro de 2022, em Bruxelas, Bélgica, e a assegurar que o 
processo preparatório de todas as reuniões estatutárias seja inclusivo”, a 6.ª Cimeira UA - UE 
realizou-se efectivamente em Bruxelas, Bélgica, de 17 a 18 de Fevereiro de 2022, com a 
participação de todos os Estados Membros da UA; 

7. A 6.ª Cimeira UA - UE adoptou a Declaração de Bruxelas, que destaca novas áreas de 
cooperação com a União Europeia para o período de 2022 - 2025: a) prosperidade e 
sustentabilidade; b) uma cooperação renovada e reforçada para a paz e segurança; c) uma 
parceria reforçada e recíproca para a migração e mobilidade; e d) um compromisso com o 
multilateralismo. A Cimeira reiterou igualmente o compromisso de ambas as partes de 
acompanharem os compromissos assumidos durante as Cimeiras UA-UE e reafirmou que o 
acompanhamento será feito regularmente através das estruturas existentes UA-UE, incluindo 
o Comité Ministerial de Acompanhamento UA-UE.  

Recomendações 

8. O Subcomité do CRP sobre a Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende 
ao Conselho Executivo a: 

(i). EXPRESSAR O SEU APREÇO à União Europeia e ao Governo e ao povo da 
Bélgica pela realização com êxito da 6.ª Cimeira UA - UE, a 17 e 18 de Fevereiro 
de 2022, em Bruxelas, Bélgica; 
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(ii). RECOMENDAR à Assembleia que subscreva a Declaração da 6.ª Cimeira UA - 
UE; 

(iii). SOLICITAR que o CRP, em estreita colaboração com a Comissão e a União 
Europeia, dê seguimento à implementação dos compromissos assumidos durante 
a 6.ª Cimeira UA-UE e, em particular, que operacionalize o Comité Ministerial de 
Acompanhamento da Parceria UA-UE, adoptado durante a 2.ª Reunião Ministerial 
da UA - UE, realizada em Kigali, nos dias 25 e 26 de Outubro de 2021, em 
conformidade com a Decisão do Conselho Executivo n.º: EX.CL/Dec.1143(XL), 
tomada durante a sua 40.ª Sessão Ordinária realizada a 02 e 03 de Fevereiro de 
2022, em Adis Abeba, Etiópia. 

2.2 Parceria África - Árabe 

9. A grande prioridade em relação à parceria África-Árabe é a realização da 5.ª Cimeira 
África-Árabe, que dará uma orientação clara para o futuro da parceria e adoptará o Plano de 
Acção África-Árabe para os próximos anos. Neste sentido e no seguimento de outras Notas 
Verbais anteriormente enviadas em 2021, a Comissão enviou a Nota Verbal nº 
CC/PMRM/RM/30/116/2022, datada de 08 de Março de 2022, saudando a proposta do 
Secretariado-Geral da Liga dos Estados Árabes (GS-LAS) para realizar a Cimeira em Maio de 
2022 e solicitou ainda que o GS-LAS, em consulta com o país anfitrião, proponha datas em 
Maio de 2022 para a realização da Cimeira. A Comissão não recebeu qualquer notificação 
formal do SG-LAS sobre possíveis datas em Maio de 2022, para a realização da Cimeira. 

10. A 16.ª Reunião de Altos Funcionários do Comité de Coordenação da Parceria África-
Árabe, que teve lugar a 06 de Abril de 2022, que foi co-presidida por S. Ex.ª o Sr. Mohamed 
Lamine Thiaw, Embaixador da República do Senegal em Adis Abeba, Etiópia, e Presidente do 
Comité dos Representantes Permanentes da UA (CRP), da parte da UA, e por S. Ex.ª o Sr. 
Muhamed Bin Youssef, Embaixador da República Tunisina, Presidente da parte Árabe, na sua 
qualidade de Presidente da Cimeira Árabe, e constituiu uma oportunidade para discutir as 
datas e a natureza da 5.ª Cimeira África-Árabe, entre outras questões. A reunião recomendou 
subsequentemente que LEA, em consulta com o país anfitrião, proponha pelo menos três 
possíveis datas após Maio de 2022, para a realização da 5.ª Cimeira África-Árabe. A reunião 
recomendou também que os projectos de documentos de trabalho para a Cimeira sejam 
divulgados pela LEA o mais rapidamente possível. A Comissão ainda não recebeu qualquer 
notificação formal da LEA relativamente às recomendações acima mencionadas. 

 

Recomendações 

11. O Subcomité do CRP de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende ao 
Conselho Executivo a: 

(i). SOLICITAR que o CRP, em estreita colaboração com a Comissão, o 
Secretariado-Geral da Liga dos Estados Árabes e o país anfitrião da 5.ª Cimeira 
África-Árabe, o Reino da Arábia Saudita, acordem as datas adequadas para a 
realização da 5.ª Cimeira África-Árabe e das suas reuniões estatutárias 
preparatórias, em Riade, Arábia Saudita, sob reserva da melhoria das condições 
de saúde pública causada pela pandemia da COVID-19. 

2.3 Conferência Internacional de Tóquio sobre Desenvolvimento Africano (TICAD) 
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12. A 22 de Fevereiro de 2022, realizou-se uma reunião virtual entre os co-organizadores 
da TICAD para discutir os preparativos da Reunião Ministerial da TICAD, os preparativos para 
a 8.ª Cimeira TICAD, bem como o Relatório do Plano de Acção de Yokohama 2019; 

13. Em conformidade com a Decisão EX.CL/Dec.1143(XL) do Conselho Executivo, 
adoptada durante a sua Quadragésima Sessão Ordinária, em Fevereiro de 2022, que aprovou 
as datas de 26-27 de Março de 2022 para a realização da Reunião Ministerial TICAD, através 
de um processo virtual completo e solicitou que o CRP trabalhe em estreita colaboração com a 
Comissão, o Japão, Corpo Diplomático Africano em Tóquio e os outros Co-organizadores, 
para finalizar os documentos de trabalho para a Reunião, a Reunião Ministerial da TICAD 
realizou-se de 26 a 27 de Março de 2022, através de um processo completamente virtual 
(Zoom). Importa mencionar que um Estado-Membro da UA não foi convidado a participar na 
reunião, apesar dos esforços da Comissão. A Reunião, que teve a duração de dois dias, 
discutiu os seguintes temas, que servirão de base para a Declaração da 8.ª Cimeira da 
TICAD: “Alcançar um crescimento sustentável e inclusivo, com redução das 
desigualdades económicas”; “Realizar uma sociedade sustentável e resiliente baseada 
na segurança humana”; e “Construir uma paz e estabilidade sustentáveis através do 
apoio aos próprios esforços de África”. 

14. A 30 de Maio de 2022, a Comissão recebeu do Ministério dos Negócios Estrangeiros do 
Japão o projecto zero da Declaração da 8.ª Cimeira da TICAD. A Comissão está actualmente 
a receber e a consolidar as contribuições dos seus departamentos técnicos, CER e outras 
partes interessadas relevantes, depois das quais o projecto de Declaração será enviado a 
todos os Membros do Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral para sua análise. 

Recomendações 

15. O Subcomité do CRP de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende ao 
Conselho Executivo a:  

(i). TOMAR NOTA das consultas efectuadas durante a Reunião Ministerial TICAD, 
que teve lugar de 26 a 27 de Março de 2022, no entanto, através de um processo 
virtual completo; 

(ii). SOLICITAR que o CRP, em colaboração com a Comissão, a República da 
Tunísia (país anfitrião da 8.ª Cimeira da TICAD) e o Japão, acelere os 
preparativos da 8.ª Cimeira da TICAD e assegure a plena participação de todos 
os Estados Membros da UA na Cimeira; 

(iii). SOLICITAR ao CRP, em estreita colaboração com a Comissão e o Corpo 
Diplomático Africano em Tóquio, a assumir a liderança na consolidação das 
contribuições dos Estados-Membros da UA em relação ao Projecto de Declaração 
da 8.ª Cimeira da TICAD; 

(iv). REITERAR a Decisão da Assembleia N.º Assembly/AU/Dez.762 (XXXIII), de 
Fevereiro de 2020, que “REAFIRMA o direito de todos os Estados Membros da 
UA de participar em reuniões estatutárias relacionadas às parcerias entre a União 
Africana/Continente Africano e outro Continente ou Organização Regional”; e 
“DECIDE que a União Africana/Continente Africano será representada nas 
Reuniões Estatutárias de parceria entre a União Africana/Continente Africano e 
um país parceiro pelos Membros da Mesa da Assembleia da União, pelos 
Presidentes das Comunidades Económicas Regionais (CER), Presidente do 
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Comité de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo (HSGOC) da AUDA-
NEPAD e pelo Presidente da Comissão da UA”. 

2.4 Parceria África - Coreia 

16. Decisão do Conselho Executivo nº: EX.CL/Dec. 1143(XL) de Fevereiro de 2022 “aprova 
a data proposta de 3 de Março de 2022, para a realização do 5º Fórum Coreia-África em Seul, 
Coreia, sujeito à melhoria da situação da saúde pública causada pela pandemia da COVID-19, 
e solicita que o CRP, em estreita colaboração com o Corpo Diplomático Africano em Seul, a 
Comissão e a Coreia, finalize os documentos para a Reunião". 

17. O 5º Fórum Coreia-África adoptou a Declaração de Seul 2022; o Quadro de 
Cooperação 2022-2026 e o Relatório Conjunto de Implementação 2017-2021. Ambas as 
partes concordaram em reforçar a Monitorização e Avaliação dos compromissos assumidos 
durante o Fórum. 

18. O Fórum concordou em realizar o 6º Fórum África-Coreia em 2026, em África. 

Recomendações 

19. O Subcomité do CRP de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende ao 
Conselho Executivo a:  

(i). EXPRESSAR A SUA APPRECIAÇÃO ao Governo e ao povo da República da 
Coreia pela realização com êxito do 5º Fórum Coreia-África a 03 de Março de 
2022, em Seul, República da Coreia; 

(ii). APOIAR a Declaração do 5º Fórum Coreia - África, bem como o Quadro de 
Cooperação Coreia - África 2022 - 2026; 

(iii). SOLICITAR que o CRP, em estreita colaboração com a Comissão e a Coreia, 
acompanhe a implementação dos compromissos assumidos durante o 5º Fórum 
Coreia-África através da Reunião Anual de Consulta Política. 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2022-06-20

Report of the Sub-Committee of the

Whole on Multilateral Cooperation for

the Period of January to June 2022

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/10415

Downloaded from African Union Common Repository


