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DECISÃO SOBRE O TEMA: “ACELERAR A CAPACITAÇÃO DA JUVENTUDE  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” 

Doc.Assembly/AU/2(XVII) 
 

A Conferência, 
 
1. TOMA NOTA do Relatório da Comissão da União Africana sobre as conclusões do 

Fórum da Juventude e das reuniões conexas a respeito do tema “Aceleração da 
Capacitação da Juventude para o Desenvolvimento Sustentável ”, que decorreram 
de 1 a 9 de Abril de 2011, em Adis Abeba, Etiópia, e ADOPTA as recomendações 
nele contidas;  
 

2. CONGRATULA-SE pela Declaração da Comissão do Trabalho e Assuntos Sociais 
(CTAS) sobre o Emprego Juvenil para a Coesão Social e o Crescimento Inclusivo, 
adoptada pela 8ª Sessão da CTAS, realizada em Yaoundé, Camarões, de 11 a 15 
de Abril de 2011; 
 

3. CONGRATULA-SE pelos esforços contínuos envidados pelos Estados-membros 
para dar prioridade à agenda da juventude nos respectivos países e, em particular, 
os que ratificaram a Carta Africana da Juventude bem como aquelas que 
promovam a sensibilização para a implementação do Plano de Acção da Década 
Africana da Juventude (2009 – 2018);  

 

4. FELICITA a República do Sudão por albergar a Sede da União Pan-Africana da 
Juventude (UPJ), cuja inauguração e entrega oficiais tiveram lugar a 25 de Maio 
de 2011.  

 
5. DECIDE QUE:  

 
(i) todos os Estados-membros devem promover a agenda da juventude e 

adoptar políticas e mecanismos com vista à criação de oportunidades de 
emprego seguro, decente e competitivo, através da aceleração da 
implementação do Plano de Acção para a Década da Juventude 2009-2018, 
e o Plano de Acção de Ouagadougou de 2004 para a Promoção do Emprego 
e Alívio da Pobreza; 

 
(ii) a Comissão, em coloboração com os seus parceiros, deve elaborar, com 

urgência, um Quadro para o Ensino Técnico e Formação Profissional (ETFP), 
centrado especificamente nos domínios da agricultura, da economia verde e 
das tecnologias de informação e comunicação (TIC), através da aceleração 
da implementação do Plano de Acção da Década Africana da Juventude;  

 
(iii) os Estados-membros atribuam recursos suficientes à Comissão, tendo em 

vista a promoção do programa da juventude, incluindo o financiamento da 
União Pan-africana da Juventude.  



 

 

 
(iv) organizar, à margem de cada Conferência da União Africana de Junho/Julho, 

um programa de formação para Jovens Voluntários; 
 

(v) todos os jovens voluntários formados sejam enviados ao terreno, com a 
maior brevidade possível, após a sua formação, devendo ser colocados nos 
órgãos da União Africana e nas Comunidades Económicas Regionais, no 
âmbito do reforço de capacidades para os jovens quadros; 

 
(vi) a Comissão da União Africana lidere a organização de um evento paralelo 

sobre o tema “Aceleração da Capacitação da Juventude para o 
Desenvolvimento Sustentável”, sob a égide do Presidente em exercício da 
União Africana, durante a Reunião de Alto Nível da Organização das Nações 
Unidas sobre a Juventude, em Julho de 2011, na Sede das Nações Unidas, 
cujo tema é “Cooperação rumo ao Financiamento do Desenvolvimento e da 
Capacitação da Juventude em África”.  

 

6. SOLICITA: 
 

(i) À Comissão a apresentar um relatório anual sobre o estado de 
implementação dos programas de desenvolvimento para os jovens, a todos 
os níveis, com contribuições de todos os Estados Membros, das 
Comunidades Económicas Regionais, da União Pan-Africana da Juventude 
e seus Órgãos;  

 

(ii) Ao Mecanismo Africano de Revisão pelos Pares (MARP) a incorporar a 
monitorização da implementação da Carta Africana da Juventude e do Plano 
de Acção da Década da Juventude, com enfoque no desenvolvimento social, 
político e económico dos jovens nos Estados-membros, o que servirá de 
base para avaliação;  

 

7. EXORTA aos Estados-membros no sentido de desenvolver e implementar 
estratégias e mecanismos paraa o reforço da parceria público-privada (PPP), 
mobilizando recursos internos destinados à implementação dos programas da 
juventude, especialmente aqueles com o objectivo  de geração de emprego.  
 

8. APELA a todos os parceiros e actores interessados a harmonizar todos os 
programas de desenvolvimento relacionados com a juventude ao Plano de Acção 
da Década Africana da Juventude (2009-2018).   
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DECISÃO SOBRE FONTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO DA UNIÃO 
AFRICANA - Doc.EX.CL/656 (XIX) 

 
A Conferência, 

 
1. TOMA NOTA das Recomendações do Conselho Executivo sobre as Fontes 

Alternativas do Financiamento da União Africana (UA); 
 
2. INVOCA  as várias decisões tomadas pelo Conselho Executivo e pela 

Conferência sobre as Fontes Alternativas do Financiamento da UA, incluindo 
a Decisão da Cimeira de Lusaka de 2001 AHG/Dec.1 (XXXVII), da Decisão 
de Banjul  EX.CL/Dec. 285 (IX)  de Junho de 2006, e da Declaração de Acra 
Assembly/AU/Decl.2 (IX) de Julho de 2007 que realçava a necessidade de 
identificar fontes adicionais de financiamento de actividades da UA; 

 
3. NOTA COM PREOCUPAÇÃO a dramática situação financeira da UA 

causada pelo atraso em honrar o pagamento das contribuições estatutárias 
por parte dos Estados-membros e pelas complexidades para aceder aos 
fundos dos parceiros; 

 
4. MANIFESTA PREOCUPAÇÃO PROFUNDA face à crescente dependência 

dos fundos dos parceiros para financiar a agenda continental de integração e 
desenvolvimento; 

 
5. REITERA a necessidade imperiosa de os Estados Membros dotar a UA de 

recursos previsíveis, seguros e sustentáveis para permitir que cumpra com o 
seu mandato; 

 
6. SOLICITA a Comissão para activamente prosseguir a implementação 

efectiva das várias decisões da Conferência sobre fontes alternativas de 
financiamento da UA; 

 
7. TOMA NOTA dos progressos registados na criação de um Painel de Alto 

Nível de Personalidades Eminentes (o Painel) para trabalhar em colaboração 
com os Estados-membros e produzir propostas definitivas para este 
problema de longa data em conformidade com a Decisão do Conselho 
Executivo de Janeiro de 2011, EX.CL/Dec.643 (XVIII); 

 
8. SOLICITA à Comissão a acelerar o processo de criação do Painel e a tomar 

todas as medidas necessárias para facilitar o seu trabalho; 
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9. APELA a todos os Estados-membros e Comunidades Económicas 
Regionais a prestarem todo o apoio necessário ao Painel com vista a 
assegurar que as consultas sejam bem sucedidas; 

 
10. SOLICITA o Painel a levar a cabo consultas em tempo oportuno e a 

apresentar o relatório na próxima Sessão Ordinária da Conferência, através 
do Conselho Executivo, em Janeiro de 2012. 
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DECISÃO SOBRE  COMITÉS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  
Doc. EX.CL/666(XIX) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA do Relatório da Comissão sobre a implementação da 
Decisão Assembly/AU/Dec.227(XII) sobre os Comités Técnicos 
Especializados (CTEs), adoptada em Adis Abeba, Etiópia, em Fevereiro 
de 2009; 

2. ADOPTA em princípio, as actividades detalhadas propostas para os 
catorze (14) CTEs constantes no Relatório da Comissão; 

3. DECIDE que cada CTE deve reunir-se a nível de Ministros e de Peritos 
uma vez em cada dois anos, excepto o CTE de Finanças, Assuntos 
Monetários, Planificação e Integração Económica e o CTE para questões 
do Género e Capacitação da Mulher e do CTE sobre a Defesa e 
Segurança,  que irão reunir-se uma vez por ano em Sessão Ordinária e 
uma Sessão Extraordinária, se necessário; 

4. SOLICITA a Comissão, em colaboração com o Comité dos 
Representantes Parmanentes (CRP), através do Subcomité para 
Assuntos Administrativos, Orçamentais e Financeiros, a determinar as 
implicações financeiras das reuniões de cada CTE; 

5. DECIDE que o Mecanismo de Coordenação dos CTEs deve ser 
constituído pelas Mesas dos vários CTEs, a fim de garantir que o CTE 
tenha uma visão global das políticas, programas e actividades da União 
Africana;  AUTORIZA que se reúna uma vez por ano e que os Presidentes 
dos vários CTEs participem nas sessões do Conselho Executivo; 

6. DECIDE IGUALMENTE que a Comissão seja responsável pela 
convocação e prestação de serviço à todas as reuniões do CTEs, de 
modo a assegurar sinergias com outros órgãos e em particular com o 
Conselho Executivo, bem como com outras  instituições; 

7. SOLICITA à Comissão a operacionalizar os CTEs a partir de Janeiro de 
2013 e  que consequentemente terminem com as Conferências 
Ministeriais Sectoriais. 
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DECISÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS DECISÕES DA CONFERÊNCIA 
RELATIVAS  AO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

Doc. EX.CL/670(XIX) 

A Conferência, 
1. TOMA NOTA do Relatório de Actividades da Comissão sobre a 

Implementação da Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.296 (XV) 
adoptada pela Décima-quinta Sessão Ordinária da Conferência em 
Kampala, Uganda, a 31 de Julho de 2010; 
 

2. REITERA o seu compromisso de combate à impunidade, em conformidade 
com as disposições da alínea (h) do Artigo 4º do Acto Constitutivo da União 
Africana; 
 

3. REALÇA a necessidade de envidar todos os esforços e estudar formas e 
meios de assegurar que o pedido formulado pela União Africana (UA) ao 
Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), para adiar o processo 
iniciado contra o Presidente Bashir do Sudão, em conformidade com o 
Artigo 16º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Iinternacional (TPI) 
sobre o adiamento de casos pelo Conselho de Segurança, seja 
considerado, e, nesse sentido, REITERA o seu pedido ao Conselho de 
Segurança da ONU; e SOLICITA aos membros africanos do Conselho de 
Segurança da ONU a colocar a questão na Agenda do Conselho; 
 

4. REALÇA IGUALMENTE a necessidade de envidar todos os esforços para 
assegurar que o pedido formulado pela UA ao Conselho de Segurança da 
ONU para adiar as investigações e processos judiciais em relação à 
violência pós-eleitoral de 2008 no Quénia, nos termos do Artigo 16º do 
Estatuto de Roma para que seja considerado de modo a parmitir que um 
Mecanismo Nacional para investigar e julgar os processos no âmbito de 
um sistema Judiciário reformulado previsto na nova ordem constitucional, 
em consonância com o princípio da complementaridade,; 
 

5. REITERA que ao receberem o Presidente Bashir, a República do Chade, 
Quénia e Djibuti, estavam a cumprir as suas obrigações nos termos do 
Artigo 23º do Acto Constitutivo da União Africana e nos termos do Artigo 
98º do Estatuto de Roma, bem como agir em prol da paz e estabilidade nas 
respectivas regiões; 
 

6. MANIFESTA A SUA PROFUNDA PREOCUPAÇÃO pela forma como o  
Procurador do TPI aborda a situação na Líbia, que foi remetida ao TPI pelo 
Conselho de Segurança da ONU através da Resolução 1970 (2011). A 
Conferência NOTA que o mandado de captura emitido pelo Juízo de 
instrução do TPI referente ao Coronel Qadhafi, complica seriamente os 
esforços que visam encontrar uma solução política negociada para a crise 
na Líbia, que irá abordar igualmente, de uma forma a que estas se 
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reforcem mutuamente, questões relacionadas à impunidade e à 
reconciliação. Neste contexto, a Conferência DECIDE que os Estados- 
membros não irão cooperar na execução do mandado de captura e 
SOLICITA ao Conselho de Segurança da ONU a activar as disposições do 
Artigo 16° do Estatuto de Roma com vista a adiar o processo sobre a Líbia  
no interesse da Justiça bem como no interesse da paz no país< 
 

7. SOLICITA ao Grupo dos Estados Partes Africanos em Nova Iorque e em 
Haia bem como os membros africanos do Conselho de Segurança da ONU 
a acompanhar de perto a implementação das Decisões da Conferência 
sobre o TPI; 

 
8. SOLICITA IGUALMENTE à Comissão, em colaboração com o Comité dos 

Representantes Permanentes, a reflectir sobre as melhores formas de 
defender e proteger os interesses de África no sistema judiciário 
internacional e a prosseguir de forma activa a implementação das 
Decisões da Conferência sobre o Tribunal Africano de Justiça e Direitos 
Humanos e dos Povos que prevêm a atribuição de poderes a este órgão 
para julgar crimes graves internacionais que tenham lugar no solo africano; 

 
9. SOLICITA à Comissão a acompanhar este assunto e a apresentar 

regularmente relatórios sobre a implementação das várias Decisões da 
Conferência sobre o TPI. 
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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO ROTEIRO  

E DO PROCESSO DA DIÁSPORA AFRICANA A NÍVEL MUNDIAL  

- Doc. EX.CL/686(XIX) 

 

A Conferência: 

 
1. TOMA NOTA do Relatório de Actividades sobre o Roteiro e os preparativos da 

Cimeira Mundial da Diáspora Africana, a ter lugar na África do Sul em 2012; 
 

2. RECONHECE os esforços e o progresso feito pela República da África do Sul e 
pela Comissão para assegurar a implementação do Roteiro; 
 

3. SOLICITA à Comissão e à República da África do Sul a continuarem a manter a  
sua colaboração por forma a garantir o bom planeamento e realização da 
Cimeira da Diáspora; 
 

4. SOLICITA AINDA que esses esforços compreendam a continuação das 
Conferências Consultivas Regionais e a revitalização das Redes Regionais da 
Diáspora nas várias regiões do mundo onde viva a Diáspora Africana, bem como 
a realização de estudos de viabilidade sobre projectos financiáveis ;  
 

5. DECIDE que as conclusões da Reunião do Comité Técnico para a Diáspora 
sejam apresentadas para análise a uma Conferência Ministerial da Diáspora a 
ser realizada à  margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova 
Iorque, Estados Unidos da América em Setembro de 2011, no quadro da 
preparação da Cimeira Mundial da Diáspora; 
 

6. REAFIRMA a Decisão de que a questão da Diáspora continue na ordem dos 
trabalhos das reuniões da Cimeira e DECIDE convocar a Cimeira Mundial da 
Diáspora em 25 de Maio de 2012;  
 

7. APELA aos Estados-membros, aos Parceiros da União e às Comunidades da 
Diáspora a nível mundial, no sentido de apoiarem esta agenda e facilitarem a 
implementação do Roteiro e a realização da Cimeira Mundial da Diáspora. 
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DECISÃO SOBRE O TEMA, A DATA E O LOCAL PARA A DÉCIMA-OITAVA 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA DA UNIÃO AFRICANA 

A Conferência, 

1. INVOCA a Decisão Assembly/AU/Dec.347(XVI) adoptada pela Décima-Sexta 

Sessão Ordinária da Conferência realizada em Janeiro de 2011, sobre o tema da 

Cimeira de Janeiro/Fevereiro de 2012 que é: “Promoção do Comércio Intra-

Africano”; 

 

2. APROVA a recomendação do Conselho Executivo relativa à necessidade de, 

doravante, se ter um único tema por ano e CONFIRMA que o tema acima 

enunciado abrangerá todo o ano de 2012, incluindo para as comemorações do 

Dia da África, a 25 de Maio de 2012; 

 

3. DECIDE que as datas para a Décima-Oitava Sessão Ordinária da Conferência 

que terá lugar em Adis Abeba, Etiópia, sejam as seguintes: 

 

i. Vigésima-terceira Sessão Ordinária do Comité dos Representantes 

Permanentes: de 23 a 24 de Janeiro de 2012; 

 

ii. Vigésima Sessão Ordinária do Conselho Executivo: de 26 a 27 de Janeiro 

de 2012; e 

 

iii. Décima-oitava Sessão Odinária da Conferência: de 29 a 30 de Janeiro de 

2012. 
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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO CONSELHO DE PAZ E SEGURANÇA 
SOBRE AS ACTIVIDADES E O ESTADO DA PAZ E DA SEGURANÇA EM ÁFRICA - 

Doc.Assembly/AU/4(XVII) 
 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA do Relatório do Conselho de Paz e de Segurança sobre as suas 

actividades e sobre a Situação da Paz e Segurança em África, incluindo o 

Relatório  do Pianel dos Sábios sobre as suas actividades  tal como consta no 

Anexo II; 

 

2. RECORDA a Decisão Assembly/AU/Dec.338(XVI)Rev.1 adoptada na sua 16ª 

Sessão Ordinária, realizada em Adis Abeba, Etiópia, de 30 a 31 de Janeiro de 

2011, e as Declarações sobre a Situação de Paz e Segurança em África, 

adoptada pela 275ª reunião  a nível ministerial, do Conselho de Paz e Segurança 

(CPS) [PSC/MIN/BR.1(CCLXXV)], e pela Sessão Extraordinária da Conferência 

da União realizada a 26 de Abril e 25 de Maio de 2011 em Adis Abeba, Etiópia, 

respectivamente [EXT/ASSEMBLY/AU/Decl.2 (01.2011)].  A Conferência 

SUBLINHA a necessidade da continuação dos esforços com vista à sua 

implementação efectiva.   

 

3. CONSTATA que a África continua a confrontar-se com sérios desafios no 

domínio da paz e da segurança, apesar dos avanços importantes verificados no 

âmbito da resolução de conflitos e da consolidação da paz. A Conferência 

SUBLINHA a necessidade de esforços ainda mais sustentados e melhor 

coordenados, com base na apropriação e na liderança de África, tendo em vista 

a promoção sustentável da paz, da segurança e da estabilidade no continente, e 

APELA aos parceiros internacionais a orientarem de forma decisiva as suas 

acções nesse sentido; 

 

4. TOMA NOTA dos esforços empreendidos tanto a nível da Comissão como das 

Comunidades Económicas Regionais/Mecanismos Regionais (CER/MR), para a 

prevenção, gestão e resolução de conflitos e no sentido de se concluir a 

operacionalização da arquitectura continental de paz e segurança e SUBLINHA 

a necessidade de se acelerar este processo.  
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5. FELICITA a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), pelos 

seus esforços tendentes a facilitar o retorno à ordem constitucional em  

Madagáscar, com base no seu “Roteiro para uma Saída da Crise em 

Madagáscar”, tal como aprovado pela Cimeira Extraordinária da SADC, realizada 

em Sandton, na África do Sul, a 11 e 12 de Junho de 2011. A Conferência 

SOLICITA à SADC e à UA a continuarem a trabalhar em colaboração com vista 

a encontrar uma solução consensual e durável para a crise, dentro do respeito 

escrupuloso pelos instrumentos pertinentes da UA relativos às mudanças 

anticonstitucionais de governo e a mobilizarem, para este propósito, o apoio da 

comunidade internacional, incluindo através da realização de uma reunião do 

Grupo Internacional de Contacto para o Madagáscar;   

 

6. CONGRATULA-SE com a conclusão do processo de implementação do Acordo 

de 16 de Junho de 2011, sobre a gestão do período interino nas Comores e 

EXORTA as partes intervenientes comorianas a prosseguirem os seus esforços 

tendo em vista a consolidação dos progressos alcançados. A Conferência 

REAFIRMA que a Ilha de Mayotte é pertença da União das Comores e 

MANIFESTA O SEU MAIS PROFUNDO PESAR pela continuação, por parte da 

França, da sua política actual em particular  a transformação da Mayotte numa 

provincia Ultramarina;    

 

7. ACOLHE COM AGRADO a assinatura a 9 de Junho de 2011 do Acordo de 

Kampala entre o Presidente do Governo Federal de Transição da Somália (GFT), 

Sr. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed e o Presidente do Parlamento Federal de 

Transição (PFT), Sr.  Shariff Hassan Sheikh Aden, que tem por objectivo pôr fim 

ao actual período de transição e o adiamento das eleições por um (1) ano. A 

Conferência TOMA NOTA da demissão do Primeiro-Ministro, Sr. Mohamed 

Abdullahi Mohammed “Farmajo”, e da decisão do Presidente do  GFT de nomear 

o Sr. Abdiweli Mohamed Ali como o novo Primeiro-Ministro, nomeação  que  

desde essa altura  foi endossada  pelo PFT e  ENCORAJA a conclusão célere 

das consultas para a formação de um novo governo e a sua posterior aprovação 

pelo Parlamento. A Conferência SUBLINHA que a implementação célere do 

Acordo de Kampala irá, em grande medida, consolidar os ganhos alcançados no 

terreno pelo GFT com o apoio da Missão da União Africana na Somália 

(AMISON); 

 

8. MANIFESTA O SEU APREÇO ao pessoal da AMISOM pela sua contribuição 

inestimável para o processo de paz e reconciliação na Somália e PRESTA 

HOMENAGEM aos Países Contribuintes de Tropas, nomeadamente o Uganda e 

o Burundi. A Conferência APELA aos Estados-Membros que prometeram tropas 
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a honrarem os seus compromissos, e à comunidade internacional para que 

forneça o apoio necessário à AMISON. A Conferência REITERA O SEU APELO 

ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, para que autorize o envio de 

uma operação de manutenção de paz para a Somália e, enquanto isso, para que 

forneça o apoio adequado à AMISON em conformidade com exposto no 

comunicado PSC/MIN/1(CCXXXXV), da 245ª reunião do CPS realizada a 15 de 

Outubro de 2010;  

 

9. REITERA A SUA PREOCUPAÇÃO em relação à continuação do impasse no 

processo de paz entre a Eritreia e a Etiópia. A Conferência SALIENTA MAIS 

UMA VEZ a necessidade de se redobrarem os esforços africanos para ajudar os 

dois países a resolverem pacificamente o seu diferendo, normalizarem as suas 

relações e lançarem as bases para a paz e a segurança duradouras no Corno de 

África, e ENCORAJA os dois países para que prestem a cooperação necessária 

a qualquer desses esforços, sobretudo por parte Presidente da Comissão;  

 

10. REITERA O SEU APELO ao Djibuti e à Eritreia no sentido de prosseguirem, em 

boa fé, a aplicação escrupulosa do Acordo de 6 de Junho, celebrado sob a égide 

do Qatar, com vista a resolver o seu diferendo fronteiriço e a consolidar a 

normalização das suas relações   e SOLICITA a Comissão  a seguir de perto  a 

situação  e a envidar todos os esforços  para facilitar o progresso;      

 

11. REITERA AINDA a necessidade de se formular uma abordagem regional para 

os desafios da paz, segurança e estabilidade no Corno de África, tal como 

salientado no parágrafo 12 da decisão Assembly/AU/Dec.338(XVI)Rev.1. A este 

respeito, a Conferência ACOLHE COM SATISFAÇÃO a parceria entre a 

Comissão, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a IGAD, para 

organizarem uma Conferência dos Actores e Parceiros de Desenvolvimento 

sobre o Emprego para Paz, Estabilidade e Desenvolvimento no Corno de África, 

em Adis Abeba, a 11 e 12 de Abril de 2011, e SOLICITA à Comissão para que 

prossiga com os seus esforços, incluindo consultas com todos os intervenientes, 

com vista a facilitar a realização a breve trecho da programada conferência 

regional sobre a paz, segurança, estabilidade e desenvolvimento no Corno de 

África, tal como previsto na decisão supra mencionada.   

 

12. RECORDA a Declaração Solene sobre o Sudão, adoptada na sua 16ª Sessão 

Ordinária, na sequência da realização com êxito do referendo para a 

autodeterminação do Sul do Sudão, o principal pilar do Acordo Geral de Paz 

(AGP). A Conferência RECONHECE a escolha esmagadora pela secessão, feita 

pelo povo do Sul do Sudão, e AGUARDA COM EXPECTATIVA acolher a 
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República do Sul do Sudão como membro mais novo da UA, logo após a sua 

independência a 9 de Julho de 2011;   

 

13. EXORTA as Partes Sudanesas ao Acordo Geral de Paz, em particular o 

Presidente Omar Hassan Al Bashir e o Primeiro Vice-Presidente Salva Kiir 

Mayardit, Presidente do Governo do Sul do Sudão, a continuarem a com o 

empenho necessário para concluírem a aplicação do AGP e as negociações pós-

referendo, com o apoio do Painel de Implementação de Alto Nível da União 

Africana (AUHIP) e no espírito de criar dois estados viáveis, que se apoiem 

mutuamente e em paz com o outro. 

  

14. E  neste aspecto ACOLHE COM SATISFAÇÃO   a assinatura, pelo Governo do 

Sudão e pelo Movimento Popular de Libertação de Sudão (SPLM), a 20 de 

Junho de 2011, em Adis Abeba, de um Acordo sobre as Disposições 

Temporárias para a Administração e Segurança da Região de Abyei, sob a égide 

do AUHIP, que vai permitir que a segurança seja estabelecida e que os 

deslocados regressem às suas casas naquele distrito e criar condições para o 

Painel poder fazer a sua recomendação sobre a situação em Abyiei numa altura 

a concordar. A Conferência ENDOSSA o Acordo e EXORTA as Partes a 

consolidarem este progresso resolvendo as questões pendentes nas suas 

negociações. A Conferência FELICITA TAMBÉM o Governo da Etiópia, em 

particular o Primeiro-Ministro Meles Zenawi, pe o papel chave   que 

desempenhou   na facilitação deste avanço  e pela sua prontidão em fornecer 

tropas para a Força de Segurança Interina para Abyei (ISFA) sem demora; A 

este respeito, A Conferência ACOLHE COM AGRADO  a adopção , a 27 de 

Junho de 1971,  pelo Conselho de Segurança   da Resolução 1990(20011), que  

autoriza   a implantação da Força de Segurança  Interina das Nações Unidas  

para Abey  ( UNISEA) para facilitar a implementação  do Acordo, e SALIENTA 

que  esta decisão  uma ilustração eloquente  de como melhor  a UA e NU podem  

combinar judiciosamente  as suas  vantagens comparativas  para a abordar os 

desafios da Paz e Segurança em África  

  

15. ACOLHE COM AGRADO  E ENDOSSA , o Acordo Quadro sobre a parceria 

Política e  os Acordos de  Paz e Segurança no  Nilo Azul e kordofan  Sul, 

assinado  no âmbito da  facilitação do AUHIP, em Adis Abeba , a 28 de Junho de 

2011,  pelo GoS  e  o  Movimento de Libertação dos Povo  do Sudão ( Norte), 

como um passo decisivo  para a paz segurança e  democracia  na República do  

Sudão .A Conferência  LOUVA    as partes  por assumirem o compromisso de 

resolver as suas diferenças de uma forma  pacífica e APELA às partes para uma 
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cessação imediata das suas hostilidasdes, permitindo o acesso humanitário,  e o 

regresso de  pessoas deslocadas às suas casas 

  

16. SUBLINHA A NECESSIDADE de se redobrarem os esforços para trazer a paz 

duradoura, a justiça e a reconciliação em Darfur. A Conferência CONSTATA 

COM SATISFAÇÃO a conclusão das negociações políticas de Doha, de 27 a 31 

de Maio de 2011, sob os auspícios do Mediador Chefe Conjunto e do Governo 

do Estado do Qatar, e a aprovação pela Conferência de Todas as Partes em 

Darfur, do projecto do documento das conclusões das negociações entre o 

Governo do Sudão e o Movimento para Libertação e Justiça (LJM), bem como as 

discussões com o Movimento para a Justiça e Igualdade (JEM). 

 

17. MANIFESTA TOTAL APOIO aos esforços a serem empreendidos pelo AUHIP 

com o apoio da UNAMID, no sentido de acelerar o lançamento do Processo 

Político em Darfur (DPP), em conformidade com as decisões pertinentes da UA, 

como uma forma de abordar de forma abrangente e inclusiva, os desafios da 

paz, justiça e reconciliação em Darfur. A Conferência ACOLHE COM AGRADO 

o empenho do Governo do Sudão para criar um ambiente propício, e APELA aos 

parceiros da UA, em particular o Conselho de Segurança das Nações Unidas e 

os seus membros, a apoiarem plenamente este processo e a tomarem as 

medidas necessárias para facilitar o trabalho do AUHIP nesse sentido. A 

Conferência FELICITA a liderança e o pessoal da UNAMID pela sua dedicação e 

contribuição na busca da paz em Darfur.    

18. PRESTA HOMENAGEM e REITERA O SEU TOTAL APOIO ao trabalho do 

AUHIP sob a liderança dos antigos Presidentes Thabo Mbeki, Abdulsalami 

Abubakar e Pierre Buyoya, que está a dar uma grande contribuição na busca da 

paz, justiça, reconciliação no Sudão; 

 

19. CONGRATULA-SE com os progressos encorajantes realizados no âmbito da 

consolidação da paz e da reconstrução pós conflito no Burundi, na República 

Democrática do Congo, na República Centro africana (RCA), na Libéria e na 

Serra Leoa e ENCORAJA a Comissão a prosseguir decisivamente com a 

aplicação das conclusões do Workshop técnico sobre reconstrução e 

desenvolvimento pós conflito (CDPC), realizada em Adis Abeba, de 2 a 3 de 

Junho de 2011, incluindo a realização de uma Conferência Africana de 

Solidariedade em Outubro de 2011. A Conferência CONGRATULA-SE com a 

realização da Mesa Redonda de Doadores para a República Centro Africana, a 

15 de Junho de 2011 em Bruxelas, com o apoio da Comissão, e EXORTA  todos 

os envolvidos a honrarem os compromissos assumidos. Além disso, a 

Conferência SUBLINHA a importância de uma realização das eleições 
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programadas na RDC em Novembro de 2011 e na Libéria em 2012 sem 

problemas , e SOLICITA à Comissão e ao Painel dos Sábios, a apoiarem os 

processos eleitorais nestes dois paises  e a fazarem as suas respectivas 

contribuições,para o seu sucesso, incluindo   no contexto de  acompanhamento 

das recomendações do Painel sobre os Conflitos e a Violência relacionada com 

as Eleições, tal como decidido pela 13ª Sessão Ordinária da Conferência da 

União, realizada em Sirte em Julho de 2009.  

 

20. CONGRATULA-SE com a continuação dos esforços para aplicação do Acordo 

de 15 de Janeiro de 2010 entre o Sudão e o Chade e com os resultados 

assinaláveis registados nesse âmbito, principalmente no que concerne ao 

asseguramento da fronteira comum. A Conferência CONGRATULA-SE 

IGUALMENTE com a realização da Cimeira Tripartida, que congregou no dia 23 

de Maio de 2011 em Cartum, os Presidentes da RCA, do Sudão e do Chade, no 

quadro dos esforços que visam reforçar a segurança e a cooperação regionais. 

Neste contexto, a Conferência ENCORAJA a Comissão a trabalhar na 

implementação efectiva da abordagem regional, conforme reflectido no parágrafo 

4 do comunicado da 70ª reunião do CPS, realizada nos dias 12 e 13 de 

Fevereiro de 2007, bem como analisar com os três países concernentes as 

modalidades de um apoio às iniciativas de cooperação transfronteiriça já 

previstas e no quadro do Programa Fronteiriço da UA.  

 

21. CONGRATULA-SE com as iniciativas levadas a cabo pela Comissão tendo em 

vista a aplicação do parágrafo 21 da decisão Assembly/AU/Dec.294(XV).2, 

relativa ao Exército de Resistência do senhor (LRA) e, em particular, o envio de 

uma missão técnica de avaliação  de 16 de Março a 04 de Abril aos cinco países 

afectados pela acção desestabilizadora do LRA e com a organização da 

segunda reunião ministerial regional sobre a questão do LRA realizada em Adis 

Abeba, a 8 de Junho de 2011. A Conferência PRESTA O SEU TOTAL APOIO às 

conclusões da referida reunião e SOLICITA ao CPS a autorizar rapidamente a 

operação prevista em todas as suas componentes, nomeadamente, a Força 

Regional de Intervenção (FRI), o Centro de Operações Conjunta (COC) e o 

Mecanismo Conjunto de Coordenação (MCC). A Conferencia SOLICITA às 

Nações Unidas e aos outros parceiros da UA a apoiarem esta iniciativa destinada 

a proteger as populações civis afectadas, sobretudo através de um apoio 

financeiro e logístico.  

 

22. CONGRATULA-SE com o fim da crise pós eleitoral na Côte d’Ivoire e com o 

facto de o Presidente democraticamente eleito, o Sr. Alassane Dramane 

Ouattara, ter assumido o poder do estado na sua plenitude. A Conferência 
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TOMA NOTA COM SATISFAÇÃO do compromisso das novas autoridades de 

consolidarem a paz e promoverem a reconciliação. A Conferência SOLICITA à 

Comissão, em consulta com a CEDEAO e outros parceiros, incluindo as Nações 

Unidas e a União Europeia, para que acelerem a aplicação das medidas 

previstas, no quadro das decisões pertinentes do CPS e da Cimeira 

Extraordinária no sentido de se acompanhar o processo em curso na Côte 

d’Ivoire, incluindo o apoio à Comissão do Diálogo, Verdade e Reconciliação, a 

reforma do sector da segurança, a implementação dos aspectos pendentes do 

Acordo Político de Ouagadougou e o relançamento socioeconómico através do 

envio de uma missão de avaliação e  a realização  de uma Conferência Africana 

de Solidariedade.   

 

23. CONGRATULA-SE com os avanços registados na Guiné-Bissau, em particular a 

adopção pelo Governo do Roteiro da CEDEAO-CPLP sobre a reforma do sector 

de segurança, que responda aos objectivos do Plano de Acção de Tripoli, e 

ENCORAJA as autoridades Bissau-guineenses a continuarem com os esforços 

envidados, principalmente no que diz respeito à luta contra a impunidade e o 

tráfico de droga, instauração do Estado de Direito e o relançamento 

socioeconómico. A Conferência EXORTA os parceiros internacionais a 

continuarem a apoiar a Guiné-Bissau, sobretudo através da realização, com a 

maior brevidade possível, de uma Mesa Redonda de Doadores, adiada várias 

vezes.  

 

24. SUBLINHA a necessidade de haver esforços contínuos por parte de todos os 

intervenientes na República da Guiné tendo em vista a consolidação da paz, da 

reconciliação nacional, da democracia e da boa governação. A Conferência 

ENCORAJA o Governo da Guiné e a todos os intervenientes a trabalharem 

para a realização, nos prazos fixados e em condições de transpareência e 

Justiça exigidas, as eleições legislativas com vista a concluir o processo do 

estabelecimento das instituições democráticas, após as eleições presidenciais 

de Novembro de 2010. A Conferência LANÇA UM APELO aos parceiros de 

desenvolvimento para que forneçam os apoios necessários com vista ao 

relançamento económico e social da Guiné  

 

25. REGOZIJA-SE com a evolução positiva da situação na Tunísia e com os 

avanços registados na transição, principalmente a preparação das eleições da 

Assembleia Constituinte, marcada para 23 de Outubro de 2011, e a constituição 

da Alta Instância Independente para as Eleições (HIIE)., bem como o clima de 

liberdade e  democracia que prevalece no país . A Conferência LANÇA UM 

APELO URGENTE a todos ao parceiros da UA para que forneçam o apoio 
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financeiro e económico necessário para facilitar a conclusão da transição. A 

Conferência CONGRATULA-SE com as visitas efectuadas à Tunísia pelo 

Presidente da Comissão e pelo Painel dos Sábios, de 21 a 23 de Março e de 12 

a 14 de Abril de 2011 respectivamente, e SOLICITA à Comissão a continuar a 

apoiar os esforços em curso  na Tunísia.  

 

26. CONSTATA a evolução positiva da situação no Egipto, na sequência das 

sublevações populares que ocorreram em Janeiro/Fevereiro de 2011, em 

particular o ambiente de liberdade er democracia  que agora prevalece, a 

abertura do espaço político e a adopção de uma nova legislação para facilitar a 

formação de partidos políticos, o referendo constitucional de 19 de Março de 

2011, e as medidas que estão a ser tomadas para permitir ao povo egípcio 

escolher democraticamente os seus dirigentes e criar instituições que sejam 

verdadeiramente representativas e respeitadoras das liberdades fundamentais e 

direitos humanos. A Conferência ENCORAJA as autoridades egípcias e as 

outras partes a prosseguirem com os seus esforços para concluir a transição e 

assegurar que as aspirações e esperança do povo egípcio sejam cumpridas. A 

Conferência SOLICITA à Comissão a não poupar esforços no apoio e 

acompanhamento da transição, sobretudo para aplicar as conclusões das visitas 

efectuadas pelo Presidente e pelo Painel dos Sábios ao Egipto, a 26 e 27 de 

Março e de 4 a 6 de Março de 2011, respectivamente. A Conferência EXORTA 

FIRMEMENTE os parceiros da UA e as instituições financeiras internacionais a 

prestarem o tão necessário apoio para auxiliar o Egipto a fazer face aos desafios 

socioeconómicos e a lançar as bases para uma democracia e desenvolvimento 

sustentáveis.   

 

27. REITERA A SUA PROFUNDA PREOCUPAÇÃO relativamente à situação na 

Líbia e a sua convicção que somente uma solução política irá permitir satisfazer 

as aspirações do povo líbio e preservar a unidade e a integridade territorial do 

país. A este respeito, a Conferência REALÇA a relevância contínua do Roteiro 

da UA, tal como expresso pelo CPS na sua 265ª reunião realizada em Março de 

2011. A Conferência PRESTA HOMENAGEM aos Cinco Chefes de Estado do 

Painel de Alto Nível da UA do Comité sobre a Líbia e MANIFESTA O SEU 

TOTAL APOIO na prossecução do seu mandato;  

 

28. MANIFESTA  A  PROFUNDA APRECIÃCÃO  da UA   aos governos  e povos da 

Argélia,  Egipto e Tunísia pela generosidade com que  acolheram milhares  de 

refugiados, particularmente refugiados africanos, forçados a fugir  do conflito  e  

das bombas da OTAN. A Conferência  LOUVA ainda  a ACNUR e outras 

agências humanitárias  pelo sua valiosa assistência. 
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29. CONGRATULA-SE com os progressos significativos alcançados na 

implementação do Programa Fronteiriço da UA (PFUA), no quadro do 

acompanhamento da Declaração sobre a continuação e a aceleração da 

implementação do PFUA, adoptada pela 2ª Conferência dos Ministros Africanos 

encarregados das questões Fronteiriças, realizada em Adis Abeba, a 25 de 

Março de 2010, e aprovada pela 17ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo 

[EX.CL/Dec.563(XVII)], incluindo a celebração com êxito da Primeira Jornada 

Africana das Fronteiras, de Cooperação Transfronteiriça e de Reforço das 

Capacidades. A Conferência DECIDE, em virtude dos muitos desafios ainda por 

superar e da recomendação feita pela Comissão, prolongar até 2017 o prazo 

inicialmente previsto para 2012 fixado pelo Memorando de Entendimento relativo 

à Conferência sobre Segurança, Estabilidade, Desenvolvimento e Cooperação 

em África (CSSDCA), de Julho de 2002, para a conclusão da 

delimitação/demarcação de todas as fronteiras africanas lá onde este exercício 

ainda não tiver sido concluído.    

 

30. ACOLHE COM SATISFAÇÃO as medidas tomadas pela Comissão no sentido 

de fazer o acompanhamento da decisão Assembly/AU/Dec.311(XV), relativa à 

prevenção e combate ao terrorismo, em particular a elaboração da Lei Modelo, 

na sequência da reunião de peritos dos Estados Membros realizada em Argel, 

em Dezembro de 2010, a qual deve ser divulgada imediatamente e da forma 

mais ampla possível junto de todos os intervenientes. A Conferência 

ENCORAJA os Estados Membros a tirarem pleno partido desta Lei Modelo para 

reforçarem e/ou actualizarem as suas legislações nacionais e SOLICITA à 

Comissão para providenciar a capacidade técnica necessária, sobretudo através 

da criação de Equipas de Peritos disponíveis para os Estados Membros que 

necessitem de assistência técnica. A Conferência APELA aos Estados Membros 

da UA para que apliquem as medidas para acompanhar as decisões pertinentes, 

sobretudo, se necessário, tornar-se partes dos instrumentos relevantes da UA, 

principalmente do Protocolo relativo à Convenção da OUA de 1999 sobre 

Terrorismo, e a aplicarem plenamente as disposições nele contidas.  

 

31. ACOLHE TAMBÉM COM SATISFAÇÃO a conclusão com êxito da Primeira 

Sessão Ordinária da Comissão Africana de Energia Nuclear (AFCONE), criada 

ao abrigo do Tratado para um Continente Africano Livre de Armas Nucleares 

(Tratado de Pelindaba), realizada em Adis Abeba, a 4 de Maio de 2011. A 

Conferência ENCORAJA os Estados Partes ao Tratado a prestarem o apoio 

necessário à AFCONE, de modo garantir o começo atempado e efectivo das 

suas actividades, e FELICITA a Comissão pelas acções empreendidas nesse 
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sentido. A Conferência APELA a todos os Estados concernentes que ainda não 

tenham feito, a tomarem todas as medidas necessárias para se tornarem Partes 

do Tratado e aos seus Protocolos com a maior brevidade possível, convencida 

de que estes instrumentos constituem uma contribuição significativa para o 

reforço do quadro mundial da não proliferação, promoção da cooperação em 

matéria do uso pacífico da ciência e da tecnologia nuclear, assim como para o 

desarmamento geral e completo para a melhoria da paz e da segurança regional 

e internacional; 

 

32. ACOLHE COM SATISFAÇÃO a conclusão, pela Comissão, do Projecto da 

Estratégia da União Africana sobre Armas Leves e de Pequeno Porte, Munições, 

Explosivos e Materiais Relacionados”, junto com o seu Plano de Implementação 

e AGUARDA ANSIOSAMENTE pela reunião dos peritos dos Estados Membros 

planeada para o terceiro trimestre de 2011, para analisar e adoptar os dois 

documentos. Além disso, a Conferência ENCORAJA a Comissão a facilitar a 

elaboração de uma Posição Comum Africana relativa ao Tratado sobre o 

Comércio de Armas, incluindo a realização de uma reunião dos Estados 

Membros, em antevisão à Conferência sobre este assunto patrocinada pelas 

Nações Unidas em Julho de 2012, em conformidade com a resolução 61/89 da 

Assembleia Geral sobre a elaboração de um instrumento juridicamente 

vinculativo, estabelecendo normas comuns internacionais para a importação, 

exportação e transferência de armas convencionais.     

 

 



Assembly/AU/Dec.370 (XVII)  
Pág. 1 

 

 

DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO COMITÉ DOS DEZ CHEFES DE ESTADO E 

DE GOVERNO SOBRE AS REFORMAS DO CONSELHO DE SEGURANÇA DAS 

NAÇÕES UNIDAS 

 

A Conferência: 

 

1. TOMA NOTA do 9º Relatório do Comité dos Dez Chefes de Estado e de 

Governo sobre a Reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(NU); 

 

2. TOMA NOTA IGUALMENTE dos recentes acontecimentos nas negociações 

intergovernamentais, e MANIFESTA APREÇO aos esforços dos 

Representantes Permanentes Africanos junto da ONU para promover e 

defender os interesses do continente no processo de reforma do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas; 

 

3. SAÚDA o crescente apoio dos Estados-membros nas negociações 

intergovernamentais sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU, e 

por reconhecer  a necessidade imperioosa de corrigir, antes de tudo, a 

injustiça de longa data de que o continente é alvo, que continua a não estar 

representado na categoria de membro permanente e subrepresentado na 

categoria de membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU; 

 

4. SAÚDA IGUALMENTE o crescente reconhecimento pelos Estados-membros 

da necessidade, nas negociações intergovernamentais em curso sobre a 

reforma do Conselho de Segurança da ONU, de tratar a questão de África 

como um caso especial, 

 

5. SAÚDA AINDA o crescente apoio que a posição comum africana continua a 

receber dos Estados-membros nas negociações intergovernamentais; 

 

6. SUBLINHA a necessidade de África continuar a falar a uma só voz e de forma 

coesa  em relação a todas questões, quer em termos de substância ou 

procedimento ou ambos, relacionadas com a reforma do Conselho de 

Segurança da ONU, com vista  a consolidar os ganhos que África obteve até 

agora nas negociações intergovernamentais em curso e assegurar que os 

interesses de África continuem a ser mantidos e salvaguardados 

permanentemente; 
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7. REITERA o Consenso de Ezulwini e a Declaração de Sirte sobre a Reforma 

do Conselho de Segurança da ONU que contêm a posição comum africana; 

 

8. SOLICITA aos Representantes Permanentes Africanos do Comité dos Dez 

que participam nas negociações intergovernamentais em curso sobre a 

reforma do Conselho de Segurança da ONU a trabalharem em estreita 

colaboração com os Representantes Permanentes Africanos junto das Nações 

Unidas, e Representantes Permanentes Africanos junto da UA, e que 

continuem a dialogar e envolver outros Estados-membros e grupos de 

interesse no processo de reforma, com vista a criar mais alianças em apoio à 

posição comum africana; 

 

9. SOLICITA IGUALMENTE ao Comité dos Dez que continue a intensificar os 

seus esforços de advocacia, campanha e promoção da posição comum 

africana, bem como envidar esforços para dialogar ao mais alto nível político 

com o propósito de obter mais apoio para a posição comum africana e 

galvanizar a vontade política necessária para conitnuar o processo de reforma; 

 

10. SOLICITA AINDA à Comissão que continue a facilitar as actividades dos 

Representantes Permanentes Africanos do Comité dos Dez junto da ONU nas 

negociações intergovernamentais sobre a reforma do Conselho de Segurança 

da ONU e as respectivas consultas; 

 

11. APELA o Comité dos Dez  a acompanhar este assunto até que África 

concretize os seus objectivos no concernente à reforma do Conselho de 

Segurança da ONU, e a apresentar um relatório à Conferência sobre os 

progressos feitos durante a próxima Sessão Ordinária da Conferência em 

Janeiro de 2012, e sobre qualquer orientação adicional julgada necessária 

para a execução do seu mandato. 
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DECISÃO SOBRE O CASO HISSENE HABRE 
Doc. Assembly/AU/8 (XVII) 

 
A Conferência, 
 

1. TOMA NOTA do Relatório da Comissão sobre a implementação das decisões da 
Conferência sobre o caso Hissène Habré; 

 
2. REITERA o seu compromisso de combater a impunidade, em conformidade com 

o disposto nas alíneas (h) e (o) do Artigo 4º  do Acto Constitutivo da União 
Africana; 

 
3. REITERA a sua decisão de Janeiro de 2011 que confirma o mandato conferido 

ao Senegal para julgar Hissène Habré em nome de África, e EXORTA o Senegal 
a cumprir com a sua responsabilidade jurídica em conformidade com a 
Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, a decisão do Comité das 
Nações Unidas contra a Tortura, bem como o mandato para levar rapidamente 
Hissène Habré a julgamento ou extraditá-lo para qualquer outro país que esteja 
disposto a julgá-lo; 

 
4. APELA a outros Estados-membros, Partes à Convenção das Nações Unidas 

contra a Tortura, dispostos a julgar Hissène Habré, a informar a Comissão da 
sua vontade de fazê-lo e a tomar as medidas necessárias para levar rapidamente 
Hissène Habré a julgamento; 

 
5. SOLICITA à Comissão a monitorizar de perto a implementação da presente 

Decisão e a prestar informação à próxima sessão ordinária da Conferência em 
Janeiro de 2012. 
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DECISÃO SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DA COMISSÃO DA UNIÃO AFRICANA  
EM AUTORIDADE DA UNIÃO AFRICANA 

- Doc. Assembly/AU/9(XVII) 

A Conferência, 

1.     TOMA NOTA do Relatório de Actividades da Comissão sobre a 
Implementação da Decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.341(XVI) 
relativa à Transformação da Comissão da União Africana em Autoridade da 
União Africana adoptada pela Décima Sexta Sessão Ordinária da Conferência, 
realizada em Adis Abeba, Etiópia, a 31 de Janeiro de 2011; 

2.     DECIDE adiar a análise deste ponto para a próxima Sessão Ordinária da 
Conferência, em Janeiro de 2012. 
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DECISÃO SOBRE O ACOLHIMENTO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA ÁGUA E 

ENERGIA, INCLUINDO ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 DA UNIVERSIDADE PAN-AFRICANA  

A Conferência, 

 

1. EVOCA a sua Decisão, Assembly/AU/Dec.290 (XV), relativa à Criação da 

Universidade Pan-africana e convida a região da África do Norte a designar 

um país para acolher o Instituto de Ciências da  Água e Energia, incluindo 

Alterações Climáticas  da Universidade Pan-africana; 

 

2. DECIDE, com base no acordo alcançado entre os países da região da África 

do Norte, atribuir à Argélia o Instituto de Ciências da  Água e Energia, 

incluindo Alterações Climáticas da Universidade Pan-Africana; 

 

3. FELICITA à Argélia por ter aceitado acolher este Instituto; 

 

4. SOLICITA à Comissão, em colaboração com o Governo da Argélia, a tomar 

todas as medidas necessárias para assegurar a criação deste Instituto. 
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DECISÃO SOBRE O ORÇAMENTO DA UNIÃO AFRICANA  

PARA O EXERCÍCIO DE 2012 

 

A Conferência, 

 

1. TOMA NOTA das recomendações do Conselho Executivo de adiar a 
análise do orçamento para o exercício de 2012 para depois da Cimeira de 
Malabo; 

 
2. DELEGA as suas competências para aprovar o Orçamento de 2012 ao 

Conselho Executivo; 
 
3. AUTORIZA o Conselho Executivo a convocar uma sessão extraordinária 

em Setembro de 2011 para analisar e aprovar o Orçamento. 
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DECISÃO SOBRE OS PREPARATIVOS DE ÁFRICA PARA A DÉCIMA-SÉTIMA 

CONFERÊNCIA DAS PARTES/ SÉTIMA REUNIÃO DAS PARTES AO PROTOCOLO 

DE QUIOTO – Doc. Assembly/AU/7 (XVII) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA do Relatório do Coordenador do Comité de Chefes de Estado e de 
Governo sobre Alterações Climáticas (CAHOSCC), S.E. Sr. Meles Zenawi, 
Primeiro-ministro da República Federal Democrática da Etiópia, sobre os 
preparativos de África para a Décima-sétima Conferência das Partes (COP 17) da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) e 
a Conferência das Partes/Sétima Reunião das Partes ao Protocolo de Quioto 
(CMP7) a serem realizadas em Durban, África do Sul de 28 de Novembro a 9 de 
Dezembro de 2011; 
 

2. LOUVA  todos os Ministros, Negociadores Africanos, bem como a Comissão, 
pelos esforços envidados para manter a Posição Comum Africana sobre as 
Alterações Climáticas, 
 

3. LOUVA  AINDA a República da África do Sul, a Comissão, o Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD) e os Parceiros, pelos esforços a serem envidados para a 
preparação de África para a COP 17/CMP7; 

 

4. EXORTA o CAHOSCC a convocar uma reunião para analisar e apresentar a 
Posição Comum Africana Actualizada sobre as Alterações Climáticas à COP 17, 
que a Conferência Ministerial Africana sobre o Meio Ambiente (AMCEN)  terá 
analisada e aprovada em Sessão Extraordinária prevista para Setembro de 2011; 
 

5. EXORTA a todos os Estados-membros no geral, individual  e colectivamente, a 
fazerem-se presente e participar na COP17-CMP7, e prestar apoio à Presidência 
da África do Sul de modo a garantir o sucesso da Conferência; 
 

6. APELA aos negociadores africanos a concentrarem-se na conclusão das 
negociações sobre o financiamento da luta contra as alterações climáticas, em 
Durban, e a considerarem o reforço do trabalho do Comité de Transição e outros 
peritos com vista a assegurar o fluxo de recursos adequados para enfrentar o 
desafio das Alterações Climáticas em África. 
 

7. APELA ao BAD a concluir o processo de criação do Fundo Verde Africano antes 
da Conferência de Durban e a iniciar consultas com os países africanos com vista 
a assegurar que África tenha voz adequada na gestão do Fundo. 
 

8. ENCORAJA o BAD  a coordenar a concepção do Fundo Verde Africano para o 
Clima em consulta com os Estados-membros, e a solicitar contribuições dos 
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representantes do Grupo Africano para o Comité de Transição que está a 
conceber o Fundo Verde para o Clima. 
 

9. SOLICITA ao BAD a apresentar, portanto, um relatório sobre as modalidades e 
progressos alcançados na concepção do Fundo Verde Africano para o Clima à 
próxima reunião da Conferência Ministerial Africana sobre o Meio Ambiente 
(AMCEN). 
 

10. SOLICITA IGUALMENTE à Comissão a apresentar um relatório sobre a 
implementação desta Decisão à próxima Sessão Ordinária da Conferência em 
Janeiro de 2012. 
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DECISÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO 

DO PROGRAMA DA GRANDE MURALHA VERDE 

Doc. EX. CL/656 (XIX) 

 

A Conferência, 

 

1. RECORDA a sua Decisão ASSEMBLY/AU/DEC.137 (VIII) adoptada 

durante a sua Oitava Sessão Ordinária realizada em Adis Abeba, Etiópia, 

em Janeiro de 2007, que aprova a Iniciativa Grande Muralha Verde e a 

Decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.465 (XIV), adoptada em Adis 

Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2009,  que aprova o Plano de Acção da 

Iniciativa Grande Muralha Verde (GMV); 

 

2. SUBLINHA a necessidade de coordenação dos esforços entre a 

Comissão e as estruturas de execução e os Estados-membros do projecto 

Grande Muralha Verde; 

 

3. SAÚDA os esforços dos Estados-membros envolvidos na implementação 

do projecto GMV, incluindo a criação de uma Agência de execução do 

referido projecto baseado em N´djamena; 

 

4. SOLICITA à Comissão a desempenhar o seu papel de coordenação na 

mobilização dos recursos a favor da GMV e prestar o apoio necessário à 

Agência de execução da GMV; 

 

5. SOLICITA IGUALMENTE à Comissão e à Agência a monitorizar, avaliar o 

projecto e a apresentar  relatórios de forma regular à Conferência, através 

do Conselho Executivo. 



 
Assembly/AU/Dec.377 (XVII) 

Pág. 1 

 

 

DECISÃO SOBRE A ELEIÇÃO DE UM MEMBRO DA COMISSÃO DA UNIÃO 
AFRICANA DO DIREITO INTERNACIONAL  (AUCIL) 

Doc. EX.CL/682(XIX) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA da eleição de um (1) Membro da Comissão da União Africana  
do Direito Internacional (AUCIL), realizada pela Décima-nona Sessão 
Ordinária do Conselho Executivo em Malabo, Guiné Equatorial; 

2. RESOLVE nomear a pessoa a seguir como membro da Comissão da União 
Africano do Direito Internacional para um mandato de um (1) ano, sendo o 
restante do mandato de um membro que renunciou ao cargo: 

 

Nome 
 

País 

 
Bonaventure Makenga MPASI 

 
República Democrática do Congo (RDC) 
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DECISÃO SOBRE A ELEIÇÃO DE CINCO MEMBROS DA COMISSÃO AFRICANA 
DOS DIREITOS DO HOMEM E DOS POVOS (CADHP) 

Doc. EX.CL/683(XIX) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA da eleição de Cinco (5) Membros da Comissão Arficana dos 
Direitos do Homem e dos povos (CADHP), realizada pela Décima-nona da 
Sessão Ordinária do Conselho Executivo em Malabo, Guiné Equatorial; 

2. RESOLVE nomear as seguintes pessoas como membros da Comissão 
Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. 

 

 
N° 

 
Nome 

 
País 

 
Mandato 

 

1. Srª. Reine Adelaïde ALAPINI Benin 6 anos 

2. Sr. Med S. K. KAGGWA Uganda 6 anos 

3. Srª. Maya SAHLI FADEL Argélia 6 anos 

4. Srª. Faith Pansy TLAKULA África de Sul 6 anos 

5. Sr. Pacifique MANIRAKIZA Burundi 4 anos 
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DECISÃO SOBRE O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES NA UNIÃO 
AFRICANA, FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DECISÕES E A NECESSIDADE DE 
DEFENDER E RESPEITAR  A INTEGRIDADE DAS DECISÕES DA CONFERÊNCIA  

POR TODOS OS ESTADOS MEMBROS   
- Doc. Assembly/AU/12 (XVII) Add.1 

 

A Conferência: 

1. TOMA NOTA da proposta da República da Namíbia, apoiada por outros 
Estados-membros, sobre o processo de tomada de decisões na União 
Africana (UA), falta de implementação das decisões e a necessidade de 
defender e respeitar a integridade das decisões da Conferência da UA por 
todos os Estados-membros; 
 

2. DECIDE adiar a análise do ponto proposto pela Namíbia para a sua 
próxima Sessão Ordinária, em Janeiro de 2012. 
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DECISÃO SOBRE AS CONCLUSÕES DO SIMPÓSIO INTERNACIONAL  

SOBRE O CINQUENTENÁRIO DAS INDEPENDÊNCIAS DOS PAÍSES AFRICANOS  

 - Doc. Assembly/AU/12 (XVII) Add. 2 

 

A Conferência, 
 

1. TOMA NOTA da proposta do Governo da República do Benin relativa à 
constituição de um grupo de peritos responsáveis pela implementação 
efectiva dos princípios enunciados no Manifesto do Cinquentenário das 
Independências dos Países Africanos; 

 

2. CONGRATULA-SE com a pertinência das conclusões saídas dos 
trabalhos realizados no Simpósio Internacional de Cotonou, Benin, de 16 a 
20 de Novembro de 2010; 

 

3. RECONHECE a importância dos acordos de cooperação estabelecidos 
entre os Estados Membros da União Africana e as outras regiões do 
mundo na óptica de uma parceria estratégica; 

 

4. ADOPTA a proposta do Benin e SOLICITA à Comissão, em colaboração 
com o Comité dos Representantes Permanentes a tomar toadas as 
medidas necessárias para implementar esta Decisão.  

 
 



 
Assembly/AU/Dec. 381 (XVII) 

Pág. 1 

 

 

DECISÃO DA PREPARAÇÃO DE ÁFRICA PARA A CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES 

UNIDAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RIO + 20) : POSIÇÕES E 

ESTRATÉGIAS COMUNS FACE AOS DESAFIOS DA ECONOMIA VERDE E A 

GESTÃO MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE - Doc. Assembly/AU/12 (XVII) Add.3 

 

A Conferência, 

 

1.     TOMA NOTA da proposta da República do Congo sobre os «Preparativos da 

África para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável (CNUDD – Rio + 20): posição e estratégias comuns perante os 

desafios da Economia verde e de um quadro institucional do desenvolvimento 

sustentável» e FELICITA-SE pela relação entre a presente decisão e o tema 

da Cimeira «Acelerar a Capacitação da Juventude para o Desenvolvimento 

Sustentável» assim como pelo Artigo 19º da Carta Africana da Juventude « do 

Desenvolvimento Sustentável e Protecção do Meio Ambiente»; 

 

2. RECONHECE, no quadro do tema da Cimeira de Malabo «Acelerar a 

Capacitação da Juventude para o Desenvolvimento Sustentável», a 

importância de a África se preparar para a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20); 

      

3. FELICITA a Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) e 

os seus parceiros pelo seu compromisso e pelas actividades realizadas em 

prol dos preparativos da África para Rio + 20 e, neste contexto, FELICITA 

AINDA a UNECA por ter organizado, em parceria com a Comissão, o Banco 

Africano de Desenvolvimento (BAD) e o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA), dois (2) workshops de trabalho, no âmbito do 

processo preparatório da África para Rio + 20 sobre «Os Quadros 

Institucional e Estratégico do Desenvolvimento Sustentável em África» (7-9 

de Março de 2011) e «O quadro dos Indicadores do Desenvolvimento 

Sustentável em África» (10-11 de Março de 2011);   

 

4. EXORTA os Estados-membros a tomarem nota do calendário das 

negociações da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável (Rio + 20) e das reuniões agendadas anteriormente no quadro do 

processo preparatório regional e global, de forma a assegurar a participação 

activa dos negociadores e dos peritos africanos e zelar para que os 

interesses de África sobre as questões da economia verde no contexto de 

desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e do quadro 

institucional do desenvolvimento sustentável sejam definidos e respeitados; 
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5. CONVIDA URGENTEMENTE os Estados-membros no sentido de 

trabalharem nos preparativos de uma posição comum africana para a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio + 

20) a ser finalizado em Adis Abeba, Etiópia, em Outubro de 2011 e 

ENCORAJA o Grupo Africano para apoiar e promover a referida posição de 

forma consensual, durante as reuniões preparatórias para Rio + 20, previstas 

a nível regional e global e no decurso da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20), a decorrer em Rio de 

Janeiro, Brasil, de 4 a 6 de Junho de 2012; 

 

6. CONVIDA AINDA  a Conferência Ministerial Africana do Meio Ambiente 

(AMCEN), o BAD, o PNUMA e os parceiros de desenvolvimento sustentável 

de África a apoiar os esforços envidados pela África, através da mobilização 

dos recursos necessários para facilitar as disposições preconizadas no 

quadro da implementação da presente Decisão; 

 

7. SOLICITA aos Estados-membros, à AMCEN e outros Órgãos Técnicos 

Especializados da UA, às Comunidades Económicas Regionais (CERs) a 

estabelecer as necessárias  medidas financeiras e institucionais aos níveis 

nacional, sub-regional e regional para implementação da presente Decisão; e, 

nesse sentido, SAÚDA calorosamente a iniciativa da UNECA e parceiros pela 

organização da próxima Conferência preparatória da África para Rio + 20, 

agendada para Outubro de 2011; 

 

8. RECONHECE que as actuais estruturas institucionais não abordam 

plenamente às necessidades de África em matéria do meio ambiente, do 

desenvolvimento sustentável e das alterações climáticas;  no contexto da 

revisão dos quadros institucionais para o desenvolvimento sustentável, 

TOMA EM CONSIDERAÇÃO a necessidade de reforçar, consolidar e 

transformar o PNUMA numa instituição internacional especializada para o 

meio ambiente, baseada em Nairobi, Quénia; 

 

9. APROVA a proposta de que África seja representada por um porta-voz a fim 

de negociar de uma única voz nas reuniões internacionais relativas aos 

preparativos da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável (Rio + 20) e MANDATA a República do Congo para, em consulta 

com os Estados-membros, coordenar, ao nível político, os preparativos de 

África para a Rio + 20, em estreita colaboração com a AMCEN E UNECA; 
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10. SOLICITA à Comissão a tomar todas as disposições necessárias para a 

implementação da presente decisão bem como ao Presidente da República 

do Congo, Denis SASSOU NGUESSO, para submeter um relatório aos seus 

homólogos, durante a próxima Sessão Ordinária da Conferência da União 

Africana, em Janeiro de 2012, sobre a posição comum africana e estratégias 

adoptadas para a Cimeira de Rio + 20, para análise e adopção. 



 
 

Assembly/AU/Dec. 382 (XVII) 
Pág. 1 

 

 
DECISÃO SOBRE ATRIBUIÇÃO  DO PRÉMIO JACQUES DIOUF  

- Doc. Assembly/AU/12 (XIX) Add.4 
 

A Conferência, 

1.         TOMA NOTA da proposta apresentada pela República do Mali e apoiada 
pela República do Malawi para a criação do «Prémio Jacques DIOUF»; 

 
2.          RECORDA a importância da agricultura bem como a segurança alimentar 

em África e ENCORAJA qualquer iniciativa no sentido de fortalecer a 
segurança alimentar e a erradicação da pobreza no continente; 

 
3.          FELICITA o Sr. Jacques DIOUF pelo seu empenho notável com vista ao 

desenvolvimento agrícola e à segurança alimentar em África durante os 
seus três (3) mandatos como Director da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO); 

 
4.          APPROVA a proposta da República do Mali e apoiada pela República do 

Malawi, para a criação do «Prémio Jacques DIOUF», na base das 
recomendações da Vigésima-sexta Sessão da Conferência Regional para a 
África da FAO, realizada em Luanda, Angola, de 4 a 7 de Julho de 2010; 

 
5.          DECIDE atribuir em cada dois (2) anos, o «Prémio Jacques DIOUF» a 

qualquer país ou instituição que terá feito uma contribuição de qualidade 
para a realização da segurança alimentar a nível interno, nomeadamente 
através do melhoramento da cultivo em pequena escala ou a eliminação ou 
redução de perdas pós-colheita em comunidades rurais, inovação agrícola e 
sustentabilidade ambiental; 

 
6.          CONVIDA  os Estados Membros e todos parceiros para apoiarem a 

proposta do «Prémio Jacques DIOUF» através das contribuições  
voluntárias e garantir a sua sustentabilidade financeira  e ambiental; 

 
7.          SOLICITA   a Comissão para preparar e submeter na próxima Sessão 

Ordinária do Conselho Executivo em Janeiro de 2012 o projecto das 
modalidades para o processo de selecção dos Estados Membros 
recepientes ou instituições, incluindo a mobilização de recursos.  
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DECISÃO SOBRE O APOIO DE UM PROJECTO DE DECISÃO DURANTE A 
SEXAGÉSIMA-SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DAS 
NAÇÕES UNIDAS VISANDO BANIR A MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA NO 

MUNDO  
- Doc. Assembly/AU/12 (XVII) Add. 5 

A Conferência:  
 

1. TOMA NOTA  da proposta do Burkina Faso para que seja adoptada uma 
resolução durante à Sexagésiam-sexta Sessão Ordinária da Assembleia Geral 
das Nações Unidas visando banir  a mutilação genitla feminina (MGF) no 
mundo;  
   

2.  RECONHECE que as mutilações genitais femininas (MGF) constituem uma 
violação flagrante dos direitos fundamentais das mulheres e raparigas, com 
graves repercussões sobre a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro, em 
particular as mulheres e raparigas em África.  
 

3.  RECORDA a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos adoptada em 
21 de Junho de 1981, pela Décima Oitava Sessão da Conferência dos Chefes 
de Estado e de Governo da Organização da Unidade Africana, realizada em 
Nairobi Quénia; 

 
4.   RECORDA IGUALMENTE o Protocolo à Carta Africana dos Direitos do 

Homem e dos Povos relativo aos Direitos da Mulher em África, adoptado em 11 
de Julho de 2003, em Maputo, Moçambique, que no seu Artigo 5º proíbe e 
condena todas as formas de mutilações genitais femininas através de medidas 
legislativas acompanhadas de sanções; 

 
5.  FELICITA os Estados-membros e a União Africana pelas iniciativas tomadas a 

fim de proibir as mutilações genitais femininas e os esforços envidados para 
acompanhar as medidas necessárias com vista a implementação completa do 
Protocolo de Maputo. Ao mesmo tempo, EXPRIME A SUA PROFUNDA 
PREOCUPAÇÃO perante a persistência da prática de MGF apesar das 
numerosas campanhas de sensibilização realizadas nos últimos trinta (30) 
anos; 

 
6.  CONVIDA a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) a 

adoptar uma resolução na sua Sexagésima-sexta Sessão, visando a proibição 
das mutilações genitais femininas no mundo inteiro, harmonizando desta forma 
as medidas tomadas pelos Estados-membros, formulando ao mesmo tempo as 
recomendações e as linhas directrizes para a elaboração e o reforço de 
instrumentos jurídicos regionais e internacionais e as legislações nacionais; 
 

7.   INSTA todos os Estados-membros a proporcionarem um grande apoio aos 
esforços visando a adopção de um projecto de resolução sobre a proibição das 
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mutilações genitais femininas no mundo inteiro, que será submetido na 
Sexagésima-sexta Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas; 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  CONVIDA todos os Estados-membros da ONU e outras organizações 
internacionais a apoiarem esta iniciativa a fim de contribuir para a sua adopção 
após o seu depósito na Sexagésima-sexta Sessão da Assembleia Geral da 
ONU; 
 

9.  SOLICITA a Comissão a apresentar um relatório sobre a implementação desta 
Decisão à próxima Sessão Ordinária da Conferência em Janeiro de 2012. 
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DECISÃO SOBRE O PROJECTO DE CRIAÇÃO DO CENTRO AFRICANO DE 

EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CAETIC) 
EM TÚNIS, REPÚBLICA DATUNÍSIA Doc. Assembly/AU/12 (XIX) Add.7 

 

A Conferência,  

1. TOMA NOTA da proposta apresentada pela República da Tunísia relativa à 
criação, em Túnis, de um Centro Africano de Excelência em Tecnologias de 
Informação e Comunicação; 

 
2. SUBLINHA a dimensão estratégica do sector das TICs para o 

desenvolvimento socio-económico e para a realização dos ODM em África; 
 
3. EVOCA a Declaração de Abuja, adoptada pela Terceira Sessão da 

Conferência dos Ministros Africanos responsáveis pelas Tecnologias de 
Informação e Comunicação, realizada em Abuja, Nigéria, em 2010, que 
apoia a criação de um Centro Africano de Excelência das TICs, de âmbito 
continental; 

 
4. RECONHECE a importância do papel a ser desempenhado pelo Centro 

para promover a apropriação das TIC´s pelo Continente, desenvolver as 
competências africanas e sensibilizar os decisores sobre os principais 
desafios do sector; 

 
5. SOLICITA à Comissão para, em colaboração com o Governo da República 

da Tunísia, iniciar as negociações necessárias com os diferentes parceiros 
de África, com vista à implementação do projecto;  

 
6. SOLICITA IGUALMENTE  a Comissão a submeter um relatório sorbe a 

implementação da presente Decisão à próxima Sessão Ordinária da 
Conferência, em Janeiro de 2012.  
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DECISÃO SOBRE A SITUAÇÃO NA LÍBIA 
 

A Conferência: 
 

1. TOMA NOTA com apreço do relatório do Comité ad hoc de Alto Nível da UA 
para a Líbia sobre as suas actividades desde a Sessão Extraordinária da 
Conferência da União, realizada em Adis Abeba, a 25 de Maio de 2011; 

 
2. HOMENAGEIA o Comité ad hoc e os seus membros pelo empenho e 

determinação com que estão a executar o mandato a si atribuído pela 265ª 
reunião do Conselho de Paz e Segurança (CPS), realizada a 10 de Março de 
2011, e reiterado pela Sessão Extraordinária da Conferência da União, 
realizada a 25 de Maio de 2011; 

 
3. REITERA todas as decisões anteriores da UA sobre a situação na Líbia e sua 

convicção de que apenas uma solução política permitirá a concretização das 
aspirações legítimas do povo líbio e a preservação da unidade e integridade 
territorial do país. Neste contexto, a Conferência REALÇA a relevância e 
validade do Roteiro da UA como articulado pelo CPS na sua 265ª reunião; 

 
4. APROVA as Propostas para o desenvolvimento de um Acordo-Quadro sobre 

uma Solução Política para a Crise na Líbia, como apresentadas pelo Comité ad 
hoc, no âmbito do Roteiro da UA e das resoluções do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas; 

 
5. SOLICITA ao Comité ad hoc a apresentar as referidas propostas às partes 

líbias, nomeadamente, o Governo da Jamahiriya Árabe Líbia e o Conselho 
Nacional de Transição (TNC) da Líbia, e a envolvê-los nessa base, bem como 
através do início urgente de conversações sob os auspícios da UA e da Nações 
Unidas, com o apoio da Liga dos Estados Árabes, a Organização da 
Conferência Islâmica e a União Europeia; 

 
6. EXORTA as partes líbias a demonstrar a vontade política necessária, a colocar 

os supremos interesses do seu país e do povo líbio acima de quaisquer outros 
interesses, e a alargar a cooperação com o Comité ad hoc de Alto Nível; 

 
7. EXORTA AINDA os parceiros internacionais da UA, em particular o Conselho de 

Segurança das Nações Unidas e seus membros, e parceiros bilaterais 
relevantes, a apoiar a iniciativa africana e procurar uma solução política, como 
a melhor forma de realizar os objectivos mútuos reforçados de paz, democracia, 
estado de direito e reconciliação nacional na Líbia. A Conferência SUBLINHA 
que o papel da UA é formalmente reconhecido pela resolução 1973 (2011) do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas e é totalmente consentâneo com o 
disposto no Capítulo VIII da Carta das Nações Unidas e que constitui a única 
contribuição que o Comité ad hoc pode fazer para a resolução da actual crise; 
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8. SOLICITA ao Comité ad hoc a apresentar regularmente relatórios ao CPS e à 
sua 18ª Sessão Ordinária sobre os seus esforços rumo a uma solução política 
para a crise na Líbia. 
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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO COMITÉ DE ORIENTAÇÃO DOS CHEFES DE 

ESTADO E DE GOVERNO RELATVO À NOVA PARCERIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE AFRICA  

- Doc. Assembly/AU/5 (XVII) 
 

A Conferència: 

1. TOMA NOTA  COM SATISFAÇÃO do Relatório do Presidente do Comité de 
Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da NEPAD (COCEG), S.E. 
Meles Zenawi, Primeiro-ministro da República Federal Democrática da 
Etiópia; 

 
2. APROVA as conclusões da Vigésima-quinta Reunião do Comité de 

Orientação da NEPAD convocada como uma sessão especial com enfoque 
sobre a mobilização de recursos internos para a implementação da NEPAD, 
em comemoração do Décimo Aniversário da adopção da NEPAD em 
Lusaka, Zâmbia, em Julho de 2001; 

 
3. SAÚDA PARTICULARMENTE o Décimo Aniversário da NEPAD como um 

marco importante e ocasião única para se reflectir sobre os resultados 
mistos na última década, as lições aprendidas e o futuro da NEPAD no 
contexto do desenvolvimento de África; 

 
4. REAFIRMA a relevância e a singularidade contínua da visão, as prioridades 

do sector e os valores fundamentais plasmados na NEPAD como o 
programa emblemático da União Africana (UA) para ajudar a alcançar os 
objectivos de desenvolvimento de África, e  RECONHECE a liderança 
inspiradora e a previsão dos iniciadores da NEPAD de assegurar que África 
ocupe o seu legítimo lugar no sistema internacional; 

 
5. NOTA COM SATISFAÇÃO o progresso significativo realizado na integração 

da NEPAD nos processos e estruturas da UA em conformidade com a 
Decisão Assembly/AU/282 (XIV) da Décima-quarta (14) Sessão Ordinária da 
Conferência, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2011, e 
LOUVA o Presidente da Comissão e o Director Executivo da Agência de 
Planificação e Coordenação da NEPAD (NPCA), pelo trabalho realizado 
com vista a reforçar a capacidade institucional da Agência de executar o seu 
mandato;  

 
6. REITERA a necessidade urgente dos Estados- membros financiarem de 

forma adequada a NPCA e os seus programas, no sentido de assegurar  o 
cumprimento do seu mandato dada a situação actual de constrangimentos 
financeiros e SOLICITA o CRP através do seu Subcomité para Reformas 
Estruturais a concluir a apreciação estrutura do NPCA e a apresentar  
recomendações adequadas a Conferência através do Conselho Executivo.  
 



 
Assembly/AU/Dec. 386 (XVII) 

Pág. 2 
  

 

7. APROVA IGUALMENTE a implementação dos principais programas e 
projectos regionais e continentais da NEPAD, tal como reflectido no 
Relatório de Actividades para o período de Janeiro a Junho de 2011, tendo 
NOTANDO ESPECIFICAMENTE os progressos alcançados nos Indicadores 
de Ciência, Tecnologia e Inovação de África (ASTII), participaçao 
estratégica no programa dos futuro rural ; apoio técnico às Comunidades 
Económicas Regionais (CERs) no âmbito da Parceria para as Pescas 
Africanas (PAF); Planos de Investimento Nacionais  no sector da Agricultura 
e Segurança Alimentar (NAFSIPs) no âmbito do CAADP; Iniciativa de 
Desenvolvimento de Culturas Órfãs; apoio à Visão Africana para o Sector 
Mineiro sobre os recursos naturais; Iniciativa Africana de Investimento da 
NEPAD-OECD; apoio ao desenvolvimento institucional das CERs, ao abrigo 
do Quadro Estratégico para o Desenvolvimento das Capacidades (CDSF) e 
o lançamento da segunda fase do Fundo Espanhol da NEPAD para a 
emancipação da mulher africana.   

 
8. RECONHECE com os progressos registados até ao presente relativamente 

à implementação da Iniciativa da Liderança Presidencial de Promoção de 
Infra-estruturas, através do trabalho do Subcomité de Alto Nível do HSGOC 
sob a liderança de S.E. Jacob Zuma, Presidente da República da África do 
Sul, e TOMA NOTA da coordenação técnica liderada pela Comissão e 
NPCA dos sete (7) projectos priorizados, ENQUANTO SUBLINHA a 
necessidade do reforço da coordenação e Participação dos  países e s 
CERs relevantes   

 
9. REALÇA a oportunidade histórica de África  de intensificar individual ou 

colectivamente a mobilização de recursos internos adicionais em apoio à 
implementação da NEPAD, com vista à aumentar a apropriação, a auto-
suficiência e a eficácia do desenvolvimento, notando particularmente as 
formas inovadoras e práticas de financiamento ao desenvolvimento, 
incluindo o alargamento da base tributária, parcerias público privadas, 
impostos sub-regionais para projectos multinacionais, combate ao tráfico 
ilícito de capitais, financiamento ao meio ambiente e opções de mercado de 
capitais; 

 
10. SALIENTA a necessidade de se transformar a actual vontade política 

existente sobre a mobilização de recursos internos, em respostas a nível de 
políticas  e acções concretas. SOLICITA PORTANTO  a Comissão da UA e 
a NPCA, em conjunto com  a Comissão  Económica das Nações Unidas  
para  África (UNECA)   e outros parceiros  a apresentarem recomendações  
sobre mecanismos apropriados para a mobilização de recursos internos  e 
as  submetam à  próxima reunião do HSGOC para apreciação; 

 
11. SAÚDA os resultados da Cimeira da Parceria G8-África realizada em 

Deauville, França, em Maio de 2011, relativos aos valores e 
responsabilidades comuns na consolidação dos progressos alcançados pelo 
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continente no domínio da paz e segurança, crescimento económico com 
responsabilização mútua, como os principais pilares da parceria; 

 
12. LOUVA a conclusão da  primeiro relatório de avaliação de África sobre os 

compromissos da parceria G8-África,decorrente da estreita colaboração 
entre a CUA e a NPCA e SAÚDA IGUALMENTE a  NOVA prática 
recentemente estabelecida de negociar  a declaração conjunta do G8 sobre 
África,iniciada  durante a Presidência da França do G8 e INSTA  à 
continuação da referida prática; 

 
13. REAFIRMA o seu apoio total ao Consenso de Desenvolvimento de Seul do 

G20 sobre o Crescimento Comum, como o novo paradigma de 
desenvolvimento, e a sua coerência com a visão da NEPAD, e  REITERA o 
Apelo de África para que tenha uma representação adequada e efectiva no 
G20, e  desejo  de envolver de forma contínua e construtiva o Painel de Alto 
Nível do G20 para Infra-estruturas no diálogo sobre opções criativas de 
financiamento e investimento para os projectos de infra-estruturas no 
continente, com a posição expressa de que o sector público continue o 
principal actor no desenvolvimento de infra-estruturas; 

 
14. RECONHECE a oportunidade inestimável proporcionada pelos próximos 

processos globais para comunicar a posição e o consenso de África em 
relação às questões de políticas de desenvolvimento, incluindo as 
Alterações Climáticas e a Eficácia da Ajuda; 

 
15. SAÚDA o acolhimento da Décima Sétima Conferência das Partes (COP 17) 

à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, 
COP 17 da UNFCCC, pelo Governo da República da  África do Sul, em 
Dezembro de 2011, o que demonstra o grande interesse de África no 
diálogo global sobre as alterações climáticas, e a coordenação conjunta dos 
preparativos do Continente para o 4º Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia 
da Ajuda em Busan, Coreia, pela Comissão e a NPCA, no âmbito da 
Plataforma para a Eficácia do Desenvolvimento em África (APDev) e em 
colaboração com os intervenientes africanos e instituições regionais, 
incluindo a Fundação para o Reforço das Capacidades em África (ACBF), e 
REITERA a necessidade de África apresentar posições unificadas nestes 
eventos globais.  
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DECISÃO SOBRE A OFERTA DA REPÚBLICA DA GUINÉ EQUATORIAL DE 
ACOLHER A TERCEIRA CIMEIRA ÁFRICA-AMÉRICA DO SUL EM MALABO 

 
 
A Conferência, 
 

1. TOMA NOTA da oferta da República da Guiné Equatorial em acolher a 
Terceira Cimeira África-América do Sul (ASA), em Malabo, em 
Outubro/Novembro de 2011; 

 
2. NOTA que as circunstâncias actuais na Jamahiriya Árabe Líbia que 

deveria acolher esta Cimeira não permitem a realização da mesma neste 
momento; 

 

3. ACEITA a oferta da República da Guiné Equatorial em  acolher a Terceira 
Cimeira da ASA; 

 

4. SOLICITA a Comissão a tomar as medidas necessárias em colaboração 
com a República da Guiné Equatorial, no sentido de garantir o sucesso 
desta Cimeira; 

 

5. SOLICITA AINDA a Comissão da apresentar um Relatório da 
implementação desta decisão à próxima Sessão Ordinária da Conferência 
em Janeiro de 2012. 
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DECISÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA LÍNGUA ESPANHOLA  

NO SEIO DA UNIÃO AFRICANA 
 
 
A Conferência, 
 

1.    EVOCA as decisões anteriores da Conferência relativas à introdução da língua 
espanhola no seio da União Africana bem como as decisões pertinentes do 
Regulamento Interno da Conferência sobre esta matéria; 

 
2.    SOLICITA à Comissão para tomar as disposições necessárias para a 

operacionalização da utilização da língua espanhola no seio da União Africana, 
o mais rapidamente possível. 
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DECISÃO SOBRE O PRÉMIO INTERNACIONAL OBIANG-NGUEMA  

MBASOGO  DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E CULTURA  PARA A PESQUISAS EM CIÊNCIAS DA VIDA 

 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA da comunicação feita pela República da Guiné Equatorial 

relativamente ao Prémio Internacional Obiang-Nguema Mbasogo da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) para a Pesquisa em Ciências da Vida; 

 

2. APOIA este Prémio que irá contribuir para promover a investigação para a  

promoção da Pesquisas em Ciências  da Vida; 

 

3. EXORTA a UNESCO a implementar os compromissos já assumidos neste 

sentido, tal como reflectido na Decisão 180 EX/57 do Conselho Executivo 

desta instituição.  
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DECISÃO SOBRE O DÉCIMO ANIVERSÁRIO DA CONFERÊNCIA MUNDIAL 

CONTRA O RACISMO, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIA 
CONEXA E DA DECLARAÇÃO E PLANO DE ACÇÃO  

DE DURBAN 
 
A Conferência, 
 

1. CONSIDERANDO que o ano de 2011 irá marcar o Décimo Aniversário da 
Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia 
e Intolerância Conexa(WCAR), realizada em Durban, África do Sul, de 31 
de Agosto a 8 de Setembro de 2011, e a adopção subsequente da 
Declaração e Plano de Acção de Durban (DDPA); 

 
2. EVOCANDO todas as Resoluções pertinentes da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em particular a Resolução 65/240 (2011), que prevê a 
realização de uma reunião de alto nível de um (1)  dia da Assembleia 
Geral para comemorar o Décimo Aniversário da adopção da DDPA, a 
nível dos Chefes de Estado e de Governo, a 22 de Setembro de 2011, à 
margem do debate geral da sexagésima-sexta (66ª) Sessão da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, subordinada ao tema "Vítimas de 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância conexa; 
reconhecimento, justiça e desenvolvimento";   

 
3. SALIENTA que a comemoração do Décimo Aniversário da adopção da 

DDPA representa uma oportunidade importante para a comunidade 
internacional reafirmar o seu compromisso com a erradicação do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância conexa; 

 
4. SUBLINHA a importância da cooperação internacional para alcançar a 

meta de erradicação do racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância conexa; 

 
5. DECIDE apoiar plenamente este evento comemorativo e ENCORAJA os 

Estados-membros a participarem ao mais alto nível político e APOIA a 
adopção de uma declaração política com vista a mobilizar a vontade 
política necessária.  
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DECLARAÇÃO SOBRE A CRIAÇÃO DO EMPREGO 
PARA ACELERAR O DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS JOVENS 

 
NÓS, OS Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reunidos na nossa 

Décima Sétima Sessão Ordinária em Malabo, República da Guiné Equatorial, de 30 de 

Junho a 1 de Julho de 2011, 

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS acerca da subida do desemprego e do 

subemprego em África, particularmente entre jovens as graves ameaças que eles 

representam para a coesão social, estabilidade política e perspectivas futuras de 

desenvolvimento socioeconómico dos nossos diversos países; 

INVOCANDO a Carta Africana da Juventude e o Protocolo sobre a Carta Africana dos 

Direitos Humanos e dos Povos relativo aos Direitos da Mulher em África;  

INVOCANDO AINDA a Declaração de Ouagadougou e o Plano de Acções sobre a 

Promoção de Emprego e Alívio à Pobreza; o Quadro de Políticas Sociais da UA; o 

Quadro de Políticas de Migração da UA; a Década Africana da Mulher 2010-2020; o 

Plano de Acção da Década Africana da Juventude, 2009-2018; e outros documentos 

políticos relacionados, bem como os Objectivos do Desenvolvimento do Milénio, todos 

com o objectivo de melhorar o bem-estar social dos povos africanos;  

SAUDANDO os resultados das Cimeiras do G20, realizadas em Londres e Pittaburg 

sobre o crescimento forte, sustentável e global;  

Convencidos de que as medidas de promoção do emprego deveriam ser orientadas 

com base na solidariedade e igualdade, transparência e responsabilidade, e apoiadas 

pelo Estado, Sector Privado, Empregadores, Sindicatos e Organizações da Sociedade 

Civil com o objectivo de promover a coesão e integração social nas sociedades 

africanas; 

CONVENCIDOS AINDA de que a promoção do emprego produtivo para os jovens é 

vital à capacitação da juventude; 

COMPROMETEMO-NOS por este meio para o seguinte: 

1. REAFIRMAR individual e colectivamente os nossos anteriores compromissos 

destinados a acelerar a criação do emprego, redução da pobreza, protecção 

social para o nosso povo e desenvolvimento social da África. Neste contexto, 

reiteramos a nossa dedicação e empenho dos nossos países no sentido de 

acelerar os esforços para redução do desemprego e subemprego dos Jovens e 

das Mulheres da África e daí alcançar todos os ODMs até 2015; 

 



Assembly/AU/Decl. 1 (XVII)  
Pág. 2 

 

2. Reduzir o desemprego dos jovens e das mulheres pelo menos dois por cento 

(2%) por ano durante os próximos cinco anos (5), conforme está previsto no 

Plano de Acção da Década Africana da Juventude, 2009-2018: 

 

3. MANTER, expandir e harmonizar os sistemas de Informação dos Mercados de 

Trabalho em apoio à formulação de políticas de emprego; 

 

4. MELHORAR e aumentar a capacidade de resposta dos sistemas de educação 

e de formação para as necessidades actuais e futuras do mercado de trabalho 

a fim de resolver a incompatibilidade de competências intersectoriais e 

estruturais; 

 

5. DAR UMA ASSISTÊNCIA ADEQUADA aos Governos nacionais e obter uma 

política coerente nos Quadros Nacionais e Regionais de Certificação para o 

Ensino e Formação Profissional bem como o desenvolvimento de Planos de 

Acção Integrados Nacionais e Regionais para o Emprego da Juventude; 

 

6. ACELERAR a expansão adequada da cobertura da protecção social para 

jovens, mulheres, trabalhadores da economia informal e rurais, bem como 

membros das suas famílias, a fim de reduzir a pobreza e a vulnerabilidade; 

 

7. APELA  aos Estados Membros que ainda não o fizeram a assinar e a retificar a 

Carta Africa da Juventude; 

 

8. SOLICITAR à Comissão a trabalhar com o Banco Africano de Desenvolvimento 

(BAD), as CERs e os Parceiros Internacionais, num Pacto integrado para o 

emprego da juventude, com mecanismos que garantam a sua exequibilidade a 

nível nacional através de uma forte responsabilidade de acção por parte dos 

Ministérios de tutela, Empregadores e Organizações Sindicais, de Mulheres e 

dos Jovens, bem como o Sector Privado, com um claro Sistema de 

Monitorização e Avaliação; 

 

9. SOLICITAR a Comissão para, em colaboração com o BAD, promover acções 

visando a implementação efectiva dos compromissos do G20 assumidos em 

relação à protecção laboral e social durante as Cimeiras de Londres e de 

Pittsburgh a favor dos países africanos; 
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10.  INSTAR Comissão para, em colaboração com o BAD, preparar e apresentar à 

próxima Sessão Ordinária da Conferência, as modalidades de financiamento 

do Plano de Acção sobre a Promoção do Emprego e Alívio da Pobreza; e 

 

11. SOLICITAR a Comissão a prestar informação anual a esta Conferência sobre 

os avanços registados na implementação desta Declaração.  
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DECLARAÇÃO SOLENE SOBRE O SUDÃO 

 

Nós, os Chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA), reunidos na nossa 

17ª Sessão Ordinária em Malabo, Guiné Equatorial, de 30 de Junho a 1 de Julho de 

2011, procedemos à avaliação da situação no Sudão. As nossas tiveram como base os 

progressos que as partes sudanesas continuam a fazer na sua busca por uma paz, 

justiça e reconciliação duradouras no seu país, apesar dos muitos desafios que 

enfrentam.    

Nós reiteramos o nosso reconhecimento ao povo do Sudão, sob a liderança do 

Presidente Omar Al Bashir e do Primeiro Vice-Presidente Salva Kiir Mayardit e 

Presidente do Governo do Sul do Sudão (GoSS), por ter realizado com sucesso o 

referendo em Janeiro de 2011 para a autodeterminação do Sul do Sudão, o principal 

pilar do Acordo Geral de Paz (AGP). Ao fazê-lo, o povo e os dirigentes do Sudão 

demonstraram, mais uma vez, a sua capacidade com o apoio sincero da comunidade 

internacional para fazer face à multiplicidade desafios que enfrentam. Felicitamos o 

Presidente Al Bashir por ter aceitado imediatamente os resultados do referendo, ao 

honrar a promessa que tinha feito no sentido de respeitar a vontade do povo do Sul do 

Sudão, qualquer que fosse a sua escolha.    

Numa altura em que nós aguardamos com ansiedade acolher o Sul do Sudão como o 

Estado Membro mais novo da União Africana, imediatamente após a sua 

independência a 9 de Julho de 2011, nós gostaríamos de felicitar o povo do Norte do 

Sudão, que deu um passo sem precedentes e generoso de aceitar a autodeterminação 

para os seus irmãos. Nós enfatizamos que tanto o Norte como o Sul do Sudão são 

Nações Africanas.  

Nós constatamos com satisfação que a nossa presente Cimeira coincide com a 

realização de mais progressos na resolução das questões pendentes na aplicação do 

AGP. A esse propósito, acolhemos com agrado a assinatura, a 20 de Junho de 2011 

em Adis Abeba, do Acordo sobre os Arranjos Transitórios para a Administração e 

Segurança da Área de Abyei, pelo Governo do Sudão e pelo Movimento Popular de 

Libertação do Sudão (SPLM), sob os auspícios do Painel de Eminentes Personalidades 

da UA para Implementação do Acordo (AUHIP). O referido acordo permitirá que a 

segurança seja estabelecida e que os deslocados regressem às suas casas naquele 

distrito, bem como criar condições para o Painel poder fazer recomendações sobre a 

situação final de Abyei numa altura a acordar. Nós felicitamos o Governo da Etiópia 

pela sua contribuição valiosa para a celebração deste Acordo e pela sua decisão de 

destacar uma força para facilitar a aplicação, como base num mandato das Nações 

Unidas.       
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Nós nos regozijamos com o Acordo Quadro sobre a Parceria Política e com os 

Arranjos Políticos e de Segurança no Nilo Azul e em Kordofan Meridional, assinados a 

28 de Junho de 2011, em Adis Abeba, pelo Governo do Sudão e pelo Movimento 

Popular de Libertação do Sudão, sob os auspícios do AUHIP, como um passo decisivo 

em direcção à consolidação da paz, segurança e democracia na República do Sudão. 

Nós felicitamos as partes pelo seu empenho para uma resolução pacífica das suas 

diferenças e apelamos às partes que cessem as hostilidades, permitam o acesso 

humanitário e facilitem o regresso dos deslocados para às suas casas.  

Nós estamos confiantes que as partes sudanesas ao AGP, continuarão a demonstrar o 

engajamento necessário para concluir a execução do AGP e finalizar as negociações 

pós referendo, com o apoio do AUHIP, no espírito da criação de dois estados viáveis, 

que se apoiem mutuamente e vivam em paz com o outro.  

Nós salientamos a necessidade de redobrar os esforços para resolver de maneira 

pacífica e inclusiva o conflito em Darfur. O povo de Darfur sofreu demais e durante 

muito tempo, e urge encontrar uma solução duradoura para a sua situação difícil. A 

esse propósito, nós constatamos com satisfação a conclusão das negociações 

políticas de Doha e a aprovação pela Conferência de todos os Intervenientes do Darfur, 

de 27 a 31 de Maio de 2011, sob os auspícios do Mediador Chefe e do Governo do 

Estado do Qatar, do projecto das conclusões que fornece a base para o alcance da 

paz.         

Cientes das circunstâncias excepcionais que o Sudão está actualmente a viver, nós 

prometemos, mais uma vez, a continuação do nosso apoio aos seus esforços para lidar 

de forma decisiva com os desafios que enfrenta. 

Nós apelamos vivamente aos parceiros dentro da comunidade internacional para 

prestarem todo o apoio necessário para permitir ao Sudão concluir com êxito os 

processos em que está engajado. Em especial, Nós exortamos mais uma vez que:    

i. O Conselho de Segurança das Nações Unidas responda ao pedido da UA 

no sentido de adiar o processo instaurado pelo Tribunal Penal 

Internacional (TPI), em conformidade com o Artigo 16º do Estatuto de 

Roma. A esse propósito, Nós solicitamos aos membros africanos do 

Conselho de Segurança a trabalharem estreitamente com a Comissão, 

para apresentar rapidamente um projecto de resolução para apreciação 

deste órgão.  
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ii. Seja concluída a normalização das relações entre a Comunidade 

internacional e o Sudão, assim como os passos céleres para o 

cancelamento da dívida do Sudão, de modo a assegurar que o seu povo 

possa desfrutar da paz, dignidade, democracia e desenvolvimento.  

Nós manifestamos o nosso apoio ao Documento Quadro de Doha e apelamos a todos 

os parceiros da comunidade internacional para apoiá-lo na sua plenitude.  

Nós exortamos a todos os movimentos armados em Darfur que ainda não o fizeram, a 

se juntarem aos esforços da paz com boa fé e sem demora mais demora. Nós 

solicitamos ao Conselho de Paz e Segurança que pondere tomar medidas contra os 

movimentos armados que se recusam a juntar-se ao processo de paz, e exortamos aos 

parceiros, incluindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas que apoie estas 

medidas.  

Nós reiteramos o nosso total apoio ao lançamento célere do Processo Político de 

Darfur dirigido pelo AUHIP, de modo a se alcançar uma paz geral e inclusiva em Darfur 

e exprimimos o nosso apreço ao trabalho louvável que está a ser levado a cabo pela 

UNAMID. 

Nós nos comprometemos a encetar contactos com a comunidade internacional no 

geral, para continuar a auxiliar os povos do Sudão na altura que estes abrem um novo 

capítulo na sua história.  
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RESOLUÇÃO SOBRE O LEVANTAMENTO DO EMBARGO ECONÓMICO E 

COMERCIAL IMPOSTO SOBRE A CUBA PELOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

Nós, os Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reunidos na sua Décima 

Sexta Sessão Ordinária em Malabo, Guiné Equatorial, de 30 de Junho a 1 de Julho de 

2011; 

1. INVOCAMOS a nossa Resolução  Assembly/AU/Res.1.(XV) aprovada pela 

nossa Conferência na sua 15ª Sessão Ordinária realizada em Kampala, Uganda, 

em 27 de Julho de 2010 e, em particular, a exortação feita ao Governo dos 

Estados Unidos da América  para levantar o longo e injustificável embargo 

económico e comercial imposto sobre a República da Cuba, e, dessa forma, 

permitir-lhe que goze todas as perspectivas legítimas para o seu 

desenvolvimento sustentável. 

 

2. REITERAMOS o nosso apelo e, mais uma vez, CONVIDAMOS os Estados 

Unidos da América a levantar as longas e injustificáveis sanções impostas sobre 

a República da Cuba. 
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