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RELATÓRIO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS DECISÕES PRECEDENTES 
DO CONSELHO EXECUTIVO E DA CIMEIRA 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
       Durante as suas diversas Sessões Ordinárias e Extraordinárias, em cada   ano, o 
Conselho Executivo e a Conferência adoptam um certo número de Decisões e 
Declarações cuja implementação cabe em grande parte à Comissão da União Africana, 
em colaboração com os Estados Membros e os parceiros. Tendo em conta a importância 
dessas actas e a necessidade para a Comissão de assegurar o acompanhamento, é 
essencial fazer o balanço, durante a Cimeira, aos Órgãos de Decisão da União. 
 
      A síntese que se segue apresenta o balanço da implementação pelos departamentos, 
direcções e unidades da Comissão,  as actas relativas às questões de que são 
responsáveis na conduta das actividades da Comissão durante o ano 2005. 
 
    Estas actividades  abrangem vários assuntos dos quais alguns constam da Agenda do 
CRP, do Conselho Executivo da Conferência e serão igualmente temas de debate  
aprofundado, durante as reuniões de Janeiro de 2006, em Khartoum . Outras questões 
que não fazem parte da Agenda, são mencionadas no relatório da Comissão, submetidos 
igualmente nestas reuniões. 
 
   Tendo em conta os obstáculos orçamentais durante o período em análise, certas 
decisões com as implicações financeiras não foram implementadas; outras por razões 
técnicas e/ou de calendários não foram igualmente implementadas. Os esforços serão 
envidados com vista a sua implementação durante o corrente  ano de 2006. 
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RELATÓRIO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO  

DAS DECISÕES ANTERIORES DO CONSELHO 
EXECUTIVO E DA CIMEIRA 

 
Todos os anos, nas suas várias Sessões Ordinárias e Extraordinárias, o Conselho 

Executivo e a Cimeira, adoptam uma série de decisões e declarações cuja 
implementação é, geralmente, da responsabilidade da Comissão da União Africana, em 
colaboração com os Estados Membros e parceiros.  Tendo em consideração a 
importância destes eventos e a necessidade da Comissão assegurar o seu 
acompanhamento, é necessário que, durante as Conferências, as mesmas sejam objecto 
de revisão pelos Órgãos deliberativos da União. 
 

O resumo a seguir, debruça-se sobre a situação de implementação pelos 
Departamentos, Direcções e Unidades da Comissão, dos eventos relacionados com as 
questões pelas quais eram responsáveis na condução das actividades da Comissão, no 
decorrer do ano de 2005. 

 
Estas actividades cobrem uma vasta gama de questões, estando algumas delas 

incluídas na Agenda do CRP, do Conselho Executivo e da Conferência Cimeira, e que 
serão objectos de profunda discussões nas Sessões de Khartoum, em Janeiro de 2006.  
Outros tópicos que não estavam incluídos na Agenda, são mencionados no Relatório da 
comissão, e submetidos à presente Sessão. 

 
Tendo em conta algumas dificuldades, em termos orçamentais, durante o período 

em revista, houve implicações financeiras que não puderam ser implementadas; assim 
como problemas de ordem técnica e/ou de tempo.  No transcurso do ano de 2006, serão 
feitas diligências no sentido de se assegurar a sua implementação. 
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QUESTÕES JURÍDICAS 
 

Decisões: Nº e Título Decisões: Acções 
necessárias 

Implementadas (Completa 
Parcialmente) (Acções 

Tomadas)  

Não Implementada Dificuldades 

 
Assembly/AU/Dec.71 (IV) 
Decisão sobre o Projecto do 
Pacto de Não-agressão e 
Defesa Comum da União 
Africana. 

 
Advocacia/para as ratificações 

 Até agora assinaram 
apenas dezasseis (16) 
Estados Membros. 
 
A Comissão não recebeu 
quaisquer notificações dos 
Estados Membros. 

Insuficiente 
Popularização/A
dvocacia do 
Pacto. 

 
EX.CL/Doc. 165 (VI) 
Decisão sobre o Projecto do 
Protocolo da União Africana 
sobre a Fusão do Tribunal 
Africano de Justiça e o 
Tribunal dos Direitos do 
Homem e dos Povos.  

 
DECIDE remeter as 
recomendações da Comissão e 
o CRP, bem como o Projecto 
de Instrumento Jurídico a uma 
reunião do CRP e dos Peritos 
Juristas Governamentais, para 
a sua finalização e submissão à 
7ª Sessão Ordinária da Sessão 
do Conselho, em Julho de 
2005. 

 
Teve lugar uma Reunião do 
CRP e de Peritos Juristas na 
Sede da UA, de 29 de Março a 
1 de Abril de 2005.  Foram 
submetidas recomendações da 
reunião sobre as várias opções 
a respeito da fusão do Tribunal, 
ao Conselho, em Sirte, Líbia, em 
Julho de 2005. 
 

  

 
EX.CL/Dec. 168 (VI) 
 
Decisão sobre os Critérios 
para a Concessão do Estatuto 
de Observador e de um 
sistema de acreditação junto 
da UA. 

 
DECIDE remeter o Projecto 
para a Concessão do Estatuto 
de Observador e um Sistema 
de Acreditação junto da UA, tal 
como contido no Documento 
EX.CL/161 (VI), a uma reunião 
do CRP e de Peritos Juristas 
para a sua finalização e 
submissão á 7ª Sessão 

 
Realizou-se uma reunião do 
CRP e de Peritos Juristas na 
Sede da UA, de 29 de Março a 
1 de Abril de 2005.  As 
recomendações da reunião 
foram submetidas ao Conselho, 
em Sirte, Líbia, em Julho de 
2005. 
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Ordinária do Conselho 
Executivo, em Julho de 2005. 

 
 

 
DECIDE que sejam concedida 
acreditação junto da União, 
Estados e Organizações Inter-
governamentais Não-africanas, 
com o direito de participar, 
apenas nas Sessões públicas, e 
receber somente documentos 
de consumo geral. 
 
- SOLICITA à Comissão no 
sentido de formular e aplicar 
vigorosamente um sistema de 
classificação de documentos. 

 
O Presidente da Comissão, de 
acordo com os critérios, 
analisou e recebeu as cartas de 
acreditação de vinte e quatro 
(24) Estados Não-africanos. 
 
 
 
 
Realizou-se uma reunião do 
CRP e de Peritos Juristas na 
Sede da UA, de 29 de Março a 
1 de Abril de 2005.  As 
recomendações da reunião 
foram submetidas ao Conselho, 
em Sirte, Líbia, em Julho de 
2005. 

 
A Comissão está  no 
processo de criação de 
uma equipa especial de 
trabalho para desenvolver 
um sistema de 
classificação de 
documentos. 

 

 
EX.CL/Dec. 175 (VI) 
Decisão sobre os Critérios 
para o Acolhimento dos 
Órgãos da UA. 
 

 
DECIDE  remeter os critérios 
para o acolhimento dos Órgãos 
da UA, tal como contidos no 
Documento EX.CL/163 (VI), a 
uma reunião do CRP para a sua 
finalização e submissão à 7ª 
Sessão Ordinária do Conselho, 
em Julho de 2005.  

   

 
EX.CL/Dec. 180 (VI) 
 
Decisão sobre a Situação dos 

 
SOLICITA a todos os Estados 
membros no sentido de 
submeterem informações sobre 

 
Realizou-se na Sede da UA, 
uma reunião do CRP e de 
Peritos Juristas, de 29 de Março 

 
A OLC está ainda no 
Processo de Obtenção de 
Informações sobre os 

 
Falta de 
respostas 
satisfatórias 
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Tratados da OUA/UA. os Procedimentos Institucionais 
relacionados à ratificação ou 
adesão aos Tratados da 
OUA/UA à Comissão, tal como 
solicitado pelo Conselho, em 
Julho de 2004. 

a 1 de Abril de 2005. 
 
Recomendações da reunião 
foram submetidas ao Conselho, 
em Sirte, Líbia, em Julho de 
2005. 

Processos de Ratificação 
nos Estados Membros. 

dos Estados 
Membros.  
Alternativa-
mente, a OLC 
empenhou-se 
num processo 
de pesquisa, 
através da 
Internet sobre 
informações 
disponíveis. 
 
Posteriormente, 
será enviada 
uma 
Comunicação 
aos Estados-
membros, para 
confirmação. 

 
EX.CL/Dec. 181 (VI) 
Decisão sobre as Propostas 
de Emendas aos 
regulamentos Internos do 
CRP, o Conselho Executivo e 
a Conferência Cimeira, assim 
como os Estatutos da 
Comissão. 

 
DECIDE remeter as propostas 
de emendas à reunião do CRP 
e de Peritos Juristas dos 
Estados Membros para a sua 
finalização e submissão à 7ª 
Sessão Ordinária do Conselho 
em Julho de 2005. 

 
 

  

 
Assembly/AU/Dec. 83 (V) 
Decisão sobre a Fusão do 
Tribunal Africano dos Direitos 
do Homem dos Povos e o 

 
DECIDE que seja concluído o 
Projecto de Instrumento Jurídico 
relacionado com o 
estabelecimento do tribunal 

 
O Governo Argelino submeteu 
um Projecto de Instrumento 
jurídico relativo ao 
estabelecimento do Tribunal 
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Tribunal da Justiça da União 
Africana. 

Unificado que compreende o 
Tribunal dos Direitos Humanos e 
o Tribunal da Justiça, à 
consideração das Sessões 
Ordinárias do Conselho 
Executivo e da Conferência 
Cimeira; e 
 
 
SAUDA CALOROSAMENTE E 
COM GRATIDÃO a oferta 
apresentada pelo Ministro 
Argelino dos Negócios 
Estrangeiros, o Sr. Mohamed 
BEDJAOUI, antigo Presidente 
do Tribunal Internacional de 
Justiça, para contribuir na 
preparação deste instrumento. 
 
 
 
 
 

Unificado, compreendendo o 
Tribunal dos Direitos Humanos e 
o da Justiça. 
 
 
 
 
 
 
- Um grupo de Trabalho de 

Peritos Governamentais 
analisou o projecto de 
instrumento jurídico, em 
Argel, Argélia, de 21 a 24 de 
Novembro de 2005. 

 
 
 
 
- O Relatório da Reunião e o 

Projecto dos Instrumentos 
Jurídicos, tal como 
emendados, serão 
submetidos à consideração 
do CRP.  Subsequentemente, 
submetidos à consideração 
dos Órgãos Deliberativos. 

 
 
 
 
 
 

DECIDE AINDA que sejam 
tomadas todas as medidas 
necessárias para o 
funcionamento do tribunal dos 
Direitos Humanos, incluindo 
especialmente a eleição dos 

- A OLC fez os arranjos 
necessários para a eleição 
dos Juízes do tribunal 
Africano dos Direitos do 
Homem e dos Povos, pelo 
Conselho Executivo, em 
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juízes, a determinação do 
Orçamento e a operaciona-
lização dos registos. 
 

Janeiro de 2005. 
 
 
- A OLC preparou também, o 

Orçamento e a Estrutura do 
Tribunal Africano dos Direitos 
do Homem e dos Povos, que 
serão submetidos aos Órgãos 
deliberativos, em Janeiro de 
2006, para consideração. 

 DECIDE AINDA  que a Sede do 
Tribunal Unificado seja num 
lugar a ser decidido pelos 
Estados Membros da Região 
Oriental, que servirá também de 
Sede do Tribunal dos Direitos 
Humanos, dependendo da 
Fusão. 

A Comissão enviou 
comunicações ao Decano e a 
outros Estados Membros da 
Região Oriental, a respeito da 
decisão sobre a Sede do 
Tribunal Unificado. 

A Comissão ainda não 
recebeu a decisão dos 
Estados Membros sobre a 
Sede do Tribunal. 

Os Estados 
Membros da 
região Oriental 
ainda não 
chegaram a 
uma decisão a 
respeito da 
Sede do 
Tribunal. 

 
EX.CL/Dec. 230 (VII) 
Decisão sobre os critérios 
para a Concessão do 
Estatuto de Observador e de 
um Sistema de Acreditação 
da UA. 

 
DECIDE adoptar os Critérios 
para a Concessão do estatuto 
de Observador e de um Sistema 
de Acreditação no seio da UA, 
tal como contido no Documento 
EX.CL/195 (VII) Anexo V. E 
autorizar o Presidente da 
Comissão a implementar os 
referidos critérios.  

 
De acordo com os critérios, o 
Presidente analisou e recebeu 
cartas de acreditação de quinze 
(15) Estados Não-africanos. 
 
 
 
 

  

 
EX.CL/229 (VII) 
Decisão sobre os Critérios 
para o Acolhimento dos 

 
DECIDE adoptar os critérios 
para o acolhimento de Órgãos 
da UA, tal como contidos no 

 
Os Critérios para o acolhimento 
dos Órgãos da UA, tal como 
adoptados, serão utilizados na 
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Órgãos da UA. Documento EX.CL/195 (VII) 
Anexo IV. 
 
Exorta as regiões no sentido de 
levarem a cabo, o mais rápido 
possível, as consultas 
necessárias para a submissão 
dos nomes dos Estados 
Membros que acolherão as 
Sedes de Órgãos atribuídos às 
respectivas regiões. 

formulação de acordos de 
acolhimento para os Órgãos da 
UA. 

 
 
A Comissão ainda não 
recebeu os nomes dos 
Estados Membros para o 
acolhimento das várias 
Sedes atribuídas às 
respectivas regiões. 

 
EX.CL.Dec. 193 (VII) 
Decisão sobre a Situação dos 
Tratados da OUA/UA. 

 
SOLICITA à Comissão para 
assegurar a harmonização dos 
textos, em todas as línguas de 
trabalho, e acelerar o processo 
de revisão dos Tratados da 
OUA/UA, por forma a permitir 
que os Estados Membros 
acelerem o processo de 
ratificação/adesão dos Tratados 
da OUA/UA. 

 
 

 
A OLC ainda não formulou 
qualquer mecanismo para 
assegurar a harmonização 
dos textos dos Tratados 
em todas as línguas de 
trabalho de modo a 
acelerar o processo de 
revisão dos Tratados da 
OUA/UA, visando acelerar 
o processo de 
ratificação/adesão dos 
Tratados da OUA/UA. 

 
Ausência de um 
quadro de 
pessoal 
adequado para 
empreender as 
actividades. 

 
EX.CL/Dec. 228 (VII) 
Decisão sobre as Propostas 
de Emendas ao Regulamento 
Interno do CRP, o Conselho 
Executivo e a Assembleia, e 
os Estatutos da Comissão. 

 
SOLICITA ao CRP para rever o 
Regulamento Interno da 
Conferência Cimeira, do 
Conselho Executivo e do CRP 
bem como dos Estatutos da 
Comissão por forma a assegurar 
que não haja inconsistências 
dentro das regras ou noutros 

  
O CRP não analisou ainda 
o regulamento Interno da 
Assembleia do Conselho 
Executivo e do CRP, 
assim como dos Estatutos 
da Comissão. 
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instrumentos jurídicos.  E 
SOLICITA AINDA ao CRP para 
submeter as suas propostas à 
8ª Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo, prevista 
para em Janeiro de 2006, para 
consideração.   

 
 
Assembly/AU/Dec.85 (V) e 
EX.CL/Dec. 231 (VII) 
 
Decisão sobre a eleição dos 
membros da Comissão 
Africana dos Direitos do 
Homem e dos Povos. 

  
 
 
 
Espera-se que os membros 
devidamente eleitos da 
Comissão assumam os seus 
cargos. 

  

 
Assembly/AU/Dec. 84 (V) e 
EX.CL/Dec. 232 (VII) 
Decisão sobre a eleição dos 
membros do Comité Africano 
de Peritos para os Direitos e o 
Bem-estar da Criança. 

  
Os membros eleitos do Comité 
fizeram o juramento durante a 7ª 
Reunião do Comité Africano do 
Comité de Peritos para os 
Direitos e o Bem-estar da 
Criança, a ter lugar em Adis 
Abeba, Etiópia, de 19 a 21 de 
Dezembro de 2005.  

  

 
EX.CL/Dec. 234 (VII) 
Decisão sobre as Candidaturas.

 
RECOMENDA que a Comissão, 
em consulta com o CRP, faça a 
revisão do Regulamento Interno, 
por forma a consolidar as 
Normas em linha com outros 
estatutos e dentro do espírito de 
boa e colectiva governação.  E 

 
Um Grupo de Trabalho (OLC e o 
Departamento dos Assuntos 
Políticos) analisou o 
Regulamento Interno do Comité, 
tendo por conseguinte, feito 
emendas.  O Relatório da 
Reunião e os Regulamentos, tal 
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SOLICITA ao CRP no sentido 
de apresentar as normas ou 
regulamentos revistos à próxima 
Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo, em Janeiro de 2006. 

como emendados, serão 
submetidos ao CRP, para 
consideração e submetidos 
depois aos Órgãos 
Deliberativos.  
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A MULHER, O GÉNERO E O DESENVOLVIMENTO 
 

 
Decisões: Nº e Título 

Estado de Implementação 
Implementadas 

(Completa/Parcialmente)  
(Acções Tomadas) 

Não Implementada Dificuldades 

EX.CL/Dec. 192 (VIII) - Decisão sobre 
o Relatório de Situação da 
Implementação da Declaração Solene 
relativa a Igualdade do Género em 
África - Doc. EX.CL/170 (VII) 

   

 
INSTA os Estados Membros no 
sentido de submeterem os seus 
relatórios anuais sobre os progressos 
realizados em termos de integração do 
género e na implementação da 
Declaração Solene sobre a Igualdade 
do Género em África, à Cimeira, em 
Julho de 2006. 

 
Primeira Conferência dos Ministros 
Responsáveis pelas Questões da 
Mulher e o Género, de 12 a 15 de 
Outubro de 2005, em Dakar, Senegal.  
Os Ministros analisaram dois 
documentos, designadamente, o 
Quadro de Implementação da 
Declaração Solene sobre a Igualdade 
do Género em África (DS) e as 
Directrizes para a Prestação de 
relatórios sobre a Declaração Solene 
relativa à Igualdade do Género em 
África.  Estes documentos facilitarão a 
implementação da DS pelos Estados 
Membros. 

  

 
REITERA o seu pedido ao Presidente 
da Comissão no sentido de realizar 
consultas visadas a revitalizar a 
PAWO, e submeter um relatório ao 

 
A UA tem estado engajada com a 
PAWO em duas instâncias separadas, 
numa reunião em Joanesburgo, África 

  
Tendo em vista que a 
PAWO continua ainda no 
processo da sua própria 
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Conselho Executivo, em Janeiro de 
2006. 

do Sul, e na reunião do Secretariado 
Geral da PAWO em Windhoeck, 
Namíbia, em Setembro e Novembro de 
2005, respectivamente.  Estes 
compromissos centrados a volta de 
uma assistência à PAWO, de modo a 
reflectir-se profundamente no seu papel 
no seio do amplo Movimento das 
Mulheres Africanas e no contexto de 
uma África pluralista. 

redefinição, a UA prevê 
realizar uma Reunião 
Consultiva entre a sua 
Direcção da Mulher, o 
Género e o 
Desenvolvimento e a 
PAWO, antes do 
Congresso da PAWO 
que está programada 
para Julho de 2006.  
Depois, será submetido 
um relatório sobre a 
PAWO revitalizada ao 
Conselho Executivo, na 
devida altura.  
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CSEDCA/CIDO 
 

Decisões: Nº e Título Implementada 
(Acções Tomadas) 

Acções Tomadas Dificuldades 

 
EX.CL/Dec. 21 (III) Decisão sobre o 
Conselho Económico, Social e Cultural 
(ECOSOCC) – Julho de 2004. 

 
A Assembleia Geral Provisória (Interna) 
do ECOSOCC foi efectivamente 
inaugurada e eleitos várias 
estruturas/comités de governação e 
operacionais, de 28 – 30 de Março de 
2005, em Adis Abeba, Etiópia. 

 
Operacionalização de Comités de 
Grupos Sectoriais Chave do 
ECOSOCC. 
 
 
A participação do ECOSOCC em 
reuniões dos Órgãos da UA e nos 
Fóruns Regionais, de acordo com 
as exigências das Contas da UA. 

 
Falta de recursos 
necessários. 
 
 
 
 
Falta de recursos 
necessários. 

 
Assembly/AU/Dec. 42 (III) 
Decisão sobre o Conselho Económico 
Social e Cultural (ECOSOCC) – Julho 
de 2004. 
 

 
Reunião do Bureau (Mesa) do Comité 
Permanente Provisório (interino) do 
ECOSOCC, de 22 a 24 de Abril de 
2005, em Nairobi, Quénia; revisto e 
adoptado o Plano Estratégico. 
 
O Plano Estratégico do ECOSOC foi 
desenvolvido e concluído pelo Comité 
Permanente Interino, após consultas 
com os membros da Assembleia Geral 
Interina e a sua circulação no seio dos 
Estados Membros para os seus 
pareceres.  Estratégia Operacional e de 
Angariação de Fundos para o processo 
de consultas e as eleições para a 
Assembleia Pós-interina do ECOSSOC, 

 
Consultas e eleições para a 
Assembleia Pós-Interina do 
ECOSOCC. 

 
Falta de recursos 
necessários. 
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EX.CL/Dec. 173 (VI) 
Decisão sobre a definição da Diáspora 
Africana – Janeiro de 2005. 

Reunião de Peritos sobre a Definição 
da Diáspora Africana, realizada em 
Adis Abeba, de 11 a 12 de Abril de 
2005. 
 
A reunião adoptou a Definição de 
Diáspora para ser analisada pela 
Conferência Cimeira de Sirte, em Julho 
de 2005.  

 

 
EX.CL/221 (VII) 
Decisão sobre a Definição de Diáspora 
Africana – Julho de 2005. 

 
A Cimeira de Sirte adoptou a Definição 
de Diáspora apresentada pela reunião, 
tendo solicitado à Comissão no sentido 
de facilitar a participação da Diáspora 
na edificação da União Africana em 
geral, e a ECOSOCC, em particular. 
 
A definição foi amplamente 
disseminada nos Estados Membros, 
nas comunidades da Sociedade Civil 
Africana e na Diáspora Africana.  

 
Eleição dos Membros da Diáspora 
para o ECOSOCC. 
 
Todavia, o estabelecimento e a 
consolidação de redes da Diáspora 
regionais pelas várias regiões do 
Mundo. 
 
Instituição de um Comité Técnico 
para a Ponte sobre os Programas 
do Atlântico de importância 
estratégica; e que impulsionaria as 
relações entre o Continente e a 
Diáspora.  

 
Falta de recursos 
necessários. 
 
 
Falta de recursos 
necessários. 
 
 
 
 
Falta de recursos 
necessários. 
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POLÍTICAS, PLANIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO ESTRATÉGICAS 
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PROGRAMAÇÃO, ORÇAMENTAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 
 

 
Decisões: Nº e Título 

Estado de Implementação 
Implementadas 

(Completa/Parcialmente)  
(Acções Tomadas) 

Não Implementada Dificuldades 

Decisão 223 (VII) do Conselho 
Executivo – Escala de Contribuições. 

A nova escala adoptada foi distribuída 
a todos os Estados Membros, será 
introduzida em 2006 com a aprovação 
do Orçamento, em Janeiro de 2006. 

  

 
Decisão 224 (VII) do Conselho 
Executivo; Nomeação do Conselho 
dos Auditores Externos. 

 
Todos os Estados Membros nomeados 
foram solicitados a designar os seus 
respectivos representantes.  A 
Comissão está a compilar a lista à 
medida que chegam. 

 
 

 

 
Decisão 218 (VII) do Conselho 
Executivo: Questões Administrativas, 
Orçamentais e Financeiras. 

Parcialmente Implementada.  A 
Comissão está no processo de 
assegurar uma contabilidade ou um 
sistema de gestão financeira apropriada 
e acessível se os fundos foram obtidos. 
 
A capacidade da Força de trabalho foi 
consolidada apesar de continuar a 
haver um certo número de postos 
vagos para quadros júniores. 

  
  

 
Decisão 219 (VII) do Conselho 
Executivo; Contribuições 

 
Implementada cabalmente.  A Somália 
não submeteu os seus pedidos para 
isenção especial. 
 

  

Assembly/AU/Dec. 09 (V) O Sub-comité está a analisar o   
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Orçamento de 2006 Relatório, que será apresentado ao 
Conselho Executivo, em Janeiro de 
2006, na Conferência Cimeira  de 
Khartoum.  
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ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, 
 
 

PAZ E SEGURANÇA 
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ASSUNTOS POLÍTICOS 
 

 Estado de Implementação 
Decisões: Nº e Título Implementadas 

(Completa/Parcialmente)  
(Acções Tomadas) 

Não Implementada Dificuldades 

Decisão sobre as Candidaturas 
EX.CL/Dec.234 (VII) 
Parágrafo 4: recomenda para que a 
Comissão da UA, em consulta com o 
CRP, realize uma Revisão de 
Regulamento Interno de modo a 
fortalecer ou consolidar o 
Regulamento em harmonia com os 
demais estatutos e no espírito da boa 
governação. 

• Implementada cabalmente 
 
• O Regulamento Interno do Comité 

de Candidaturas foi revisto, e será 
submetido ao CRP na sua próxima 
Sessão, em Khartoum, Sudão, em 
Janeiro de 2006. 

  

 
Decisão EX.CL/210 (VII) 
Sobre a Palestina e o Médio-Oriente 
 
Além das disposições concernentes às 
duas partes, esta decisão exorta a 
Comissão, no sentido de manter-se 
em contacto com as duas partes e 
continuar a apoiar as diligências em 
curso, de modo a que o objectivo da 
paz e do desenvolvimento possa ser 
alcançado em prol do bem-estar das 
suas populações. 

 
Parcialmente Implementada. 
 
 
Mantiveram-se contactos estreitos com 
a parte palestiniana, enquanto que com 
Israel, as modalidades não foram ainda 
definidas. 

 A recusa por Israel de 
prestar atenção aos 
apelos da Comunidade 
Internacional e da União 
Africana, para aceder 
plenamente à paz, 
engajando directamente 
nas negociações directas 
com os palestinianos 
fora a discussão das 
questões fundamentais 
que constituem o cerne 
do conflito Israelo-
Palestinianio. 
 
A continuação da 
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violência. 
 
A continuação da 
edificação do Muro. 
 
A política de ocupação 
da Cisjordânia, não 
obstante a retirada de 
Gaz. 
 
A ocupação Israelita dos 
Montes de Golan. 

 
EX.CL/Dec.212 (VII) 
 
Decisão sobre a Nova Parceria 
Estratégica da África-Ásia 
 
Solicita que, em colaboração com o 
CRP e através do seu Sub-comité 
para a Cooperação Multilateral, seja 
dada continuação das consultas 
iniciadas entre a Co-presidência da 
África do Sul e a Comissão, com vista 
a promover a liderança da União 
Africana neste processo e definir. As 
modalidades práticas de 
implementação da Nova Parceria 
Estratégica África-Ásia. 
 

 
 
 
 
 
 
A implementação foi adiada para ter 
lugar a partir do primeiro trimestre de 
2006, devido a dificuldades de tempo 
enfrentadas  pelas partes.  

  
 
 
 
 
 
O Sub-comité do CRP 
sobre a Cooperação 
Multilateral não se reuniu 
dada a ausência do seu 
Presidente que tinha 
outras tarefas por 
executar.  
 

EX.CL/Dec.179 (VI) 
Situação dos Refugiados, 
Retornados e Deslocados 

 
Parcialmente implementada a situação 
dos refugiados, retornados e 

 
Estavam previstas outras missões ao 
Chade, Libéria, República Árabe 

 
Não foi possível a 
realização de mais 
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Parágrafo 7.  
 
A Comissão deverá continuar a 
acompanhar de perto a situação dos 
refugiados, retornados e deslocados, 
em estreita colaboração com o Sub-
comité do CRP para os refugiados; 
revitalizar, como um assunto urgente, 
o Comité de Coordenação sobre a 
Assistência e Protecção dos 
Refugiados e das Pessoas 
Internamente Deslocadas; e continuar 
a implementar o Plano Geral de 
Implementação, em estreita 
colaboração com o Alto Comissário 
das NU para os refugiados (ACNUR) e 
o Comité Internacional da Cruz 
Vermelha (CICV). 
 

deslocados, em colaboração com o 
Sub-comité do CRP para os refugiados- 
 

• Levou a cabo missões de 
avaliação no terreno, no Gana, 
benin, Somália, Sudão, 
Rwanda, Burundi, na República 
Democrática do Congo (RDC), 
na Tanzânia e no Uganda; 

 
• A União Africana expandiu a 

sua assistência financeira ao 
Gana, Benin e no Uganda. 

 
A Revitalização do Comité de 
Coordenação sobre a Assistência e 
Protecção aos Refugiados e as 
Pessoas Internamente Deslocadas 
(CCARs).  
 

• A revitalização do CCAR em 
estreita colaboração com o 
ACNUR, o Sub-comité do CRP 
e os Membros Permanentes do 
Comité; 

 
• Na sua 27ª Sessão Ordinária, o 

CCAR concordou expandir a 
sua filiação, incluindo ONGs e 
Instituições Africanas 
Especializadas nas Questões 
relacionadas com os Refugiados 
e as PIDs (pessoas 

Saharoui e ao Quénia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

missões devido a 
problemas de ordem 
logística. 
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Internamente Deslocadas). 
 

• Foi criado um Grupo de 
Trabalho par analisar os 
Critérios para a filiação ao 
CCARs e seu Regulamento 
Interno, de modo a alcançar a 
plena participação de agências 
com experiência e 
conhecimentos na matéria. 

 
• Continuou a implementar o 

Plano Geral de Implementação 
U(PGI) em estreita colaboração 
com o ACNUR e o CICV; 

 
• Levou a cabo uma Revisão de 

Implementação do PGI (CIP) 
com o ACNUR, por intermédio 
de uma Sessão de Reflexão; 

 
• O Presidente da Comissão da 

UA e o Alto Comissário das NU 
para os refugiados reiteraram 
numa reunião, o seu Comité 
Conjunto para a implementação 
cabal do PGI, num quadro 
descrito no Acordo de 
Cooperação de 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não participou em missões a outros 
países, para a revisão das 
legislações nacionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de verbas e 
recursos humanos. 
 
 
 
 
 
 

Parág. 8 
A Comissão deverá organizar, em 

 
O Burkina Faso ofereceu-se e 

  
As missões foram 
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2006, uma Conferência sobre os 
Refugiados, Retornados e Pessoas 
Deslocadas. 

confirmou o acolhimento da 
Conferência, de 16 a 17 (Peritos) e de 
19 a 20 (Ministerial). 
 
Estão em curso os preparativos com o 
Sub-comité do CRP sobre os 
Refugiados para a realização da 
Conferência Ministerial.  

adiadas, devido ao clima 
político prevalecente na 
Região do Golfo. 
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PARA. 9 
EXORTA a Comissão a lançar um programa 
de mobilização de recursos, em estreita 
colaboração com todos os parceiros 
pertinentes, com vista a assegurar o bem-
estar e a protecção dos refugiados e dos 
deslocados em África e encontrar uma 
solução duradoira para o problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA. 10 
 
INSTA os Estados e os membros do Comité 
de coordenação para a Assistência e a 
protecção dos refugiados e dos deslocados 
reforçados, assim como as outras 
organizações especializadas a contribuírem 
para o Fundo de Assistência Especial da UA 
para os Refugiados a fim de permitir à UA 
estabelecer os seus programas humanitários 
 
 
 
 
PARA. 11 
EXORTA os parceiros e os doadores a 
dobrarem os seus esforços na assistência a 
este grupo de pessoas em África, assim 
como honrarem os seus compromissos 
assumidos durante as diferentes 

 
Parcialmente implementada 
visto que a Comissão 
abordou com alguns 
parceiros bilaterais e 
multilaterais o financiamento 
dos programas a favor dos 
refugiados 

• O Governo do Reino 
da Dinamarca fez 
uma contribuição de 
850 milhões de 
coroas 
dinamarquesas para 
o Escritório do 
representante 
especial para a 
protecção dos civis 
durante os conflitos 
armados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcialmente implementada 

• Apelo lançado à 
comunidade 
internacional no 
sentido de  prestar 

 
Os outros países e organizações ainda 
não fizeram nenhuma contribuição e 
conversações estão em curso, para o 
efeito, com estes países e organizações, 
tais como a UE, a UNESCO, os EUA e a 
Áustria. 
A Comissão e o Subcomité do CRP já 
prestaram conta da sua missão à região 
do Golfo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não implementada na medida em que os 
novos membros do Comité não 
participaram na primeira sessão ordinária  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insuficiência dos 
recursos devida à 
lassidão dos 
doadores, que afectou 
os programas dos 
refugiados e as 
operações de 
reconstrução pós-
conflito 
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conferências de doadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA. 12 
INSTA a Comissão a prosseguir a 
implementação do seu programa de trabalho 
em conformidade com as diferentes 
decisões, recomendações e resoluções, 
assim como o Plano global de 
implementação, em colaboração com o 
ACNUR e os outros parceiros da UA e as 
organizações especializadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uma maior 
assistência nas 
diferentes reuniões e 
conferências 

• Realização de 
reuniões com o 
ACNUR para 
elaborar estratégias 
sobre as vias e 
meios de mobilizar 
recursos 

 
Continuação da 
implementação do seu 
programa de trabalho para o 
ano 2005, como se segue: 
• Repatriamento  voluntário 

exortando os Estados-
membros a criar as 
condições favoráveis ao 
retorno dos refugiados e 
dos deslocados, para uma 
reintegração duradoira 
nas suas comunidades de 
origem 

• Comemoração do Dia 
Africano/mundial do 
refugiado, a 20 de Junho. 
A comemoração teve 
lugar na sede da UA, em 
colaboração com o 
ACNUR e os seus 
parceiros 

• Foram recordados os 
Estados-membros a 
comemorarem o Dia, em 
conformidade com o tema 
escolhido 

• Visita aos campos dos 
refugiados na Etiópia, com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Persistência das 
violações dos direitos 
do homem e 
preocupação de 
segurança em certos 
países membros 
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EX.CL.211 (VII) 
Decisão sobre a conferência ministerial 
sobre a livre circulação em África 

o Subcomité do CRP 
sobre os refugiados, em 
colaboração com o 
governo e o ACNUR 

• Promoção do direito 
internacional humanitário. 
O Representante especial 
do Presidente da 
Comissão da UA para as 
situações de conflitos 
armados prosseguiu as 
suas actividades relativas 
à protecção dos civis nas 
situações de conflitos; 
efectuou igualmente 
missões a Darfur, ao 
Uganda e à RD Congo 

• A Comissão empreendeu 
a elaboração de um 
quadro jurídico para a 
protecção e assistência 
aos deslocados 

Séries de conferências, 
reuniões e 
seminários/oficinas 
realizados com os parceiros 
da UA e as outras 
organizações especializadas 
para as questões 
humanitárias, que ajudaram, 
entre outros, a implementar 
as decisões do Conselho 
Executivo e da Conferência 
dos Chefes de Estado e de 
Governo 
 
 
 
Parcialmente implementada 

• O Comité de peritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de respostas da 
parte dos Estados-
membros designados 
para representarem as 
suas regiões 
respectivas no seio do 
Comité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peritos sobre a livre 
circulação 
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PARA. 7 
 
INSTA a Comissão da União Africana (CUA) 
em consulta com os Estados-membros, 
entre outros, a encarar a criação de um 
Comité de peritos governamentais 
encarregue de providenciar orientações à 
Comissão da União Africana (CUA) quanto 
às questões relativas à livre circulação com 
vista a fazer avançar o processo:  

dos Estados-
membros foi 
constituído depois de 
consultas com os 
decanos regionais. 
Entretanto, apesar de 
inúmeras tentativas, 
os Estados-membros 
não designaram os 
seus representantes 
no seio do Comité 

• Em várias ocasiões, 
a Comissão 
contactou os 
decanos regionais na 
Etiópia quanto à 
convocação da 
reunião do Comité de 
peritos em 2005 

 
 
 
 
A reunião do Comité de peritos não se 
realizou e, por conseguinte, o processo 
de elaboração de um plano de trabalho 
para a implementação da Decisão e 
outras actividades não teve lugar como 
previsto 
 
 

 
 
 
RECURSOS HUMANOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 
 
 Estado de implementação 
Decisão Nº e título Implementação 

Completamente/parcialmente 
Medidas tomadas 
 

Não implementada Constrangimentos  

Assembly/AU/Dec.76 (V) 
Decisão sobre a cimeira mundial sobre a 
sociedade da informação  
- DOC.EX.CL/173 (VII) 

Completamente implementada 
 

o Realização da reunião 
dos Ministros africanos 
nos dias 5 e 6 de 
Setembro de 2005 em 
Dakar para uma posição 
comum da África relativa 
à governação da Internet 

o Reunião dos Ministros 

Não implementada  
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africanos a margem da 
Prepcom-3 em Genebra, 
a 21 de Setembro de 
2005, para adoptar o 
Plano de acção regional 
sobre a economia do 
saber 

o Reunião dos Ministros 
africanos em Túnes, 
antes da Cimeira de 12 de 
Novembro de 2005, a fim 
de harmonizar a posição 
africana  na retoma da 
sessão da Prepcom-3.  

 
ASSUNTOS SOCIAIS 

EX/CL/Dec. 169 (VI)    
Decisão relativa ao relatório 
da 2ª Sessão da Conferência 
Ministerial sobre o Combate 
contra a Droga em África 

 
- 

Os parágrafos 5 e 6 
não foram 
executados. 

Expirou o contrato do 
consultor. Está em curso o 
recrutamento de um 
Funcionário Principal para o 
combate contra Droga. 

EX/CL/Dec.  170 (VI) 
Decisão relativa à Posição 
Comum Africana sobre a 
Prevenção do Crime e a 
Justiça Penal. 

- Distribuição do documento “Posição Comum 
Africana” sobre a prevenção do crime e a 
justiça penal a todos os Estados-membros. 

 
- Participação da Comissão da UA na 11ª 

Conferência da ONU sobre a Prevenção do 
Crime e a Justiça Penal em BangKok, 
Tailândia, em Abril de 2005.  

- - 

EX/CL/Dec. 196 (VII 
Decisão relativa ao projecto 
de Quadro Estratégico para 
uma Política de Migração em 
África – Doc. EX.CL/176 (VII) 

- - Ainda não recebidas as 
observações de alguns 
países. Os países em causa 
solicitam a prorrogação do 
limite. 

 
EX/CL/Dec. 200 (VII 
Decisão relativa à 1ª Sessão 
da Conferência Ministerial 
sobre o Alojamento e o 

  Falta de comunicação entre o 
Bureau e a Comissão da UA. 
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Desenvolvimento Urbano 
Doc. EX.CL/185 (VII) 
 
EX.CL/Dec. 201 (VII) 
Decisão relativa à 3ª Sessão 
Ordinária da Conferência da 
Comissão do Trabalho e dos 
Assuntos Sociais. 

- Foi parcialmente implementado o parágrafo 
7 relativo à criação do Conselho Consultivo 
sobre o Envelhecimento. 

 
- Foram tomadas medidas para o 

recrutamento de um consultor para elaborar 
o projecto das modalidades a ser submetido 
ao Conselho Executivo. 

- - 

  
- Foi implementado o parágrafo 14 relativo ao 
Instituto Africano de Reabilitação (IAR)I- O 
Presidente da UA enviou uma carta aos 
Estados-membros e aos membros do IAR 
solicitando-os para pagar as suas 
contribuições. 
 

  

 - Foi parcialmente implementado o parágrafo 
16 relativo ao Centro Africano de Pesquisa 
Aplicada e Formação sobre o 
Desenvolvimento Social (CAFRADES). Foi 
enviada uma missão de inquérito ao 
CAFRADES. Está previsto o envio de peritos 
independentes para avaliar a situação e 
apresentar um relatório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EX.CL/Dec. 201 (VII) 
Decisão relativa à 
organização, pela Comissão, 
de consultas entre as CERs 
para acelerar a execução das 
decisões da Conferência 
Extraordinária de 
Ouagadougou, em 2004, 
sobre o Emprego e o 
Combate contra a Pobreza, 
em colaboração com os 
parceiros de 
desenvolvimento. 

A reunião consultiva entre as CERs e os 
parceiros internacionais teve lugar em 
Setembro de 2005. Todas as CERs devem 
criar unidades encarregues de questões 
laborais nas suas estruturas e terão 
assistência financeira e técnica do BIT. Outra 
reunião entre a UA e as CERs está agendada 
para Fevereiro de 2006. 
O Governo da Suécia, através do seu 
Ministério do Trabalho, deu uma contribuição 
de mais de um milhão de $EU para projectos 
e estudos relativos à criação de empresas e o 
combate contra a pobreza em África, a serem 

- Deve ser recrutado um 
consultor do BIT para assistir 
a Comissão da UA na 
execução das decisões da 
sua 3ª Sessão Ordinária. 
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implementados em 2006.  
 

 
EX.CL/Dec. 201 (VII) 
Decisão sobre a adopção das 
normas internacionais sobre 
as actividades do sector da 
pesca 

O Grupo Africano tem uma posição comum 
sobre a questão, mas as normas não foram 
adoptadas e a questão foi submetida à 
Conferência do BIT em 2006, para adopção. 

 O Grupo de empregadores 
africanos está divida sobre a 
questão. 

 
EX.CL/Dec. 201 (VII) 
Decisão relativa à atribuição 
de novos assentos aos 
membros não eleitos para os 
órgãos do BIT. 

Tiveram lugar debates em Junho de 2005, em 
Genebra, durante a Conferência do BIT. Os 
assentos não elegíveis foram atribuídos a 
alguns membros que serão apresentados ao 
Conselho de Administração do BIT. 

- - 

 
EX.CL/Dec. 201 (VII) 
Decisão relativa ao projecto 
de Quadro da Política Social  
 

O projecto foi enviado ao Comité PAPA para 
Assuntos Sociais e Trabalho para 
comentários. 

A reunião de peritos 
está agendada para 
Fevereiro de 2006 

Falta de um banco de dados 
para os peritos. 

 
EX.CL/Dec. 201 (VII) 
Decisão relativa à integração 
dos empregos decentes, o 
emprego dos jovens e das 
mulheres durante a 
elaboração de uma posição 
comum africana sobre a 
avaliação a meio termo dos 
OMD. 
 

O BIT organizou reuniões sobre o emprego 
dos jovens e das mulheres nas várias CERs, 
principalmente na África Austral, do Norte e 
Oriental. 

- - 

 
EX.CL/Dec. 201 (VII 
Decisão sobre a Organização 
Árabe do Trabalho e a 
organização do Segundo 
Congresso Árabe sobre o 
Trabalho. 

Convocação da reunião entre a UA e a 
Organização Árabe do Trabalho. O 
Congresso está previsto para 2006. 

 A UA espera por uma 
comunicação da Organização 
Árabe com a indicação da 
data e local da reunião. 

 
EX.CL/Dec. 201 (VII) 
Decisão sobre o relatório da 

A reunião do Bureau realizou-se em 
Setembro de 2005, na África do Sul. 
Elaboração do Plano de Acção e do 

- Os Estados-membros ainda 
não devolveram os 
questionários para a 
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5ª Assembleia Geral da 
Comissão Africana da 
População (CAP). 
Doc. EX.CL/187 (VII) 

documento quadro para as reuniões regionais 
sobre a População. 
Está em curso a elaboração dos programas 
da CAP. 
 

elaboração dos programas da 
CAP. 

 
EX.CL/Dec. 214 (VII) 
Decisão relativa à criação do 
Centro para Doenças 
Endémicas, Infecciosas e 
VIH/SIDA no Cairo. 

Avaliação da implementação do Quadro e do 
Plano Estratégico para o Centro de Doenças 
Infecciosas, Endémicas e VIH/SIDA, revisto 
pela 2ª Sessão da Conferência dos Ministros 
da Saúde, realizada em Gaberone, 
Botswana. 
 

Está disponível um 
relatório sobre as 
conclusões da análise 
e a Comissão da UA 
garantirá o 
acompanhamento. 

A Comissão da UA deve 
garantir o acompanhamento 
da execução da decisão dos 
Chefes de Estado, que 
exigem mais tempo. 

 
EX.CL/Dec. 232 (VII) 
Decisão relativa à eleição dos 
membros do Comité Africano 
de Peritos sobre os Direitos e 
o Bem-estar da Criança – 
Doc. EX.CL/202 (VII) 
 

A decisão foi implementada. Os membros 
prestaram juramento. 

- - 

 
EX.CL/Dec. 233 (VII) 
Decisão relativa ao Comité 
Africano de Peritos sobre os 
Direitos e o Bem-estar d 
Criança. 

O parágrafo 9 relativo à criação do 
Secretariado do Comité foi parcialmente 
implementado. Está em curso o recrutamento 
dos respectivos membros. 

- - 

 
Assembly/AU/Dec. 55 (IV) 
Decisão relativa ao relatório 
provisório sobre o VIH/SIDA, 
Tuberculose, Malária e Pólio. 
 

Os Estados Membros: 
- Melhoraram a planificação e participaram 
nas negociações sobre os ADPIC e 
procuraram ser flexíveis nos respectivos 
acordos. 

  

 - Aumentaram a cobertura de vacinação 
contra a Pólio através de campanhas. 

 
 
 

 

 - Criaram estratégias de coordenação dos 
programas nacionais e de apoio externo. 

 
 
 

 

 - No âmbito da NEPAD, a CUA iniciou o 
processo do fabrico de fármacos para a África 
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e encorajar parcerias entre as CERs e a 
comunidade internacional para a realização 
dos OMD.  

 
 
 
 

 - A comunidade internacional comprometeu-
se a cobrir o défice de 19 biliões de $EU para 
o sector da saúde, de acordo com planos da 
OMS (G8, PAPFER, Banco Mundial, etc). 

Preparação do plano 
de desenvolvimento 
dos recursos 
humanos para 
responder às crises 
no sector da saúde. 
Preparação de 
estratégias do sector 
da saúde ao nível 
continental. 
 

Resposta inapropriada dos 
Estados-membros. 
Falta de recursos humanos 
na UA. 
Excesso de trabalho e muitas 
prioridades na Comissão da 
UA. 

 
Assembly/AU/Dec. 75 (V) 
Decisão relativa à aceleração 
de acções para a 
sobrevivência e crescimento 
da criança em África, com 
vista à realização dos OMDs. 

Foi parcialmente implementado o parágrafo 9. 
Estão em curso preparativos da reunião 
intermédia sobre a posição comum africana 
agenda para o próximo ano. 
Foram tomadas medidas para o recrutamento 
dos membros do Comité de Peritos Africanos 
sobre os Direitos e o Bem-estar da Criança. 
Os parceiros mobilizaram fundos para 
reforçar o Secretariado do Comité. 
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INFRAESTRUTURAS E ENERGIA 
 

Decisão 
 

Sumário Plano de Acção Resultados Esperados Prazo Posição 

EX/CL/Dec. 195 (VII) 
 
Relatório de 
Actividades sobre a 
implementação do 
projecto para a 
criação de um 
espaço digital de 
telecomunicações 
para África (ATNS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. O Projecto foi aprovado 
e os Estados Membros e 
outros operadores 
africanos e provedores 
de serviços foram 
instados a tentarem-se 
ao Projecto e a 
participarem 
activamente no estudo 
de viabilidade; 

 
2. As várias partes 

interessadas do sector 
de telecomunicações em 
outras regiões do mundo 
foram exortadas a apoiar 
o Projecto; 

 
3. A Comissão e o Comité 

de Coordenação Inter-
Institucional (IICC) foram 
solicitados no sentido de 
tomarem todas as 
medidas necessárias  
para levarem a cabo o 
estudo de viabilidade; 

 
4. A submeterem as 

conclusões do estudo de 
viabilidade à próxima 
reunião dos Ministros 
Africanos  das 
Telecomunicações para 
análise e aprovação. 

 

- Elaboração dos 
Termos de 
Referência e da 
metodologia, 
incluindo arranjos 
institucionais para 
a implementação 
do estudo de 
viabilidade 

 
- Convocação de 

uma reunião de 
peritos para rever 
o projecto do 
documento. 

 
- Início do estudo de 

viabilidade. 
 
- Organização de 

uma reunião dos 
Ministros 
responsáveis 
pelas 
telecomunicações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Adopção dos Termos de 
Referência e implementação das 
modalidades para o estudo de 
viabilidade do projecto. 

 
- Relatórios sobre estudo de 

viabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Maio de 2005 para 
os termos de 
Referência e 
modalidades de 
implementação 

 
- Outubro de 2005 

para o 1º projecto 
de estudo de 
viabilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Termos de 
Referência e as 
modalidades de 
implementação 
submetidos e 
aprovados uma 
reunião de peritos 
realizada em Abril 
de 2005. 

 
- Estudo de 

viabilidade por 
iniciar a reunião 
Ministerial não 
realizada devido à 
falta de recursos. 

 
- Agora incluída no 

orçamento de 
2006. 
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EX/CL/Dec. 199 (VII) 
 
Reunião dos 
Ministros 
Responsáveis pelos 
Transportes e Infra-
estruturas e os 
Objectivos de 
Desenvolvimento 
do Milénio  (ODM’s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aprovação da 
Declaração dos 
Ministros Africanos 
Responsáveis pelos 
Transportes e Infra-
estruturas e a motriz 
concernente às metas e 
indicadores dos 
transportes para a 
consumação dos 
ODM’s; 

 
2. A Comissão solicitou a 

submissão da 
Declaração Ministerial 
da Motriz dos 
transportes e metas 
como parte da Posição 
Comum Africana sobre a 
implementação dos 
ODM’s à Conferência da 
ONU para a revisão dos 
mesmos realizada em 
Setembro de 2005. 

 
3. Coordenar a elaboração 

de um plano de acção 
para a consumação das 
metas de transportes 
estabelecidas. 

- Elaboração de um 
plano de acção 
detalhado para a 
consumação dos 
ODMs. 

 
- Inclusão de 

estratégias para a 
redução da 
pobreza nos 
programas de 
transportes da 
UA/NEPAD (STAP 
e MLTSF). 

 
 

- Plano de Acção detalhado 
delineando as políticas, 
estratégias, e medidas de 
investimento tendentes a ir de 
encontro às metas necessárias 
para o alcance dos ODM’s. 

 
- Componentes dos transportes da 

UA/NEPAD STAP e MLTSF 
abrangentes em relação aos 
ODM’s. 

 
 

Até Dezembro de 
2005.  
 
 
 
 
 
Durante a reunião do 
STAP e Elaboração 
do MLTSF. 
 
 

- Por concluir por 
falta de recursos. 

 
- Agora incluída no 

orçamento de 
2006. 

EX/CL/Dec. 208 (VII) 
 
Reunião dos 
Ministros Africanos 
Responsáveis pelos 
Transportes Aéreos 

 
1. Aprovação da 

Resolução dos Ministros 
Responsáveis pelos 
Transportes Aéreos 
sobre o 
Acompanhamento da 
Implementação da 
Decisão de 

 
- Preparar uma 

acção para a 
implementação da 
Resolução 
Ministerial. 

 
- Organizar 

reuniões do Órgão 

 
- Plano de Acção para a 

implementação da Decisão 
Ministerial. 

 
- Directrizes para a negociação de 

serviços de tráfego aéreo com 
parceiros partes. 

 

 
Junho de 2005. 
 
 
 
Junho de 2995 
 
 
 

- A resolução da 
disputa 
Egipto/Nigéria está 
em curso. 

 
- Directrizes 

Provisórias para as 
Negociações 
concluídas 
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Yamoussoukro relativa à 
liberalização dos 
mercados dos 
transportes aéreos. 

 
2. Os Estados Membros 

foram exortados a 
cumprirem com as suas 
obrigações financeiras 
através do pagamento, 
urgente, das 
contribuições de 2005 
bem como os atrasados 
de modo a sustentar a 
Comissão da Aviação 
Civil Africana (AFCAC) e 
a reforçar a sua 
autonomia.  

 
3. A Comissão em 

colaboração com a 
Comissão Económica 
das Nações Unidas para 
África (CEA), a 
Comissão da Aviação 
Civil Africana (AFCAC), 
a Associação das linhas 
aéreas africanas 
(AFRAA) e as CER’s, 
solicitaram a elaboração 
de uma  Política Externa 
Comum de Transportes 
Aéreos Africanos. 

de 
Acompanhamento 
da Decisão de 
Yamoussoukro 
com vista a seguir 
o progresso 
alcançado em 
acções 
específicas. 

 
- Contratar um 

consultor(s)  e 
facilitar reuniões 
de trabalho de um 
grupo de peritos 
sobre a política 
comum externa. 

 
 

 

- Regulamentos de concorrência no 
âmbito das Decisões de 
Yamoussoukro. 

 
- Estrutura, mandato e estatutos da 

Agência Executiva da Decisão de 
Yamoussoukro. 

 
- Resolução da disputa entre o 

Egipto e a Nigéria concernente à 
implementação da Decisão de 
Yamoussoukro. 

 

 
Setembro de 2005 
 
 
 
Novembro de 2005 
 
 
 
 
 
Novembro de 2005 

- Regulamentos de 
Concorrência ainda 
por elaborar devido 
à falta de recursos 

 
Operacionalização 
da Agência 
Executiva por 
concluir devido à 
falta de recursos 
 
A resolução da 
disputa 
Egipto/Nigéria está 
em curso 

EX/CL/Dec. 163 (V) 
 
Segurança Marítima 
em África  

 
1. Os Estados  Membros 

tomaram todas as 
medidas necessárias 
para garantir o 
cumprimento do Código 

 
- Avaliação da 

segurança 
marítima em 
África, incluindo a 
implementação 

 
- Situação da Segurança 

 Marítima em África e  doPlano de 
Acção. 
 

- Versão final da Carta Africana de 

 
Até Março de 2005. 
 
 
 
 

- Nenhuma 
actividade foi 
levada a cabo 
devido à falta de 
recursos. 

- Não foram 
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ISPS. 
 
2. A Comissão da União 

Africana apoiou os 
Estados Membros na 
implementação do 
Código ISPS 

 
3. Acelerar a 

implementação da 
Decisão EX.CL/Dec. 60 
(III),  sobre a Segurança 
dos Transportes 
Marítimos em África. 

 

das Convenções 
internacionais. 

 
- Elaboração e 

acompanhamento 
da implementação 
do Plano de Acção 

 
- Reprodução da 

Carta Africana de 
Transportes 
Marítimos e a 
legislação Modelo 
Marítimo. 

 

Transportes Marítimos e Modelo 
da legislação Marítima. 

 
- Ratificação de convenções 

internacionais chaves sobre 
segurança marítima pela maioria 
ou de  todos os Estados Membros 

 
 
 

Até Outubro de 2005 
 
 
 
Dezembro de 2005 
 

alocados recursos 
no orçamento de 
2005. 

 
- Actividades 

incluídas no 
orçamento 2006. 
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ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA 
 

 
Decisão Nº e Título 

 

Estado de Implementação 
Implementação na totalidade ou 

parcialmente  
(acções empreendidas) 

Não Implementadas  Constrangimentos 

 
EX.CL/Dec. 167 (VI) 
 
Decisão sobre a implementação 
da Iniciativa PATTEC 

 
- A Comissão organizou vários seminários 

internacionais para peritos nacionais e 
funcionários séniores  de políticas 
responsáveis  pelas Moscas Tsé-Tsé e o 
controle da Tripanossomíase, numa 
série de Estados Membros,  Angola, 
Botswana, Namíbia, Zâmbia e 
Zimbabwe, na África Austral; no Benin, 
Níger, Nigéria e Togo, na África 
Ocidental; nos Camarões, RCA e Chade, 
na África Central e; no Ruanda e 
Tanzânia, na África Oriental, para 
formular propostas de projectos para a 
erradicação da Mosca Tsé-Tsé e da 
Tripanossomíase em áreas identificadas 
nesses países. 

 
- As propostas do projecto serão 

disponibilizadas aos Estados Membros 
afectados e aos parceiros de cooperação 
interessados para uso na mobilização de 
recursos necessários para implementar 
os objectivos do programa PATTEC, 
com vista ao desembolso de fundos do 
BAD para a realização de actividades, na 
1ª fase do programa PATTEC nestes 
países. 

 
 

 
A Comissão desenvolveu cursos de formação 
que serão leccionados por forma a reforçar a 
capacidade técnica dos diferentes actores 
envolvidos na implementação da Iniciativa 
PATTEC. 
 
A Comissão planeia envolver-se em consultas 
com mais Estados Membros afectados pela 
Mosca Tsé-Tsé e  o problema da 
Tripanossomíase para exortar ao início de 
actividades na implementação da iniciativa 
PATTEC. 
 
A Comissão planeia realizar uma Conferência 
especial de doadores sobre o PATTEC com 
vista suplementar o apoio que é 
providenciado pelo BAD.  

 
Apesar do grande aumento 
de actividades da Comissão 
na implementação do 
PATTEC, o seu Escritório de 
Coordenação debate-se com 
uma grande falta de pessoal. 
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Decisão Nº e Título 

 

Estado de Implementação 
Implementação na totalidade ou 

parcialmente  
(acções empreendidas) 

Não Implementadas  Constrangimentos 

 
 

- A Comissão desempenhou eficazmente 
o seu papel de coordenação e conseguiu 
garantir que os 6 países que recebem apoio  
do Banco Africano de Desenvolvimento 
para o controle da Mosca Tsé-tsé e da 
Tripanossomíase (Burkina Faso, Etiópia, 
Gana, Quénia, Mali e Uganda), cumpriram 
as condições estabelecidas.  A Comissão 
iniciou contactos com o Banco Mundial para 
discutir as possibilidades de apoio aos 
países envolvidos na implementação do 
PATTEC. 
 

  
 

Assembly/AU/Dec. 59 (IV) 
 
Decisão sobre a situação da 
Segurança Alimentar em África 

O Relatório sobre a situação da Segurança 
Alimentar foi corrigido e actualizado tendo 
em conta a implementação do CAADP e de 
outros  Planos de Acção. O relatório foi 
elaborado com a colaboração activa e 
contribuições da NEPAD, FAO, IFAD e 
PMA. 

O Relatório não foi submetido à 5ª Sessão 
Ordinária da Assembleia, em Julho de 2005, 
porque não estava incluída na Agenda, 
todavia, foi adiado para ser submetido na 
Cimeira, em Julho de 2006. 

 

Assembly/AU/Dec. 60 (IV) 
Decisão sobre o reforço da 
capacidade  do Conselho 
Fitossanitário Inter-Africano da UA 
(IAPC) 

   

Assembly/AU/Dec. 61 (IV) 
Decisão sobre a Atribuição de 10% 
dos Recursos Orçamentais à 
Agricultura e Desenvolvimento Rural 
nos próximos 5 anos 

Em Março de  2005, a Comissão da UA 
concebeu a definição das principais áreas da 
agricultura  relevantes à atribuição de 10%.  Ao 
darem seguimento a esta actividade, a UA, 
conjuntamente com a NEPAD, organizaram um 
Seminário em Joanesburgo de 12 a 13 de 
Setembro de 2005. 

Este relatório não foi submetido à 5ª Sessão da 
Assembleia, em Julho de 2005, porque não estava 
incluído na Agenda, mas foi adiado para ser 
submetido na Cimeira, em Julho de 2006 

Em Março de 2005, a Comissão da 
UA, concebeu uma definição das 
principais áreas da agricultura à 
atribuição de 10%.  Ao dar 
seguimento a estas actividades, a 
UA conjuntamente com a NEPAD 
organizaram um seminário em 
Joanesburgo de 12 a 13 de 
Setembro de 2005. 
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Decisão Nº e Título 

 

Estado de Implementação 
Implementação na totalidade ou 

parcialmente  
(acções empreendidas) 

Não Implementadas  Constrangimentos 

EX.CL/Dec. 194 (VII) 
 
Decisão sobre o Relatório de 
Actividades sobre a 
Implementação da Declaração de 
Sirte relativa à Agricultura e 
Águas 
 

 
A Comissão, em colaboração com o 
Secretariado da NEPAD, está a conceber 
um Plano Integrado de Implementação  da 
Declaração de Sirte e do CAADP que será 
apresentado aos Ministros da Agricultura, 
em Fevereiro de 2006, para a sua 
apreciação, antes de ser apresentado à 9ª 
Sessão do Conselho de Ministros, em Julho 
de 2006. 

  
 

 
Assembly/AU/Dec. 86 (V) 
Decisão sobre o Perigo das 
Sementes Importadas para o 
Continente Africano 

 
A Comissão designou o Conselho 
Fitossanitário Inter-africano (IAPC) para 
coordenar as acções à nível continental 
com vista à implementação da Decisão 

 
Consultas com os Estados Membros em 
curso. 

A resposta morosa de alguns 
Membros chave do Comité 
Técnico impediu a convocação 
atempada  da segunda reunião 
do Comité Técnico 

 
Não há Decisão 
 
Aprovação da Grande Muralha 
Verde para a iniciativa do Sahara 

 
A Comissão realizou a 1ª reunião do 
Comité Técnico para a Coordenação da 
Implementação da Iniciativa da Grande 
Muralha Verde, em Julho de 2005. 
 
Após a reunião do Comité, a Comissão 
concebeu um memorando de conceito para 
o arranjo institucional e as modalidades de 
implementação, que foram distribuídas 
pelos membros do Comité Técnico para 
comentários e melhorias. 
 
Prevê-se uma segunda reunião do Comité 
Técnico, antes do fim do 1º trimestre de 
2006, para abrir caminho ao 
desenvolvimento do projecto e à 
implementação de alguns arranjos 
institucionais. 
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Decisão Nº e Título 

 

Estado de Implementação 
Implementação na totalidade ou 

parcialmente  
(acções empreendidas) 

Não Implementadas  Constrangimentos 

 
Artigo 19 do Acto Constitutivo da 
UA: Criação de Instituições 
Financeiras 
 

 
Foram levadas a cabo as seguintes acções: 
 

• Foram elaborados o documento de 
conceito e o Protocolo sobre o 
Banco Africano de Investimentos; 

 
• Foi elaborado o Memorando de 

conceito sobre o Banco Central 
Africano; 

 
• Foi elaborado num Memorando de 

Conceito sobre o Fundo Monetário 
Africano; 

 
• Foi convocada em Setembro de 

2005, uma reunião de peritos para a 
criação das três instituições 
financeiras; 

 
• Foi realizada uma outra  reunião na 

Líbia, em Dezembro de 2005 para 
analisar um programa faseado com 
vista à criação das instituições  

 

  
Falta de recursos humanos e 
financeiros. 

 
EX.CL/Dec. 227 (VII) 
Decisão sobre o Protocolo 
relativo às relações entre a  UA e 
as CERs 
 

Protocolo sobre as Relações entre a UA 
e as CERs: 
 
O Projecto de Protocolo sobre as relações 
entre a UA e as CERs foi finalizado, mas só 
pode ser assinado após a conclusão de um 
trabalho em curso sobre a racionalização 
das CERs. 

 Falta de recursos humanos e 
financeiros. 
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Decisão Nº e Título 

 

Estado de Implementação 
Implementação na totalidade ou 

parcialmente  
(acções empreendidas) 

Não Implementadas  Constrangimentos 

 
 

 
Racionalização das CERs: 
 
Sobre esta questão, foram elaborados os 
seguintes documentos: 
 

• Quadro geral da racionalização ; 
 
• Racionalização de Instituições  

integradas: Medidas Propostas; 
 

• Cenários sobre a racionalização 
dos grupos regionais e a hipótese 
da racionalização. 

 
Foi realizada em Accra, Gana, em Outubro 
de 2005, uma reunião sobre a 
racionalização das Comunidades 
Económicas Regionais, consagrada a 
peritos da África Ocidental, África Central e 
África do Norte.  A segunda  reunião para 
as regiões da África Oriental e Austral de 
2006, seguida de uma reunião Ministerial a 
ter lugar em março do mesmo ano. 
 
Harmonização das Estatísticas 
Foram levadas a cabo várias actividades 
que incluem: 
 

  
Apesar do grande aumento 
de actividades da Comissão 
na implementação do 
PATTEC, o seu Escritório de 
Coordenação debate-se com 
uma grande falta de pessoal. 
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Decisão Nº e Título 

 

Estado de Implementação 
Implementação na totalidade ou 

parcialmente  
(acções empreendidas) 

Não Implementadas  Constrangimentos 

 
 

 
• Elaboração do Quadro Estatístico 

Geral; 
 
• Identificação dos indicadores 

relevantes através de consultas 
com todas as partes   interessadas 
na UA; 

 
• Elaboração de formatos sobre 

recolha de dados; 
 

• Acesso de dados via internet e 
disseminação do formato concebido 

  
Apesar do grande aumento 
de actividades da Comissão 
na implementação do 
PATTEC, o seu Escritório de 
Coordenação debate-se com 
uma grande falta de pessoal. 

 
Decisão EX/CL/Dec. 166 (VI) 
Decisão sobre a revisão dos 
Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODMs) 

 
Trabalhando estreitamente com as CERs, 
CEA, Secretariado da NEPAD e o BAD, a 
Comissão da UA coordenou  a preparação 
da Posição Comum Africana como 
contribuição do Continente . 

 
 

 
Falta  de recursos financeiros 
e humanos 
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EX/CL/Dec. 198 (VII) 
Decisão sobre o Diálogo África-
Europa 

 
No âmbito do Diálogo África-UE, teve lugar 
em Bamako, Mali, a 7 de Dezembro de 
2005, a reunião das Troikas Africana e da 
UE.   A reunião foi precedida de uma 
reunião de Funcionários Séniores realizada 
a 1 de Dezembro  de 2005.  os Ministros 
reconheceram os esforços notáveis que 
foram feitos em meses recentes com vista a 
revitalizar e redinamizar a parceria entre 
África e a UE. 
 

• As Troikas acordaram em 
aprofundar  a cooperação e a troca 
de experiências entre África e a UE, 
por exemplo nas áreas da paz e 
segurança, comércio, VIH/SIDA, 
ambiente e energia, bem como 
outras áreas, com vista a alcançar 
os OMD’s. 

 
• Os Ministros acordaram em 

trabalhar activamente em prol de 
uma Cimeira entre África e a UE, 
que   tem sido ímpar desde a 
última, realizada no Cairo, Egipto, 
em 2000.  Os participantes 
acordaram submeter o Relatório 
Conjunto dos Peritos sobre a Dívida 
Externa de África à Cimeira África-
UE para  tomada de uma decisão 
política. 

 Falta de recursos humanos e 
financeiros. 
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Decisão Nº e Título 

 

Estado de Implementação 
Implementação na totalidade ou 

parcialmente  
(acções empreendidas) 

Não Implementadas  Constrangimentos 

 
Assembly/AU/Dec. 79 (V) 
Decisão de Sirte, Líbia, de Julho de 
2005 – Acompanhamento dos 
compromissos assumidos pelo G8 
 

 
• Foi elaborada uma Posição Comum 

Africana (PCA) sobre os 
compromissos assumidos pelo G8 

 
• Foi realizada em Addis Abeba uma 

reunião com o objectivo de 
conceber um Plano de Acção 
Africano sobre a implementação 
dos compromissos assumidos pelo 
G8.  O Plano de Acção Africano foi 
concebido na forma de uma matriz 
pormenorizada centrada em áreas 
chave de desenvolvimento 
prioritário para o Continente, 
incluindo a Paz e Segurança; 
Governação, Infra-estruturas e 
Energia; Desenvolvimento Humano; 
Agricultura e Segurança Alimentar; 
e o financiamento ao 
Desenvolvimento, incluindo 
questões concernentes à 
mobilização de Recursos  
domésticos, cancelamento da 
dívida a África, assim como a 
assistência ultramarina ao 
desenvolvimento (ODA).  A motriz 
foi apresentada no Fórum da 
Parceria  Africana, realizada em 
Londres, em Novembro de 2005. 

 
• A Comissão da UA e a NEPAD 

reuniram-se em Dezembro de 
2005, na África do Sul para finalizar 
o Plano de Acção Conjunto 

  
Falta de recursos humanos e 
financeiros 
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Decisão Nº e Título 

 

Estado de Implementação 
Implementação na totalidade ou 

parcialmente  
(acções empreendidas) 

Não Implementadas  Constrangimentos 

 
 

 
Africano sobre a implementação do Fórum 
de Parceria Africano e os compromissos 
assumidos pelo G8. 

  
 

 
EX/CL/Dec. 203 (VII) 
Decisão sobre a Terceira Sessão 
Ordinária da Conferência dos 
Ministros do Comércio da UA 

 
Implementada na Totalidade 
 
Declaração do Cairo, Roteiro sobre o 
Programa de Trabalho de Doha e a 
Declaração sobre os Acordos de Parceria 
Económica (APE’s) 

  

EX/CL/Dec. 204 (VII) 
Decisão sobre facilitação no 
Comércio 

 
Foram organizados três seminários a nível 
regional tendo sido feitas recomendações 
concernentes ao reforço das inter-ligações 
e a criação de mecanismos  de 
coordenação que tenham em conta a 
necessidade da Assistência Técnica e do 
Reforço Institucional 

  

EX.CL/Dec. 205 (VII) 
Decisão sobre o Comércio e 
Investimento  em África 
 

 
Parcialmente implementada 
 
No âmbito do Fórum de Cooperação China-
África, a China vai duplicar o seu 
investimento directo em África dentro de 5 
anos.  

  

EX.CL/Dec. 206 (VII) 
Decisão sobre o Crescimento 
Africano e a Acto de Oportunidades 
(AGOA III) dos EUA 

 
A Comissão vai trabalhar com o PNUD 
após a Organização de um Seminário a ter 
lugar em Fevereiro de 2006, com vista a 
conceber um programa de trabalho  
compreensivo.  
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Decisão Nº e Título 

 

Estado de Implementação 
Implementação na totalidade ou 

parcialmente  
(acções empreendidas) 

Não Implementadas  Constrangimentos 

 
EX.CL/Dec. 207 (VII) 
Decisão sobre a Conferência de 
Acompanhamento do TICAD III 
África-Ásia, Novembro de 2004 

 
Parcialmente Implementada 
 
No âmbito do TICAD, foram levadas a cabo 
iniciativas em benefício de África, para a 
redução da  pobreza através  do 
crescimento: A Conferência do Comércio e 
Investimento Afro-Asiática (AATIC), o 
Centro Ásia-África para a Promoção de 
Investimento e Transferência  de 
Tecnologia,  o Fórum de Negócios I, II e III 
África-Ásia (FAAA), o Conselho de 
Negócios África-Ásia (AABC), a Rede SME 
África-Ásia, a Rede de Trocas da TICADD e 
as Tecnologias de Informação e de 
Comunicação. 

  
 

 
Assembly/AU/Dec. 80 (V) 
Projecto de Decisão sobre 
Negociações Multilaterais no 
âmbito do Comércio 

 
Implementada na Totalidade 
 
A Declaração do Cairo e o Roteiro sobre o 
Programa de Trabalho de Doha serviram 
como uma ferramenta de negociação para 
os negociadores Africanos em Hong-Kong 
por forma a falar em uníssono e 
salvaguardar os interesses de África nas 
negociações com a OMC.  A Declaração 
sobre as negociações APE’s é igualmente 
instrumental nas negociações APE’s em 
curso, tanto em Bruxelas como a nível 
regional em África. 
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