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I.

INTRODUÇÃO

1.
A 23ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo África/França decorreu de 3
a 4 de Dezembro de 2005 em Bamako, tendo como tema central “Juventude Africana:
Sua vitalidade, criatividade e suas aspirações”.
Estiveram presentes nesta Cimeira 51 Países Africanos e a França, dos quais 25 foram
representados pelos respectivos Chefe de Estado. Os representantes da ONU, União
Africana, União Europeia e de outras organizações regionais e internacionais
participaram igualmente na Cimeira.
Esta reunião foi precedida por uma Sessão Ministerial preparatória, também realizada
em Bamako, a 1 de Dezembro de 2005.
Por outro lado, o “Fórum Africano da Juventude” reuniu-se em Bamako, de 8 a 9 de
Novembro de 2005. Neste âmbito, os participantes de 31 Países Africanos prepararam
conclusões e recomendações bem como uma síntese em forma de “Mensagem da
Juventude Africana para a Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo África/França”.
A Cimeira abordou o tema da Juventude através dos aspectos relacionados com a
formação, emprego e inserção dos jovens na sociedade. Para o efeito, este tema foi
dividido em cinco pontos, nomeadamente:
2.

formação e emprego;
inserção e criatividade da juventude Africana: NTIC e diversidade cultural;
fenómeno migratório como factor de integração e regresso da massa crítica
africana para o Continente;
Juventude Africana e os grandes desafios em matéria de saúde.
A 8ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo (Cartum, 16-21 de Janeiro de
2006) adoptou a decisão EX.CL/Dec.273(VIII), através da qual:

-

-

-

tomou nota das preocupações e das expectativas da Juventude Africana
exprimidas na Mensagem do Fórum da Juventude Africana, reunido em
Bamako, de 8 a 9 de Novembro de 2005, documento esse que foi submetido
aos Chefes de Estado e de Governo da África e da França;
sublinhou a necessidade urgente de devolver a esperança e a confiança à
Juventude Africana, através da definição das perspectivas que lhe permitem o
pleno desempenho de um papel acrescido no desenvolvimento da África;
deu o seu firme apoio à iniciativa de S.E. Jacques Chirac, Presidente da
República da França, relativa a um desconto solidário nas passagens aéreas
destinado à luta contra o VIH/SIDA, Tuberculose, Malária e outras doenças
conexas;
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-

convidou a Comissão da União Africana para:
•
•
•

fazer uma análise profunda da proposta da criação de um “Fundo EuroAfricano de Investimentos” no quadro do Diálogo África – Europa;
inscrever a questão da migração na agenda do Diálogo África – Europa,
em particular na reunião da Troika na próxima Cimeira entre os dois
Continentes;
sensibilizar os parceiros sobre a necessidade de fazer uma maior
mobilização de recursos financeiros para apoiar os esforços nacionais e
regionais na luta contra o VIH/SIDA, Tuberculose, Malária e outras
doenças conexas.

II. Reunião Ministerial de Acompanhamento
(Bamako, 16 de Janeiro de 2007)
A Reunião Ministerial de Acompanhamento da 23ª Cimeira dos Chefes de Estados e de
Governo África/França constituirá uma ocasião útil para proceder a uma troca de
opiniões fecunda sobre os progressos realizados na implementação das directrizes
tomadas ao mais alto nível durante a Cimeira de Bamako.
Neste contexto, os Ministros dos Negócios Estrangeiros debruçar-se-ão sobre os
seguintes pontos;
1. Inserção sócio-política e
desenvolvimento da África;

económica

da

Juventude

no

processo

do

2. Regresso da massa crítica africana para o Continente;
3. Juventude Africana e os grandes desafios em matéria da saúde;
4. Formação e emprego;
5. Fenómeno migratório como factor de integração;
6. Vitalidade e criatividade da Juventude Africana;
7. Papel da Juventude Africana na promoção da imagem, diversidade cultural, arte
e cultura do Continente.
De igual modo, a 4ª Sessão da Reunião Ministerial de Acompanhamento articular-se-á
em torno:
-

da participação da 24ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo
África/França (Fevereiro de 2007);
passagem da Presidência.
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A este respeito, a Comissão da União Africana deverá fazer o ponto de situação
da implementação da decisão EX.CL/Dec.273(VIII), adoptado pela 8ª Sessão
Ordinária do Conselho Executivo (Cartum, 16-21 de Janeiro de 2006).
III. Perspectivas.
A 24ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo África/França está agendada para
Fevereiro de 2007, em França. As trocas de pontos de vista e as orientações da
próxima Cimeira estarão viradas para o papel da África no Mundo nos planos político,
económico e cultural de modo a preservar os grandes equilíbrios, garantindo a
segurança dos povos, o progresso económico e social, incluindo a salvaguarda do
nosso Planeta.
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