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RELANÇAMENTO DA COOPERAÇÃO AFRO-ÁRABE
(Ponto proposto pela República Árabe do Egipto)
As relações africanas com o mundo árabe revestem-se de um
significado particular comparativamente às relações africanas com outros
agrupamentos regionais pelo facto de dez (10) Estados africanos
pertencerem à Liga dos Estados Árabes e que representam 70% da
totalidade da população do mundo árabe. Além disto, estes Países e
particularmente Egipto, Argélia e Líbia jogaram o papel de vanguarda na luta
de libertação do continente e, em seguida, no reforço da acção comum
africana.
Em 1977, Cairo acolheu a primeira Cimeira Afro-Árabe cujos trabalhos
produziram uma declaração política, um plano de acção de cooperação AfroÁrabe e uma declaração de cooperação económica e financeira Afro-Árabe.
Não obstante as Cimeiras já não terem sido organizadas, várias instituições
de cooperação continuam, depois disto, a trabalhar entre si. Foram
igualmente tomadas inúmeras iniciativas com vista a activar e relançar o
diálogo Afro-Árabe. No concernente às instituições de cooperação, citamos
por exemplo, a Comissão Permanente de Cooperação Afro-Árabe, Banco
Árabe para o desenvolvimento económico em África (BADEA), Instituto
Cultural Afro-Árabe (ICAA) e a Feira Comercial Afro-Árabe.
Tiveram lugar numerosa reuniões consultivas entre a Liga dos
Estados Árabes e a União Africana para seguir, coordenar e relançar o
programa de cooperação Afro-Árabe. A última, realizada em Adis Abeba, em
Dezembro de 2007, permitiu rever os programas em curso e produzir uma
nota conceitual com vista à criação de um colóquio Afro-Árabe para o
desenvolvimento. Esta reunião reafirmou igualmente a importância do
estabelecimento de relações directas entre os Conselhos de Paz e de
Segurança, Árabe e africano, Conselho dos Direitos do homem nos dois
conjuntos e entre os parlamentos, Árabe e africano.
No quadro do relançamento da cooperação Afro-Árabe, a União
Africana na sua última Sessão, realizada em Adis Abeba em Janeiro de 2008,
solicitou o Presidente da Comissão da União e ao Secretário Geral da Liga
dos Estados Árabes para tomarem todas as medidas que necessárias forem
para realização da Segunda Cimeira.
A Resolução aprovada comporta igualmente para o efeito clausulas
sobre a Convenção Geral de Cooperação entre a União Africana e a Liga
dos Estados Árabes, assinada em Março de 2008 em Riad e, entrado em
vigor desde a sua adopção pela Décima Sessão Ordinária do Conselho
Executivo e a 128ª Sessão do Conselho dos Ministros dos Negócios
Estrangeiros da Liga dos Estados Árabes conforme o artigo 5 da referida
Convenção.
Em consequência o Egipto sublinha a necessidade de acelerar a
realização da segunda Cimeira Afro-Árabe. Convencido da necessidade de
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relançar a cooperação Afro-Árabe e da importância vital que representa o
papel que deve jogar esta Cimeira para dar uma nova orientação à
cooperação Afro-Árabe com vista a materializar as aspirações dos povos e
dos governos dos dois conjuntos, convidamos a Comissão da União Africana
e a Liga dos Estados Árabes a conceder toda a atenção necessária à esta
questão e a propor novos mecanismos de cooperação entre as duas Partes.
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