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JUSTIFICAÇÃO 
……… 

 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE YAOUNDÉ «ÁFRICA 21»: 

PARCERIA MUNDIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ÁFRICA 
 

 Por ocasião da celebração do cinquentenário da independência dos 
Camarões, país que abriu o caminho rumo às independências africanas no ano de 
1960, S.E. Paul BYA, Presidente da República dos Camarões, convidou os seus 
Pares Africanos e várias altas personalidades internacionais (a lista dos participantes 
figura em anexo), tais como o Presidente da Comissão da União Africana, S.E. Jean 
PING, para uma Conferência, de 18 a 19 de Maio de 2010, sob o tema «ÁFRICA 21: 
Novos Desafios para a África». 
 
 No final de trocas de pontos de vista muito enriquecedores, os participantes 
adoptaram uma Declaração, na qual identificaram vários desafios e problemas que a 
África deve enfrentar, na busca da Paz e do Desenvolvimento: 
 

1. Considerar a agricultura alimentar como uma prioridade para o 
desenvolvimento do Continente e prever medidas apropriadas para a 
protecção do mercado africano de produtos alimentares; 

 
2. Lutar contra as manobras especulativas e os produtos transaccionados 

fora do circuito real, principalmente no domínio alimentar, e 
estabelecer um mecanismo de compensação dos prejuízos; 
 

3. Controlar a urbanização, através: - da fiscalização dos riscos 
sanitários; 

 
- da prevenção da perda dos 

valores culturais africanos. 
 
4. Identificar as causas da fragilidade que criam a insegurança em África 

e estabelecer uma arquitectura apropriada para a redução dessas 
causas; 

 
5. Proteger as regiões costeiras africanas, através da criação de um 

sistema de segurança e protecção marítimas. 
 
 Os participantes sublinharam a necessidade da criação de um Comité de 
Acompanhamento, com o mandato de construir e propor cenários precisos de 
implementação, incluindo a natureza, a planificação de iniciativas colectivas 
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concretas que a África poderá empreender ao nível mundial ou continental, a fim de 
enfrentar os seus novos desafios. 
 
 O Chefe do Estado camaronês, promotor da Conferência Internacional de 
Yaoundé, denominada «ÁFRICA 21», sugere que a criação do Comité de 
Acompanhamento seja confiada à União Africana, através do Presidente da 
Comissão da UA, S.E. Jean PING. 
 
 Esta escolha decorre do facto de que, uma vez que a União Africana já é 
patrono de algumas temáticas desenvolvidas na Declaração de Yaoundé, poderia 
apropriar-se das conclusões, identificar as acções em curso e pô-las em sinergia 
com a estratégia global. 
 
 A este propósito, o Presidente da Comissão da União, que foi o Relator da 
Conferência Internacional de Yaoundé, seria mandatado pela Conferência para criar 
o Comité de Acompanhamento, dentro de um prazo de 30 dias. 
 
 No final de um período máximo de 6 a 12 meses, o Comité submeteria um 
relatório à Conferência, por intermédio do Presidente da Comissão, na base do qual 
a Conferência tomaria medidas para a implementação das soluções a serem 
propostas. 
 
 Consciente dos custos que poderão advir da criação do Comité de 
Acompanhamento, a Comissão da União Africana, em conformidade com as 
disposições pertinentes do Regimento Interno e dos seus Estatutos, poderia avaliar 
as respectivas implicações financeiras, de modo a permitir ao Governo da República 
dos Camarões dar uma contribuição inicial para o seu funcionamento. 
 
 Desde já, a República dos Camarões compromete-se a pagar uma 
contribuição inicial de 300.000 $EU, sem prejuízo da avaliação financeira final da 
Comissão da União Africana. 
 
 Tendo em conta o que precede, o projecto de decisão que se segue é 
submetido à Conferência para adopção: 
 
 
“A Conferência, 
 

 TOMA NOTA da Declaração de Yaoundé; 
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 FELICITA-SE pela iniciativa da Conferência Internacional de Yaoundé; 
 

 SOLICITA ao Presidente da Comissão da União Africana para tomar 
as disposições apropriadas, visando a criação de um Comité de 
Acompanhamento da Declaração de Yaoundé, dentro de um prazo de 
30 dias, contado a partir da data da adopção da presente Decisão, com 
o mandato de construir e propor cenários precisos de implementação, 
incluindo a natureza e a planificação de iniciativas colectivas concretas 
que a África poderá empreender ao nível mundial ou continental, a fim 
de enfrentar os seus novos desafios; 

 
 SOLICITA à Comissão para lhe submeter um relatório sobre as 

conclusões dos trabalhos do Comité de Acompanhamento, durante a 
sua 17ª Sessão Ordinária.” 
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