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RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO EXECUTIVO À CONFERÊNCIA PARA UMA 
DECLARAÇÃO SOBRE A SOLUÇÃO PACÍFICA DO DIFERENDO 

FRONTEIRIÇO ENTRE CAMARÕES E NIGÉRIA:  
O CASO BAKASSI 

1. A 14/08/2013, dois meses após a Celebração do Quinquagésimo Aniversário 
da OUA/UA, um grande evento na área da resolução pacífica de conflitos 
ocorreu num momento em que conflitos violentos assolavam muitos países 
africanos. De facto, a resolução do diferendo fronteiriço de Bakassi entre os 
países irmãos dos Camarões e Nigéria, que durou 20 anos chegou, nessa 
data histórica, ao fim, em paz e harmonia. 

2. África deve essa conclusão feliz aos Chefes de Estado dos Camarões e da 
Nigéria, que escolheram, desde o início do conflito, recorrer ao Tribunal 
Internacional de Justiça (TIJ), em Haia, sobre o assunto. A União Africana, 
que se esforça para a realização de uma África pacífica, integrada e 
próspera até 2063, por um lado, acolhe com agrado essa grande lição de 
maturidade e sabedoria que é uma grande honra para África como um todo 
e que, por outro lado, poupou o Continente de uma guerra fratricida com 
consequências incalculáveis e tensões, que a abordagem adoptada pelos 
Camarões e Nigéria deve ser uma fonte de inspiração para todos os actores 
africanos envolvidos em conflitos. 

3. À luz do âmbito histórico dessa acção orientada para a paz, a UA exprime as 
suas sinceras felicitações aos Chefes de Estado dos dois países, bem como 
à S.E. Sr. Koffi ANNAN, antigo Secretário-Geral da ONU e aos Estados 
testemunhas ao Acordo “GREEN TREE”, que tornou possível a 
implementação do acórdão do TIJ emitido a 10 de Outubro de 2002. 

4. A UA deseja que a Comunidade Internacional reconheça este evento como 
um ponto forte digno de louvor e uma contribuição significativa de África 
para salvaguardar a paz mundial. 
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