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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DA UNIÃO 
AFRICANA, SOBRE A QUESTÃO DO SAARA OCIDENTAL 

Doc. Assembly/AU/4/(XXXI) 
 
A Conferência,  
 
1. TOMA NOTA do relatório do Presidente da Comissão sobre a questão do Saara 

Ocidental; 
 
2. SAÚDA o Presidente da Comissão pelas medidas que tomou em cumprimento do 

mandato que lhe foi confiado pela Conferência da União Africana no parágrafo 6 
da Decisão Assembly/AU/Dec. 653 (XXIX) adoptada na 29ª Sessão Ordinária 
realizada em Adis Abeba, Etiópia, de 3 a 4 de Julho de 2018, incluindo as 
consultas com as autoridades marroquinas e saharaouis, bem como com as 
demais partes interessadas, incluindo os países limítrofes e as Nações Unidas 
(ONU), e EXPRESSA O SEU APREÇO ao Presidente da União, o Presidente 
Paul Kagame, pelas consultas que realizou sobre a questão do Saara Ocidental; 

 
3. REITERA A SUA PROFUNDA PREOCUPAÇÃO com a continuação do impasse 

no conflito do Saara Ocidental e as consequências decorrentes no país e na 
região, bem como o seu impacto no funcionamento da UA e na implementação 
das suas prioridades;  

 
4. SALIENTA A NECESSIDADE de esforços renovados para ultrapassar o actual 

impasse no processo de negociação e encontrar uma solução política justa, 
duradoura e mutuamente aceitável que permita a autodeterminação do povo do 
Saara Ocidental, em conformidade com as decisões relevantes da UA e as 
resoluções do Conselho de Segurança da ONU. A este respeito, a Conferência 
APELA às partes envolvidas no conflito a retomar urgentemente as negociações 
sem pré-condições e de boa-fé; sob os auspícios do Secretário-Geral das Nações 
Unidas, cujo Conselho de Segurança mantém-se empenhado na resolução do 
assunto. 

 
5. CONCORDA COM A NECESSIDADE de a UA contribuir activamente em prol da 

busca de uma solução, através de um apoio renovado aos esforços conduzidos 
pelo Secretário-Geral da ONU e pelo seu Enviado Pessoal. A este respeito, a 
Conferência.  

 
a) DECIDE criar um mecanismo africano que inclua a Troika da UA, 

designadamente os Presidentes cessante, actual e sucessor, bem como o 
Presidente da Comissão, a fim de prestar apoio eficaz aos esforços 
conduzidos pela ONU, incentivando as partes a demonstrar flexibilidade, 
mobilizar o maior apoio possível para os esforços conduzidos pelas Nações 
Unidas e reflectir, em estreita colaboração com a ONU, em torno da 
substância do compromisso almejado. Este mecanismo irá prestar 
informação regularmente sobre o grau de implementação do seu mandato à 
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Conferência da União Africana e, sempre que necessário, ao Conselho de 
Paz e Segurança a nível dos Chefes de Estado e de Governo. A Conferência 
DECIDE que a questão do Saara Ocidental só será levantada no âmbito 
deste quadro e a este nível; 

 
b) SOLICITA ao Presidente da Comissão que inicie as consultas necessárias 

para a reactivação do Escritório da UA junto da Missão da ONU em 
Laayoune para o Referendo no Saara Ocidental, em Laayoune, a fim de 
permitir a coordenação operacional com a ONU; 

 
c) APELA à todos os Estados-Membros da UA, em particular, aos países 

limítrofes, para que apoiem os esforços conduzidos pela ONU; 
 

6. MANIFESTA A SUA DETERMINAÇÃO, enquanto decorrem os esforços, para 
encontrar uma solução para o conflito, tendentes a assegurar que a 
implementação da agenda da UA, em particular, o processo de integração e 
parcerias relacionadas, não sejam prejudicados de forma alguma pela situação 
prevalecente no Saara Ocidental. 

 
7. SOLICITA ao Presidente da Comissão que transmita esta decisão às partes, bem 

como à ONU e as demais partes interessadas; 
 
8. DECIDE em manter-se empenhada na resolução deste assunto. 
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