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DECISÃO SOBRE O TERCEIRO RELATÓRIO DO CONSELHO DE PAZ  
E SEGURANÇA DA UNIÃO AFRICANA RELATIVO À IMPLEMENTAÇÃO DO 

ROTEIRO PRINCIPAL DA UNIÃO AFRICANA DE MEDIDAS PRÁTICAS PARA 
SILENCIAR AS ARMAS EM ÁFRICA ATÉ O ANO 2020 

Doc. Assembly/AU/8(XXXI) 
 

A Conferência, 
 
1. TOMA NOTA do Relatório do Conselho de Paz e Segurança (CPS) sobre a 

implementação do Roteiro Principal da UA e Medidas Práticas para Silenciar as 
Armas em África até 2020; 

 
2. INVOCA a Declaração Solene do 50º Aniversário da Organização da Unidade 

Africana/União Africana (OUA / UA), adoptada em 25 de Maio de 2013, em Adis 
Abeba, na qual a Conferência da União se comprometeu a não deixar o ónus das 
guerras para a próxima geração de africanos e assegurou acabar com todas as 
guerras em África até ao ano 2020, bem como a decisão Assembly/AU/Dec.630 
(XXVIII) através da qual a 28ª Sessão Ordinária da Conferência, realizada em 
Adis Abeba, Etiópia, em 30 e 31 de Janeiro 2017, adoptada depois da 
apresentação pelo Conselho de Paz e Segurança (CPS), e o Roteiro Principal da 
UA de Medidas Práticas para Silenciar as Armas em África até o Ano 2020; 

 
3. MANIFESTA A SUA PROFUNDA PREOCUPAÇÃO com a persistência de 

antigos conflitos e a eclosão de novos, bem como com a contínua proliferação de 
ameaças, especialmente pelo terrorismo e extremismo violento, à paz e 
segurança em África. A Conferência REITERA a sua prontidão para 
definitivamente pôr termo às guerras e REAFIRMA a sua determinação em tomar 
todas as medidas necessárias para erradicar as causas subjacentes dos conflitos 
e das crises que continuam a minar a transformação e o desenvolvimento 
socioeconómico do continente; 

 
4. ENALTECE os esforços envidados pelo Conselho de Paz e Segurança (CPS) na 

defesa e promoção do avanço da implementação do Roteiro Principal da União 
Africana (AURM) sobre Medidas Práticas para Silenciar as Armas e INCENTIVA 
todos os Estados-membros a continuarem a empenhar-se neste esforço em prol 
de um continente isento de conflitos. A Conferência REITERA O SEU APELO às 
Comunidades Económicas Regionais/Mecanismos Regionais (CER/MR), 
organizações da sociedade civil, sector privado e comunidade internacional como 
um todo para assegurar que, além de lemas, contribuam colectivamente de forma 
prática para a realização de um continente livre de conflitos; 

 
5. ENALTECE AINDA as Repúblicas da Zâmbia e do Zimbabwe, respectivamente, 

por serem os primeiros Estados-membros a apresentarem os seus relatórios 
escritos sobre os seus esforços na implementação do AUMR e APELA aos outros 
Estados-membros a seguirem este louvável exemplo; 
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6. INCENTIVA todos os Estados-membros a continuarem a demonstrar mais 
cometimento político e um maior esforço visando assegurar a criação de 
condições necessárias, particularmente na tomada de medidas para fazer face às 
causas profundas dos conflitos, a fim de acabar com as guerras em África. A este 
respeito, a Conferência SALIENTA que todos os intervenientes na implementação 
do AUMR devem tirar o máximo proveito do período que resta até ao fim do prazo 
fixado de 2020 para silenciar as armas; 

 
7. SAÚDA as CER/MR, em particular o Mercado Comum da África Oriental e Austral 

(COMESA) e a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), a 
Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), a Comunidade 
para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) e a Comunidade da África 
Oriental (EAC) pela apresentação dos seus relatórios e pelos seus esforços 
firmes na implementação do AUMR. A Conferência SAÚDA IGUALMENTE o 
Comité dos Serviços de Inteligência e de Segurança de África (CISSA) e ao 
Instituto para Estudos de Paz e Segurança (IPSS) por também fornecerem 
actualizações sobre a implementação do AUMR. Neste contexto, a Conferência 
APELA aos que ainda não apresentaram os relatórios ao CPS sobre AUMR, para 
que o façam a fim de assegurar que o Conselho apresente os seus relatório 
normalmente à Cimeira de Fevereiro de 2019. A Conferência SOLICITA que cada 
CER/MR designe um Enviado Especial para a implementação do AUMR, para 
impulsionar e complementar os esforços do Alto Representante da UA sobre o 
Silenciamento das Armas, visando a rápida implementação do Roteiro; 

 
8. APROVA os esforços empreendidos pelo CPS no sentido iniciar a elaboração do 

projecto de resolução sobre o silenciamento das armas em África e as medidas 
tomadas, especialmente as que visavam assegurar a sua adopção pelo Conselho 
de Segurança das Nações Unidas; 

 
9. APELA VIGOROSAMENTE a todos os Estados-membros para iniciarem a 

planificação de actividades para assinalar o Mês de Amnistia Africana, que se 
celebra em Setembro de 2018, e assegurar que todos os cidadãos sejam 
informados deste exercício. Neste contexto, a Conferência APELA aos Estados-
membros a divulgarem amplamente a observância e execução do Mês de 
Amnistia Africana, com vistas a mobilizar civis/cidadãos a entregar 
voluntariamente a armas de ilegalmente em sua posse e inspirá-los sobre os seus 
efeitos positivos na sociedade. A Conferência saúda o apoio prestado pela 
Comissão da UA aos Estados-membros para a realização de actividades durante 
a observância do Mês de Amnistia Africana para a recolha de armas detidas de 
forma ilegal.  

 
10. APROVA a proposta do CPS de incluir estudos relacionados com a paz em 

África, com vista a promover a cultura de paz, unidade e tolerância nas 
comunidades, incorporando as matérias nos currículos nacionais de ensino dos 
Estados-membros, no contexto da implementação do Roteiro Principal da União 
Africana. A esse respeito, a Conferência SOLICITA a todos os Estados-membros 
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para incorporarem estudos relacionados à paz nos seus respectivos currículos 
nacionais de ensino; 

 
11. Como parte dos esforços para conter as causas do conflito, a Conferência 

SALIENTA A IMPORTÂNCIA de os Estados-membros fazerem intervenções 
específicas com vista a prevenir o tráfico transfronteiriço, incluindo o 
fortalecimento da cooperação no domínio da segurança inter-estados e o 
policiamento comunitário visando combater o movimento de terroristas, o tráfico 
de armas, de seres humanos e de drogas, os fluxos financeiros ilícitos e de outros 
bens contrabandeados, que contribuem para alimentar conflitos em África. A 
Conferência REALÇA A NECESSIDADE de capitalizar e fortalecer os 
mecanismos existentes de cooperação policial e de inteligência a nível regional e 
internacional, particularmente através dos serviços do Mecanismo da União 
Africana para a Cooperação Policial (AFRIPOL). A este respeito, a Conferência 
ENALTECE o Governo da Argélia pelo apoio prestado, nomeadamente em 
matéria de formação sobre a utilização do Sistema de Comunicação da Polícia 
Africana (AFSECOM) e fornecimento do equipamento de comunicação para a 
operacionalização do AFSECOM a todos os Estados-membros; 

 
12. SAÚDA a Comissão pelos seus esforços que visam melhorar a cooperação 

regional no domínio da segurança e SAÚDA a criação da Unidade de Fusão e de 
Ligação da África Oriental (EA-FLU) no Uganda com vista a reforçar a capacidade 
para fazer face ao terrorismo na África Oriental, como parte do Processo de 
Djibuti. A este respeito, a Conferência APELA a todos os Estados-membros do 
Processo de Djibuti a acelerarem o destacamento dos seus oficiais junto da EA-
FLU; 

 
13. SUBLINHA A NECESSIDADE de adoptar medidas e capacidades necessárias 

para gestão eficaz dos estoques de todas as instituições de segurança armada, 
incluindo o estabelecimento de estruturas de contagem e de prestação de 
contas, melhoria das estruturas físicas e das práticas de aquisição e destruição de 
armas com vista a evitar acumulação excessiva; 

 
14. ENCORAJA todos os Estados-membros a promoverem o desarmamento civil, 

abordando os vários factores, particularmente a pobreza, exclusão, 
marginalização, desemprego e insegurança, que impulsionam a procura de posse 
e uso de armas entre civis, em consonância com o Mês da Amnistia Africana. A 
este respeito, a Conferência EXORTA todos os Estados-membros a considerarem 
uma série de intervenções, incluindo projectos de criação de empregos, mitigação 
das mudanças climáticas, fortalecendo os mecanismos formais e tradicionais de 
justiça e reconciliação, oferecendo alternativas económicas às actividades 
criminosas e alterando os valores culturais que toleram a violência. A Conferência 
SUBLINHA A IMPORTÂNCIA de buscar esforços para implementar intervenções 
efectivas e de propriedade nacional do desarmamento, da desmobilização e 
reintegração (DDR) como parte dos esforços de estabilização e desenvolvimento 
pós-conflito; 
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15. ENFATIZA a necessidade imperativa e absoluta de os Estados-membros reforçar 
a diplomacia preventiva e a prevenção de conflitos nos esforços destinados a 
silenciar as armas e promover a paz e a segurança no continente; 

 
16. SALIENTA a importância da participação de mulheres e jovens no ciclo completo 

dos processos de paz no continente, com vista a garantir que a necessidade das 
mulheres e dos jovens seja plenamente incluída na implementação da AUMR. A 
Conferência SAÚDA a validação do Quadro Continental de para Monitorização e 
Relatório sobre a Agenda de Paz e Segurança para a Mulher em África pelos 
Estados-membros e as Comunidades Económicas Regionais/Mecanismos 
Regionais (CER/MR), que já implementaram planos de acção nacionais e 
regionais, como uma ferramenta para melhorar a prestação, pelos Estados-
membros e outras partes interessadas, dos compromissos sobre a agenda para a 
mulher, paz e segurança em África e abordar questões de impunidade; 

 
17. APELA a todos os Estados-membros para que apresentem relatórios ao CPS, 

através da Comissão da UA, sobre a implementação do AUMR e prestem a 
devida atenção a todos os cinco aspectos-chave como integrados na AUMR, 
nomeadamente política, social, económica, aspectos ambientais e legais, com 
vista a permitir que a África e o seu povo vejam as tendências reais no processo 
de implementação da AUMR e resolvam oportunamente as lacunas, sempre e 
onde quer que apareçam. 
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