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COOPERAÇÃO ENTRE AS NAÇÕES UNIDAS E A UNIÃO AFRICANA   

(Ponto proposto pela República Arábe do Egipto) 
 
 

O Conselho de Segurança da ONU assume a responsabilidade 
fundamental na manutenção da paz e da segurança internacionais bem como 
na solução dos conflitos ao nível regional. 
 

Depois da sua criação, a União Africana tem jogado um importante 
papel na manutenção da paz e da segurança em África e na prevenção, 
gestão e resolução de conflitos através dos mecanismos da União de entre 
os quais o Conselho de Paz e de Segurança. 
 

Os conflitos africanos constituem um obstáculo maior ao relançamento 
do desenvolvimento e da integração regional em África o que conduz os 
Dirigentes africanos a tudo fazer para acelerar a finalização e o 
funcionamento do sistema africano de paz e da segurança com todos os 
aparelhos e aspectos que comporta.  
 

Nestes últimos tempos, foram empreendidas várias iniciativas para 
reforçar a coordenação e consultas entre a União Africana e a ONU, a saber : 
iniciativa egípcia relativa a criação de um mecanismo de coordenação e 
consultas entre o Conselho de Segurança e o conselho de Paz e de 
Segurança ; a realização de reuniões conjuntas entre os dois orgãos das 
quais a última teve lugar em 16 de Abril de 2008 ; a assinatura entre a União 
Africana e a ONU de um programa de apoio com duração de dez anos. Estas 
actividades foram seguidas de várias resoluções e declarações emanadas 
dos aparelhos da União Africana e da ONU.  
 

Quando nos esforçamos para reforçar e estabelecer relações 
institucionais e estruturais entre as duas Partes, é necessário estabelecer um 
quadro  adequado que consiste em criar um grupo de peritos entre as duas 
organizações com vista a examinar os tipos e modalidades de apoio, 
incluindo o financiamento das operações de manutenção da paz pelas 
organizações regionais, o reforço da coordenação e de consultas entre o 
sistema de paz e de segurança ao nível da União Africana e da ONU através 
de envio de missões conjuntas e equipas de investigação bem como da troca 
de informações e de relatórios, adopção rápida de normas e modelos 
relativos às missões de manutenção da paz, partindo do princípio que as 
missões de manutenção da paz possam assemelhar-se às da ONU, 
permitindo que seu financiamento se faça graças às contribuições ordinárias 
das Nações Unidas. 
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A cooperação entre a ONU e a União Africana é de tal importância, 

que precisa ser reinscrita na ordem do dia das reuniões do conselho 
Executivo nomeadamente no quadro do reforço continuado das relações e 
acções entre as duas Partes e os intensos esforços já consentidos à escala 
africana e internacional. 
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