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RELATÓRIO SOBRE A PALESTINA E O MÉDIO-ORIENTE 
 

I. Introdução 
 
1. A União Africana acompanha de perto a evolução no plano político e no terreno 
na Palestina ocupada e constata a deterioração da situação no terreno, a escalada da 
violência, as violações, assim como os crimes cometidos pela ocupação israelita contra 
civis desarmados, que saem em marchas pacíficas para manifestar as suas 
revindicações legítimas, garantidas pelo direito e legitimidade internacionais. Deplora os 
assassinatos selectivos e execução no terreno, nas mãos de atiradores de elite do 
exército de ocupação israelita, nas fronteiras da Faixa de Gaza e nos restantes territórios 
palestinianos, sob o olhar do mundo inteiro, o que constitui uma violação de todos os 
acordos e convenções internacionais que regem os direitos humanos. 
 
2. Tendo em conta que a situação actual na Palestina ocupada é caracterizada pela 
obstrução do horizonte político, bem como pela escalada dos actos de violência 
cometidos pela ocupação, desde o anúncio, pela administração americana, em finais do 
ano passado, da decisão de transferir a sua Embaixada para a Cidade Palestiniana de 
Al qods ocupada. Esta decisão irracional dos Estados Unidos da América, que 
rejeitamos, teve uma interferência em todas as decisões jurídicas tomadas sobre este 
assunto, sendo contrária ao consenso internacional sobre o estatuto de Jerusalém 
ocupada, hipotecando a busca de uma solução pacífica ao conflito, com base na 
coexistência de dois Estados, pois não se pode pensar em um Estado Palestiniano sem 
Jerusalém-Oriental, nem numa solução sem esta cidade como capital do Estado 
Palestiniano. Por outro lado, a multiplicação das medidas norte-americanas, tomadas 
pela actual administração contra o Estado Palestiniano, corre o risco de reduzir as 
oportunidades do alcance da paz num futuro próximo. Isto deve-se à ausência da 
mediação norte-americana, que os Palestinianos rejeitam, pois favorece, em absoluto, 
Israel, a potência de ocupação. 
 
3. Durante este período, os abusos e as práticas arbitrárias cometidos pelas forças 
de ocupação e pelos grupos de colonos contra o povo palestiniano prosseguiram e se 
intensificaram. A ocupação israelita é encorajada a agir desta maneira pela luz verde da 
actual administração norte-americana, que fecha os olhos perante estes abusos. A isso 
acrescenta-se o facto de que esta administração intimida os palestinianos e os seus 
dirigentes políticos, a fim de obrigá-los a aceitar as condições que pretende apresentar, 
no quadro do dito acordo do século, que reflete a concepção norte-americana de uma 
solução do conflito israelo-palestiniano, uma concepção que todos sabem que é 
favorável a Israel, sendo contrária às resoluções relativas à legitimidade da causa 
palestiniana. Foi esta situação que obrigou os dirigentes palestinianos a declarar, 
antecipadamente, a sua recusa do referido acordo, que se pretende designar de acordo 
do século. 
 
4. O povo palestiniano está submetido a um bloqueio permanente, à confiscação 
sistemática de terras a favor de um plano de expansão de colonatos israelitas, visando 
o desmembramento do Estado Palestiniano em terras não contíguas e o deslocamento 
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de cidadãos de zonas de Jerusalém-Oriental e do Vale da Jordânia, no quadro da política 
de limpeza étnica levada acabo pela potência de ocupação. O que se pretende é confinar 
completamente a população palestiniana em campos isolados, construídos em bases 
étnicas, duplicar o número de colonatos em torno da Cidade de Jerusalém, numa 
tentativa de separa-la do seu ambiente árabe e concretizar o plano do isolamento 
definitivo, através do muro racista de separação. Através destes planos, o povo 
palestiniano vive efectivamente sob uma política de apartheid, segundo a qual um 
sistema especial é aplicado aos judeus e um outro aos palestinianos, que vivem sob 
ocupação, com uma discriminação baseada na raça. Esta situação não pode ser 
tolerada, o que constitui uma violação do direito internacional e do direito humanitário 
internacional. 
 
5. Perante a situação, a Comunidade Internacional é chamada a intervir, com 
urgência, com vista a assegurar a protecção internacional do povo palestiniano. Com 
efeito, a manutenção desta situação levanta interrogações de natureza ética sobre o 
sistema internacional de valores. É inconcebível abandonar o povo palestiniano sozinho 
diante desta agressão contra pessoas, terras e locais sagrados. Solicitamos ao Conselho 
de Segurança da ONU para assumir as suas responsabilidades em relação à situação 
na Palestina, com vista a garantir uma protecção internacional, tomar medidas decisivas 
para assegurar a paz e estabilidade na Palestina, apelando a Israel para iniciar 
negociações, em conformidade com as regras da legitimidade internacional e da 
iniciativa árabe, obedecendo a um calendário fixo, sob os auspícios internacionais 
multilaterais, devendo culminar com uma solução de dois Estados, bem como o traçado 
de fronteiras de 1967, com Jerusalém-Oriental como capital do Estado da Palestina. 
 
6. Neste contexto, exortamos a Comunidade Internacional, a administração norte-
americana, os actores e os mediadores, no quadro da busca de uma solução para o 
conflito que opõe os palestinianos e israelitas para explorar a iniciativa de paz 
apresentada pelo Presidente Mahmoud Abbas, no seu discurso perante o Conselho de 
Segurança, em Fevereiro, contendo uma proposta para uma paz justa, em conformidade 
com as decisões relativas à legitimidade internacional, à iniciativa árabe bem como às 
decisões pertinentes da União. Com efeito, estamos convencidos de que existe um 
verdadeiro desejo de paz na direcção palestiniana, apoiada na resistência pacífica, na 
negociação e na via diplomática, como estratégia para o alcance da independência e a 
criação de um Estado Palestiniano, com Jerusalém-Oriental como capital. Em 
contrapartida, constatamos, da parte do governo israelita, políticas, métodos e posições 
intransigentes, rejeitando abertamente a solução de dois Estados, o que corresponde à 
legitimidade internacional e às iniciativas de paz. O governo israelita aproveita o impasse 
que prevalece no processo de paz para acelerar a implantação de colonatos no território 
do Estado da Palestina, a confiscação das suas terras, a tentativa de judaização da 
Cidade Santa, o deslocamento dos seus habitantes e a imposição de uma realidade 
geográfica e demográfica diferente, tudo isso na sua tentativa de impor a política de facto 
consumado. Esta atitude anula qualquer oportunidade real de se alcançar a paz, em 
conformidade com o princípio da solução de dois Estados. 
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7. A União Africana reitera, através desta Cimeira, a sua solidariedade com o direito 
do povo palestiniano à liberdade bem como à criação do seu Estado independente, 
dentro das fronteiras de Junho de 1967 e com Jerusalém-Oriental como capital. 
Julgamos que uma paz justa e global é a opção estratégica, capaz de pôr termo à 
ocupação israelita em todos os territórios palestinianos e árabes ocupados em 1967, com 
vista a assegurar a paz e estabilidade na região e permitir à Palestina exercer o seu 
direito à existência como Estado Central na região, depositário de uma grande parte da 
história da humanidade e das religiões, berço dos profetas, de mensagens divinas e de 
civilizações que o mundo deve preservar. 
 
II. Situação em Jerusalém ocupada e colonização 
 
8. O anúncio feito, recentemente, pelos Estados Unidos da América, sobre a sua 
decisão de transferir a sua Embaixada para Jerusalém ocupada e a efectivação na data 
do aniversário de Nakba (catástrofe), em violação flagrante das Resoluções do Conselho 
de Segurança, nomeadamente as Resoluções 476 (1980), 478 (1980) e 2334 (2016), é 
contrário à legitimidade internacional e das suas resoluções, assim como dos 
compromissos dos Estados Unidos da América, contidos na carta de garantias, enviada 
à parte palestiniana, em 2000. Para além de ser uma violação flagrante do direito 
internacional, trata-se de uma medida que está fora dos fundamentos, dos pilares e das 
cartas do sistema internacional, esta decisão constitui uma agressão directa contra o 
povo palestiniano e os seus direitos nacionais, justos e legítimos, constituindo, ao mesmo 
tempo, uma recompensa à ocupação, pelos seus abusos e crimes, em particular, pois 
coincide com a data do aniversário de Nakba, que fustigou o povo palestiniano que, até 
ao presente, continua a ser um assunto de atualidade. 
 
9. A União Africana reitera a sua rejeição desta declaração, que já havia considerado 
como um verdadeiro obstáculo ao alcance da paz na região. A União Africana exorta, 
por um lado, a Comunidade Internacional a reafirmar a rejeição da referida declaração e 
dos seus actos conexos e transformar o consenso internacional sobre a rejeição em 
mecanismos práticos, tendo em vista a protecção da paz, a solução de dois Estados e 
os direitos do povo palestiniano. Por outro lado, todos os países são convidados a 
reafirmar o seu reconhecimento de Jerusalém-Oriental ocupado, como parte integrante 
dos territórios palestinianos ocupados, sendo a capital do Estado da Palestina, e 
absterem-se de transferir as suas Embaixadas para Jerusalém. Essa iniciativa 
compromete gravemente as oportunidades da paz, com base na solução de dois 
Estados, corre o risco de desencadear uma guerra religiosa e transformar o conflito 
político na região num conflito religioso. 
 
10. A referida Declaração norte-americana sobre Jerusalém, a transferência da 
Embaixada dos Estados Unidos da América para esta cidade, assim como as 
declarações das chefias da administração norte-americana em defesa da causa da 
ocupação, das suas violações e das suas políticas encorajou o governo de direita de 
Israel a acelerar as medidas que visam alterar o statu quo na Cidade Santa, através da 
sua separação completa do seu ambiente palestiniano, levando, deste modo, ao bloqueio 
à busca de soluções políticas para o conflito, co uma solução de dois Estados. Neste 
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contexto, afigura-se necessário que a Comunidade Internacional e as Organizações 
Internacionais interessadas tomem medidas urgentes para se oporem a estes projectos 
de judaização, em particular na Cidade de Jerusalém. O governo israelita, dirigido por 
Benjamin Netanyahu, considerou as tomadas de posições unilaterais norte-americanas 
com luz verde que lhe foi dada para acelerar a implantação de colonatos nos territórios 
palestinianos ocupados, através da sua judaização, com o objectivo de estabelecer uma 
cartografia definitiva de israelitas na terra do Estado da Palestina e impor um facto 
consumado, não negociável. 
 
11. Na sequência da referida declaração, são registadas aprovações sucessivas de 
projectos de construção de colonatos, de norte a sul da margem. O Ministro do Interior 
de Israel deu o seu acordo para a construção de um colonato perto da Cidade de 
Qalqiliya e aprovou a construção de 3 000 novas unidades de colonatos em Gilo e em 
Gush Etzion, a sul de Jerusalém ocupado. Esta campanha agressiva de implantação de 
colonatos é acompanhada por operações massivas de construção de estradas nesses 
colonatos nos territórios palestinianos, com a finalidade de criar uma continuidade 
geográfica entre os diferentes colonatos, levando ao estabelecimento de um Estado de 
Colonatos ligados geograficamente com o interior de Israel e, ao mesmo tempo, fechar 
definitivamente a porta para a criação de um Estado Palestiniano viável. 
 
12. Em Fevereiro, o Comité Ministerial para a Legislação aprovou um projecto de lei, 
autorizando cortes nos salários dos mártires e dos prisioneiros palestinianos. O referido 
Comité decidiu também apoiar o projecto de lei que permite a retira dos documentos de 
residência aos habitantes de Jerusalém, no quadro do plano de expulsão de 
palestinianos de Jerusalém ocupada. Inscrevendo igualmente neste contexto, a 
campanha lançada pelo partido no poder em Israel, apelando para a imposição da 
soberania israelita na maioria da Cisjordânia ocupada e a anexação do Vale da Jordânia, 
segundo o slogan (unidos para a soberania, o partido Likoud fez a história). Isto acontece 
num contexto de concorrência das lideranças dos partidos de direita, com vista a propor 
projectos de lei destinados a impor a soberania israelita na maioria da Cisjordânia 
ocupada.  
 
13. De igual modo, o Knesset israelita aprovou, a 12/02/2018, a aplicação da lei 
relativa aos estabelecimentos de ensino nos colonatos implantados nos territórios 
palestinianos ocupados. Esta atitude faz parte de uma série de leis discriminatórias e 
racistas anunciadas no quadro da política de ocupação declarada da maioria dos 
territórios da Cisjordânia. Porém, a extensão da jurisdição legislativa do Knesset israelita 
ao território do Estado da Palestina ocupada, é considerada uma grave violação de todas 
as resoluções sobre a legitimidade internacional, das quais a mais recente é a Resolução 
do Conselho de Segurança das Nações Unidas Nº 2334, de Dezembro de 2016, assim 
como uma violação de todos os tratados internacionais que regem o direito internacional 
humanitário, que obrigam as autoridades do Estado de ocupação a respeitar o sistema 
jurídico em vigor no território ocupado. Paralelamente à adopção da referida lei pelo 
Knesset, as autoridades israelitas de ocupação intensificam a sua campanha contra o 
programa escolar palestinianos e das escolas que o aplicam na zona ocupada de 
Jerusalém-Oriental, prosseguindo a sua guerra e o bloqueio contra as instituições 
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universitárias, tentado perturbar o sistema educativo palestiniano, a todos os níveis, para 
além da demolição de escolas, retirando os bancos das escolas, assim como centenas 
de crianças e estudantes palestinianos. 
 
14. O Tribunal Supremo das autoridades de ocupação tomou, em finais de Abril 
último, uma decisão que estipula o deslocamento forçado dos residentes beduínos da 
aglomeração de Khan al Ahmar, a Leste da Cidade de Jerusalém ocupada, com vista a 
legalizar o cometimento deste crime de deslocamento forçado da aglomeração e a 
demolição de casas e da única escola local. Esta decisão inscreve-se no quadro do plano 
de colonização e construção de colonatos, com vista a obter mais espaço e aumentar os 
colonatos na parte oriental de Jerusalém ocupada, em direção ao Mar Morto. Trata-se 
de uma medida colonialista, em harmonia com as operações de aumento dos colonatos, 
tendo em vista reduzir a presença palestiniana nas zonas de categoria C, rumo à sua 
judaização, um projecto confirmado pelos dados publicados pela Organização das 
Nações Unidas assim como pelas organizações de defesa dos direitos humanos, 
incluindo a Agência das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários 
(OCHA), que salientam, nos seus relatórios periódicos, o facto de que as autoridades 
israelitas de ocupação reservam, teoricamente, apenas menos de 1% da superfície dos 
territórios palestinianos ocupados da categoria C, para a expansão e o desenvolvimento 
dos palestinianos. 

 
15. O governo israelita dirigido por Benjamin Netanyahu, continua a atribuir mais 
território para a construção de colonatos nas zonas de categoria C, com a actual 
implantação desta política no Norte de Jerusalém, mais precisamente na região de 
Kalandia e nas suas cercanias, incluindo o prosseguimento das operações de extensão, 
em curso, do colonato de Tel Tzion e dos projectos de construção de mais de 400 novos 
colonatos, para além dos preparativos iniciados pelas autoridades, visando a aprovação 
do lançamento do projecto, de grande envergadura, no sentido de construir mais 
colonatos, designado por E1, que terá como consequência o isolamento de Jerusalém-
Oriental, separando completamente, deste modo, a Cidade do seu ambiente 
palestiniano, em simultâneo com a expulsão dos cidadãos palestinianos da sua Cidade 
Santa e das suas casas. Esse projecto visa a consolidação da contiguidade geográfica 
entre os colonatos construídos em Jerusalém. Contrariamente, as aglomerações 
palestinianas em torno de Jerusalém estão confinadas em cantões isolados, não 
acessíveis, com o isolamento de Jerusalém completamente separada da Cisjordânia. 
 
16. Assegurar a protecção, no apoio e no encorajamento do governo israelita e dos 
seus diferentes sectores, os grupos extremistas judeus intensificam as operações de 
terror contra os cidadãos palestinianos desarmados, contras as suas terras, numa 
complementaridade sem equívoco dos papéis desempenhados pelo exército de 
ocupação e pelas milícias de colonos armados. Neste contexto, no momento em que as 
forças de ocupação se apoderam de grandes superfícies de terras dos palestinianos, 
para fins de construção de colonatos, as milícias dos colonos atacam e vandalizam as 
propriedades dos palestinianos. O último acto deste género foi a destruição, à grande 
escala, pelas forças de ocupação, na Aldeia de Bardala, no Vale Oriental, de centenas 



EX.CL/1080(XXXIII) 
Pág. 6 

 

 

de oliveiras e diversas culturas nas terras palestinianas, numa área de 35 hectares, 
ameaçados de confiscação.  
 
17. Em violação da sacralidade dos palestinianos, tanto mortos quanto vivos, as 
forças israelitas irrompem no cemitério islâmico histórico da Porta de Misericórdia 
separado na zona Nordeste, em prelúdio da sua judaização completa, a favor de 
projectos racistas de extensão de colonatos na Cidade Santa, para abrir caminho à 
construção de uma ferrovia em Bal el Asbat. As autoridades israelitas de ocupação 
proibiram também que a bandeira palestiniana fosse içada, durante à procissão do 
Domingo de Ramos, na Cidade de Jerusalém ocupada. Dispersaram os participantes na 
procissão, prova da repressão e da intimidação sofridas pelo povo palestiniano, nas suas 
componentes cristã e muçulmana, que continua a ser objecto de agressão perpétua e 
restrição da sua liberdade de acesso aos Lugares Sagrados. Esta atitude demonstra 
também a dimensão da discriminação racial praticada pelas autoridade de ocupação 
contra os cristãos e muçulmanos, cuja profanação diária de locais de culto, em igrejas e 
mesquitas, tendo como expoente máximo a Igreja da Ressurreição e a Mesquita Al-Aqsa. 
A última dessas práticas foi a tentativa, pelas autoridades de ocupação, de submeter as 
igrejas de Jerusalém ocupada e os seus bens à cobrança de impostos. 

 
18. As medidas de repressão e intimidação contra os palestinianos desarmados são 
mais que draconianas, com barreiras, encerramento de estradas em toda a Cisjordânia 
ocupada, de norte a sul, em particular na Cidade de Jerusalém, com o envio de reforços 
militares nas ruas da Cidade de Jerusalém-Oriental ocupada, bem como outras medidas 
de punição colectiva impostas ao povo palestiniano, com o objectivo de tornar cada vez 
mais difíceis as condições de vida e forçar os palestinianos a abandonar as suas terras. 
A esta situação é preciso acrescentar as decisões tomadas pelo governo israelita contra 
os habitantes de Jerusalém, das quais a última foi a decisão do Ministro do Interior, 
datada de 29/04/2018, que consistiu na retirada dos documentos de identificação de três 
Deputados de Jerusalém no Conselho Legislativo, e do seu antigo Ministro, sob o 
pretexto de falta de lealdade com Israel, em sintonia com a política de ocupação, com 
objectivo de esvaziar a Cidade Santa dos seus cidadãos palestinianos. 

 
19. No entanto, não restam dúvidas de que Israel está a aplicar um sistema jurídico 
de duas velocidades na Cisjordânia, ao conceder um tratamento preferencial aos colonos 
israelitas e impondo difíceis condições de vida aos palestinianos, o que é semelhante ao 
regime de apartheid. Enquanto os colonatos registam um crescimento exponencial, as 
autoridades israelitas procederam à demolição de 380 casas e outros bens, provocando, 
deste modo, o deslocamento de 588 pessoas na Cisjordânia, incluindo Jerusalém-
Oriental. Esta atitude faz parte das práticas discriminatórias, ao abrigo das quais Israel 
rejeita efectivamente todos os pedidos de autorização de construção submetidos pelos 
palestinianos. Com efeito, Israel continua a tomar conta da segurança, dos serviços 
administrativos, do alojamento, da educação, bem como dos cuidados de saúde para 
cerca de 600.000 colonos que vivem ilegalmente na Cisjordânia, ao passo que o direito 
internacional humanitário proíbe às autoridades de ocupação a transferência dos seus 
cidadãos para os territórios ocupados.  
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20. Torna-se difícil, se não impossível, aos palestinianos obterem autorização de 
construção em Jerusalém-Oriental bem como em 60% da Cisjordânia, sob controlo 
exclusivo de Israel (zone C). Esta situação obrigou os palestinianos a construírem casas 
e edifícios comerciais, apesar de, mais tarde, estarem constantemente expostos ao risco 
de demolição ou de confiscação por Israel. Os palestinianos residentes nessas zonas 
têm acesso limitado à água, electricidade, escolas e outros serviços governamentais, 
pagando mais caro do que os colonos judeus que beneficiam dos mesmos serviços 
públicos. 
 
21. O Knesset israelita aprovou também, em primeira leitura, a dita ‘’lei de 
nacionalidade’’ racista, que promove uma discriminação racial contra os proprietários de 
terra palestinianos. Essa lei de nacionalidade considera Israel como parte de judeus, com 
Jerusalém como sua capital, estando o direito à autodeterminação exclusivamente 
reservado para os judeus. Trata-se de uma lei muito perigosa em todas as suas 
dimensões, no seu significado colonialista e expansionista, e a sua aprovação demonstra 
claramente a consagração do apartheid por Israel, a potência de ocupação, uma vez que 
todos os árabes e palestinianos são marginalizados. É contrária às leis internacionais 
assim como aso direitos humanos, por um lado e, por outro lado, alimenta os conceitos 
de guerra religiosa e de terrorismo na região, uma vez que confere um caráter religioso 
ao conflito. 
 
22. Perante estas violações, reiteramos o nosso apelo à Comunidade Internacional, 
solicitando o seu compromisso de implementar a Resolução 2334 do Conselho de 
Segurança, de 2016, reafirmando que os colonatos israelitas constituem uma violação 
flagrante do direito internacional e um obstáculo para a paz; exigindo a Israel para cessar 
imediatamente todas as actividades de colonização nos territórios palestinianos 
ocupados, incluindo Jerusalém-Oriental, abster-se da construção ou transferência de 
Missões Diplomáticas na Cidade Santa de Jerusalém, incluindo o não reconhecimento 
de quaisquer alterações das fronteiras de 4 de Junho de 1967, excepto as fronteiras que 
forem acordadas entre as partes, por via negocial. 
 
III.  Situação Política e o Processo de Paz  
 
23. A situação política, relativamente ao conflito israelo-palestiniano, encontra-se, 
actualmente, em ponto morto, caracterizado pelo impasse nas negociações políticas. 
Esse impasse é praticamente total, uma vez que as medidas tomadas pelos Estados 
Unidos da América consagram, através da sua declaração sobre o estatuto da Cidade 
de Jerusalém, a preeminência do unilateralismo, a favor de Israel. Em contrapartida, a 
administração norte-americana está a exercer uma pressão e encetar ataques contra a 
direcção política palestiniana, alinhando-se na política e nas posições israelitas contra a 
legitimidade e o direito internacionais. As medidas tomadas pela administração norte-
americana são semelhantes às medidas israelitas. Para além da declaração sobre 
Jerusalém, a administração norte-americana anunciou o encerramento do Escritório da 
OLP em Washington, cortou a ajuda concedida à UNRWA, reduziu para 60 milhões de 
$EU o financiamento para os palestinianos, que era de 370 milhões de $EU. Ao mesmo 
tempo, a expressão ‘’territórios ocupados’’ utilizada anteriormente para descrever o 
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estatuto jurídico dos territórios palestinianos ocupados desde 1967, desapareceu do 
relatório do Departamento de Estado Norte-americano sobre a situação dos direitos 
humanos no mundo, em 2017, no que tange a Cisjordânia, incluindo Jerusalém-Oriental 
e a Faixa de Gaza. A transferência da Embaixada dos Estados Unidos da América para 
Jerusalém foi também efetuada durante o 70º Aniversário de Nakba.  
 
24. Israel pretende aproveitar o fosso que separa os palestinianos e os norte-
americanos e desenvolver uma política que visa responsabilizar os palestinianos pelo 
fracasso contínuo registado no lançamento de um processo de paz sério. Esta atitude 
manifesta-se pela tentativa, da parte de Netanyahu, de alterar as regras do jogo político 
de negociação e virar as costas aos conceitos internacionalmente reconhecidos, no que 
diz respeito ao processo de paz, relativamente às declarações de Netanyahu, solicitando 
aos palestinianos o reconhecimento de um facto consumado, sem se referir à campanha 
israelita de incitação, realizada à grande escala contra o Presidente da Autoridade 
Palestiniana, Mahmoud Abbas, incluindo os seus discursos e as suas posições. É 
importante acrescentar as práticas israelitas no terreno, que consistem em alterações 
profundas, visando as questões relativas ao estatuto final, incluindo as terras e os seus 
proprietários, numa tentativa permanente de decidir unilateralmente sobre estas 
questões, utilizando a força, em particular as alterações ocorridas em Jerusalém-Oriental 
ocupada e nas suas cercanias.  
 
25.  A liderança palestiniana anunciou que os Estados Unidos da América foram 
desqualificados para desempenhar o papel de mediador imparcial nas negociações com 
Israel, estando a administração norte-americano isolada, devido à sua declaração sobre 
Jerusalém, bem como ao facto de ter transferido a sua Embaixada para aquela cidade. 
A liderança palestiniana rejeitou a iniciativa norte-americana de paz para o Médio-
Oriente, batizada de Acordo do Século, tendo exortado para que qualquer negociação 
futura entre as partes decorra sob os auspícios internacionais e multilaterais, em 
conformidade com os termos de referência da legitimidade internacional e da iniciativa 
de paz árabe. 
 
26. Em Fevereiro, o Presidente da Autoridade Palestiniana apresentou, no seu 
discurso pronunciado perante o Conselho de Segurança, um plano para uma paz justa, 
baseada nas resoluções da legitimidade internacional e do consenso internacional, na 
sua conceção sobre a resolução do conflito, de acordo com o princípio da solução de 
dois Estados. O referido discurso do Presidente Mahmoud Abbas é um importante 
contributo para a paz entre israelitas e palestinianos, através de negociações, com base 
numa solução de dois Estados. Afigura-se conveniente reagir favoravelmente às 
oportunidades de uma paz real contidas no discurso do Presidente Mahmoud Abbas 
perante o Conselho de Segurança, em particular no que tange o alargamento do círculo 
dos parceiros internacionais do processo de paz, incluindo o equilíbrio das partes 
interessadas. Esse plano préconisa o seguinte: 

 
27. Em primeiro lugar: Convocação de uma conferência internacional de paz, em 
meados de 2018, com base nas resoluções atinentes à legitimidade internacional, 
incluindo uma participação internacional mais alargada, com o envolvimento das partes 
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interessadas, dos actores regionais e internacionais, sob os auspícios dos Membros 
Permanentes do Conselho de Segurança e dos Membros do Quarteto de Paz, ao modelo 
da Conferência de Paz de Paris ou do Projecto da Conferência de Moscovo, em 
conformidade com a Resolução 1850, do Conselho de Segurança, na condição de que 
os resultados da Conferência incluam: 

 
a) A aceitação do Estado da Palestina como membro de pleno das Nações 

Unidas e, para o efeito, recorrendo ao Conselho de Segurança, respeitando 
a Resolução da Assembleia Geral 19/67, de 2012, bem como a garantia de 
uma protecção internacional para o nosso povo;  

 
b) O reconhecimento recíproco entre o Estado da Palestina e o Estado de 

Israel, com base nas fronteiras de 1967; 
 
c) O Estabelecimento de um mecanismo multilateral internacional, tendo em 

vista ajudar as duas partes nas negociações a resolver todas as questões 
relativas ao estatuto definitivo, em conformidade com o Acordo de Oslo 
(Jerusalém, fronteiras, segurança, colonatos, refugiados, água e 
prisioneiros); para que as negociações sejam realizadas ao abrigo da 
legitimidade internacional e que os acordos assinados sejam 
implementados, obedecendo a um calendário preciso, com garantias da 
sua execução. 

 
28. Em segundo lugar: Durante as negociações, todas as partes interessadas devem 
abster-se da tomada de medidas unilaterais, em particular as medidas susceptíveis de 
afectar os resultados da solução final, em conformidade com o Artigo 31º do Acordo de 
Oslo, de 1993, designadamente o fim da construção de colonatos nos territórios 
ocupados desde 1967, principalmente em Jerusalém-Oriental, o congelamento da 
resolução que reconhece Jerusalém como capital de Israel e o abandono da decisão 
relativa à transferência da Embaixada dos Estados Unidos da América para Jerusalém-
Oriental, em conformidade com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança, 
em particular as Resoluções 476 e 478, incluindo a proibição da adesão do Estado da 
Palestina às organizações em que já pretendia fazer parte. Trata-se de 22, de um total 
de 500 organizações e tratados. 
 
29. Em terceiro lugar: A iniciativa de paz árabe será implementada tal como foi 
adoptada, devendo ser concluído um acordo regional, subsequentemente ao Acordo 
entre os palestinianos e israelitas. Neste contexto, a referência a quaisquer futuras 
negações deve ser a seguinte: 

 
- Respeito do direito internacional e das resoluções pertinentes atinentes à 

legitimidade internacional, incluindo as Resoluções 242; 338 e 2334 do 
Conselho de Segurança, a Iniciativa de Paz Árabe, bem como os acordos 
já assinados;  
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- Princípio da "solução de dois Estados", designadamente o Estado da 
Palestina, com Jerusalém-Oriental como capital, vivendo em paz e em 
segurança, ao lado do Estado de Israel, nas fronteiras de 4 de Junho de 
1967, a rejeição de soluções unilaterais e de um Estado com fronteiras 
temporárias;  

 
- Aceitação do acordo, entre as partes, de uma troca mínima da terra, em 

valor ou o seu equivalente;  
 
- Jerusalém-Oriental, capital do Estado da Palestina e cidade aberta aos 

crentes das três religiões reveladas;  
 

- Garantir a segurança dos dois Estados, sem prejuízo da soberania e da 
independência de cada Estado, graças à presença de um terceiro 
internacional;  

 
- Uma solução justa e concertada para a questão dos refugiados 

palestinianos, com base na Resolução 194, em conformidade com a 
Iniciativa de Paz Árabe, incluindo o compromisso internacional de continuar 
a prestar apoio à UNRWA, até que a questão dos refugiados seja resolvida. 

 
30. A liderança palestiniana realizou o 23º Congresso Nacional Palestiniano (Reunião 
de Jerusalém e Protecção da Legitimidade), no fim do qual foram eleitos o Conselho 
Central Palestiniano e o Comité Executivo da OLP. Os resultados mais importantes do 
referido Congresso foram os seguintes: 
 

- Foi conferido mandato ao Comité Executivo da OLP para suspender o 
reconhecimento do Estado de Israel, até que este último reconheça o 
Estado da Palestina, nas fronteiras de 4 de Junho de 1967, proceda à 
revogação da decisão relativa à anexação de Jerusalém-Oriental e cesse 
a construção de colonatos;  

 
- Rejeição de soluções ad hoc e de um Estado com fronteiras provisórias, 

incluindo a recusa de abandonar o dossier relativo a Jerusalém, os 
refugiados, os colonatos, as fronteiras e outras questões, qualquer que seja 
a sua designação, incluindo as questões mediatizadas com o nome de 
acordo do século e outras proposta que visam a alteração dos termos de 
referência do processo de paz, assim como o abandono da lei internacional 
e da legitimidade internacional;  

 
- Pôr termo ao período de transição, estipulado nos acordos assinados em 

Oslo, no Cairo e em Washington, incluindo as suas obrigações;  
 
- Implementação da decisão do Conselho Central, adoptada durante as suas 

últimas reuniões, solicitando a interrupção da coordenação no domínio da 
segurança, sob todas as suas formas, e cortar a relação de dependência 
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económica, inscrita no Protocolo Económico de Paris, incluindo o boicote 
económico dos produtos provenientes da autoridade de ocupação;  

 
- Dar prioridade à necessidade de se pôr termo à divisão e unificar o território 

palestiniano, entre a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém-
Oriental, pois não existe um Estado na Faixa de Gaza, da mesma forma 
que não há Estado Palestiniano sem a Faixa de Gaza;  

 
31. O Conselho Nacional exortou a Comunidade Internacional para assumir as suas 
responsabilidades, com base nas resoluções pertinentes das Nações Unidas, com vista 
a pôr termo à ocupação e permitir ao Estado da Palestina ascender à independência e 
exercer a sua plena soberania no seu território, incluindo Jerusalém, a capital, nas 
fronteiras de 4 de Junho de 1967. 
 
32. Por outro lado, Israel, a autoridade de ocupação, renunciou de concorrer ao 
mandato de membro do Conselho de Segurança. Esta renúncia constitui uma vitória para 
os princípios e os valores humanos consagrados pelo direito internacional, incluindo a 
Carta das Nações Unidas. É uma clara confirmação de que a autoridade israelita de 
ocupação não tem qualificação para se tornar membro do Conselho de Segurança, órgão 
que está empenhado na instauração da paz e segurança internacionais. Os esforços 
palestinianos, com a ajuda de países amigos, em particular os países africanos, 
conseguiram cortar qualquer apoio real a esta candidatura, sob o ponto de vista legal, 
moral e humanitário, denunciando os atentados e as violações perpetradas pelas 
autoridades israelitas de ocupação nos territórios palestinianos, em claro desprezo das 
resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, que 
Israel rejeita e recusa a sua implementação. 
 
IV. Situação no Terreno 
 
33. O Estado da Palestina continua a ser curvar sob o jugo da ocupação colonial. 
Israel impôs, pela força das armas, durante os últimos 50 anos, políticas racistas e 
discriminatórias contra os cidadãos palestinianos. Enfrentar esta realidade bem como as 
práticas racistas e discriminatórias generalizadas constitui uma prioridade imediata. Não 
podemos tolerar o racismo de ocupação, a violência e a injustiça decorrentes dessas 
práticas. O Estado da Palestina continua a utilizar todos os instrumentos jurídicos e 
diplomáticos de que dispõe para a concretização do direito do seu povo à 
autodeterminação, à liberdade, assim como a uma vida digna, isenta da opressão e do 
racismo, como todos outros povos do mundo. 
 
34. O Estado da Palestina, a quem cabe a responsabilidade de assegurar a protecção 
do povo palestiniano para viver fora da violência e da discriminação, fiel ao seu 
compromisso a favor da causa do povo, apresentou uma queixa a 23 de Abril de 2018, 
contra Israel, como Estado Parte à Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação Racial, junto do Comité da Convenção das Nações Unidas sobre a 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, cumprindo, deste modo, o seu 
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dever de proteger os seus cidadãos contra a discriminação e outras práticas e políticas 
que constituem uma grave violação das obrigações dos Partes à referida Convenção. 
 
35. As cidades palestinianas vivem, há vários anos, uma escalada de tensão e um 
grande movimento de protestos contra a tentativa das autoridades israelitas de tomar o 
controlo da Mesquita Al-Aqsa, erguendo portas eletrónicas e câmaras de vigilância. As 
forças de ocupação efectuaram prisões individuais e coletivas nas ruas de El Qods. Este 
movimento de protesto registou uma intensificação, em Dezembro último, na sequência 
da declaração da administração norte-americana sobre El Qods. Foram igualmente 
organizadas manifestações de protesto contra declaração em todas as cidades 
palestinianas assim como em várias capitais árabes e muçulmanas. 
 
36. Em comemoração do Dia da Terra e a partir de 30 de Março de 2018, a Cidade 
de Gaza registou marchas pacíficas massivas, que foram reprimidas pelas forças 
israelitas de ocupação, atirando balas reais contra os manifestantes pacíficos. As 
autoridades de ocupação deram instruções aos soldados e aos atiradores de elite, 
estacionados na fronteira, para atirar contra os manifestantes, como forma de controlar 
a situação no terreno, autorizando, desta forma, o derramamento de sangue dos 
palestinianos. O Primeiro-ministro de Israel e os membros da sua coligação orgulharam-
se pelo massacre perpetrado pelos soldados e pelos atiradores de elite, ocorrido na 6ª 
feira, 30 de Março de 2018, massacre esse que custou a vida de 17 mártires e fez mais 
de 1500 vítimas entre civis palestinianos desarmados que participavam nessas 
manifestações na Faixa de Gaza. Os manifestantes foram executados pelos soldados 
israelitas. 
 
37. A 14 de Maio de 2018, durante as comemorações do 70º Aniversário de Nakba 
(catástrofe), foram realizadas grandes marchas na fronteira com a Faixa de Gaza. Essas 
marchas coincidiram com as manifestações de protesto contra a transferência, no 
mesmo dia, da Embaixada dos Estados Unidos da América para a Cidade de El Qods. 
A escolha dessa data é considerada como uma provocação contra os palestinianos e os 
árabes. As autoridades de ocupação lançaram um ataque militar contra a população civil 
na Faixa de Gaza sitiada, provocando várias vítimas entre os manifestantes. Esse 
ataque, que custou a vida de sessenta (60) mártires e fez 2.500 feridos, na sua maioria 
crianças, é uma infração grave do direito internacional, incluindo o direito internacional 
humanitário e das disposições relativas à protecção de civis durante conflitos armados. 
 
38. Esta repressão criminosa contra os manifestantes palestinianos desarmados, que 
defendiam as suas terras, as suas casas e os seus direitos, com a utilização da força 
letal, pelo exército de ocupação, tem como objectivo dissuadir, intimidar e semear terror 
aos cidadãos, para impedi-los de defender os seus direitos. Constitui uma afronta ao 
direito internacional, bem como ao sistema internacional de defesa dos direitos humanos, 
sendo um crime de guerra, pelo qual a autoridade de ocupação, Israel, deve responder 
e ser julgada. Cento e setenta (170) manifestantes tombaram como mártires e mais de 
7.500 outros manifestantes foram feridos, desde o anúncio da transferência da 
Embaixada dos Estados Unidos da América para Al Qods em Dezembro de 2017. A 
Comunidade Internacional deve pronunciar-se contra as matanças perpetradas com toda 
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a impunidade contra o povo palestiniano indefeso, dando-lhe a protecção internacional 
de que tem necessidade. É urgente e imperativa a manutenção das normas e dos 
padrões internacionais, incluindo as regras internacionais de ética, o salvamento da vida 
de civis inocentes e impedir que esta situação se agrave, tendo em vista a preservação 
da oportunidade mínima que ainda resta para o alcance de uma paz justa. 
 
39. O governo israelita continua a impor restrições severas e discriminatórias aos 
direitos dos palestinianos, limita o movimento de pessoas e bens na Faixa de Gaza. Em 
contrapartida, facilita a chegada e a implantação ilegal de cidadãos judeus na Cisjordânia 
ocupada. O bloqueio à Faixa de Gaza, pelo Estado Hebreu, prossegue, há mais de uma 
década, com restrições no fornecimento de electricidade, água, na prestação de 
cuidados sanitários, oportunidades educativas e económicas, perpetuando, deste modo, 
a pobreza dos cidadãos palestinianos. Cerca de 70% dos 1,9 milhões de habitantes da 
Faixa de Gaza dependem da ajuda humanitária. 
 
40. O bloqueio, quase completo à Faixa de Gaza, prossegue, com a imposição, 
principalmente severa, de restrições à circulação de pessoas e bens. O ponto de 
passagem Erez, que estabelece a ligação da Faixa de Gaza com Israel e a Cisjordânia, 
está reservado ao que o exercito designa de «situações humanitárias excepcionais», o 
que, vezes sem conta, significa que somente está aberto para os doentes e seus 
acompanhantes. As restrições impostas por Israel à Faixa de Gaza no que tange o 
fornecimento de materiais de construção e a falta de fundos, são um entrave à 
reconstrução de perto de 17.800 habitações gravemente danificadas ou destruídas 
durante a operação militar israelita, de 2014. Cerca de 29.000 pessoas perderam as suas 
casas, estando sem domicílio, vagueando de um lugar para o outro. 
 
41. Na Cisjordânia, Israel está a impor severas restrições às deslocações dos 
palestinianos, através de postos de controlo e do muro de separação. Diversas zonas e 
estradas estão constantemente bloqueadas, os palestinianos são maltratados e 
humilhados pelas autoridades israelitas nos pontos de passagem e de controlo. São 
proibidos de se aproximar aos colonatos israelitas, de os contornar ao longo das 
estradas. Israel continua também a construir o muro de separação, com 85% situado 
dentro da Cisjordânia, não ao longo da linha verde que separa os israelitas dos territórios 
palestinianos. Com efeito, os palestinianos não têm acesso às suas terras agrícolas e 
11.000 cidadãos palestinianos que vivem na zona ocidental não podem deslocar-se a 
Israel, sendo obrigados a utilizar o ponto de passagem para aceder aos seus bens, assim 
como aos serviços sociais na Cisjordânia. 
 
42. As autoridades militares israelitas detiveram manifestantes palestinianos, 
incluindo os que apoiavam as manifestações pacíficas contra os colonatos israelitas, o 
traçado do muro de separação, a Mesquita Al-Aqsa e a declaração norte-americana 
sobre Al Qods. A maioria das crianças palestinianas detidas nos territórios ocupados são 
julgadas em tribunais militares e condenadas, quase em 100%. As forças israelitas 
prendem as crianças palestinianas, geralmente pelo delito do lançamento de pedras, 
recorrendo à utilização excessiva e inútil da força. Os interrogatórios das crianças 
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decorrem sem a presença de um membro da família, sendo obrigadas a assinar 
confissões em hebreu, uma língua que a maioria não compreende. 
 
43. As detenções de cidadãos palestinianos constituem uma infração das garantias 
jurídicas do direito internacional sobre a detenção arbitrária, Artigo 9º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, de 1948, bem como dos Artigos 9º e 10º do Pacto 
Internacional relativo aos Direitos Civis e Políticos, de 1967. As autoridades israelitas de 
ocupação detêm, actualmente, cerca de 7.200 cidadãos palestinianos, dentre os quais 
menores, pessoas idosas, doente, mulheres, deputados, sindicalistas e dirigentes 
políticos, cuja maioria foram detidos sem prova de acusação, sob a «detenção 
administrativa». Neste contexto, quatrocentos e trinta e um (431) prisioneiros 
palestinianos estão sob a detenção administrativa, acusados de incitação de cidadãos 
nas redes sociais. Dentre esses detidos, 304 são crianças e 63 raparigas e mulheres, 
divididos entre 22 prisões e centros de detenção. As organizações de defesa dos direitos 
humanos registaram centenas de mortes dos detidos, sob tortura. 
 
44. A crise dos prisioneiros palestinianos nas cadeias israelitas é agravada pelas 
infracções dos direitos humanos e do direito internacional humanitário durante as 
operações militares israelitas contra os palestinianos. Os prisioneiros continuam a viver 
em condições de detenções peníveis, em violação dos direitos humanos mais 
elementares e da 4ª Convenção de Genebra, de 1949, relativa aos prisioneiros e à 
protecção de civis em tempo de guerra. Assiste-se a uma multiplicação de detenções 
administrativas por longos períodos, sem prova e sem julgamento, o que, no entanto, é 
garantido pelo direito internacional, tempo durante o qual os prisioneiros são submetidos 
a torturas, intimidação, maus tratamentos e privados de visitas familiares. 
 
45. Os prisioneiros palestinianos não recebem cuidados médicos apropriados, os que 
estão doentes não beneficiam de assistência médica. O prisioneiro Mártir Aziz Al Owaisat 
faleceu a 20 de Maio de 2015, em regime de prisão, na sequência de um ataque cardíaco 
de que padecia, 10 dias antes da sua morte. Por outro lado, os prisioneiros observam, 
por várias vezes, a greve de fome, em protesto contra as condições de detenção, 
extremamente duras, o que custou a vida de vários prisioneiros. Todos estavam a agir 
em conformidade com o direito internacional e o direito internacional humanitário, em 
particular as regras da 3ª Convenção de Genebra, as Regras Mínimas das Nações 
Unidas para o Tratamento de Detidos (Regras Nelson Mandela) e as Regras das Nações 
Unidas sobre o Tratamento de Detidos (Regras de Bangkok). Perante esta situação 
desastrosa, cabe à Comunidade Internacional assumir a sua responsabilidade e envidar 
esforços para pôr termo a estas infrações graves ao direito internacional e contra os 
prisioneiros, exigindo a sua libertação. 
 
V. Recomendações 
 
46. Apoiar o povo palestiniano na sua luta pela liberdade e pela criação de um Estado 
independente, com Al Qods como capital, nas fronteiras de 4 de Junho de 1967, vivendo 
lado a lado com o Estado de Israel. 
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47. Apoiar a resolução pacífica do conflito árabo-israelita e instauração da paz e 
segurança na região, através da aplicação das resoluções relativas à legitimidade 
internacional, contidas em resoluções pertinentes das Nações Unidas, em conformidade 
com os princípios do direito internacional, a iniciativa árabe de paz e as decisões da 
União Africana. 
 
48. Solicitar a retomada das negociações de paz entre as partes, sob os auspícios, 
internacionais multilaterais e obedecendo a um calendário preciso, em conformidade 
com os termos de referência estabelecidos pelas resoluções atinentes à legitimidade 
internacional, garantindo a implementação dos resultados das negociações, tendo em 
vista a concretização do princípio da solução de dois Estados e a criação do Estado da 
Palestina, com a sua capital em Al Qods Oriental, sem derrogação, divisão ou adiamento. 
 
49. Rejeitar quaisquer medidas unilaterais relativas à Cidade de Al Qods e exigir que 
esta questão seja objecto de negociação sobre os assuntos importantes do estatuto final 
desta Cidade, em conformidade com a legitimidade internacional; reafirmar o direito do 
povo palestiniano de considerar Al Qods Oriental, dentro das fronteiras de 1967, como a 
capital eterna dos Estado da Palestina e envidar esforços para assegurar o respeito da 
posição histórica actual dos lugares sagrados de Al Qods. 
 
50. Apelar, uma vez mais, a Israel para pôr termo à sua política de construção de 
colonatos nos territórios palestinianos assim como a judaização de El Qods, com o 
objectivo de alterar o equilíbrio demográfico e modificar a natureza dos monumentos 
históricos e islâmicos da Cidade, ao abrigo das resoluções pertinentes das Nações 
Unidas, das quais a mais recente é a Resolução 2334, de 2016, incluindo a 4ª Convenção 
de Genebra. 
 
51. Exortar todos os Estados Membros da União Africana a suspender todas as 
relações, directas ou indirectas, com o sistema colonial israelita, que ocupa ilegalmente 
o território do Estado da Palestina, e tomar todas as medidas necessárias para a 
erradicação dessa colonização, em conformidade com as leis e a legitimidade 
internacionais. 
 
52. Exortar os Estados Membros da União Africana que reconheceram o Estado de 
Israel e mantêm relações com este Estado a declarar, abertamente, que o seu 
reconhecimento é baseado nas fronteiras de 1967 e, por outro lado, reafirmar o seu 
reconhecimento do Estado da Palestina, dentro das mesmas fronteiras, com vista a 
permitir a implementação da solução de dois Estados. 
 
53. Rejeitar e condenar a utilização de balas reais pelas forças de ocupação, contra 
os civis palestinianos desarmados que participam em manifestações pacíficas, em 
reclamação dos seus direitos e das suas terras, e considerar essas atitudes como crimes 
de guerra, com a responsabilidade legal do Estado de Israel.  
 
54. Reafirmar a necessidade de assegurar a protecção internacional do povo 
palestiniano e da sua terra, suspender a ocupação e preservar a possibilidade da solução 
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de dois Estados, em conformidade com as Resoluções 605 (1987); 672 (1967); 673 
(1990) e 904 (1994) do Conselho de Segurança, com base nas Convenções de Genebra, 
e reafirmar a sua aplicabilidade nos territórios palestinianos ocupados desde 1967. 
 
55. Renovar o apelo às autoridades israelitas de ocupação para libertar os 
prisioneiros, em particular as crianças, mulheres, pessoas idosas e doentes, e suspender 
as práticas repressivas, individuais e colectivas, contra o povo palestiniano. 
 

 



Assembly/AU/Draft/Decl…(XXXI) 
Pág. 1 

 

 

PROJECTO DE DECLARAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO NA PALESTINA E NO 
MÉDIO-ORIENTE  

 
Nós, Chefe de Estado e de Governo da União Africana, reunidos na 31ª Sessão 
Ordinária da Conferência da União Africana em Nouakchott, Mauritânia, de 2 a 3 de Julho 
de 2018; 
 
Tomando Nota do relatório sobre a situação no Médio-Oriente e na Palestina e 
recordando todas as decisões e resoluções da Organização da Unidade Africana/União 
Africana relativas à situação na Palestina, tendo em vista a instauração de uma paz e 
segurança duradouras no Médio-Oriente; 
 
Reafirmando o nosso pleno apoio ao Povo Palestiniano na sua luta legítima contra a 
ocupação israelita, sob a direcção do Presidente Mahmoud Abbas, para a restituição dos 
direitos legítimos do Povo Palestiniano à criação de um Estado Palestiniano 
independente, vivendo ao lado do Estado de Israel;  
 
Reafirmando a nossa vontade da busca de uma solução pacífica para conflito árabo-
israelita, em conformidade com os princípios do direito internacional e todas as 
resoluções pertinentes das Nações Unidas, apelando para a criação de um Estado 
Palestiniano, dentro das fronteiras de 4 de Junho de 1967, com Jerusalém-Oriental como 
sua capital;  
 
Renovando o nosso apelo para a retomada das negociações entre as duas partes, tendo 
em vista a busca de uma paz justa, global e duradoura no Médio-Oriente e apoiando 
todas as iniciativas que visam a busca de uma solução definitiva para o conflito israelo-
palestiniano e o lançamento das negociações, através de um mecanismo internacional 
multilateral, incluindo todas as questões relativas ao estatuto permanente, ao abrigo dos 
acordos assinados anteriormente pela parte israelita (El- Qods, Fronteira, Segurança, 
Colonatos, Refugiados, Água e Prisioneiros), velando pelo respeito da legitimidade 
internacional e pela implementação daquilo que foi acordado, obedecendo a um 
calendário preciso, incluindo as garantias da sua execução;  
 
Reafirmando a nossa posição de apoio à causa palestiniana bem como aos esforços 
contínuos da União Africana para a implementação de uma paz justa e global para o 
Povo Palestiniano e manifestando a esperança de que todos os Estados Membros da 
nossa Organização empenhar-se-ão na concretização deste objectivo nas suas relações 
internacionais e que a cooperação dos Países Africanos com a autoridade israelita de 
ocupação, não será feita em detrimento do apoio africano à causa palestiniana;  
 
Reafirmando igualmente que todos os colonatos na Cisjordânia, em Jerusalém-Oriental 
e nos Montes Golan sírios são ilegais e condenando a política de confiscação de terras 
e demolição de casas, principalmente em Jerusalém e no Vale de Jourdain, o 
deslocamento forçado de civis e as punições coletivas;  
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Condenando as práticas israelitas contra os palestinianos presos e detidos, rejeitando 
as detenções administrativas, condenando ainda as medidas arbitrárias e as penas 
impostas aos detidos, em particular crianças e mulheres nas cadeias israelitas, onde 
estão privados dos direitos elementares garantidos pelo direito internacional, assim como 
pelas convenções internacionais, principalmente a Convenção de Genebra sobre os 
Direitos das Mulheres e das Crianças. Solicitando ao governo israelita a libertação 
imediata e incondicional de todos os prisioneiros palestinianos e árabes detidos nas 
prisões israelitas;  
 
Condenando o prosseguimento da ocupação dos territórios palestinianos por Israel bem 
como a escalada da tensão, na sequência das intransigências das forças e dos colonos 
israelitas contra civis palestinianos desarmados, que manifestavam pacificamente pelos 
seus direitos, em violação da 4ª Convenção de Genebra, relativa à protecção de civis em 
tempo de guerra. Essas intransigências são verdadeiros crimes, cujos autores devem 
ser condenados internacionalmente. Neste contexto, declaramos o nosso apoio à 
estratégia de resistência popular pacífica, adoptada pelo Povo Palestiniano para a 
conquista da sua independência e a criação do Estado Palestiniano. 
 
Declaramos o seguinte: 
 
1. Solicitar aos Estados Membros da União Africana e ao mundo inteiro a envidar 

esforços com vista à resolução do conflito árabo-israelita, com base nas 
resoluções pertinentes da legitimidade internacional e da iniciativa árabe para a 
paz, tendo em vista a criação de dois Estados: um Estado Palestiniano 
independente, dentro das fronteiras de 4 de Junho de 1967, com El-Qods Oriental 
como sua capital, e vivendo em paz, ao lado do Estado de Israel;  

 
2. Solicitar aos Estados Membros da União Africana que reconheceram e mantêm 

relações com o Estado de Israel para declarar abertamente que o seu 
reconhecimento tem como base as fronteiras de 1967, devendo abster-se de 
quaisquer acções susceptíveis de prejudicar os princípios relativos à solução de 
dois Estados, designadamente a transferência de Embaixadas ou 
Representações Diplomáticas para El-Qods, tendo em conta que se trata de um 
território palestiniano ocupado. Durante as suas visitas a Israel, as delegações 
africanas são solicitadas a não se deslocarem aos territórios palestinianos 
ocupados, incluindo El-Qods Est, em coordenação com o Estado da Palestina;  

 
3. Reiterar o apelo aos Estados Membros a velar para que a cooperação com o 

Estado de Israel não constitua a validação da ocupação israelita e que não seja 
feita em detrimento do apoio de África à causa palestiniana, em conformidade com 
os ideais nobres da União Africana, nomeadamente o direito dos povos à 
liberdade e à autodeterminação. Temos a grande esperança de que os Estados 
Membros vão respeitar as decisões do consenso africano, bem como a política da 
União sobre a questão palestiniana, no interesse da paz e segurança no Médio-
Oriente;  
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4. Exortar os Estados Membros a prestar apoio ao Estado da Palestina no seu 
direito de se tornar membro de pleno direito da Organização das Nações Unidas, 
incluindo os esforços envidados pelos palestinianos para aderir às organizações, 
convenções e protocolos internacionais;  

 
5. Apoiar o plano da paz justa, proposto pelo Presidente da Autoridade Palestiniana, 

Mahmoud Abbas, no seu discurso perante o Conselho de Segurança, com base 
nas resoluções atinentes à legitimidade, bem como ao consenso internacionais, 
tendo em vista a resolução do conflito, obedecendo ao princípio da solução de 
dois Estados. Consideramos este plano como uma iniciativa para uma nova 
oportunidade, visando o restabelecimento da paz entre Israel e a Palestina, 
através de negociações, que a Comunidade Internacional deve aproveitar. Apoiar 
igualmente a posição palestiniana, a favor de uma solução definitiva para o 
conflito, baseada no princípio da solução de dois Estados, excluindo soluções 
parciais, incompletas e do Estado provisório e recusando a judaização do Estado 
israelita;  

 
6. Rejeitar e condenar a construção de colonatos, adoptada pela autoridade 

israelita de ocupação, nos territórios ocupados em 1967, implantados na maioria 
da Cisjordânia, incluindo El-Qods Oriental. Apelar à Comunidade Internacional, 
em particular ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, para acelerar a 
implementação da sua Resolução 2334, de 24 de Dezembro de 2016, e 
suspender, de imediato, a ofensiva israelita de colonização de El-Qods e de outros 
territórios palestinianos, com o objectivo de impor uma política de facto, suscetível 
de minar a oportunidade da solução de dois Estados;  

 
7. Reafirmar a rejeição da decisão do Presidente dos Estados Unidos da América, 

Donald Trump, de 6 de Dezembro de 2017, segundo a qual El-Qods é a capital 
de Israel, e transferir a sua Embaixada para esta Cidade. Julgamos esta decisão 
como um grande obstáculo para a paz, tendo em conta que El-Qods constitui um 
dos últimos desafios do conflito israelo-palestiniano, tal como o confirma a história 
das negociações entre as duas partes, há 26 anos;  

 
8. Afirmar que El-Qods Oriental, dentro das fronteiras de 4 de Junho de 1967, é a 

capital do Estado da Palestina, em conformidade com as resoluções atinentes à 
legitimidade internacional, bem como às decisões da União Africana sobre esta 
questão. Condenar a política de judaização da Cidade de El-Qods, levada a cabo 
pelo Estado Hebreu, que continua a anexar ilegalmente partes da Cidade e alterar 
a sua natureza histórica, jurídica e demográfica, incluindo os ataques repetidos 
contra os lugares sagrados muçulmanos e cristãos. Reafirmar carácter sagrado 
dos lugares cristãos e muçulmanos da Cidade de El-Qods, assim como a 
necessidade do respeito da liberdade das práticas religiosas;  

 
9. Solicitar, de novo, a todos os Estados Membros da União Africana para 

suspender todas as relações, directas e indirectas, com o Estado de Israel, que 
ocupa ilegalmente o território do Estado da Palestina, incluindo El-Qods Oriental, 
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em conformidade com as disposições do Parágrafo 5 da Resolução 2334 do 
Conselho de Segurança, e tomar todas as medidas necessárias para o fazer, à 
semelhança da atitude assumida pela Organização da Unidade Africana, em 
relação ao regime de apartheid, na África do Sul;. 

 
10. A União Africana considera que a prática israelita de ocupação bem como as 

medidas utilizadas para o efeito contra a população palestiniana nos territórios 
ocupados, são semelhantes ao regime do apartheid, apelando à Comunidade 
Internacional para pôr fim imediatamente a esta situação, que é contrária ao direito 
internacional e ao direito internacional humanitário, em violação dos valores da 
ética internacional. Essas práticas resumem-se no seguinte: 

 
-  Parcelamento do território palestiniano – provocando a sua descontinuidade, 

através da confiscação de terras que, de seguida, são atribuídas aos colonos 
israelitas, incluindo a transformação das cidades palestinianas em guetos;  

 
-  Finalização da construção do muro de separação, anexação e isolamento de 

todas as cidades palestinianas;  
 

-  Criação de uma rede viária para os colonatos implantados, que os 
palestinianos não têm direito de utilizar; 

 
-  Obstinação do Estado de Israel de exigir aos palestinianos o 

reconhecimento do carácter judaico do Estado de Israel;  
 

-  Discriminação entre os cidadãos israelitas e palestinianos no que diz respeito 
à aplicação de leis. 

 
11. Felicitarmo-nos pela decisão tomada pela Comissão dos Direitos Humanos, 

durante a sua sessão extraordinária, realizada a 19 de Maio de 2018, consagrada 
ao debate sobre a situação na Palestina, no sentido de enviar uma missão 
internacional independente, para efectuar, rapidamente, um inquérito sobre todas 
as infrações ao direito internacional humanitário na Palestina ocupada, incluindo 
El-Qods Oriental e a Faixa de Gaza ocupada;  

  
12. Criar um Subcomité dos Representantes Permanentes dos Estados Membros 

para fazer a monitorização da implementação das decisões e declarações da 
União Africana relativas à causa palestiniana, à adesão e ao respeito dessas 
decisões pelos Estados Membros;  

 
13. Rejeitar o bloqueio terrestre e marítimo imposto por Israel à Faixa de Gaza, que 

conduz à deterioração da situação económica e humanitária e exigir o 
levantamento imediato de todas as restrições impostas à Faixa de Gaza; 

 
14. Reafirmar a necessidade de uma proteção internacional do território e do povo 

do Estado da Palestina, principalmente nas circunstâncias actuais, em que a 
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violência exercida pelas autoridades de ocupação contra civis indefesos é 
intensificada, em prelúdio do fim da ocupação e para a preservação da 
possibilidade da solução de dois Estados, em conformidade com as Resoluções 
605 (1987); 672 e 673 (1990) e 904 (1994) do Conselho de Segurança, com base 
nas Convenções de Genebra, cuja aplicabilidade aos territórios palestinianos 
ocupados em 1967 foi reafirmada;  

 
15. Reafirmar que uma paz justa, global e duradoura no Médio-Oriente exige a 

retirada total de Israel dos territórios palestinianos e árabes ocupados em Junho 
de 1967, incluindo os Montes Golan, na Síria, e os territórios ainda ocupados no 
sul do Líbano. 
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