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1) Implementação dos Projectos de Legado da Diáspora Africana 
(Ponto proposto pela República da África do Sul) 
 

1. O ponto foi apresentado por S.E. Sr. Ndumiso Ntshinga, Embaixador da 
República da África do Sul. 
 
2. Após a apresentação, o CRP fez comentários e observações, e solicitou 
esclarecimentos como se segue:  
 

i) Apoia a proposta da África do Sul de implementação dos projectos de 
Legado da Diáspora Africana, e incentiva a Comissão a assegurar a criação 
de um Comité Técnico de Peritos; 
 

ii) Dado que o Comité Técnico será financeiramente autónomo, conforme 
descrito no relatório, foram solicitados esclarecimentos sobre as implicações 
financeiras para os Estados-membros. Especificamente, o CRP observou 
que a autonomia financeira do Comité está dependente dos membros que o 
irão compor. Portanto, uma vez a Comissão, a NEPAD e as CER foram 
propostas para serem membros do Comité Técnico, quais serão as 
implicações financeiras para estes organismos?;  
 

iii) Os Estados-membros esperam um informe do Comité na próxima Cimeira. 
Isto visa facilitar o exercício do papel de supervisão do CRP;    
 

iv) Quanto à questão da composição do Comité, que critérios serão utilizados 
na selecção de representantes do sector privado e da Diáspora; 
 

3. Em resposta, o Embaixador da República da África do Sul agradeceu ao 
CRP por apoiar a proposta da África do Sul sobre a implementação dos Projectos 
de Legado da Diáspora Africana. Explicou que a estrutura não constituirá um ónus 
para os Estados-membros. O Comité terá como mandato identificar as agências de 
implementação para cada um dos projectos, e cada agência será responsável pela 
mobilização de recursos. Relativamente aos critérios para a selecção de 
representantes do sector privado e da Diáspora, informou o CRP que a Comissão 
irá assumir esta responsabilidade através das suas estruturas. No que diz respeito 
ao âmbito do projecto, o Embaixador explicou que o Programa alargado da 
Diáspora é implementado pela Comissão. Portanto, a proposta apresentada ao 
CRP limita-se, especificamente, aos cinco projectos de legado e às modalidades da 
sua implementação.   
   
4. Em conclusão, o CRP recomenda ao Conselho Executivo que: 
 

i) RECORDE os resultados da Cimeira Mundial da Diáspora Africana que teve 
lugar em Sandton, África do Sul, a 25 de Maio de 2012;    
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ii) RECORDE TAMBÉM a Declaração da Cimeira Mundial da Diáspora 
Africana, que descreve o Programa de Acção sobre Cooperação, a adopção 
dos cinco projectos de legado e, em particular, os parágrafos 7, 9 e 10 sobre 
a sua Implementação e Acompanhamento;  

 
iii) RECORDE AINDA as deliberações da Conferência da União Africana 

tomadas durante a 19.ª Cimeira que teve lugar em Adis Abeba, Etiópia, em 
Julho de 2012, e que aprovou estes resultados através da Decisão 
Assembly/AU/443 (XIX);  

 
iv) TOME NOTE da proposta da África do Sul de criação de um Comité Técnico 

de Peritos financeiramente autónomo, que será responsável pela 
implementação dos Projectos de Legado da Diáspora;  

 
v) RECONHEÇA que o referido Comité Técnicos de Peritos terá capacidade e 

competência técnica necessária para assegurar a implementação rápida dos 
cinco Projectos de Legado da Diáspora;  
 

vi) APROVE a criação de um Comité Técnico de Peritos financeiramente 
autónomo que será responsável pela implementação dos Projectos de 
Legado da Diáspora;  
 

vii) APROVE AINDA que o Comité Técnico de Peritos deve ser composto pelos 
Líderes das seguintes instituições:     

 
a. Comissão da União Africana  

b. Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD (NPCA)  

c. Banco Africano de Desenvolvimento  

d. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

e. Comissão Económica das Nações Unidas para África  

f. Comunidades Económicas Regionais  

g. Instituto Africano de Reforço de Capacidades   

h. Representantes do Sector Privado  

i. Representantes da Diáspora  

j. Chefes das Agências de Implementação (a serem identificadas)  
 

viii) ATRIBUA MANDATO ao Comité Técnico de Peritos para coordenar e 
monitorizar a implementação dos Cinco Projectos de Legado que foram 
aprovados na Cimeira Mundial da Diáspora Africana em Maio de 2012, e 
endossados pela Conferência em Julho de 2012;  

 
ix) ATRIBUA AINDA MANDATO ao Comité para definir os parâmetros, termos 

de referência, bem como identificar agências de implementação e estudar 
modalidades de financiamento para a implementação de cada um dos cinco 
projectos de legado;  
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x) SOLICITE à Comissão para que facilite a convocação da primeira reunião 

do Comité em Junho de 2013, a fim de acelerar o cumprimento do seu 
mandato a este respeito;  

 
xi) SOLICITE ao Comité Técnico de Peritos para que apresente um relatório à 

Conferência, através do CRP e do Conselho Executivo, na próxima Sessão 
Ordinária da União Africana em Janeiro de 2014;  
 

xii) RECOMENDE à Conferência que aprove a oferta da República da África do 
Sul. 
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