Assembly/AU/Res. 1 (XI)

RESOLUÇÃO SOBRE O ZIMBABWE

A Conferência da União Africana reunida na sua 11ª Sessão Ordinária
realizada a 30 de Junho a 1 de Julho de 2008, em Sharm El Sheikh, Egipto,
Profundamente preocupada com a situação que prevalece no Zimbabwe;
Profundamente preocupada com as informações negativas relatadas pelos
observadores da SADC, União Africana e do Parlamento Panafricano sobre a
segunda volta das eleições presidências que tiveram lugar a 27 de Junho de
2008;
Profundamente preocupada também com a violência e a perda de vidas
humanas ocorridas no Zimbabwe;
Considerando ainda a necessidade urgente de evitar que a situação se
deteriore ainda mais e com vista a impedir que o conflito se alastre com
consequente impacto negativo para o país e para a sub-região;
Considerando ainda a necessidade de se criar um ambiente que conduza à
democracia bem como ao desenvolvimento do povo zimbabweano;
Expressa o seu reconhecimento à SADC e ao seu Órgão de Defesa Política
e Cooperação para a Segurança bem como ao Facilitador do Diálogo IntraZimbabwe, Sua Excelência Thabo Mbeki, Presidente da República da África
do Sul, e Sua Excelência Jean Ping, Presidente da Comissão da União
Africana, pelo trabalho em curso visando a reconciliação dos partidos
políticos;
Reconhecendo a complexidade da situação no Zimbabwe;
Notando a vontade dos líderes políticos do Zimbabwe de entrarem em
negociações para a criação de um Governo de Unidade Nacional;
Notando ainda que os debates preparatórios sobre esta questão já
começaram, com a mediação da SADC;
PELA PRESENTE decide:
1.

INCENTIVAR o Presidente Robert Mugabe e o Líder do Partido MDC,
Sr. Morgan Tsvangirai a honrar os seus compromissos no sentido de
iniciar o diálogo com vista a promover a paz, estabilidade, democracia e
reconciliação do povo zimbabweano;
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2.

APOIAR o apelo para a criação de um Governo da Unidade Nacional;

3.

APOIAR a mediação da SADC e RECOMENDAR que os esforços de
mediação da mesma sejam persistentes, para que ajude o povo e a
liderança do Zimbabwe a resolver os problemas que enfrentam. A este
respeito, a SADC deve estabelecer um mecanismo no terreno para
aproveitar a oportunidade para negociar uma solução;

4.

APELAR aos estados e a todas as partes envolvidas para se
absterem de qualquer acção que possa ter um impacto negativo no
clima de diálogo;
No espírito de todas as iniciativas da SADC, a UA continua convencida
de que o povo do Zimbabwe conseguirá resolver as suas dificuldades
e trabalhar conjuntamente uma vez mais, como uma Nação, desde
que obtenham apoio total da SADC, da UA e do mundo inteiro.

