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RELATÓRIO FINAL DO PRESIDENTE DA COMISSÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO 

DO ANO DE  2010, ANO DE PAZ E SEGURANÇA EM ÁFRICA 
 
 

I. INTRODUÇÃO  
 
1. Na 15ª Sessão Ordinária da Conferência da União, realizada em Kampala, de 25 
a 27 de Julho de 2010, submeti um relatório sobre o estado de implementação do Ano 
de Paz e Segurança (YoPS) em África [Assembly/AU/7(XV)]. O relatório incluía a 
comunicação e as actividades de sensibilização realizadas durante o período em 
análise, bem como os aspectos inerentes ao programa da campanha do YoPS. 
Salientava igualmente as contribuições feitas por vários parceiros bem como as 
parcerias desenvolvidas. O relatório foi concluído com observações sobre as 
concretizações feitas e desafios futuros, com ênfase particular sobre a necessidade de 
maior mobilização e apropriação do programa do YoPS pelos Estados-Membros.  
 
2. Por seu lado, a Conferência adoptou a decisão Assembly/AU/Dec.295 (XV), na 
qual felicitava as medidas tomadas e os esforços feitos pela Comissão, no quadro da 
implementação da sua decisão de Janeiro de 2010 sobre o Ano de Paz e Segurança 
[Assembly/AU/Dec.275 (XIV)], incluindo a criação de um Conselho Consultivo e a 
nomeação de Embaixadores da Paz; manifestou satisfação sobre os progressos feitos, 
em particular o ímpeto da campanha de sensibilização, os espaços abertos para 
permitir aos vários parceiros de contribuirem para o alcance do objectivo de uma zona 
livre de conflitos em África, parcerias construídas e os esforços feitos aos níveis 
nacional e regional, bem como a intensificação de esforços para a consolidação do 
quadro institucional e normativo da União Africana (UA) sobre paz e segurança (AU); e 
exortou os Estados-Membros, Comunidades Económicas Regionais (CERs), sociedade 
civil e sector privado a intensificarem os seus esforços para a implementação do YoPS 
e a plena apropriação da iniciativa. Além disso, a Conferência solicitou que eu 
submetesse à sua próxima Sessão Ordinária, em Janeiro de 2011, um relatório 
detalhado, contendo o ponto de situação da implementação do Ano de Paz e 
Segurança, as realizações feitas e os constrangimentos encontrados, e fazer 
recomendações sobre a melhor forma de apoiar a campanha para a paz depois de 
2010. 
 
3. O presente relatório é submetido na sequência da decisão acima referida. 
Fornece um informe sobre as actividades realizadas durante o período em análise, com 
ênfase particular sobre a observação do Dia da Paz, em 21 de Setembro de 2010, e 
outras iniciativas programáticas e de sensibilização. É concluído com recomendações 
sobre a via a seguir, baseadas nas aprendizagens da campanha do YoPS.   
 
II. SEGUIMENTO DA DECISÃO DA CIMEIRA DE KAMPALA – CELEBRAÇÃO 

DO DIA DA PAZ 
 

4. Na sua decisão de Kampala acima referida, a Conferência realçou a importância 
crucial das Nações Unidas terem proclamado o dia 21 de Setembro, Dia da Paz, como 
forma de criar um único ponto de reagrupamento para o continente a fim de demonstrar 
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que a paz é possível. Para esse fim, a Conferencia instruiu que as actividades 
seguintes fossem realizadas no Dia da Paz:  
 

i. Cessação de hostilidades em todas zonas de conflito que até agora sofrem 
de vários níveis de violência; 

 
ii. Distribuição de equipamento, material e serviço humanitário às 

comunidades das zonas em conflito, bem como em zonas sem conflito mas 
carenciadas; 

 
iii. Um minuto de silêncio pela paz em toda a África às 10:00 GMT; 

 
iv. Trabalho de desenvolvimento relevante e ajuda comunitária em todos os 

Estados-Membros da UA realizados por membros do exército e das forças 
de segurança; 

 
v. Um dia, um golo em cada jogo de futebol; e 

 
vi. Plano de Aprendizagem de Acção pela Paz a ser ensinado em todas as 

escolas no Dia da Paz ou durante ocasiões relevantes.  
 

5. Logo após a Cimeira, a Comissão transmitiu comunicações a todos os Estados-
Membros e CER/Mecanismos Regionais para a Prevenção, Gestão e Resolução de 
Conflitos, (RMs), relembrando-lhes sobre o conteúdo da decisão de Kampala e 
exortando-os a tomarem todas as medidas necessárias para esse fim. A Comissão 
mobilizou igualmente todas as Missões da UA, Gabinetes Regionais e de Ligação, bem 
como instituições especializadas, no sentido de tomarem as medidas necessárias. 
 
6. Fizeram-se igualmente esforços no sentido de envolver outros parceiros, em 
particular a sociedade civil e o sector privado, com vista a encorajá-los a 
desempenharem um papel activo na campanha de Acção pela Paz. Estes esforços 
fundamentaram-se na convicção de que o alcance da paz não deve ser apenas 
preservado pelos dirigentes políticos, governos nacionais e organizações 
internacionais. Na verdade, a paz deve ser simultaneamente forjada a partir da base, 
através de esforços de homens e mulheres, sociedade civil e sector privado, todos eles 
decididos a conquistar e contribuir para o alcance da paz.  
 
7. A Comissão tomou várias medidas para se envolver com os parceiros da UA, 
em particular com a família das Nações-Unidas. Uma série de reuniões foi realizada a 
este respeito, na sequência das comunicações formais que enviei ao Secretário-Geral 
das Nações-Unidas, Sr. Ban Ki-moon, e a todos os Chefes das instituições e agências 
da NU. 
 
8. Com o objective de alcançar efectivamente um vasto número de pessoas e 
outros parceiros em todo o continente, a Comissão fez uso de um conjunto variado de 
canais de comunicação, incluindo comunicados de imprensa, páginas editoriais, 
material de apoio imprimido (estandartes, brochuras, camisolas, etc.), sites nacionais e 
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da UA dedicados ao lema makepeacehappen’, publicações em revistas de bordo, e 
entrevistas aos media (rádio, TV) pelos dirigentes da comissão, bem como pelos 
membros do Conselho Executivo e Embaixadores da Paz. 
   
9. Tenho o prazer de informar que, no Dia da Paz, África demonstrou que na 
realidade a paz é possível. No dia 21 de Setembro, o apelo à paz foi observado através 
do continente. Uma das maiores concretizações do Dia da Paz foi a contribuição da 
sociedade civil, organizações de índole religiosa, instituições de ensino e os media 
africanos para a campanha da Acção pela Paz. Isto é uma clara demonstração que o 
objectivo da campanha da Acção pela Paz encontra ressonância a todos os níveis da 
sociedade.   

 
10. Na Comissão da UA, organizou-se uma cerimónia para celebrar o Dia da Paz. 
Esta cerimónia foi assistida por Estados-Membros, parceiros da UA e outros 
intervenientes. Decorreu igualmente um evento organizado conjuntamente pela 
Comissão e a Iniciativa Inter-religiosa de Reconstrução da Paz (IPI), que está afiliada 
às Nações-Unidas e é membro da Iniciativa das Religiões Unidas.    
 
11. Enviei também uma mensagem exortando todos os Africanos a fazerem algo 
para avançar com a causa da paz. Além disso, a Comissão publicou, em vários 
impressos e meios de informação electrónicos, o ‘OpEd’ (Anexo I), no qual indiquei que 
embora, África tenha feito algumas conquistas notáveis na busca da paz, os conflitos 
continuam a ser uma realidade penosa em diferentes partes do continente. Salientei 
que “as actividades de um único dia podem dinamizar os africanos de todas as 
condições sociais, ajudando a gerar e expandir movimentos de paz comunitários 
através do continente. E esta expansão de busca de paz, e acções para a paz, podem 
na verdade ajudar a cumprir a nossa promessa comum de uma zona livre de conflitos 
em África”. Ao concluir, salientei que o dia “21 de Setembro trará o apelo das salas de 
conferência do Conselho de Segurança da NU e do Conselho de Paz e Segurança da 
UA, dando oportunidade aos mais vulneráveis de se expressarem, aqueles que têm em 
mente o perigo da violência e muitas vezes são atemorizados física e emocionalmente. 
Por sua vez, o seu pranto em prol da prevenção da violência, nomeadamente contra 
mulheres e crianças, da protecção contra tais ameaças, e da participação através das 
fronteiras construindo uma sociedade melhor e em particular os esforços de 
manutenção da paz, terá eco sobre estes augustos conselhos, e solicita para que os 
altos dirigentes façam da paz e da segurança uma realidade e não apenas um slogan. 
O clamor do povo para a paz convencerá os que fazem Guerra que o compromisso 
para a paz não pode ser revertido, e para tal, as armas devem ser silenciadas para 
sempre, os campos de refugiados cheios de pessoas regressando voluntariamente aos 
seus lares, e as salas de aula repletas de crianças determinadas a aprender e a 
satisfazer o seu potencial sem limites”. 

 
12. Subsequentemente, a Comissão recebeu relatórios sobre a implementação das 
actividades do Dia da Paz de vários actores. Um quadro ilustrando as actividades 
realizadas no Dia da Paz, tal como comunicado à Comissão pelos Estados-Membros e 
outros parceiros, figura junto em anexo (Anexo II). Este quadro não é exaustivo. Na 
verdade, através dos media, a Comissão auferiu de relatórios de actividades realizados 
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por alguns Estados-Membros, organizações da sociedade civil e outros parceiros. A 
Comissão actualizará o quadro à medida que for recebendo notificações formais 
suplementares das actividades realizadas sobre o Dia da Paz. 
 
III. OUTRAS INICIATIVAS DE APOIO AO ANO DE PAZ E SEGURANÇA EM 

ÁFRICA 
 
13. O período em análise foi igualmente marcado por esforços para promover outros 
aspectos do programa de actividades do YoPS, com foco particular no seguinte: 
 

(i) Carta da Indústria 
 

14. Tal como indiquei no meu relatório intercalar de Julho, um dos princípios de 
orientação do YoPS é o factor de integração. A este respeito, e como parte dos 
esforços para abrir espaços para todos os parceiros e parcerias profundas com o 
sector privado, a Comissão desenvolveu uma Carta de Indústria de Acção pela Paz. A 
Carta reconhece que o sector empresarial pode contribuir para a promoção da paz em 
África, e tem por objectivo angariar o seu apoio, tendo em mente que sem paz não 
pode haver desenvolvimento económico sustentável. A Comissão alcançou várias 
entidades privadas e exorta-os a honrarem o Ano de Paz e Segurança através da 
assinatura da Carta da Indústria de Acção pela Paz.  

15. Tenho o prazer de informar o número crescente de empresários que 
responderam positivamente a este apelo. O Dr. Mo Ibrahim, membro do Conselho 
Consultivo do YoPS e Fundador da Fundação Mo Ibrahim, bem como da Sativa 
Capital, foi o primeiro a assinar a Carta. O apoio à Carta também teve eco através de 
um espectro de sectores empresariais, incluindo o banco, finanças, media, indústria 
alimentar, hospitalar e da aviação. 
 
16. Em Junho de 2010, o Kenya Airways (KQ) comprometeu-se em apoiar a 
campanha de Acção pela Paz. Neste quadro, KQ doou 50 $EUA para todos os bilhetes 
comprados pela UA durante o mês de Setembro de 2010. As linhas aéreas também 
prestaram apoio à comunicação através da publicação de mensagens alusivas ao 
YoPS e artigos na sua revista de bordo Msafiri, de Setembro a Dezembro de 2010, e 
assinaram a Carta da Indústria de Acção pela Paz. A KQ foi a primeira companhia 
aérea Africana a responder positivamente ao apelo feito pela Comissão às companhias 
do sector da aviação para criar parceria com vista à implementação do programa do 
YoPS. A Ethiopian Airlines (ET) também se juntou à UA, prestando apoio ao transporte 
e comunicação para o Ano de Paz e Segurança em África. A ET publicou mensagens 
do YoPS na sua revista de bordo Selamta, de Setembro a Dezembro de 2010, e 
assinou a Carta de Indústria Acção pela Paz.  
 
17. No mesmo espírito, em Agosto de 2010, a Air Algérie prometeu apoiar algumas das 
necessidades em termos de comunicação e viagem das actividades do ano de 2010, 
Ano de Paz e Segurança, enquanto a Air Nigeria comprometeu-se em sensibilizar nos 
aeroportos e através da sua rede sobre a Campanha de Acção pela Paz. Ambas as 
companhias assinaram a Carta da Indústria.  
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(ii) Reforço de capacidade das Instituições Académicas Africanas  
 

18.  Tal como indicado na declaração de Tripoli, a acção e manutenção da paz e 
segurança constitui igualmente um desafio intelectual. Em conformidade, os Chefes de 
Estado e de Governo reconheceram a necessidade capacitar as universidades 
africanas e instituições de pesquisa para explorar a natureza dos conflitos africanos, a 
fim de investigar os êxitos e falhas nos esforços de resolução de conflitos, e alcançar 
soluções centradas em África, a partir de experiências únicas e distintas de África. É 
neste contexto que a Comissão alargou o seu apoio ao Instituto de Estudos de Paz e 
Segurança (IPSS) da Universidade de Adis Abeba, para que a mesma promova uma 
formação extensiva e realize pesquisas na área de paz e segurança. Actualmente, 40 
profissionais seniores das CERs/MRs e a Comissão estão envolvidos num programa 
de mestria de um ano subordinado ao tema “Gestão da Paz e Segurança em África”. 
Além disso, de 14 a 16 de Dezembro de 2010, representantes de 36 instituições de 17 
países africanos reuniram-se para lançar um projecto de pesquisa sobre “Soluções 
Africanas no âmbito da Paz e Segurança”. A Comissão contribuiu para o financiamento 
e perícia desta realização. 
  

(iii) Apoio das instituições desportivas    
 

19. O desporto desempenha um papel crucial na reconstrução da paz. De facto, 
permite às crianças, mulheres e homens de sociedades devastadas a partilhar uma 
linguagem comum e um espírito de fair play que transcende divisões e divergências 
que derivam de conflitos. O poder do futebol para unir e inspirar foi visivelmente 
evidente durante a primeira Copa Mundial da FIFA em África, organizada em 2010 pela 
África do Sul. Simbolicamente, a Conferencia, em Kampala, incluiu o “Um Dia, um 
Golo” nos jogos de futebol nas actividades realizadas no âmbito da celebração do Dia 
da Paz.  
 
20. Neste contexto, gostaria de salientar os esforços incansáveis do Sr. Michael 
Essien, futebolista profissional ganiano que joga no Chelsea, no Reino Unido, e 
Embaixador da Paz da UA, na divulgação da mensagem de ‘Acção pela Paz ’ através 
do futebol. Na sua opinião, “o futebol é um jogo mágico, com uma capacidade 
extraordinária para mover povos e unir comunidades. Desenvolve a aprendizagem de 
cooperação, trabalho de equipa e solidariedade, motivando um objectivo comum, 
dentro ou fora do campo”. É neste contexto que ele trabalha para a organização de um 
jogo de futebol 11 de sessenta minutos entre uma equipa africana e uma equipa 
mundial, que reunirá ícones do futebol africano e mundial. De notar igualmente que, em 
conformidade com a decisão da Conferência, a Confederação do Futebol Africano 
(CAF) emitiu uma nota circular dirigida a todas as Federações de Futebol Nacionais de 
África, a fim de encorajá-las a organizar jogos de futebol para assinalar o Dia da Paz.  
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(iv) Seminário Consultivo sobre o Memorial dos Direitos Humanos  
 

21. No meu Relatório de Janeiro de 2010 submetido à Conferência sobre o Ano de 
Paz e Segurança em África, indiquei que, entre outras actividades previstas para 
celebrar o YoPS, a Comissão deveria "iniciar medidas para construir um memorial 
permanente para as vítimas de violações dos direitos humanos, incluindo o genocídio, 
na sede da União Africana". Tenho o prazer de informar que, de 15 a 16 de Novembro 
de 2010, a Comissão organizou em Adis Abeba, um seminário consultivo sobre o 
Memorial dos Direitos Humanos. O seminário permitir fazer uma reflexão sobre as 
formas do Memorial previsto - as mesmas podem variar de uma simples (a um trabalho 
de arte público) através de uma função de museu ou de educação, a uma instituição 
com actividades proactivas e em curso no domínio dos direitos humanos. Mais 
especificamente, e com base nas experiências internacionais e nacionais relevantes, 
especialmente em África, o seminário salientou as diferentes opções que a UA pode 
considerar para o esboço do Memorial. As recomendações do seminário estão em 
análise com vista a determinar as próximas medidas que devem ser tomadas.  
 
IV. ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS 
 
22. O Ano de Paz e Segurança não foi apenas um ano de actividades simbólicas e 
de sensibilização. Incluiu igualmente esforços substanciais com vista a pôr termo aos 
conflitos e manter a paz e segurança, No meu relatório de Janeiro, salientei algumas 
áreas em que a Comissão pretendia investir mais esforços, com vista a alcançar 
resultados tangíveis no terreno. Neste quadro, foram tomadas várias iniciativas. As 
mesmas incluem o seguinte:  
 

(i) Retiro de Alto Nível da UA sobre a Promoção da Paz, Segurança e 
Estabilidade em África   

 
23. Por iniciativa da Comissão da UA, e no quadro do programa de actividades do 
YoPS, um Retiro de Alto Nível sobre Promoção da Paz, Segurança e Estabilidade em 
África teve lugar no Cairo, Egipto, de 26 a 28 de Agosto de 2010. A primeira desta 
natureza, o retiro foi organizado em colaboração com o ministério dos Negócios 
Estrangeiros da República Árabe do Egipto, o Centro do Cairo de Formação sobre 
Resolução de Conflitos e Manutenção da Paz em África (CCCPA) e o Centro de 
Diálogo Humanitário (HD Centre), com o objectivo de dar mais ímpeto aos esforços 
com vista a pôr termo ao flagelo dos conflitos armados e crises políticas no continente 
africano e a consolidar a paz aonde foi alcançada. Reuniu funcionários seniores e 
enviados especiais/representantes da UA, CER/MR, Nações-Unidas, União Europeia, 
Liga dos Estados Árabes, Organização Internacional da Francofonia e Organização da 
Conferência Islâmica, bem como representantes dos membros permanentes do 
Conselho de Segurança da NU. O Malawi, na sua qualidade de Presidente da UA, e o 
Djibuti, Presidente da UA do Conselho de Paz e Segurança (CPS) durante o mês de 
Agosto de 2010, participaram igualmente na reunião. 
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24. Durante a reunião, os participantes dedicaram uma atenção particular às 
questões transversais relacionadas com a prevenção e resolução de conflitos bem 
como a reconstrução da paz. Nomeadamente: (i) mudanças inconstitucionais de 
governo, tendo em mente a determinação renovada da UA em abordar efectivamente 
este flagelo através de uma política de “tolerância zero” para golpes de estado, bem 
como para as transgressões das normas democráticas cuja repetição e persistência 
podia conduzir a mudanças inconstitucionais de governo; (ii) eleições relacionadas com 
violência e disputas, com o seu potencial para minar o processo de democratização em 
curso no continente; (iii) a paz, justiça e reconciliação e a necessidade de assegurar 
que estes três objectivos são prosseguidos de forma holística e reforçada mutuamente; 
(iv) desarmamento, desmobilização e reinserção, bem como a reforma do sector de 
segurança, que devia ser concebida para se adaptar às condições locais e cuja 
concretização sucedida é fundamental para a consolidação da paz; (v) gestão dos 
recursos naturais e partilha de bem-estar; e (vi) desafios ligados à implementação dos 
acordos de paz.  
 
25. Os participantes analisaram também as situações no terreno, identificando os 
desafios enfrentados, bem como a forma de intensificar os esforços em curso para 
fazer avançar com o processo de paz, segurança, estabilidade e reconciliação. Foi 
acordada uma atenção particular à: (i) Somália, Sudão (implementação do Acordo de 
Paz Global, -APG e à transformação democrática) e outras questões relacionadas; (ii) a 
Região dos Grandes Lagos e países afectados por actividades do Exército da 
Resistência do Senhor (LRA); (iii) África Ocidental (Níger, Guiné, Guiné-Bissau e Côte 
d’Ivoire); (iv) Sahara Ocidental e a faixa sahaliana. Ao analisar estas situações, os 
participantes reconheceram que muitos conflitos têm dimensões significativas a nível 
regional e internacional. Consequentemente, eles comprometeram-se em reforçar 
abordagens regionais sobre a manutenção e reconstrução da paz e aonde tais 
abordagens colaborativas não existem ainda, a fim de identificar a melhor forma em 
que as mesmas podem ser estabelecidas.   

 
26. O Retiro adoptou o ‘Apelo do Cairo para a Manutenção da Paz em África em 
2010 e além: Desenvolvimento de Estratégias Comuns e Reforço de Coordenação’ 
(Anexo III). Neste apelo, os participantes reiteraram que a responsabilidade da 
prevenção e resolução de conflitos, e reconstrução da paz cabe principalmente aos 
parceiros nacionais. Exortaram os mesmos a se apropriarem plenamente dos 
processos de paz nos seus países respectivos, e prometeram apoiá-los nos seus 
esforços e contribuir para o reforço das suas capacidades. A este respeito, eles 
enfatizaram a importância crucial de governação, respeito da legalidade, dotação justa 
de recursos entre todos os segmentos da população, e liderança nacional na 
prevenção de conflitos e promoção da paz sustentável. Eles realçaram igualmente a 
importância da reconstrução pós-conflito abrangente e o desenvolvimento de 
programas em países emergentes de conflitos, fundamentados em instrumentos e 
políticas relevantes das instituições da UA e da NU, e reforçá-las aonde não existem 
ainda.  
 
 
 



 
Assembly/AU/6(XVI) 

Pág. 8 
 
27. Os participantes reiteraram o seu compromisso e das suas respectivas 
organizações e instituições de tomarem medidas concretas no apoio ao YoPS, para 
concretizar o objectivo de uma zona livre de conflitos em África. Em particular, o retiro 
salientou a importância do Dia da Paz, e prometeram total apoio à cessação de 
hostilidades em todas as zonas de conflito e a consolidação da paz onde ainda não foi 
alcançada, bem como os outros objectivos do Dia da Paz tal como estipulado na 
decisão adoptada na Conferência em Kampala. 
 
28. Tendo em mente que a concretização de uma paz duradoira no continente 
requer uma coordenação estreita de esforços entre todos os parceiros, ambos ao nível 
operacional e estratégico, os participantes encorajaram a UA a organizar outro Retiro 
em 2011, e a institucionalizá-la em seguida. Eles acordaram ainda assegurar uma troca 
de opiniões e de informação regularmente, bem como a realização de acções comuns 
no terreno, entre todos os envolvidos nomeadamente a criação, se necessário for, de 
um fórum regional de mediadores, no âmbito do apoio de paz em África. 
 

(ii) Zona Livre de Armas Nucleares em África  
 

29. A Zona Livre de Armas Nucleares em África (Tratado de Pelindaba) de 1996 
constitui um instrumento essencial para a segurança colectiva em África. Em 4 de 
Novembro de 2010, a 1ª Conferencia dos Estados Partes do Tratado de Pelindaba foi 
organizada tal como se previa no Tratado, com vista a permitir a criação da Comissão 
Africana de Energia Nuclear (ACNE). A Conferência elegeu os membros da ACNE e 
endossou a decisão para a criação da Sede deste órgão na África do Sul. A 
Conferência expressou a convicção da UA de que a Zona Isenta de Armas Nucleares 
constitui um passo importante para o reforço do regime de não-proliferação, promoção 
da cooperação nos usos pacíficos da energia nuclear, promoção do desarmamento 
total e geral e reforço da paz e segurança ao nível regional e internacional. Fez um 
apelo aos Estados-Membros da UA que ainda não o fizeram para assinarem e 
ratificarem o Tratado de Pelindaba sem demora, e apelou aos referidos estados não 
africanos para acelerarem o processo de assinatura e ratificação pertinentes Protocolos 
do Tratado de Pelindaba e respeitarem todos os compromissos contidos no mesmo.  

 
(iii) Exercício Amani Africa 

 
30. O ciclo AMANI AFRICA é um ciclo de formação ao nível continental concebida 
para acelerar e validar o estado de preparação operacional da Força Africana em 
Estado de Alerta (FAEA), uma componente chave para a Arquitectura Africana de Paz 
e Segurança (APSA). O exercício AMANI AFRICA foi realizado em Adis Abeba, de 13 a 
29 de Outubro de 2010. Os resultados do Exercício e lições tiradas mereceram a 
atenção dos Ministros da Defesa, Protecção e Segurança durante a sua 4ª reunião 
realizada em Adis Abeba, a 7 de Dezembro de 2010, que foi precedida da 7ª reunião 
dos Chefes de Estado-Maior e Chefes de dos Serviços de Protecção e Segurança 
Africanos.  
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(iv) Missões do Conselho de Paz e Segurança (CPS) no terreno 
 

31. Na sua decisão de Janeiro de 2010 sobre o Ano de Paz e Segurança, a 
Conferência solicitou ao CPS para que realizasse actividades específicas de apoio ao 
YoPS, nomeadamente a realização de visitas ao terreno para apurar em primeiro lugar 
as realidades dos países afectados por conflitos no sentido de ser mais proactivo na 
análise de situações de conflitos potenciais e incipientes, permanecendo contudo 
envolvido em países emergentes de conflitos. 
 
32. Em conformidade com esta decisão, o CPS realizou missões no terreno na Côte 
d’Ivoire e no Sudão, de 28 de Setembro a 3 de Outubro de 2010 e de 15 a 17 de 
Dezembro de 2010, respectivamente. A missão na Côte d’Ivoire teve lugar no contexto 
da preparação das eleições presidenciais de 31 de Outubro de 2010, como parte da 
implementação do Acordo Político de Ouagadougou e seus Acordos Suplementares. O 
CPS aproveitou a oportunidade para encorajar as partes marfinenses a desdobrarem 
esforços no sentido de garantirem a conclusão sucedida do processo de paz no seu 
país. A missão ao Sudão tinha por objectivo reiterar o apoio da UA às partes 
sudanesas considerando que o seu país vivia uma fase muito crítica da sua história, 
com a realização do referendo de auto-determinação no sul do Sudão. A missão fez o 
possível para avaliar o estado de preparação do referendo, as medidas tomadas para a 
implementação das questões pendentes do APG, as negociações sobre as disposições 
pós-referendo e os esforços para encontrar uma solução duradoira para a crise no 
Darfur. 
 

(v) Declaração de Tripoli sobre a Eliminação de Conflitos em África, 
Promoção da Paz Sustentável e Plano de Acção  

 
33. A Comissão prosseguiu e intensificou os seus esforços para a implementação 
da Declaração de Tripoli e do Plano de Acção. Um relatório sobre as medidas tomadas 
neste sentido foi submetido à 249ª reunião do Conselho de Paz e Segurança, realizada 
ao nível dos Chefes de Estado e de Governo em Tripoli, Líbia, a 30 de Novembro de 
2010. Uma cópia do relatório figura junto no (Anexo IV). 

  
V. LICÕES TIRADAS 

 
34. Considerando que o Ano de Paz e Segurança está prestes a terminar, é tempo 
de reflectir sobre o impacto que estas iniciativas lançadas e os esforços feitos 
produziram e determinaram a via a seguir. É evidente que, a Campanha de Acção pela 
Paz captou uma atenção particular da UA. Demonstrou um interesse genuíno e 
compromisso dos parceiros no apoio aos esforços da UA para libertar o continente do 
flagelo dos conflitos.  
  
35. Este ano contribuiu também para despertar capitais adormecidas, ambos 
humanos e materiais, do qual a UA pode regozijar-se pela realização do objectivo de 
um continente em paz consigo mesmo. Virtualmente, todos os sectores da sociedade 
ficaram sensibilizados com as mensagens de paz divulgadas pela UA e os apelos de 
apoio para a sua concretização. A UA deve aproveitar o ímpeto já criado mantendo os 



 
Assembly/AU/6(XVI) 

Pág. 10 
 
seus esforços contínuos e a longo prazo para desenvolver a sua capacidade de 
canalizar a afluência das contribuições provando que África está preparada para a 
busca da paz. 

 
(i) Comunicação 

 
36. Ao longo do ano de 2010, a Comissão despendeu grandes energias e recursos 
para alcançar as instituições e cidadãos africanos: Governos, sector privado, 
organizações da sociedade civil (CSOs), grupos de reflexão, organizações de vocação 
religiosas, sector académico, bem como organizações internacionais activas em África. 
A estratégia de comunicação da UA produziu um impacto significativo, tal como 
exemplificado pelo sucesso do Dia da Paz, em particular, e em geral, as iniciativas 
espontâneas realizadas por indivíduos e instituições que marcaram o Ano de Paz e 
Segurança.  
 
37. A primeira lição tirada da experiencia do YoPS é simplesmente que a 
comunicação funciona. Manter contacto com o vasto público, fornecer informações 
regularmente sobre as actividades da UA, abrir espaços necessários para os parceiros 
interagirem com as instituições e descobrir as vias de apoiá-la constituem todas as 
medidas para incentivar as parcerias e forjar o seu apoio à UA. A população e as 
instituições africanas desejam participar nos nossos esforços. Devemos dizer-lhes 
como deverão fazê-lo. A UA deve fornecer orientação e actualizar informações, 
regularmente, para todos os parceiros se pretendemos promover criatividade e 
iniciativas e beneficiar plenamente da ajuda material, financeira e humana que nos foi 
disponibilizada. 

 
(ii) Contribuições dos Parceiros, parcerias e mobilização de recursos 
 

38. Uma mensagem importante do Ano de Paz e Segurança consistia no facto de 
que realçar a reconstrução da paz é da responsabilidade de todos: estados, 
organizações inter-governamentais, comunidades e indivíduos. Em conformidade, a 
Comissão permitiu facilitar o envolvimento de um conjunto de parceiros, em particular 
os actores não estatais. Construiu parcerias e recebeu apoio para várias actividades do 
Ano de Paz e Segurança em formas diferentes, nomeadamente:  
 

(a) OSC, Grupos de Reflexão e Instituições Académicas: 
 

- Em apoios singelos tais como a impressão massiva de material de 
comunicação; 

 
- Assistência técnica e material para a coordenação e organização dos 

eventos da UA; 
 
- Disponibilização de recursos humanos (internos, consultores, 

peritos); 
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- Organização de conferências, simpósios, formação e workshops 
focalizando questões de paz para várias audiências; e 

 
- Iniciação de programas de educativos Paz.  

 
(b) Sector Privado:  

 
- Contribuições financeiras para as actividades da UA nos países onde 

trabalham; e 
 
- Utilização dos seus próprios canais de comunicação para divulgar as 

mensagens do Ano de Paz e Segurança. 
 

(c) Media: 
 

- Formação dos profissionais dos media sobre as actividades da UA no 
sector da paz e segurança; 

 
- Cobertura dos eventos da UA sobre paz e segurança; 
 
- Divulgação de mensagens do Ano da Paz e Segurança nos media 

nacionais; e 
 
- Educação cívica sobre paz. 

 
 

39. Com estas parcerias sucedidas, a UA conseguiu benefícios e eficácia 
reagrupando em outros actores’ competência e vantagens comparativas, para alcançar 
os seus próprios objectivos. Também pusemos em prática a ideia de trabalhar de 
maneira harmonizada, com uma multiplicidade de parceiros para um objectivo comum. 
O Ano de Paz e Segurança gerou um ímpeto poderoso e focalizado para a paz, que 
deve ser mantido. Os métodos de trabalho de inovação desenvolvidos como um 
resultado desta experiência deviam ser mantidos e institucionalizados.  

 
(iii) Liderança  

 
40. Como parte do programa de actividades do YoPS, muitas pessoas em posições 
de liderança no continente fizeram esforços enormes para defender a causa da paz em 
África. A Comissão envolveu modelos e celebridades, desportistas, jovens e idosos, 
músicos, artistas, escritores, líderes espirituais para inspirar e mobilizar os Africanos a 
agir pela paz. A Caravana da Paz, que atravessou cerca de 10 países para divulgar as 
mensagens de paz nas cidades e aldeias africanas mais remotas, é outro testemunho 
do papel dos jovens na reconstrução da paz. É evidente que os sucessos registados 
são resultado do envolvimento individual a todos os níveis. Os líderes em todas as 
comunidades desempenharam um papel chave na mobilização de apoio popular e 
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institucional para a paz. Contudo, é fundamental que todos os actores referidos 
permaneçam envolvidos para que a paz seja uma realidade em todo o continente. 

 
VI. VIA A SEGUIR 
 
41. A Campanha de Acção pela Paz é um sucesso. Criou-se um ímpeto através do 
continente em redor da questão da paz. Os Africanos e não africanos no continente 
investiram na Campanha, por conseguinte criando um movimento continental para agir 
pela paz em África. O continente expressou genuinamente o seu apoio ao 
compromisso renovado da sua liderança em lidar de uma vez por todas com o flagelo 
do conflito em África através de vários meios, incluindo ofertas de apoio à Campanha, 
iniciativas individuais e acima de tudo, a observância do Dia da Paz tal como 
determinado pela Conferência da União. A maior parte dos Estados-Membros e 
organizações governamentais e não governamentais apropriaram-se da mensagem 
“Acção pela Paz” , integrando-a nas suas declarações e discursos, ostentando-as nos 
seus próprios materiais de comunicação e nos locais de encontros, o que revela de 
facto que a campanha foi levada seriamente. As expectativas são grandes em relação 
à continuidade de se manter esforços até que a paz se torne uma realidade em todo o 
continente. Espera-se igualmente que o investimento crescente da UA nos esforços de 
reconstrução de paz trarão dividendos no futuro próximo, e os povos manter-se-ão 
determinados em juntar-se à UA para alcançar este objectivo. A campanha de Acção 
pela Paz deve continuar e ser intensificada.  
 
42. As recomendações submetidas abaixo constituem os elementos centrais de uma 
estratégia de campanha a longo prazo. Embora os objectivos da Campanha da Acção 
pela paz permaneçam os mesmos, a estratégia foi refinada no sentido de focalizar em 
redor dos elementos seguintes: institucionalização do Dia da Paz, comunicação, 
parcerias com parceiros, mobilização de recursos no continente, apoio às actividades 
de reconstrução de paz realizadas em África, reforço de capacidade de instituições 
académica africanas, e educação sobre a paz. 

 
(i) Dia da Paz 

 
43. Tal como previsto desde o início da Campanha, o Dia da Paz proporcionou um 
ponto de encontro único para África demonstrar que a paz é possível em África e que a 
paz salva vidas. A celebração do Dia da Paz ajudou igualmente para o reforço do 
argumento de que a paz é crucial e que benefícios se podem tirar dela. O objectivo 
desta actividade é de pôr a paz em prática, através de um momento de colaboração 
colectiva de unidade, para desmistificar a reconstrução da paz e retratá-la como 
responsabilidade de todas as comunidades e de todos os indivíduos. A observância 
deste Dia, através do continente, levará muito tempo a divulgar a cultura da paz. Em 
cada um dos 53 Estados-Membros, o Dia da Paz, a partir de agora, devia ser 
observado, em conformidade com a decisão de Kampala.  
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44. Para uma celebração sucedida ao nível continental, requer-se coordenação, 
sincronização e cobertura dos media dos programas nacionais do Dia da Paz. Por 
conseguinte, recomenda-se que os Estados-Membros, CERs/MR, organizações 
parceiras e outros parceiros designem, o mais breve possível, os pontos focais que 
coordenarão as actividades nacionais em ligação com a Comissão.  
 

(ii) Comunicação e sensibilização 
 
45. Tal como debatido acima, as realizações registadas durante a campanha do Ano 
de Paz e Segurança derivam essencialmente do resultado da comunicação efectiva e 
estratégia de sensibilização. Durante a primeira parte da campanha, foi criado um 
Secretariado numa base ad hoc; era composta de funcionários do Departamento de 
Paz e Segurança e com a assistência de uma agência de comunicação. Não obstante 
as realizações da Campanha, a falta de recursos humanos representou um grande 
desafio, tornando difícil reverter uma série de oportunidades em acções concretas, 
levar a campanha ao nível das comunidades de base nos Estados-Membros, e dar 
respostas a todas as dúvidas e ofertas de parcerias e contribuições. 
 
46. Por conseguinte é, importante que se crie uma estratégia de sensibilização e 
uma comunicação a longo prazo, e para tal devem ser mobilizados recursos humanos, 
técnicos e materiais para apoiar a Campanha. É igualmente importante que os 
Estados-Membros providenciem espaço livre e tempo de antena nos seus medias 
nacionais, Rádio, TV, Imprensa e sites para permitir que a campanha da Acção pela 
paz alcance todos os cidadãos africanos. 
 

(iii) Parcerias com Parceiros 
 
47. Embora a UA, no decurso da Campanha tenha construído parcerias com vários 
parceiros, ainda resta muito por fazer. O objectivo de possibilidades é vasto e o desejo 
de colocar recursos á disposição da UA é uma realidade. Nos próximos meses, devem-
se envidar esforços para definir uma estratégia a fim de explorar recursos dos parceiros 
africanos, em particular o sector privado e a sociedade civil. 
 

(a) Sector Privado 
 

48. África possui hoje em dia um sector privado florescente e dinâmico. As 
Telecomunicações, sistema bancário, seguros, aviação, extracção mineira, companhias 
petrolíferas, media privadas, bem como o sector industrial, fornecem uma série de 
oportunidades para a parceria no sector da paz. A Comissão prevê a organização de 
consultas com o sector privado africano, para identificar as vias através das quais as 
empresas podem contribuir para os esforços de paz no continente, incluindo 
contribuições financeiras. A este respeito, a Comissão procurará o apoio do Banco de 
Desenvolvimento Africano, CEA, NU e outros parceiros para definirem uma estratégia e 
mecanismo apropriados.    
 

(b)  OSC, Grupos de Reflexão e Organizações de Vocação Religiosa  
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49. Com base nas pertinentes disposições do Acto Constitutivo da UA e do 
Protocolo do CPS, a Comissão prevê o lançamento de um fórum anual com as OSC, 
que servirá de plataforma para a interacção entre a UA e a sociedade civil na área de 
paz e segurança. Espera-se que o fórum facilitará a contribuição destas organizações 
na busca da paz. Além disso, o fórum permitirá criar um espaço para a troca das 
melhores práticas e experiências. 
 

(iv) Educação sobre a Paz  
 
50. Cimentar uma cultura de paz em sociedades africanas, educando as gerações 
dos jovens africanos sobre o valor da paz como uma condição sine qua non para a 
consolidação dos progressos alcançados e a promoção da paz sustentável. O Plano de 
Aprendizagem que foi ensinado nas escolas africanas no Dia da Paz constitui um 
instrumento útil de consciencialização. Devia-se pôr em prática uma estratégia a longo 
prazo para garantir que, em todas as instituições académicas africanas, a paz se torne 
parte do programa. Para esse fim, a Comissão recomenda que os sistemas nacionais 
de educação africanos desenvolvam planos de aprendizagem sobre a paz para ser 
instruído a todos os níveis e apela os Estados-Membros para alargarem a cooperação 
necessária. 
 

(v) Apoio às Instituições Académicas 
 

51. Na Declaração de Tripoli, os Chefes de Estado e de Governo, realçaram que 
fazer e manter a paz e a segurança constituem igualmente um desafio intelectual, 
comprometeram-se em reforçar a capacidade das universidades africanas e 
instituições de pesquisa para explorar a natureza dos conflitos africanos, a fim de 
investigar os sucessos e as falhas nos esforços de resolução de conflitos, e alcançar 
soluções centradas em África. Para esse fim, deviam-se intensificar esforços, 
cimentados nas medidas já tomadas, incluindo o apoio alargado ao Instituto de Estudos 
de Paz e Segurança da Universidade de Adis Abeba e a iniciativa em curso para a 
criação na universidade de Adis Abeba, da nomeação especial de um professor da UA, 
cujo principal objectivo será fornecer uma perspectiva de escolaridade africana distinta 
sobre questões urgentes no domínio de paz e segurança, integração socioeconómica e 
outras questões relevantes. 
 

(vi) Apoio às actividades de reconstrução da paz realizadas em África  
 
52. A Comissão continuará a intensificar esforços de apoio à reconstrução da paz no 
continente. A este respeito, e com vista a forjar a coordenação ambos ao nível 
estratégico e operacional, a Comissão pretende institucionalizar o retiro de Alto Nível 
do Cairo, que será realizado numa base anual.  
 

(vii) Mobilização de Recursos 
 

53. Na Declaração de Tripoli, os Chefes de Estado e de Governo comprometeram-
se em aumentar substancialmente a contribuição dos Estados-Membros’ para o Fundo 
de Paz para que África invista verdadeiramente nos esforços em curso para promover 
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a paz, segurança e estabilidade no continente. A este respeito, eles solicitaram à 
Comissão para tomar as medidas necessárias com vista ao aumento da transferência 
estatutária do orçamento regular da UA para o Fundo de Paz de 6 para 12%. Eles 
encorajaram também todos os Estados-Membros disponíveis para fazerem 
contribuições voluntárias para o Fundo de Paz. Subsequentemente, os órgãos políticos 
competentes da UA decidiram implementar gradualmente este aumento durante um 
período de três anos, começando a partir de 2011. Ao mesmo tempo, a Comissão 
prosseguiu os seus esforços com vista a garantir apoio da Nações Unidas, através de 
contribuições avaliadas, para as operações da UA realizadas com o consentimento do 
Conselho de Segurança, embora continuando a contar com o apoio prestado pela UE, 
ao abrigo da Facilidade de Paz Africana (APF), bem como através de outros parceiros 
bilaterais e multilaterais.   

 
54. Ao mesmo tempo, África não pode continuar incessantemente e opressivamente 
a depender da ajuda externa para a promoção da paz e segurança no continente, 
tendo em conta que esta situação mina a eficácia dos esforços da UA, devido à falta de 
gestão e flexibilidade inerente às contribuições voluntárias, e a apropriação real das 
iniciativas. A este respeito, não se pouparão esforços para mobilizar recursos do 
continente, nomeadamente através do sector privado, indivíduos e outros parceiros. 
 
55. Não poderia concluir sem manifestar o meu sincero apreço aos Estados-
Membros, CER/MR e outras instituições relevantes, sociedade civil, sector privado, 
homens e mulheres pela sua devoção e apoio, sem o qual as concretizações 
alcançadas não teriam sido possíveis. Gostaria igualmente de agradecer aos parceiros 
da UA pelo seu apoio e compromisso na busca de paz no continente. Já que 
embarcamos num programa de sustentabilidade para consolidar as conquistas feitas, 
gostaria de fazer um apelo a todos para permanecerem envolvidos e continuarem a 
aumentar a ajuda requerida.   
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DIA INTERNACIONAL DA PAZ, 21 DE SETEMBRO DE 2010 

 
Mensagem de Jean Ping, Presidente da Comissão da União Africana,  

por ocasião do Dia da Paz 
 

Nós  celebramos  hoje  o  Dia  Internacional  da  Paz  (Dia  da  Paz)  proclamado  pelas 
Nações Unidas. Todos os anos desde 1982, o Dia da Paz  tem  sido um ponto de encontro 
permitindo  às Nações Unidas  e  aos  seus  Estados‐Membros, mas  igualmente  à  sociedade 
civil,  ao  sector  privado  e  aos  cidadãos  comuns,  de  conjugarem  os  seus  esforços  para 
promover a paz no mundo. Hoje em dia, o continente africano junta‐se ao resto do mundo 
para assinalar o Dia da Paz. 
 

Este ano, o dia da paz reveste‐se de uma  importância particular para os Africanos. 
Consciente da necessidade de  superar efectivamente o desafio da paz  e da  segurança,  a 
União Africana, durante a sua sessão especial sobre a análise e resolução de conflitos em 
África, em Tripoli a 31 de Agosto de 2009, proclamou o Ano de 2010 como «Ano da Paz e 
Segurança  em  África».  Os  Chefes  de  Estado  e  de  Governo  tomaram  colectivamente  o 
compromisso seguinte: 
 

«…Nós estamos determinados a acabar de uma vez por todas com o flagelo de 
conflitos  e  violência  no  nosso  continente,  reconhecendo  os  nossos  erros  e 
lacunas,  valorizando  os  nossos  recursos  e  potencial  humano  e  não 
descuraremos  com  o  avanço  da  agenda  de  prevenção  de  conflitos,  o 
restabelecimento  e  a  manutenção  da  paz  bem  como  a  reconstrução  pós‐
conflito.  Como  dirigentes,  não  podemos  simplesmente  legar  o  fardo  dos 
conflitos à geração vindoura de Africanos.» 

 
Os  conflitos  permanecem  uma  realidade  dolorosa  em  diferentes  partes  do 

continente.  O  custo  humano  é  enorme,  e  os  sofrimentos  que  eles  engendram  não  se 
limitam  unicamente  aos  combatentes;  na  realidade,  há  cada  vez  mais  gente, 
particularmente  mulheres  e  crianças,  a  morrer  de  consequências  de  conflitos  do  que 
propriamente da violência directamente ligada a este flagelo. O custo económico é também 
devastador, com estimativas prudentes que  indicam uma perda económica global de cerca 
de 300 milhões de dólares, desde 1990, pelos países  africanos  afectados por  conflitos.  É 
evidente  que  os  conflitos  constituem  hoje  em  dia  um  dos  maiores  obstáculos  para  o 
desenvolvimento em África. 
 

A  fim de melhorar o nível de  vida das populações  africanas e eliminar  a pobreza, 
devemos pôr termo ao flagelo dos conflitos. Sem paz, não poderemos erradicar a pobreza. 
Em  outros  termos,  a  paz  é  uma  condição  prévia  para  qualquer  empreendimento  de 
desenvolvimento sustentável. 
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Durante  a década passada, os  dirigentes  africanos  tomaram medidas  importantes 
para superar, de forma global e sistemática, o desafio da prevenção, gestão e resolução de 
conflitos no continente. Graças a estes esforços, a situação  tem vindo a melhorar. Temos 
registado  menos  conflitos  actualmente  em  comparação  com  os  meados  de  1990,  mas 
entretanto não podemos descurar os nossos esforços enquanto não restabelecermos a paz 
nos quatro cantos do nosso continente. 
 

O compromisso dos nossos dirigentes de trabalhar em prol da paz é sem reservas. 
Contudo, a busca da paz não pode ser apenas apanágio dos homens políticos, governos e 
organizações  internacionais.  A  paz  deve  ser  promovida  também  através  de  parcerias 
inovadoras  e  abertas  a  todos  os  níveis.  Só  quando  todos  os  homens  e mulheres  deste 
continente, a  sociedade  civil e o  sector privado  conjugarem os  seus esforços  com os dos 
Governos e das organizações  internacionais competentes é que a paz  será uma  realidade 
duradoira. 
 

O alcance da paz, da segurança e da estabilidade em  todo o continente africano é 
manifestamente um empreendimento que durará muitos anos. Contudo, o Ano da Paz e da 
Segurança, e o Dia da Paz  em particular  constituem uma oportunidade  sem precedentes 
para os Governos,  cidadãos e  instituições do  continente, em parceria  com a  comunidade 
internacional, unirem esforços e trabalharem para a realização de um objectivo comum – a 
PAZ. 
 

O Dia  da  Paz  dá‐nos  a  oportunidade  para  fazermos  o  ponto  de  situação  sobre  o 
caminho  percorrido,  celebrar  as  nossas  conquistas  alcançadas  arduamente,  apreciar 
dignamente  a  paz  da  qual  desfrutamos,  e  honrar  aqueles  que  consagraram  a  sua  vida  à 
resolução  de  conflitos  e  à  promoção  da  segurança  no  nosso  continente  –  diplomatas, 
soldados  da paz,  agências  humanitárias,  empresas  e particulares  de  todos os  horizontes. 
Todos nós temos um papel a desempenhar e uma contribuição a fazer para pôr termo aos 
conflitos e consolidar a paz aonde a mesma já foi restaurada. 
 

O  dia  da  Paz  é  igualmente  uma  ocasião  para  todos  nós  –  independentemente 
daquilo que  somos ou onde nos encontramos – de  contribuir para  a promoção da paz e 
comemorar no nosso ambiente profissional, no seio familiar, nas nossas comunidades, nos 
nossos países e no nosso continente. Todos nós temos o dever de agir pela paz. 
 

Que hoje, cada um de nós faça algo para contribuir para a promoção da paz ‐ fazer 
qualquer  coisa  para  convencer  aqueles  que  estão  implicados  em  conflitos,  que  o  nosso 
compromisso  pela  paz  é  irreversível,  fazer‐lhes  compreender  que  não  descuraremos  os 
nossos  esforços  enquanto  as  suas  armas  não  forem  totalmente  silenciadas,  até  que  os 
campos de refugiados forem evacuados por aqueles que lá habitam e que deverão regressar 
aos  seus  lares,  e  até  quando  as  salas  de  aula  se  encherem  de  crianças  determinadas  a 
aprender e a satisfazer o seu imenso potencial. 
 

Imploro a cada um de vós de se absterem hoje que qualquer acto de violência e dar 
às nossas  crianças  a  esperança de um  futuro melhor. Convido‐vos  a  fazer  tudo  ao  vosso 
alcance para que a paz seja uma realidade. 
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QUADRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR OCASIÃO DO ANO DA PAZ E SEGURANÇA EM ÁFRICA (JULHO – DEZEMBRO DE 2010) 
 

No. Estados 
membros 

Actividades realizadas por ocasião do Ano da Paz e Segurança 
(Julho-Dezembro de 2010) 

Actividades realizadas por ocasião do Dia Internacional 
da Paz, dia 21 de Setembro de 2010 

1. Argélia  
 

- Um selo especial para comemorar o Ano de Paz e Segurança foi 
emitido em 18 de Agosto. 

- A «Chama da Paz" percorreu o território argelino graças à União 
Nacional dos Escuteiros da Argélia (SMA), que organizou grandes 
manifestações nas principais cidades do país.  

- O Presidente Abdelaziz Bouteflika dirigiu uma 
mensagem à Nação 
- As escolas argelinas celebraram o Dia da Paz 
- O ACNUR visitou diferentes escolas frequentadas por 
crianças refugiadas, e realizaram-se debates sobre a paz, 
conflitos e resolução de conflitos. Os refugiados idosos 
foram convidados a partilhar com as crianças as suas 
experiências de guerra e conflitos. 
 

2. Benin No quadro das celebrações do 50º aniversário da Independência do 
Benin e do Ano da Paz, um colóquio internacional sobre os 50 anos 
das independências africanas teve lugar de 16 a 20 de Novembro. 
 

 

3. Burkina Faso A Chama da paz circulou pelo país, até Bobo Dioulasso, por ocasião 
do 50º aniversário da independência do Burkina-Faso. 
 

 

4. Burundi  A UNICEF organizou um concurso de desenho e de poesia para 
crianças, bem como peças de teatro interpretadas por crianças 
desmobilizadas demonstrando a sua vida em conflitos armados, 
assim como um jogo de futebol, manifestações culturais e um 
concurso de canções. 
 
Entre 14 e 21 de Setembro, a Missão da UA no Burundi organizou 
concursos de desenho para crianças, conferências de imprensa, uma 
marcha pela paz, e recebeu a Caravana da Paz. 
 
Uma exposição de fotos foi organizada em conjunto com a CIRGL e a 
OMS. 
 
O Burundi acolheu a Caravana da Paz, que: 

A comunidade internacional e diversos grupos da 
sociedade civil estiveram reunidos no estádio Prince 
Louis Rwagasoreq, em Bujumbura, para uma cerimónia 
por ocasião do Dia da paz organizada pelo ACCORD, 
Governo do Burundi, Organização das Nações Unidas, 
União Africana e o Secretariado da  Conferência 
internacional sobre a região dos Grandes Lagos (CIRGL). 
Durante a cerimónia, o Ministro da Solidariedade do 
Burundi, o Secretário Executivo da CIRGL e o 
Representante Especial da UA proferiram um discurso e 
observaram um minuto de silencio. As festividades 
terminaram com um jogo de futebol consagrado ao 
tema «Jogar pela paz » em honra do Dia da Paz. As 
equipas foram dirigidas pela legenda argelina do futebol 
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- Participou no Congresso da fé Bahai para sensibilizar a população 
sobre a paz e iluminou a Chama da paz; 

- Participou em espectáculos culturais. 

e Embaixador da União Africana para a Paz, Rabeh 
Madjer. 
 
O pessoal do ACCORD em Bujumbura acendeu uma vela 
simbolizando a solidariedade e o compromisso para com 
a divisa do ACCORD "Apoiemos a paz em África». O 
pessoal reuniu-se de tarde para debater sobre a paz em 
África. 
 

5. Camarões   O ACNUR prestou uma ajuda humanitária suplementar 
às populações refugiadas mais vulneráveis, tal como 
mulheres, crianças e idosos, e organizou sessões 
públicas de sensibilização sobre o Dia da Paz e o 
restabelecimento da paz. 
 

6. República  
Centro-
Africana 

 Decorreram celebrações na Assembleia Nacional, onde 
se fizeram exposições sobre a paz e foi observado um 
minuto de silêncio. E ainda: 
 
Organização de uma Marcha pela paz em Bangui. 
 
Realização de um jogo de futebol. 
 
Distribuição de ajuda humanitária. 
 
Ensino do plano de aprendizagem sobre a paz nas 
escolas. 
 
Organização de uma gala.  
 

7. Chade O Gabinete de Ligação da UA no Chade realizou as actividades 
seguintes: 
- a 13 de Setembro, um ateliê de meio-dia sobre a paz foi organizada; 
- a 14 de Setembro, teve lugar uma cerimónia de plantação de 
árvores na "Cintura verde" ; 

Uma caravana da paz circulou em N’Djaména com 
grupos musicais locais e dançarinos. De tarde, uma 
competição de futebol foi organizada opondo antigos 
combatentes aos civis.  
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- de 15 a 18 de Setembro, e no quadro da resolução  1325, foi 
organizado um atelier sobre mulheres. 
 
O Representante da UNICEF participou na cerimónia de abertura da 
Semana da Paz no Ministério dos Negócios Estrangeiros. A 19 de 
Setembro, o Representante da UA leu a mensagem sobre o Ano da 
Paz durante uma reunião do pessoal 
 

 

8. Comoros A Chama da paz foi iluminada na cidade de Anjouan, a 6 de Julho, por 
ocasião do 35º aniversário da independência nacional. 
 
Uma caravana da Paz circulou em Anjouan, a 19 de Setembro, e 
organizou-se um torneio de basquetebol. A caravana da paz 
prosseguiu a sua tournée em Mohéli, a 19 de Setembro, onde 
decorreu igualmente uma maratona. 

A Chama da paz foi iluminada em Moroni, onde os 
responsáveis governamentais, representantes da UA e 
das Nações Unidas proferiram um discurso e observaram 
um minuto de silêncio. 
 
Um minuto de silêncio foi observado nas escolas.  
 

9. Côte d’Ivoire  

 

O plano de aprendizagem sobre o tema Acção pela paz 
foi ensinado nas escolas nacionais. 
 
Um minuto de silêncio foi observado em memória 
daqueles que perderam a vida devido à violência em 
África. 
 
Organizaram-se actividades desportivas e de assistência 
humanitária. 
 
Uma conferência sobre a paz e segurança e sobre o 
processo eleitoral foi igualmente organizada. 
 

10. Djibouti  
 

 O ACNUR organizou manifestações culturais com 
refugiados sobre o tema Acção pela paz. Os responsáveis 
da comunidade dos refugiados proferiram discursos 
nesta ocasião. 

11. Egipto Retiro de alto nível sobre a promoção da paz, segurança e da 
estabilidade em África organizada pela União Africana no Cairo, de 26 
a 28 de Agosto. O Retiro adoptou o «Apelo do Cairo pela Paz". 

O ACNUR e a Delegação permanente da UA junto à Liga 
dos Estados árabes organizaram eventos em conjunto 
compreendendo alocuções e espectáculos culturais para 
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Os Correios egípcios emitiram um selo especial. 
 
O Movimento internacional das Mulheres para a Paz de Suzanne 
Moubarak organizou um "Fórum de diálogo político africano sobre as 
mulheres, a paz e a segurança", de 23 a 25 de Novembro de 2010 
 

marcar o Ano da Paz, com a participação de refugiados e 
requerentes de asilo 

12. Etiópia O Ministério Federal da Saúde da Etiópia e o Estado Regional 
Somali, em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, 
organizaram uma manifestação pública na cidade de Jijiga alusivo ao 
tema: "Paz, Saúde e Desenvolvimento", a 21 de Dezembro de 2010 
 
O Gabinete da Oxfam Internacional em Adis Abeba facilitou a 
produção de materiais de comunicação sobre o Ano da Paz, incluindo 
brochuras e outros documentos. 
 
A Comissão da UA organizou um jogo de futebol a 18 de Setembro 
entre o pessoal da UA e o corpo diplomático em Adis Abeba. 
 
O Urgent Action Fund e a Oxfam organizaram, de 6 a 8 de Setembro, 
em Adis Abeba, um ateliê sobre o tema Acção pela paz: Melhorar a 
participação das mulheres no domínio da paz e segurança em África. 
 

O Plano de aprendizagem sobre o tema Acção pela paz 
foi ensinado nas escolas nacionais e internacionais em 
Adis Abeba. 
 
Adis Abeba acolheu um concerto pela paz no Teatro 
nacional. Este concerto foi organizado em conjunto pelas 
Comissões da União Africana e da União Europeia. 
 
O ACNUR organizou manifestações culturais e 
desportivas sobre o tema «Acção pela Paz», em 
colaboração com as autoridades locais, no campo de 
Fugnido. 
 
Uma vigília com velas foi organizada pelo ISS, a 20 de 
Setembro de 2010, no Meskel Square, na presença de 
responsáveis locais. 
 
Uma cerimónia sobre o Dia da Paz foi organizada pelo 
ISS no Hotel Sheraton. Foram lidas mensagens por esta 
ocasião por representantes da União Africana, IGAD, 
líderes religiosos, Governo etíope, Instituto 
internacional etíope para a paz. 
 
 
O Gabinete do ISS em Adis Abeba observou um minuto 
de silêncio. 
 
A escola alemã, grega, italiana e a escola de St. Joseph 
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celebraram o dia consagrado ao tema Acção pela Paz. 
 
A escola alemã organizou um seminário inter-cultural 
para a juventude sobre o «estado da paz em África», 
com o apoio da União Africana e de Friedrich-Ebert-
Stiftung. 
 
A Iniciativa inter-religiosa para a Paz leu uma 
mensagem de paz durante a cerimónia organizada pela 
Comissão da UA e concedeu-lhe o Prémio da Paz para o 
ano de 2010. 
 
A Oxfam Internacional lançou um programa de 
formação conjunto com a CIDO, subordinado ao tema 
«Conhecer melhor a UA". 
 
A Comissão da UA organizou uma manifestação na 
presença do corpo diplomático e de responsáveis 
governamentais, durante a qual foram proferidos 
discursos por altos responsáveis. O exercício Amani 
Africa foi apresentado, e um minuto de silencio 
observado. 
 

13. Guiné-Bissau  A Chama da Paz foi iluminada por ocasião do aniversário da 
independência nacional, a 24 de Setembro. 
 

O plano de aprendizagem ‘Acção pela Paz ’ foi ensinado 
na escola secundária de Bissau pela Embaixadora da UA 
para a Paz, Chiziane Paulina, a 22 de Setembro. Um jogo 
de futebol foi igualmente organizado. 
 
 

14. Quénia A segunda Conferência panafricana de Dança e o Festival para a Paz 
foram organizados em Dezembro de 2010, no Centro internacional de 
Conferencias de Kenyatta. 
 
A IGAD organizou um atelier sobre o tema desafios e perspectivas 
sobre as questões de paz e segurança na região da IGAD, em Nairobi, 

Uma conferência pública foi organizada pela AMISOM a 
20 e 21 de Setembro, durante a qual fez-se uma 
declaração conjunta da AMISOM e da IGAD sobre o 
processo de paz na Somália. Foi observado um minuto 
de silêncio. 
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de 22 a 24 de Novembro. 
 
O Quénia recebeu a Caravana da Paz, conduzida pelo Dia da Paz, de 
1 a 9 de Agosto de 2010: 

- Cerimónia de acolhimento organizada pelo Ministro da 
Juventude e do Género; 

- o Ministério da Juventude e do Género, bem como o 
Representante do PNUD conduziram o Dia da Paz na 12ª  
celebração do escutismo mundial, em  Roselyn Scout 
Ground ; 

- Plantação de árvores da paz na floresta de Ngong ; 
- A Embaixada da Etiópia no Quénia forneceu locais e 

instalações para a caravana. 
 

O HCR conduziu actividades de sensibilização sobre a paz 
no campo de refugiados de Kakuma, bem com 
actividades cívicas e culturais. 
 
O Gabinete Inter-Africano de Recursos Animais lançou 
uma campanha de sensibilização para o pessoal, 
fornecendo informações sobre o Ano da Paz e Segurança 
em África. O Gabinete observou igualmente um minuto 
de silêncio às 10h00 GMT. 

15. Lesotho A 19 de Novembro, Sua Majestade o Rei Letsie III do Lesoto conduziu 
os membros do Governo, o Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça, parlamentares, representantes de partidos políticos, líderes 
religiosos, o corpo diplomático, dignitários do Estado, bem como 
milhares de cidadãos, à cerimónia de iluminação da Chama da Paz e à 
marcha da paz na capital, Maseru. A marcha conheceu o seu apogeu 
com uma cerimónia marcada por espectáculos culturais, discursos, 
compreendendo os do Rei, do Primeiro-Ministro, do Presidente da 
Comissão da UA, do Representante do Secretário-Geral da ONU e dos 
líderes religiosos. Um banquete real para o corpo diplomático e os 
dignitários dos diferentes países foi igualmente oferecido pelo Rei. 
 

 

16. Libéria  A Chama da Paz foi iluminada a 16 de Setembro. 
No Dia da Criança Africana, a 16 de Junho, o Gabinete de Ligação da 
UA na Libéria fez um apelo aos diferentes actores referidos a se 
unirem para que a paz seja uma realidade. A 21 de Julho, decorreu 
uma apresentação sobre o Dia da Paz e Segurança em África. 
 
Por ocasião do Dia da União Africana, a 9 de Setembro, o 
Representante Especial do Presidente da Comissão organizou uma 
recepção para os Embaixadores africanos na Libéria. 

A 14, 16 e 21 de Setembro, foram difundidas emissões 
radiofónicas sobre o Ano da Paz. Peritos da UA e da 
MINUL estiveram presentes para fazer esclarecimentos 
sobre o Ano da Paz e Segurança. 
 
O Gabinete de Ligação da UA na Libéria e a MINUL, em 
colaboração com o Governo da Libéria, organizaram uma 
cerimónia comemorativa, de 14 a 21 de Setembro. 
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A MINUL difundiu uma emissão na rádio a 14 de Setembro sobre o 
Ano da Paz. Representantes da UA assistiram à emissão. 
 
A 16 de Setembro, a Chama da Paz foi acesa, cuja cerimónia foi 
seguida de um desfile nas ruas de Monróvia, que terminou no estádio 
‘Antoinette Tubman’ onde decorreu um torneio de futebol 
organizado pela MINUL. 
 
A organização ‘Femmes Africa Solidarité’ organizou uma reunião 
nacional sobre a Resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU. 
 

Um desfile foi organizado por soldados da MINUL, a 21 
de Setembro, seguido de um minuto de silêncio. 
 
Um fórum debate teve lugar na Universidade da Libéria. 
 
 

17. Líbia O ACNUR distribuiu o memorando sobre o Ano da Paz publicado pela 
União Africana 

As escolas foram convidadas a ensinar e dar 
esclarecimentos sobre o Ano de paz em África. 
 
Brochuras foram impressas e distribuídas. 
 
O trânsito rodoviário foi interrompido às 10h00 GMT 
para se observar um minuto de silêncio. 
 
O NARC convidou os adidos militares africanos em 
Tripoli para a cerimónia consagrada ao Dia da Paz. 
A CEN-SAD organizou na Líbia, um ateliê sobre o seu 
Mecanismo de prevenção de conflitos. 
 

18. Malawi  
 

O Malawi acolheu a Caravana da Paz em Agosto de 2010: 
- cerimónia de boas-vindas dirigida por representantes do distrito de 
Karonga, Ministério da Juventude, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, e o Escritório da UA para a região da África Austral. 
 
- Em Lilongwe, as actividades organizadas incluíram a plantação de 
árvores da paz, a iluminação da Chama da Paz e uma marcha pela 
Paz. 
 
- Os medias nacionais cobriram as actividades da Caravana da paz e 

O ACNUR, a UA, a SADC e o Governo do Malawi 
comemoraram o dia da Paz organizando diferentes 
eventos nos quais os refugiados foram convidados. 
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realçaram os esforços envidados. 
 

19. Mali  Um colóquio do Fórum dos Editores africanos sobre os media e os 
desafios à paz em África foi organizado em Bamako, a 14 e 15 de 
Outubro. 
 

 

20. Maurícias 12 Ateliês /conferências organizados pela polícia tiveram lugar entre 
15 de Setembro e 11 de Outubro. 475 Agentes da polícia participaram 
nos ateliês, que foram conduzidos pela Força Móvel especializada que 
participou nas operações/missões de manutenção de paz da ONU. 
 
Os agentes de polícia fizeram apresentações sobre as acções da UA 
na promoção da paz, segurança e estabilidade no continente e a 
contribuição das Maurícias para estas actividades. Estas actividades 
foram realizadas durante o mês de Setembro e de Outubro de 2010. 
 

 

21. Moçambique  Moçambique acolheu, a 31 de Agosto de 2010, a Caravana da Paz: 
Oficiais da região de Tete acolheram a Caravana : 

- A Caravana fez uma apresentação sobre o Ano da Paz e seus 
objectivos; 

- Os membros da Caravana, e um grupo de estudantes e jovens 
dirigentes de Xai-Xai, depositaram flores no monumento de 
Eduardo Mondlane ; 

- Cerimónia de boas-vindas organizada em Maputo, sob a 
égide do Director da Juventude; 

- Encontro com o Porta-Voz da Assembleia Nacional, o Comité 
Parlamentar dos Jovens, Organizações de Jovens 
pertencendo à sociedade civil ; 

- A Universidade de Moçambique organizou um debate sobre a 
paz. 

O ACNUR organizou um torneio de futebol « Um Dia um 
Golo » na província de Nampula com a participação de 
refugiados. Também foram organizadas competições de 
atletismo e ciclismo. 
 
O ACNUR organizou igualmente fóruns durante os quais 
os dirigentes da comunidade de refugiados proferiram 
discursos e debateram sobre a paz e segurança. 
Decorreram igualmente sessões de restituição e partilha 
de experiencia entre refugiados. 
 
O ACNUR organizou campanhas de sensibilização no 
campo de Marratane, debates sobre o tema Acção pela 
paz, bem como actividades desportivas e culturais. 

22. Ruanda  
 

A organização ‘Femmes Africa Solidarité’ organizou uma reunião 
nacional sobre a análise da Resolução 1325 do Conselho de 
Segurança das Nações-Unidas. 
 
O Ruanda acolheu a Caravana da Paz em Agosto de 2010: 

Em colaboração com outras agências das Nações 
Unidas, o Governo do Ruanda e as organizações da 
sociedade civil, a UNICEF organizaram a Semana da Paz 
entre 18 e 25 de Setembro. Mesas redondas, entrevistas 
e uma conferência de imprensa com responsáveis 
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- Cerimónia de boas-vindas presidida pelo Presidente da Rede 
Nacional da Juventude do Ruanda; 

- Organização de uma visita ao Memorial do Genocídio em 
Kigali 

políticos e o Coordenador Residente das Nações Unidas 
foram organizadas e cobertas pelas médias.  
 
A UNICEF organizou uma marcha pela paz com a 
participação de diferentes actores e cidadãos, seguida 
de um concerto para a paz no estádio de Amahoro, a 19 
de Setembro. 
 
A UNICEF facilitou um trabalho comunitário em 
Umuganda, focado na paz, desenvolvimento e desporto. 
 
Os Lares de Jovens e ONG organizaram actividades 
desportivas e culturais. 
 
Conferências públicas e programas de sensibilização 
foram organizados pelas universidades e instituições 
públicas. 
 
A Empresa Telecom difundiu em directo emissões de 
televisão com debates em grupo envolvendo 
responsáveis políticos e o Coordenador Residente das 
Nações Unidas. 
 
 
Uma lição sobre a paz foi ensinada nas escolas primárias 
e secundárias. 
 
Conferências públicas foram organizadas nas 
universidades. 

23. Somália   A AMISOM organizou uma conferência pública e 
obervou um minuto de silêncio em memória dos 
soldados da Missão que faleceram. 
 
Um programa oficial teve lugar a 19 de Setembro, 
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na presença de Ministros, Presidente da Câmara da 
cidade de Mogadíscio e organizações de mulheres e 
de jovens. 
 
Uma ajuda humanitária foi distribuída pela  
AMISOM aos Somalis que vivem nos arredores dos 
campo da AMISOM. 
 
Em colaboração com as comunidades locais em 
Puntland, a UNICEF facilitou as actividades de 
sensibilização organizadas pelos ‘Child-to-Child 
Clubs’. Mensagens foram difundidas pela rádio e 
televisão durante a semana de 21 de Setembro. 
 
Com o apoio da UNICEF, a Assembleia dos 
estudantes da Somalilandia organizaram concursos 
de pintura e de poesia, bem como actividades de 
teatro. 
 

24. África do Sul  Organização de uma cerimónia implicando a Caravana 
da Paz. 
 
A iniciativa do Centro de Resolução de Conflitos, foi 
observado um minuto de silêncio nas escolas da região 
do Cabo Ocidental, em coordenação com o 
Departamento de Educação desta região. 
 
 

25. Sudão O GoS criou um Comité Especial encarregue do Ano da Paz e o 
Gabinete de Ligação da UA participou nas reuniões deste Comité. 
 
A MINUAD organizou um torneio de futebol para a paz, intitulado  
Copa de Paz de Nelson Mandela, bem como um torneio de futebol  

Em Cartum, o Dia Internacional da Paz foi organizado 
conjuntamente pelo Gabinete de Ligação da UA e do 
Comité Nacional Sudanês sobre o Ano de Paz. Uma 
cerimónia, na qual assistiram estudantes, o corpo 
diplomático e as instituições governamentais teve lugar 
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inter-comunitário intitulado «Futebol para a Paz." A estrela 
internacional de música sudanesa, Omar Ilhsas, com o seu grupo, veio 
de Espanha para actuar durante a cerimónia de encerramento a 18 
de Julho. 
 

 

na Universidade Internacional de África em Cartum. O 
Presidente Omar Al Bashir iluminou a Chama da Paz, 
soltou uma pomba e pronunciou um discurso. A 
MINUAD e os representantes da UA pronunciaram 
discursos igualmente. 
 
O Gabinete de Ligação da UA pronunciou igualmente 
um discurso durante o Dia das Orações organizado pelas 
Igrejas do Sudão em Cartum. 
 
Em Darfur: 
O Representante Especial Conjunto da MINUAD, 
Ibrahim Gambari, organizou, na sede da Missão, em El 
Fasher, no Norte do Darfur, manifestações culturais 
envolvendo membros de vários contingentes da Missão 
e crianças pertencentes ao movimento local de 
escutismo. O antigo Presidente da África do Sul, Thabo 
Mbeki, Presidente do Grupo de implementação de alto 
nível da UA sobre o Sudão, bem como Wali Osman 
Mohammed Yousif Kebir, Governador do Norte do 
Darfur, participaram n estas manifestações culturais. 
 
Os dignitários assistiram igualmente a um colóquio 
alusivo ao tema «Juventude, Paz e Desenvolvimento" na 
Universidade de El Fasher, onde responsáveis locais, 
representantes das agências humanitárias e estudantes 
debateram sobre o que poderia ser feito para atingir os 
Objectivos do Desenvolvimento do Milénio (OMD) em 
Darfur. 
 
O evento foi retransmitido pela rádio em todas as 
capitais dos três Estados. 
 
Concederam-se prémios a três alunos que ganharam o 
concurso de desenho consagrado à paz. 
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Um minuto de silêncio foi observado para honrar todos 
aqueles que sucumbiram em defesa da paz e segurança 
em África. 
 
Nos escritórios da MINUAD, em Nyala e em El Geneina, 
foram organizados eventos culturais e teatrais por 
artistas locais e grupos de jovens. Em El Geneina, os 
soldados da paz e os jardins infantis soltaram pombas 
brancas. O programa da tarde incluiu concertos de 
música com os cantores sudaneses, Samira Duniya e 
Oussama Mohammed Nour, em El Fasher, Ihsas Omer, 
em Nyala. 
 
O ACNUR realizou actividades cívicas sobre a paz e 
organizou sessões de formação para voluntários 
implicados no trabalho comunitário, bem como 
actividades desportivas. 
 
No Sul do Sudão: 
Em Juba, o Dia começou no Centro cultural Nyakuron, 
com orações de muçulmanos e cristãos pela paz e 
reconciliação no Sul do Sudão. Ás 13 horas, hora local, 
foi observado um minuto de silencio. O hino nacional da 
República do Sudão e o hino da União Africana foram 
entoados. Ouviram-se declarações do Ministro da 
Informação do GoSS, Porta-Voz do Governo, do 
Presidente do Parlamento da Juventude do Sul do 
Sudão, Sua Excelência Buay Keake Turoal (que 
desempenhou um papel activo na planificação do Dia da 
Paz), o Decano do Corpo Diplomático no Sul do Sudão, o 
Coordenador Humanitário Adjunto das Nações Unidas. A 
mensagem do Presidente da Comissão da UA foi 
proferida pelo Embaixador Stanislas Nakaha. O sector 
privado esteve igualmente representado. O Dia da Paz 
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terminou cerca das 18h30 com um jogo de futebol entre 
as Unidades conjuntas integradas e o batalhão do 
Bangladesh. 
 
Uma mesa redonda foi organizada em directo, às 19h00, 
nos estúdios da Rádio Miraya, com a participação do 
Embaixador Nakaha, Porta-Voz da Juventude 
Parlamentar do Sul do Sudão e do Secretário-Geral da 
Associação da Juventude de Nuer. 
 
Um simpósio sobre a paz foi organizado em conjunto 
pela UNICEF, MINUS e a Universidade de Juba 
representada pelo Centro de Estudos sobre Paz e 
Desenvolvimento. 
 
A UNICEF, em colaboração com o Ministério da 
Educação, patrocinou um festival de arte para a paz. 
 
A UNICEF e o Ministério da Juventude organizaram 
conjuntamente uma marcha da juventude em Cartum, 
Juba, Nyala e em Abyei. 
 
A leste do Sudão, o ACNUR endereçou uma mensagem 
de paz em prol da coexistência pacífica entre os 
refugiados e as comunidades de acolhimento. 
 

26. República 
Árabe 
Sarahoui  
Democrática  

 No quadro da comemoração do Ano da Paz e Segurança 
em África, as actividades seguintes foram 
implementadas: 
 
- A bandeira da União Africana foi içada junto da 

República Árabe Saharaoui Democrática nas 
principais instituições; 

- Observação de um minuto de silêncio; 
- Visitas de diferentes organizações sociais e da 
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sociedade civil no Centro Shrief dos Mártires de 
guerra e das Vítimas das minas; 

- Actividades de desenvolvimento implementadas 
pelos membros das forças armadas e participação de 
voluntários em diversas campanhas; 

- Jogo de futebol; 
- Ensino do plano de aprendizagem de Acção pela Paz 

em todas as escolas nacionais, organização de 
seminários sobre o tema da paz. Um seminário sobre 
o Ano da Paz e Segurança em África e o papel da 
União Africana na gestão e resolução de conflitos foi 
igualmente organizado. 

 
O Gabinete da UA no Sahara Ocidental contribuiu para 
a organização de um desfile militar. As mensagens do 
Presidente da Comissão da UA e do Secretário-Geral das 
Nações-Unidas foram proferidas. Um minuto de silêncio 
foi observado. Um jogo de futebol foi igualmente 
organizado. 
 
 

27. Tanzânia A Tanzânia acolheu a Caravana da Paz: 
 
A Caravana elucidou aos estudantes sobre as questões de paz e 
iluminou uma Chama da Paz. 
 

 

28. Togo Marcou o Ano da Paz e Segurança com uma série de eventos, 
incluindo a iluminação da Chama da Paz, debates sobre o tema Acção 
pela Paz difundidos, na rádio e na televisão, a denominação de locais 
públicos para simbolizar o alcance da paz, concertos, actividades 
humanitárias e desportivas e aprendizagem do plano de  Acção pela 
Paz 

 

29. Tunisia Um selo especial para o Ano da Paz foi emitido em Julho de 2010. Um documentário sobre a contribuição da Tunísia para 
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os esforços de paz em África foi inaugurado. 
A Chama da Paz foi entregue a um grupo de estudantes 
africanos. 
Campanhas de sensibilização sobre a paz foram 
organizadas nas escolas.  
 

30. Uganda O Presidente do Uganda inaugurou "a Célula para a Paz em África», 
em Kampala, durante a Cimeira da UA, a 24 de Julho de 2010. 
 
A 9 de Agosto, a Caravana da Paz foi recebida em Kampala pela 
população ugandesa na presença do Presidente Museveni : 
 

- A responsável do Conselho Nacional da Juventude ugandesa 
acolheu a Caravana da Paz durante uma cerimónia; 

- A Caravana foi convidada a assistir à celebração do Dia 
Mundial da Juventude e nesta ocasião presenteou a Chama 
da Paz ao Presidente Yoweri Museveni. 

 

 

31. Zâmbia  O ACNUR, em colaboração com a Aliança Francesa, 
exibiu um filme sobre o Dia da Paz. 
 

32. Zimbabwe 
  

A Caravana da Paz foi recebida em Zimbabwe de 12 a 14 de 
Setembro: 

- Foi recebida na fronteira pelos responsáveis do Ministério da 
Juventude na província de Mavingo ; 

- Além disso, o Governador da Província e o ministro residente 
iluminaram a chama da paz; 

- Uma marcha para a paz de cinco quilómetros foi organizada 
pelo Ministério da Juventude e pelo Ministério da Saúde; 

- A Comissão das Florestas plantou árvores da paz; 
- Um debate sobre a paz teve lugar na Universidade do Grande 

Zimbabwe ; 
- Uma filmagem de um documentário sobre o Ano da Paz foi 

organizado pela estrutura encarregue de Museus e 
Monumentos do Zimbabwe. 
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O ACNUR organizou um ateliê sobre a consolidação da paz num 
campo de refugiados em Agosto de 2010. 
 

Outras Organizações 
 

Actividades realizadas por ocasião do Ano da Paz e Segurança 
(Julho-Dezembro de 2010) 

Actividades realizadas por ocasião do Dia Internacional 
da Paz, a 21 de Setembro de 2010 

33. Gabinete de 
Ligação da 
UNICEF junto 
à CEA e à UA 

Contribuição para a conferência regional organizada pela UNICEF 
sobre o fim do recrutamento e utilização de crianças no exército e 
grupos armados. (7-9 de Junho de 2010) 
 

A UNICEF, em colaboração com a CUA, a UNIFEM e o 
ACNUR organizou uma exposição de fotografias durante 
a Cimeira da UA em Kampala, bem como no recinto da 
CUA. 

34. CICV   Uma exibição de fotos co-organizada com as agências 
das Nações Unidas e a Comissão da UA, em Adis Abeba 
 

35. UNREC  Programa de rádio sobre o Ano da Paz e Segurança em 
África e o Tratado de Pelindaba. Diálogo através do site 
da UNREC. 
 
Organização de uma conferência sobre o tema: Construir 
a paz em África: Desafios e oportunidades». Em Lomé, 
Togo 

36. OIF A 7 de Junho de 2010, e em colaboração com a UA, organização de 
um seminário sobre "As operações de paz no continente africano: 
estado actual e desafios", na sede da UA, em Adis Abeba. 

 

 

37. Organizações 
da sociedade 
civil e grupos 
de reflexão 

Actividades realizadas por ocasião do Ano da Paz e Segurança 
(Julho-Dezembro de 2010) 

Actividades realizadas por ocasião do Dia Internacional 
da Paz, 21 de Setembro de 2010. 
 

38. Fórum dos 
Editores 
Africanos 

Realização de um colóquio sobre o tema «Os médias e os desafios da 
paz em África», em Bamako, de 14 a 16 de Outubro. 

 

39. Instituto de 
Estudos sobre 
a Paz e 
Segurança, 

Organizou a 16 de Outubro de 2010: 
 Um concerto para a paz; 
 Uma conferência sobre a paz; 
 Uma marcha pela paz; 
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Universidade 
de Adis Abeba 

 Uma coreografia; 
 Uma cerimónia da Chama da Paz ; e 
 Plantação de uma árvore da paz nos locais do IPSS. 

 
40. ISS Todos os correios electrónicos do ISS foram marcados pelo logótipo 

do Ano da Paz. O Instituto envia entre 10.000 e 15.000 correios 
electrónicos através do seu sistema de alerta que fornece 
informações sobre os seminários, eventos, publicações, podcasts, etc. 
 
O sítio internet do ISS (www.issafrica.com) é marcado com o logótipo 
do Ano da Paz. Trata-se de um dos mais importantes e conhecidos 
sites no domínio da paz e segurança em África. O instituto relançou o 
site, permitindo-lhe acrescentar o logótipo do Ano da Paz em quase 
todas as suas páginas. 
 
Todas as publicações novas do ISS, electrónicas e impressas, foram 
marcadas com o logótipo do Ano da Paz na língua da publicação. No 
fim do ano, várias centenas de milhares de publicação do ISS tinham 
sido marcadas por este logótipo e distribuídas. 
 
Grandes quantidades de publicações do ISS foram distribuídas em 
Kampala no quiosque instalado pelo ISS por conta do Secretariado do 
Ano da Paz. 
 

 

41. Femmes Africa 
Solidarité 

Reuniões nacionais de análise da resolução 1325 na Libéria, Ruanda, 
Burundi, RDC e na Guiné (Julho-Agosto de 2010). 
 
Conferência regional antes da Cimeira da UA sobre as mulheres – O 
género é o meu tema de campanha (GIMAC), em Kampala (Julho de 
2010). 
 
Reuniões do Grupo dos Sábios para analisar o documento sobre as 
mulheres e crianças nos conflitos armados, em Dakar (Outubro de 
2010). 
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Reunião do Grupo Internacional Consultivo sobre a resolução 1325 do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas em Setembro. 
 

42.  Caravana da 
Paz em África  

A Caravana da Paz deslocou-se de 28 de Julho a 21 de Setembro de 
2010, ao Quénia, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzânia, Malawi, 
Moçambique, Zimbabwe e África do Sul, com o objectivo de 
sensibilizar as populações sobre os objectivos do Ano da Paz. 
 
Em cada país, a caravana foi recebida por responsáveis 
governamentais, organizações de jovens e a sociedade civil, bem 
como por dirigentes comunitários. 
 
As actividades realizadas incluíam a iluminação da Chama da Paz, 
simpósios sobre a paz, marchas pela paz, plantação de árvores e 
exibição de documentários. 
 
 
 

O Dia da Paz foi comemorado pela Caravana da Paz na 
África do Sul. 

 Embaixadores 
da Paz e 
Membros do 
Conselho 
Consultivo do 
Ano da Paz 

Actividades realizadas por ocasião do Ano da Paz e Segurança 
(Julho-Dezembro de 2010) 

Actividades realizadas por ocasião do Dia Internacional 
da Paz, dia 21 de Setembro de 2010 
 

43.  A 16 de Julho de 2010, realização da reunião inaugural consagrada à 
análise do programa de trabalho do Conselho e dos Embaixadores da 
Paz. 
 

 

44. Antigo  
Presidente 
Goukouni 
Weddey  

Participação no Retiro de reflexão de alto nível dos Enviados Especiais 
e Mediadores no Cairo em Agosto. 

 

45. Michael Essien Deu várias entrevistas às médias internacionais sobre o Ano da Paz. 
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Actualização do seu site com mensagens sobre o Ano da Paz. 
 
Actualização do site do clube de futebol da Chelsea com anúncios 
alusivos ao Ano da Paz. 
 
Trabalha actualmente para a realização de um jogo de futebol entre 
jogadores africanos e profissionais internacionais. 
 

46. Mo Ibrahim  Participação no Retiro de reflexão de alto nível dos Enviados Especiais 
e Mediadores no Cairo, em Agosto. 
 
A Fundação Mo Ibrahim assinou a Carta do sector industrial. 
 

 

47. Paulina 
Chiziane 

 Deu uma lição sobre a paz na escola secundária João   
XIII, na Guiné-Bissau. A 22 de Setembro, ela assistiu a um 
jogo de futebol e realizou uma reunião com a sociedade 
civil, organizações religiosas e com os médias, e 
participou ainda na cerimónia de iluminação da Chama 
da Paz, no dia 24 de Setembro. 
 

48. Rabbah 
Madjer 

Participou no Retiro de alto nível dos Enviados Especiais e 
Mediadores no Cairo, em Agosto. 

Participação em eventos do Dia da Paz no Burundi. 
 

49. Youssou 
N’Dour 

Difusão de programas sobre o Ano da Paz com os seus próprios 
medias. 

 

Fez publicidade sobre o Ano da Paz durante um concerto 
em Paris, na França, e concedeu entrevistas sobre o Ano 
da Paz. 
 

 Comunidades 
Económicas 
Regionais  

Actividades realizadas por ocasião do Ano da Paz e Segurança, 
(Julho-Dezembro de 2010)  

Actividades realizadas por ocasião do Dia internacional 
da Paz, dia 21 de Setembro de 2010 
 

50. COMESA Utilizou vários órgãos de informação para alcançar os responsáveis 
políticos e as comunidades com a mensagem do Ano da Paz, 
nomeadamente através de sites internet, brochuras, DVD, outros 
materiais de apoio de comunicação tais como T-shirts, bem como 
através de jogos de futebol e outros eventos culturais. 

Durante a 13ª cimeira do COMESA, que decorreu na 
Suazilândia em Setembro de 2010, e em comemoração 
do Dia da Paz, uma Chama da Paz foi iluminada e uma 
mensagem sobre o Ano da Paz foi proferida pelo 
Presidente do COMESA. 
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O COMESA transmitiu a mensagem do seu Secretário-Geral no seu 
site internet desde Junho de 2010, e lançou o Ano da Paz instalando 
dois gabinetes de informação comercial para o comércio 
transfronteiriço de pequena escala na fronteira entre a RDC e o 
Ruanda, em Goma e Gisenyi. 

 
A 21 de Setembro, o COMESA aproveitou a ocasião do 
Dia da Paz para sensibilizar o seu pessoal sobre a 
importância da paz e segurança e os objectivos do Ano 
da Paz. Durante os diferentes eventos, foram 
distribuídos T-shirts e bonés «Acção pela Paz", bem 
como brochuras sobre o Ano da Paz informando sobre 
actividades realizadas pelo COMESA e a UA. 
 

51. CAO O lançamento da celebração do Ano da Paz em África a 17 de Abril de 
2010, em Bujumbura, no Burundi, com uma mensagem clara sobre a 
necessidade de libertar a região de armas ligeiras cuja proliferação 
ilícita alimenta conflitos. 
 
 

 

52. CEDEAO Organizou uma Conferência em Monróvia, na Libéria, em Março de 
2010, sobre os 20 anos de processos de paz na África Ocidental, no 
quadro do Ano de Paz e Segurança. 
 

 

53. SADC Comemorou o seu 30º aniversário este ano, no qual todas as CER 
foram convidadas. Esta cerimónia permitiu promover o Ano da Paz. 
No quadro do dia da Paz, a SADC realizou o exercício Golfino e 
publicou uma brochura contendo a mensagem do Ano da Paz. 

 

54. CEN-SAD  

 

Organizou 3 ateliês sobre o seu Mecanismo de 
prevenção de conflitos no Níger, Chade e Líbia. A CEN-
SAD publicou igualmente um comunicado. 
 

55. NARC  Convidou os Adidos militares africanos em Tripoli para 
uma cerimónia organizada por ocasião do dia da paz. As 
escolas foram convidadas a ensinar e elucidar sobre o 
Ano de Paz em África. Distribuíram-se brochuras 
impressas. O trânsito rodoviário foi interrompido às 
10h00 GMT para se observar um minuto de silêncio. 
 

56. EASBRICOM  Marcou o Dia da Paz observando um minuto de silencio, 
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visitou um lar de crianças desfavorecidas, distribuiu 
géneros alimentícios e realizou um jogo de futebol pela 
mesma ocasião. 
 

57. CEEAC  A 21 de Setembro, enviou uma comunicação aos medias 
sobre o trabalho realizado no domínio de paz e 
segurança. 
 

 SECTOR 
PRIVADO 

Actividades realizadas por ocasião do Ano de Paz e segurança, 
(Julho-Dezembro de 2010) 

Actividades realizadas por ocasião do Dia Internacional 
da Paz, dia 21 de Setembro de 2010 
 

58. Air Algérie A 22 de Agosto de 2010, a Air Algérie: 
 
- Comprometeu-se em prestar apoio em termos de comunicação e 

facilitar deslocações efectuadas no quadro do Ano da Paz e 
segurança em África; 

- Decidiu criar uma «parceria» com a UA ; 
- Assinou a Carta «Acção pela paz".  

 

59. Ethiopian 
Airlines 

Publicou artigos sobre o Ano da Paz na sua revista de bordo Selamta, 
bem como anúncios publicitários. A companhia ofereceu igualmente 
bilhetes à Comissão da UA para actividades ligadas à paz, e assinou a 
Carta Industrial. 
 

Donativos em espécie (T-shirts, bonés, canetas, 
estandartes, etc.) em apoio às actividades do Dia da Paz 
em Juba, no Sudão. 

60. Kenya 
Airways 

Publicou artigos sobre o Ano da paz na sua revista de bordo, Msafiri, 
nas edições de Outubro e Novembro. Publicaram anúncios 
igualmente nas edições de Dezembro e Janeiro. A mensagem do PDG 
da companhia sobre o Ano da paz foi publicada na edição de 
Setembro. A KQ assinou a Carta do sector industrial, e deduziu 50 
dólares americanos por cada bilhete comprado pelo pessoal da UA 
durante o mes de Setembro. 

 

61. Nigeria A Air Nigeria assinou a Carta Acção pela paz. Realçou o dia 21 de Setembro como o dia da paz para 
todo o pessoal da Air Nigeria na sua rede. 
 

62. MTN  Donativo em espécie (T-shirts, bonés, canetas, 
estandartes, etc.) em apoio ao Dia da paz em Juba, no 
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Sudão. 
63. Southern 

Sudan 
beverages Ltd 

 Donativos financeiros em espécie (garrafas de água e  de 
soda) ; apoio ao Dia da paz em Juba, no Sudão. 

64. Afristar  Donativos de estandartes para apoiar a comemoração 
do Dia da paz em Juba, no Sudão. 
 

65. Cool waters, 
Aquana 
waters and JIT 

 Ofereceu refrigerantes e troféus por ocasião do Dia  da 
paz em Juba, no Sudão. 
 

 



 

        
 
 
RETIRO DE ALTO NÍVEL SOBRE A   
PROMOÇÃO DA PAZ, SEGURANÇA  
E ESTABILIDADE EM ÁFRICA  
 
CAIRO, EGIPTO  
26 – 28 DE AGOSTO DE 2010 
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APELO DO CAIRO EM PROL DA PAZ 
 
  

1. Por iniciativa da União Africana (UA), e no quadro do programa das actividades do 
Ano de Paz e Segurança (YoPS), um Retiro de alto nível sobre a promoção da paz, segurança 
e estabilidade em África teve lugar no Cairo, Egipto, de 26 a 28 de Agosto de 2010. O 
encontro tinha por objectivo dar um novo ímpeto aos esforços visando pôr termo ao flagelo 
dos conflitos armados e às crises políticas no continente africano para consolidar a paz onde 
ela foi alcançada. 
 
2. O Retiro foi organizado em colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros 
da República Árabe do Egipto, Centro de Formação do Cairo sobre a resolução de conflitos e 
manutenção da paz em África (CCCPA) e o Centro para o Diálogo Humanitário (HD Centre). 
Reuniu Altos Responsáveis e Enviados/Representantes Especiais da UA, Comunidades 
Económicas Regionais/Mecanismos Regionais para a prevenção, gestão e resolução de 
conflitos, Nações Unidas, União Europeia, Liga dos Estados Árabes, Organização 
Internacional da Francofonia e Organização da Conferência Islâmica, bem como 
Representantes dos Membros Permanentes do Conselho de Segurança das Nações-Unidas. O 
Malawi, na sua qualidade de presidente em exercício da UA, e o Djibuti, que assegura a 
presidência do Conselho de Paz e Segurança (CPS) da UA durante o mês de Agosto de 2010, 
participaram igualmente no Retiro. 
 
3. O Nosso Retiro foi encorajado pelo compromisso comum de tornar a paz uma 
realidade no continente africano sem tardar. De forma mais específica, fomos motivados 
pela aspiração da paz expressada pelos povos africanos e o compromisso tomado, há um 
ano, em Tripoli, pelos dirigentes do continente e de acabar de uma vez por todas com o 
flagelo dos conflitos e da violência. O nosso Retiro, a primeira do género, constitui um 
importante fórum de reflexão de alto nível sobre os desafios a superar para promover a paz 
e a segurança e empenharmo-nos nos esforços realizados a fim de contribuirmos para que a 
paz seja uma realidade. 
 
4. Felicitamo-nos dos progressos significativos concretizados durante estes últimos anos 
a favor da promoção da paz, segurança e estabilidade no continente. Estes progressos foram 
possíveis graças aos esforços envidados pelos povos africanos e seus dirigentes, com o apoio 
de parceiros internacionais. Ao mesmo tempo, estamos profundamente preocupados pela 
persistência de conflitos violentos nas diferentes partes do continente, com consequências 
humanitárias, políticas e económicas decorrentes bem como pela fragilidade do número de 
países que emergiram recentemente de conflitos. Notamos igualmente com profunda 
preocupação as ameaças imediatas causadas pelo terrorismo, tráfico de drogas, proliferação 
ilícita de armas ligeiras e de pequeno calibre, pirataria e outros flagelos conexos, tais como a 
pesca ilegal e o despejo de resíduos tóxicos, bem como os desafios a longo prazo ligados à 
alteração climática e à persistência da pobreza. 
 
 
5. Durante as nossas deliberações, acordámos uma atenção particular às questões 
transversais relativas à prevenção e resolução de conflitos, bem como à consolidação da paz. 
Trata-se nomeadamente: (i) das mudanças inconstitucionais de governo, tendo em mente a 
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determinação renovada da UA para combater eficazmente este flagelo, através de uma 
«política de tolerância zero » para golpes de Estado, bem como para as violações das normas 
democráticas cuja repetição e persistência podem conduzir a mudanças anti-constitucionais 
de governo; (ii) a violência e os conflitos ligados às eleições, que têm potencial para 
comprometer os processos democráticos em curso no continente; (iii) a paz, justiça e a 
reconciliação, que deve ser prosseguidas de maneira global e reforçada mutuamente; (iv) 
programas de desarmamento, mobilização e reinserção, bem como a reforma do sector de 
segurança que devem ser concebidos em função das condições locais e cujo sucesso é 
essencial para a consolidação da paz; (iv) gestão de recursos naturais e partilha de riquezas; 
e (vi) desafios ligados à implementação dos Acordos de Paz. 
 
6. Analisámos igualmente as situações no terreno, identificando os desafios a relevar, 
bem como as vias e meios de intensificar os esforços actuais para fazer avançar a causa da 
paz, segurança, estabilidade e reconciliação. Nós acordamos uma atenção particular sobre: 
(i) a Somália e o Sudão (Darfur, implementação do Acordo de Paz Global – APG, e a 
transformação democrática do país) e outras questões conexas; (ii) Região dos Grandes 
Lagos e países afectados pelas actividades do Exército de Resistência do Senhor (LRA); (iii) 
África Ocidental (Níger, Guiné, Guiné-Bissau e Côte d’Ivoire)  ; e (iv) Sahara Ocidental e a 
faixa saheliana. 
 
7. Ao analisar estas situações, reconhecemos que vários conflitos têm dimensões 
regionais e internacionais. Do mesmo modo, envidamos esforços para intensificar as 
abordagens regionais sobre questões ligadas ao restabelecimento e consolidação da paz e 
quando tais abordagens não existem, devemos identificar as melhores vias e meios para 
promovê-las.  
 
8. Nós reafirmamos que a responsabilidade principal para a prevenção e resolução de 
conflitos, bem como para a consolidação da paz, incumbe, em primeiro lugar, aos parceiros 
nacionais. Encorajamo-los a se apropriarem plenamente dos processos de paz nos seus 
países respectivos, e comprometemo-nos a apoiá-los nos seus esforços e contribuir para o 
reforço de suas capacidades. A este respeito, sublinhamos a importância da qual se reveste a 
governação, o respeito pelo estado de direito, a repartição equitativa de recursos entre 
todos os segmentos da população e liderança nacional na prevenção de conflitos e 
promoção sustentável da paz. Sublinhamos igualmente a importância de que se reveste a 
implementação de programas globais de reconstrução e de desenvolvimento pós-conflito 
nos países emergentes de conflitos, com base nos instrumentos pertinentes da UA, das 
Nações Unidas e outras instituições reforçando-as onde for apropriado. De maneira geral, 
encorajamos os países africanos a criarem arquitecturas nacionais para a paz, na base dos 
seus compromissos no quadro da UA, da ONU e de outras organizações internacionais 
competentes. 
 
9. Nós salientamos o papel central que ocupa a cultura da paz, particularmente através 
da educação, para poupar às gerações futuras do flagelo da guerra e violência. Felicitamos 
igualmente o lançamento previsto, à escala do continente, de um concurso de desenho para 
permitir aos jovens partilhar a sua visão de paz e contribuir para a realização deste objectivo, 
com base na conclusão sucedida do concurso nacional organizado pelo Conselho Supremo 
das Antiguidades do Egipto. 
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10. Nós sublinhamos a necessidade de continuar a documentar e registar as 
aprendizagens feitas e as evoluções dos processos passados e em curso, bem como a 
pesquisa das causas e dinâmicas de conflitos para aprofundar o nosso conhecimento sobre 
os desafios aos quais nos confrontamos e reforçar a eficiência das nossas respostas. 
 
11. A decisão dos Chefes de Estado e de Governo da UA proclamando 2010  « Ano de Paz 
e Segurança em África » deu uma ênfase particular ao nosso Retiro. Do mesmo modo, 
reiteramos o nosso compromisso bem como das nossas organizações e instituições 
respectivas para tomarem medidas concretas de apoio a esta iniciativa para facilitar a 
realização do objectivo de uma África livre de conflitos. 
 
12. Nós salientamos,  em particular, a importância de qual se reveste o dia 21 de 
Setembro, proclamado Dia Internacional da Paz pelas Nações Unidas e comprometemo-nos 
a prestar o nosso apoio total à cessação de hostilidades em todas as zonas de conflito e à 
consolidação da paz onde foi alcançada. Subscrevemo-nos igualmente aos outros objectivos 
do Dia da Paz, tal como prescritos na decisão adoptada pela 15ª sessão ordinária da 
Conferência da União realizada em Kampala, em Julho de 2010, nomeadamente a 
intensificação da distribuição de ajuda humanitária, materiais e outros serviços às 
comunidades que vivem em zonas de conflito, observação de um minuto de silêncio para a 
paz em toda a África, às 10h00 GMT, implementação de actividades humanitárias e de outras 
pelos membros do exército e de segurança, e o ensino do plano de aprendizagem 
subordinado ao tema « Acção pela paz » em todas as escolas do continente durante o Dia da 
Paz ou durante outras ocasiões apropriadas. 
 
13. Tendo em mente que a concretização de uma paz sustentável no continente exige 
uma coordenação cada vez mais estreita entre todos os intervenientes, tanto ao nível 
estratégico como operacional, encorajamos a UA a organizar um outro Retiro no próximo 
ano e institucionalizá-lo subsequentemente, cuja periodicidade deverá ser determinada. Nós 
acordamos assegurar regularmente, uma troca de ideias e informações, bem como 
coordenar estreitamente os nossos esforços no terreno, nomeadamente através da criação 
de fóruns regionais de mediadores, a fim de apoiar o alcance da paz em África. A este 
respeito, solicitamos à UA e às Nações Unidas, em concertação com outros parceiros para 
submeterem propostas e recomendações concretas sobre as melhores vias e meios para 
realizar este objectivo. 
 
14. Nós lançamos este apelo para a paz em África e exortamos todos os parceiros, 
incluindo mulheres, jovens, sociedade civil, intelectuais e sector privado africano, bem como 
os parceiros internacionais a se associarem e apoiarem activamente a iniciativa que visa 
tornar a paz uma realidade em 2010 e além, para o alcance da promoção da paz entre 
nações e a não-violência nos lares, comunidades e escolas o que exige a participação e o 
apoio de todos. 
 
15. Nós expressamos os nossos sinceros agradecimentos ao Governo da República Árabe 
do Egipto e ao CCCPA, pela calorosa hospitalidade e todas as facilidades postas à disposição 
para o sucesso do Retiro bem como aos outros parceiros que contribuíram para este evento 
incluindo o Diálogo Humanitário da Liga dos Estados Árabes. 
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RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO  

DA DECLARAÇÃO DE TRIPOLI RELATIVA À ELIMINAÇÃO DE CONFLITOS EM ÁFRICA,  
PROMOÇÃO DA PAZ SUSTENTÁVEL E DO PLANO DE ACÇÃO DE TRIPOLI 

 
 

  
 

Actualização sobre os resultados registados e os desafios a superar 
 
I. INTRODUÇÃO 

 
1. Durante a sessão especial consagrada à análise e resolução de conflitos em África, 
realizada em Tripoli, na Líbia, a 31 de Agosto de 2009, a Conferencia da União, após ter 
analisado a situação da paz e segurança no continente, adoptou dois documentos chave: a  
Declaração e o  Plano de Acção de Tripoli.   
 
2. O presente relatório faz o ponto de situação sobre o estado de implementação destes 
dois documentos, que se inscreve no quadro do Ano Da Paz e Segurança em África, cerca de 15 
meses após a sua adopção. Em conclusão, o relatório contem recomendações sobre os desafios 
a superar e as medidas que devem ser tomadas a este respeito.  
 
II. DECLARAÇÃO DE TRIPOLI 
 
3. Na Declaração de Tripoli, os Chefes de Estado e de Governo reafirmaram o seu 
compromisso em redobrar esforços com vista à promoção da paz sustentável, segurança e 
estabilidade no continente. Significativamente, no parágrafo 9 da Declaração, eles declararam-
se « … determinados a acabar definitivamente com o flagelo de conflitos e da violência no nosso 
continente, conscientes das nossas insuficiências e erros e animados pela vontade de mobilizar 
todos os meios e recursos humanos necessários e aproveitar todas as oportunidades para 
promover e fazer progredir a agenda de prevenção de conflitos, restabelecimento e 
manutenção da paz, bem como a reconstrução pós-conflito. Como dirigentes, não podemos 
simplesmente legar o fardo dos conflitos às gerações vindouras de Africanos ».   
 
4. De forma mais específica, a Declaração cobre vários aspectos relacionados com o 
reforço de capacidades institucionais da União Africana,  prevenção estrutural de conflitos, 
reconstrução e desenvolvimento pós-conflito,  terrorismo, reforço de capacidades das 
universidades africanas, papel da sociedade civil, mobilização de recursos de apoio aos esforços 
de paz da UA, parceria e liderança de África.  A Declaração é concluída com a decisão de 
proclamação de 2010 como o Ano de Paz e Segurança em África. Os  parágrafos seguintes 
fazem uma análise sucinta dos progressos realizados e das dificuldades encontradas na 
implementação de cada uma das  componentes da Declaração de Tripoli.  
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(a) Criação da Arquitectura Africana de Paz e Segurança (APSA)  
 
5.  Na Declaração de Tripoli, os Chefes de Estado e de Governo renovaram o seu 
compromisso de intensificar esforços com vista à operacionalização total da APSA, 
nomeadamente a harmonização, onde for apropriado, das disposições existentes, para facilitar 
a sua implementação. Desde então, a  Comissão tem prosseguido esforços a fim de realizar este 
objectivo. Entre os principais desenvolvimentos destacam-se os seguintes:  
 

(i) O exercício do Estado-Maior Amani Africa, que foi conduzido em  Adis Abeba,  de 
13 a 29 de Outubro de 2010. O exercício tinha por objectivo testar os 
procedimentos da UA para a elaboração de um mandato e avaliar a capacidade 
da Comissão em termos de planificação, desdobramento e gestão de operações 
multidimensionais de apoio à paz;  
 

(ii) O reforço do Grupo dos Sábios, que desempenhar um papel crucial, em 
particular na prevenção de conflitos. A 15ª sessão ordinária da Conferencia da 
União, realizada em Kampala, no  Uganda, de 25 a 27 de Julho de 2010, aprovou 
as recomendações formuladas pela Comissão com vista a reforçar a capacidade 
do  Grupo a empenhar-se mais eficazmente na prevenção operacional, e isto 
através da criação de uma equipa de «Amigos do Grupo dos Sábios» 
[Assembly/AU/Dec.310 (XV)];  

 
(iii) As iniciativas tomadas pela Comissão com vista à abertura de gabinetes de 

ligação da UA junto ás Comunidades Económicas Regionais/Mecanismos 
Regionais para a prevenção, gestão e resolução de conflitos (CER/ MR), tal como 
previsto pelo Memorando de Entendimento sobre cooperação no domínio da 
paz e segurança entre a UA e as CER/MR. Até à data presente, 7 CER/MR abriram 
gabinetes de ligação junto à UA. A Comissão realizou um estudo sobre esta 
questão no início do ano, e pretende lançar o processo de implementação em 
Abril de 2011; e 

 
(iv) a condução de um estudo de avaliação da APSA, no âmbito da parceria África-

União Europeia (UE), para analisar os progressos realizados e identificar os 
desafios futuros. Na base desta avaliação, a UA e as CER/MR, bem como a União 
Europeia (UE), acordaram sobre um roteiro indicativo que servirá de base para 
apoio suplementar da parte da UE, no quadro da Facilidade para a paz em África 
(APF), e outros parceiros.  

 
6.  Prosseguiram-se esforços no que respeita o Sistema Continental de Alerta Precoce 
(CEWS).  Considerando que a maior parte dos aspectos técnicos foram accionados, resta agora 
dar prioridade ao recrutamento de pessoal necessário para reforçar a capacidade de análise da 
Comissão.  
 
7.  A operacionalização integral da APSA exige que a Comissão reforce  significativamente 
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os seus recursos humanos. No quadro do exercício em curso de reestruturação da Comissão, 
fizeram-se propostas a este respeito. É fundamental, durante a análise destas propostas, que os 
Estados-Membros tenham em mente o compromisso da Conferencia em Tripoli. De maneira 
geral, é necessário reforçar a capacidade do Departamento de Paz e Segurança através da 
delegação de poderes administrativos e financeiros a fim de permitir-lhe fazer face à 
flexibilidade e celeridade necessárias às situações de conflito e de crise que o continente 
enfrenta. 
 

(b)  Prevenção estrutural dos conflitos  
 
8.  Tal como indicado no meu relatório na sessão especial de Tripoli, a UA, durante as duas 
últimas décadas, adoptou vários instrumentos visando facilitar a prevenção estrutural dos 
conflitos. Estes instrumentos relacionam-se com os direitos humanos, boa governação e luta 
contra a corrupção, democracia, desarmamento, terrorismo, bem com à prevenção e a redução 
de conflitos interestatais. Eles representam um conjunto de normas e princípios comuns, cuja 
observância reduzirá consideravelmente o risco de conflitos e violência no continente e 
consolidará a paz onde já foi alcançada. Na Declaração de Tripoli, os Chefes de Estado e de 
Governo comprometeram-se em desdobrar esforços para abordar de forma global e 
sistemática as causas profundas dos conflitos nomeadamente através da implementação dos 
instrumentos existentes.  
  
9.  É evidente que se registaram progressos com a assinatura e a ratificação dos 
instrumentos acima mencionados. A entrada em vigor do Pacto de Não-Agressão e de Defesa 
comum da UA, a 18 de Dezembro de 2009, bem como a realização em Adis Abeba, a 27 de 
Outubro de 2010, da 1ª Conferencia dos Estados Partes do Tratado de Pelindaba, que entrou 
em vigor a 15 de Julho de  2010, marcaram uma etapa importante nos esforços de prevenção e 
redução de conflitos inter-estatais, bem como na criação de uma zona livre de armas nucleares 
em África. Contudo, noto com preocupação que há instrumentos chave da UA não entraram 
ainda em vigor. É o caso da Carta Africana da  Democracia, Eleições e Governação, adoptada a 
30 de Janeiro de 2007 e até à data presente, só foi ratificada por sete Estados-Membros, no 
entanto são necessárias quinze ratificações para a sua entrada em vigor. Importa notar 
igualmente o estado de assinatura e ratificação do Protocolo Adicional à Convenção da OUA 
sobre a Prevenção e Luta contra o Terrorismo, ratificada até agora por 10 Estados-Membros. 
Não posso deixar de repetir o apelo lançado pela sessão especial Tripoli a  todos os Estados-
Membros que ainda não o fizeram para que assinem e/ou ratifiquem o mais breve possível 
estes instrumentos. É igualmente importante que os Estados-Membros respeitem os 
compromissos aos quais se subscreveram, considerando que a falta de seguimento e 
implementação mina a credibilidade do processo no qual o nosso continente se empenhou. De 
maneira significativa, na sua decisão  Assembly/AU/Dec.269 (XIV) Rev.1 sobre a  prevenção das 
mudanças  anti-constitucionais de Governo e o reforço de capacidades da UA em gerir tais 
situações, a 14ª Sessão Ordinária da Conferência da União, realizada em Adis Abeba de 31 de 
Janeiro a 2 de Fevereiro de  2010,  reiterou a necessidade dos  Estados-membros se 
conformarem ao estado de direito e respeitarem os suas próprias Constituições, principalmente 
quando de se tratam de reformas  constitucionais, tendo em mente que o não-respeito destas 
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disposições pode conduzir a situações de tensão que poderiam, por sua vez, desencadear crises 
políticas. Formulo votos de que a próxima sessão ordinária da Conferencia, que é consagrada 
ao tema dos valores comuns, marque uma virada nos esforços globais com vista a implementar 
os numerosos instrumentos que adoptámos ao longo dos anos.  
 
10.  Por sua vez, a Comissão reforçará a sua capacidade para garantir o seguimento efectivo 
da implementação destes instrumentos, e tomará todas a medidas necessárias para sensibilizar 
os Estados-Membros referidos. Tenho igualmente a intenção, tal como me foi solicitado na 
decisão Assembly/AU/Dec.269 (XIV) Rev.1, de nomear, o mais breve possível, um relator  
independente, que preparará um relatório sobre os progressos feitos no âmbito da 
democratização no continente, para análise do Conselho no quadro dos poderes que lhe são 
conferidos nos termos do artigo 7 (m) do Protocolo relativo à Criação do Conselho de Paz e  
Segurança.  
 

(c)  Reconstrução e Desenvolvimento Pós-conflito (RDPC)  
 
11.  Na Declaração de Tripoli, os Chefes de Estado e de Governo comprometeram-se, em  
conformidade com o Quadro de Acção da UA sobre Reconstrução e Desenvolvimento pós-
conflito (RPCD), a dar provas de solidariedade com os países africanos emergentes de conflitos 
com vista a ajudar a consolidar a paz alcançada arduamente e evitar qualquer recaída de 
violência. Nos próximos meses, a Comissão pretende organizar conferencias de solidariedade 
africana a favor de um certo número de países do continente emergentes de conflitos, tais 
como o Burundi e a República Democrática do Congo (RDC), e isto no quadro do seguimento da 
missão de avaliação multidisciplinar que visitou estes dois países de 21 de Janeiro a  22 de 
Fevereiro de  2010, bem como o Sudão, que recebeu uma delegação do Comité Ministerial da 
UA sobre a reconstrução e o desenvolvimento pós-conflito, de 23 a 26 de Outubro de 2010. 
Lanço um apelo aos Estados-Membros para, que em conformidade com o compromisso 
tomado, participem nas conferencias assim previstas a fim de contribuir para os esforços pós-
conflito nestes países. Outras medidas estão previstas pela Comissão, nomeadamente a troca 
de experiencias no domínio da boa governação entre países emergentes de conflitos, com base 
nas conclusões do Atelier organizado pela Comissão sobre as lições tiradas do Programa de 
Ajuda à Gestão Económica e à Governação na Libéria (GEMAP), em Freetown, na Sierra Leone, 
de 16 a 19 de Agosto de 2010.  
 

(d)  Prevenção e luta contra o terrorismo  
 
12.  Desde a sessão especial de  Tripoli, a Comissão tomou várias medidas em resposta ao 
problema do terrorismo. Convém notar, entre outras, que na 249ª reunião do Conselho 
realizada a 22 de Novembro de 2010, em conformidade com a decisão Assembly/AU/Dec.311 
(XV), adoptada pela 15ª sessão ordinária da Conferencia da União realizada em Kampala, no 
Uganda, de 25 a 27 de Julho de 2010, foi submetido um relatório sobre as medidas que 
poderiam ser tomadas para reforçar a cooperação no combate ao terrorismo; a adopção pelo 
Conselho, durante esta reunião, de uma decisão sobre esta questão; a nomeação de um 
Representante Especial da UA para a cooperação na luta contra o terrorismo ; e a elaboração 
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de um projecto de lei modelo sobre o terrorismo. Prosseguem-se esforços para interceptar as 
fontes de financiamento do terrorismo, em particular aquelas provenientes do pagamento de 
resgates em situações de tomada de reféns.  

 
(e)  Reforço da capacidade das universidades e institutos de pesquisa africanos 

 
13.  Na Declaração de Tripoli, os Chefes de Estado e Governo, após terem salientado que a 
consolidação e manutenção sustentável da paz sustentável e segurança constituem igualmente 
um desafio intelectual, comprometeram-se em reforçar a capacidade das universidades e 
institutos de pesquisa africana para analisar a natureza dos conflitos em África, os êxitos e 
falhas nos esforços de resolução de conflitos, e formular soluções centradas em África. É neste 
contexto que a Comissão prestou o seu apoio ao Instituto de Estudos de  Paz e Segurança (IPSS) 
da Universidade de Adis Abeba, a fim de dar uma formação aprofundada e realizar pesquisas no 
domínio da paz e segurança. Já há iniciativas em curso para a criação, no seio da Universidade 
de Adis Abeba, de uma Disciplina de Estudos sobre a UA cujo objectivo principal é de fornecer 
uma perspectiva académica e africana sobre questões de paz e segurança, integração  socio-
económica e outras questões pertinentes. É igualmente neste contexto que, durante a sua 
sessão de Kampala, a Conferencia da União, na decisão Assembly/AU/Dec.295 (XV) em relação 
ao meu relatório intercalar sobre o Ano da Paz e Segurança, saudou a iniciativa do Instituto dos 
Estudos de Segurança (ISS) visando contribuir para o lançamento de uma  Academia da Paz, que 
constitui um importante instrumento para o reforço da capacidade da  África no domínio da paz 
e segurança. Além disso, a Comissão trabalha com o Centro Africano para a  Resolução 
Construtiva de Diferendos (ACCORD) sobre a formação em mediação. Estes esforços serão 
intensificados a fim de alargar a colaboração a outros parceiros no continente.  
 

(f) Papel da sociedade civil  
 
14.  Na Declaração de Tripoli, os Chefes de Estado e de Governo apelaram a sociedade civil 
para continuarem a desempenhar o seu papel para a promoção da paz, segurança e 
estabilidade, como parceiros dos Governos. No quadro do Ano da Paz e Segurança, a Comissão 
empenhou-se em mobilizar a sociedade civil e a construir uma parceria sólida com ela. 
Constatei com muita satisfação que várias organizações da sociedade civil africanas 
responderam a este apelo de parceria, nomeadamente o ACCORD, Femmes Africa Solidarité 
(FAS), IPSS, ISS e o Centro regional do Cairo para a Resolução de Conflitos e Manutenção da Paz 
em África. A Comissão tenciona convocar, no próximo ano, uma conferencia que reunirá  
organizações da sociedade civil africana que trabalham sobre questões de paz e segurança a fim 
de facilitar a constituição de redes, cooperação com a UA e reforçar as suas capacidades.  
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(g)  Mobilização de recursos para os esforços de paz da UA, parcerias e liderança de 
África  

 
15.  Em Tripoli, os Chefes de Estado e de Governo comprometeram-se a aumentar de 
maneira substancial a contribuição dos Estados-Membros para o Fundo da Paz, a fim de  
permitir a África de se apropriar verdadeiramente dos esforços em curso de promoção da paz, 
segurança e estabilidade no continente. A este respeito, solicitaram à Comissão para começar a 
tomar medidas necessárias para o aumento, de 6 para 12%, da parte estatutária do orçamento 
ordinário da UA afectada ao Fundo para a Paz. Eles encorajaram também todos os Estados-
Membros disponíveis para contribuírem voluntariamente para o Fundo da Paz. Em seguida, os 
órgãos competentes da UA decidiram implementar esta decisão progressivamente durante um 
período de três anos, a partir de 2011 [Decisão Assembly/AU/Dec.287(XIV) sobre o orçamento 
da UA para o ano de  2010, adoptada pela  14ª sessão ordinária da Conferencia da União]. Ao 
mesmo tempo, a Comissão prosseguiu os seus esforços visando mobilizar apoio das Nações 
Unidas para as operações de paz conduzidas pela UA com o consentimento da ONU, e isso 
através das contribuições estatutárias, continuando a apoiar o apoio prestado pela UE, através 
da Facilidade para a Paz em África (APF), bem como de outros parceiros bilaterais e 
multilaterais.  
 
16. Além disso, África não pode continuar a depender incessantemente e essencialmente da 
ajuda externa para a promoção da paz e segurança no continente, tanto mais que esta situação 
compromete a eficácia da acção da UA, devido nomeadamente à falta de previsibilidade e 
flexibilidade inerente ao financiamento das contribuições voluntárias, e a apropriação real das 
iniciativas tomadas. Convém evocar aqui que, na Declaração de Tripoli, os Chefes de Estado e 
de Governo, salientando a necessidade de continuar a reforçar as relações da UA com os seus 
principais parceiros, reiteraram igualmente a sua «...determinação em tudo fazer para que 
estes parceiros se fundamentem totalmente na liderança da África, porque sem uma tal 
liderança, não haverá nem apropriação, nem sustentabilidade, porque nós compreendemos 
melhor os nossos problemas do que os que surgem de fora, porque sabemos que soluções são 
convenientes, e como alcançá-las e porque em última instancia, estes problemas são nossos, e 
nós seremos os primeiros a sofrer as consequências ". É evidente, que se requer mais esforços 
da parte dos Estados-Membros. Pretendo submeter à Conferencia em tempo oportuno, um 
relatório global sobre os melhore vias e meios para mobilizar mais recursos ao nível do 
continente no âmbito do apoio aos nossos esforços de paz.  
 

(h)  Ano de Paz e Segurança  
 
17.  Na Declaração de Tripoli, os Chefes de Estado e de Governo declararam o Ano de 2010 
« Ano de Paz e Segurança em África ». Em Kampala, em Julho de 2010, apresentei um relatório 
provisório sobre a implementação desta iniciativa. Basta salientar aqui que o Ano da Paz e 
Segurança foi uma ocasião única em termos de sensibilização , constituição de parcerias com 
diversos  parceiros, e o encorajamento aos Estados-Membros para organizarem manifestações 
específicas a fim de marcar o Ano da Paz e renovar o seu compromisso para a realização do 
objectivo de uma África livre do flagelo dos conflitos. Além disso, desdobraram-se esforços  
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com vista à consolidação do quadro normativo e institucional da UA, o objectivo era dotar a 
União da capacidade requerida para superar o desafio da paz,  resolução de conflitos existentes 
e consolidar a paz onde ela foi alcançada.  
 
18.  A 21 de Setembro, Dia Internacional da Paz, marcou o apogeu do Ano da Paz e 
Segurança, tendo permitido mobilizar não somente os Estados-Membros e as organizações 
africanas mas igualmente os cidadãos ordinários, sociedade civil e o sector privado. Foi uma 
ocasião única para se lançar o apelo para a paz a partir das salas de reunião do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e do Conselho de Paz e Segurança da UA, e permitir aos mais 
vulneráveis de se expressarem, esses que sofrem o fardo da violência física e emocional em 
consequência da guerra, ansiando que em retorno o seu pranto pela paz ecoará nos recintos 
destas augustas sessões, exigindo dos altos responsáveis que façam da paz e segurança uma 
realidade e não somente um slogan. A Comissão trabalha sobre o seguimento e a viabilidade do 
programa além 2010; para o efeito serão submetidas propostas à sessão da Conferencia da 
União prevista para o próximo mês de Janeiro.  
 
III. Plano de Acção de Tripoli 

 
19. No Plano de Acção de Tripoli, os Chefes de Estado e de Governo identificaram as 
medidas práticas a serem tomadas para a resolução de diferentes crises com as quais se 
confronta o continente e a consolidação da paz onde foi alcançada. Os parágrafos que seguem 
apresentam um panorama sobre os progressos registados e os desafios a superar.  

 
Situações no terreno 
 

(a) Comores 
 

20. No Plano de Acção de Tripoli, a sessão especial reafirmou a unidade e integridade 
territorial das Comores, em conformidade com as decisões pertinentes da OUA/UA na ilha 
comoriana de Mayotte, fazendo apelo ao relançamento do Comité dos Sete na Mayotte. A este 
respeito, convém realçar, que, na sua alocução perante a Assembleia Geral da Nações Unidas 
em Nova-Iorque, a 24 de Setembro de 2010, o Presidente Ahmed Adallah Mohamed Sambi 
sublinhou que não pode haver estabilidade duradoira nas Comoros sem uma solução definitiva 
para a questão de Mayotte, renovando a sua proposta de  « um país, dois sistemas», que 
garantiria o respeito do direito internacional permitindo à França de continuar a administrar a 
lha Comoriana de Mayotte de forma legítima, e isto durante um período que seria determinado 
de comum acordo. 
 
21. Num segundo plano, registaram-se progressos significativos na promoção da 
reconciliação nacional e da estabilidade nas Comores. Sob a égide da UA, as partes comorianas 
assinaram em Moroni, a 16 de Junho de 2010, o Acordo de gestão do período provisório que 
permitiu superar a crise derivada da implementação de reformas institucionais introduzidas 
pela nova Constituição da União, adoptada por referendo a 17 de Maio de 2009, por iniciativa 
do  Presidente Sambi, cujo mandato devia terminar a 26 de Maio de 2010. Este  Acordo prevê 
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nomeadamente a conclusão do processo eleitoral que conduzirá à eleição, o mais tardar em 
meados de Janeiro de 2011, de um novo Presidente natural da Ilha de Mohéli, em 
conformidade com o princípio da presidência rotativa consagrada pela Constituição da União 
das Comores.  
 
22. A 7 de Novembro de 2010, e em conformidade com este Acordo, realizaram-se em 
condições consideradas satisfatórias pela Missão de Observação Internacional, incluindo a UA, 
as primeiras eleições para a presidência da União, que tiveram lugar na lha autónoma de 
Mohéli, e a primeira volta das eleições de Governadores das Ilhas autónomas. É fundamental 
que as partes comorianas envidem todos os esforços para o bom desenrolar, a 26 de Dezembro 
de 2010, da segunda volta da eleição presidencial, à escala nacional com três candidatos 
adversários que venceram as primeiras eleições, bem como a dos Governadores das Ilhas 
autónomas. 
 

(b) Somália 
 
23. A situação geral de segurança na Somália continua muito volátil e perigosa. Os grupos 
armados de oposição, conduzidos pelo al-Shabaab e  o Hizbul Islam, prosseguem os seus 
ataques incessantes contra o  Governo Federal  de Transição (TFG), as populações somalianas e 
a Missão da UA na Somália (AMISOM). No plano político, ainda que se tenham registado 
evoluções positivas, em particular o facto de que o TFG continua a trabalhar a partir de 
Mogadíscio e os esforços nesse sentido para levar os Somalis a se unirem ao processo político, 
os quais nomeadamente culminaram com a assinatura, a 15 de Março de 2010, em Adis Abeba, 
de um Acordo com a Ahlu Sunna Wal Jama’a (ASWJ), o processo político contudo resta 
fragilizado devido às divergências recorrentes no seio das Instituições federais de transição 
(TFIs). Esta situação minou a coesão das TFIs e a sua capacidade de cumprir efectivamente a sua 
missão nos termos da Carta Federal de Transição e do processo de paz de Djibouti. É neste 
contexto que o Primeiro-Ministro Omar Abdirashid Ali Sharmarke decidiu demitir-se do seu 
cargo, a  21 de Setembro de 2010. Desde então foi substituído por Mohammed Abdullah 
Mohamed ‘ Farmajo’, que formou um novo governo, a 12 de Novembro de 2010 ; o mesmo não 
conseguiu até agora conquistar a confiança do Parlamento  Federal de Transição. Nestas 
circunstâncias, é imperativo que as TFIs dêem provas de liderança e de unidade necessárias,  a 
fim de poder superar os desafios correntes. 

 
 

 
24. Em conformidade com a Declaração e o Plano de Acção de Tripoli, a Comissão 
intensificou os seus esforços com vista a concluir o desdobramento da AMISOM. É com prazer 
que informo ao Conselho que os efectivos da força da AMISOM elevam-se agora a 8 000 
homens, ou seja um total de 9 batalhões : 4 do Burundi e 5 do Uganda. O efectivo da 
componente da polícia é de 50 elementos. No terreno, as forças da AMISOM consolidaram e 
alargaram as suas zonas de controlo em Mogadíscio, prestando assistência humanitária 
limitada às populações da cidade. Além disso, a AMISOM e os outros membros da comunidade 
internacional, no âmbito do apoio às prioridades identificadas pelo TFG, continuam a prestar 
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assistência à reconstituição das forças de segurança somalis. 
 
25. No Plano de Acção de Tripoli, a Conferencia solicitou ao Conselho para rever o mandato 
e os efectivos da AMISOM, a fim de permitir-lhe prestar mais assistência ao TFG. A 15 de 
Outubro de 2010, e no quadro do seguimento das decisões das Cimeiras da UA e da IGAD 
realizadas em Julho, o Conselho endossou o aumento de efectivos da Missão para 20.000 
homens assim como o reforço das componentes civil e da polícia, tal como proposto no meu 
relatório. O objectivo é de angariar mais ajuda para o processo de paz e reconciliação, 
nomeadamente a conclusão das tarefas pendentes do período de Transição, melhorar a 
situação de segurança, a fim de permitir às TFIs de cumprirem o seu mandato, ajudar na 
implementação efectiva de instituições governamentais, apoiar e facilitar os esforços de 
reconstrução e consolidação da paz bem como assistência humanitária. 
 
26.  O Conselho lançou um apelo ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para que 
tome as decisões esperadas de acordo com a sua responsabilidade principal na manutenção da 
paz e segurança internacionais, através da aprovação do conceito de operações revisto e o 
novo efectivo autorizado da AMISOM e de um módulo reforçado para a Missão que seria 
financiado a partir das contribuições estatutárias do orçamento das Nações Unidas. O 
Conselho, além disso, fez um apelo ao Conselho de Segurança para : impor um bloco naval e 
uma zona de exclusão aérea na Somália, para impedir a entrada de combatentes estrangeiros 
no país, bem como o abastecimento de armas e munições, por via aérea e marítima, a favor dos 
grupos armados na Somália; garantir a implementação efectiva das sanções contra todos 
aqueles que minam o processo de paz e reconciliação; e reafirmar o seu compromisso de 
destacar uma operação de manutenção de paz das Nações Unidas na Somália. No momento da 
finalização do presente relatório, o Conselho de Segurança ainda não tinha reagido ao pedido 
da UA. É desnecessário salientar que o factor tempo não nos é favorável e que qualquer atraso 
adicional na aplicação das disposições de assistência esperada das Nações Unidas para o 
reforço da AMISOM complicará ainda mais a situação e comprometerá o alcance paz e da  
reconciliação na Somália. É fundamental que o Conselho solicite urgentemente ao Conselho de 
Segurança de desempenhar a função que lhe compete. A 16ª sessão extraordinária da 
Conferencia dos Chefes de Estado e de Governo da IGAD, realizada em Adis Abeba, a 23 de 
Novembro de 2010, expressou a sua profunda preocupação em relação a esta questão e lançou 
um firme apelo ao Conselho de Segurança para que assuma as suas responsabilidades. 
  
27. É igualmente necessário que os Estados-Membros prestem o apoio necessário em 
tropas e outro pessoal a fim de permitir à AMISOM atingir o seu novo efectivo autorizado, em 
conformidade com o compromisso tomado em Tripoli “ de garantir a disponibilidade de tropas 
e observadores em número suficiente, para o seu desdobramento rápido cada vez que for 
requerido”, e contribuir para a mobilização dos recursos financeiros e logísticos necessários. 
Embora reiterando o nosso apreço ao Burundi e ao Uganda, convém realçar que estes dois 
países não podem assumir continuamente o fardo de tal responsabilidade que na realidade 
cabe ao continente. É imperativo que outros Estados-Membros se comprometam e partilhem o 
fardo da responsabilidade colectiva da África na Somália.  
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28. Durante o período em análise, a Comissão prosseguiu esforços para lutar contra a 
pirataria e o roubo à mão armada ao largo da costa da Somália. Em todas as interacções com os 
parceiros internacionais, a Comissão chamou a atenção sobre as disposições pertinentes do 
Plano de Acção de Tripoli de 31 de Agosto de 2009, salientando a necessidade da Comunidade 
Internacional promover uma abordagem holística do flagelo da pirataria. 
 

(c) Sudão 
 

29. Um relatório distinto sobre a situação no Sudão abrangendo a questão do Darfur e o 
Acordo de Paz Global (CPA), foi submetido à análise da presente reunião do Conselho. Um dos 
principais eventos do período em análise foi a organização pacífica das eleições gerais, em Abril 
de 2010. Como é do conhecimento do Conselho, o processo de implementação do CPA 
culminará com o referendo de autodeterminação no sul do Sudão, que terá lugar a 9 de Janeiro 
de 2010. Em Junho de 2011, o Parlamento sudanês aprovou a nomeação dos membros da 
Comissão para o Referendo no sul do Sudão (SSRC). Após algumas dificuldades iniciais, a SSRC 
deu início aos seus trabalhos. Restam contudo, várias questões em suspenso relativamente à 
implementação do CPA, entre outras, a questão de Abyei, a fronteira Norte-Sul, as consultas 
populares nos Estados do Nilo Azul e do Sul do Kordofan, bem como as disposições de 
segurança. 
 
30. Em conformidade com o Memorando de Entendimento (MoU) assinado em Mekelle, na 
Etiópia, em Junho de 2010, as Partes, sob os auspícios do Grupo de implementação de Alto 
Nível da UA sobre o Sudão, reuniram-se, de 7 a 15 de Novembro de 2010, para negociações 
sobre as questões pendentes no âmbito da implementação do CPA, bem como sobre as 
disposições pós-referendo. A 13 de Novembro de 2010, as negociações foram concluídas com 
um documento intitulado «Quadro para a resolução de questões pendentes relativas à 
implementação do Acordo de Paz global e o futuro das relações entre o Norte e o Sul do 
Sudão". As Partes acordaram que as negociações sobre o futuro da região de Abyei terão 
continuidade ao nível dos principais responsáveis políticos, com a participação do Grupo de 
Implementação de Alto Nível da UA. 
 
31. A situação de segurança em Darfur continua preocupante, marcada por vários 
incidentes que causaram consideráveis perdas de vidas humanas e pessoas deslocadas. As 
negociações de paz sobre Darfur, realizadas sob os auspícios do Estado do Qatar, através da 
Mediação conjunta das /Nações Unidas, continuam a enfrentar importantes desafios. Durante a 
segunda reunião do Fórum Consultivo sobre o Sudão, realizado em Adis Abeba, a 6 de 
Novembro de 2010, sob a co-presidência da UA e das Nações Unidas, foi acordado que as 
negociações de Doha deveriam ser concluídas o mais tardar até Dezembro de 2010, com a 
elaboração de um documento, em conformidade com o calendário fixado pelas Partes. Os 
resultados obtidos em Doha servirão de ponto de partida para a reunião inicial do processo 
politico para o Darfur, prevista em Darfur, em meados de Dezembro, sob os auspícios do Grupo 
de Implementação de Alto Nível da UA e da MINUAD e em parceria com o Estado do Qatar. Esta 
reunião determinará a agenda do processo político para o Darfur, que deverá conduzir a uma 
Conferencia Darfur-Darfur, que terá lugar no início do ano de 2011, tendo por objectivo a 
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conclusão de um acordo político abrangente. No quadro do seguimento da reunião do Fórum 
consultivo sobre o Sudão, a Mediação conjunta deverá realizar em breve uma série de 
consultas com vários parceiros no Sudão, com vista a recolher opiniões da sociedade civil sobre 
as questões pendentes nas negociações e suscitar uma tomada de consciência e apoio popular 
para o processo de paz. 
 

(d) Corno de África – Abordagem regional 
 
32. Em Tripoli, tendo em vista a necessidade de se articular uma abordagem regional face 
aos desafios de paz e segurança no Corno de África, a Comissão recomendou o lançamento de 
um processo pela UA, em colaboração com a IGAD, Nações Unidas e outros parceiros, que teria 
como objectivo a realização de uma Conferencia sobre paz, segurança, cooperação e 
desenvolvimento no Corno de África. Por sua vez, a sessão especial solicitou à Comissão, em 
conformidade com as decisões pertinentes da UA e da IGAD, e em colaboração com os actores 
internacionais referidos, de prosseguir os esforços de consolidação de paz e reconciliação, a fim 
de promover a paz, segurança, cooperação e desenvolvimento no Corno de África. 
 
33. Em consequência, a Comissão deverá intensificar as suas consultas com a IGAD e seus 
Estados-Membros, a fim de determinar a melhor via a seguir, tanto no que respeita o processo 
como o conteúdo da abordagem regional proposta. Serão igualmente realizadas consultas com 
parceiros da UA, em particular, as Nações Unidas, a União Europeia e a Liga dos Estados Árabes. 
Nesta base, a Comissão submeterá ao Conselho recomendações detalhadas. 
 

(e)  Relações entre o Chade e o Sudão 
 
34. O Plano de Acção de Tripoli identificou várias medidas para facilitar a normalização das 
relações entre o Sudão e o Chade. De facto, a normalização das relações entre os dois países, 
iniciada em Outubro de 2009 e que culminou com a assinatura, a 15 de Janeiro de 2010, de um 
acordo de paz (Acordo de Paz sobre a normalização das relações entre o Chade e o Sudão e o 
Protocolo Adicional no domínio da segurança das fronteiras), prosseguiu de forma satisfatória. 
Os responsáveis dos dois países desde então têm promovido acções importantes que 
consolidaram as suas relações. Assim, o Presidente Idriss Déby Itno efectuou, a 8 de Fevereiro 
de 2010, uma visita oficial a  Cartum, onde teve encontros com o seu homólogo sudanês, Omar 
Hassan Al Bashir. Ele deslocou-se de novo a Cartum, a 26 de Maio, para assistir à cerimónia de 
prestação de juramento do Presidente sudanês. Por sua vez, o Presidente Omar Al Bashir 
deslocou-se a N’Djamena, a 21 de Julho de 2010, por ocasião da 12ª Cimeira da CEN-SAD. 
 
 
 
35. A implementação do Acordo de N’Djamena permitiu abordar os problemas que 
dificultavam as relações entre os dois países,  a saber, a segurança da fronteira comum e o 
problema recorrente das incursões de grupos político-militares no interior do Chade. O 
Protocolo sobre a segurança da fronteira solucionou o primeiro problema com a criação da 
Força mista de observação e de segurança e o arranque efectivo das suas patrulhas ao longo da 
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fronteira comum.   No que respeita o segundo objectivo, os dois países tomaram medidas 
apropriadas para impedir os grupos ou movimentos rebeldes de realizar actividades hostis 
entre si. O Conselho deveria felicitar os Presidentes Idriss Déby Itno e Omar Al Bashir pela sua 
decisão política e corajosa de normalizar as relações entre os dois países, e encorajá-los de 
novo a preservar a via do diálogo e concertação. 
 

(f) República Centroafricana (RCA) 
 
36. No que respeita a RCA, durante a sessão especial da Conferencia da União, os Chefes de 
Estado e de Governo, fizeram um apelo para que a comunidade internacional continuasse a dar 
mais apoio aos esforços de consolidação da paz neste país. Neste contexto, convém realçar que 
vários parceiros bilaterais e multilaterais prestaram uma contribuição financeira e técnica para 
apoiar as eleições presidenciais e legislativas previstas, após sucessivos adiamentos, em Janeiro 
e Março de 2011. A UA prestou igualmente uma ajuda financeira, e disponibilizou um perito 
eleitoral à Comissão Eleitoral Independente (CEI).  Contudo, vários problemas persistem cuja 
resolução rápida facilitará o bom desenrolar das eleições. Estas dificuldades são derivadas da 
falta de financiamento do funcionamento da CEI e da criação de meios adequados para garantir 
a transparência das operações eleitorais. Para além das eleições, requerem-se esforços 
renovados para concluir o programa de desarmamento, desmobilização e reinserção dos 
elementos dos grupos armados e promover, de forma sustentável, o desenvolvimento socio-
económico do país. A este respeito seria necessário mais apoio da comunidade internacional, 
singularmente devido às consequências da retirada total da MINURCAT no final do ano em 
curso.  
 

(g) Região dos Grandes Lagos 
 

i) Burundi 
 
37. No âmbito do seguimento do Plano e Acção de Tripoli, a Comissão enviou, de 13 a 22 de 
Fevereiro de 2010, uma missão pluridisciplinar para avaliar a situação no Burundi e formular 
várias recomendações sobre os domínios os quais a Comissão e os Estados-Membros poderiam 
prestar apoio no processo de reconstrução pós-conflito e consolidação da paz no Burundi. As 
conclusões e recomendações da missão foram submetidas à 230ª reunião do Conselho, 
realizada a 27 e 31 de Maio de 2010. A próxima etapa consistirá na organização de uma 
Conferencia de solidariedade africana, bem como na formulação e implementação de um 
programa de ajuda pós-conflito.  
 
38. Convém realçar por outro lado, que o período em análise foi marcado pela realização de 
vários escrutínios que iniciaram a 24 de Maio, com a eleição dos Conselhos municipais, seguidas 
da eleição presidencial, em 28 de Junho, a eleição de deputados,  a 23 de Julho, a dos 
senadores, em 28 de Julho e a eleição dos Conselhos das colinas ou bairros, a 7 de Setembro de 
2010. A UA prestou uma contribuição a este processo eleitoral, nomeadamente através da 
observação de diferentes escrutínios e a concessão de assistência financeira.  
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ii) República Democrática do Congo (RDC) 
 

39. O Plano de Acção de Tripoli solicitou a mobilização de mais ajuda junto aos Estados-
membros com vista à reconstrução e desenvolvimento pós-conflito na RDC. Foi neste contexto 
que a Comissão enviou, de 21 de Janeiro a 13 de Fevereiro de 2010, uma missão pluridisciplinar 
de avaliação. A missão fez importantes recomendações que o Conselho analisou durante a sua 
230ª reunião. A Comissão trabalha para a organização de uma Conferencia de solidariedade 
africana, bem como para a implementação de um programa de ajuda pós-conflito. Por outro 
lado, já se iniciaram medidas de seguimento ás disposições do Plano de Acção de Tripoli 
relativas à exploração ilegal dos recursos naturais da RDC. Entretanto, a Comissão participou na 
Cimeira organizada pelo Secretariado da Conferencia Internacional sobre a região dos Grandes 
Lagos sobe esta questão. 
 
40. Relativamente aos outros objectivos do Plano de Acção de Tripoli, convém realçar que 
as operações das Forças armadas congolesas (FARDC), com o apoio das Nações Unidas, contra 
os grupos armados estrangeiros (Forças Democráticas de Libertação do Ruanda - FDLR e 
Exército de Resistência do Senhor - LRA) permitiram o Governo congolês neutralizar um 
número substancial de forças negativas. Além disso, e tal como se indica abaixo, a Comissão 
tomou disposições para facilitar uma acção regional mais coordenada para neutralizar a LRA e 
por termo às suas atrocidades e actividades de destabilização na RDC, no sul do Sudão e na 
RCA. Por sua vez, o Grupo dos Sábios realizou em Maio de 2010, a sua 8ª reunião em Kinshasa, 
para debater nomeadamente a problemática das mulheres e crianças nos conflitos armados, 
que fez objecto de uma disposição específica no Plano de Acção em relação à situação no Leste 
da RDC. Enfim, a Comissão organizou em Adis Abeba, a 20 de Setembro de 2010, uma reunião 
sobre a questão dos pastores nómadas Mbororos, à atenção do Governo congolês. O Conselho 
será informado sobre o seguimento das conclusões desta reunião. 

 
41. O Governo congolês prosseguiu os esforços de implementação dos Acordos de 23 de 
Março de 2009 concluídos com os grupos armados congoleses. A Comissão acompanha este 
processo através do seu Gabinete de Ligação na RDC. Do mesmo modo, ela implicou-se 
activamente nas consultas em relação à renovação do mandato da MONUC, no contexto do 
pedido feito pelo  Governo congolês com vista à adopção de um plano de retirada da Missão. A 
28 de Maio de 2010, o Conselho de Segurança adoptou uma resolução prevendo uma redução 
de efectivos da MONUC, a alteração da sua designação para Missão das Nações Unidas para a 
estabilização do Congo (MONUSCO) a partir do dia 1 de Julho de  2010, e a redefinição do seu  
mandato.   
 
42. A RDC realizou progressos consideráveis na consolidação da paz e na reconstrução pós-
conflito. Neste contexto, as eleições gerais previstas para 2011 revestem-se de uma 
importância particular. É fundamental que a comunidade internacional continue a acompanhar 
os esforços em curso.  

 
iii) Exército de Resistência do Senhor (LRA) 
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43. O Plano de Acção de Tripoli salientou a necessidade de se desdobrarem esforços 
incluindo no plano militar s fim de neutralizar o LRA. Em conformidade com esta disposição, a 
Comissão organizou em Bangui, na RCA, a 13 e 14 de Outubro de 2010, uma reunião ministerial 
consultiva sobre as actividades do LRA. Os Ministros responsáveis pela Defesa e Segurança da  
RCA, RDC, Uganda, Sudão, incluindo o Governo do  Sul do Sudão, Nações Unidas e outros 
parceiros participaram neste encontro. Na mesma, tomaram-se várias medidas, incluindo a 
criação de um Centro de operações conjunto e a análise de uma brigada comum para entravar 
o LRA e por fim às suas actividades criminosas. Uma reunião dos Chefes de Estado-maior e dos 
Serviços de Segurança dos países referidos está prevista para 5 de Dezembro, em Adis Abeba, 
para dar seguimento às conclusões da reunião. Tenciono igualmente, neste contexto, nomear 
um Enviado Especial encarregue da questão do LRA, para reforçar a cooperação entre os países 
africanos referidos, mobilizar a comunidade internacional e realizar outras missões de paz 
conexas.   
 

(h) Côte d’Ivoire 
 
44. O processo de saída de crise em Côte d’Ivoire conquistou mais uma importante etapa, a  
31 de Outubro de 2010, com a realização da 1ª volta da eleição presidencial que decorreu em 
boas condições de segurança e transparência, e contou  com uma participação massiva das 
populações na votação (mais de 80%). Os resultados provisórios, proclamados a 3 de Novembro 
de 2010 pela Comissão Eleitoral Independente (CEI), colocam os três principais actores da cena 
política marfinense na ordem seguinte: Laurent Gbagbo (Presidente cessante) com 38,04%, 
Alassane Dramane Ouattara (Presidente do RDR) com 32,07%, e Henri Konan Bédié (Presidente 
do PDCI-RDA) com 25,24%. Os outros 11 candidatos totalizam juntos menos de 5% dos votos. A 
segunda volta foi fixada para 28 de Novembro de 2010, tendo como adversários os dois 
candidatos liderando a primeira volta.  
 
45. Estes progressos foram possíveis graças ao espírito de diálogo e de concertação que, no 
quadro da implementação do Acordo Político de Ouagadougou (APO), conduziu 
nomeadamente à adopção consensual, a 6 de Setembro de 2010, pelos Membros do Quadro 
Permanente de Concertação, da lista eleitoral definitiva. Por outro lado, em conformidade com 
as disposições do APO, o Presidente Laurent Gbagbo assinou, a 9 de Setembro de 2010, um 
decreto presidencial sobre a autorização da emissão do bilhete de identidade nacional para as 
pessoas inscritas nesta lista eleitoral definitiva. Convém notar igualmente o papel notável 
desempenhado pelas diferentes componentes da sociedade marfinense, bem como a 
facilitação do Presidente Blaise Compaoré e a contribuição de vários outros parceiros, 
nomeadamente as Nações Unidas. 

 
(i) Libéria e Sierra Leone 

 
46. A Libéria e a Sierra Leone registaram progressos significativos no processo de 
consolidação da paz e reconstrução pós-conflito, com acento particular no reforço das 
instituições nacionais, bem como no desenvolvimento e reforma socioeconómica. Além disso, 
na Libéria, já começaram os preparativos para o bom desenrolar das eleições gerais que se 
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realizarão no próximo ano. É desnecessário sublinhar a necessidade de uma assistência 
contínua de África e da comunidade internacional para ajudar a Libéria e a Sierra Leone a 
consolidar as realizações notáveis realizadas durante estes últimos anos. 

 
(j) Guinée-Bissau 
 

47. A sessão especial de Tripoli tomou várias decisões sobre a Guiné-Bissau, entre as quais 
convém realçar o destacamento rápido de uma missão conjunta UA-CEDEAO de estabilização, 
condução de um inquérito credível sobre os assassinatos políticos cometidos no país em 2009, 
e a implementação da reforma da segurança. Na sequência destas decisões, a Comissão 
intensificou os seus esforços de apoio ao processo de estabilização na Guiné-Bissau. Foi deste 
modo que uma missão conjunta de avaliação UA/CEDEAO deslocou-se à Guiné-Bissau de 30 de 
Outubro a 10 de Novembro de 2009. Além disso, e prevendo o destacamento ulterior da 
Missão de Estabilização, a Comissão abriu um Gabinete de Ligação da UA na Guiné-Bissau, 
dirigido por um Representante Especial, Professor Sebastião da Silva Isata, antigo Vice-Ministro 
das Relações Exteriores de Angola.   
 
48. No país, o meu Representante Especial , desde a sua tomada de funções, a 4 de Outubro 
de 2010, tomou várias iniciativas visando reforçar a coesão na chefia do Estado, com a melhoria 
das relações entre o Presidente da República, Malam Bacai Sanha, e o Primeiro-Ministro Carlos 
Gomes Jr., bem como criar condições políticas propícias para o destacamento da Missão de 
estabilização e aceleração da reforma do sector de segurança. Além disso, o Parlamento 
Guineense aceitou as propostas da UA com vista por um lado, á adopção de uma legislação  
criminalizando a posse, circulação, fabrico e tráfico de droga e por outro lado, criar uma  
Comissão de Verdade e Reconciliação.  Enfim, as autoridades judiciais guineenses demonstram 
uma determinação renovada para concluir os inquéritos sobre os assassinatos perpetrados em 
Março e Junho de 2009.  O Conselho deve incentivar as autoridades guineenses a prosseguirem 
os esforços envidados até agora.  
 

(k) Sahara Ocidental 
 
49. No Plano de Acção de Tripoli, os Chefes de Estado e de Governo manifestaram o apoio 
da UA aos esforços das Nações Unidas para ultrapassar o impasse actual, bem como às  
resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Para esse fim, fizeram um apelo para 
a intensificação de esforços com vista à realização de um referendo para permitir à população 
do Território optar entre a independência e a integração no Reino de Marrocos. 
 
50. Durante o ano transacto o Enviado Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para 
o Sahara Ocidental, Embaixador Christopher Ross, prosseguiu os seus esforços através do 
mecanismo de reuniões ditas «informais», tal como aprovado pelo Conselho de Segurança das  
Nações Unidas na sua resolução 1871. O Embaixador Ross iniciou recentemente a sua quarta 
ronda de consultas na região, e obteve o acordo das Partes, o Reino de Marrocos e a Frente 
Polisario, e ainda dos países vizinhos, Argélia e Mauritânia, para a realização de uma terceira 
série de reuniões "informais" em Nova-Iorque, em Novembro de 2010. As discussões informais 
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são destinadas a preparar o terreno para a 5ª ronda de discussões de Manhasset. Durante a 
terceira ronda de discussões informais, organizada em Nova-Iorque, a 8 e 9 de Novembro de  
2010, não se registaram progressos devido à imposição de condições prévias da parte de 
Marrocos que consistia em fazer da sua proposta de autonomia a única base de discussão, à 
exclusão dessa da Frente POLISARIO para a realização de um referendo que compreenderia  
igualmente a opção de independência. As Partes acordaram prosseguir as consultas informais e 
a este respeito, estão previstas reuniões em Dezembro ou logo no início do próximo ano. Em 
Setembro de 2010, o Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para o  
Sahara Ocidental deslocou-se a Adis Abeba para consultas com a Comissão da UA sobre esta 
questão. 
 
51. Os eventos trágicos que decorreram em Laayoune, no Sahara Ocidental, a 8 de 
Novembro de 2010, na sequencia do ataque das forças marroquinas contra um acampamento 
pacífico de Sahraouis na periferia da cidade realçam a necessidade de se desdobrar esforços 
para encontrar uma solução para este conflito, em conformidade com as resoluções 
pertinentes do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral que estipulam para o povo do  
Sahara Ocidental o exercício do seu direito à autodeterminação. 
 
Mudanças Anticonstitucionais de Governo 
 

(a)  República da Guiné 
 

52. No seguimento do Plano de Acção de Tripoli, a UA e a CEDEAO, nomeadamente através 
do Grupo Internacional de Contacto sobre a Guiné (GIC-G), co-presidido pelo meu Enviado 
Especial para a Guiné e o Presidente da Comissão da CEDEAO, prosseguiram os seus esforços 
visando facilitar a conclusão da transição e o bom desenrolar das eleições, em estreita 
colaboração com o Mediador da crise guineense, Presidente Blaise Compaoré do Burkina-Faso, 
e com o apoio das Nações Unidas, através do Representante Especial do Secretário-Geral na 
África Ocidental. É neste contexto que, a 3 de Setembro de 2010, em Ouagadougou, os dois 
candidatos vencedores da 1ª volta das eleições presidenciais que tiveram lugar a 4 de Junho de  
2010, Cellou Dalein Diallo e Alpha Condé, assinaram um Memorando de Entendimento sob a 
égide do Presidente Blaise Compaoré. Em seguida, no fim de uma concertação iniciada pelo 
GIC-G, no quadro da sua 17ª reunião realizada em Conacri a  5 de Novembro de 2010, os dois 
candidatos assinaram igualmente uma Declaração conjunta na qual reiteraram o seu  
compromisso de trabalhar para um escrutínio pacífico, livre e democrático em todo o  território 
nacional, em conformidade com o Memorando de Entendimento de Ouagadougou. 
 
53. O processo de retorno à ordem constitucional na Guiné venceu uma etapa importante 
com a realização da eleição presidencial, cuja segunda volta, adiada várias vezes, teve lugar a 7 
de Novembro de 2010.  De acordo com os resultados provisórios proclamados pela  CENI, Alpha 
Condé foi eleito com 52,52% dos sufrágios expressos, contra 47,48% para Cellou Dalein Diallo. 
O último depôs reclamações junto ao Tribunal Supremo que tem competência para decidir 
dentro dos prazos legais estipulados. Para por termo aos confrontos que opuseram alguns 
militantes do infeliz candidato e as forças de ordem, a 17 de Novembro de 2010, o Presidente 
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de Transição decretou estado de emergência em todo o território nacional.  
 

54. Neste contexto, é fundamental que os actores políticos guineenses demonstrem grande 
sentido de responsabilidade.  Eles devem trabalhar para o reforço da unidade nacional a fim de 
permitir que o seu país aborde melhor os numerosos e enormes desafios com os quais se 
confronta, nomeadamente assegurando a sua reforma económica e aprofundando o processo 
democrático na base das lições tiradas da experiencia da transição.  É evidente, que o escrutínio 
que acaba de se realizar deve ser vivenciado como uma oportunidade promissora para a Guiné 
e não como uma fonte de golpes fratricidas.  

 
(b) Níger 

 
55. A sessão especial de Tripoli decorreu num contexto marcado pelo aumento da tensão   
no Níger, na sequencia da decisão do Presidente Mamadou Tandja de rever a Constituição do 
país, em violação das disposições da sua Lei  fundamental e de seus compromissos no quadro 
da CEDEAO. Os esforços de mediação envidados pela CEDEAO, com o apoio da UA, não tiveram 
os resultados esperados, o Governo do Níger na altura rejeitou o projecto de acordo que lhe 
tinha sido apresentado. É neste contexto que as forças armadas do Níger derrotaram o governo 
do Presidente Mamadou Tandja, a 18 de Fevereiro de 2010, e criaram um Conselho Supremo 
para a restauração da democracia (CSRD). Em conformidade com os seus instrumentos   
pertinentes, que condenam sistematicamente qualquer mudança anticonstitucional de 
Governo, a UA condenou esta tomada de poder pela força. 
 
56. Desde então, registaram-se progressos significativos para a restauração da ordem 
constitucional. Em 11 de Março de 2010, o General Salou Djibo, Presidente do CSRD, assinou 
um decreto para o qual os membros deste órgão e do Governo de Transição comprometeram-
se a não se apresentar à eleição presidencial. Nesse contexto, a 7 de Abril de 2010, as 
autoridades de facto criaram um Conselho Consultivo Nacional encarregue de organizar a 
transição. Este Conselho estabeleceu um programa de transição de um ano. O referendo 
constitucional decorreu com sucesso em 31 de Outubro de 2010. As eleições presidenciais 
estão previstas para 31 de Janeiro de 2011. O Conselho poderia reiterar a sua profunda 
gratidão ao povo do Níger, bem como ao General Salou Djibo, pelo seu compromisso em 
respeitar o calendário acordado para o retorno à ordem constitucional. O Conselho poderia 
igualmente fazer um apelo urgente às partes políticas e a todos os actores implicados no 
processo de transição a acordarem o interesse supremo do Níger acima das considerações 
partidárias e outras , a fim de facilitar  a conclusão rápida do processo de retorno  à ordem  
constitucional. 

 
(c) Madagáscar 

 
57. Não se registou nenhum progresso decisivo no processo de busca de uma solução 
consensual para a crise que assola o Madagáscar desde a mudança anticonstitucional decorrida 
em 17 de Março de 2009. As autoridades de facto rejeitaram os Acordos de Maputo de 6 de 
Agosto de 2009 e o Acordo Adicional de Adis Abeba de 6 de Novembro de 2010, cuja 
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implementação devia conduzir à restauração da ordem constitucional, com o culminar de uma 
transição consensual e abrangente. Em seguida, lançaram-se numa iniciativa unilateral, 
marcada nomeadamente pela realização de um referendo constitucional, a 17 de Novembro de  
2010, que deveria ser seguida de eleições legislativas, a 16 de Março de 2011, e da primeira 
volta das eleições presidenciais a 4 de Maio de 2011.  Uma tentativa de golpe de estado militar 
ocorreu no mesmo dia da consulta do referendo sobre o projecto de Constituição o que 
demonstrava a precariedade da situação no país e a ausência de consenso sobre a iniciativa em 
curso. 
 
58. A situação no Madagáscar constitui um verdadeiro desafio para a SADC e a UA, bem 
como para a comunidade internacional no seu conjunto. Não se devem poupar esforços para 
que este desafio seja superado e sair do impasse actual, através de uma solução consensual 
para a crise. Neste contexto, é fundamental mobilizar mais a comunidade internacional, em 
particular os parceiros da UA, para a implementação escrupulosa das sanções decididas pelo 
Conselho em Fevereiro e Março de 2010. 
 
IV. OBSERVAÇÕES 
 
59. A realização da sessão especial e a adopção da Declaração de Tripoli e do Plano de  
Acção de Tripoli marcaram uma virada nos esforços conjuntos do nosso  continente com vista a 
fazer face ás situações de conflito e de crise, bem como promover uma paz sustentável. Nesta 
ocasião, os chefes de Estado e Governo tomaram um compromisso de grande envergadura 
quanto à sua determinação de por termo ao flagelo dos conflitos e tomar as medidas 
requeridas para esse efeito. Este compromisso suscitou uma grande esperança; não se devem 
poupar esforços para responder a esta expectativa e tudo fazer para que a nossa promessa 
comum de uma África livre de conflitos seja concretizada.  
 
60.  Incontestavelmente, durante os últimos quinze meses, realizaram-se progressos  
significativos na implementação destes dois documentos. Registámos aquisições importantes 
no reforço do nosso quadro normativo, a implementação das diferentes componentes da APSA 
e mais importante ainda, na resolução de conflitos existentes, intensificando o trabalho tão 
crucial porém muitas vezes imperceptível, prevenção de conflitos, bem como os esforços a 
longo prazo visando combater as causas subjacentes da violência e dos conflitos. A UA deu 
provas de dinamismo e de liderança e hoje em dia é um actor importante nos esforços globais 
para por fim aos conflitos e manter a paz no continente.  
  
61.  Ao mesmo tempo, ainda temos um longo caminho a percorrer para honrar as 
promessas feitas em Tripoli. Vários instrumentos da UA ainda não foram ratificados por muitos 
Estados-Membros, e o nível de implementação e de respeito dos compromissos resta desigual. 
Entre os mais importantes destacam-se a Carta da Democracia, Eleições e Governação, que se 
reveste de uma importância crucial no âmbito dos esforços envidados para consolidar a 
democracia e promover uma melhor governação. Os conflitos permanecem uma dura realidade 
em diferentes partes do continente, alguns países emergentes de conflitos permanecem num 
estado de fragilidade. Além disso, devemos fazer face ás ameaças causadas pelo terrorismo,  
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tráfico de droga, proliferação ilícita de armas ligeiras e de pequeno calibre, pirataria e outros 
flagelos relacionados, tais como a pesca ilegal e o despejo de resíduos tóxicos, bem como os 
desafios a longo prazo ligados à alteração climática e à persistência da pobreza. A 
implementação da APSA ainda não foi totalmente concluída, e continuamos sempre 
dependentes da ajuda externa para a implementação da nossa agenda de paz e segurança.  
 
62.  Neste contexto, será desnecessário dizer que se requerem esforços contínuos. A via a 
seguir é clara: devemos acelerar a assinatura e a ratificação dos instrumentos pertinentes da 
UA e zelar pela sua implementação efectiva; acelerar a operacionalização integral da APSA, 
através da melhoria da coordenação entre as suas diferentes componentes, tanto 
verticalmente como horizontalmente, o reforço da sua viabilidade no plano dos recursos  
financeiros e humanos e a melhoria da coerência da Arquitectura; e, mais importante ainda 
combater de forma decisiva os conflitos subsistentes, através da intensificação dos nossos 
esforços de prevenção de conflitos e consolidação da paz, tal como declarara a eminente 
diplomata indiana Vijaya Lakshmi Pandit «Quanto mais trabalharmos pela paz, menos sangue 
será derramado».  
 
63.  É igualmente importante mobilizar mais recursos para o interior do continente com 
vista a apoiar a implementação da agenda de paz e segurança da UA. É evidente que a situação 
actual está longe de satisfazer. A liderança da UA e a apropriação das iniciativas tomadas não 
podem ser garantidas se uma parte preponderante dos recursos necessários para a realização 
do nosso objectivo de uma África livre do flagelo de conflitos provir do exterior. Não somente 
os recursos assim fornecidos são insuficientes, mas também carecem da subtileza e 
previsibilidade necessárias para apoiar os nossos esforços e permitir responder de forma  
diligente às situações que se apresentam. Se é verdade que devemos continuar a fazer apelo 
aos nossos parceiros para que apoiem os nossos esforços, na base do princípio da 
indivisibilidade da paz, devemos do mesmo modo fazer mais esforços em termos de  
financiamento. A ausência de uma resposta rápida e decisiva a esta questão coloca um grande 
risco na viabilidade dos resultados obtidos e a credibilidade da nossa determinação em 
desempenhar um papel primordial na promoção da paz e segurança no continente. Os 
numerosos compromissos tomados a este respeito devem ser seguidos de acções concretas.  
 
64.  Enfim, não poderia concluir sem salientar que, se o compromisso dos dirigentes 
políticos é importante, a busca da paz não deve ser unicamente apanágio dos Governos e 
organizações internacionais. A paz deve ser igualmente construída na base dos esforços de 
mulheres e homens, da sociedade civil e do sector privado: todos nós temos uma 
responsabilidade para o alcance da paz; todos ganharemos com a concretização da paz. Saúdo 
os esforços envidados pelas organizações da sociedade civil africana e os cidadãos na 
continuidade do nosso objectivo comum de fazer da paz em África uma realidade 2010 e além, 
e exorto-os a prosseguirem e a intensificarem os seus esforços nesse sentido. 
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Anexos: 
 

i. Declaração de Tripoli sobre a Eliminação de Conflitos em África e Promoção da 
 Paz Sustentável 
ii.Plano de Acção de Tripoli 
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