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DECISÃO SOBRE O LANÇAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES SOBRE A ZONA DE 
COMÉRCIO LIVRE CONTINENTAL (ZCLC) 

Doc.Assembly/AU/11(XXV) 

A Conferência, 

1. TOMA NOTA dos resultados da Conferência e ADOPTA o seguinte: 

i) Os Objectivos e Princípios para a Negociação sobre a ZCLC; 

ii) O Roteiro indicativo para a Negociação e o estabelecimento da ZCLC; 

iii) Os Termos de Referência do Fórum de Negociação da ZCLC 
(ZCLC/FN); 

iv) As disposições institucionais para a negociação sobre a ZCLC; 

v) O Projecto de Declaração sobre o Lançamento da negociação para o 
estabelecimento da ZCLC; 

2. EXPRESSA a sua satisfação em relação ao trabalho preparatório realizado 
relativo ao lançamento das negociações da Zona de Comércio Livre 
Continental e COMPROMETE-SE a negociar uma ZCLC com benefícios 
significativos, tendo como base os progressos já feitos pelas CER; 

3. LANÇA as negociações para a criação da Zona de Comércio Livre 
Continental, que visa integrar os mercados africanos em conformidade com 
os objectivos e princípios fundamentados no Tratado de Abuja Estabelecendo 
a Comunidade Económica Africana;  

4. SOLICITA ao Fórum de Negociação da Zona de Comércio Livre Continental 
(FN-ZCLC) a organizar a sua Reunião inaugural em 2015 e a trabalhar no 
sentido de concluir as negociações até 2017; 

5. APELA à Comissão Económica das Nações Unidas para África, ao Banco 
Africano de Desenvolvimento, ao Banco Africano de Exportações e 
Importações (Afreximbank) e aos Parceiros de Desenvolvimento a prestar o 
apoio necessário aos Estados-membros, à Comissão e às Comunidades 
Económicas Regionais para garantir a conclusão atempada das 
Negociações. 

6. REGISTA COM AGRADO a situação dos preparativos para a 10ª 
Conferência Ministerial da OMC em 2015, e SAÚDA a República do Quénia 
por acolher esta importante Conferência, e EXORTA os Estados-membros 
pela participação activa. 

7. ACOLHE COM AGRADO: 

i) a sessão informativa sobre os progressos feitos em relação a AGOA, 
bem como a iniciativa de acolher uma Reunião Ministerial no Gabão em 
preparação para o Fórum da AGOA; 
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ii) a sessão informativa sobre a 14ª Conferência das Nações Unidas para o 
Comércio e o Desenvolvimento (CNUCED XIV)  a ter lugar em Lima, 
Peru, em Março de 2016. A este respeito, SAÚDA S.E. a Sra. Amina 
Mohamed, Ministra dos Negócios Estrangeiros e do Comércio 
Internacional da República do Quénia, pela sua nomeação pelo 
Conselho Geral da CNUCED, enquanto Presidente da 10ª Conferência 
Ministerial. 

8. ENALTECE o Mercado Comum para a África Oriental e Austral (COMESA), a 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e a Comunidade 
da África Oriental (EAC) pelo lançamento da Zona de Comércio Livre 
Tripartida (ZCLT), em Sharm El Sheikh, em Junho de 2015, que é uma 
grande conquista rumo a integração regional e a ser repetido por outras 
regiões. 



Assembly/AU/Decl.4(XXV) 

Pág.1 

 

DECLARAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO NA PALESTINA E NO MÉDIO ORIENTE 
Doc.Assembly/AU/9(XXV) 

Nós, os Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reunidos na nossa Vigésima 
Quinta Sessão Ordinária da Conferência da União em Joanesburgo, África do Sul, de 14-15 de 
Junho de 2015; 

Tomando nota do relatório sobre a situação no Médio Oriente e na Palestina; e Recordando 
todas as resoluções e decisões adoptadas pela OUA/UA sobre a Situação na Palestina e no 
Médio Oriente; 

Reafirmando nosso apoio total ao povo palestiniano na sua luta legítima contra a ocupação 
israelita, sob a liderança da Organização de Libertação da Palestina (OLP) como o único e 
legítimo representante do povo palestiniano; 

Reiterando o nosso apoio à resolução pacífica do conflito Árabe-Israelita, de acordo com os 
princípios do direito internacional e todas as pertinentes resoluções das Nações Unidas, que 
têm manifestado o apelo para o estabelecimento de um Estado Palestiniano Independente com 
base nas fronteiras de Junho de 1967, e sua capital, Jerusalém Oriental; e a implementação da 
Resolução 194 da ONU sobre o regresso dos refugiados palestinianos; 

Louvando os esforços exercidos pelo Presidente Mahmoud Abbas para o alcance de uma paz 
abrangente, justa e duradoura no Oriente Médio, e apoio aos seus esforços para o alcance da 
reconciliação palestiniana; 

Condenando as declarações israelitas que rejeitam a solução de dois Estados, que pode 
prejudicar o processo de paz entre ambas as partes e representam um desafio para todas as 
resoluções internacionais; 

Condenando Igualmente a contínua ocupação israelita dos territórios palestinianos e todas as 
medidas na cidade de Jerusalém, através da política de judaização, demolição de casas, 
expulsão e destruição de monumentos históricos dos locais sagrados islâmicos e cristãos e 
expansão dos assentamentos na cidade; 

Condenando Ainda Israel pela retenção dos fundos e receitas fiscais palestinianas, que 
constituem a pedra angular da economia palestiniana, e Exortando a comunidade internacional 
a fazer pressão sobre Israel para a libertação dos recursos fiscais palestinianos retidos; 

POR ESTE MEIO: 

1. EXORTAMOS a comunidade internacional a exercer pressão sobre Israel para pôr fim a 
todas as actividades de assentamento, libertação dos prisioneiros palestinianos nas 
prisões israelitas, e, EXIGIMOS IGUALMENTE que Israel se abstenha das detenções 
arbitrárias de palestinianos, incluindo mulheres e crianças, que é um acto de violação 
das leis internacionais e das normas dos direitos humanos, incluindo a Convenção de 
Genebra sobre os Direitos da Mulher e das Crianças; 

2. APELAMOS AINDA à comunidade internacional a exercer pressão sobre Israel para 
que levante o bloqueio à Faixa de Gaza e abra a passagem da fronteira para a 
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circulação de pessoas e bens, e dê imediatamente resposta às situações humanitárias 
devido a esse cerco; 

3. SOLICITAMOS ao Conselho de Segurança das Nações Unidas a assumir as suas 
responsabilidades na manutenção da paz e segurança internacional, e a tomar as 
medidas necessárias para a resolução do conflito Árabe-Israelita, em todos os seus 
aspectos, para o alcance de uma paz abrangente, justa e duradoura na região, com 
base no princípio da solução de dois Estados, de acordo com as fronteiras de 1967, e 
aplicação das relevantes disposições do direito internacional e das anteriores decisões 
do Conselho a esse respeito; 

4. REITERAMOS que uma paz abrangente, justa e duradoura no Médio Oriente, exige a 
retirada total de Israel dos territórios árabes e palestinianos ocupados para a linha de 
fronteiras de Junho de 1967, incluindo os Montes Golã na Síria, e territórios ainda 
ocupados no sul do Líbano; 

5. APELAMOS para o boicote dos produtos israelitas dos territórios palestinianos 
ocupados; 

6. EXORTAMOS a todos os Estados-membros e outros Estados que ainda não o tenham 
feito a reconhecer o Estado Palestiniano e a apoiar a sua admissão nas Organizações 
Regionais e Internacionais. 


