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 COMUNICADO 

 
O Conselho de Paz e Segurança (CPS) da União Africana (UA), na sua 772ª 

reunião realizada em 16 de Maio de 2018, sobre o Quadro Continental de Resultados 
para Monitorização e Apresentação de Relatórios sobre a Implementação da Agenda 
para a Mulher, Paz e Segurança em África e adoptou a seguinte decisão: 
 
O Conselho:  
 
1. Toma nota da apresentação feita pela Enviada Especial da UA sobre a Mulher, 
Paz e Segurança, Senhora Bineta Diop, sobre o Quadro Continental de Resultados para 
Monitorização e Apresentação de Relatórios sobre a Implementação da Agenda da 
Mulher, Paz e Segurança em África. O Conselho toma nota ainda das declarações feitas 
pelos representantes da Etiópia, na qualidade de membro africano do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas ONU (A3), das Nações Unidas (ONU) e Comunidade 
Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO); 
 
2. Invoca os seus comunicados e declarações de imprensa anteriores, em particular 
o comunicado de imprensa [PSC / PR / BR.1 (CDLXXVI)] da sua 476ª Reunião, realizada 
em 16 de Dezembro de 2014, na qual o Conselho instou a Comissão da UA para, em 
coordenação do Gabinete da Enviada Especial para a Mulher, Paz e Segurança, elaborar 
um Quadro Continental de Resultados para monitorar a implementação pelos Estados-
membros da UA e outros intervenientes relevantes dos vários instrumentos africanos e 
internacionais e outros compromissos relativos a mulher, paz e segurança em África; 
 
3. Saúda os progressos registados na implementação da Resolução 1325 do 
Conselho de Segurança da ONU e dos instrumentos da UA sobre a Mulher, Paz e 
Segurança e enaltece todos os Estados-membros da UA que já adoptaram Planos de 
Acção Nacionais (PAN) para implementar a resolução e encoraja os que ainda não o 
fizeram, para também fazer o mesmo; 
 
4. Saúda as melhores práticas emergentes dos Estados africanos que estão a 
realizar avaliações de impacto da primeira geração dos seus PAN e a usar as lições 
aprendidas para desenvolver a segunda geração dos seus PAN e exort a todos os 
Estados-membros para que adoptem esta metodologia, bem como à partilha de 
experiências. Neste contexto, o Conselho solicitou à Comissão da UA, através do 
Gabinete da Enviada Especial para a Mulher, Paz e Segurança, que continue a 
sensibilizar os países que ainda não adoptaram um plano de acção sobre mulher, paz e 
segurança sobre a necessidade de o fazerem e prestarem apoio no processo de 
desenvolvimento. 
 
5. Expressa profunda preocupação pelo facto de, apesar da existência de 
políticas, estratégias e planos de acção bem articulados sobre a mulher, paz e 
segurança, as mulheres e meninas continuam a suportar o fardo dos conflitos em África 
e a serem vítimas de violência sexual e de outras formas de abusos. A este respeito, o 
Conselho condena, em termos mais fortes possíveis, todas as formas de abusos 
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contra mulheres e raparigas, e apela a todos os Estados-membros para que tomem 
medidas punitivas contra os violadores dos direitos das mulheres e meninas; 
 
6. Lamentação a contínua sub-representação das mulheres nos processos de paz 
e apela a todos os Estados-membros para que envidem esforços consistentes para 
garantir a participação das mulheres na prevenção de conflitos, mediação e reconstrução 
pós-conflito a todos os níveis - local, nacional e continental. Além disso, o Conselho 
sublinha a importância de revitalizar o apoio à agenda para a mulher, paz e segurança 
através de adopção de medidas políticas vigorosas e do reforço de capacidades; 
 
7. Congratula-se com a validação do Quadro Continental de Resultados para 
Monitorização e Relatórios da Agenda para a Mulher, Paz e Segurança em África pelos 
Estados-membros e as Comunidades Económicas Regionais/Mecanismos Regionais 
(CER/MR), que já adoptaram planos de acção nacionais e regionais; como uma 
ferramenta visando melhorar a prestação, pelos Estados-Membros e outras partes 
interessadas, dos compromissos em matéria relativos a mulher, paz e segurança em 
África e na abordagem questões de impunidade; 
 
8.      Toma nota do valor acrescentado pelo Quadro Continental de Resultados para a 
Monitorização e Relatórios da Agenda para a Mulher, Paz e Segurança em África, que 
assegura uma monitorização sistemática e focalizada através da utilização de 
ferramentas e parâmetros comuns que permitam a comparação e fiabilidade dos dados, 
contribuindo para acelerar a implementação dos compromissos assumidos pelos 
Estados-membros e outras partes interessadas em relação à mulher, paz e segurança 
em África; 
 
8. Decide aprovar o Quadro Continental de Resultados para Monitorização e 
Relatórios sobre a Implementação da Agenda para a Mulher, Paz e Segurança em África 
e felicita a Enviada Especial para Mulher, Paz e Segurança pelo processo consultivo e 
inclusivo durante o seu desenvolvimento. O Conselho reconhece a natureza viva do 
Quadro e sublinha a necessidade da sua revisão permanente, a fim de poder responder 
aos desafios emergentes no que diz respeito às necessidades para a mulher, paz e 
segurança; 
 
9. Apela à Comissão da UA para assegurar a implementação imediata do Quadro 
Continental de Resultados sob a coordenação do Gabinete da Enviada Especial da UA 
para a Mulher, Paz e Segurança e em sinergia com todos os departamentos e com as 
CER/MR. A este respeito, o Conselho solicita ao Gabinete da Enviada Especial da UA 
para a Mulher, Paz e Segurança que sensibilize os Estados-membros sobre o Quadro 
Continental de Resultados e que tome as medidas necessárias no que diz respeito aos 
instrumentos de acompanhantes;  
 
10. Reitera o seu apelo a todos os Estados-membros da UA para que reforcem a 
capacidade dos Ministérios responsáveis pelo Género e Assuntos da Mulher, através da 
atribuição do orçamento e de formação, para que possam coordenar eficazmente o 
trabalho sobre a mulher, paz e segurança; 
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11. Solicita à Comissão da União Africana, através do Gabinete da Enviada Especial 
da UA para a Mulher, Paz e Segurança, que apresente relatórios anuais ao Conselho 
sobre a implementação do Quadro Continental de Resultados sobre a Agenda para a 
Mulher, Paz e de Segurança em África. 
 
12. Decide continuar a seguir atentamente o assunto. 
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