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COMUNICADO 
 
Adoptado pelo Conselho de Paz e Segurança (CPS) da União Africana na sua 894.ª reunião, 
realizada em 14 de Novembro de 2019, sobre a situação na República do Sudão do Sul, 
 
O Conselho de Paz e Segurança,  

 
Recordando os seus comunicados e declarações de imprensa anteriores sobre a situação 

no Sudão do Sul, incluindo o Comunicado PSC/AHG/COMM(DCXXVI adoptado na sua 720ª 
reunião realizada em 20 de Setembro de 2016 em Nova Iorque, o Comunicado 
PSC/PR/COMM(DCCLI) adoptado na sua 751ª reunião realizada em 8 de Fevereiro de 2018 e o 
Comunicado PSC/PR/COMM.(DCCLXVIII) adoptado na sua 768ª reunião realizada em 26 de Abril 
de 2018, bem como no seu Comunicado PSC/AHG/COMM. (DCCLXXXIII) adoptado na sua 783ª 
reunião realizada em Nouakchott, Mauritânia, a nível de Chefes de Estado e de Governo, em 30 
de Junho de 2018 e no Comunicado PSC/PR/COMM. (DCCCLXXXVI) adoptado na sua 886ª reunião 
realizada em 15 de Outubro de 2019;  
 

Tomando nota da declaração do Representante Permanente da República Argelina 
Democrática e Popular junto da União Africana (UA), S.E. O Embaixador Rachid Benlounes, na sua 
qualidade de Presidente do CPS para o mês de Novembro de 2019 e as apresentações do 
Representante Especial do Presidente da Comissão para o Sudão do Sul, S.Exa. O Embaixador 
Joram Biswaro e o Representante do Secretário-Geral para o Sudão do Sul e Chefe da UNMISS, 
Davis Shearer; registando igualmente as declarações proferidas pelo representante da República 
do Sudão do Sul, pelo representante da República Democrática Federal da Etiópia, na sua 
qualidade de Presidente da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), pelo 
Presidente Interino da Comissão Conjunta Reconstituída de Monitorização e Avaliação (RJMEC) 
e pelo representante da África do Sul, na sua qualidade de Presidente do Comité Ad Hoc de Alto 
Nível da UA para o Sudão do Sul;  

 
Reafirmando a solidariedade da UA para com o povo do Sudão do Sul nas suas aspirações 

de restabelecer a paz e a estabilidade no seu país; 
 
Agindo nos termos do Artigo 7o do seu Protocolo, o Conselho de Paz e Segurança: 
 
1. Saúda o Comunicado emanado da reunião dos Garantes realizada em 7 de Novembro de 
2019, em Entebbe, no Uganda, e manifesta o seu apreço a Sua Excelência. Presidente Yoweri 
Museveni do Uganda e S. Excia. O Presidente Abdel-Fatah Al-Burhan do Sudão por ter convocado 
a Cimeira de Entebbe; e felicita ainda S. Exa. O Presidente Salva Kiir e o Dr. Reik Machar   O 
Presidente Salva Kiir e o Dr. Riek Machar por terem respondido positivamente à Cimeira, bem 
como pelo consenso alcançado pelas partes em Adis Abeba sobre os resultados da Cimeira de 
Entebbe; 
 
2. Saúda a prorrogação do período de transição previsto no Acordo Revitalizado para a 
Resolução do Conflito no Sudão do Sul (R-ACRSS) por um período adicional de 100 dias e observa 
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que o resultado cria um ambiente propício para que a IGAD dê um ímpeto decisivo à 
implementação do Acordo Revitalizado; saúda ainda o Comunicado da 69ª Sessão Extraordinária 
do Conselho de Ministros da IGAD que teve lugar em 10 de Novembro de 2019 para abordar 
questões pendentes relacionadas com as disposições de segurança e o número de fronteiras do 
Estado e Internas do Estado do Sudão do Sul, que são fundamentais para a plena implementação 
do Acordo Revitalizado; 
 
3. Louva a IGAD pelos seus esforços contínuos no sentido de resolver a situação no Sudão 
do Sul; louva ainda a Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (UNMISS), o R-JMEC e o 
Mecanismo Revitalizado de Controlo e Verificação do Cessar-Fogo e das Medidas de Segurança 
Transitórias (R-CTSAMVM) pelos seus esforços contínuos para proteger os civis e apoiar a 
implementação do R-ARCSS; 
 
4. Saúda os esforços em curso com vista a ajudar as partes a superar os desafios 
relacionados com estas questões pré-transicionais pendentes; louva os garantes do Acordo 
Revitalizado por terem convocado a reunião em Entebbe, no Uganda, para dar um novo impulso 
ao processo de paz no Sudão do Sul; 

 

5. Salienta a necessidade de as partes acordarem numa abordagem sistemática para 
abordar as questões pendentes, com vista a utilizar de forma eficaz e eficiente os próximos 100 
dias para concluir as tarefas cruciais pendentes, nomeadamente as disposições de segurança e o 
número de fronteiras dos Estados e fronteiras internas do Sudão do Sul; 

 

6. Louva o Comité Ad Hoc de Alto Nível da UA para o Sudão do Sul e reitera o seu apelo para 
que o mais breve o Comité leve a cabo uma missão ao Sudão do Sul; louva igualmente os países 
que deram o seu apoio ao processo de paz no Sudão do Sul, nomeadamente o Egito, a Etiópia, a 
Nigéria, a África do Sul, a China e o Japão, e apela à comunidade internacional para que reforce 
o seu apoio, de modo a evitar que se perca outra oportunidade nos seus esforços de estabilização 
no Sudão do Sul;   

 

7. Manifesta a sua renovada determinação em apoiar a IGAD nos seus esforços para 
executar as tarefas prioritárias previstas nos resultados da Cimeira de Entebbe; 

 

8. Reitera o ponto 10 do Comunicado da 69ª Sessão Extraordinária do Conselho de Ministros 
da IGAD, para que a Comissão da UA, o Enviado Especial da IGAD para o Sudão do Sul, a RJMEC 
e a CTSAMVM organizem conjuntamente um seminário em Juba sobre mecanismos de 
segurança, para acordar num roteiro com prazos claros para a aplicação das disposições 
transitórias de segurança durante o período de prorrogação de 100 dias; 
 
9. Reitera também o seu apelo a todos os intervenientes regionais e internacionais para que 
reforcem a sua coordenação e harmonizem os seus esforços, sob a liderança da IGAD, para a 
promoção da paz, segurança e desenvolvimento no Sudão do Sul; 

 

10. Exorta os grupos de resistência a aderirem incondicionalmente ao processo de paz com 
vista a pôr termo às actuais dificuldades enfrentadas pelo povo do Sudão do Sul; neste contexto, 



PSC/PR/COMM.(DCCCXCIV) 
Página 3 

 

 
 

encoraja ao Enviado Especial da IGAD ao Sudão do Sul a continuar a envolver os grupos de 
resistência, de modo particular de Thomas Cirillo e Paul Malong para se jungtarem no R-ARCSS; 
insta os parceiros internacionais a ponderarem a imposição de medidas punitivas, incluindo 
sanções específicas, contra aqueles que continuam a minar o processo de paz no Sudão do Sul; 

 

11. Exorta o Governo do Sudão do Sul, com o apoio da Comissão da UA, bem como de todas 
as outras partes interessadas, a trabalhar rapidamente para a operacionalização de todos os 
mecanismos de justiça transitória, incluindo o Tribunal Híbrido para o Sudão do Sul, a fim de 
promover a justiça transitória, a reconciliação e a cura no país; 

 

12. Apela ao Governo do Sudão do Sul para que desembolse rapidamente os fundos 
pendentes para a implementação do acordo de paz, para as tarefas pré-transicionais alargadas; 
a este respeito, exorta os garantes a criarem imediatamente os mecanismos acordados no 
Comunicado de Entebbe, para a supervisão da gestão financeira dos fundos dedicados ao período 
pré-transicional, a fim de assegurar a responsabilização e a transparência:  

 

13. Apela a todas as Partes, particularmente ao Presidente Salva Kiir e ao Dr. Riek Machar 
para que abracem o diálogo com vista a aprofundar e incutir confiança mútua e confiança entre 
eles; apela também ao Dr. Riek Machar para que considere mudar para Juba, o mais rapidamente 
possível, a fim de facilitar a implementação das questões pendentes do Acordo Revitalizado; 

 

14. Apela ao Governo do Sudão do Sul e às forças do SPLM/A-IO para que desocupem 
imediatamente as instalações civis ocupadas pelas suas forcas, a fim de permitir que as 
instalações sejam utilizadas para os fins designados; 

 

15. Manifesta, uma vez mais, a sua profunda preocupação com a persistência da situação 
humanitária no Sudão do Sul, agravada pelas recentes inundações em algumas partes do país; a 
este respeito, apela a todos os Estados-Membros da UA e à comunidade internacional para que 
prestem assistência humanitária à população carenciada;  
 
16. Solicita ao Presidente da Comissão que informe mensalmente ao Conselho sobre a 
situação no Sudão do Sul até ao final dos 100 dias de prorrogação do período de transição; 

 

17. Decide realizar uma visita de campo ao Sudão do Sul em fevereiro de 2020, antes do 
termo da prorrogação de 100 dias do período pré-transicional;  

 

18. Decide manter-se activamente empenhado no assunto. 
 

 


