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Regras especiais de procedimento para o Regras especiais de procedimento para o Regras especiais de procedimento para o Regras especiais de procedimento para o 

Conselho de Paz e Segurança da União AfricanaConselho de Paz e Segurança da União AfricanaConselho de Paz e Segurança da União AfricanaConselho de Paz e Segurança da União Africana    

(CPS(CPS(CPS(CPS----UA)UA)UA)UA) 
 

1.1.1.1. RepresentaçõesRepresentaçõesRepresentaçõesRepresentações    

As representações serão compostas por duplas, ou seja, cada país será representado por 
dois delegados de uma mesma delegação. 

    

2.2.2.2. DebatesDebatesDebatesDebates    

2.1. As discussões no CPS-UA ocorrerão por meio de um debate moderado, no qual os 
delegados que desejem se pronunciar deverão levantar suas placas, sendo a 
escolha da ordem de pronunciamento uma discrição da mesa. 

2.2.  Há a possibilidade de uma moção para consultas, que funciona da mesma maneira e 
tem os mesmos efeitos que a moção para debate não moderado. 

2.3. As moções aceitas pelo CPS-UA são as seguintes, em ordem de precedência: 

2.3.1.     Moção para adiamento da sessão; 

2.3.2.     Moção para consultas; 

2.3.3.     Moção para fechamento do debate; 

2.3.4. Moção para introdução de rascunho de Communiqué; 

2.3.5.     Moção para introdução de emenda; 

2.3.6. Moção para divisão da questão; 

2.3.7.    Moção para votação por chamada. 

 

3.3.3.3. Participação nas deliberações do CPSParticipação nas deliberações do CPSParticipação nas deliberações do CPSParticipação nas deliberações do CPS----UAUAUAUA    

Se algum membro do CPS-UA desejar convidar um indivíduo ou representante de uma 
organização ou governo para participar das deliberações do Conselho (sem direito de voto 
em questões substanciais), ele deverá submeter um pedido escrito à Mesa, que perguntará 
se algum membro do Conselho se opõe ao convite. Se não houver objeções, o convite será 
emitido. 
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4.4.4.4. Documento finalDocumento finalDocumento finalDocumento final    

4.1. O documento final produzido pelo CPS-UA deverá ser um Communiqué, destinado à 
Assembleia da União Africana, que explicite os acordos, as resoluções e as decisões 
a serem tomadas sobre o tema tratado. 

4.2.Para que rascunhos de Communiqué sejam introduzidos, exige-se no mínimo cinco 
países assinantes. 

4.3. Um modelo de Communiqué está disponível em anexo para consulta. 

 

5. VotaçãoVotaçãoVotaçãoVotação    para procedimentos substantivospara procedimentos substantivospara procedimentos substantivospara procedimentos substantivos 

5.1. Diretos de voto 

5.1.1. Cada representação do CPS-UA tem direito apenas a um voto por questão, 
sendo necessário que ambos os delegados representantes de um mesmo país 
entrem em acordo antes da votação. 

5.2. Procedimentos substantivos, nomeadamente rascunhos de Communiqué, emendas e 
divisão da questão somente serão aprovados via consenso. 

5.3. Votações para procedimentos substantivos serão feitas por meio das placas. A Mesa 
perguntará se delegados se opõem ao procedimento. Caso qualquer membro se 
oponha, o procedimento não será aprovado. 

5.4. Se mais de um terço de todo o quórum se abster de votar, o documento não será 
aprovado.  

    

6. EmendasEmendasEmendasEmendas 

6.1. Emendas propostas por todos os signatários de um rascunho de Communiqué serão 
consideradas amigáveis e automaticamente aceitas pela mesa. 

6.2. Emendas propostas por uma parte dos signatários serão consideradas não-
amigáveis e requererão o procedimento padrão de consenso para serem aprovadas. 

6.3. Para uma emenda ser introduzida, exige-se pelo menos três assinantes. 
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AnexosAnexosAnexosAnexos     

    

Anexo 1 Anexo 1 Anexo 1 Anexo 1 ––––    Modelo de Modelo de Modelo de Modelo de CCCCommuniquéommuniquéommuniquéommuniqué    

O Conselho de Paz e Segurança da União Africana (UA), em sua 418º reunião, realizada em 11 de 
fevereiro de 2014, foi informado pela Comissão sobre as conclusões do Seminário de Alto Nível sobre 
Paz e Segurança em África, realizada em nível ministerial, em Argel, de 8 a 10 dezembro de 2013, 
visando a ajudar a receber os membros africanos no Conselho de Segurança da ONU e preparando-se 
para prover questões de paz e segurança no continente, aprovou a seguinte decisão: 

 

O Conselho, 

1. Recebe o Relatório do Seminário de Alto Nível. A esse respeito, sublinha ao Conselho a 
necessidade de articulação eficaz e promoção de pontos de vista da África no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas sobre questões de paz e de segurança e preocupar-se com o continente e seu 
povo; 

2. Felicita o Governo da Argélia para o lançamento dessa iniciativa e congratula-se com a 
oferta da Argélia para sediar o segundo seminário de alto nível, a ser realizada em Argel no final de 
2014; 

3. Endossa os elementos do resultado do Seminário de Alto Nível e solicita a AU, aos Estados-
membros e relevantes Órgãos Políticos da UA para considerá-los para a efetiva implementação em 
avanço da paz africana e arquitetura da segurança; 

4. Solicita à Comissão uma estreita colaboração com os membros africanos do Conselho de 
Segurança da ONU (A3) e outros atores interessados, em tomar todas as medidas necessárias para 
iniciar a implementação imediata do resultado do Seminário de Alto Nível. Em particular, o Conselho 
convida a Comissão a tomar medidas imediatas para reforçar a sua capacidade para gerir as questões 
de paz e segurança nos processos do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como solicitado nas 
conclusões. O Conselho convida, ainda, a Comissão a desenvolver uma matriz, com prazo para a 
implementação das recomendações orientadas para a ação, tal como consta das conclusões do 
Seminário de Alto Nível; 

5. Solicita ainda ao presidente da Comissão de transmitir este comunicado, juntamente com o 
Relatório do Seminário de Alto Nível, para o secretário-geral da Organização das Nações Unidas para 
a transmissão posterior a membros do Conselho de Segurança para a sua informação; 

6. Decide continuar a ocupar-se do assunto. 

 

(Países signatários)    
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