Declaração do Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para Moçambique e
Presidente do Grupo de Contacto

Mocuba, 4 de Novembro de 2022

Hoje, temos o prazer de comunicar o encerramento de mais duas bases da Renamo nos distritos
de Mocuba e Sabe, na província de Zambézia. Estes progressos constantes e contínuos no
processo de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) são extremamente
encorajadores. Ao longo das últimas quatro semanas, mais de 800 ex-combatentes foram
desmobilizados e iniciaram a sua transição para a vida civil, no conforto das suas famílias e
comunidades. Estes passos elevam o número total de desmobilizados para cerca de 90% do total
de beneficiários do DDR, um feito significativo.
Louvamos a colaboração contínua e o compromisso para com o diálogo demonstrado pelo
Governo e pela Renamo a fim de alcançarem mais um marco significativo na implementação do
Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo. Mais uma vez, a Comissão de Assuntos
Militares e os Grupos Técnicos Conjuntos demonstraram um autêntico profissionalismo na
gestão das atividades no terreno, impulsionando ainda mais Moçambique em direção à paz
definitiva e à reconciliação nacional.
Agora que nos aproximamos do fim da fase de desmobilização e desarmamento, estamos
empenhados em assegurar que os restantes combatentes sejam abrangidos e apoiados na sua
jornada de reintegração. Estamos também cientes que a reintegração efetiva dos beneficiários
de DDR na vida civil é fundamental para a sustentabilidade do processo. Apelamos a todas as
partes interessadas que desempenhem um papel positivo no fomento da paz em Moçambique.
As Nações Unidas continuam empenhadas em apoiar Moçambique no seu caminho rumo a um
futuro próspero de paz sustentável e reconciliação nacional.

Mirko Manzoni
Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para Moçambique e Presidente do Grupo
de Contacto

Statement from the Personal Envoy of the United Nations Secretary-General for Mozambique
and President of the Contact Group

Mocuba, 4 November 2022

Today, we are pleased to report the closure of two additional Renamo bases in the districts of
Mocuba and Sabe, located in the province of Zambezia. This continuation of steady progress on
the disarmament, demobilisation, and reintegration (DDR) process is highly encouraging. Over
the last four weeks, over 800 ex-combatants have been demobilised and embarked on their
transition to civilian life in the comfort of family and community. This brings the total number of
demobilised individuals to approximately 90% of total DDR beneficiaries, a significant
achievement.
We commend the continued collaboration and commitment to dialogue demonstrated by the
Government and Renamo in reaching yet another significant milestone in the implementation of
the Maputo Accord for Peace and National Reconciliation. Once more, the Military Affairs
Commission and Joint Technical Groups exhibited true professionalism in managing the activities
on the ground, further propelling Mozambique towards definitive peace and national
reconciliation.
As we approach the end of the demobilisation and disarmament phase, we are committed to
ensuring the remaining combatants are reached and supported on their reintegration journey.
We are also mindful that the effective reintegration of DDR beneficiaries into civilian life is critical
to the sustainability of the process. We call on all stakeholders to play a positive role in advancing
peace in Mozambique.
The United Nations remains committed to supporting Mozambique as it continues on its path
towards a prosperous future of sustainable peace and national reconciliation.

Mirko Manzoni
Personal Envoy of the United Nations Secretary-General for Mozambique and President of the
Contact Group

