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RELATÓRIO DO PRESIDENTE INTERINO DA COMISSÃO DA UNIÃO 
AFRICANA SOBRE A PREVENÇÃO E O COMBATE AO TERRORISMO 

 
 
I. Introdução 
 
1. Os acontecimentos de 11 de Setembro de 2001, reavivaram a 
urgência da aplicação da Convenção de Argel de Prevenção e Combate ao 
Terrorismo e da harmonização das actividades contra o terrorismo em 
África, à luz da adopção da Resolução 1373 das Nações Unidas. A 
importância da implementação da Convenção como quadro-base para o 
combate ao terrorismo em África, à luz das novas ameaças associadas ao 
terrorismo, foi realçada em várias reuniões dos órgãos políticos da 
OUA/UA, imediatamente após os ataques de 11 de Setembro de 2001. 
 
2. O Órgão Central do Mecanismo de Prevenção, Gestão e Resolução de 
Conflitos reuniu-se a nível de Embaixadores a 20 de Setembro de 2001. 
Condenou os horrorosos ataques aos Estados Unidos e exortou os Estados 
Membros, que ainda não o fizeram, a assinarem e ratificarem a Convenção 
de Argel. Na Declaração de Dakar, de 17 de Outubro de 2001, os líderes 
africanos que se reuniram, por iniciativa do Presidente Abdoulaye Wade, 
lançaram um forte apelo aos países africanos no sentido de, com a máxima 
urgência, ratificarem a Convenção de Argel e convocarem uma cimeira 
extraordinária para discutirem os progressos registados em África no 
combate ao terrorismo. Subsequentemente, a 5ª Sessão Extraordinária do 
Órgão Central a nível ministerial, realizada em Nova Iorque, em Novembro 
de 2001, sublinhou a necessidade de os países africanos conjugarem os 
seus esforços com a comunidade internacional na luta contra o terrorismo. 
 
3. Nesta circunstância, a Comissão da UA convocou uma Reunião 
Intergovernamental de alto nível sobre a Prevenção e o Combate ao 
Terrorismo em África, de 11 a 14 de Setembro de 2002. A Reunião de Argel 
reuniu 49 delegações dos Estados Membros da UA, dos Estados Unidos, do 
Sistema das Nações Unidas, da União Europeia e de outras organizações 
internacionais. A reunião demonstrou a firme determinação dos Estados 
Membros da União Africana em não pouparem esforços para combater o 
terrorismo em todas as suas formas. Além disso, a realização da Reunião de 
Argel foi motivada pelo reconhecimento comum entre os países africanos de 
que, tendo em conta a gravidade e a forma violenta do moderno terrorismo, 
a sua erradicação requer uma determinação firme da parte dos Estados 
Membros em perseguirem um objectivo comum e adoptarem uma acção 
conjunta a nível intergovernamental, para troca de informações sobre as 
actividades e movimentos dos grupos terroristas em África; assistência 
jurídica comum; coordenação do controle fronteiriço; criação e reforço dos 
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pontos de controle fronteiriços e combate à importação, exportação e 
armazenamento ilegais de armas, munições e explosivos. 
 
4. Após três dias de deliberações sobre todos os aspectos do terrorismo e 
sobre a forma como os Estados Membros da UA podem conjugar os seus 
esforços para evitar actividades terroristas em África, a Reunião de Argel de 
alto nível adoptou o “Plano de Acção de Prevenção e Combate ao Terrorismo 
em África”, que abordou aspectos cruciais da Resolução 1373 do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas. O Plano também forneceu um quadro de 
acção e de medidas de cooperação para os países africanos em áreas-chave 
da campanha contra o terrorismo, nomeadamente, a polícia e o controle de 
fronteiras, medidas legislativas e judiciais proibindo o financiamento do 
terrorismo, troca de informações e coordenação aos níveis regional, 
continental e internacional. 
 
5. O Plano de Acção também prevê uma série de medidas de prevenção e 
uma recomendação no sentido de a União Africana criar um Centro 
Africano de Estudo e Investigação do Terrorismo, em Argel. Além disso, 
como suplemento à Convenção de Argel, o Plano de Acção apelou aos 
Estados Membros da UA a acelerarem a ratificação da Convenção de 1999 
de Prevenção e Combate ao Terrorismo. A Reunião de Argel também 
solicitou à Comissão da UA para preparar um projecto de Protocolo 
Adicional à Convenção, depois de pedir os pareceres e comentários dos 
Estados Membros. 
 
6. Na sequência da reunião de Argel, a 86ª Sessão Ordinária da Reunião 
do Órgão Central a nível de Embaixadores, realizada em Outubro de 2002, 
aprovou o Programa de Trabalho da Comissão que, entre outros, identificou 
as seguintes áreas prioritárias da implementação do Plano de Acção de 
Argel: 
 

I. Assinatura e ratificação da Convenção de Argel; e 
 
II. Seguimento do Plano de Acção adoptado pela Reunião 

Intergovernamental de Alto Nível sobre a Prevenção e o Combate 
ao Terrorismo em África, realizada em Argel, de 11 a 14 de 
Setembro de 2002. 

 
7. Em conformidade com as prioridades supracitadas, a Comissão levou 
a cabo uma série de actividades para facilitar a rápida entrada em vigor da 
Convenção de 1999. Neste contexto, a Comissão continuou a encorajar os 
Estados Membros, através de contínuos lembretes, a acelerarem os 
processos de ratificação. de acordo com a sua constituição e legislação 
nacionais. 
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8. A fim de preparar o projecto de Protocolo Adicional, de acordo com a 
recomendação da reunião dos Chefes de Estado e de Governo, realizada em 
Dakar, em Outubro de 2001, a Comissão solicitara aos Estados Membros 
que enviassem as suas contribuições ao Projecto de Protocolo para que ela 
pudesse finalizá-lo de acordo com o estabelecido na Reunião de Argel. Até 
agora, só quatro Estados Membros responderam. 
 
9. O principal acontecimento após a adopção do Plano de Acção de Argel 
foi o depósito do 15º instrumento de ratificação pelo Gana, a 6 de 
Novembro de 2002, data em que a Convenção entrou em vigor. Até 3 de 
Janeiro de 2003, 17 Estados Membros da UA tornaram-se Estados-Parte na 
Convenção. 
 
II. Conclusão 
 
10. Tendo em conta a importância que alguns Estados Membros atribuem 
à preparação de um Protocolo Adicional à Convenção de Argel, a Comissão 
deve reforçar-se por preparar e finalizar um projecto, logo assim que 
receber contribuições suficientes dos Estados Membros. A Comissão lança, 
igualmente, um apelo aos Estados Membros que ainda não o fizeram, para 
que assinem e ratifiquem a Convenção. 
 
11. A segunda prioridade que os Estados Membros têm de considerar, é o 
lançamento de iniciativas visando a adopção e o reforço da legislação contra 
o terrorismo aos níveis nacional e regional. Embora a Convenção da UA 
tenha acabado de entrar em vigor, a legislação contra o terrorismo em 
África continua a ser relativamente deficiente, porque a Convenção, até 
agora, só foi ratificada por 17 países e o Plano de Acção de Argel não foi 
implementado na íntegra. Assim, propõe-se que todos os mecanismos 
previstos no Plano sejam implementados, especialmente aos níveis nacional 
e regional, a fim de reforçar ainda mais a determinação da África em atacar 
o flagelo do terrorismo. 
 
III. Recomendação 
 
12. A Comissão recomenda ao Conselho Executivo que aprove o Plano de 
Acção de Argel, adoptado pela Reunião Intergovernamental de Alto Nível 
sobre a Prevenção e o Combate ao Terrorismo em África, a fim de facilitar a 
sua rápida e efectiva implementação. 
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RELATÓRIO DA  REUNIÃO INTER-GOVERNAMENTAL DE ALTO 
NÍVEL DA UNIÃO AFRICANA SOBRE A PREVENÇÃO E COMBATE AO 

TERRORISMO EM ÁFRICA, ARGEL,  ARGÉLIA 
DE 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2002 

 
 
ANTECEDENTES  E  PARTICIPAÇÃO 

 
1. A Reunião Inter-Governamental de Alto Nível da União Africana sobre a 
Prevenção e Combate ao Terrorismo em África realizou-se no Palácio das 
Nações em Argel, Argélia, de 11 a 14 de Setembro de 2002. 
 
2. O objectivo da reunião era de analizar as medidas práticas para a 
prevenção e combate ao terrorismo em África e examinar o Plano de Acção 
para uma implementação efectiva da Convenção de Argel sobre a  Prevenção e 
o Combate ao Terrorismo de 1999  e outros instrumentos internacionais 
pertinentes. A reunião teve também por objectivo de conceder aos 
representantes dos Estados Membros da UA, uma oportunidade para 
trocarem impressões sobre a decisão do Órgão Central de 11 de Novembro de 
2001, incluindo a proposta de preparação de um  Protocolo piloto a 
Convenção de Argel sobre o Terrorismo. 
 
3. A reunião contou com a participação de 49 representantes dos Estados 
Membros da UA, do Sistema da ONU e de outras Organizações Internacionais, 
bem como de Observadores de países não-Africanos Parceiros da UA. Uma 
lista  de participantes e de observadores está anexada ao presente relatório. 
 
SESSÃO DE ABERTURA 
 
4. Sua Excª Sr Abdelkader Messahel, Ministro responsável pelos Assuntos 
Magrebianos e Africanos da República Argelina Democrática e Popular, que 
presidiu a sessão de abertura, desejou as boas-vindas aos delegados, 
Ministros, Parlamentares, observadores e representantes da Corpo 
Diplomático bem como os média à reunião. Ele felicitou Sua Excª o Presidente 
Abdelaziz Bouteflika da República Argelina Democrática e Popular, por 
reforçar os pilares de desenvolvimento e da  paz no Continente e pelo seu 
empenho no processo de consolidação do sistema de consultas e coordenação 
entre os parceiros nos esforços que visam combater o terrorismo em África e 
no mundo. 
 
5. Um minuto de silêncio foi observado por todos os participantes na 
reunião em memória de todas as vítimas do terrorismo. 
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DISCURSO PROFERIDO PELO PRESIDENTE INTERINO DA COMISSÃO DA 
UNIÃO AFRICANA 
 
6. Sua Exª Sr. Amara Essy, Presidente Interino da Comissão da União 
Africana, ao dirigir-se aos participantes, exprimiu o apreço a Sua Exª Sr. 
Presidente Abdelaziz Boutefika da Argélia, o Governo e o Povo, pelas já bem 
conhecidas contribuições da Argélia a causa Africana e em particular pelas 
iniciativas que conduziram a adopção da Convenção de Argel de 1999 e, mais 
recentemente, ao estabelecimento da União Africana. Ele realçou o simbolismo 
da data e local da reunião um ano depois dos mais recentes ataques brutais 
terroristas em Nova Yorque, Washington, em 11 de Setembro de 2001, e três 
anos depois da assinatura da Convenção da OUA sobre a Prevenção e o 
Combate ao Terrorismo também em Alger. 
 
7. O Presidente Interino destacou a natureza global e o impacto do 
terrorismo evocando alguns dos ataques anteriores que tiveram lugar na 
Argélia, no Quénia ( Nairobi), na Tanzânia (Dar-Es-Salam) e na África do Sul 
(Cidade do Cabo), os quais devastaram vidas de muitos Africanos inocentes. 
Ao transmitir a solidariedade e sentimento de pesar da Comissão da União 
Africana, as famílias das vítimas dos ataques terroristas de 11 de Setembro 
nos EUA, o Sr. Essy  felicitou  em especial a liderança dos Estados Unidos da 
América. Ele lembrou a condenação imediata de África dos eventos trágicos, 
brutais e horrendos de 11 de Setembro, cuja solidariedade foi tambem 
expressa durante a Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo Africanos, 
organizada por iniciativa do Presidente Abdoulaye Wade do Senegal,  realizado 
em Dakar  em 17 de Outubro de 2001. O Presidente Interino lembrou também  
a decisão da Quinta Sessão Extraordinária do Órgão Central da OUA, a nível 
Ministerial, que teve lugar em Nova Yorque a 11 de Novembro de 2001, que, 
de  entre outras, condenou firmemente todos os actos terroristas que visam 
populações civis inocentes. 
 
8. Referindo-se ao trabalho pormenorizado da reunião inter-governamental 
ao alto nível da UA, o Presidente Interino chamou atenção para o facto de o 
objectivo da mesma ter sido de assegurar de que a África esteja preparada 
para desempenhar o seu papel na luta mundial contra o terrorismo. Para este  
efeito, esperava-se que propostas concretas emanassem da reunião sobre 
como implementar as obrigações aos níveis nacional, regional e internacional 
dos Estados Membros da UA. Instou aos Estados Membros, que ainda não o 
fizeram, a assinarem e rectificarem a Convenção de Argel de 1999, como um 
marco da sua determinação e vontade política de resolver os desafios impostos 
pelo terrorismo.  Finalmente, o Sr. Essy exprimiu a solidariedade de África 
para com a luta da Argélia contra o terrorismo, sublinhando uma  vez mais as 



 
 

Mtg/HLIG/Conv.Terror/Rpt (I) 
Pág.3 
 

importantes contribuições que o Presidente e o seu país deram à luta de 
libertação no Contiente e a defesa das causas Africanas em geral. 
 
MENSAGEM  DO SECRETÁRIO-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS  
 
9. O Representante das Nações Unidas, o Sr. Alex A. Schmid, Responsável 
do Gabinete contra o Terrorismo do Centro das Nações Unidas para a 
Prevenção de Crime Internacional, transmitiu uma mensagem de apoio à 
iniciativa  Africana  do  Secretário  Geral  da ONU Sr. Kofi Annan.  
 
10. Na sua mensagem, o Sr Secretário Geral lembrou que a África já há 
muito tem vindo a sofrer dos efeitos negativos dos ataques terroristas e 
aplaudiu a acção Africana bem como as medidas tomadas pela Organização 
na luta contra o terrorismo e o fundamentalismo, desde 1992. Ele notou que, 
desde 1999, o Conselho de Segurança tem vindo a intensificar os seus 
esforços no combate ao terrorismo e que os ataques terroristas aos EUA há 
um ano suscitaram uma resposta internacional geral para uma acção global 
contra o terrorismo. 
 
11. O Secretário Geral acrescentou que eram necessárias mais medidas por 
parte da África no quadro da implementação da Resolução 1373 (2001) do 
Conselho de Segurança da ONU. Assegurou a reunião que a Comunidade 
Internacional prontificou-se a apoiar a África nas suas obrigações e 
compromissos para  com a implementação da referida resolução. Ele advertiu, 
todavia, que a luta contra o terrorismo não deve entrar em conflito com os 
princípios fundamenatais existentes de promoção e protecção dos direitos 
humanos e da justiça social. 
 
MENSAGEM  DO PRESIDENTE DA UNIÃO AFRICANA 
 
12. A Srª Jessie Duarte, Directora Geral do Gabinete Multilateral para a 
África do Departamento dos Negócios Estrangeiros Sul-Africanos, transmitiu 
uma mensagem de S E Sr Presidente Tabo Mbeki da África do Sul e Presidente 
em exercício da União Africana. Nessa mensagem, o Presidente Mbeki 
observou que a África não estranha o terrorismo, pois tem sido vítima de 
ataques terroristas em várias partes do continente.  
  
13. Ele acrescentou que esta história trágica e os recentes eventos no 
continente e nos Estados Unidos, lembraram o mundo que o terrorismo já não 
pode ser ignorado. Segundo ele,  é oportuno que essa importante reunião 
sobre os auspicious da União Africana se concentre no terrorismo e tenha 
lugar em Argel. Acrescentou que essa realidade é a expressão prática da bem 
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conhecida determinação e contribuição à campanha global contra o 
terrorismo.   
 
14. O Presidente também reconheceu que a Convenção de Argel é um 
documento importante no arsenal anti-terrorista de África para combater o 
terrorismo. Este e os princípios  contidos no Acto Constitutivo da União 
Africana sobre a necessidade de se respeitar a vida humana, condenar e 
rejeitar todos os actos de terrorismo, assim como contribuir positivamente 
para o reforço da resposta africana ao terrorismo. 
 
MENSAGEM  DO SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA  
AMÉRICA 
 
15. Sua Exª a Srª Janet Sanderson, Embaixadora dos Estados Unidos da 
América em Argélia, transmitiu uma mensagem do Secretário de Estado 
Norte-americano, Sr Collin Powell, onde este último elogiava o Presidente 
Buteflika e o seu Governo por terem organizado a reunião Inter-
Governamental de Alto Nível da União Africana e reconheceu que a África 
pode dar uma contribuição importante aos esforços globais anti-terroristas, 
tomando acções concretas no sentido de resolver os desafios impostos pelo 
terrorismo. Tais acções, de  acordo  com o Secretário Powell, comprendem: 
 

- fecho  de Organizações terroristas, suas infra-estruturas e 
actividades; e 

 
- eliminação do abuso dos terroristas das instituições financeiras 

legítimas Africanas, bem como evitar que abusem da soberania 
Africana fugindo da justiça. 

 
16. O  Secretário de Estado notou a presença de muitos representates dos 
Estados Membros da UA em Argel, bem como de observadores de outros 
países, que reflectem o facto de que a África rejeita o terrorismo em todas as 
suas formas e manifestações, e está preparada para formar alianças e 
trabalhar com a Comunidade internacional em geral, na campanha em curso 
contra o terrorismo. Ele afirmou que a reunião e os seu resultado será uma 
mensagem de unidade e determinação à comunidade internacional  na 
ajuda para combater o terrorismo.                                                                                            
 
DISCURSO PROFERIDO PELA SUA EXª O PRESIDENTE ABDELAZIZ 
BOUTEFLIKA DA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA E POPULAR 
 
17. No seu discurso dirigido aos participantes, Sua Exª o Presidente 
Abdelaziz Bouteflika da República Argelina Democrática e Popular, desejou as 
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boas-vindas a todos as delegações à Argélia. Notou que os líderes da África 
escolheram deliberadamente a data de 11 de Setembro de 2002 para a sua 
reunião a fim de manifestarem o seu sentimento de pesar e de solidariedade 
para com o povo Americano. Ele observou de igual modo que a participação de 
muitos representantes da comunidade internacional traduzia o sentimento de 
pesar e de repulsa que o mundo inteiro sentiu no dia 11 de Setembro de 2001. 
Segundo ele, nesse dia, há um ano, o mundo foi surpreendido pela grande 
brutalidade dos eventos que tiveram lugar nos EUA. A reacção universal 
contra estes ataques reflectiram a condenação fime do terrorismo  pelos 
amantes da paz no mundo inteiro.  
 
18. O Presidente Bouteflika afirmou que a Argélia sente-se honrada por 
acolher a reunião e apreciou a solidariedade manifestada pelos Estados 
Membros para com o seu país e considerou-a uma expressão de determinação 
de África a erradicar o terrorismo em todas as suas formas e manifestações. 
Acrescentou que, como  país, a Argélia pertence ao grupo das nações pobres 
do mundo que precisa de assistência na luta contra o terrorismo.  Não 
obstante, o país continua determinado a vencer o terrorismo apesar dos seus 
escassos recursos. O Presidente disse que era necessária uma maior 
cooperação global para eliminar as redes terroristas internacionais que 
actuam em aliança com os crimes transnacionais organizados, tais como o 
branqueamento de capital, o tráfico de drogas e de armas. A este respeito, 
considerou que é vital a implementação da Resolucao 1373 do Conselho de 
Segurança da ONU, a ratificação e a implementação da Convenção de Argel 
sobre a Prevenção e o Combate ao Terrorismo. 
 
19. O Presidente Bouteflika acrescentou ainda que a exclusão e a pobreza 
são terrenos férteis para o crescimento e o recrutamento de fundamentalistas 
bem como a propagação de ideologias violentas. Sublinhou igualmente que o 
terrorismo provém não apenas do extremismo religioso mas também resulta 
da desigualdade social. Cada país tem as suas especificidades culturais 
próprias, mas há necessidade de uma determinação comum de garantir a 
promoção da dignidade e a inclusão de comunidades e nacões pobres no 
contexto da mundializacão. O Presidente enfatizou a necessidade de se 
estabelecer um diálogo genuíno entre as culturas e civilizações de forma a 
promover uma maior compreensão e paz mundial. Ele advertiu também 
contra a tendência de se equacionar a luta legítima dos povos oprimidos e 
marginalizados com o terrorismo realçando que é importante que a África 
tenha uma visão objectiva das ameaças terroristas actuais e futuras com vista 
a combatê-las. 
 
20. O Presidente Bouteflika propôs igualmente a criação de um Centro 
Africano para o Estudo do Terrorismo Internacional e manifestou o desejo de 
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Argélia de acolher um tal Centro. Ele lançou um apelo à assistência 
internacional neste contexto e as medidas a serem adoptadas a nível nacional, 
regional e continental, no proposto Plano de Acção. A concluir, o Presidente 
exortou firmemente o povo Argelino a apoiar e promover a sua iniciativa para 
a Concórdia Civil que foi o resultado de um referendo nacional dos Argelinos.  
A nível continental, convidou os povos Africanos e o mundo em geral, a 
unirem-se à luta global contra o terrorismo. 
 
Ponto 2 da Agenda:  ELEIÇÃO DA MESA  
 
21. Depois de efectuadas as consultas, a reunião elegeu a sua Mesa da 
seguinte forma: 
 

Presidente    - Argélia  (Norte) 
Primeiro Vice-Presidente -  Uganda ( Leste) 
Segundo Vice-Presidente -  Níger     ( Oeste) 
Terceiro Vice-Presidente -  Gabão   ( Centro) 

 Relator    - Moçambique (Sudeste) 
 
22. Após a sua eleição, o Pesidente e Ministro da Argélia para os Assuntos 
Magrebianos e Africanos, o Sr Messahel exprimiu o seu apreço a todos os 
delegados por terem depositado a confiança no seu país e a sí pessoalmente, 
bem como a outros membros da Mesa. 

 
Ponto 3 da  Agenda:  ADOPÇÃO DA AGENDA  
 
23. A reunião adoptou a seguinte agenda para organizar as suas 
deliberações : 
 

1. Sessão de Abertura 
 

� Discurso de boas-vindas pelo Ministro Responsável pelos 
Assuntos Magrebianos e Africanos. 

  
� Discurso proferido pelo Presidente Interino da Comissão. 

 
� Mensagem do Secretário Geral das Nações Unidas. 

 
� Mensagem do Actual Presidente da União Africana. 

 
� Mensagem do Secretário de Estado dos EUA. 
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� Discurso proferido por S. E. o Sr Presidente Abdelaziz 
Bouteflika da República Argelina Democrática e Popular . 

 
2. Eleição da Mesa. 
3. Adopção da Agenda. 
4. Organização dos Trabalhos. 
5. O Desafio do Terrorismo: 

 
� a Perspectiva Africana 

 
� a Resposta Global 

 
6. Exame de um Plano de Acção para uma implementação efectiva da 

Convenção de Argel sobre a Prevenção e a Luta contra o 
Terrorismo e outros instrumentos internacionais pertinentes: 

 
a) aspectos gerais 

 
b) aspectos específicos 

 
• polícia e controlo de fronteiras 
• aspectos judiciários 
• aspectos financeiros 
• trocas de informações 

 
c) coordenação a nível regional, continental e internacional. 

 
7. Trocas de opiniões sobre a Decisão do Órgão Central de 11 de 

Novembro de 2001, incluindo a proposta de elaboração de um  
Projecto de Protocolo Adicional à Convenção da OUA sobre o 
Terrorismo. 

 
8. Adopção do Projecto do Plano de Acção e os elementos de um 

Projecto de Protocolo para a Convenção de Argel. 
 

9. Adopção do Relatório. 
 

10. Assuntos Diversos. 

 
11. Sessão de Encerramento. 
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Ponto 4 da  Agenda:  ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
24. A reunião adoptou o seguinte horário de trabalho: 
 
 Sessão da manhã :  09h00 – 13h00 

Sessão da tarde    :  15h00 – 17h00 
 
Ponto 5 da  Agenda:  O DESAFIO DO TERRORISMO  
 

A) A perspectiva Africana 
 
25. O Embaixador Said Djinnit, Comissário Interino da União Africana, 
apresentou a perspectiva Africana sobre a natureza dos desafios impostos pelo 
terrorismo, especialmente em África. Ele lembrou que após os ataques aos 
EUA no dia 11 de Setembro de 2001, houve um sentimento geral de 
solidariedade e de indignação em África. Fez uma explanação geral das 
iniciativas tomadas pelos Africanos como  parte da campanha que visa 
combater o terrorismo.   Elas compreendem: 
 

•  a reunião sobre as relações entre os Estados Membros e a rejeição 
do fundamentalismo, em Dakar, em 1992; 

 
•  a  adopção pela Conferência da OUA dos Chefes  de Estado e de 

Governo, em 1994, Declaração sobre o Código de Conduta para as 
Relações inter-Africanas (AHG/Decl. 2 (XXX)), rejeitou o fanatismo 
e fundamentalismo, independentemente da sua natureza, origem e 
forma. O fundamentalismo Religioso e os actos terroristas foram 
condenados sem reservas;  

 
•  a iniciativa tomada pelo Governo da Argélia e a UA em 1999 que 

conduziu à adopção da Convenção de Argel sobre a Prevenção e o 
Combate ao Terrorismo; 

 
• a convocação da Cimeira de Dakar em Outubro de 2001, sob a 

iniciativa do Presidente Abdoulaye Wade do Senegal ; 
 

•  a convocação, sob a iniciativa do Sudão, da Quinta Sessão 
Extraordinária do Órgão Central da UA a nível Ministerial em Nova 
Yorque, em Novembro de 2001. 

 
26. Ao realçar também a natureza global e o impacto negativo do terrorismo, 
o  Embaixador  Djinnit disse que ninguém está salvo do terrorismo dado as 
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grandes ameaças de uma série de armas de destruição massiça que podem 
cair em mãos terroristas. O Comissário Interino, baseando-se nas 
experiências passadas de África, colocou as seguintes questões : 
 

• Que  poderá  a  Africa fazer face às novas ameaças ? 
 

• Como  poderá o continente passar das Declarações à acção a nível 
operacional ? 

 
• Como poderão os Estados Membros da UA acelerar o processo de 

ratificação da Convenção de Argel, como um marco da sua vontade 
política, e empenharem-se na campanha anti-terrorista ? 

 
• Que outras contribuições poderá a África dar a campanha mundial 

contra o terrorismo, na qual ela também tem interesse ? 
 
DEBATE GERAL E RELATÓRIOS DE PAÍSES 
 
27. No debate geral que se seguiu à apresentação do Comissário Interino, 
todas as delegações que usaram da palavra saudaram e   apreciaram o apoio 
às iniciativas tomadas pelo Governo da Argélia e a Comissão da UA sobre a 
questão do terrorismo. Eles exprimiram, em particular, a sua solidariedade 
para com o Povo e o Governo da Argélia, por todos os esforços feitos pelo 
Presidente e o seu Governo no sentido de fazer face às ameaças terroristas à 
democracia  instaurada  no país. 
 
28. Muitas delegações informaram sobre as actividades que realizaram ao 
nível nacional e regional como parte dos esforços para combater o terrorismo, 
e também prestaram informações sobre a situação dos processos de 
assinatura e/ou ratificação da Convenção de Argel e de outras Convenções 
Internacionais pertinentes. A este respeito, as delegações da África do Sul, 
Sudão e Gana em particular, anunciaram que os seus países ratificaram a 
Convenção de Argel de 1999 e que os instrumentos de ratificação seriam 
brevemente depositados junto da Comissão da UA. A reunião acolheu com 
agrado essa informação e o facto, como realçou o Presidente, de que o número 
necessário de ratificações foi agora satisfeito o que significa que dentro de 
trinta dias a Convencão de Argel entraria em  vigor. 
 
29. Houve outras tendências e questões gerais que figuraram de forma 
constante nas intervenções de muitas delegações, incluindo as posições 
seguintes expressas por representantes dos Estados Membros da UA: 
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• Nada pode justificar os ataques terroristas que tiveram lugar nos 
EUA em 11 de Setembro de 2001, assim como outros ataques que 
tiveram lugar antes na Argélia, no Quénia, na Tanzânia, na África 
do Sul e em outros  lugares; 
 

• Terrorismo não conhece fronteiras, religião, raça ou ideologia. De 
facto, foi repetidas vezes dito que o terrorismo não tem ideologia, 
ainda que fazendo uso das ideologias existentes. Abordou-se 
também o facto de os actos de terrorismo serem actos criminosos e 
não resoluções políticas; 

 
• Combater o terrorismo e erradicá-lo em todas as suas formas e 

manifestações, requereria uma parceria, recusos, cooperação no 
domínio da recolha e troca de informação, bem como a 
harmonização das iniciativas, incluindo aquelas ao nível das 
Nações Unidas, onde deverá haver um consenso global. 

 
30. Uma delegação chamou a atenção para a necessidade de se resolver o 
problema dos refugiados, cujos campos, muitas vezes nalgumas situações 
ofereceram as bases para o fundamentalismo e o fanatismo e, 
consequentemente, apresentam-se como um terreno de recrutamento de 
terroristas. O exemplo do genocídio no Rwanda e as redes terroristas 
estabelecidas no Afeganistão durante o regime dos Talibans, que a certa 
altura eram refugiados no Paquistão foram citados como exemplo do porque é 
que a questão dos refugiados pecisava de ser analisada na sua globalidade.  
Uma outra delegação manifestou a necessidade de se encontrar uma solução 
para a questão palestiniana e de se trabalhar no sentido do estabelecimento 
de um Estado Democrático e independente  que irá garantir os seus direitos 
nacionais e legítimos, assim como erradicar o terrorismo. 
 
31. A necessidade de se reflectir sobre as causas reais da pobreza, dos 
abusos dos direitos  humanos, conflitos, sub-desenvolvimento, desigualdade,  
privação e instabilidade os quais tem alimentado a agenda dos terroristas, 
também foram enfatizadas. As Delegações lançaram um  apelo de forma a 
forgar as parcerias genuínas entre os parceiros de desenvolvimento e os países 
Africanos. A este respeito, apelaram para o apoio incluindo a disponibilização 
de recursos, a  fim de possibilitar os países Africanos a darem uma 
contribuição mais significativa no combate ao terrorismo, por via da 
implementação das suas iniciatias para o alcance das suas obrigações 
internacionais. 
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32. A delegação da Argélia recordou o discurso de S. E. o Presidente 
Abdelaziz Bouteflika da República Argelina Democrática e Popular sobre a 
necessidade  de criação de um Centro Africano de Pesquisas de Terrorismo 
em África (TSRC). Ele realçou que o seu país oferece-se para acolher tal 
Centro. Várias delegações abordaram este tema e manifestaram em princípio  
o seu apoio à   proposta  Algerina na escolha da Argélia como  local para o 
Centro. 
 

B) A Resposta Global 
 
33. Ao  abordar o ponto da Agenda sobre a resposta mundial ao terrorismo, o 
Sr. Alex Schmid, Reponsável pelo Gabinete do Terrorismo do Centro 
Internacional para a Prevenção do Crime dos EUA, afirmou que uma das mais 
importantes conquistas dos EUA, foi o estabelecimento de um  quadro jurídico 
geral para a prevenção e combate ao terrorismo internacional. Infelizmente, os 
níveis de ratificação e de implementação destas Convenções Internacionais 
variaram muito em vários partes do mundo. Não tem havido um seguimento 
sistemático; nenhum mecanismo foi estabelecido para avaliar as medidas 
nacionais que permeteria a incorporação das disponições da Convenção nas 
leis nacionais em cada uma das partes contractantes. Segundo Ele, espera-se 
que a  Resolução Nº 1373 do Conselho de Segurança das Nações Unidas 
proporcionasse um tal  mecanismo. 
 
34. O Sr. Schmid informou de igual modo à reunião que o Gabinete de 
Control da Droga e Prevenção do Crime (ODCCP) tem disponibilizado 
assistência técnica em quatro sectores chaves da polícia, nomeadamente 
branqueamento de capital, corrupção, tráfico de seres humanos e crime 
organizado. Tem-se também planeado o lançamento de um novo Programa 
Mundial contra o terrorismo a fim de ajudar os países a desenvolverem acções 
concretas com vista à sua adesão e implementação dos instrumentos 
internacionais relacionados com a prevenção e o combate ao terrorismo 
internacional. O Programa Mundial facilitaria a formulação de orientações 
legais e das bases para a sua implementação num dos países Africanos, a fim 
de se avaliar a sua utilidade e viabilidade.  A concluir, o Sr Schmid 
manifestou o desejo do Centro de dar início à sua parceria com a União 
Africana e outras organizações regionais para que juntos possam vir a ter um 
maior impacto no combate ao terrorismo. 
 
35. O Embaixador Sr. Curtis A. Ward, Conselheiro para os Assuntos 
Técnicos do Conselho de Segurança das Nações Unidas no Comité Contra o 
Terrorismo (CTC), centrou as suas obsrvações nas obrigações dos Estados 
para com a adopção da Resolução Nº 1373 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas de 28 de Setembro de 2001; o papel da CTC na implementação 
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da resolução do Programa de Apoio Tecnico da CTC. Ele falou da 
implementação da Resolução Nº 133 do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, e enumerou as exigências da Resolução, observando que eles impõem 
um enorme fardo em todos os Estados, e que os estes possuem inúmeras 
capacidades para as implementar. Segundo o Embaixador  Ward, em  3/9/02, 
170 Estados submeteram já o seu primeiro relatório junto à CTC.  Doze (12) 
países da África ainda não o fizeram.  Apesar desta situação, ele notou o 
espírito de cooperação existente entre os Estados e o CTC. Ele aconselhou que 
os Estados que não dispõem de condições para elaborarem o relatório, 
deverão solicitar o apoio da CTC, cuja oferta foi bem acolhida por várias 
delegações. 
 
36. O Sr. Okan Aysu, Responsável  da Sub-direcção da Interpol para a 
Informação sobre Crimes de Segurança Pública e Terrorismo apresentou um 
relatório sucinto sobre o desenvolvimento do Secretariado Geral da Interpol no 
combate ao terrorismo internacional. 
 
37. Lembrou o facto de o envolvimento da Interpol nas campanhas anti-
terroristas datarem de 1985, aquando da 54ª Assembleia Geral que adoptou a 
Resolução apelando à criação de um Grupo Especializado dentro dos dez 
Departamentos de Polícia da Interpol para a coordenação e fortalecimento da 
cooperação no combate ao terrorismo internacional. Acrescentou ainda que a 
Resolução também apelou para a elaboração de um manual de instruções, 
sobre as vías práticas existentes na cooperação no que tange o tratamento das 
questões relativas aos casos terroristas. Na sua opinião, a polícia tem  sido 
eficaz em todas as actividades da Interpol  e na intervenção da prevenção e 
combate ao terrorismo. 
 
38. Ele sublinhou igualmente que desde 11 de Setembro de 2001, o Centro 
de Comando da Interpol fortaleceu posteriormente a cooperação e milhares de 
mensagens e casos relacionados com actividades  terroristas, directa ou 
indirectamente ligadas aos bombardeamentos terroristas de 11 de Setembro 
bem como os casos suspeitos de envenenamento por via do “anthax”,  
financimento do terrorismo, ameaças de ataques biológicos e casos de ataques 
aéreos. Notou que ainda existiam algumas deficiências na troca de informação 
da polícia, e apelou para uma reacção mais activa de maneira a apoiar na 
aplicação do direito internacionais. 
 
39. O Sr. Aysu lamentou de igual modo  o facto de, até o presente, apenas 
alguns países Africanos terem contactado a Interpol em termos de mensagens 
e colaboração para aspectos que se prendem  com o terrorismo. 
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40. Após as apresentações dos Representantes das Organizações 
Internacionais que tratam do terrorismo, assistiu-se a um debate muito aceso 
entre os Estados Membros da União Africana presentes na reunião e os 
Repesentantes dos vários Parceiros dos países da União Africana que 
interviram durante as decisões. De um modo geral, os debates centraram-se 
em torno das acções levadas a cabo especialmente aos níveis  nacional e 
regional, bem como as outras realizadas ao nível internacional a fim de pôr 
termo ao terrorismo. As delegações realçaram a necessidade de se promover a 
cooperação internacional através de uma parcerias e apoio, como elementos 
essenciais na campanha contra o terrorismo. 
 
41. No final do debate dos Pontos da Agenda, o Presidente agradeceu a todas 
as delegações que disponibilizaram informações  sobre  as acções e iniciativas  
bem como o apoio na proposta de criação de um Centro Africano de 
Pesquisa de Terrorismo em África (TSRC) e a escolha da Argélia em acolher 
tal Centro. 
 
42. Assegurou a reunião que a próxima Cimeira da Conferência da União 
Africana a ter lugar em Moçambique, receberá o relatório sobre os resultados 
da Reunião Inter-governamental de Alto Nível da União Africana sobre o 
Terrorismo . 

 
Ponto 6 da Agenda:  ANÁLISE DO PLANO DE ACÇÃO PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO EFECTIVA DA CONVENÇÃO 
DE ALGER SOBRE A PREVENÇÃO E O 
COMBATE AO TERRORISMO E OUTROS  
INSTRUMENTOS  INTERNACIONAIS 

 
43. O Embaixador Sr. Said Djinnit, Comissário Interino da União Africana 
fez a apresentação deste ponto da agenda. Ele sublinhou os vários processos 
que culminaram com a elaboação do Plano de Acção, incluindo a reunião da 
Comissão com os Peritos de alguns Estados Membros da União Africana que 
possuem de experiência no combate do terrorismo e o  Instituto Sul-africano 
de Estudos de Segurança. 
 
44. Ele explicou que os elementos para o Plano de Acção surgiram do 
Documento de base, que foi uma reflexão sobre as acções e iniciativas da 
Organização da Unidade Africana  durante vários anos, bem como o consenso 
mundial Africano sobre os aspectos ligados ao terrorismo, especialmente após 
os ataques de 11 de Setembro de 2001. 
 
45. O Embaixador Sr. Said Djinnit, explicou que o Plano de Acção foi 
concebido de forma a facilitar a implementação da Convenção de Argélia de 
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1999, e também para fortalecer a cooperação entre os Estados Membros da 
União Africana em todos os aspectos da campanha contra o terrorismo. Ele 
sublinhou em particular, as condições para a implementação das Decisões da 
União Africana e as Declarações sobre o terrorismo como uma das recentes 
inovações introduzidas pela  mudança da Organização da Unidade Africana 
em União Africana. 
 
46. Seguidamente, o Comissário  informou a reunião sobre os aspectos 
Gerais e Específicos e as relacionadas com a coordenação nos níveis Regional, 
Continental e Internacional. 
 
47. Após a análise do documento pelo Comissário Interino, e as observações 
preleminares bem como os esclarecimentos prestados pelo Presidente da 
reunião, os participantes procederam a análise do Plano de Acção. 
 
48. Durante a análise do Projecto do Plano de Acção, assistiu-se a um debate 
muito aceso. Algumas emendas foram introduzidas no Projecto. No do debate, 
a renião adoptou o Plano de Acção tal como  emendado. 
 
Ponto  7  de Agenda:   ANÁLISE DA DECISÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE 11 

DE NOVEMBRO DE 2001, INCLUÍNDO A 
PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE UM PROJECTO 
DE PROTOCOLO  ADICIONAL A CONVENÇÃO DE 
ALGER SOBRE O TERRORISMO 

 
49. Este ponto da Agenda foi introduzido pelo Embaixador Said Djinnit, 
Comissário Interino. O Embaixador Djinnit recordou o contexto que precedeu 
a peparação do Projecto de Protocolo,  referindo-se em particular à Declaração 
da Cimeira de Dakar de Outubro de 2001 bem como o Comunicado da Sessão 
Ministerial do Órgão Central que teve lgar em Nova Yorque em Novembro de 
2001. Ele explicou sobre a economia do Projecto de Protocolo sublinhando, a 
este espeito, o mecanismo de seguimento previsto no papel de coordeação 
política reservada ao Conselho de Paz e Segurança com o apoio da Comissão 
da União Africana, em especial o Comissário encarregue das questões de paz e 
segurança. Para concluir, ele sublinhou a necessidade da adopção de um 
Projecto de Protocolo  com vista a garantir o seguimento da Convenção de 
Alger sobre a Prevenção e Combate ao Terrorismo. 
 
50. O Chefe da delegação senegalesa sublinhou as razões que abonam a 
favor da adopção do Projecto de Protocolo. Recordou em particular, que os 
ataques terroristas perpetrados contra os Estados Unidos em Setembro de 
2001 revelaram as novas realidades a serem levadas em cona. Ele prosseguiu 
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indicando que para além do Plano de Acção, a presente reunião apela para a 
adopção de um Projecto de Protocolo. 
 
51. No debate que seguiu, algumas delegações questionaram a necessidade 
de um Projecto de Protocolo, argumentando o seguinte: 
 

• o Protocolo é uma reafirmação das disposições já contidas na 
Convenção e não contém nada de novo. A maior parte das 
disposições contidas no Projecto de Protocolo são medidas 
administrativas; 

 
•  nesta fase, a atenção deve estar mais virada para a aplicação da 

Convenção de Argel, como previsto no Plano de Acção, do que para 
a elaboração de um novo Protocolo; 

 
• do ponto de vista jurídico, apenas os Estados Parte da Convenção 

sobre a Prevenção e Combate ao Terrorismo podem iniciar o 
processo de elaboração de um Projecto de Protocolo, em 
conformidade com o articlo 21 da Convenção. 

 
52. Outras delegações, todavia, pronunciaram-se a favor de um Projecto de 
Protoclo à Convenção.  A este respeito, destacaram as seguintes: 
 

• a Convenção de 1999 apresenta  um certo número de lacunas a 
serem colmatadas. A Convenção não criminalisa o financiamento 
do terrorismo; e também não inclui os mecanismos de 
implementação e de seguimento; 

 
• os ataques terrorisas de 11 de Setembro de 2001 trouxeram à luz 

novas realidades que devem ser levadas em conta; 
 
• efectuaram-se estudos aprofundados com vista à  elaboração do 

Projecto de Protocolo e a existência do Plano de Acção não justifica 
o relatório e o adiamento da sua análise. 

 
53. Após este debate, o Presidente resumiu o seguinte: 
 

• A reunião recorda as disposições da Declaração, adopada pela 
Cimeira Africana que teve lugar em Dakar em Outubro de 2001, e a 
Decisão da Sessão Ministerial do Órgão Central da OUA que 
decorreu em Nova Yorque em Novembro de 2001, relativas à 
preparação de um Protocolo Adicional a Convenção  de Alger sobre  
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a Prevenção e Combate ao Terrorismo necessita deste Protocolo, e 
sublinha a necessidade desse Protocolo; 

 
• A reunião regista com satisfação o Projecto de Protocolo  preparado 

pela Comissão. Ela encoraja a Comissão a aprofundar a reflexão 
sobre os aspectos a serem objecto de Protocolo Adicional, incluindo, 
para além de outros  mecanismos de seguimento, outras 
disposições que visam completar e actualizar a Convenção de Alger. 
A este respeito, sugere que a Comissão recolha as propostas dos 
Estados Membros da UA e submeta um Projecto de Protocolo 
pormenorizado aos Estados Parte à Convenção e aos Órgãos 
decisores da UA com a máxima urgência para a consideração 
durante a próxima Cimeira da União em Maputo. 

 
Ponto 8 da Agenda:  ADOPÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO 

 
54. A reunião adoptou o Plano de Acção  que foi emendado.    

 
Ponto 9 da Agenda:  ADOPÇÃO DO RELATÓRIO 

 
55. O Relatório foi  analisado e adoptado com algumas emendas. 
 
Ponto 10 da Agenda:  DIVERSOS 
 
56. Não se levantou nenhuma questão relativa a este ponto da Agenda. 
 
Ponto 11 da Agenda:  SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
 
57.  A sessão de encerramento da Reunião, que se realizou na presença de 
Sua Excelência o senhor Ali Benflis, Primeiro Ministro da República Popular 
Democrática da Argélia, foi marcada pela intervenção do Presidente da 
Reunião, Sua Excelência o Senhor Abdelkader Messahel, Ministro dos 
Assuntos Magrebinos e Africanos da República Popular Democrática da 
Argélia. No seu discurso, o Ministro apresentou um resumo geral das 
deliberações dos peritos da Reunião Intergovernamental de Alto nível e 
indicou as principais recomendações/decisões tomadas da seguinte maneira: 
 

• O Plano de Acção de Argel, que foi adoptado pela Reunião servirá de 
guia de orientação para a acção colectiva da África na prevenção e 
no combate ao terrorismo. O mesmo é baseado na vontade política 
partilhada entre os Africanos, à semelhança dos trabalhadores, 
num espírito de solidariedade, na vontade colectiva de erradicar o 
terrorismo e a necessidade de uma acção colectiva e de uma 
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cooperação estruturada que vai assegurar que nenhum povo, país 
ou região do mundo se torne o santuário ou um céu aberto para os 
grupos terroristas ou enfrente o flagelo do terrorismo sozinho. Nas 
disposições gerais do Plano de Acção de Argel, dá-se também 
prioridade à necessidade de um maior número de ratificações e de 
adesões dos Estados Africanos à Convenção de Argel e à sua 
implementação, assim como aos instrumentos jurídicos 
internacionais pertinentes. O Plano de Acção de Argel concebe uma 
interacção entre os diferentes actores institucionais na prevenção e 
no combate ao terrorismo, como resposta comum aos laços 
existentes entre o terrorismo e as diferentes formas de actividades 
criminosas, tais como, o tráfico de droga, a proliferação de armas 
ligeiras, a corrupção e o branqueamento de dinheiro. Esta 
interacção vai também facilitar políticas visando atacar as causas 
fundamentais do terrorismo, em particular a pobreza e a 
marginalização. O Plano de Acção de Argel constitui em si uma 
estrutura homogénea de medidas concretas que devem ser tomadas 
pela diferentes instituições empenhadas na prevenção e no combate 
ao terrorismo; 

 
• No que diz respeito ao capítulo da Polícia e do Controle das 

Fronteiras, o Plano prevê a troca de informação, de modalidades e 
da perícia, assim como a cooperação nesses domínios, e o 
tratamento dos pedidos de asilo, a formação ou a utilização da 
informação com vista à garantia da segurança dos documentos de 
viagem; 

 
• Nos domínios Legislativo e Judiciário, o Plano apela à harmonização 

e racionalização das normas, dos procedimentos e às estruturas 
jurídicas, com vista a torná-las funcionais na prevenção e no 
combate ao terrorismo; 

 
• Quanto à erradicação do financiamento do terrorismo, uma série de 

medidas deve  ser tomada, no sentido de prevenir qualquer tipo de 
operações bancárias ou financeiras de qualquer natureza que seja, 
que possa eventualmente constituir um meio de financiamento do 
terrorismo; 

 
• No âmbito da cooperação e da interacção entre instituições e entre 

países africanos, previstas no domínio da troca de informação e de 
dados sobre as actividades dos grupos terroristas, bem como a sua 
identificação, o Plano prevê uma coordenação aos níveis regional e 
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continental, baseada num mecanismo de acompanhamento regular 
e permanente dos pontos focais que serão estabelecidos; 

 
• As medidas acima citadas serão empreendidas através de uma 

plataforma institucional provisória no seio do Órgão Central, até à 
entrada em vigor do Protocolo relativo ao Conselho de Paz e de 
Segurança da UA, que será responsável pela implementação da 
Convenção de Argel, dos outros instrumentos jurídicos 
internacionais pertinentes e pela coordenação dos esforços visando 
prevenir e combater o terrorismo; 

 
• Por sua parte, a Comissão da UA, a nível do Comissário encarregue 

da Paz e da Segurança, deverá acompanhar a implementação do 
Plano de Acção de Argel e das decisões do Conselho de Paz e de 
Segurança relativas ao terrorismo. Todas estas medidas concretas e 
operacionais deverão satisfazer a necessidade de uma acção 
urgente; e 

 
• Com vista a transformar as medidas tomadas numa perspectiva 

africana viável e operacional e garantir uma acção contra o 
terrorismo, decidiu-se que  chegou o momento de criar um ”Centro 
Africano de Estudos e de Pesquisa sobre o Terrorismo” com sede em 
Argel. Esta instituição da UA será encarregue de recolher 
informação, estudar, avaliar e analisá-la;   acompanhar a par e 
passo o flagelo do terrorismo e providenciar à África a perícia 
necessária e estudos; bem como os instrumentos modernos de 
prevenção do terrorismo, através de medidas anti-terroristas. 

 
58. O Presidente concluiu a sua intervenção exprimindo o seu apreço aos 
representantes e peritos de alto nível pela sua contribuição positiva durante 
os debates, que culminou com o sucesso da reunião e a adopção de um Plano 
africano de Acção sobre o terrorismo. Exprimiu também a esperança de que, 
tendo em conta a boa vontade demonstrada pelos Estados-membros da UA, 
no que diz respeito ao processo constitucional já em curso para a ratificação 
da Convenção de Argel nos seus respectivos países, este entrará em vigor o 
mais breve possível. Isto no sentido de reforçar posteriormente a 
implementação de várias outras medidas e decisões tomadas durante a 
reunião. 
 
59. Intervindo em nome das delegações dos Observadores, o Sr. John R. 
Walser, Representante do Gabinete dos Assuntos Africanos do Departamento 
do Estado dos Estados Unidos, exprimiu o seu apreço à UA e ao governo da 
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Argélia, bem como a todos os Observadores internacionais e Parceiros da UA 
pela oportunidade de participar nesta Reunião Intergovernamental de Alto 
Nível sobre o terrorismo. Assegurou que os Estados Unidos e os Observadores 
internacionais irão apoiar e cooperar com a UA no combate ao terrorismo e na 
implementação do Plano de Acção de Argel sobre o terrorismo. 
 
60. Ao intervir, o Sr. Merabet Sidi Mahmoud Ould Cheikh Ahmed, Ministro 
do Interior, Correios e Telecomunicações da República Islâmica da 
Mauritânia, que falou em nome dos Estados-membros da UA presentes, 
saudou o governo da Argélia pela hospitalidade brindada às delegações e por 
acolher a Reunião Intergovernamental de Alto Nível sobre o terrorismo. 
Afirmou que a mesma deu a oportunidade, não somente para a sensibilização 
dos Estados-membros da UA a ratificarem a Convenção de Argel para a sua 
entrada em vigor; mas também facilitou a adopção do Plano de Acção de Argel 
sobre o terrorismo, com vista a reforçar a prevenção e o combate ao terrorismo 
e à impunidade. 
 
61. Por seu turno, o Primeiro-ministro da República Argelina Democrática e 
Popular, o Sr. Ali Benfliz, convidado de honra da sessão de encerramento, 
sublinhou que apesar dos povos e nações do mundo terem sofrido há muito 
da brutalidade e da barbaridade dos actos de terrorismo, foi notável que a 
reunião da UA sobre o terrorismo teve início a 11 de Setembro,  primeiro 
aniversário dos trágicos acontecimentos nos EUA, que abalaram o mundo 
inteiro e deram um ímpeto aos esforços já encetados pela comunidade 
internacional no combate ao terrorismo e às suas redes de apoio. Realçou a 
experiência da Argélia e o elevado preço que o país teve que pagar pela sua 
oposição ao terrorismo. 
 
62. Saudou a convocação desta reunião sobre o terrorismo, que, segundo 
enfatizou, é a prova do empenhamento firme da África e da sua determinação 
a assumir a sua responsabilidade a nível internacional ao juntar-se à luta 
contra os hediondos e horríveis actos de terrorismo. 
 
63. O Primeiro-ministro declarou que acompanhou com o maior interesse os 
progressos realizados pela África no combate ao terrorismo, e que era muito 
agradável ouvir dos participantes na reunião que a UA já pode contar com o 
número necessário de ratificações para a entrada em vigor da Convenção de 
Argel; que per si é a prova suficiente do sucesso da África na mobilização para 
o combate ao terrorismo. 
 
64. Sua Excelência o Senhor Benfliz louvou os participantes pelos esforços 
envidados que culminaram com a adopção unânime do Plano de Acção sobre 
o terrorismo, que vai proporcionar o campo de acção e dar maior impulso à 
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Convenção; bem como a iniciativa tomada em estabelecer um Centro de 
Estudos e de Pesquisa sobre o terrorismo, com vista à promoção da paz e da 
estabilidade no continente. Declarou que Argélia sentia-se honrada por ter 
sido escolhida a acolher a sede do referido Centro, e assegurou que o seu país 
não poupará nenhum esforço para tornar o centro num importante 
instrumento para reforçar as capacidades da África na prevenção e no 
combate ao flagelo do terrorismo. Acrescentou que a Argélia tinha a certeza 
absoluta que podia contar com o apoio dos países africanos e dos seus 
parceiros para o sucesso deste esforço. 
 
65. Saudou a participação e as contribuições concretas dos representantes 
das diversas Organizações e Instituições internacionais especializadas que 
participaram na reunião, observando que esta foi uma manifestação clara da 
importância que a Comunidade internacional dá ao seu apoio, solidariedade e 
cooperação com a África no combate ao terrorismo. Frisou que o combate ao 
terrorismo é uma obrigação para todo o membro da Comunidade 
internacional, bem como apelou por uma forte cooperação internacional  na 
prevenção e combate ao terrorismo, no sentido de promover e preservar os 
valores nobres da Humanidade. 
 
66. O Primeiro-ministro abordou igualmente a importância de estabelecer os 
pilares da boa governação nas sociedades africanas; entrincheirando uma 
cultura de democracia como método eficaz de prevenir e combater o 
terrorismo; a continuação do crescimento económico e a tomada de 
consciência em cada camada da sociedade e a igualdade de oportunidades 
para todos; o combate ao atraso, a pobreza, a propagação de doenças e de 
epidemias que geram o ódio e o desespero, que, por conseguinte, obrigam os 
jovens a seguirem o caminho da destruição e do terror; bem como a 
necessidade da Comunidade internacional apoiar a Nova Parceria para o 
desenvolvimento da África (NEPAD), a base para uma parceria e a realização 
dos interesses comuns, que oferece um quadro apropriado para aproveitar os 
enormes recursos do continente, regulamentando as suas relações entre 
Estados-membros da UA, por um lado, e entre a África e o resto do mundo, 
por outro. 
 
67. Em conclusão, o primeiro-ministro felicitou os participantes pela elevada 
qualidade do trabalho abatido durante a reunião e declarou oficialmente 
encerrada a Reunião Intergovernamental de Alto nível da União Africana sobre 
a Prevenção e o Combate ao Terrorismo.      
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