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RELATÓRIO DO PRESIDENTE INTERINO SOBRE O 
PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO DE ARGEL 
SOBRE A PREVENÇÃO E COMBATE AO TERRORISMO 

 
1. A reunião Inter-Governamental de Alto Nível sobre a 
Prevenção e Combate ao Terrorismo em África, realizada em Argel, 
de 11 a 14 de Setembro de 2002, adoptou o Plano de Acção e as 
recomendações sobre a prevenção e o combate ao terrorismo em 
África. A reunião tomou conhecimento com apreço do projecto de 
Protocolo preparado pela Comissão e exortou a esta no sentido de 
examinar, meticulosamente, os vários aspectos contidos no 
Protocolo adicional e incorporar nele, além do mecanismo de 
acompanhamento, outras disposições para complementar e 
actualizar a Convenção de Argel. A reunião solicitou à Comissão 
para incorporar os pontos de vista e as propostas dos Estados 
Membros da UA e submeter um projecto de Protocolo abrangente 
aos Estados Partes da Convenção, assim como aos Órgãos 
deliberativos da UA o mais breve possível, a fim de ser 
considerado na próxima Cimeira da União Africana em Maputo. 
 
2. A reunião do Conselho Executivo, realizada a 3-6 de Março de 
2003, em N’djamena, adoptou a decisão EX.CL/Dec.13 (II) relativa à 
Reunião Inter-Governamental de Alto Nível sobre a Prevenção e 
Combate ao Terrorismo em África. Nesta decisão, o Conselho 
endossou o Plano de Acção e as recomendações da reunião Inter-
Governamental de Alto Nível e, outrossim, solicitou à Comissão para 
finalizar o Protocolo Adicional à Convenção sobre a Prevenção e 
Combate ao Terrorismo atempadamente, a fim de ser considerado 
pela próxima Sessão Ordinária da Conferência, em Maputo, 
Moçambique. O Conselho também urgiu os Estados Membros, que 
ainda não o fizeram, para remeterem os seus comentários sobre o 
projecto do Protocolo à Comissão. 
 
3. Na implementação da decisão acima, a Comissão enviou 
lembretes mensais a todos os Estados Membros solicitando os 
seus pontos de vista e comentários em relação ao Protocolo. A 
Comissão também desenvolveu um questionário, que foi enviado 
aos Estados Membros, em Abril, a solicitar ainda os seus 
comentários sobre o projecto de Protocolo. Na altura da 
preparação do presente relatório, só 12 países (Burundi, Congo, 
Egipto, Etiópia, Gana, Nigéria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, 
África do Sul, Uganda e Zâmbia) tinham respondido ao 
Questionário e ao lembrete mensal de lembrança. A Comissão 



procedeu à revisão do projecto de Protocolo de forma a incorporar 
os comentários recebidos dos Estados Membros O mesmo foi 
considerado pela 92ª Sessão do Órgão Central ao nível de 
Embaixadores, em Adis Abeba, realizada a 12-13 de Junho de 
2003. A referida sessão solicitou à Comissão para que revisse e 
finalizasse o projecto de Protocolo à luz das contribuições 
emanadas da 92ª Sessão do Órgão Central, realizada em Adis 
Abeba, de 12 a 13 de Junho de 2003, e submeter versão final do 
Protocolo à 6ª Sessão Ordinária do Comité dos Representantes 
Permanentes, que terá lugar em Maputo, Moçambique, em Julho 
de 2003.  
 
4. O actual projecto de Protocolo reflecte as contribuições e 
recomendações do Órgão Central. O projecto proporciona os 
mecanismos para a implementação da Convenção da OUA sobre a 
Prevenção e Combate ao Terrorismo. O projecto de Protocolo 
também aborda algumas das questões prevalecentes no 
terrorismo internacional, assim como a campanha global contra o 
terrorismo ora em curso com vista a complementar a Convenção 
de Argel. Relativamente a este aspecto, o projecto de Protocolo faz 
referência à tecnologia e aos sistemas de comunicação 
sofisticados que estão a ser usados, de forma crescente, na 
organização e prática de actos de terrorismo. O projecto de 
Protocolo visa sensibilizar e proteger a última geração de 
tecnologia, como o correio electrónico, a Internet e outros 
sistemas electrónicos de comunicação rápida, assim como os seus 
utilizadores em África, contra o seu abuso ou uso com a 
finalidade de cometer actos de terrorismo. 
 
5. O Protocolo também prevê a protecção de África e dos 
africanos contra o risco de terroristas adquirirem ou usarem 
armas de destruição maciça no continente. O risco crescente da 
ligação entre o terrorismo e as armas de destruição maciça e, em 
particular, a possibilidade de terroristas terem acesso a armas de 
destruição maciça tais como explosivos químicos, bacteriológicos 
e nucleares constitui actualmente uma grande ameaça à 
humanidade no que respeita ao terrorismo. 
 


