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DECISÃO SOBRE OS RESULTADOS DA QUARTA REUNIÃO DO COMITÉ  
TÉCNICO ESPECIALIZADO SOBRE DEFESA E SEGURANÇA 

Doc. EX.CL/635 (XVIII) 
 

 
O Conselho Executivo, 
 
1. TOMA NOTA do relatório da Quarta Sessão Ordinária do Comité Técnico 

Especializado sobre Defesa e Segurança, realizada em Adis Abeba, a 7 de 
Dezembro de 2010, e que foi antecedida pela Sétima Reunião dos Chefes de 
Estado-Meior General, realizada a 6 de Dezembro de 2010; 

 
2. TOMA IGUALMENTE NOTA dos progressos alcançados na operacionalização da 

Força Africana em Estado de Alerta (ASF); 
 

3. APROVA   a escolha de Doula, Camarões, para o estabelecimento de uma base 
logística continental de FAEA, e SOLICITA à Comissão a tomar medidas adequadas 
para implementação desta decisão; 

 
4. APROVA a Declaração adoptada pelos Ministros da Defesa; 
 
5. SAÚDA o resultado do Exercício Amani Africa realizado em Adis Abeba, de 13 a 29 

de Outubro de 2010, bem como os exercícios das Forças Regionais em Estado de 
Alerta, tendentes à testar a capacidade da Comissão e das CERs em dirigir missões 
multidimensionais para facilitar o desdobramento eficaz das ASF; 

 
6. SOLICITA aos Ministros da Defesa a: 
 

i) Reflectir sobre a questão do financiamento das ASF, incluindo através da 
mobilização de recursos previsíveis e sustentáveis; 
 

ii) Explorar a possibilidade do estabelecimento de uma Força em Estado de Alerta 
para o Oceano Índico para o combate à pirataria na costa de África, incluindo o 
Oceano Índico, Golfo da Guiné e Corno de África; 

 
iii) Avaliar o nível de prontidão para o desdobramento das ASF nas diferentes 

regiões do continente; 
 

iv) Abordar a questão da indemnização para os soldados que perderam as suas 
vidas em missões de paz da UA; 

 
7. SOLICITA IGUALMENTE à Comissão para que tome todas as medidas 

necessárias para a implementação efectiva e diligente da Declaração e apresentar 
relatórios regulares sobre a implementação desta Decisão. 
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