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Grupo de trabalho parlamentar
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Assembleia Nacional do Senegal

Genebra, 19 de Julho de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Temos imensa satisfação em convidar o vosso Parlamento a tomar parte num grupo
de trabalho parlamentar regional dedicado à Fiscalização parlamentar na área da segurança na
África Ocidental, que a Assembleia Nacional do Senegal acolherá nos dias 21 e 22 de Setembro
de 2010. Este grupo de trabalho é uma iniciativa conjunta da Assembleia Nacional do Senegal,
da União Interparlamentar e do Centro de Genebra para o Controlo Democrático das Forças
Armadas e conta com o apoio do Parlamento da Comunidade Económica dos Estados da África
Ocidental (CEDEAO). Será realizado no Hotel Le Méridien Président, em Dacar.
A garantia de relações sadias e democráticas entre as esferas civil e militar, bem
como entre a sociedade civil e as forças de segurança, é fundamental para a sustentabilidade da
governança democrática na África Ocidental. O mesmo pode dizer-se quanto ao papel de
fiscalização que devem desempenhar os parlamentos nacionais, com vista à realização deste
objectivo. Este seminário de dois dias em Dacar terá por objectivo o fortalecimento da capacidade
dos parlamentos de abordarem com eficácia questões de segurança, salientando as boas práticas
parlamentares na realização de uma fiscalização eficiente da área da segurança. O objectivo
mais amplo deste seminário é a expansão da contribuição dos parlamentos para a gestão da área
de segurança a nível nacional e o aumento da cooperação parlamentar sobre questões relativas à
segurança a nível regional, por intermédio do Parlamento da CEDEAO.
./..

Em anexo, V. Exa. encontrará uma nota de concepção e o programa provisório do
seminário, um questionário de inscrição e um questionário para a reserva de hotel. Todos os
parlamentos são convidados a enviar uma delegação de, no máximo, três pessoas, de preferência
dois membros de comités de segurança e defesa e um membro do pessoal parlamentar que faça
parte desses comités. Em conformidade com as modalidades de funcionamento da UIP, as
delegações participantes terão de arcar com as suas próprias despesas. O Parlamento anfitrião
receberá as delegações no aeroporto e prestar-lhes-á assistência na reserva de quartos no Hotel
Le Méridien Président, em cujas dependências será realizado o encontro.
Sem mais, esperando que o vosso Parlamento possa participar neste seminário,
subscrevemo-nos
De V. Exa.
Atentamente,
Dr. Theodor H. Winkler
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