
O País  

A República Argentina é um país da América do Sul que faz 
fronteira com: Paraguai e Bolívia ao norte, Brasil e Uruguai 
a nordeste e com o Chile a oeste e sul. É o segundo maior 
país da América do Sul em território e o terceiro em popula-
ção, de aproximadamente 41.281.631 habitantes, e a sua 
capital, Buenos Aires, é também a sua cidade mais populo-
sa. Na América Latina, a Argentina possui o quinto maior 
PIB per capita e o maior PIB per capita em paridade do po-
der de compra.. Possui grande atuação no cenário internaci-
onal, sendo um membro fundador da Organização das Na-
ções Unidas, do Mercosul, da União de Nações Sul-
Americanas e da Organização Mundial do Comércio e con-
tinua sendo um dos G20. 

 

A  Argentina e o Terrorismo  

Em 18 de julho de 1994 em Buenos Aires ocorreu um ata-
que terrorista com uma bomba que destruiu o prédio da 
Associação Mutual Israelita Argentina (AMIA), este evento 
ficou conhecido como o atentado à AMIA. Foi um dos maio-
res ataques terroristas ocorridos na Argentina, com um 
saldo de 85 pessoas mortas e 300 feridas, e o maior ataque 
aos judeus desde a segunda Guerra Mundial. Em março de 
2003, mais de oito anos após o ataque, foi determinado que 
funcionários do governo iraniano haviam planejado o ata-
que, sendo executado por um grupo terrorista fundamenta-
lista islâmico supostamente ligado ao Hezbollah libanês e 
intimamente ligada ao governo do Irã. Em 7 de novembro 
de 2007, a Interpol confirmou as decisões da justiça argenti-
na, e ordenou a emissão da ordem de prisão para capturar 
Mugniyah e outros cinco fugitivos iranianos e levá-los à 
justiça. Desde então, o governo argentino exige ao Irã a 
extradição dos seus cidadãos acusados pelo ataque para 
serem julgados perante um tribunal argentino ou estrangei-
ro, mas o Irã recusou-se a obedecer a esta ordem. 
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O contraterrorismo argentino 

Desde 2006, de acordo com informes do Conselho de Segu-
rança, o governo argentino vem implementando várias me-
didas no combate ao terrorismo, com relação ao financia-
mento e/ou assistência a tais atos. Também merece men-
ção as atividades realizadas na área da tríplice fronteira - 
Argentina, Brasil e Paraguai - pelo Grupo "3 + 1". O Grupo 
foi formado por iniciativa da República Argentina e inclui 
Brasil, Paraguai e Estados Unidos. Sua principal função é 
forjar a cooperação entre autoridades alfandegárias, agên-
cias de imigração e de segurança e monitorar a circulação 
de bens. 
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