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عرض جمهورية تشاد استضافة قمة
االتحاد األفريقي في يونيو/يوليو 5102
(بند اقترحته جمهورية تشاد)

 .1طبقا لممادة  3.6من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،والمادة  ،5الفقرات الفرعية
 ،1،2،3من قواعد اإلجراءات الخاصة بمؤتمر االتحاد األفريقي ،تقترح جمهورية تشاد
استضافة الدورة العادية الخامسة والعشرين لمؤتمر االتحاد األفريقي ،والدورة العادية
السابعة والعشرين لممجمس التنفيذي ،والدورة العادية الثالثين لمجنة الممثمين الدائمين ،في
يونيو/يوليو .2015
 .2تود جمهورية تشاد ،من خالل اقتراحها استضافة قمة االتحاد األفريقي ،تقديم مساهمتها
المتواضعة في عممية تعزيز الرؤية المشتركة حول بناء أفريقيا موحدة وقوية ،وتعزيز
التضامن والوئام والتقارب بين شعوب القارة ،والعمل عمى إشعاع وتعميم المنظمة
القارية.
 .3تمتزم جمهورية تشاد ،من خالل عرضها استضافة الدورات العادية لمؤتمر االتحاد
والمجمس التنفيذي ولجنة الممثمين الدائمين في يونيو/يوليو  ،2015بتوفير جميع
التسهيالت المطموبة طبقاً لمفقرة الفرعية  3من المادة  5من قواعد إجراءات المؤتمر،
بغية ضمان نجاح أعمال هذه االجتماعات .كما أنها تمتزم بضمان أمن المدعوين

وتوفير شروط الراحة وحسن الضيافة واألخوة الضرورية لحسن سير أعمال القمة.
 .4وهكذا ،طبقاً لممادة  ، 5الفقرة الفرعية  ، 2من قواعد إجراءات المؤتمر ،تتكفل جمهورية
تشاد بالنفقات اإلضافية المصروفة من جانب مفوضية االتحاد األفريقي نتيجة انعقاد

القمة خارج مقر االتحاد ،وتوقع مع هذه المفوضية عمى اتفاق المقر ،طبقاً لإلجراءات

الجاري بها العمل.
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 .5فيما يتعمق بتواريخ انعقاد الدورات السالفة الذكر ،تود جمهورية تشاد أن تقوم بتحديدها
في الوقت المناسب باتفاق مع مفوضية االتحاد األفريقي وذلك قبل إرسالها إلى الدول
األعضاء.
 .6إن جمهورية تشاد التي لم تقم ابداً باستضافة قمة لممنظمة القارية منذ إنشاء منظمة
الوحدة األفريقية ،التي تحولت إلى اتحاد أفريقي ،تأمل في أن تحصل عمى مساندة جميع

الدول األعضاء لكي تتيح لها الفرصة الستضافة الدورات العادية لممؤتمر والمجمس
التنفيذي ولجنة الممثمين الدائمين في يونيو/يوليو .2015
-
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