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NOTA EXPLICATIVA SOBRE A OFERTA DO EGIPTO PARA
ACOLHER A 25ª CIMEIRA FRANÇA-ÁFRICA A TER LUGAR EM 2009
(Ponto proposto pela República Árabe do Egipto)
Em conformidade com a Regra 10, sub-parágrafo 2(g) do Regulamento Interno
do Conselho Executivo da UA, a República Árabe do Egipto propôs a inclusão de um
ponto sobre a “Oferta da República Árabe do Egipto para acolher a 25ª Cimeira FrançaÁfrica a ter lugar em 2009” na agenda da Sétima Sessão do Conselho Executivo da
UA, prevista para os dias 1 e 2 de Julho de 2005 em Sirte, Líbia. Esta Nota Explicativa
estabelece como premissa a proposta do Egipto.
Desde a sua consolidação em 1972, a Cimeira França-África conseguiu atrair
uma série de países africanos e tornou-se num fórum flexível para o diálogo Norte-Sul
sobre questões de importância para África e os desafios políticos, económicos e sociais
que o continente enfrenta. A Cimeira é realizada alternadamente entre a França e
África.
O Egipto participou activamente nas actividades das Cimeiras Franco-Africanas
desde o convite que recebeu para participar como convidado especial na 8ª Cimeira
realizada em Paris, em 1981. É nesta base que o Egipto se oferece para acolher a 25ª
Cimeira Franco-Africana a ter lugar em 2009, e ao fazê-lo espera ter o apoio de todos
os países irmãos africanos.
O Egipto possui todos os meios organizacionais e logísticos necessários para
acolher a 25ª Cimeira Franco-Africana com sucesso e que vai de encontro à
importância do evento no reforço da cooperação Franco-Africana. Isto é acrescido pela
grande experiência do Egipto em acolher, com êxito, conferências internacionais e
cimeiras africanas. Além disso, nenhum país da África do Norte acolheu a Cimeira
Franco-Africana desde a sua realização em Casa Blanca, em 1988.
O Egipto, como ponto de passagem da África do Norte, sempre foi parte
integrante do continente no que diz respeito a eventos africanos ao longo da história. O
Egipto partilha com os países irmãos africanos as suas aspirações em prol do
progresso e bem-estar dos países e povos do continente. O Egipto acredita que a
Cimeira providenciará uma oportunidade única para os países trocarem pontos de vista
e opiniões com a França, um dos parceiros de desenvolvimento mais importantes do
continente.
Tendo em conta todos estes factores, a República Árabe do Egipto espera que
os países irmãos africanos aprovem a sua oferta em acolher a 25ª Cimeira FrancoAfricana a ter lugar em Dezembro de 2009 no Cairo, simplesmente pelo facto do Egipto
ter assumido a liderança dentre os países irmãos africanos em acolher a Cimeira, e por
ainda não ter tido o privilégio de acolher a Cimeira desde a sua consolidação em 1972
como um fórum de diálogo franco-africano. É desejo do Egipto consolidar os sucessos
alcançados no decurso das cimeiras franco-africanas anteriores, incluindo a última
Cimeira realizada em 2003.
Adis Abeba, 17 de Maio de 2004
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