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تقرير الدورة العادية الرابعة
لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة
أديس أبابا ،إثيوبيا 17-77 ،أكتوبر 1177
مقدمة:
 .7انعقدت ا لدورة الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة في مقر مفوضية االتحاد
األفريقي في أديس أبابا ،إثيوبيا يومي  11و 17أكتوبر  .1177وقد دعي إلى عقد
االجتماع لبحث تقرير المفوضية عف الييكؿ األفريقي الجديد لمرياضة وحؿ المجمس
األعمى لمرياضة في أفريقيا وانشاء آلية انتقالية ونقؿ مياـ المجمس األعمى إلى
المفوضية.
 .1كاف موضوع المؤتمر" :تعزيز النهضة األفريقية من خالل الرياضة".
الحضور:
 .3حضرت المؤتمر وفود الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي التالية :الجزائر ،أنجوال،
بنيف ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،الكاميروف ،تشاد ،جميورية الكونغو ،كوت
ديفوار ،جيبوتي ،مصر ،غينيا االستوائية ،إرتريا ،إثيوبيا ،الجابوف ،جامبيا ،غانا،
غينيا ،كينيا ،ليسوتو ،مالوي ،مالي ،موزمبيؽ ،ناميبيا ،النيجر ،نيجيريا ،رواندا،
الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية ،السنغاؿ ،سيراليوف ،جنوب أفريقيا،
السوداف ،تنزانيا ،توجو ،تونس ،أوغندا ،زامبيا وزيمبابوي.
 .4حضر ممثموف مف المنظمات الحكومية المشتركة والمنظمات غير الحكومية والجيات
الشريكة في التعاوف التالية :رابطة المجاف الوطنية األولمبية في أفريقيا ورابطة النساء
األفريقيات في الرياضة واتحاد الرياضييف األفريقييف الصـ ،واالتحاد األفريقي لكرة
القدـ ،وأمانة الكومنولث ،ومنظمة الرياضة العسكرية ،والمجمس األعمى لمرياضة في
أفريقيا ،ورابطة االتحادات الرياضية في أفريقيا ،والوكالة العالمية لمكافحة تعاطي
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المنشطات في الرياضة ،واالتفاقية الدولية لمرياضة ألفريقيا ،والرابطة الدولية
التحادات الرياضييف ،والمجنة األولمبية الدولية ،ولجنة تنظيـ األلعاب األفريقية
العاشرة والرياضة لممممكة المتحدة.
 .5تُرفؽ القائمة الكاممة لممشاركيف كالممحؽ 7
البند 7من جدول األعمال :مراسم االفتتاح:
.6

في كممتيا االفتتاحية ،قدمت مفوضة الشؤوف االجتماعية ،سعادة المحامية
بينس جاواناس ،عرضا موج از حوؿ إنجازات والتزامات إدارة الشؤوف االجتماعية
لممفوضية فيما يتعمؽ بإنشاء الييكؿ األفريقي الجديد لمرياضة كآلية انتقالية
الستيعاب مياـ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا وحمو وفقا لما أذف بو مؤتمر
االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة وأجازه المجمس التنفيذي بموجب المقرر
) EX.CL/DEC.543(XVIالصادر في فبراير .1171

 .7أما معالي الحاج سميماف ،رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء
الرياضة ،ووزير الرياضة ورئيس المجنة النيجيرية لمرياضة ،فقد ذ ّكر االجتماع ،في

كممتو االفتتاحية ،بمختمؼ األنشطة الرياضية في أفريقيا وانجازاتيا في ظؿ رئاستو
مجددا تأكيد العرض النيجيري استضافة الدورة االستثنائية لممؤتمر العاـ لممجمس
األعمى لمرياضة في أفريقيا في يناير .1171
البند  1من جدول األعمال :المسائل اإلجرائية:
أ) اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل:
 .8اعتمد االجتماع جدوؿ األعماؿ وبرنامج العمؿ.
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ب) انتخاب هيئة المكتب:
 .9قرر االجتماع اإلبقاء عمى ىيئة المكتب الحالية لمدورة الثالثة لمؤتمر االتحاد
األفريقي لوزراء الرياضة حتى يناير 1171

لتمكينيا مف استكماؿ أىدافيا

وتفويضيا.
 -7.9ىيئة مكتب الدورة الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة (التي
ستبقى حتى يناير ) :1171
الرئيس:

نيجيريا (غرب أفريقيا)

النائب األوؿ لمرئيس:

ناميبيا (الجنوب األفريقي)

النائب الثاني لمرئيس:

تنزانيا (شرؽ أفريقيا)

النائب الثالث لمرئيس:

الكاميروف (وسط أفريقيا)

المقرر:

تونس (شماؿ أفريقيا)

 -1.9ىيئة مكتب الدورة الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة (التي
ستتولى المياـ في يناير :)1171
الرئيس:

ناميبيا (الجنوب األفريقي)

النائب األوؿ لمرئيس:

السوداف (شرؽ أفريقيا)

النائب الثاني لمرئيس:

جميورية الكونغو (وسط أفريقيا)

النائب الثالث لمرئيس:

الجزائر (شماؿ أفريقيا)

المقرر:

مالي (غرب أفريقيا)

البند  3من جدول األعمال :بحث تقرير رئيس المفوضية عن تنفيذ مقررات الدورة الثالثة

لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة:

 .71قدمت سعادة مفوضة الشؤوف االجتماعية تقرير الرئيس عف تنفيذ مقررات الدورة
الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة ) (CAMS/EXT/4(IVإضافة إلى
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مختمؼ أنشطة المفوضية ذات الصمة بالرياضة .والتحدي الرئيسي الذي يواجو
المفوضية فيما يتعمؽ بالتنفيذ يتمثؿ في غياب التعاوف مع المجمس األعمى لمرياضة
في أفريقيا.
 .77أحاط الوزراء عمما بالتقرير
البند  4من جدول األعمال :بحث تقرير الخبراء:
 .71قاـ الوزراء ببحث واعتماد التقرير وأبدوا التعميقات التالية:


ينبغي أف تبذؿ أفريقيا جيودا لتحقيؽ وحفظ صورة إيجابية لمرياضة في القارة.



سيقوـ رئيس الدورة الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة بإجراء
االتصاؿ مع كؿ مف الرئيس الحالي لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا ،وأميف
المجمس ومفوضية االتحاد األفريقي ،الستكماؿ عممية الحؿ رسميا وسردىا
بالتفصيؿ في شكؿ تقرير وفقا لمنظاـ األساسي لممجمس ،وذلؾ في الوقت
المناسب قبؿ انعقاد الدورة االستثنائية لممؤتمر العاـ لممجمس المقرر تنظيمو في
أبوجا ،نيجيريا ،في يناير .1171



صػػرحت جميوريػػة موزمبيػػؽ بأنيػػا أودعػػت بالفعػػؿ فػػي  1171مبػػالا ماليػػة فػػي
حسػػاب المجمػػس األعمػػى لمرياضػػة فػػي أفريقيػػا لغػػرض استضػػافة األلعػػاب األفريقيػػة
لعػػاـ  .1177غيػػر أف بالغػػات مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػي لػػـ تصػػؿ إلػػى حكومػػة
موزمبيؽ إال بعد أف تـ تحويؿ المبالا فعال.



ستمتزـ عممية إنشاء وتشغيؿ األمانة التي ستكوف مسؤولة عف الرياضة
بإجراءات االتحاد األفريقي.

 تبقى ثمة حاجة ّبينة إلى توضيح األدوار بشكؿ مطمؽ والتأكد عمى وجو التحديد
ومسميات ومسؤوليات كؿ مف أمانة الييكؿ األفريقي المسؤوؿ عف
مف أدوار
ّ
الرياضة التي تتخذ مف الكاميروف مق ار ليا وقسـ الرياضة إلدارة الشؤوف
االجتماعية لمفوضية االتحاد األفريقي في إثيوبيا.
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قدمت جميورية أوغندا عرضا باستضافة مكتب الييكؿ األفريقي لمرياضة .غير
أنو أشير إلى أنو كاف ينبغي تقديـ العرض عمى مستوى الخبراء مف أجؿ التقييـ.
وقد أكدت جميورية أوغندا عرضيا مجددا طالبة أف يحظى باالعتبار الواجب.
وبعد مناشدة مف الرئيس ،تـ سحب العرض.

ُ ي عنى قسـ الرياضة في إدارة الشؤوف االجتماعية أساسا بمسائؿ وضع السياسة
وتغطية اجتماعات مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة والمجمس االستشاري
لمرياضة ،بينما ستكوف أمانة مكتب الييكؿ األفريقي لمرياضة ،الذي يعتبر
مؤسسة فنية متخصصة ،تحت إشراؼ إدارة الشؤوف االجتماعية ،ويتـ إدراج
مصروفاتيا في الميزانية السنوية لمفوضية االتحاد األفريقي ،وفقا إلجراءات ونظـ
مفوضية االتحاد األفريقي.
 .73أحاط االجتماع عمما بالتقرير ،واتخذ المقررات التالية:
أ)

لكي تتبوأ الرياضة المكانة التي تميؽ بيا ،طمب الوزراء إعادة النظر في قسـ
الرياضة التابع إلدارة الشؤوف االجتماعية لمفوضية االتحاد األفريقي ،كما اعتمده
المجمس التنفيذي– ينبغي أف تكوف الرياضة مديرية قائمة بذاتيا وينبغي التعامؿ معيا
بيذه الصفة.

ب) ينبغي حفظ نسبة مئوية دنيا ( )%11لمنساء والمعوقيف في جميع اليياكؿ اإلدارية
لمرياضة وينبغي رصد تنفيذىا.

ج) ينبغي تشجيع المشاركة الجماعية في ممارسة الرياضة في القارة مف أجؿ الصحة
العامة وتنمية الشعوب األفريقية.
د)

ينبغي م ارجعة المناطؽ الرياضية الجغرافية لضماف مزيد مف التوازف.

ىػ) ينبغي أف تقوـ الرياضة األفريقية بوضع إستراتيجية قارية منسقة فيما يتعمؽ برؤية
ورسالة الرياضة عموما.
و)

ينبغي أف تشارؾ الدوؿ األعضاء (بالتعاوف والتنسيؽ والرصد والتقييـ) في عمميات
الحركات الرياضية مف خالؿ اتفاقيات محددة وىياكؿ إدارية مشتركة وفقا لالتفاقيات
الدولية الحالية.
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ز)

ينبغي إدماج الرياضة (التربية البدنية) في المناىج الدراسية بينما يتعيف تزويد
المدارس بالبنية التحتية المطموبة (المرافؽ ،مقدمي الخدمات ،مدربيف ،إلخ) لممارسة
الرياضة.

ح) ينبغي أف تقوـ الحكومات بتمكيف الشباب مف خالؿ التصرؼ كعامؿ تمكيف وجعؿ
الرياضة متاحة لمشباب.
ط) ينبغي أف تكوف أفريقيا أكثر ظيو ار في جيودىا الرامية إلى توظيؼ الرياضة كأداة
تنمية مف أجؿ بموغ األىداؼ اإلنمائية لأللفية ،سواء تولى تنفيذىا الحكومات أو
المنظمات غير الحكومية ،أو منظمات المجتمع المدني.
ي) ينبغي أف توظؼ أفريقيا محترفيف (متخصصيف في التسويؽ ،وادارييف ومدربيف) عند
الترتيب لمفعاليات اإلقميمية .وينبغي أف يكوف ذلؾ مصحوبا بتقديـ الحوافز لمرياضييف
كتشجيع ليـ عمى المشاركة في ىذه الفعاليات.
ؾ) وضع وحفظ جدوؿ منسؽ لمفعاليات الرياضية لتجنب االزدواجية والتضارب في تنظيـ
الفعاليات الرياضية.
ؿ) فيما يتعمؽ بتنظيـ وادارة األلعاب األفريقية ،يحتفظ االتحاد األفريقي بالممكية بينما تسند
شؤوف اإلدارة والتنسيؽ والتنظيـ إلى رابطة المجاف األولمبية الوطنية مف خالؿ مذكرة
تفاىـ يتـ توقيعيا بيف ىذه األخيرة ومفوضية االتحاد األفريقي.
ـ) تُشجع الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى التصديؽ عمى االتفاقية الدولية
لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة وااللتزاـ بأحكاـ النظاـ األساسي لموكالة
العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة.
ف) سيتـ تشجيع الرياضة واألنشطة الرياضية لممعوقيف جسديا في أفريقيا.
ص) حتى انعقاد الدورة الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة ،ستتولى رئاسة
المؤتمر الدولة العضو في االتحاد األفريقي التي تمثؿ االتحاد في المجنة التنفيذية
لموكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة.
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البند  5من جدول األعمال المقترح من الدول األعضاء:
أ -اإلحاطة بآخر المستجدات حوؿ األلعاب األفريقية  1177مف قبؿ جميورية موزمبيؽ:
 .74قدمت الحكومة الموزمبيقية موج از عف آخر المستجدات حوؿ تأىيؿ البنية التحتية في
موزمبيؽ بيدؼ استضافة األلعاب األفريقية  ، 1177وقد ُوصفت ىذه التطورات
بالنجاح الكامؿ وبأنيا حافؿ بالدروس المستفادة لممستقبؿ.

ب -تقديـ عرض مف قبؿ جميورية مالي حوؿ فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
(برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز) /كأس
األمـ األفريقية:
 .75تشكؿ مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية واأليدز مصدر انشغاؿ عمى نطاؽ
القارة ويدعى إلى اعتماد حممة "البطاقة الحمراء" التي أطمقيا برنامج األمـ المتحدة
المشترؾ المعني باإليدز ،عمى الصعيد القاري.
البند  6من جدول األعمال :مكان انعقاد الدورة العادية الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي

لوزراء الرياضة:

 .76قدمت جميورية كوت ديفوار عرضا الستضافة الدورة العادية الخامسة لممؤتمر في
أكتوبر .1173
البند  7من جدول األعمال :ما يستجد من أعمال:
إنتخاب مجمس الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة لألقميم األفريقي:
 .77أبمغت الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة بأنو ستتوفر قريبا
أربعة مناصب لتمثيؿ اإلقميـ األفريقي في كؿ مف مجمس المؤسسة والمجنة التنفيذية.
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والدوؿ المؤىمة (التي صدقت عمى اتفاقية اليونسكو ذات الصمة ودفعت مستحقات
العضوية) ىي :الجزائر ،ليبيا ،تونس ،الرأس األخضر ،الجابوف ،مصر ،إرتريا،
إثيوبيا ،بوتسوانا ،موزمبيؽ ،نامبيا ،نيجيريا ،جنوب أفريقيا ،موريشيوس وسيشؿ،
والمناصب الشاغرة في الوكالة ستكوف في الييئة التأسيسية -مقعد لفترة ثالث سنوات،
والمجنة التنفيذية-مقعد لفترة سنة واحدة.
فيما يمي الدوؿ األعضاء التي تـ تعيينيا:
-7.77شماؿ أفريقيا :مصر لشغؿ مقعد في مجمس المؤسسة  :يناير – 1171
ديسمبر 1175؛
-1.77الجنوب األفريقي :بوتسوانا لشغؿ مقعد في مجمس المؤسسة :يناير
 - 1173ديسمبر 1176؛
 -3.77شرؽ أفريقيا :إثيوبيا لشغؿ مقعد في مجمس المؤسسة :يناير -1174
ديسمبر 1177؛
-4.77وسط أفريقيا :الجابوف لشغؿ مقعد في مجمس المؤسسة :يناير -1176
ديسمبر 1179؛
-5.77ستشغؿ جنوب أفريقيا مقعدا في المجنة التنفيذية.
 .78في المستقبؿ ،ستتولى رئاسةَ مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة الدولة العضو
التي تمثؿ االتحاد األفريقي في المجنة التنفيذية.

إعالن أديس أبابا:
 .79اعتمدت الدورة العادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة إعالف أديس
أبابا.
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البند  8من جدول األعمال :اعتماد تقرير الدورة العادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي
لوزراء الرياضة:
 .11اعتمد الوزراء تقريرىـ لمدورة العادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة
مع تعديالت تقوـ المفوضية بإدخاليا.
البند  9من جدول األعمال :الجمسة الختامية:
 .17أعرب رئيس االجتماع الوزاري ،معالي الحاج سميماف ،وزير الرياضة ورئيس المجنة
الرياضية النيجيرية عف شكره لموزراء عمى مساىماتيـ البناءة لممفوضية عمى دعميا
الفني إلنجاح االجتماع.
 .11مف جانبيا ،أعربت رابطة المجاف األولمبية الوطنية عف تقديرىا لالجتماع ،كما أكدت
امتنانيا لمثقة التي تـ وضعيا فييا لتنظيـ وادارة األلعاب األفريقية.
 .13أعربت سعادة المحامية جواناس ،مفوضة الشؤوف االجتماعية (إدارة الشؤوف
االجتماعية لمفوضية االتحاد األفريقي) عف تقديرىا لالجتماع لما أبداه مف التزاـ بجعؿ
الرياضة عامؿ تكامؿ ألفريقيا.
 .14عند ذلؾ ،تـ إعالف اختتاـ االجتماع.
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تقرير المفوضية عن

المنظومة األفريقية لمرياضة
-

قائمة المحتويات

التعريفات
المصطمحات والمختصرات
الممخص
الجزء األول :الخمفية والسياق
أكال

مقدمة

ثانيا

تفكيض مفكضية االتحاد األفريقي

ثالثا

المنيجية

رابعا

معمكمات عف المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا

خامسا

التحكؿ مف منظمة الكحدة األفريقية إلى االتحاد األفريقي

سادسا

التدابير المتخذة مف قبؿ االتحاد األفريقي في مجاؿ إحياء الرياضات في أفريقيا

سابعا

إنشاء المنظكمة األفريقية لمرياضية

الجزء الثاني :عضوية وتفويض وىيكل المنظومة األفريقية الرياضية
ثامنا

المنظكمة األفريقية لمرياضة

تاسعا

مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة

عاش ار

ىيئة مكتب مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة

حادم عشر

المجمس االستشارم لمرياضة

ثاني عشر

المجاف الفنية

أ

المجنة الفنية لمرياضة مف أجؿ التنمية

ب

المجنة الفنية لممالية كمراجعة الحسابات

ج

المجنة الفنية لأللعاب األفريقية كالتسكيؽ

ثالث عشر

مفكضية االتحاد األفريقي/إدارة الشؤكف االجتماعية/قسـ الرياضة
1

رابع عشر

مجمس الرياضة في إفريقيا

خامس عشر

الكثائؽ التي تحكـ المنظكمة األفريقية الجديدة لمرياضة

الجزء الثالث :دراسة المقترحات لتمويل المنظومة األفريقية لمرياضة
سادس عشر

فرص جمع األمكاؿ لدعـ المنظكمة األفريقية لمرياضية

الجزء الرابع :الترتيبات االنتقالية لألمانة العامة لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا
سابع عشر

الكثائؽ القانكنية المتعمقة بحؿ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا

خامس عشر

الشؤكف المالية كالميزانية الحالية لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا

سادس عشر

مسائؿ إدارية

الجزء الخامس :التوصيات األساسية لمفترة االنتقالية
تكصيات أساسية
الممحق األول

الميزانية التشغيمية كالبرنامجية السنكية المتكقعة ألمانة المنظكمة األفريقية لمرياضة،
بصفتيا ىيئة فنية متخصصة تعتمد عمى ميزانية مفكضية االتحاد األفريقي.

الممحق الثاني

اإليرادات التقريبية لأللعاب اإلفريقية السابقة

الممحق الثالث

رسالة التزاـ مف حككمة الكاميركف بمكاصمة استضافة أمانة المنظكمة اإلفريقية
الرياضية في ياكندم ،الكاميركف
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التعريفات:
الرياضة:

نشاط بدني تنافسي يتطمب استخداـ ميارات كقدرات فردية بطريقة
مطابقة لقكانيف مكضكعة مف قبؿ ىيئة إدارية.

الرياضي:

الشخص المدرب لممنافسة في الرياضة.

اإلعاقة:

أم عائؽ أك عجز (ناتج عف خمؿ) عف ممارسة نشاط بطريقة
ضمف مجمكعة تعتبر عادية لإلنساف

تعاطي المنشطات:

استخداـ أم مكاد لزيادة األداء في الرياضة.

أكاديمية الرياضة:

مؤسسة لتدريب العامميف في مجاؿ الرياضة كالرياضييف.

العاممون في مجال الرياضة :األشخاص المشارككف في صناعة الرياضة مثؿ إدارم الرياضة
كالمديريف ،كفنيي الرياضة كالخبراء في التجييزات الرياضية
كصيانة المرافؽ الرياضية كمنظمي الفعاليات الرياضية.
أصحاب المصالح:

أم مؤسسة أك منظمة أك فرد ذم مصمحة خاصة بتنمية الرياضة.
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المصطمحات والمختصرات
AAG

األلعاب اإلفريقية

AASC

رابطة االتحادات الرياضية األفريقية

ASAS

أمانة المنظكمة اإلفريقية لمرياضة

ASA

المنظكمة األفريقية لمرياضية

ANOCA

رابطة المجاف األكلمبية الكطنية في أفريقيا

ASCOD

االتحاد الرياضي األفريقي لممعاقيف

AU

االتحاد األفريقي

AUC

مفكضية االتحاد األفريقي

AWISA

رابطة النساء األفريقيات في لرياضة

COJA

المجنة المحمية لتنظيـ األلعاب األفريقية

CSA

مجمس الرياضة في أفريقيا

DSA

إدارة الشئكف االجتماعية

IOC

المجنة األكلمبية الدكلية

IPC

المجنة الدكلية لأللعاب األكليمبية لممعاقيف

MDG

األىداؼ اإلنمائية لأللفية
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NADA

الككالة الكطنية لمكافحة المنشطات

NGO

منظمة غير حككمية

NOC

المجنة الكطنية األكلمبية

OSMA

منظمة الرياضة العسكرية

RADO

المجنة اإلقميمية لمكافحة المنشطات

RACSA

أمانة المنظكمة اإلقميمية اإلفريقية لمرياضة

RCAMS

المؤتمر اإلقميمي لمكزراء اإلفريقييف لمرياضة

RECs

المجمكعات االقتصادية اإلقميمية

SCSA

المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا

UN

األمـ المتحدة

UNESCO

منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمكـ كالثقافة

WADA

الككالة العالمية لمكافحة المنشطات
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موجز تنفيذي:
 .1اعتمد المجمس التنفيذم في دكرتو العادية السادسة عشرة المنعقدة في أديس أبابا ،أثيكبيا
في  1فبراير  ، 0212تكصيات الدكرة الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة
المنعقدة في أبكجا ،نيجيريا في الفترة مف 10إلى  11أكتكبر  0224بشأف حؿ المجمس
األعمى لمرياضة في أفريقيا بعد أربعة أشير مف نياية األلعاب األفريقية التي ستُنظـ في
مابكتك ،مكزمبيؽ ،في سبتمبر ،0211

المقرر). EX.CL/DEC.543(XVI

 .2في طمب المجمس التنفيذم ،في ىذا المقرر ،مف مفكضية االتحاد األفريقي " ...إجراء
مزيد من الدراسات بيدف إدماج ميام المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا في
المفوضية بما فييا اآللية االنتقالية والوضع المالي الحالي لممجمس األعمى " كما
دعا المجمس أيضا إلى إنشاء " ...منظومة جديدة لمرياضة متمثمة في المؤتمر الحالي
لوزراء الرياضة

وىيئة مكتبو من أجل توفير قيادة سياسية في مجال الرياضة،

ومجمس استشاري لمرياضة مع لجان فنية إلعداد مواضيع المداوالت واتخاذ القرار
الجتماع المؤتمر األفريقي لوزراء الرياضة".
 .3أُنشئ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا في  11ديسمبر  1411كعمؿ كككالة تابعة
لمنظمة الكحدة األفريقية لتنسيؽ حركة الرياضة األفريقية كتكظيؼ الرياضة لمكافحة
االستعمار كالتفرقة العنصرية في القارة .كقد لعب المجمس األعمى دك ار حيكيا ،خاصة
في مكافحة التفرقة العنصرية مف خالؿ تكعية المتجمع الدكلي حكؿ الفظائع التي ارتكبيا
النظاـ العنصرم في جنكب أفريقيا ،كمف خالؿ تنظيـ المقاطعة الدكلية لألحداث
الرياضية التي يشارؾ فييا النظاـ العنصرم كتمؾ الدكؿ التي ليا عالقات رياضية معيا.
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 .4كاف يتكقع أيضا مف المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا أف يككف بمثابة منتدل لتنسيؽ
عمؿ المنسؽ لمدكؿ األعضاء لتشجيع كتطكير الرياضة في أفريقيا (المادة الثالثة مف
القانكف األساسي لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا) .كمع ذلؾ ،كاف المجمس األعمى
لمرياضة في أفريقيا يفتقر إلى القدرة عمى تنفيذ أم برامج لتنمية الرياضة أك إيجاد أم
تعاكف مثمر مع منظمات رياضية دكلية ،باستثناء تممكو لأللعاب األفريقية ،كفقا لممادة
 11مف النظاـ األساسي لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا.
 .5شيدت القارة تطكرات سياسية كاقتصادية كاجتماعية أساسية منذ نياية عيد االستعمار
كمنيا التحكؿ مف منظمة الكحدة األفريقية إلى االتحاد األفريقي بييكؿ كتفكيض جديديف،
مما أدل إلى إعادة ىيكمية أجيزتيا كككاالتيا المتخصصة باستثناء المجمس األعمى
لمرياضة في أفريقيا الذم كاصؿ العمؿ بييكمو كتفكيضو القديميف ،مما انعكس سمبيا عمى
أدائو كفعاليتو.
 .6إضافة إلى ذلؾ ،فإف التزايد المضطرد لشعبية الرياضة كتنافسيتيا في أفريقيا ككذلؾ
عمى الصعيد الدكلي ،يثير عالمات استفياـ حكؿ ما إذا كاف لممجمس األعمى لمرياضة
في أفريقيا الييكؿ المطمكب لتنفيذ الرؤية كالتفكيض الجديديف لالتحاد األفريقي كمكاجية
تحديات القرف الكاحد كالعشريف .كبناء عمى ذلؾ ،فيناؾ حاجة إلى منظكمة أفريقية
تعكس الكاقع الجديد كتكاجيو ،خاصة في استخداـ الرياضة ككسيمة لتنمية القارة.
 .7كردا عمى ذلؾ ،أضفى االتحاد األفريقي طابعا مؤسسيا عمى مؤتمر االتحاد األفريقي
لكزراء الرياضة في عاـ  0221مف أجؿ تكفير قيادة سياسية لمكاءمة كتنسيؽ مسائؿ
السياسات الرياضية في القارة .إضافة إلى ذلؾ ،أحيط عمما بتكسع حركة الرياضة في
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أفريقيا مثؿ رابطة المجاف المحمية األكلمبية في أفريقيا كالرابطة األفريقية لالتحادات
الرياضية كالتي تقدـ خدمات فنية متخصصة.
 .8كبناء عمى مقرر المجمس التنفيذم ،قامت مفكضية االتحاد األفريقي بإجراء دراسة معمقة
لييكؿ كمياـ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا كتقييـ قدراتيا الحالية عمى تنمية
الرياضة في إطار المنظكمة الرياضية الجديدة .كقد تمت دراسة القضايا التالية:
 )1المكارد المالية كالبشرية المتاحة حاليا لمقارة لتطكير الرياضة ككذلؾ استخداـ
الرياضة لتحقيؽ النمك كالتنمية في إفريقيا؛
 )0التآزر الكاضح بيف االحتياجات كالمطالب الحالية لمجتمع الرياضة في أفريقيا
كتفكيض كرؤية االتحاد األفريقي.
 )3ىياكؿ كمياـ المنظكمة الجديدة لمرياضة في أفريقيا أم ما ىك الييكؿ األفضؿ
لمكاجية االحتياجات الرياضية لمقارة بشكؿ فعاؿ.
 )1الترتيبات اال نتقالية إلدماج المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا في المنظكمة
الجديدة.
 )5الميزانية المطمكبة لتغطية تكاليؼ العامميف كالتكاليؼ التشغيمية لممنظكمة الجديدة
كدعـ مؤسساتيا لتحقيؽ االكتفاء الذاتي.
 )1إمكانات التمكيؿ المتاحة لمييكؿ الجديد.
كضع المنظكمة الجديدة بصفتيا مؤسسة متخصصة لمفكضية االتحاد األفريقي.
 .9خضعت الصيغة األكلية لمتقرير الستعراض األقراف مف قبؿ خبراء رياضييف مستقميف
كلجنة السبعة التي تتضمف خبراء مف رابطة المجاف األكلمبية الكطنية في أفريقيا ك رابطة
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االتحادات الرياضية في أفريقيا كىيئة مكتب الدكرة الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء
الرياضة .شممت التكصيات األساسية لمتقرير ما يمي:
أ .فصؿ قسـ الرياضة في إدارة الشئكف االجتماعية لمفكضية االتحاد األفريقي
لمعالجة القضايا المتعمقة بالسياسة الرياضية في القارة.
ب .إنشاء ىيئة متخصصة تعمؿ تحت لكاء مفكضية االتحاد األفريقي (أمانة
المنظكمة األفريقية لمرياضة) لمعالجة المسائؿ الفنية كالتشغيمية لتنمية الرياضة
كالتنمية مف أجؿ الرياضة في أفريقيا ،بما في ذلؾ تنظيـ األلعاب األفريقية.
ج .إنشاء ثالث لجاف فنية لتقديـ المشكرة لمييئة الجديدة المتخصصة المقترحة
لمرياضة في أفريقيا ،كىي ( )1المجنة الفنية لتنمية الرياضة ( )0المجنة الفنية
لمشؤكف المالية كمراجعة الحسابات ( )3المجنة الفنية لأللعاب األفريقية كالتسكيؽ.
كفي ىذا الصدد ،فإف ىناؾ حاجة إلى التكقيع عمى مذكرة تفاىـ مع رابطة المجاف
األكلمبية الكطنية في أفريقيا كرابطة االتحادات الرياضية األفريقية.
د .يجب أف تككف الييئة المتخصصة لمرياضة في أفريقيا ذاتية التمكيؿ مع عائدات
ىائمة تُجنى مف تسكيؽ األلعاب األفريقية كأنشطة رياضية أخرل كمساىمات
الشركاء مثؿ المجنة الدكلية األكلمبية ككذلؾ المساىمات كالرسكـ المفركضة عمى
الدكؿ األعضاء لممشاركة في األنشطة الرياضية.
ق .خارطة طريؽ لضماف النقؿ السمس لمياـ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا
إلى المنظكمة الجديدة لمرياضة في أفريقيا.
ك .عرضت حككمة جميكرية الكاميركف استضافة مقر أمانة ىيئة المنظكمة األفريقية
لمرياضة الجديدة .كفي حاؿ قبكؿ العرض ،ستككف ىناؾ حاجة إلى إبراـ اتفاقية
مقر جديدة مع الكاميركف.
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الجزء األول
الخمفية والسياق
أكال :مقدمة:
 .1اعتمد المجمس التنفيذم في دكرتو العادية السادسة عشرة المنعقدة في أديس أبابا ،أثيكبيا في
 1فبراير  ، 0212تكصيات الدكرة الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة المنعقدة
في أبكجا ،نيجيريا في الفترة مف 10إلى  11أكتكبر  0224بشأف حؿ المجمس األعمى
لمرياضة في أفريقيا بعد أربعة أشير مف نياية األلعاب األفريقية التي ستُنظـ في مابكتك،
مكزمبيؽ ،في سبتمبر  ، 0211المقرر ). (EX.CL/DEC.543 (XVI
في طمب المجمس التنفيذم ،في ىذا المقرر ،مف مفكضية االتحاد األفريقي " ...إجراء مزيد من
الدراسات بيدف إدماج ميام المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا في المفوضية بما فييا
اآللية االنتقالية والوضع المالي الحالي لممجمس األعمى " كما دعا المجمس أيضا إلى إنشاء
" ...منظومة جديدة لمرياضة متمثمة في المؤتمر الحالي لوزراء الرياضة وىيئة مكتبو من
أجل توفير قيادة سياسية في مجال الرياضة ،ومجمس استشاري لمرياضة مع لجان فنية
إلعداد مواضيع المداوالت واتخاذ القرار الجتماع المؤتمر األفريقي لوزراء الرياضة".
ثانيا :تفويض مفوضية االتحاد األفريقي:
 .0عقب صدكر قرار حؿ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا ،كمؼ المجمس التنفيذم مفكضية
االتحاد األفريقي "...بإجراء مزيد من الدراسات بيدف دمج ميام المجمس األعمى لمرياضة
في أفريقيا في المفوضية بما في ذلك اآللية االنتقالية والوضع المالي الحالي لممجمس
األعمى لمرياضة في أفريقيا".
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 .3طُمب مف المفكضية أيضا "....تقديم نتائج دراستيا إلى لجنة الممثمين الدائمين من خالل
المجان الفرعية ذات الصمة بما فييا المجنة الفرعية لميياكل والمجنة الفرعية لمميزانية
والشؤون اإلدارية والمالية لدراستيا واتخاذ ما يمزم من إجراء.
ثالثا :المنيجية
 .1تـ إعداد ىذا التقرير مف قبؿ المفكضية عمى أساس مقابالت شخصية مكثفة كمناقشات مع
مكظفي األمانة العامة لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا كاألمانات العامة لممناطؽ الثالثة
لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا كالمدير الفني لرابطة المجاف األكلمبية الكطنية في أفريقيا
كرئيس رابطة االتحادات الرياضية في أفريقيا ،كأربعة أعضاء مف االتحادات القارية كأطراؼ
أخرل معنية ،بما فييا مكظفك المفكضية.
 .5استعرضت المفكضية أيضا مختمؼ سياسات االتحاد األفريقي الحالية كغيرىا مف الكثائؽ
المتعمقة بالرياضة في أفريقيا.
 .6قامت المفكضية أيضا بالتحقيؽ في إمكانات التسكيؽ كالرعاية كبيع حقكؽ نشر األلعاب
األفريقية مف أجؿ تكفير مكارد لتمكيؿ المنظكمة األفريقية الجديدة لمرياضة.
 .7فضال عف ذلؾ ،قامت المفكضية كرئيس المؤتمر األفريقي الثالث لكزراء الرياضة بتكميؼ
خبراء بإجراء دراسات حكؿ دمج مياـ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا في المفكضية بما
في ذلؾ اآللية االنتقالية كالكضع المالي لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا ،بناء عمى طمب
مف المجمس التنفيذم .تـ استعراض تقارير الدراسات مف قبؿ األقراف ثـ رفعيا لمجنة السبعة
التي أنشأىا المؤتمر األفريقي الثالث لكزراء الرياضة ككذلؾ إلى االجتماع الثاني لييئة مكتب
المؤتمر األفريقي الثالث .كقد تـ دمج تكصيات الدراسات المعتمدة مف قبؿ ىيئة المكتب في
ىذا التقرير.
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رابعا :معمومات أساسية عن المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا:
 .8أنشئ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا في  14ديسمبر  ،1966كعمؿ كككالة تابعة
لمنظمة الكحدة األفريقية مف أجؿ تنسيؽ الحركة الرياضية األفريقية كتكظيؼ الرياضة في
المكافحة ضد االستعمار كالعنصرية في القارة .ككاف المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا
دائما منظمة سياسية تعزز أىداؼ كمقاصد منظمة الكحدة األفريقية مف خالؿ الرياضة.
 .9تتمثؿ المياـ األساسية لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا ،كفقا لنظامو األساسي فيما يمي:
أ .إيجاد كتنفيذ السبؿ كالكسائؿ الكفيمة بتعزيز تنمية الرياضة األفريقية.
ب .دعـ تطكر الرياضة في أفريقيا.
ج .التعاكف مع المنظمات كالمؤسسات الدكلية المتخصصة في تدريب القائميف عمى إدارة
الرياضة.
د .تنسيؽ تنظيـ األلعاب األفريقية،
ق .كتكجيو كتنسيؽ كدعـ أنشطة تنمية الرياضة لمناطؽ المجمس األعمى لمرياضة في
أفريقيا.
 .10تتمثؿ اليياكؿ التنظيمية المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا ،كما ىك مبيف في نظامو
األساسي ،فيما يمي:
أ .الجمعية العامة
ب .المجنة التنفيذية
ج .الرئاسة
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د .األمانة العامة
ق .المجاف المتخصصة
ك .مناطؽ تنمية الرياضة
ز .األلعاب األفريقية.
 .11تمت صياغة تفكيض كىياكؿ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا مف أجؿ تسييؿ نجاح
األىداؼ التحررية لمقارة إباف االستعمار .كبالفعؿ تمكنت منظمة الكحدة األفريقية ،مف خالؿ
المشاركة الفعالة ل ممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا ،مف تكظيؼ الرياضة كآلية دعائية
لمقاطعة األنشطة الرياضية الدكلية بيدؼ تكجيو رسالة كاضحة إلى العالـ الخارجي بأف
أفريقيا لف تشارؾ في أم نشاط رياضي مع الدكؿ المستعمرة كاألنظمة العنصرية.
 .12كتجدر اإلشارة إلى أف المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا أُنشئ أساسا لتسريع تحقيؽ
األىداؼ السياسية لمنظمة الكحدة األفريقية كبالتالي كاف أكثر تركي از عمى عقد اجتماعات
كحمالت دعائية ضد مشاركة األنظمة العنصرية كاالستعمارية في الفعاليات الرياضية
الدكلية .كلـ تكف تنمية الرياضة كالتنمية مف خالؿ الرياضة تندرج ضمف اىتماماتو.
خامسا :التحول من منظمة الوحدة األفريقية إلى االتحاد األفريقي:
.13

تمكنت منظمة الكحدة األفريقية مف تحقيؽ أىدافيا الخاصة بتحرير القارة بكامميا مف

العنصرية كاالستعمار .كقد تطمبت تحديات ما بعد االستعمار تنظيما مختمفا لتمبية احتياجات
الدكؿ المستقمة .كقد أدل ذلؾ إلى تحكؿ منظمة الكحدة األفريقية إلى االتحاد األفريقي .
كاليدؼ مف ذلؾ كاف تحقيؽ التكامؿ القارم كتشجيع التنمية كالنمك.
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.14

تـ دمج العديد مف الككاالت التي كانت تعمؿ تحت لكاء منظمة الكحدة األفريقية في

االتحاد األفريقي كتكييفيا بالتالي لالستجابة لمتفكيض الجديد لممنظمة.
 .15في حيف لكحظ تقدـ في العديد مف المجاالت عقب التحكؿ إلى االتحاد األفريقي ،فقد ظؿ
المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا يعمؿ إلى درجة كبيرة في إطار ىيكؿ كسياؽ منظمة
الكحدة األفريقية .كلـ تستجب بما فيو الكفاية لمتغيرات في مجاؿ تطكير كادارة الرياضة في
العالـ .كبدأت غالبية الدكؿ األعضاء تتساءؿ عف الفائدة التي يمكف جنييا مف العضكية في
المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا .كبدأ العديد مف الدكؿ يتغيب عف تسديد مساىماتو
السنكية.
أ .كما شيدت نسبة الحضكر في اجتماعات المجمس األعمى لمرياضة انخفاضا
كبي ار كأصبحت جميع االتحادات اإلقميمية تقريبا ما عدا كاحدة ،غير فاعمة .ككاف
ذلؾ راجعا إلى ما يمي:
ب .عدـ كجكد قيادة كتكجيو مف مقر المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا.
ج .عدـ كجكد برامج مخصصة لتنمية الرياضة.
د .تركيز البيانات الكاردة مف المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا عمى مساىمات
الدكؿ األعضاء فقط دكف تقديـ برامج لتنمية الرياضة،
ق .تـ تنظيـ البرنامج الكحيد المشيكر لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا كىك
األلعاب األفريقية مف قبؿ رابطة االتحادات الرياضية األفريقية كرابطة المجاف
األكليمبية الكطنية كالمجنة المحمية لتنظيـ األلعاب األفريقية في ظؿ التعامؿ مع
المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا كعنصر خارجي.
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 .16فيما يتعمؽ بتنظيـ األلعاب األفريقية ،فإف النصكص التي تحكـ المجمس األعمى لمرياضة
في أفريقيا لـ تأخذ في االعتبار النكاحي التالية:
( )1المنظمات التي يجب إشراكيا في المجاف المعنية بتحضير كاستضافة األلعاب
األفريقية.
( )2مسئكليات الدكلة المضيفة مضمنة في دليؿ االستضافة.
( )3مسئكليات الدكؿ المشاركة مضمنة في دليؿ الدكؿ المشاركة.
( )4القكاعد اإلعالمية الخاصة بالصحافة الكرقية كاإللكتركنية ،مف أجؿ تنظيـ كادارة
عمميا بالتنسيؽ مع المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا.
( )5القكاعد المتعمقة بالخطكط الزمنية لمجاف الفنية كالييئات األخرل كالمطمكبة في
التحضير لأللعاب ،فيما يخص القكاعد الفنية ،كالنقؿ كالضيافة كاالعتماد
كالمتطكعيف كالمطاعـ كغيرىا مف الخطط.
( )6أحكاـ حكؿ كيفية تسكيؽ األلعاب في الدكلة المضيفة ،مقابؿ ما يحدث إقميميا
كدكليا.
( )7أحكاـ خاصة بتنظيـ األنشطة الرياضة بالتنسيؽ مع المجمكعات اإلقميمية
المعترفة مف قبؿ االتحاد األفريقي.
.17

إف عدـ كجكد كثائؽ إدارية كاضحة قد تسببت في خمط كتضارب في طريقة تنظيـ

األلعاب ككيفية استضافتيا .ككاف ذلؾ الكضع القائـ قبؿ اتخاذ قرار إنشاء المنظكمة
األفريقية الجديدة لمرياضة.
سادسا :التدابير التي تم اتخاذىا من قبل االتحاد األفريقي في مجال إحياء الرياضة في أفريقيا:
 .18أدل إنشاء االتحاد األفريقي بال محالة إلى إعادة ىيكمة األجيزة كالككاالت المتخصصة
لمنظمة الكحدة األفريقية .كينص القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي بكضكح عمى تشجيع
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" ...التنمية المستدامة عمى المستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك التكامل
االقتصادي األفريقي.".
 .19في إطار مكاصمة تشجيع التنمية االجتماعية المستدامة ،أنشأت المفكضية إدارة لمشئكف
االجتماعية مع قسـ لمرياضة كالثقافة كأضفت طابعا مؤسسيا عمى مؤتمر االتحاد األفريقي
لكزراء الرياضة في عاـ  2006مف أجؿ تقديـ قيادة سياسة كمينية كمكاءمة تنسيؽ قضايا
السياسة الرياضية في القارة .كما أعدت إطار سياسة لمرياضة ليككف بمثابة دليؿ شامؿ
لجميع األعضاء في تطكير سياساتيا كبرامجيا الرياضية الكطنية.
.20

بناء عمى الكعي بأف ىناؾ حركات رياضية كاسعة مع أقاسـ فنية متخصصة في أفريقيا

ككذلؾ التحديات التي كاجيت المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا ،قرر مؤتمر االتحاد األفريقي
لكزراء الرياضة حؿ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا كاستبدالو بمنظكمة جديدة لمرياضة في
أفريقيا  .كقد اعتمد المجمس التنفيذم ىذا القرار الحقا.
سابعا :إنشاء المنظومة األفريقية لمرياضة:
 .21أنشئت المنظكمة األفريقية الرياضية لضماف ما يمي:
 )1تحديد دكر الكزراء كالحككمات في الرياضة األفريقية بكضكح.
 )2إيجاد اليياكؿ المالئمة مع أىداؼ كمقاصد كاضحة.
 )3تحديد األدكار كالمسئكليات كاضحة بيف رباطة المجاف األكلمبية الكطنية في أفريقيا
كرابطة االتحادات الرياضية في أفريقيا كمنظمات رياضية إقميمية أخرل كاالتحاد األفريقي
كالمنظكمة األفريقية الرياضية الجديدة.
 )4ىياكؿ كاضحة مع تفكيضات كعضكية كخطكط إبالغ/إعالـ كاضحة.
 )5تمكيف مناطؽ تنمية الرياضة كاحياؤىا.
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 )6حث الدكؿ األعضاء عمى تمكيؿ برامج تطكير الرياضة كعدـ االكتفاء فقط بتمكيؿ
كاستضافة المناسبات الرياضية.
 .22تعتبر المنظكمة األفريقية الرياضية فرصة كاعدة لتأكيد التزاـ أفريقيا بتنمية الرياضة
كمنح االعتراؼ الكاجب لمدكر األساسي الذم تمعبو الحككمات في مجاؿ الرياضة .كستمعب
أيضا دك ار ميما في تكفير التنسيؽ كالمكاءمة األفضؿ بيف مختمؼ األطراؼ المعنية بالرياضة في
أفريقيا كالمنظمات الرياضية الدكلية .إف إلفريقيا فرصة لمعمؿ مع المجتمع الدكلي كجعؿ الرياضة
مكضكعا رئيسيا (أداة)

لمتكامؿ االجتماعي كالتنمية كخاصة في تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية

لأللفية .كستقكـ المنظكمة األفريقية لمرياضة أيضا بتشجيع كدعـ الرياضة كمؤسسة تجارية.
الجزء الثاني
عضوية وتفويض وىيكل المنظومة األفريقية لمرياضة
ثامنا :المنظومة األفريقية لمرياضة:
ألف :العضوية:
 .23تشمؿ عضكية المنظكمة األفريقية لمرياضة ما يمي:
() 1

االتحاد األفريقي

() 2

جميع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي

() 3

الدكؿ التي منحت ليا صفة المراقب بغرض المشاركة في األلعاب األفريقية

كاألنشطة الرياضية في أفريقيا.
() 4

أعضاء الحركة الرياضية األفريقية المنتسبة أصال إلى اليياكؿ ذات الصمة

لممنظكمة األفريقية لمرياضة.
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باء :التفويض الشامل لممنظومة األفريقية لمرياضة:
.42

ستؤدم المنظمة األفريقية لمرياضة المياـ التالية:
 )1تمبية احتياجات االتحاد األفريقي في مجاؿ كضع السياسات المتعمقة بالرياضة.
 )2النيكض بالرياضة كحؽ إنساني أساسي يتمتع بو الجميع.
 )3تشجيع تطكير الرياضة كالتنمية عف طريؽ الرياضة كالدفاع عنيما.
 )4ضماف أف تمكؿ الدكؿ األعضاء تنمية الرياضة بصكرة مباشرة كغير مباشرة
 )5ضماف أف تضع الدكؿ األعضاء سياسات كبرامج كأنظمة كىياكؿ في مجاؿ
الرياضية.
 )6تسييؿ إنشاء الييكؿ الرياضية ذات الصمة في الدكؿ األعضاء كالتكفيؽ بيف
السياسات كاإلستراتيجيات الرياضية الكطنية مع إطار السياسة الرياضية لالتحاد
األفريقي كغيره مف السياسات الرياضية القارية مف أجؿ ضماف مكاءمة كتنسيؽ تنمية
الرياضة.
 )7دعـ تنمية الرياضة في القارة األفريقية في مجاؿ تنمية الميارات كالتفاعؿ االجتماعي
كايصاؿ المعمكمات ذات الصمة ببرامج مكافحة فيركس نقص المناعة البشرية/اإليدز
كبرامج مكافحة المنشطات فضال عف تشجيع البرامج التنمكية الشخصية.
 )8تشجيع كتنمية الرياضة بيدؼ ضماف استفادة القارة بصكرة أكبر مف عائدات
األنشطة الرياضية.
 )9النيكض باأللعاب األفريقية كضماف أف تصبح مؤىمة لأللعاب األكلمبية كغيرىا مف
الفعاليات الرياضية الدكلية كجذب رياضييف بمستكل عاؿ إلييا.
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 )10زيادة إيرادات أللعاب األفريقية كانشاء آليات شفافة في ما يتعمؽ بعائدات تسكيؽ
كرعاية األلعاب األفريقية.
 )11تشجيع التعاكف مع المنظمات الدكلية الرياضية بيدؼ طمب الرعاية كالتمكيؿ
كالتدريب لمرياضييف كالرياضيات.
)12

ضماف أف تضطمع الرابطة األفريقية لمجاف األكلمبية الكطنية كرابطة االتحادات

الرياضية في أفريقيا الدكر المككؿ ليما في إطار المنظكمة األفريقية لمرياضة.
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جيم :ىيكل المنظومة األفريقية لمرياضة

هؤتوز االتحبد
اإلفزٌقً لىسراء
الزٌبضخ
إدارح الشئىى
االجتوبعٍخ
قسن الزٌبضخ

هٍئخ الوكتت
الوجلس االستشبري
الزٌبضً
أهبًخ الوٌظىهخ
األفزٌقٍخ
للزٌبضخ

 3لجبى فٌٍخ
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 .42يتككف ىيكؿ المنظكمة األفريقية لمرياضة كالتالي:
 )1مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة
 )4مفكضية االتحاد األفريقي باعتبارىا أمانة
 )3ىيئة مكتب مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة
 )2المجمس االستشارم لمرياضة
 )2المجاف الفنية الثالث
 )6إدارة الشئكف االجتماعية لمفكضية االتحاد األفريقي.
 )7أمانة المنظكمة اإلفريقية لمرياضة.
 )8مناطؽ تنمية الرياضة حسب أقاليـ االتحاد األفريقي
تاسعا :مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الرياضة:
ألف :العضوية
 .46تتككف عضكية مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة عمى النحك التالي:
 )1كزراء الرياضة في جميع الدكؿ األعضاء
 )4إدارة الشؤكف االجتماعية لمفكضية االتحاد األفريقي كأمانة
 )3الخبراء الحككميكف لتقديـ الدعـ لكزرائيـ كلكنيـ ال يشارككف بشكؿ مباشر في
مداكالت مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة.
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 )2المراقبكف المدعككف مف قبؿ المؤتمر األفريقي لكزراء الرياضة ،بمف فييـ ممثمك حركة
الرياضة األفريقية كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية ذات الصمة .كال يشارؾ ىؤالء
الممثمكف في مداكالت المؤتمر األفريقي لكزراء الرياضة.
 .02سيككف المؤتمر األفريقي لكزراء الرياضة أعمى مجمس لمرياضة في القارة كسيككف
مسؤكال عف تكفير القيادة السياسية كالتكجيو فيما يتعمؽ بالرياضة في أفريقيا .كيجتمع مرة كؿ
سنتيف لدراسة جميع المسائؿ كتمقي جميع التقارير المطمكبة مف الييئات المعنية .كمع ذلؾ،
يمكف الدعكة إلى عقد اجتماعات استثنائية لممؤتمر األفريقي لكزراء الرياضة كفقا لقكاعد إج ارءات
االجتماعات النظامية لالتحاد األفريقي.
باء :الميام
 .03سيقكـ المؤتمر األفريقي لكزراء الرياضة بما يمي:
 )1مراقبة تنفيذ إطار سياسة الرياضة لالتحاد األفريقي في القارة (.)0213 -0223
 )0مكاءمة كتنسيؽ الرياضة مف أجؿ التنمية في القارة األفريقية.
 )3بحث تنفيذ الخطكط التكجييية حكؿ تطكير كتشجيع الرياضة في أفريقيا.
 )1ضماف دمج أجندة الرياضة في القارة في البرامج ذات الصمة إلدارة الشئكف االجتماعية
كبرامج اإلدارات ذات الصمة األخرل لمفكضية االتحاد األفريقي .ك
 )5التصديؽ عمى تشكيؿ المجمس االستشارم لمرياضة كالمجاف الفنية.
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عاشرا :ىيئة مكتب مؤتمر االتحاد اإلفريقي لوزراء الرياضة
ألف :العضوية
الرئبسة الحبلٍة
لهٍئة مكتت
المؤتمر األفرٌقً
لىزراء الرٌبضة

ألؼ

جيـ

باء

داؿ

ألؼ

إقميـ االتحاد األفريقي ،شماؿ أفريقيا

باء

إقميـ االتحاد األفريقي ،الجنكب األفريقي

جيـ

إقميـ االتحاد األفريقي ،كسط أفريقيا

داؿ

إقميـ االتحاد األفريقي ،شرؽ أفريقيا

ىاء

إقميـ االتحاد األفريقي ،غرب أفريقيا

ىاء

 .04تتكون ىيئة مكتب المؤتمر األفريقي لوزراء الرياضة مف رئيس كأربعة نكاب لمرئيس
كمقرر يمثمكف األقاليـ الخمسة .كيتـ انتخاب أعضاء ىيئة المكتب مف قبؿ الدكؿ األعضاء مف
مختمؼ األقاليـ خالؿ دكرات المؤتمر األفريقي لكزراء الرياضة .كيتـ انتخاب الرئيس عمى أساس
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التناكب بيف األقاليـ .كتتـ الدعكة إلى عقد اجتماعات ىيئة المكتب مف قبؿ الرئيس كفقا لقكاعد
إج ارءات االجتماعات النظامية لالتحاد األفريقي .تككف منظكمة الرياضة األفريقية بمثابة أمانة
ألف .الميام:
 .32تقكـ ىيئة مكتب المؤتمر األفريقي لكزراء الرياضة بما يمي:
 )1تحديد جدكؿ أعماؿ كبرنامج عمؿ المؤتمر األفريقي لكزراء الرياضة.
 )0بحث كثائؽ المؤتمر األفريقي لكزراء الرياضة المعدة مف قبؿ مفكضية االتحاد
األفريقي.
 )3متابعة تنفيذ ق اررات المؤتمر األفريقي لكزراء الرياضة.
حادم عشر :المجمس االستشاري لمرياضة:
الرئٍس من دولة
عضى فً أي من
أقبلٍم االتحبد
اإلفرٌقً على
أسبس التنبوة

ألؼ

باء

جيم

دال

ىاء

ألؼ .ممثمين عن رابطة االتحادات الرياضية في أفريقيا
باء .ممثمين عن رابطة الجمعيات األولمبية في أفريقيا
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واو

جيم .المنسق
دال .رؤساء األقاليم الخمسة لالتحاد األفريقي
ىاء .الرؤساء الثالثة لمجان الفنية
واو .رئيس قسم الرياضة ،إدارة الشؤون االجتماعية
تتحمل نفقات المشاركة في جميع اجتماعات المجنة االستشارية الرياضية الحكومات
والجمعيات واالتحادات
ألف :العضوية
 .31تككف عضكية المجمس االستشارم لمرياضة عمى النحك التالي:
 )1الرئيس مف إحدل الدكؿ األعضاء مف أقاليـ االتحاد األفريقي عمى أساس التناكب
 )0رئيس قسـ الرياضة إلدارة الشؤكف االجتماعية في المفكضية
 )3منسؽ أمانة المنظكمة الرياضية األفريقية
 )1ممثميف ( )0لرابطة المجاف األكلمبية في أفريقيا
 )5ممثميف ( )0لرابطة االتحادات الرياضية في أفريقيا
 )1رؤساء األقاليـ الخمس ( )5الرياضية ،عمى مستكل الخبراء
 )2رؤساء المجاف الفنية الثالثة ()3
باء :الميام:
 .30يقكـ المجمس االستشارم لمرياضة بالمياـ التالية:
 )1بحث مختمؼ جكانب الرياضة في القارة
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 )0التكصية بخطط استراتيجية/أنشطة لمفكضية االتحاد األفريقي كالمجمكعات
االقتصادية اإلقميمية.
 )3تقديـ المشكرة إلى مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة حكؿ القضايا الناشئة
كمسائؿ أخرل ذات الصمة بالرياضة.
 )1تقديـ المشكرة إلى مفكضية االتحاد األفريقي حكؿ تنفيذ مقررات مؤتمر االتحاد
األفريقي لكزراء الرياضة مف قبؿ الدكؿ األعضاء.
 )5دراسة التكصيات حكؿ الدكلة المضيفة لأللعاب األفريقية العتمادىا مف قبؿ
مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة.
 )1اقتراح أعضاء المجاف الفنية عمى مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة.
ثاني عشر :المجان الفنية
ألف .الكفاءات:
يجب أن تتوفر لدى جميع أعضاء المجان الفنية الكفاءات والميارات والمؤىالت من
مؤسسات مختصة ومعترف بيا دوليا.
تتحمل الحكومات/الجمعيات/االتحادات المعنية تكاليف المشاركة في جميع اجتماعات المجان
الفنية.
 .33تضـ المنظكمة الرياضية الجديدة المجاف الفنية التالية:
 )1لجنة فنية حكؿ الرياضة مف أجؿ التنمية
 النساء في الرياضة
 الرياضة مف أجؿ التنمية كالسالـ
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 الرياضة لممعاقيف/األلعاب األكليمبية لممعاقيف
 الطمب كمكافحة المنشطات
 الرياضة المدرسية كالتعميمية.
 الرياضة كالبيئة
 )0المجنة الفنية لممالية.
 )3المجنة الفنية لأللعاب األفريقية كالتسكيؽ.
باء .الميام
 .31يقكـ مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة بإجازة العضكية الفردية في مختمؼ المجاف
الفنية بناء عمى تكصية المجمس االستشارم لمرياضة؛
 .35ترفع المجاف الفنية تقاريرىا بصكرة مباشرة إلى المجمس االستشارم لمرياضة.
 .31يتـ تحديد سمطات ككاجبات المجاف الفنية مف قبؿ المجمس االستشاري لمرياضة.
(أ) المجنة الفنية لمرياضة من أجل التنمية
تتولى الرئاسة الدول األعضبء من
أي من أقبلٍم االتحبد األفرٌقً

ألف ثبء جٍم دال هبء واو زاي حبء طبء
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ألؼ  -ممثؿ عف رابطة االتحادات الرياضية األفريقية.
باء  -ممثؿ عف رابطة المجاف األكلمبية ألفريقيا
جيـ – مكظؼ كبير لشؤكف تنمية الرياضة (أمانة المنظكمة األفريقية لمرياضة)
داؿ – ممثمة عف رابطة النساء الرياضيات في أفريقيا
ىاء  -ممثؿ عف الرياضة مف أجؿ التنمية كالسالـ.
كاك  -ممثؿ عف الرياضة المدرسية كالجامعية
زام  -ممثؿ عف األلعاب األكلمبية لممعكقيف
حاء -ممثؿ عف أكساط الطب الرياضي كمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة
طاء – ممثؿ عف الرياضة لمجميع :الرياضة العسكرية.
ألف .العضوية:
 .32تتككف المجنة الفنية لمرياضة مف أجؿ التنمية عمى النحك التالي:
)1

ممثؿ عف رابطة االتحادات الرياضية األفريقية.

)2

ممثؿ عف رابطة المجاف األكلمبية ألفريقيا

)3

مكظؼ كبير لشؤكف تنمية الرياضة (أمانة المنظكمة األفريقية لمرياضة)

)4

التنمية (أمانة المنظكمة األفريقية لمرياضة)

)5

ممثمة عف رابطة النساء الرياضيات في أفريقيا

)6

ممثؿ عف الرياضة مف أجؿ التنمية كالسالـ.

)7

ممثؿ عف الرياضة المدرسية كالجامعية

)8

ممثؿ عف األلعاب األكلمبية لممعكقيف
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)9

ممثؿ عف أكساط الطب الرياضي كمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة

 )11ممثؿ عف الرياضة لمجميع :الرياضة العسكرية.
باء .الميام
 .33تقكـ المجنة الفنية حكؿ الرياضة مف أجؿ التنمية بالمياـ التالية:
 )1تسييؿ تدريب العامميف في مجاؿ طب الرياضة كمكافحة المنشطات.
)0

تسييؿ تدريب العامميف في مجاؿ الرياضة عمى العمكـ الرياضية كمجاالت الدراسة
ذات الصمة.

 )3تشجيع كدعـ برامج مكافحة المنشطات داخؿ المالعب كخارجيا.
 )1إجراء حمالت تربكية كتكعكية حكؿ األمراض المنقكلة كمكافحة المنشطات.
 )5ضماف كمراقبة الشمكلية كالمساكاة في الرياضة بما في ذلؾ تشجيع إشراؾ النساء
كالفتيات في الرياضة ليس فقط بصفقتيف العبات كلكف أيضا كعمالت فنيات كاداريات
كفي ىيئات رياضية أخرل.
 )1إعداد كضماف تنفيذ برامج لتكعية كتربية النساء كالفتيات بالرياضة.
 )2التركيج لمصناعة المحمية لمتجييزات الرياضية.
 )3تعزيز إعداد كتنفيذ برامج تنمية الرياضة لممعاقيف
 )4ضماف إنشاء مرافؽ لممعاقيف في جميع الدكؿ األعضاء في أقاليـ االتحاد األفريقي
الخمسة.
 )12ضماف كمراقبة الشمكلية كالمساكاة في الرياضة بما في ذلؾ تشجيع إشراؾ المعاقيف في
الرياضة ليس فقط بصفقتيـ العبيف كلكف أيضا كعامميف كادارييف كأشكاؿ أخرل مف
اإلشراؾ.
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 )11الدعكة مف أجؿ صناعة كتكريد المنتجات التي يحتاج إلييا المعاقكف كاجراء حمالت
تربية/تكعية بشأنيا
 )10تصميـ برامج لمرياضة كالتنمية مف خالؿ الرياضة كضماف تنفيذىا.
 )13تطكير تعميـ الرياضة كضركرة تنفيذ المعايير كالنظـ في أقاليـ القارة الخمسة
 )11التركيز عمى مناطؽ األزمات الناتجة مف صنع اإلنساف أك مف الككارث الطبيعية في
أفريقيا ككضع خطط إستراتيجية لتكفير الرياضة كالترفيو لمضحايا في تمؾ المناطؽ؛
 )15السعي إلى تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية مف خالؿ الرياضة.
 )11القانكف الرياضي
 )12السياسات الرياضية
 )13إدماج البحث البحث
 )14التعميـ المتعمؽ بالتدريب
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(ب) المجنة الفنية لممالية.

دولة عضى/أحد نىاة رئٍس
هٍئة المكتت

ألف

ثبء

جٍم

دال

ألؼ .هوثل عي راثطخ اللجبى األولوجٍخ فً أفزٌقٍب

باء .هوثل عي راثطخ االتحبداد الزٌبضٍخ األفزٌقٍخ
جيـ .ممثؿ عف كؿ مف األقاليـ الخمسة لالتحاد األفريقي
داؿ .هىظف هبلً هي هفىضٍخ االتحبد األفزٌقً
ىاء .خبير محاسبي
ألف .العضوية:
 )1ستككف الرئاسة لدكلة عضك/أحد نكاب رئيس ىيئة المكتب
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هبء

 )0ممثؿ عف رابطة المجاف األكلمبية ألفريقيا
 )3ممثؿ عف رابطة االتحادات الرياضية في افريقيا
 )1ممثؿ كاحد عف كؿ مف أقاليـ االتحاد األفريقي الخمسة
 )5مكظؼ كاحد لشؤكف المالية مف المفكضية.
 )1مكظؼ محاسبي كاحد (.)1
باء .الميام
.34

تتمثؿ كاجبات المجنة الفنية لشؤكف المالية كمراجعة الحسابات فيما يمي:

 )1دراسة المسائؿ المالية كمراجعة الحسابات لممنظكمة الرياضية في أفريقيا ،بما في ذلؾ
إيرادات األلعاب األفريقية المخصصة لمفكضية االتحاد األفريقي كمكتب الرياضة في
إفريقيا.
 )0تمقي كدراسة تقارير الكضع المالي كمراجعة الحسابات المعددة مف قبؿ المجمس األفريقي
لمرياضة.
 )3بحث الميزانية التشغيمية كالبرنامجية ألمانة المنظكمة اإلفريقية لمرياضة
 )1تعبئة المكارد
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(ج) المجنة الفنية لأللعاب األفريقية
تتىلى الرئبسة

رابطة المجاف األكلمبية الكطنية األفريقية

ثبء

جٍم

دال

الشكؿ  :1رئيس رابطة المجاف األكلمبية الكطنية األفريقية
ألؼ-ممثؿ عف رابطة المجاف األكلمبية الكطنية األفريقية
باء  -ممثؿ رابطة االتحادات الرياضية األفريقية
جيـ – مفكضية االتحاد األفريقي
-

تتىلى إدارح األلعبة الزٌبضٍخ األفزٌقٍخ وتٌظوهب كل هي راثطخ اللجبى األولوجٍخ الىطٌٍخ فً أفزٌقٍب وراثطخ االتحبداد الزٌبضٍخ
األفزٌقٍخ واللجٌخ األفزٌقٍخ للألعبة األولوجٍخ

-

ٌتن التىقٍع على هذكزح تفبهن ثٍي الوفىضٍخ وراثطخ اللجبى األولوجٍخ األفزٌقٍخ وراثطخ االتحبداد الزٌبضٍخ األفزٌقٍخ

ألف .العضوية:
 .40يتككف أعضاء المجنة الفنية لأللعاب األفريقية عمى النحك التالي:
 )1الرئيس :رابطة المجاف األكلمبية الكطنية في أفريقيا
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 )2ممثؿ لممفكضية.
 )3ممثؿ رابطة االتحادات الرياضية األفريقية
باء .الميام
 .41تتمثل واجبات المجنة الفنية لأللعاب األفريقية والتسويق فيما يمي:
)1

إعداد كتنفيذ إستراتيجيات لتسكيؽ ىيكؿ كبرامج المنظكمة األفريقية الجديدة لمرياضة.

)2

كضع عالمة تجارية لممنظكمة األفريقية الجديدة لمرياضية كتنفيذ استراتيجيات
لتسكيؽ ىذه العالمة كالمحافظة عمييا.

)3

التعاقد مع مسكقي الرياضة كالجيات الراعية كالشركاء مف أجؿ حشد المكارد المالية
لمرياضة.

)4

إنشاء أنظمة كىياكؿ لتحصيؿ األمكاؿ مف جميع البرامج الرياضية كالدكرات التي
تنظـ تحت لكاء المنظكمة األفريقية الجديدة لمرياضة.

)5

إعداد الخطكط التكجييية المتعمقة بالترشح الستضافة األلعاب.

)6

االبالغ عف التحضير كالتنظيـ كاستضافة األلعاب مف قبؿ المجنة المحمية لتنظيـ
األلعاب األفريقية.

)7

تقديـ المشكرة حكؿ إصدار االتفاقية البركتكككلية التي يتـ التكقيع عمييا مف قبؿ
رابطة المجاف األكلمبية في أفريقيا كالدكلة المضيفة.

)8

ضماف تنظيـ كاستضافة األلعاب األفريقية كفقا لبرتكككالت األلعاب األفريقية.

)9

دراسة ميزانية كنفقات األلعاب األفريقية.

)10

حشد المكارد المالية.
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)11

بحث كاعتماد أدلة األلعاب األفريقية كقكاعدىا كقكانينيا بشكؿ عاـ.

)12

التكصية بإيداع رسكـ يدفعيا البمد المضيؼ لأللعاب اإلفريقية

إف التكزيع الجغرافي لألقاليـ الخمسة الذم اعتمده االتحاد األفريقي رسميا ىك كما يمي.1 :
الغرب ،خمسة عشر ( )15دولة عضوا :بنيف ،بكركينا فاسك ،الرأس األخضر ،ككت ديفكار،
جامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا بيساك ،ليبيريا ،مالي ،النيجر ،نيجيريا ،السنغاؿ ،سيراليكف كتكجك.
 .2الشرق ،ثالثة عشر ( )13دولة عضوا :جزر القمر ،جيبكتي ،إرتريا ،إثيكبيا ،كينيا،
مدغشقر ،مكريشيكس ،ركاندا ،سيشيؿ ،الصكماؿ ،السكداف ،تنزانيا كأكغندا .3 .الجنوب ،عشر
( )10دول أعضاء :أنجكال ،بكتسكانا ،ليسكتك ،مالكم ،مكزمبيؽ ،ناميبيا ،جنكب أفريقيا،
سكازيالند ،زامبيا كزيمبابكم  .4الوسط ،تسع ( )9دول أعضاء :بكركندم ،الكاميركف ،جميكرية
أفريقيا الكسطى ،تشاد ،الككنغك ،جميكرية الككنغك الديمقراطية ،غينيا االستكائية ،الجابكف
كساكتكمي كبرنسيب .5 .الشمال :ست ( )6دول أعضاء :الجزائر ،مصر ،ليبيا ،مكريتانيا،
تكنس ،الجميكرية العربية الصحراكية الديمقراطية .كسيتـ تنظيـ اليياكؿ الرياضية اإلقميمية عمى
المستكل اإلقميمي ،كفقا لألىداؼ اإلقميمية لتطكير الرياضة في ىذه األقاليـ .كما ىك مبيف
أعاله ،تستطيع األقاليـ أف تككف ممثمة في المجمس االستشارم لمرياضة كمختمؼ المجاف الفنية
لممنظكمة اإلفريقية لمرياضة.
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ىيكل إدارة الشئون االجتماعية
لمفوضية االتحاد األفريقي وأمانة مكتب المنظومة األفريقية لمرياضة

هفىض الشئىى االجتوبعٍخ

هدٌز الشئىى االجتوبعٍخ

ألؼ()1

قسن الزٌبضخ

هٌسق الزٌبضخ فً أفزٌقٍب

رئٍس القسن (م)2

هٌسق أهبًخ الوٌظىهخ (م)2

باء()1

ألؼ()2

باء()2

باء()3
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ألؼ( -)1مكظؼ كبير لشؤكف الرياضة (ـ)3

باء( -)1مكظؼ مالي (ـ)2

ألؼ( -)2مكظؼ لشؤكف الرياضة (ـ)2

باء( – )2مكظؼ كبير لشؤكف الرياضة مف أجؿ التنمية(ـ)3
باء( – )3مكظؼ كبير لشؤكف الرياضة لأللعاب األفريقية

ثالث عشر :قسم الرياضة إلدارة الشئون االجتماعية لمفوضية االتحاد األفريقي
أ) العضوية:
 .10يترأس إدارة الشؤكف االجتماعية مفكض كتتألؼ مف مديرية يرأسيا مدير كرؤساء لألقساـ.

ب) ميام قسم الرياضة إلدارة الشؤون االجتماعية
 .13ستتمثؿ مياـ قسـ الرياضة في إدارة الشؤكف االجتماعية فيما يمي:
 )1كضع جدكؿ األعماؿ كبرنامج العمؿ بالتنسيؽ مع رئاسة مؤتمر االتحاد األفريقي
لكزراء الرياضة.
 )0إعداد كثائؽ العمؿ كالمكجيستيات لدكرات مؤتمر كزراء الرياضة ك كىيئة مكتبو
كالمجمس االستشارم لمرياضة.
 )3تقديـ خدمات الجتماعات مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة ،كىيئة مكتبو
كالمجمس االستشارم لمرياضة.
 )1متابعة تنفيذ المسائؿ السياسية كق اررات مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة،
كمكاتبيا كالمجمس االستشارم لمرياضة.
 )5إعداد مذكرات التفاىـ كاتفاقيات الشراكات في مجاؿ الرياضة.
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 )1االىتماـ بالمسائؿ السياسية المتعمقة بالرياضة ككضع مؤشرات لتكجيو تنفيذ
السياسة،
 )2رصد أمانة المنظكمة األفريقية لمرياضة كتكجيييا كاإلشراؼ عمييا .
اربع عشر :أمانة المنظومة اإلفريقية لمرياضة
ألف -العضوية:
.11

تتككف عضكية األمانة التي تقع تحت اإلشراؼ المباشر لقسـ الرياضة إلدارة الشئكف

االجتماعية عمى النحك التالي:
 )1منسؽ أمانة المنظكمة األفريقية لمرياضة (ـ .)5
 )0كبير مكظفي قسـ الرياضة المكمؼ باأللعاب األفريقية كالتسكيؽ (ـ)3
 )3كبير مكظفي قسـ الرياضة المسؤكؿ عف الرياضة مف أجؿ التنمية (ـ)3
 )1مكظؼ الشؤكف المالية كمراجعة الحسابات (ـ.)0
أ) الميام
.15

تتكزع مياـ عمى لجانيا الفنية الثالث .كاضافة إلى ذلؾ ،ستقكـ األمانة بما يمي:
 )1ضماف أف تقكـ الدكؿ األعضاء بكضع سياسات كبرامج كأنظمة كىياكؿ
الرياضة.
)0

ضماف أف تتناسب السياسات التي تضعيا الدكؿ األعضاء مع إطار سياسة
الرياضة كالسياسات القارية األخرل مف أجؿ مكاءمة كتنسيؽ تنمية الرياضة
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 )3تشجيع نشر المعمكمات الميمة مثؿ مكافحة فيركس نقص المناعة البشرية
كمخاطر اإليدز كبرامج مكافحة المنشطات كبرامج التنمية المعتمدة عمى
المخاطبة الشخصية.
 )1تشجيع مشاركة النساء كالمعاقيف في الرياضة كالبرامج القيادية ذات الصمة
بالرياضة.
 )5العمؿ مع رابطة الجمعيات األكلمبية الكطنية األفريقية كرابطة االتحادات
الرياضية في أفريقيا ككذلؾ المنظمات غير الحككمية ذات الصمة بالرياضة
حكؿ القضايا المتعمقة بتنمية الرياضة كالرياضة مف أجؿ التنمية في أفريقيا.
 )1ضماف أف تصبح األلعاب األفريقية أكثر جاذبية مف أجؿ استقطاب مشاركة
أفضؿ الالعبيف داخؿ القارة؛
 )2كضع آليات شفافة فيما يتعمؽ بعائدات تسكيؽ كرعاية األلعاب األفريقية.
)3

الشركع في مفاكضات مع مسكقي الرياضة كالجيات الراعية كالشركاء مف
أجؿ حشد المكارد المالية لأللعاب األفريقية كالرياضة بشكؿ عاـ.

خامس عشر .الصكوك التي تحكم المنظومة األفريقية الجديدة لمرياضية.
.11

ستككف المنظكمة األفريقية الجدية لمرياضة محككمة بالكثائؽ التالية:
 )1إطار سياسة الرياضة في أفريقيا ( ،)0213-0223المعتمد مف قبؿ مؤتمر
االتحاد األفريقي لكزراء الرياضة كأجيزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي.
 )0قانكف العالقات بيف الحككمات كالمنظمات الرياضية الكطنية كالدكلية المعتمد
مف قبؿ مؤتمر كزراء الرياضة
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 )3نظاـ أساسي لمرياضة سيتـ كضعو كفقا لألحكاـ ذات الصمة لممنظمات
الرياضية الدكلية كالميثاؽ األكلمبي.
 )1دليؿ االستضافة الذم يتضمف مسئكليات الدكلة المضيفة ،ككذلؾ مسئكليات
الدكؿ المشاركة.
 )5دليؿ رئيس البعثة الذم يفصؿ مسئكليات رؤساء الكفكد /الفرؽ كطكاقميـ.
 )1دليؿ القكاعد الفنية لأللعاب األفريقية ،الذم يقدـ تفاصيؿ عف القكاعد كالدليؿ
الفني العاـ لأللعاب األفريقية.
 )2دليؿ كسائؿ اإلعالـ كخطة تتضمف مسؤكليات كسائؿ اإلعالـ كالبمد المضيؼ
كالبمداف المشاركة كجميع المعنييف
 )3خطة دليؿ المراسـ التي تقدـ تفاصيؿ حكؿ المراسـ التي سيتـ تنفيذىا خالؿ
األلعاب.
 )4أم اتفاقية رياضية أخرل ذات صمة.
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الجزء الثالث
بحث مقترحات حشد الموارد المالية لدعم المنظومة األفريقية الجديدة لمرياضة
سادس عشر :مقترحات حشد الموارد المالية لدعم المنظومة األفريقية الجديدة لمرياضة (أنظر
المرجع  1و)2
.12

تقكـ المنظكمة األفريقية الجديدة لمرياضة بجعؿ األنشطة الرياضية جذابة كمستدامة مف

الناحية المالية في أفريقيا .كستقكـ بجمع األمكاؿ لعممياتيا مف خالؿ األنشطة التالية:
 )1المساىمة السنكية لمدكؿ األعضاء في أمانة مكتب المنظكمة األفريقية لمرياضة.
 )0مساىمات مف أعضاء أم منظمة رياضية في الدكؿ األعضاء.
 )3الرعاية مف قبؿ المانحيف/الشركاء الدكلييف
 )1تسكيؽ األلعاب األفريقية مف خالؿ المجنة المحمية لتنظيـ األلعاب األفريقية.
 )5عائدات جميع حقكؽ التمفزيكف كاإلذاعة كاإلنترنت كأم كسيمة إعالمية أخرل؛ ك
 )1نسبة مئكية متفؽ عمييا مف عائدات األلعاب األفريقية التي حصمت عمييا الدكلة
المضيفة.
سابع عشر :اإليرادات المتوقعة لدعم المنظومة اإلفريقية الجديدة لمرياضة
 .13يتـ تنظيـ دكرة األلعاب األفريقية مرة كؿ أربع سنكات كليا إمكانية جمع مبالغ مالية ىامة
لتحمؿ نفقات المنظكمة األفريقية الجديدة كأمانتيا إذا كاف ىناؾ تخطيط سميـ لممستقبؿ كتعييف
مسكؽ محترؼ لأللعاب .فضال عف ذلؾ كفي ضكء التعاكف بيف مفكضية االتحاد األفريقي
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كرابطة المجاف األكلمبية الكطنية في أفريقيا كرابطة االتحادات الرياضية اإلفريقية ،فإف ذلؾ
سيخدـ ثالثة أغراض.
 جعؿ األلعاب اإلفريقية مؤىمة لدكرة األلعاب األكلمبية؛
 استقطاب كبار الرياضييف األفريقييف الميتميف باأللعاب األكلمبية كبالتالي تحسيف كفاءة
الرياضييف كقدراتيـ التنافسية؛
 تحسيف اإليرادات كالرعاية كالتسكيؽ لأللعاب لدعـ الميزانية التشغيمية كالبرنامجية
لممنظكمة الرياضية األفريقية الجديدة كأمانتيا.
 في إطار المنظكمة الرياضية األفريقية الجديدة سيتـ اتخاذ تدابير لضماف كفاء الدكؿ
األعضاء بالتزاماتيا بدفع مساىمتيا كشرط مسبؽ لممشاركة في األلعاب اإلفريقية،
 سيتـ أيضا اتخاذ التدابير لكضع آلية لضماف الشفافية كالمساءلة بشأف إيرادات األلعاب
اإلفريقية.
 نظ ار لضعؼ مساىمة الدكؿ األعضاء في ميزانية المجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا
عف السنة المالية  ،0212تظير السجالت أف المجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا
تمكف مف جمع  122222دكالر أمريكي تقريبا مف المساىمات السنكية لمدكؿ األعضاء
كالشركاء اآلخريف.

42

الجزء الرابع
الترتيبات االنتقالية لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا  -األمانة العامة
ثامف عشر :الوثائق القانونية الخاصة بحل المجمس األعمى لمرياضة األفريقية
 .49اتفؽ المجمس األعمى لمرياضة األفريقية كمفكضية االتحاد األفريقي عمى التنفيذ الكامؿ
لمقرر المجمس التنفيذم رقـ ) EX.CL/DEC.543 (XVIالصادر عف دكرتو العادية السادسة
عشرة المنعقدة في شير يناير  2010في أديس أبابا ،إثيكبيا لحؿ المجمس األعمى لمرياضة في
أفريقيا.
 .50بناء عمى ذلؾ ،أكدت مجددا األمانة العامة لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا مف
خالؿ تقريرىا المؤرخ يكليك  2010كالمقدـ إلى مفكضية االتحاد ألفريقي عف تنفيذ المقرر بشأف
حؿ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا كالتحضير لمدكرة العاشرة لأللعاب األفريقية ،التزاميا
بتنفيذ قرار الحؿ الصادر مف المجمس التنفيذم لالتحاد األفريقي.
 .51في الكقت الذم يككف فيو المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا مسئكال قانكنيا عف حؿ
نفسو كفقا ألحكاـ نظامو األساسي ،فإف أجيزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي قد فكضت
مفكضية االتحاد األفريقي بتقديـ المساعدة في العممية .كتشمؿ المساعدة أنشطة اإلشراؼ
كالمراقبة خالؿ الفترة االنتقالية لضماف احتراـ الكقت المحدد لمحؿ النيائي كىك أربعة أشير بعد
فعاليات األلعاب األفريقية العاشرة.
 .52كفي ىذا الصددُ ،يطمب مف المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا بشكؿ خاص القياـ بما

يمي:
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 )1االستعداد إلنياء عممياتو بعد أربعة أشير مف انتياء فعاليات األلعاب األفريقية.
 )2البدء في تخفيض عدد مكظفيو خاصة عاممي الدعـ غير األساسييف.
 )3إعادة صياغة ميزانيتو لتتالءـ مع عممية الحؿ ،بما في ذلؾ دفع تعكيضات نياية الخدمة
لمكظفيو.
 )4تنفيذ اإلجراءات التقشفية التي أكصت بيا مفكضية االتحاد األفريقي كصادقت عمييا
المجنة التنفيذية لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا.
 )5التعاكف مع مفكضية االتحاد األفريقي في تنفيذ ما تمت التكصية بو في الكثيقة التي
عنكانيا "الطريؽ الحاسـ نحك حؿ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا" الصادرة بتاريخ
 31ديسمبر .2011
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قدـ االجتماع األكؿ لييئة مكتب الدكرة الثالثة لمؤتمر االتحاد اإلفريقي لكزراء الرياضة

المنعقد في  12مايك  2010في أبكجا ،نيجيريا ،تكصيات كاف يتحتـ تنفيذىا مف قبؿ المجمس
األعمى لمرياضة في أفريقيا .كما تـ تبني التكصيات مف قبؿ المجنة التنفيذية لممجمس األعمى
لمرياضة في أفريقيا في اليكـ نفسو .كتـ االتفاؽ عمى أف يتـ تعييف مكظؼ إدارم مف مفكضية
االتحاد األفريقي لمقياـ بما يمي:
 )1دكر السمطة المشاركة في التكقيع مع األميف العاـ لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا
عمى كافة النفقات التشغيمية لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا.
 )2فتح حساب مصرفي لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا يتـ مف خاللو دفع األمكاؿ
المخصصة ألغراض محددة لتصفية الخصكـ .كيقكـ محاسب مف مفكضية االتحاد
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األفريقي بالتكقيع عمى الحساب عمى أساس مشترؾ .كيجب إيداع المبمغ الذم تقدمو
جميكرية مكزامبيؽ الستضافة األلعاب األفريقية لعاـ  2011في ىذا الحساب.
 )3تقديـ تقرير مباشر إلى كؿ مف رئيسي المؤتمر األفريقي الثالث لكزراء الرياضة
كمفكضية االتحاد األفريقي عف كافة إيرادات كنفقات المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا
لمفترة مف  01يكنيك  2010إلى  31ديسمبر .2011
 .54غير أنو لكحظ عدـ تعاكف األمانة العامة لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا مع
مفكضية االتحاد األفريقي لتنفيذ اإلجراءات االنتقالية خاصة تمؾ المتعمقة بالتدابير التقشفية
الرامية إلى حمو.
تاسع عشر :الوضع المالي والميزانية الحالية لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا
 .55أشار التقرير المالي لعاـ  2010لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا إلى أف ميزانيتو
بمغت

588,809.24

الر أمريكيا كأنو تـ إنفاؽ  482,161.95دوالر أمريكي مف ىذا المبمغ.
دو ا

بينما تتكقع ميزانية عاـ  2011إيرادات تبمغ

 1,600,000دوالر أمريكي كنفقات تقدر

ب 838,756.60دوالر أمريكي.
 .56يجدر بالذكر أيضا أف الميزانية التي قدمتيا األمانة العامة لممجمس األعمى لمرياضة في
أفريقيا خالؿ الدكرة العادية الثانية كاألربعيف لمجنة التنفيذية لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا
المنعقدة في مابوتو ،مك ازمبيؽ ،يكمي  26ك 27أبريؿ  2011لـ تشر إلى أف المجمس األعمى
لمرياضة األفريقية يخطط لحؿ نفسو .بؿ أشارت الميزانية إلى أف الميزانية سيتـ تمكيميا بمبمغ
مميون دوالر أمريكي الذي تم استالمو مف مكزامبيؽ إلى جانب إيرادات أخرل بمغت
 600.000دوالر أمريكي يفترض أف تأتي مف االشتراكات السنكية لمدكؿ األعضاء .كبالجممة،

45

تتضمف النفقات الكاردة في ميزانية عاـ  2011مبالغ زائدة تقريبا في كافة بنكد النفقات مقارنة
بالسنكات السابقة.
 .57إف زيادة ميزانية المجمس األعمى لمرياضة األفريقية لعاـ  2011عمى سابقاتيا تشكؿ
مصدر قمؽ حيث مف المفترض حؿ المنظمة بحمكؿ نياية  .2011كما أف الميزانية ال تنص
عمى تسكية مستحقات المكظفيف المسرحيف كمتأخرات المكظفيف كديكف أخرل .كمف الكاضح أف
األمانة العامة لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا ستتكقؼ تماما عف العمؿ في ديسمبر 2011
كمع ذلؾ فإف ميزانيتيا ال تعكس ىذه الحقيقة.
 .58بناء عمى ما سبؽ ،يتعيف عمى المفكضية أف تطمب مف حككمة مكزامبيؽ التي تستضيؼ
األلعاب األفريقية تجميد مبمغ مميكف دكالر أمريكي الذم قامت بإيداعيا ألغراض تسكيؽ الدكرة
العاشرة لأللعاب األفريقية لمنع األمانة العامة مف إجراء أم سحب مف الحساب.
عشرين :قضايا إدارية
 .59بعد مناقشات كفحص عقكد األمانة العامة لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا كمخطط
خدمتيا ،تـ التكصؿ إلى المالحظات التالية:
 )1يكجد حاليا ( )19تسعة عشر مكظفا يعممكف في األمانة العامة لممجمس األعمى لمرياضة
في إفريقيا بمف فييـ األميف العاـ مف أصؿ خمسة كعشريف (. )25
 )2يمتمؾ جميع المكظفيف العامميف عقكد عمؿ مفتكحة تحدد شركط خدماتيـ .ككفقا
لعقكدىـ ،فإف المدة غير محددة كقابمة لمتجديد باإلقرار ضمني .غير أف البند رقـ ()16
مف مخطط الخدمة لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا ينص عمى ما يمي:
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"يتم التوقيع عمى عقد الخدمة الخاص المذكور في المادة رقم ( )15أعاله لمدة ثالث
سنوات قابمة لمتجديد".......
تنص المادة ( )19أيضا عمى ما يمي:
"إذا ما قررت السمطة تجديد عقد موظف ،فإن عمييا أن تبمغ ىذا األخير بذلك قبل
نياية العقد بستة أشير ...ويعتبر عقد الموظف مجددا طبق األصول وضمنيا في حال
عدم تطبيق الشروط الحالية".
تكضح الفقرة أعاله أف عقكد الخدمة الخاصة يجب أف تككف محددة المدة بالرغـ مف أنيا
يمكف تجديدىا ضمنيا .كعميو ،يكجد تعارض بيف العقكد كمخطط الخدمة لممجمس األعمى
لمرياضة في ىذا الخصكص.
 )3ينص مخطط الخدمة لممجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا عمى مدة اإلشعار .تنص لمادة
( )62مف مخطط الخدمات لممجمس األعمى لمرياضة عمى ما يمي:
"إن فصل عامل ألي سبب آخر غير الجنحة يجب أن يخضع لفترة إشعار تتراوح مدتيا
ما بين شير واحد إلى ثالثة ( )3أشير".
لـ يحدد البند أيضا مدة اإلشعار التي تنطبؽ عمى كؿ مف فئات العامميف.
إف المسؤكليف المنتخبيف لممجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا كىـ الرئيس كنائب الرئيس
كاألميف العاـ كالمجاف قد بدأكا مباشرة مياميـ في إبريؿ  2005لمدة أربع ( )4سنكات،
كبالتالي فإف مدة خدمتيـ انتيت في أبريؿ  .2009كقد تـ إخطار فريؽ الدراسة بأنو لـ
يتـ إجراء انتخابات جديدة نظ ار لتكصيات الجمعية العامة لممجمس األعمى لمرياضة
األفريقية بأنو ال ينبغي إجراء انتخابات خالؿ الفترة االنتقالية التي تسبؽ حؿ المجمس كما
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اتفقت عميو دكرات الجمعية العامة االستثنائية لممجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا
كالمؤتمر األفريقي الثمث لكزراء الرياضة المنعقد في أبكجا ،نيجيريا ،مف  12إلى 16
أكتكبر  .2009كعمى ضكء ما سبؽ ،بدأت عممية االنتقاؿ.

الجزء الخامس
التوصيات الرئيسية لمفترة االنتقالية
بناء عمى الدراسة التي أجرتيا المفكضية كالمناقشات التي أجرتيا ىيئة مكتب المؤتمر
.60
ن

األفريقي الثالث لكزراء الرياضة ،تـ التكصؿ إلى التكصيات التالية:
 )1كفقا لمقرار رقـ

2009-01/EGA/SCSA

لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا الصادر عف

الدكرة االستثنائية لمجمعية العامة لممجمس األعمى لمرياضة األفريقية التي عقدت بتاريخ
 16أكتكبر  2009في أبكجا ،نيجيريا ،ينبغي لمجمعية العامة لممجمس األعمى لمرياضة
في أفريقيا أف تدعك إلى دكرة استثنائية لتحقيؽ غرض كاحد ىك حؿ المجمس كفقا لممادة
( )61مف النظاـ األساسي لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا.
 )2ينبغي لمدكرة االستثنائية لمجمعية العامة لممجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا أف تتخذ
ق اررات خاصة باآلليات االنتقالية لنقؿ مياـ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا إلى
مفكضية االتحاد األفريقي عمى ضكء التكجييات التالية الكاردة في قرار الجمعية العامة
لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا رقـ
أ.

. 2011-01/EGA/SCSA

ينبغي أف يتكقؼ المجمس األعمى لمرياضة عف العمؿ مع نياية الدكرة االستثنائية
لمجمعية العامة لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا.
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ب.

يتـ نقؿ كافة مياـ المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا المذككرة إلى مفكضية
االتحاد األفريقي.

ج.

يتـ بالتالي نقؿ كافة الممتمكات المنقكلة كغير المنقكلة لممجمس األعمى لمرياضة
األفريقية إلى مفكضية االتحاد األفريقي.

د.

يتـ تحديد فترة انتقالية مدتيا أربعة ( )4أشير مف تاريخ حؿ المجمس لمقياـ بما
يمي:
 .1تعييف محصؿ مف قبؿ مفكضية االتحاد األفريقي لتحديد أصكؿ كالتزامات
المجمس األعمى لمرياضة األفريقية.
 .2تعييف مساعد إدارم إلجازة كافة نفقات المجمس األعمى لمرياضة األفريقية
كاجراء مراجعة بشأف مكظفي المجمس األعمى لمرياضة بما في ذلؾ فحص
مدل قابميتيـ لمتكظيؼ في الييئة الرياضية الجديدة مف قبؿ مفكضية االتحاد
األفريقي كاستيعابيـ مف قبؿ حككمة الكاميركف كدفع المتأخرات لممكظفيف
الحالييف كالمتقاعديف كالمتكفيف لممجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا.
 .3يرجى مف الدكؿ األعضاء انتداب إدارم كغيره مف المكظفيف لدل مفكضية
االتحاد األفريقي عمى حسابيا.
 .4ينبغي لألميف العاـ لممجمس األعمى لمرياضة أف يقدـ تقري ار مفصال عف
جميع النفقات بعد مراجعة الحساسات األخيرة ،أم مف يكنيك 2010حتى
اآلف.
 .5ينبغي لمفكضية االتحاد األفريقي إصدار إشعار مدتو ثالثة أشير إلى
جميكرية الكاميركف كفقا لممادة ( )23مف اتفاقية المقر بيف المجمس األعمى
لمرياضة األفريقية كبيف جميكرية الكامركف المكقعة بتاريخ  8إبريؿ .1967
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ق.

يتعيف عمى المجمس األعمى لمرياضة أف يدفع بدالت نياية الخدمة لممكظفيف
كنسبة مف متأخرات الركاتب كتعييف منظمة تقكـ باستالـ أصكلو المنقكلة كغير
المنقكلة كتحديد مدة كالية المسؤكليف المنتخبيف الذيف انتيت مدة كاليتيـ.

ك.

ينبغي أيضا تعييف إدارم لتطبيؽ اإلجراءات التقشفية التي اتخذىا االجتماع
العادم الػ 41لمجنة التنفيذية لممجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا يكمي 13
ك 14مايك  2010في أبكجا ،نيجيريا .كينبغي أيضا تعديؿ المكائح المالية لممجمس
األعمى لمرياضة في أفريقيا لتنفيذ اإلجراءات التقشفية .يجب األخذ في االعتبار
أنو كفقا لمنظاـ األساسي لممجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا كالمادتيف ()56
ك( )11مف المكائح المالية لممجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا ،فإف األعضاء
الذيف ال يفكف بالتزاماتيـ المالية لف يتمتعكف بحؽ التصكيت خالؿ الجمعية
العامة.

ز.

كأخي ار ،إف اتفاقية التعاكف بيف مفكضية االتحاد اإلفريقي/االتحاد األفريقي
كالمجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا يجب إنياؤىا كفقا لمفقرات ذات الصمة .كما
ينطبؽ ذلؾ عمى مراجعة أك إنياء اتفاقية االستضافة بيف المجمس األعمى
لمرياضة كبيف حككمة الكاميركف (انظر الممحؽ.)3

ح.

يتعيف عمى مفكضية االتحاد األفريقي أف تطمب مف الدكؿ األعضاء انتداب إدارم
لممجمس األعمى لمرياضة األفريقية لمقياـ بتصريؼ األعماؿ اليكمية كاإلشراؼ
عمى تنفيذ اإلجراءات التقشفية المتفؽ عمييا خالؿ الفترة االنتقالية.

 -61ينبغي التشغيؿ الكامؿ لقسـ الرياضة الجديد الذم أنشئ مؤخ ار داخؿ إدارة الشؤكف
االجتماعية مف خالؿ تكظيؼ مكظفيف كتكفير المكارد المالية الالزمة لتسيير عممياتو.
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الممحق األول
الميزانية التشغيمية والبرنامجية السنوية المتوقعة ألمانة المنظومة األفريقية لمرياضة بصفتو ىيئة
متخصصة في إطار ميزانية مفوضية االتحاد األفريقي
التكمفة السنوية

الوصف
الميزانية التشغيمية
نفقات الموظفين
المنسؽ (ـ )2

112,004

كبير مكظفي الرياضة – الرياضة مف أجؿ التنمية (ـ )3

84,000

كبير مكظفي الرياضة  -األلعاب األفريقية كالتسكيؽ (ـ)3

84,000

مكظؼ المالية كمراجعة الحسابات (ـ)4

73,346

اإلجمالي الفرعي – نفقات الموظفين

353,350

األثاث والمعدات المكتبية
أثاث كمعدات

10,000

تجييزت مكتبية
ا

15,000

سيارات

36,458

اإلجمالي الفرعي – األثاث والمعدات المكتبية

61,458

إيجار وصيانة المباني المكتبية والمعدات والسيارات
إيجار مباف مكتبية

0

صيانة السيارات

3,000

صيانة المعدات

0

صيانة المباني

5,000

اإلجمالي الفرعي  -إيجار وصيانة المباني المكتبية والمعدات والسيارات

8,000
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القرطاسية والموازم المكتبية
القرطاسية كالمكازـ المكتبية

4,000

طباعة المستندات

10,000

المكتبة كالخدمات المكتبية

1,000

اإلجمالي الفرعي  -القرطاسية والموازم المكتبية

15,000

اتصاالت
الياتؼ

5,000

البريد

4,000

حقائب دبمكماسية

0

تكاليؼ الطركد

0

الفاكس

1,500

خدمات إنترنت

10,000

صحؼ لدكريات

1,000

اإلجمالي الفرعي – االتصاالت

21,500

ميام رسمية واجتماعات وندوات
مياـ رسمية

10,000

اجتماعات كندكات

15,000

اإلجمالي الفرعي -ميام رسمية واجتماعات وندوات

25,000

نفقات تشغيمية أخرى
مرافؽ ( ماء ككيرباء)

12,000

تأميف الممتمكات

10,000

كقكد كزيكت

5,000

رسكـ مصرفية

4,000
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الخسارة الناتجة عف فارؽ صرؼ العمالت

1,000

اإلجمالي الفرعي – نفقات تشغيمية أخرى

32,000

إجمالي الميزانية التشغيمية

516,308

الميزانية البرنامجية
موظفو الدعم في األمانة
مترجـ /مترجـ فكرم (ـ)4

73,346

مساعد مالي كادارم (خ .ع)6 .

25,000

مساعد إدارم (خ.ع)2 .

21,000

سكرتير (خ .ع)4* 2 .

35,000

سائؽ (خ.ع)3 .

15,000

اإلجمالي الفرعي -موظفي الدعم في األمانة

169,346

أنشطة برنامجية
111,111
اإلجمالي الفرعي – أنشطة برنامجية

100,000

إجمالي النفقات البرامجية

269,346

اإلجمالي العام لمميزانية السنوية (التشغيمية والبرامجية)

785,653
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الممحق الثاني
العائدات التقريبية لمدورات السابقة لأللعاب األفريقية
الدورة

الدولة/المدينة المضيفة

السنة

األلعاب اإلفريقية السادسة

5991

ىراري ،زيمبابوي

األلعاب األفريقية السابعة

5999

جوىانسبيرج،

األلعاب األفريقية الثامنة

3002

أبوجا ،نيجيريا

األ لعاب األفريقية التاسعة

3009

الجزائر

األلعاب األفريقية العاشرة

3055

مابوتو ،موزمبيق

العائدات التقريبية
المحصمة

1,000,000.00
جنوب

2,000,000.00

أفريقيا

الجزائر

األلعاب األفريقية الحادية عشرة 2015

2,000,000.00
العاصمة250, 000,00. ،

عممية تقديم الترشيحات -
جارية.
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1,000,000.00

الممحق الثالث
ياكندم 11 ،يكليك 4111
اجتماع لجنة السبعة حول ىيكل الجياز المكمف بإدارة الرياضة في إفريقيا عقب حل المجمس
األعمى لمرياضة في إفريقيا.
دخؿ قرار حؿ المجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا المتخذ خالؿ المؤتمر الثاني لمكزراء
المسؤكليف عف الرياضة في أكرا ،غانا مرحمة التنفيذ .كقد أثار ىذا القرار مجمكعة مف المشاكؿ
مف بينيا كضع مكظفييا كشكؿ الييكؿ الجديد الذم سيحؿ محمو ككضعيا االستراتيجي كالتكجو
الجديد لممياـ المسندة إلى ىذا الييكؿ الجديد .بكصفيا البمد الذم يستضيؼ مقر المجمس
األعمى لمرياضة في إفريقيا ،ترغب الكاميركف في تقديـ مكقفيا بشأف صياغة االستراتيجيات
الجديدة التي ستدعـ ىذه العممية الحساسة.
تجدر اإلشارة إلى أنو منذ تأسيس المجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا في عاـ  1966كحتى
خالؿ األكقات الصعبة ،ظمت الكاميركف تؤيد بثبات ىذه المؤسسة بأشكاؿ مختمفة .كقد أُجريت
مشاكرات منتظمة مع المجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا كالك ازرة الكاميركنية المسؤكلة عف
الرياضة لدعـ تحقيؽ األىداؼ المسندة إلى أمانة الرياضة في أفريقيا .كتنشيطا ليذا التعاكف،
قدمت الكاميركف مؤخ ار مبنى جديدا الستضافة مقر المنظمة كذلؾ كفاءا بااللتزاـ الذم قطعتو
منذ عاـ  .1966كعميو ،فمف الطبيعي أف يؤدم حؿ المجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا إلى
شعكر بمدنا باإلحباط.
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في جميع األحكاؿ ،ستدعـ الكاميركف ىذا القرار الذم اتخذه مؤتمر الكزراء في عاـ  4117في
أك ار كتـ تأكيده بعد ذلؾ بعاميف في أبكجا .فيما يتعمؽ بالييكؿ الجديد لمجياز المسؤكؿ عف إدارة
الرياضة في إفريقيا عمى كجو الخصكص ،تناكلت الكاميركف االستنتاجات الكاردة في التقرير
المتعمؽ بنقؿ مياـ المجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا إلى مفكضية االتحاد األفريقي كال سيما
في بنكده  13ك 12ك.12
كفي ىذا الصدد ،قدمت الكاميركف مقترحيف:
 إدارة الرياضة األفريقية مف قبؿ ىيكؿ خاص كمستقؿ نسبيا داخؿ إدارة الشؤكف
االجتماعية لمفكضية االتحاد اإلفريقي كيأخذ شكؿ مديرية عامة لمرياضة
 يككف مقر الييكؿ الجديد في ياكندم في المبنى الحالي الذم يستضيؼ مقر المجمس
األعمى لمرياضة في إفريقيا
في إطار العممية االنتقالية التي انطمقت ،تشجع الكاميركف االتحاد األفريقي عمى إيالء اىتماـ
خاص لجميع التحديات الخاصة بخصكـ المجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا بحيث تككف عمى
عاتؽ جميع الدكؿ األعضاء ممثمة في كزراء الرياضة كدفع حقكؽ المكظفيف السابقيف في
المجمس األعمى لمرياضة في إفريقيا كفقا لإلطار القانكني المعمكؿ بو.

الوزير
ميشيل جواه
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