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أوال .مقدمة
.1

عقد اجتماع خبراء الدورة العادية الثالثة للجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة للشباب والثقافة
والرياضة في 25أكتوبر  2018في أعقاب اجتماع الخبراء المنعقد من  21إلى  24أكتوبر  2018في
الجزائر العاصمة (الجزائر) تحت " موضوع "دور الشباب األفريقي في بناء ثقافة قوية لمحاربة الفساد
".

ثانيا .المشاركة
.2

.3
.4

حضرت االجتماع الدول الخمسة واألربعون التالية األعضاء في االتحاد اإلفريقي :الجزائر ،أنجوال،
بنين ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،الكاميرون ،كوت ديفوار ،الكونغو ،جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،جيبوتي ،مصر ،غينيا االستوائية ،إثيوبيا ،الجابون ،جمهورية جامبيا اإلسالمية ،غانا،
غينيا ،كينيا ،مملكة ليسوتو ،ليبيا ،مدغشقر ،موريتانيا ،مالوي ،مالي ،موزمبيق ،المغرب ،ناميبيا،
نيجيريا ،النيجر ،أوغندا ،رواندا ،الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ،السنغال ،سيراليون،
الصومال ،السودان ،جنوب أفريقيا ،مملكة سوازيالند وتشاد وتوجو وتنزانيا وتونس وزامبيا وزيمبابوي.
حضرت االجتماع الوكاالت الشريكة التالية :صندوق األمم المتحدة للسكان منظمة األمم المتحدة للطفولة،
الكومنولث ،منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،مرصد السياسات الثقافية في أفريقيا ،ورابطة
اللجان األولمبية الوطنية في أفريقيا ورابطة االتحادات الرياضية األفريقية؛
كانت المؤسسات المتخصصة التابعة لالتحاد األفريقي التالية ممثلة :األكاديمية األفريقية للغات مركز
الدراسات اللغوية والتاريخية عن طريق التراث المنقول ومجلس الرياضة لالتحاد األفريقي.

ثالثا .الجلسة االفتتاحية:
.5

.6
.7

في كلمتها الترحيبية ،شكرت سعادة السيدة أميرة الفاضل ،مفوضة االتحاد األفريقي للشؤون االجتماعية،
الشعب والحكومة الجزائريين على المجاملة التي حظي بها االتحاد األفريقي لعقد الدورة العادية الثالثة
للّجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة على نحو سلس  .ورحبت بالوزراء وأشارت إلى أن
مكافحة الفساد ستعزز تطبيق حقوق اإلنسان والشعوب في أفريقيا  .وأبرزت الجهود المبذولة لمكافحة
المنشطات في أفريقيا ،بما في ذلك تعيين االتحاد األفريقي في مجلس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،
والتي ستساهم بشكل كبير في مكافحة الفساد في الرياضة.
أعلنت المفوضية تعيين ممثل لمجلس االتحاد األفريقي للشباب ،قريبا ،ومجلس استشاري من قبل رئيس
مفوضية االتحاد اإلفريقي.
رحب وزير الشباب والرياضة الجزائري سعادة السيد محمد حطابا بجميع المندوبين في الجزائر وأكد
على أهمية التضامن بين الدول األفريقية وأثره على مكافحة الفساد في أفريقيا .وأشار إلى أنه من المهم
ان تعتمد القارة األفريقية على إمكاناتها ومواردها للنهوض بالثقافة والشباب والرياضة في أفريقيا .أكد
وزير الثقافة الجزائري سعادة السيد عز الدين ميهوبي في كلمته على الدور الحاسم الذي يلعبه الشباب
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.8

في مكافحة الفساد .وأكد على اهتمام الجزائر بالنهوض بالثقافة في إفريقيا ،وأعلن عن انطالق الطبعة
األولى من جائزة "ميريام ماكيبا " للفنون والثقافة األفريقية بمبلغ قدره  100 000دوالر أمريكي.
شكر السيد أحمد الحبيب ،الموقر ،وزير الشباب والرياضة في الجمهورية العربية الصحراوية ،النائب
األول لرئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة الثانية للشباب والثقافة والرياضة ،الحكومة الجزائرية
برئاسة فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة كرمز للحرية والتحرير .كما هنأ الخبراء على عملهم الدؤوب
الرامي إلى تسهيل أعمال االجتماع الوزاري .وشكر اللجنة الفنية المتخصصة الثانية للشباب والثقافة
والرياضة على الثقة الممنوحة لهيئة المكتب السابقة والتي كان له شرف الخدمة فيه وأعلن افتتاح أعمال
اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة للشباب والثقافة والرياضة

رابعا -المسائل اإلجرائية:
.9

انتخاب هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة للشباب والثقافة والرياضة :بعد اكتمال النصاب
القانوني وعرض اإلجراء االنتخابي من قبل ممثل مكتب المستشار القانوني ،وافق االجتماع على هيئة
مكتب اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة للشباب والثقافة والرياضة على النحو التالي:
المنصـب

الرئيس
النائب األول للرئيس
النائب الثاني للرئيس
النائب الثالث للرئيس
المقرر

اإلقليـم
شمال أفريقيا
الجنوب أاألفريقي
غرب افريقيا
وسط أفريقيا
شرق أفريقيا

الدولة
الجزائر
زامبيا
نيجيريا
جمهورية الكونغو
أوغندا

القطاع
وزير الرياضة
وزير الرياضة
وزير الثقافة
وزير الرياضة
وزير الشباب

خامسا -اعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة للشباب والثقافة والرياضة:
 .10تمت الموافقة على جدول األعمال وبرنامج العمل دون تعديل.
سادسا -مناقشات المجموعة حول موضوع اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة للشباب والثقافة والرياضة"دور
الشباب األفريقي في بناء ثقافة قوية لمكافحة الفساد:".
 .11قالت سعادة السيدة أميرة الفاضل ،مفوضة االتحاد األفريقي للشؤون االجتماعية ،مديرة الجلسة ،في
تقديمها للجلسة ،إن الفساد في إفريقيا كان مشكلة متكررة في العديد من مجاالت مجتمعنا وأنه من المهم
وضع استراتيجيات لضمان مشاركة جميع األطراف ،السيما الشباب ،في مكافحة الفساد.
 .12من ضمن المواضيع الرئيسية التي نوقشت في االجتماع مشاركة الشباب في جميع عمليات ومراحل
صنع القرار .ومن بين أفضل الممارسات المشتركة ،المشار إليها برامج بناء القدرات والتدريب الفني،
مما ساعد على الحد من مستويات الفساد ،وزيادة مؤشرات النزاهة وتمكين الشباب.
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 .13في ختام كلمتها ،شكرت المديرة ،سعادة السيدة أميرة الفاضل ،مفوضة الشؤون االجتماعية ،المشاركين
والمتحدثين على إسهامهم القيم في موضوع االجتماع ،وبتعهدهم بالمشاركة في المناقشات مع الهيئات
األخرى لمكافحة آفة الفساد في أفريقيا.
سابعا -بحث تقرير اجتماع خبراء اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة للشباب والثقافة والرياضة:
 .14تم تقديم تقرير اجتماع خبراء اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة للشباب والثقافة والرياضة من قبل مقرر
اللجنة .وقدم المقرر لمحة عامة عن المناقشات التي أجراها الخبراء خالل اليومين الماضيين .وكانت
المشاكل المسجلة كما يلي:
فيما يتعلق بتنمية الشباب:
 .15أحاط االجتماع علما ً بالتقدم المحرز في تنفيذ ميثاق الشباب األفريقي ودعا مفوضية االتحاد األفريقي إلى
تحديد موعد خاص للتصديق عليه من قبل الدول األعضاء .كذلك تمت إثارة مسألة إشراك اتحاد الشباب
األفريقي في مختلف أنشطة مفوضية االتحاد األفريقي .وأشار االجتماع إلى أن االتحاد األفريقي للشباب
ً
جهازا تابعًا لمفوضية االتحاد األفريقي .وبالتالي ليس هناك ما يلزم المفوضية قانونيا بالعمل معه .
ليس
فيما يتعلق بالثقافة:
 .16الحظ الوزراء:
أ) ضرورة تعبئة القارة بأكملها للتصديق على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية بإضافة مواعيد نهائية
وفرض عقوبات على عدم االمتثال للمواعيد النهائية ؛
ب) تطوير أو دمج المكتبات العامة التي تقدم مرافق للمعوقين لجعل المكتبات أكثر شموالً ؛
ج) تقديم معلومات عن االحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لمركز الدراسات اللغوية .والتاريخية عن
طريق التراث المنقول الذي سيقام في النيجر في ديسمبر  2018وقد تمت دعوة الدول األعضاء
للحضور؛
د) اجتماع وزراء الثقافة للمجموعة االقتصادية لدول وسط افريقيا ،المقرر عقده في  30نوفمبر 2018
في برازافيل ،الكونغو ،حول االستراتيجيات الرامية إلى زيادة عدد التصديقات على ميثاق النهضة
الثقافية األفريقية واحتياجات قطاع الثقافة ؛
ه) واجتماع وزراء الثقافة لمجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي الذي سيعقد في
النيجر في نوفمبر .2019
و) العرض الذي قدمته الجزائر عن تجربة "مهرجان القارات ،واجهة ألفريقيا" ،الذي ترعاه اليونسكو
في األساس بدعم من المجموعة األفريقية في اليونسكو ،التي نظمت في شيربورج( .فرنسا) ،في
عام  ،2018لطبعتها األولى ،والنداء الذي وجهته هذه الدولة إلى الدول األعضاء للمشاركة في
المهرجان ودعمه ،والذي سينظم كل عام.
 .17فيما يتعلق بالرياضة:
إن الوزراء:
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أ) أشادوا بالمفوضية لدورها الريادي في برامج مكافحة المنشطات في أفريقيا  .وفيما يتعلق بالمشاركة
في األلعاب الرياضية القارية ،وافق الوزراء على المملكة المغربية وجمهورية غانا الستضافة األلعاب
األفريقية في  2019و 2023على التوالي ؛
ب) أحاطوا علما بالتزام جمهورية مدغشقر باستضافة االجتماع الوزاري األفريقي لتنفيذ خطة عمل كازان
في يونيو  ،2019حول موضوع "حماية السالمة الرياضة ،ووصول الجميع إلى الرياضة والتربية
البدنية والنشاط البدني وتحقيق أقصى قدر من مساهمة الرياضة في التنمية المستدامة وفي إحالل السالم
"؛
ج) الحظوا أنشطة اللجنة األفريقية لأللعاب األولمبية للمعوقين ودعوا جميع الدول األعضاء إلى دعم
األنشطة الرياضية للمعوقين  .كما وافقوا كذلك على "األلعاب األفريقية " التي يمكن أن تنظم مرة كل
أربع سنوات عشية دورة األلعاب األولمبية للمعوقين وحثوا الدول األعضاء على التطوع باستضافة
النسخة األولى في الربع األول من عام  2020؛
د) الحظوا أهمية العالقات المتناغمة بين أفريقيا والمنظمات الرياضية الدولية ،وأشادوا بالسنغال للفوز
بالمناقصة لتنظيم دورة األلعاب األولمبية للشباب لعام  2022ودعوا الدول األعضاء إلى دعم السنغال.
 .18وافقوا على تقرير الخبراء مع توصيات الجلسات الثالث الموازية.
ثامنا -المقررات بشأن الشباب والثقافة والرياضة:
تاسعا .فيما يتعلق بقضايا تنمية الشباب إن اللجنة الفنية المتخصصة:
حول مصفوفة تنفيذ مقررات اللجنة الفنية المتخصصة الثانية للشباب والثقافة والرياضة فيما يتعلق بالشباب
 .19تحيط علما بالتقرير المرحلي الذي قدمته مفوضية االتحاد األفريقي عن تنفيذ األنشطة المتعلقة بمقررات
اللجنة الفنية المتخصصة الثانية للشباب والثقافة والرياضة المنعقدة يومي  16و 17يونيو  2016في
أديس أبابا ،إثيوبيا ،كما تعرب عن قلقها إزاء انخفاض معدل اإلبالغ عن المقررات من قبل الدول
األعضاء.
 .20تطلب من الدول األعضاء مواءمة آليات رفع التقارير عن ميثاق الشباب األفريقي وخارطة الطريق حول
العائد الديموغرافي ؛
 .21تحث الدول األعضاء على تقديم مساهمات للتقاريرالتي يتم رفعها كل سنتين عن حالة الشباب األفريقي
من أجل رصد التقدم المحرز في تنفيذ أجندة تنمية الشباب في القارة ؛
تقرير عن تنفيذ موضوع العام 2017
 .22تدعو مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء إلى الحفاظ على الزخم في تنفيذ خارطة الطريق بشأن
العائد الديموغرافي على المستويين الوطني والقاري؛
 .23تحث مفوضية االتحاد اإلفريقي والدول األعضاء على تسريع وتعزيز وضع آليات تنسيق العائد
الديموغرافي التي من شأنها دعم دمج خارطة الطريق للعائد الديمغرافي لالتحاد اإلفريقي في السياسات
والبرامج ؛
 .24تحث الدول األعضاء على إنشاء صناديق وطنية لتنمية الشباب ،وعند االقتضاء ،تعزيز هذه الصناديق؛
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 .25تطلب من الدول األعضاء تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ خارطة الطريق للعائد الديمغرافي واالستثمارات
في الشباب ،من خالل آليات التقرير الموجودة؛
فيما يتعلق بوضع الشباب األفريقي والتقرير عن تنفيذ الميثاق األفريقي بشأن الشباب
 .26تحث مفوضية االتحاد األفريقي ،بالتعاون مع الدول األعضاء ،على توحيد تعريف مؤشرات تنمية الشباب
وأدوات جمع البيانات ،وكذلك مواءمة الفئة العمرية لجمع البيانات حول الشباب بشأن ميثاق الشباب
األفريقي ( 35-15سنة) ،فيما يتعلق بإعداد التقرير عن وضع الشباب األفريقي؛
 .27تشجع مفوضية االتحاد األفريقي على السعي إلنتاج تقرير عن وضع الشباب األفريقي انطالقا من
اإلحصاءات ونظم البيانات من الدول األعضاء ،حسب االقتضاء ،وتدعو الدول األعضاء إلى تقديم نفس
البيانات إلى مفوضية االتحاد األفريقي لتسهيل إعداد التقرير في الوقت المناسب؛
 .28ت طلب كذلك من مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء تقديم الدعم إلى جهات االتصال المعنية،
بهدف تسهيل جمع البيانات على المستوى الوطني.
حول العقد األفريقي للتدريب الفني والمهني وتوظيف الشباب.
 .29تحيط علما بالخطوات التي اتخذتها المفوضية وشركاؤها لوضع خطة عمل للعقد األفريقية للتدريب الفني
والمهني ،وتنظيم المشاريع ،وكذلك تشغيل الشباب؛
 .30تهنئ مفوضية االتحاد اإلفريقي وشركائها اإلنمائيين على التنظيم الناجح ألول منبر للحوار القاري حول
تنمية المهارات والعمالة تحت مسمى أفريكا تالك جوب؛
 .31تطلب من مفوضية االتحاد األفريقي تقاسم خطة العمل للعقد اإلفريقي مع الدول األعضاء ويحث هذه
األخيرة على تقديم مدخالت للوثيقة بحلول نهاية نوفمبر 2018؛
 .32تعتمد خطة عمل العقد في انتظار مساهمة الدول األعضاء؛
 .33تطلب مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء والشركاء للدعوة لصالح تنفيذ خطة عمل عقد التعليم
والتدريب الفني والمهني كجزء ال يتجزأ من الخطة الخمسية لالتحاد األفريقي لتمكين الشباب
 .34تحث الدول األعضاء على االستجابة بسرعة لمشاكل هجرة األيدي العاملة وتنقلها ،وكذلك تنفيذ السياسات
الرامية إلى مكافحة بطالة الشباب والعمالة الناقصة؛
فيما يتعلق بفيلق الشباب المتطوعين لالتحاد األفريقي والمبادرة بشأن تعزيز برامج الشباب الطوعية وتبادل
الشباب في أفريقيا
 .35تهنئ المفوضية على مبادرتها الرامية إلى تشجيع العمل التطوعي وخصوصا تطوع الشباب في أفريقيا
كوسيلة لتمكين الشباب وتطوير القارة عن طريق )1 :توفير إطار سياسي يحدد المعايير الدنيا في مجال
العمل التطوعي في أفريقيا؛  )2إقامة الروابط مع مبادرات التطوع الموجودة في الدول األعضاء
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛  )3تعزيز تنفيذ برنامج فيلق الشباب المتطوعين في االتحاد األفريقي
 وهو مبادرة من الشباب المتطوعين في جميع أنحاء القارة الذين يقومون باكتتاب وتدريب ونشر المهنييناألفريقيين الشباب ؛
 .36تطلب من المفوضية تقديم مشروع سياسة قارية حول العمل التطوعي ووثيقة االستراتيجية من أجل
إضفاء الطابع المؤسسي على فيلق الشباب المتطوعين لالتحاد اإلفريقي-للبحث من قبل مؤتمر االتحاد
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.37
.38

.39
.40
.41

اإلفريقي خالل قمة االتحاد اإلفريقي في يوليو  ،2019وتطلب باإلضافة إلى ذلك من مفوضية االتحاد
األفريقي توجيه نداء إلى الدول األعضاء الستضافة ورشة العمل المؤسسية في عام  2019؛
تدعو الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى تعزيز التزامها بتعزيز العمل التطوعي في أفريقيا من
خالل زيادة التمويل والشراكات وإعداد التقارير من خالل برنامج الروابط التطوعية القارية.
كما تدعو مفوضية االتحاد األفريقي إلى دمج عملية توظيف المتطوعين في االتحاد اإلفريقي ،وتحث
الدول األعضاء على التعبير عن اهتمامها بتنظيم الدورات التدريبية المقبلة لفيلق الشباب المتطوعين
لالتحاد األفريقي استجابة لدعوة المفوضية  .وتدعو كذلك الدول األعضاء إلى توفير التمويل المباشر
لمواطنيها لتعزيز مشاركتهم في البرنامج ؛
تحث المفوضية على إنشاء مجمع للمواهب القارية يكون في متناول الدول األعضاء والشركاء اإلنمائيين
وتدعو إلى إنشاء آلية رصد للمتطوعين السابقين ؛
تطلب من مفوضية االتحاد األفريقي مساعدة الدول األعضاء في إعادة هيكلة برامجها التطوعية الوطنية؛
حول التآزر بين استراتيجية األمم المتحدة للشباب والمبادرات القارية لالتحاد األفريقي
تدعو المفوضية إلى تعزيز التآزر بين استراتيجية األمم المتحدة للشباب ومبادرات الجيل غير المحدود
للشباب لالتحاد األفريقي من أجل التعجيل بتنفيذ خطة عمل تمكين الشباب في أفريقيا وتطلب مواءمة
أﻃر األمم المتحدة لتنمية الشباب حول استراتيجيات قارية ؛

فيما يتعلق بخطة العمل من أجل تمكين الشباب في أفريقيا
 .42تحيط علما باإلطار المقترح لتطوير الخطة الخمسية لالتحاد األفريقي لتمكين الشباب من أجل تنفيذ الخطة
العشرية األولى لتنفيذ أجندة  2063ووفقا لركائزخارطة الطريق للعائد الديمغرافي لالتحاد األفريقي.
 .43تدعو األمم المتحدة (اليونيسيف ،صندوق األمم المتحدة للسكان ،اليونسكو وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي) والشركاء اإلنمائيين اآلخرين لدعم عملية تحديد نطاق وتطوير وتنفيذ الخطة الخمسية لالتحاد
األفريقي لتمكين الشباب ؛
 .44تحث الدول األعضاء على المساهمة في عملية إعداد خطة العمل لتمكين الشباب في أفريقيا (الخطة
الخمسية لالتحاد األفريقي لتمكين الشباب) ؛
بالنسبة لمبادرة يوثكونك أفريكا
 .45تطلب من مفوضية االتحاد األفريقي ،بالتعاون مع حكومة رواندا والشركاء المعنيين ،إنشاء مبادرة
يوثكونك أفريكا باعتبارها مبادرة قارية تعزز الروابط وتقاسم المعارف بين الشباب ؛
 .46تدعو المفوضية إلى دعم إضفاء الطابع المؤسسي على منبر مبادرة يوثكنك أفريكا كمنبر لتنسيق األنشطة
المبتكرة بين الشباب في الدول األعضاء ،وفقا ً لميثاق الشباب األفريقي وخارطة الطريق للعائد
الديموغرافي.
حول دراسة منظمة الشباب في أفريقيا وإضفاء الطابع المؤسسي على المنبر األفريقي للشباب والعالقات بين
مفوضية االتحاد اإلفريقي واتحاد الشباب التقدمي
 .47تدعو مفوضية االتحاد األفريقي إلى إنشاء آلية لمشاركة الشباب على المستوى القاري تتمتع بوالية
واضحة وتدابير المسؤولية إلنشاء شبكة تعاونية بين منظمات الشباب على المستويات الوطنية واإلقليمية
والدولية ؛ لضمان وجود تيار من المشاركة المنسقة وتعزيز االندماج والمشاركة ؛
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.49
.50
.51

ت دعو المنظمات الشبابية والدول األعضاء إلى االحترام الصارم لميثاق االتحاد األفريقي للشباب فيما
يتعلق باألحكام المتعلقة بعمر الشباب األفريقي ؛
تعيد التأكيد على مقرر المؤتمر بشأن إضفاء الطابع المؤسسي على منتدى الشباب األفريقي.
تطلب أن يعقد منتدى الشباب األفريقي كل عام كمنبر للتبادل السنوي للشباب في  1نوفمبر لالحتفال بيوم
الشباب األفريقي.
تدعو مفوضية االتحاد اإلفريقي إلى إنشاء لجنة مكلفة ببحث تعاونها مع اتحاد الشباب التقدمي واقتراح
توصيات إلصالحه ؛

نموذج االتحاد األفريقي
 .52تطلب من مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء تعزيز عمليات محاكاة نموذج االتحاد األفريقي
وأنشطة أخرى مماثلة لتعميم االتحاد األفريقي بين الشباب ،داخل المدرسة وخارجها ،لتعزيز الوحدة
األفريقية والتعريف بعمليات صنع القرار في االتحاد األفريقي ؛
دور الشباب في مكافحة الفساد
 .53تحيط علما ً بالنموذج الجزائري حول مشاركة الشباب في مكافحة الفساد من خالل التربية المدنية،
واستخدام الفنون ،من بين أمور أخرى ،لتعزيز القيم اإلفريقية ؛
 .54تحيط علما ً أيضا ً بنتائج المشاورات اإلقليمية الشبابية لمكافحة الفساد التي جرت في أفريقيا حول تعزيز
قدرات الشباب في مجال مكافحة الفساد ؛
 .55تحث الدول األعضاء على إنشاء آليات لحماية المبلغين عن الفساد لمكافحة الفساد المستشري ؛
فيما يتعلق بالقضايا الثقافية إن اللجنة الفنية المتخصصة حول مشروع قانون نموذج لالتحاد األفريقي حول
حماية الممتلكات الثقافية والتراث
 .56توافق على مشروع القانون النموذجي لالتحاد األفريقي بشأن حماية الممتلكات والتراث الثقافي ،وطلبت
أن يتم تقديمه إلى أجهزة صنع قرار أخرى من أجهزة االتحاد األفريقي ،بما في ذلك اللجنة الفنية
المتخصصة للعدل والشؤون القانونية ومؤتمر االتحاد اإلفريقي لالعتماد النهائي .وتدعو الدول األعضاء
الراغبة في إقرار قانون االتحاد اإلفريقي النموذجي بشأن حماية الممتلكات الثقافية والتراث إلى القيام
بذلك .تحث على استكمال مشروع دليل تطبيق القانون النموذجي لالتحاد األفريقي بشأن حماية الممتلكات
الثقافية والتراث الثقافي بغية فهم أحكامه بشكل أفضل ،وتطلب كذلك وضع قوانين أخرى مماثلة ،وال
سيما فيما يتعلق بوضع الفنانين.
بالنسبة للمتحف الكبير ألفريقيا ،مشروع رائد ألجندة  2063لألتحاد األفريقي .
 .57تحث االتحاد األفريقي والدول األعضاء على دعم إنشاء المتحف الكبير ألفريقيا واتخاذ تدابير عاجلة
لتعبئة موارد االتحاد األفريقي والدول األعضاء على وجه السرعة ،واللجوء إلى الشراكات بين القطاعين
العام والخاص وتحديد آلياته من قبل اللجنة الفنية واالستشارية للمتحف الكبير في أفريقيا ،نظرا لضيق
الوقت وقيود الميزانية الالزمة إلنشاء المتحف الكبير ألفريقيا ؛
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 .58تطالب بتركيب زخارف أفريقية داخل المتحف الكبير إلفريقيا بحيث يكون أفريقيا ً بطبيعته ومصدر فخر
لألجيال القادمة ؛
ً
ً
 .59تطلب من الجزائر أن تلعب دورا قياديا في التفكير حول إعادة التراث األفريقي إلى وطنه .يدعو إلى
إقامة التآزر بين المتحف الكبير ألفريقيا ومتحف الحضارات السوداء ؛
فيما يتعلق بالمؤتمر اإلفريقي األول لكتاب االتحاد األفريقي
 .60توافق على إطار عمل المؤتمر األول للكتاب اإلفريقيين لالتحاد األفريقي ومشروع االتحاد األفريقي
حول تعزيز قراءة الكتاب األفريقيين واألدب األفريقي ،وتحث الدول األعضاء على دعم المبادرة على
المستويين اإلقليمي والقاري ؛
فيما يخص تقديم استنتاجات المؤتمر الثقافي األفريقي الخامس
 .61توافق على إطار عمل المؤتمر الثقافي اإلفريقي الخامس وتدعو الدول األعضاء والمؤسسات الثقافية
األفريقية إلى تنفيذ وتعزيز تنمية االقتصاد اإلبداعي في أفريقيا بما يتماشى مع موضوع المؤتمر "تعزيز
اجندة  2063لالتحاد األفريقي " من خالل االقتصاد اإلبداعي األفريقي ،وتحث على تعزيز الدبلوماسية
الثقافية من خالل تطوير برامج التكامل اإلقليمي والتماسك االجتماعي في الدول األعضاء وتوافر السلع
والخدمات األفريقية في السوق العالمية .وتدعو إلى مراجعة خطة عمل االتحاد األفريقي بشأن الصناعات
الثقافية واإلبداعية لتشمل النهج المعاصرة لتنمية القطاع اإلبداعي األفريقي ؛

بخصوص دليل تنفيذ ميثاق النهضة الثقافية األفريقية
 .62ترحب بالطلب الذي قدمته مالي ،كدولة طرف في ميثاق النهضة الثقافية األفريقية ،من أجل تعديل المادة
 35من ميثاق النهضة الثقافية األفريقية حتى تكون على غرار صكوك االتحاد األفريقي األخرى،
وسيدخل ميثاق النهضة الثقافية األفريقية حيز التنفيذ بعد الحصول على خمسة عشر ( )15تصديقا ً ؛
وعلى مشروع دليل تنفيذ ميثاق النهضة الثقافية األفريقية؛ وترحب بالجهود التي يبذلها القادة المكلفون
بتعزيز ميثاق النهضة الثقافية األفريقية ،ومفوضية االتحاد األفريقي ومرصد السياسات الثقافية األفريقية
في تطوير أداة تعليمية توجه الدول أعضاء في تنفيذ الميثاق .وتدعو الدول األعضاء التي لم تصدق بعد
على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية إلى التعجيل بعمليات التصديق الخاصة بها.
بالنسبة لبيان دوربان بشأن المائدة الوزارية حول المكتبات
 .63تدعو الدول األعضاء إلى نشر وتنفيذ بيان المائدة المستديرة الوزارية بشأن الوصول إلى المعلومات فيما
يتعلق بأجندة  2063لالتحاد األفريقي وميثاق النهضة الثقافية األفريقية ،المنعقدة في دوربان ،جنوب
أفريقيا في يوليو  .2018كما تدعو الدول األعضاء إلى استخدام أفضل الممارسات في مجال شبكات
المكتبات العامة .وتشجع تعزيز مفهوم مبادرات المكتبات المتنقلة التي من شأنها دعم الرؤية والطابع
الفكري .تحث الدول األعضاء على تطوير مكتبات عامة توفر مرافق أكثر شموالً للمعوقين  .وتدعو
الدول األعضاء إلى التعاون مع األكاديمية األفريقية للغات وترجمة الكتب إلى اللغات األفريقية لضمان
أكبر قدر من الوصول إلى مواد القراءة في البلدان المعنية واستهالك مواد القراءة باللغات األفريقية،
ورقمنة الكتب لألجيال القادمة ،وتبادل الخبرات في مجال القراءة العامة والمكتبات في أفريقيا؛
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حول اليوم الدولي للثقافة األفريقية واحفاد األفريقيين
 .64توافق على اعتماد  24يناير باعتباره اليوم الدولي للثقافة اإلفريقية والمنحدرين من أصل أفريقي لالحتفال
به في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمهجر  .وتطلب من مالي التعاون مع مفوضية االتحاد
األفريقي في تحديد موضوع عام اليوم الدولي للثقافة اإلفريقية واألفراد المنحدرين من أصل أفريقي ،ليتم
إبالغ الدول األعضاء ؛
 .65مشروع ورقة مناقشة حول التراث العالمي والتنمية المستدامة .توافق على مشروع وثيقة التراث العالمي
والتنمية المستدامة .وعلى مشروع ورقة المناقشة حول التراث العالمي والتنمية المستدامة وتطلب من
الصندوق األفريقى للتراث العالمى ومفوضية االتحاد اإلفريقي نشره من أجل ضمان تعزيزة والحفاظ
على التراث األفريقي وصيانته.
 .66دعوة إلى إجراء الجزائر للتراث األفريقي تعتمد دعوة الجزائر للعمل حول التراث في إفريقيا وتدعو
جمهورية جنوب إفريقيا إلى توسيع التشاور حول العملية وإدراج اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي
غير المادي لعام  2003فيما يتعلق باللغات والمراكز من الفئة الثانية ،وترحب بإنشاء مركز من الفئة 2
لصون التراث الثقافي غير المادي في أفريقيا في الجزائر العاصمة ،تحت رعاية اليونسكو.
حول األكاديمية األفريقية للغات
 .67ترحب بأعمال األكاديمية األفريقية للغات ،وهي مؤسسة متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي ومقرها في
باماكو ،مالي ،مسؤولة عن صيانة وتعزيز اللغات األفريقية كأداة للحفاظ على التراث الغني غير المادي
في أفريقيا وتطويره.
 .68تعتمد حملة التوعية لألكاديمية األفريقية للغات في جميع الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي لضمان
الترويج الكامل للغات األفريقية في القارة .وتطلب تنظيم حدث جانبي خالل مؤتمر رؤساء الدول
ضا على األسبوع
والحكومات في يونيو  2019كأداة لرؤية الحملة األكاديمية األفريقية للغات  .وتوافق أي ً
الممتد من  24إلى  30يناير كأسبوع اللغات اإلفريقية لجميع الدول األعضاء لالحتفال بفعاليات تطوير
وترويج اللغات األفريقية خالل هذه الفترة ؛
بالنسبة لمركز الدراسات اللغوية والتاريخية عن طريق التراث المنقول
 .69تطلب الدعم المالي لمركز الدراسات اللغوية والتاريخية عن طريق التراث المنقول وتدعو إلى وضع
نظام يسمح للمركز بالحصول على إطار قانوني يمكنه من الوفاء بمهمته .وتطلب كذلك حماية التراث
من خالل دمجه في النظم التعليمية ؛
فيما يتعلق بالصندوق األفريقى للتراث العالمى
 .70تحث الدول األعضاء على تقديم الدعم الفني والمالي للصندوق األفريقى للتراث العالمى لتمكينه من تنفيذ
واليته في القارة .تشجع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي لم تلتزم بالمساهمة المالية للصندوق
على القيام بذلك .وتدعو الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي إلى تحسيس الوزارات المعنية ،ال سيما
وزارات الخارجية والبيئة والثقافة والشباب والفنون والرياضة ،بشأن أنشطة الصندوق األفريقى للتراث
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العالمى في القارة  .تحث أيضا الدول األعضاء على توعية رؤساء الدول والحكومات خالل الحدث
الجانبي القادم المقرر تنظيمه في إطار منتدى مشاركة المرأة ،الذي سيتم تنظيمه من قبل رئيس مفوضية
االتحاد األفريقي بمناسبة انعقاد القمة الثانية والثالثين لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي في أديس
أبابا ،إثيوبيا 11-10 ،فبراير  2019؛
حول جوائز الموسيقى األفريقية
 .71تدعو جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى دعم المبادرة األفريقية لجوائز الموسيقى األفريقية.
تعرب عن تقديرها لجمهورية غانا على عرضها استضافة الدورة الخامسة لجوائز الموسيقى األفريقية
في عام  .2018وتدعو الدول األعضاء األخرى إلى استقبال الدورات المقبلة لجوائز الموسيقى األفريقية
 .وتطلب من الدول األعضاء مساعدة قنواتهاالتلفزيونية ومحطاتها اإلذاعية الوطنية على البث المباشر
لبرنامج جوائز المسيقى األفريقية ،الذي يتم تقديمه مجانًا كل عام ؛
حول مشروع الموسوعة األفريقية
 .72تدعو الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ومفوضية االتحاد اإلفريقي والمؤسسات الثقافية األفريقية إلى
دعم عمل مشروع الموسوعة األفريقية  .وتشجع مشروع الموسوعة األفريقية على مواصلة عمله إلعداد
وإطالق الطبعة الرابعة من الموسوعة .وتعرب عن امتنانها للجزائر اللتزامها بدعم مشروع الموسوعة
األفريقية في دستور اللجنة الفنية والعلمية للمشروع وللمساعدة في توفير محتوى علمي من خالل تبادل
الملفات التي يحتفظ بها في المركز الوطني لألبحاث األنثروبولوجية والتاريخية ،وما قبل التاريخ.
بالنسبة إلنشاء حدائق ثقافية في القارة
 .73تحث الدول األعضاء على الحفاظ على تراثنا الطبيعي وصيانته وتشجع إنشاء منبر لتبادل الخبرات
وأفضل الممارسات .وتدعو إلى تمويل برامج بناء القدرات إلدارة التأكيدات الثقافية والطبيعية في القارة
بالتعاون مع الصندوق األفريقى للتراث العالمى  .وتدعو أيضا إلى حماية المجاالت الطبيعية والثقافية
ومراعاة الحاجة إلى النزاهة واألصالة من أجل الحفاظ على القيمة العالمية البارزة للعقارات وحماية هذه
المجاالت لألجيال القادمة ؛
حول حماية حقوق المؤلف للمؤلفين األفريقيين
 .74تدعم اقتراح الجزائر إنشاء اتحاد أفريقي لحقوق المؤلف لتسهيل صياغة ومراجعة القوانين الوطنية حول
حقوق النشر الوطنية الستعادة حقوق الفنانين والمحافظة عليها .وتطالب بوضع قانون نموذجي لحقوق
المؤلف وإنشاء مجموعة عمل مكلفة بإعداد هذا القانون النموذجي حول حق المؤلف.
فيما بخص المهرجانات والفعاليات واألنشطة األخرى ذات الطابع الثقافي
 .75تحث جميع الدول األعضاء على تبادل المعلومات باستمرار عن مختلف المهرجانات في القارة ،ال سيما
مهرجان أبوجا في نيجيريا ،والمهرجان االفريقي للموسيقى ،والمهرجان األفريقي للسينما والتليفزيون
في واجادودو ،والمهرجان األفريقي للرقص ومهرجان القارات ،وهو نافذة ألفريقيا ،لتعزيز الوحدة
األفريقية والدبلوماسية الثقافية والتماسك االجتماعي والتكامل القاري .وتدعو الدول األعضاء إلى
المشاركة في المنتديات الرئيسية والمناسبات الثقافية ،ال سيما منتدى العلوم اإلنسانية اإلفريقية ،ومهرجان
الفن األفريقي المعاصر الذي يعقد كل سنتين في داكار ،ومهرجان التصوير الذي ينظم كل سنتين في
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باماكو ،والمعرض الدولي للكتاب في الجزائر ،والمعرض الدولي للكتاب في القاهرة ،والمعرض الدولي
للكتاب في بوركينا فاسو وإطالق متحف الحضارة السوداء في داكار ،السنغال ،وتدعو الدول األعضاء
لتقديم دعم خاص للمبادرة " مهرجان القارات ،نافذة ألفريقيا "وإلى جميع أنواع المشاريع المماثلة التي
ستسهم في اإلشعاع الثقافي ألفريقيا وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويلها .وتطلب
أخيرا ً من مفوضية االتحاد اإلفريقي نشرها وتوزيعها على نحو مستمر؛
فيما يتعلق بقضايا الرياضة إن اللجنة الفنية المتخصصة :
بشأن برنامج مكافحة المنشطات في أفريقيا
 .76تهنئ المفوضية لدورها الرائد في برامج مكافحة المنشطات وتدعو جميع الدول األعضاء وأصحاب
المصلحة والشركاء للتعاون في تنفيذ برامج مكافحة المنشطات في أفريقيا ؛
حول األلعاب األفريقية
 .77ت وافق على العرض المقدم من المملكة المغربية الستضافة دورة األلعاب اإلفريقية لعام  2019وتقرر
بموجب المادة  7من قواعد األلعاب اإلفريقية والتي بموجبها ستتم دعوة جميع الدول األعضاء في االتحاد
اإلفريقي من قبل لجنة التنظيم المحلية ،للمشاركة في دورة األلعاب بناء على تعليمات مجلس االتحاد
األفريقي للرياضة دون تحفظ 1؛
 .78توافق أيضا ً على عرض غانا استضافة األلعاب اإلفريقية لعام  2023؛
 .79توافق ،عالوة على ذلك ،على التعديالت المنقحة للقواعد األساسية لدورة األلعاب األفريقية ،بما في ذلك
تعديل المادة .25

حول خطة عمل كازان
 .80تحيط علما بعرض جمهورية مدغشقر استضافة االجتماع الوزاري حول تنفيذ خطة عمل كازان في
يونيو  .2019وتدعو الدول األعضاء إلى منح األولوية لمجاالت العمل الثالثة الرئيسية المحددة التالية
بسبب الموارد والقدرات المحدودة على المدى القصير والمتوسط والطويل:
 )1حماية سالمة الرياضة
 )2تطوير رؤية عالمية لوصول الجميع إلى الرياضة والتربية البدنية والنشاط البدني ؛
 )3تحقيق الحد األقصى من مساهمة الرياضة في التنمية المستدامة والسالم ؛
 .81توافق أيضا على "األلعاب األولمبية األفريقية للمعوقين " باعتبارها حدثا رياضيا رسميا متعدد األغراض
لتأهل األفريقيين المشلولين كل أربع سنوات عشية دورة األلعاب األولمبية للمعوقين ،وتشجع الدول
األعضاء على التطوع الستضافة النسخة األولى من األلعاب األولمبية للمعاقين في الربع األول من عام
 2020؛
 1أكدت المملكة المغربية أن الدعوة سترسل وفقا للمادة  7من القواعد األساسية لأللعاب اإلفريقية.
 2أعربت المملكة المغربية عن تحفظاتها على التعديالت على المادة  5من القواعد األساسية
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 .82تحيط علما ً باالعتراف باللجنة اإلفريقية للمعوقين كهيئة تنسيق مشروعة لجميع القضايا المتعلقة بالرياضة
للمعوقين ،وبالتالي ،ضمان مشاركة اللجنة األفريقية األولمبية للمعوقين بنشاط في الحركة الرياضية
األفريقية إلى جانب االتحاد اإلفريقي ورابطة اللجان األولمبية الوطنية في أفريقيا وجمعية األصدقاء من
أصل مسيحي.
بالنسبة للعالقات مع الهيئات الرياضية الدولية
 .83تعترف بأهمية إقامة عالقات متناغمة بين أفريقيا والهيئات الرياضية الدولية ،وتدعو الدول األعضاء إلى
:
أ .بذل كل الجهود لضمان تنمية متناسقة للرياضة مع الهيئات الرياضية الدولية ،في نهج عالمي شامل؛
ب .التشارك واقتراح المشاركة في تنظيم األحداث الرياضية الدولية على أن يكون إلفريقيا موقف موحد من
القضايا الرياضية الدولية ؛
ج .توفير األموال لدعم وتنفيذ السياسات الرياضية الوطنية ،فضال عن دعم تنظيم األحداث الكبرى.
 .84تشيد بالسنغال كأول دولة إفريقية تستضيف األلعاب األولمبية للشباب وتدعو الدول األعضاء إلى دعم
السنغال في التنظيم الناجح لأللعاب.
عاشرا .موعد ومكان انعقاد االجتماع الرابع للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة
 .85ستعقد الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في عام  .2020ويجب
على الدول األعضاء التي ترغب في استضافة االجتماع تقديم طلب رسمي لالستضافة بحلول يونيو
 2019وفقا للمادة  6من قواعد االتحاد األفريقي بشان استضافة اجتماعات االتحاد األفريقي .أعربت
كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا عن اهتمامهما بتنظيم االجتماع الرابع للجنة الفنية
المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة ،وطلب الوزراء من المفوضية العمل مع هيئة المكتب وتحديد
مكان عقد االجتماع المقبل لهيئة المكتب في عام .2019
حادي عشر .الجلسة الختامية
في كلمتها الختامية ،شكرت مفوضة الشؤون االجتماعية ،سعادة السيدة أميرة الفاضل ،الوزراء والدول األعضاء
والشركاء الحاضرين في االجتماع ،وهنأت جميع المشاركين على المناقشات المثمرة والعمل الذي تم إنجازه
والذي مكن من اتخاذ قرارات حاسمة في قطاعات الشباب والثقافة والرياضة .وأكدت على أنه بفضل تنفيذ مثل
هذه القرارات ستتطور القطاعات إلعطاء الشباب في القارة وسيلة للمساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية
والثقافية للقارة.
أعلن االختتام الرسمي لالجتماع سعادة السيد محمد حطاب ،رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة
للشباب والثقافة والرياضة ،ووزير الشباب والرياضة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .وشكر
الوزراء على مشاركتهم في االجتماع ومفوضية االتحاد األفريقي على منح الجزائر الفرصة الستضافة االجتماع
القاري وتقديم التوجيهات الفنية لضمان نجاح االجتماع ،وختم بتقديم الشكر إلى هيئة المكتب المنتخبة لدعم
المداوالت.
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مشروع مقرر
بشأن االجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة
إن المجلس التنفيذي:
يرحب بنجاح انعقاد االجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة من  25 - 21أكتوبر
 2018في الجزائر العاصمة ،الجزائر؛
يعتمد ما يلي:
•
•
•

•

خطة العمل للعقد اإلفريقي للتدريب الفني والمهني والتدريب في مجال تنظيم المشاريع وتوظيف
الشباب ،ويطلب أن تقوم الدول األعضاء بالمساعدة للتنفيذ الكامل لخطة عمل العقد وإدماجها في خطط
التوظيف والتعليم والتدريب الفني والمهني للشباب.
القانون النموذجي لالتحاد األفريقي لحماية الممتلكات الثقافية والتراث .يطلب تقديمه إلى أجهزة صنع
السياسة لالتحاد األفريقي األخرى بما في ذلك اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية
ومؤتمر االتحاد األفريقي العتماده نهائياً؛
دليل تنفيذ ميثاق النهضة الثقافية األفريقية يشيد بجهود مناصري ميثاق النهضة الثقافية األفريقية
ومفوضية االتحاد األفريقي ومرصد السياسات الثقافية في أفريقيا في تطوير أداة تربوية توجه الدول
األعضاء في تنفيذ الميثاق؛ ويدعو الدول األعضاء التي لم تصدق بعد على ميثاق النهضة الثقافية
األفريقية إلى التعجيل بعمليات التصديق عليه.
"األلعاب اإلفريقية للمعوقين" باعتبارها حدثًا رسميًا متعدد الفعاليات الرياضية للرياضيين اإلفريقيين
المعوقين يقام كل أربع سنوات في مرحلة ما قبل األلعاب األولمبية للمعوقين ويشجع الدول األعضاء
على التطوع باستضافة الدورة األولى من األلعاب اإلفريقية للمعوقين في الربع األول من عام .2020

حول خطة العمل األفريقية لتمكين الشباب.
يدعو مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع الشركاء إلى التعجيل بوضع خطة العمل األفريقية لتمكين
الشباب من أجل تنفيذ أجندة  2063وخارطة طريق للعائد الديمغرافي لالتحاد اإلفريقي ودعم الدول
األعضاء في تنفيذها.
يدعو الدول األعضاء إلى تقديم تقرير كل سنتين عن تنمية الشباب بما يتماشى مع مؤشرات تنفيذ ميثاق
الشباب األفريقي الموحد وأدوات جمع البيانات من أجل إعداد تقرير عن وضع الشباب األفريقيين.
بشأن تعزيز برامج الشباب التطوعية والتبادل في أفريقيا.
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يدعو المفوضية إلى وضع إطار توجيهي لتحديد المعايير الدنيا للعمل التطوعي في أفريقيا من شأنه
تعزيز التزام الدول األعضاء بمساندة العمل التطوعي للشباب وتبادل المبادرات في القارة من خالل
زيادة التمويل والشراكات وإعداد التقارير؛
في مجال الشباب
يطلب من مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع حكومة رواندا والشركاء المعنيين إنشاء يوث ُكنكت
آفريكا كمبادرة قارية تعزز الروابط الشبابية وتبادل المعرفة .وسيقود المبادرة محور إداري تستضيفه
دولة عضو.
بشأن األلعاب األفريقية.
يقر أن المملكة المغربية تستضيف دورة األلعاب اإلفريقية لعام  2019ويقرر أنه وفقا للمادة  7من
قواعد األلعاب اإلفريقية ،ستتم دعوة جميع الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي من قبل اللجنة المنظمة
المحلية ،لجنة تنظيم األلعاب األفريقية للمشاركة في األلعاب بنا ًء على تعليمات مجلس االتحاد اإلفريقي
الرياضي دون شروط.3
يقر كذلك بأن جمهورية غانا تستضيف دورة األلعاب األفريقية . 2023

3

أبرزت المملكة المغربية أنه سيتم إرسال الدعوة وفقا ً للمادة  7من القواعد األساسية لأللعاب اإلفريقية
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