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 مقدمة أوال.

الثقافة لشباب ولالفنية المتخصصة التحاد األفريقي اخبراء الدورة العادية الثالثة للجنة عقد اجتماع  .1

في  2018أكتوبر  24إلى  21 المنعقد منخبراء الاجتماع  قابفي أع 2018أكتوبر  25في ةوالرياض

 ادبناء ثقافة قوية لمحاربة الفس "دور الشباب األفريقي في " موضوع)الجزائر( تحت  العاصمة الجزائر

". 

 المشاركة ثانيا.

وال، جالجزائر، أن :االتحاد اإلفريقيالدول الخمسة واألربعون التالية األعضاء في  االجتماع تحضر .2

، الكونغو، جمهورية الكونغو كوت ديفواربنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، 

غانا،  اإلسالمية،امبيا جابون، جمهورية جالديمقراطية، جيبوتي، مصر، غينيا االستوائية، إثيوبيا، ال

مالوي، مالي، موزمبيق، المغرب، ناميبيا، غينيا، كينيا، مملكة ليسوتو، ليبيا، مدغشقر، موريتانيا، 

جمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السنغال، سيراليون، الرواندا،  أوغندا، نيجيريا، النيجر،

 .و وتنزانيا وتونس وزامبيا وزيمبابويجالصومال، السودان، جنوب أفريقيا، مملكة سوازيالند وتشاد وتو
صندوق األمم المتحدة للسكان منظمة األمم المتحدة للطفولة،  :التالية الوكاالت الشريكة االجتماع حضرت .3

الكومنولث، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مرصد السياسات الثقافية في أفريقيا، ورابطة 

 االتحادات الرياضية األفريقية؛ ورابطة اللجان األولمبية الوطنية في أفريقيا

مركز  األكاديمية األفريقية للغات ممثلة:ة المؤسسات المتخصصة التابعة لالتحاد األفريقي التالي كانت .4

 .ومجلس الرياضة لالتحاد األفريقي الدراسات اللغوية والتاريخية عن طريق التراث المنقول

 

 :يةجلسة االفتتاحال ثالثا.

ماعية، االتحاد األفريقي للشؤون االجت ةأميرة الفاضل، مفوض السيدة سعادةشكرت الترحيبية،  افي كلمته .5

الثة الدورة العادية الث لعقد األفريقيالتحاد التي حظي بها ا مجاملةعلى الين الحكومة الجزائريوالشعب 

أن  إلىت بالوزراء وأشار . ورحبتللشباب والثقافة والرياضة على نحو سلس  المتخصصة الفنية للّجنة

حة وأبرزت الجهود المبذولة لمكاف .حقوق اإلنسان والشعوب في أفريقيا  تطبيقمكافحة الفساد ستعزز 

المنشطات في أفريقيا، بما في ذلك تعيين االتحاد األفريقي في مجلس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، 

 .والتي ستساهم بشكل كبير في مكافحة الفساد في الرياضة
ل رئيس ومجلس استشاري من قب، ، قريبامجلس االتحاد األفريقي للشبابلتعيين ممثل ية ضمفوال تأعلن .6

 .مفوضية االتحاد اإلفريقي
 أكدوبجميع المندوبين في الجزائر  ابامحمد حط السيد وزير الشباب والرياضة الجزائري سعادةرحب  .7

من المهم  إلى أنه وأشار. الفساد في أفريقياعلى مكافحة ثره وأالتضامن بين الدول األفريقية على أهمية 

أكد . االشباب والرياضة في أفريقيو ثقافةالالقارة األفريقية على إمكاناتها ومواردها للنهوض ب ان تعتمد

اب الدور الحاسم الذي يلعبه الشبعلى  وزير الثقافة الجزائري سعادة السيد عز الدين ميهوبي في كلمته
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 الطبعة انطالقعن  أعلنو ،الثقافة في إفريقياب بالنهوضوأكد على اهتمام الجزائر  .في مكافحة الفساد

 أمريكي. دوالر 100 000 قدره لفنون والثقافة األفريقية بمبلغل " األولى من جائزة "ميريام ماكيبا

نائب لاوزير الشباب والرياضة في الجمهورية العربية الصحراوية،  الموقر، أحمد الحبيب،شكر السيد  .8

حكومة الجزائرية لالشباب والثقافة والرياضة، لمتخصصة الثانية الفنية اللجنة المكتب هيئة لرئيس األول 

 لدؤوباهنأ الخبراء على عملهم والتحرير. كما للحرية  كرمزعبد العزيز بوتفليقة  فخامة السيدبرئاسة 

ثقافة لشباب واللمتخصصة الثانية الفنية اللجنة ال شكرع الوزاري. وأعمال االجتما الرامي إلى تسهيل

أعمال  حاتفتاوأعلن فيه لخدمة اي كان له شرف توال ةلمكتب السابقهيئة ال الممنوحةالثقة  على والرياضة

 لشباب والثقافة والرياضةل لثةمتخصصة الثاالفنية اللجنة ال

 

 :اإلجرائية المسائل -رابعا 

النصاب مال اكتبعد  :لشباب والثقافة والرياضةل لثةالثامتخصصة الفنية اللجنة ال مكتبهيئة انتخاب  .9

يئة ه وافق االجتماع على، القانوني وعرض اإلجراء االنتخابي من قبل ممثل مكتب المستشار القانوني

 :مكتب اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة للشباب والثقافة والرياضة على النحو التالي

 القطاع الدولة مـاإلقلي بـالمنص

 وزير الرياضة الجزائر اأفريقيشمال   الرئيس 

فريقي النائب األول للرئيس   وزير الرياضة زامبيا الجنوب األأ

 وزير الثقافة نيجيريا اافريقيغرب   النائب الثاني للرئيس 

 وزير الرياضة جمهورية الكونغو اأفريقيوسط  النائب الثالث للرئيس 

 الشبابوزير  أوغندا شرق أفريقيا المقرر

 

 :لشباب والثقافة والرياضةل لثةمتخصصة الثاالفنية اللجنة ال جدول أعمال وبرنامج عمل اعتماد -خامسا  

 .تمت الموافقة على جدول األعمال وبرنامج العمل دون تعديل .10

دور "لشباب والثقافة والرياضةل لثةمتخصصة الثاالفنية اللجنة ل موضوع المناقشات المجموعة حو -سادسا

 :."الشباب األفريقي في بناء ثقافة قوية لمكافحة الفساد

في  ،مديرة الجلسة، مفوضة االتحاد األفريقي للشؤون االجتماعية، قالت سعادة السيدة أميرة الفاضل .11

إن الفساد في إفريقيا كان مشكلة متكررة في العديد من مجاالت مجتمعنا وأنه من المهم ، تقديمها للجلسة

 .دلفساا مكافحة فيالشباب،  ، السيمالضمان مشاركة جميع األطرافوضع استراتيجيات 

احل مروعمليات الجتماع مشاركة الشباب في جميع الرئيسية التي نوقشت في ا ضمن المواضيعمن  .12

 ،برامج بناء القدرات والتدريب الفني ، المشار إليهاومن بين أفضل الممارسات المشتركةالقرار. صنع 

 .وزيادة مؤشرات النزاهة وتمكين الشباب، من مستويات الفسادمما ساعد على الحد 
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اركين لمشاضل، مفوضة الشؤون االجتماعية، السيدة أميرة الفا سعادة شكرت المديرة،، كلمتهافي ختام  .13

 المناقشات مع الهيئاتفي  مشاركةالببتعهدهم والمتحدثين على إسهامهم القيم في موضوع االجتماع، و

 .آفة الفساد في أفريقيااألخرى لمكافحة 

 :لشباب والثقافة والرياضةل لثةمتخصصة الثاالفنية اللجنة ال خبراءتقرير اجتماع  بحث -سابعا

 من قبل مقرر لشباب والثقافة والرياضةل لثةمتخصصة الثاالفنية اللجنة ال خبراءتم تقديم تقرير اجتماع  .14
وكانت  .أجراها الخبراء خالل اليومين الماضيينوقدم المقرر لمحة عامة عن المناقشات التي اللجنة. 

 :كما يليالمشاكل المسجلة 

 :تنمية الشبابفيما يتعلق ب

فريقي إلى االتحاد األ مفوضيةأحاط االجتماع علماً بالتقدم المحرز في تنفيذ ميثاق الشباب األفريقي ودعا  .15

 بابالشإشراك اتحاد رة مسألة كذلك تمت إثا الدول األعضاء. قبل للتصديق عليه من خاصتحديد موعد 

 ي للشباباألفريق وأشار االجتماع إلى أن االتحادفي مختلف أنشطة مفوضية االتحاد األفريقي.  فريقياأل

 بالتالي ليس هناك ما يلزم المفوضية قانونيا بالعمل معه .و. ليس جهاًزا تابعًا لمفوضية االتحاد األفريقي

 :يتعلق بالثقافةفيما 

 :الحظ الوزراء .16

ضرورة تعبئة القارة بأكملها للتصديق على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية بإضافة مواعيد نهائية  (أ

 وفرض عقوبات على عدم االمتثال للمواعيد النهائية ؛

 لجعل المكتبات أكثر شموالً ؛ للمعوقين مرافقتطوير أو دمج المكتبات العامة التي تقدم  (ب

ة عن والتاريخي .الدراسات اللغوية لمركزرى السنوية الخمسين معلومات عن االحتفال بالذكتقديم  (ج

الدول األعضاء قد تمت دعوة و 2018في النيجر في ديسمبر  سيقامالذي  طريق التراث المنقول

 للحضور؛

 2018نوفمبر  30 فيعقده  المقرر، لمجموعة االقتصادية لدول وسط افريقيالاجتماع وزراء الثقافة  (د

 االستراتيجيات الرامية إلى زيادة عدد التصديقات على ميثاق النهضة حولفي برازافيل، الكونغو، 

  ؛ قطاع الثقافةالثقافية األفريقية واحتياجات 

د في الذي سيعق أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهاديعة دول لمجمواجتماع وزراء الثقافة و (ه

 .2019النيجر في نوفمبر 

ي ترعاه اليونسكو ذال، ألفريقيا" واجهة، العرض الذي قدمته الجزائر عن تجربة "مهرجان القارات (و

في  ،التي نظمت في شيربورج. )فرنسا(، في األساس بدعم من المجموعة األفريقية في اليونسكو

مشاركة في لللدولة إلى الدول األعضاء هذه ا وجهته والنداء الذي، لطبعتها األولى، 2018عام 

 .كل عام سينظمالذي و ودعمه، المهرجان

 

 :الرياضةب فيما يتعلق .17

 :الوزراءإن 
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شاركة فيما يتعلق بالموفي أفريقيا .  في برامج مكافحة المنشطات لدورها الريادي بالمفوضية أشادوا (أ

عاب الستضافة األلالمملكة المغربية وجمهورية غانا على وزراء الفي األلعاب الرياضية القارية، وافق 

 على التوالي ؛ 2023و 2019األفريقية في 

كازان  عملفريقي لتنفيذ خطة األوزاري الجتماع الاستضافة ابالتزام جمهورية مدغشقر ب أحاطوا علما (ب

لجميع إلى الرياضة والتربية اوصول و ، حول موضوع "حماية السالمة الرياضة،2019في يونيو 

السالم  حاللإفي مساهمة الرياضة في التنمية المستدامة و وتحقيق أقصى قدر منالبدنية والنشاط البدني 

 "؛
دعم إلى  الدول األعضاء لعاب األولمبية للمعوقين ودعوا جميعألاألفريقية لأنشطة اللجنة  واالحظ (ج

مرة كل  تنظمالتي يمكن أن " ة يفريقاأل"األلعاب  على كذلكفقوا واللمعوقين . كما األنشطة الرياضية 

افة استضبالدول األعضاء على التطوع  واوحث وقينأربع سنوات عشية دورة األلعاب األولمبية للمع

 ؛ 2020األولى في الربع األول من عام  النسخة
لفوز السنغال لب وأشادوا، أهمية العالقات المتناغمة بين أفريقيا والمنظمات الرياضية الدولية الحظوا (د

 .الدول األعضاء إلى دعم السنغال واودع 2022األلعاب األولمبية للشباب لعام بالمناقصة لتنظيم دورة 
 .وازيةالثالث الم الجلساتتوصيات مع على تقرير الخبراء  واوافق .18

 :الشباب والثقافة والرياضة بشأنالمقررات  -ثامنا

  المتخصصة:اللجنة الفنية إن  قضايا تنمية الشبابفيما يتعلق ب تاسعا.

 ا يتعلق بالشبابفيملشباب والثقافة والرياضة ل نيةمتخصصة الثاالفنية اللجنة تنفيذ مقررات المصفوفة حول 

 بمقررات تنفيذ األنشطة المتعلقة عنمفوضية االتحاد األفريقي  الذي قدمتهحيط علما بالتقرير المرحلي ت .19

في  2016يونيو  17و 16يومي  المنعقدة لشباب والثقافة والرياضةل نيةمتخصصة الثاالفنية اللجنة ال

الدول  عن المقررات من قبل بالغاإلإزاء انخفاض معدل  هاقلق تعرب عنإثيوبيا، كما  ،أديس أبابا

 .األعضاء
حول  طريقالطة راميثاق الشباب األفريقي وخ عن رفع التقاريرطلب من الدول األعضاء مواءمة آليات ت .20

 الديموغرافي ؛ العائد
قي كل سنتين عن حالة الشباب األفري التي يتم رفعهالتقاريرلحث الدول األعضاء على تقديم مساهمات ت .21

 تنمية الشباب في القارة ؛ أجندةمن أجل رصد التقدم المحرز في تنفيذ 
 

 2017تقرير عن تنفيذ موضوع العام 

شأن تنفيذ خارطة الطريق ب فياالتحاد األفريقي والدول األعضاء إلى الحفاظ على الزخم  مفوضيةدعو ت .22

 والقاري؛الديموغرافي على المستويين الوطني  العائد
عائد الآليات تنسيق  وضعحث مفوضية االتحاد اإلفريقي والدول األعضاء على تسريع وتعزيز ت .23

ت لالتحاد اإلفريقي في السياسا الديمغرافي لعائدلطريق الالديموغرافي التي من شأنها دعم دمج خارطة 

 امج ؛والبر
 ؛ناديقالصتعزيز هذه ، وعند االقتضاء، تنمية الشبابحث الدول األعضاء على إنشاء صناديق وطنية لت .24
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ستثمارات واال لعائد الديمغرافيلطريق الطلب من الدول األعضاء تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ خارطة ت .25

 ؛الموجودة التقريرمن خالل آليات ، في الشباب
 

 الشباب األفريقي والتقرير عن تنفيذ الميثاق األفريقي بشأن الشباب وضعفيما يتعلق ب

اب على توحيد تعريف مؤشرات تنمية الشب، بالتعاون مع الدول األعضاء، حث مفوضية االتحاد األفريقيت .26

ب ميثاق الشبا بشأنمواءمة الفئة العمرية لجمع البيانات حول الشباب وكذلك ، وأدوات جمع البيانات

 األفريقي؛إعداد التقرير عن وضع الشباب ب فيما يتعلق، سنة( 35-15)األفريقي 
 انطالقا منالشباب األفريقي  وضعالسعي إلنتاج تقرير عن على  مفوضية االتحاد األفريقيشجع ت .27

الدول األعضاء إلى تقديم نفس  دعووتبيانات من الدول األعضاء، حسب االقتضاء، الاإلحصاءات ونظم 

 المناسب؛االتحاد األفريقي لتسهيل إعداد التقرير في الوقت  مفوضية إلىالبيانات 
، يةالمعناالتصال  جهاتطلب كذلك من مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء تقديم الدعم إلى ت .28

 .بهدف تسهيل جمع البيانات على المستوى الوطني
 

 .والمهني وتوظيف الشباب الفنيفريقي للتدريب األعقد الحول 

 دريب الفنيللتوضع خطة عمل للعقد األفريقية لها ؤوشركا المفوضية التي اتخذتهاخطوات بال حيط علمات .29

 الشباب؛ تشغيلوتنظيم المشاريع، وكذلك ، والمهني
لقاري حول للحوار ا منبرول ألالناجح  تنظيمال على اإلنمائيين هامفوضية االتحاد اإلفريقي وشركائ هنئت .30

 ؛جوبأفريكا تالك تنمية المهارات والعمالة تحت مسمى 
هذه  ثحيعقد اإلفريقي مع الدول األعضاء وخطة العمل لل تقاسمطلب من مفوضية االتحاد األفريقي ت .31

 ؛2018على تقديم مدخالت للوثيقة بحلول نهاية نوفمبر األخيرة 
 األعضاء؛انتظار مساهمة الدول في خطة عمل العقد  عتمدت .32
لتعليم اتنفيذ خطة عمل عقد  لصالحمفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء والشركاء للدعوة  تطلب .33

 الخطة الخمسية لالتحاد األفريقي لتمكين الشباب والتدريب الفني والمهني كجزء ال يتجزأ من
ياسات وكذلك تنفيذ الس، وتنقلهاالعاملة  األيديحث الدول األعضاء على االستجابة بسرعة لمشاكل هجرة ت .34

 الرامية إلى مكافحة بطالة الشباب والعمالة الناقصة؛
 

تبادل تعزيز برامج الشباب الطوعية و بشأنالمبادرة و لالتحاد األفريقيالمتطوعين  فيلق الشبابفيما يتعلق ب

 في أفريقيا الشباب

تشجيع العمل التطوعي وخصوصا تطوع الشباب في أفريقيا  الرامية إلىعلى مبادرتها  المفوضية هنئت .35

 في مجال حدد المعايير الدنياي يسياس( توفير إطار 1 طريق:عن  كوسيلة لتمكين الشباب وتطوير القارة

روابط مع مبادرات التطوع الموجودة في الدول األعضاء ال( إقامة 2أفريقيا؛  في لعمل التطوعيا

 فريقياالتحاد األفي المتطوعين الشباب فيلق ( تعزيز تنفيذ برنامج 3 ليمية؛اإلقوالمجموعات االقتصادية 

مهنيين وتدريب ونشر ال باكتتابالمتطوعين في جميع أنحاء القارة الذين يقومون  الشباب وهو مبادرة من -

 الشباب ؛يين قيراألف
ن أجل م االستراتيجية ووثيقةالعمل التطوعي  حولسياسة قارية  مشروعطلب من المفوضية تقديم ت .36

مؤتمر االتحاد  من قبل للبحث-لالتحاد اإلفريقيالمتطوعين  الشباب على فيلق مؤسسيإضفاء الطابع ال
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مفوضية االتحاد ذلك من  طلب باإلضافة إلىتو، 2019تحاد اإلفريقي في يوليو قمة اال خاللاإلفريقي 

 ؛ 2019العمل المؤسسية في عام ستضافة ورشة الالدول األعضاء  توجيه نداء إلىاألفريقي 

دعو الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى تعزيز التزامها بتعزيز العمل التطوعي في أفريقيا من ت .37

 .خالل زيادة التمويل والشراكات وإعداد التقارير من خالل برنامج الروابط التطوعية القارية

حث تو ،االتحاد اإلفريقي فيمتطوعين الاالتحاد األفريقي إلى دمج عملية توظيف  مفوضيةدعو تكما  .38

متطوعين ال الشباب فيلقلبتنظيم الدورات التدريبية المقبلة  التعبير عن اهتمامها علىالدول األعضاء 

لمباشر ادعو كذلك الدول األعضاء إلى توفير التمويل تو.  استجابة لدعوة المفوضية لالتحاد األفريقي

 لمواطنيها لتعزيز مشاركتهم في البرنامج ؛

 مائييناإلنفي متناول الدول األعضاء والشركاء يكون لمواهب القارية ل مجمعحث المفوضية على إنشاء ت .39

 دعو إلى إنشاء آلية رصد للمتطوعين السابقين ؛تو

 ؛هيكلة برامجها التطوعية الوطنية طلب من مفوضية االتحاد األفريقي مساعدة الدول األعضاء في إعادةت .40

 بين استراتيجية األمم المتحدة للشباب والمبادرات القارية لالتحاد األفريقي التآزرحول  .41

إلى تعزيز التآزر بين استراتيجية األمم المتحدة للشباب ومبادرات الجيل غير المحدود  المفوضيةدعو ت

 مواءمة طلبوت ياقريفأفي خطة عمل تمكين الشباب التحاد األفريقي من أجل التعجيل بتنفيذ لللشباب 

 ؛ ةيرقا تيجياتارتساحول  بلشباا لتنمية ةدلمتحا ممألا طرأ

 عمل من أجل تمكين الشباب في أفريقيا الخطة فيما يتعلق ب

خطة التنفيذ أجل من  الخطة الخمسية لالتحاد األفريقي لتمكين الشباب اإلطار المقترح لتطويربحيط علما ت .42

 .الديمغرافي لالتحاد األفريقي للعائدخارطة الطريق ئزركالوفقا و 2063 أجندة ى لتنفيذالعشرية األول
اليونسكو وبرنامج األمم المتحدة ، صندوق األمم المتحدة للسكان، دعو األمم المتحدة )اليونيسيفت .43

التحاد الخطة الخمسية ل ذاآلخرين لدعم عملية تحديد نطاق وتطوير وتنفي اإلنمائيينشركاء الاإلنمائي( و

 ؛ األفريقي لتمكين الشباب
ة الخط) في أفريقيا خطة العمل لتمكين الشباب إعدادحث الدول األعضاء على المساهمة في عملية ت .44

 ؛ (الخمسية لالتحاد األفريقي لتمكين الشباب
 مبادرة يوثكونك أفريكابالنسبة ل

 ةإنشاء مبادر، حكومة رواندا والشركاء المعنيينبالتعاون مع ، طلب من مفوضية االتحاد األفريقيت .45
 ؛بين الشباب ز الروابط وتقاسم المعارف مبادرة قارية تعزنك أفريكا باعتبارها ويوثك

كمنبر لتنسيق األنشطة يوثكنك أفريكا  مبادرة منبرإلى دعم إضفاء الطابع المؤسسي على  المفوضيةدعو ت .46

ً لميثاق الشباب األفريقي و، المبتكرة بين الشباب في الدول األعضاء عائد للخارطة الطريق وفقا

 .الديموغرافي

قات بين للشباب والعال وإضفاء الطابع المؤسسي على المنبر األفريقيدراسة منظمة الشباب في أفريقيا حول 

 واتحاد الشباب التقدميمفوضية االتحاد اإلفريقي 

 واليةتتمتع بدعو مفوضية االتحاد األفريقي إلى إنشاء آلية لمشاركة الشباب على المستوى القاري ت .47

مية منظمات الشباب على المستويات الوطنية واإلقليبين إلنشاء شبكة تعاونية  المسؤولية وتدابيرواضحة 

 ة ؛والدولية ؛ لضمان وجود تيار من المشاركة المنسقة وتعزيز االندماج والمشارك
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دعو المنظمات الشبابية والدول األعضاء إلى االحترام الصارم لميثاق االتحاد األفريقي للشباب فيما ت .48

 يتعلق باألحكام المتعلقة بعمر الشباب األفريقي ؛

 .المؤتمر بشأن إضفاء الطابع المؤسسي على منتدى الشباب األفريقي مقرر على تأكيدالعيد ت .49

نوفمبر لالحتفال بيوم  1للتبادل السنوي للشباب في بر األفريقي كل عام كمنطلب أن يعقد منتدى الشباب ت .50

 .الشباب األفريقي

واقتراح  اتحاد الشباب التقدمي تعاونها مع مكلفة ببحثالتحاد اإلفريقي إلى إنشاء لجنة دعو مفوضية ات .51

 توصيات إلصالحه ؛

 األفريقينموذج االتحاد 

نموذج االتحاد األفريقي عمليات محاكاة  تعزيزطلب من مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء ت .52

 لتعزيز الوحدة، داخل المدرسة وخارجها، تعميم االتحاد األفريقي بين الشبابلوأنشطة أخرى مماثلة 

 عمليات صنع القرار في االتحاد األفريقي ؛ب والتعريفاألفريقية 

 

 الفساد مكافحةدور الشباب في 

ً بالنموذج الجزائري ت .53  ،مشاركة الشباب في مكافحة الفساد من خالل التربية المدنية حولحيط علما

 لتعزيز القيم اإلفريقية ؛، من بين أمور أخرى، واستخدام الفنون

 عزيزت حوليا في أفريق جرتحيط علماً أيضاً بنتائج المشاورات اإلقليمية الشبابية لمكافحة الفساد التي ت .54

 قدرات الشباب في مجال مكافحة الفساد ؛

 حث الدول األعضاء على إنشاء آليات لحماية المبلغين عن الفساد لمكافحة الفساد المستشري ؛ت .55

 

 حولي قانون نموذج لالتحاد األفريقمشروع حول اللجنة الفنية المتخصصة إن  ثقافيةالقضايا فيما يتعلق بال

 الثقافية والتراث الممتلكاتحماية 

 تلالتحاد األفريقي بشأن حماية الممتلكات والتراث الثقافي، وطلبالنموذجي  قانونالوافق على مشروع ت .56

أخرى من أجهزة االتحاد األفريقي، بما في ذلك اللجنة الفنية  يتم تقديمه إلى أجهزة صنع قرارأن 

عضاء دعو الدول األوت .النهائي لالعتمادلعدل والشؤون القانونية ومؤتمر االتحاد اإلفريقي لالمتخصصة 

الراغبة في إقرار قانون االتحاد اإلفريقي النموذجي بشأن حماية الممتلكات الثقافية والتراث إلى القيام 

لممتلكات بشأن حماية الالتحاد األفريقي  حث على استكمال مشروع دليل تطبيق القانون النموذجيتبذلك. 

وال  ،طلب كذلك وضع قوانين أخرى مماثلةتو، الثقافية والتراث الثقافي بغية فهم أحكامه بشكل أفضل

 .سيما فيما يتعلق بوضع الفنانين
 

 لألتحاد األفريقي . 2063مشروع رائد ألجندة ، لمتحف الكبير ألفريقيابالنسبة ل

ة ألفريقيا واتخاذ تدابير عاجل الكبيرحث االتحاد األفريقي والدول األعضاء على دعم إنشاء المتحف ت .57

طاعين بين القالشراكات واللجوء إلى ، لتعبئة موارد االتحاد األفريقي والدول األعضاء على وجه السرعة

نظرا لضيق  ،كبير في أفريقياوتحديد آلياته من قبل اللجنة الفنية واالستشارية للمتحف ال خاصوال العام

 فريقيا ؛ألالميزانية الالزمة إلنشاء المتحف الكبير قيود و الوقت
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طالب بتركيب زخارف أفريقية داخل المتحف الكبير إلفريقيا بحيث يكون أفريقياً بطبيعته ومصدر فخر ت .58

 لألجيال القادمة ؛
و إلى دعيعادة التراث األفريقي إلى وطنه. حول إ التفكيرطلب من الجزائر أن تلعب دوراً قيادياً في ت .59

 فريقيا ومتحف الحضارات السوداء ؛ألإقامة التآزر بين المتحف الكبير 
 االتحاد األفريقي المؤتمر اإلفريقي األول لكتابفيما يتعلق ب

ي ومشروع االتحاد األفريق التحاد األفريقيل يناإلفريقيوافق على إطار عمل المؤتمر األول للكتاب ت .60

لى دعم المبادرة ع علىالدول األعضاء حث تو، الكتاب األفريقيين واألدب األفريقي تعزيز قراءةحول 

 المستويين اإلقليمي والقاري ؛
 

  تقديم استنتاجات المؤتمر الثقافي األفريقي الخامسفيما يخص 

الدول األعضاء والمؤسسات الثقافية  وتدعو على إطار عمل المؤتمر الثقافي اإلفريقي الخامستوافق  .61

عزيز تاألفريقية إلى تنفيذ وتعزيز تنمية االقتصاد اإلبداعي في أفريقيا بما يتماشى مع موضوع المؤتمر "

ية حث على تعزيز الدبلوماسوت، ل االقتصاد اإلبداعي األفريقي" من خالالتحاد األفريقي ل 2063اجندة 

ج التكامل اإلقليمي والتماسك االجتماعي في الدول األعضاء وتوافر السلع الثقافية من خالل تطوير برام

دعو إلى مراجعة خطة عمل االتحاد األفريقي بشأن الصناعات توالسوق العالمية.  فيوالخدمات األفريقية 

 الثقافية واإلبداعية لتشمل النهج المعاصرة لتنمية القطاع اإلبداعي األفريقي ؛

 

 ميثاق النهضة الثقافية األفريقيةتنفيذ دليل بخصوص 

يل المادة من أجل تعد، كدولة طرف في ميثاق النهضة الثقافية األفريقية، رحب بالطلب الذي قدمته ماليت .62

 ،صكوك االتحاد األفريقي األخرى على غرار حتى تكونمن ميثاق النهضة الثقافية األفريقية  35

ً 15خمسة عشر )الحصول على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية حيز التنفيذ بعد  سيدخلو  ؛( تصديقا

لمكلفون الجهود التي يبذلها القادة ارحب بتو ؛ثاق النهضة الثقافية األفريقيةعلى مشروع دليل تنفيذ ميو

 لثقافية األفريقيةسات اومفوضية االتحاد األفريقي ومرصد السيا، بتعزيز ميثاق النهضة الثقافية األفريقية
ق بعد ددول األعضاء التي لم تصدعو التوأعضاء في تنفيذ الميثاق. في تطوير أداة تعليمية توجه الدول 

  .على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية إلى التعجيل بعمليات التصديق الخاصة بها

 

  المكتبات حولالمائدة الوزارية  بشأنوربان بالنسبة لبيان د

يما فبشأن الوصول إلى المعلومات  ةالدول األعضاء إلى نشر وتنفيذ بيان المائدة المستديرة الوزاري دعوت .63

نوب ج في دوربان، ةالمنعقد، التحاد األفريقي وميثاق النهضة الثقافية األفريقيةل 2063يتعلق بأجندة 

شبكات مجال دعو الدول األعضاء إلى استخدام أفضل الممارسات في تكما . 2018في يوليو  أفريقيا

الطابع والمتنقلة التي من شأنها دعم الرؤية ات شجع تعزيز مفهوم مبادرات المكتبوتالمكتبات العامة. 

دعو وت . للمعوقينأكثر شموالً  مرافق توفرحث الدول األعضاء على تطوير مكتبات عامة ت. الفكري

وترجمة الكتب إلى اللغات األفريقية لضمان  لى التعاون مع األكاديمية األفريقية للغاتالدول األعضاء إ

 ،أكبر قدر من الوصول إلى مواد القراءة في البلدان المعنية واستهالك مواد القراءة باللغات األفريقية

 ي أفريقيا؛القراءة العامة والمكتبات ف مجال وتبادل الخبرات في، رقمنة الكتب لألجيال القادمةو
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 يقيين راألف واحفاداليوم الدولي للثقافة األفريقية حول 

 الدولي للثقافة اإلفريقية والمنحدرين من أصل أفريقي لالحتفال باعتباره اليوميناير  24وافق على اعتماد ت .64

طلب من مالي التعاون مع مفوضية االتحاد وت. والمهجر في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  به

ليتم ، قيالمنحدرين من أصل أفري واألفراداألفريقي في تحديد موضوع عام اليوم الدولي للثقافة اإلفريقية 

 الدول األعضاء ؛ إبالغ
توافق على مشروع وثيقة التراث العالمي  .التراث العالمي والتنمية المستدامة حولورقة مناقشة مشروع  .65

من  طلبتالتراث العالمي والتنمية المستدامة و حول مناقشةالورقة على مشروع و .والتنمية المستدامة

الحفاظ و ةتعزيز جل ضمانمن أومفوضية االتحاد اإلفريقي نشره  الصندوق األفريقى للتراث العالمى

 وصيانته.  فريقياألتراث على ال

 التراث في إفريقيا وتدعو حولدعوة الجزائر للعمل  تعتمد الجزائر للتراث األفريقي إجراءإلى  دعوة .66

جمهورية جنوب إفريقيا إلى توسيع التشاور حول العملية وإدراج اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي 

 2ة رحب بإنشاء مركز من الفئتو، من الفئة الثانية والمراكزاللغات بفيما يتعلق  2003غير المادي لعام 
 .تحت رعاية اليونسكو، في الجزائر العاصمة الثقافي غير المادي في أفريقيالصون التراث 

 األكاديمية األفريقية للغاتحول 

متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي ومقرها في  مؤسسةاألكاديمية األفريقية للغات، وهي  بأعمالرحب ت .67

مادي لااللغات األفريقية كأداة للحفاظ على التراث الغني غير  صيانة وتعزيزمسؤولة عن ، مالي، باماكو

 وتطويره. أفريقيا في

في جميع الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي لضمان  حملة التوعية لألكاديمية األفريقية للغات تعتمد .68

ول دمؤتمر رؤساء ال خاللطلب تنظيم حدث جانبي وتالترويج الكامل للغات األفريقية في القارة. 

توافق أيًضا على األسبوع و األكاديمية األفريقية للغات . لحملةارؤية لكأداة  2019والحكومات في يونيو 

يناير كأسبوع اللغات اإلفريقية لجميع الدول األعضاء لالحتفال بفعاليات تطوير  30إلى  24الممتد من 

 وترويج اللغات األفريقية خالل هذه الفترة ؛

 

 الدراسات اللغوية والتاريخية عن طريق التراث المنقولمركز بالنسبة ل

ع دعو إلى وضتو الدراسات اللغوية والتاريخية عن طريق التراث المنقول طلب الدعم المالي لمركزت .69

طلب كذلك حماية التراث وت. الوفاء بمهمته يمكنه منإطار قانوني  بالحصول على لمركزلسمح ي نظام

 التعليمية ؛من خالل دمجه في النظم 

 

 الصندوق األفريقى للتراث العالمىفيما يتعلق ب

ينه من تنفيذ كلتم للصندوق األفريقى للتراث العالمى والمالي الفنيحث الدول األعضاء على تقديم الدعم ت .70

شجع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي لم تلتزم بالمساهمة المالية للصندوق تواليته في القارة. 

 سيما ال، الوزارات المعنية تحسيسدعو الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي إلى وتالقيام بذلك.  على

للتراث  لصندوق األفريقىابشأن أنشطة ، وزارات الخارجية والبيئة والثقافة والشباب والفنون والرياضة
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الحدث  خاللتوعية رؤساء الدول والحكومات على الدول األعضاء  أيضاتحث . في القارة  العالمى

ة ي سيتم تنظيمه من قبل رئيس مفوضيذمنتدى مشاركة المرأة، ال في إطار تنظيمه المقرر الجانبي القادم

االتحاد األفريقي بمناسبة انعقاد القمة الثانية والثالثين لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي في أديس 

 ؛ 2019براير ف 11-10، إثيوبيا، أبابا
 سيقى األفريقية وجوائز المحول 

. فريقيةلموسيقى األاجوائز لاألفريقية مبادرة الدعو جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى دعم ت .71

ة موسيقى األفريقيجوائز اللاستضافة الدورة الخامسة لجمهورية غانا على عرضها  اعرب عن تقديرهت

 ريقيةاألفالموسيقى  لجوائزالمقبلة  الدوراتاستقبال إلى دعو الدول األعضاء األخرى ت. و2018في عام 

اشر لبث المبا على اإلذاعية الوطنية اهمحطاتالتلفزيونية واهمساعدة قنواتالدول األعضاء  من طلبتو .

 الذي يتم تقديمه مجانًا كل عام ؛، سيقى األفريقيةلبرنامج جوائز الم
 

 الموسوعة األفريقية  مشروعحول 

االتحاد األفريقي ومفوضية االتحاد اإلفريقي والمؤسسات الثقافية األفريقية إلى في الدول األعضاء  دعوت .72

على مواصلة عمله إلعداد  الموسوعة األفريقية شجع مشروعتوالموسوعة األفريقية .  دعم عمل مشروع

الموسوعة  مشروع دعمبللجزائر اللتزامها  اهعرب عن امتنانتو الموسوعة. وإطالق الطبعة الرابعة من

خالل تبادل  علمي منية للمشروع وللمساعدة في توفير محتوى دستور اللجنة الفنية والعلمفي  األفريقية

 .لتاريخما قبل او ،والتاريخية ةألبحاث األنثروبولوجيلالمركز الوطني  فيالتي يحتفظ بها  الملفات

 
 رةالقا فيثقافية  نشاء حدائقبالنسبة إل

خبرات تبادل الل برشجع إنشاء منتو وصيانتهحث الدول األعضاء على الحفاظ على تراثنا الطبيعي ت .73

دعو إلى تمويل برامج بناء القدرات إلدارة التأكيدات الثقافية والطبيعية في القارة وتوأفضل الممارسات. 

ثقافية الطبيعية وال المجاالتحماية  دعو أيضا إلىتو . الصندوق األفريقى للتراث العالمىبالتعاون مع 

للعقارات وحماية هذه  ومراعاة الحاجة إلى النزاهة واألصالة من أجل الحفاظ على القيمة العالمية البارزة

 لألجيال القادمة ؛ المجاالت

 حماية حقوق المؤلف للمؤلفين األفريقيينحول 

طنية حول الو قوانينالومراجعة  صياغةدعم اقتراح الجزائر إنشاء اتحاد أفريقي لحقوق المؤلف لتسهيل ت .74

 قوطالب بوضع قانون نموذجي لحقتوحقوق النشر الوطنية الستعادة حقوق الفنانين والمحافظة عليها. 

 .حق المؤلفحول هذا القانون النموذجي  بإعداد مكلفة المؤلف وإنشاء مجموعة عمل

 ثقافيال طابعالذات خرى األنشطة األفعاليات والمهرجانات وفيما بخص ال
يما ال س، حث جميع الدول األعضاء على تبادل المعلومات باستمرار عن مختلف المهرجانات في القارةت .75

ن المهرجان األفريقي للسينما والتليفزيو، والمهرجان االفريقي للموسيقى، وأبوجا في نيجيريا مهرجان

لتعزيز الوحدة ، ألفريقيا نافذةوهو ، ومهرجان القارات المهرجان األفريقي للرقصو، واجادودوفي 

دعو الدول األعضاء إلى توجتماعي والتكامل القاري. األفريقية والدبلوماسية الثقافية والتماسك اال

ومهرجان ، يقيةاإلنسانية اإلفرما منتدى العلوم ال سي، المشاركة في المنتديات الرئيسية والمناسبات الثقافية

 ومهرجان التصوير الذي ينظم كل سنتين في، في داكار الفن األفريقي المعاصر الذي يعقد كل سنتين
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دولي المعرض الو، المعرض الدولي للكتاب في القاهرةو، الجزائر في والمعرض الدولي للكتاب، باماكو

ضاء لدول األعاتدعو ، والسنغال، داء في داكارللكتاب في بوركينا فاسو وإطالق متحف الحضارة السو

التي  المماثلةاريع جميع أنواع المشإلى ألفريقيا "و نافذة، لتقديم دعم خاص للمبادرة " مهرجان القارات

طلب تشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويلها. وال وإقامةالثقافي ألفريقيا  اإلشعاعستسهم في 

 مستمر؛ نحوعلى  وتوزيعهااإلفريقي نشرها  مفوضية االتحادمن أخيراً 
 

 :اللجنة الفنية المتخصصة إن  الرياضة فيما يتعلق بقضايا

 في أفريقيا المنشطاتبرنامج مكافحة بشأن 

دعو جميع الدول األعضاء وأصحاب تمنشطات ورائد في برامج مكافحة الال لدورهاالمفوضية  تهنئ .76

 برامج مكافحة المنشطات في أفريقيا ؛المصلحة والشركاء للتعاون في تنفيذ 
 

 األلعاب األفريقيةحول 

وتقرر  2019وافق على العرض المقدم من المملكة المغربية الستضافة دورة األلعاب اإلفريقية لعام ت .77

تحاد اء في االجميع الدول األعض دعوة والتي بموجبها ستتممن قواعد األلعاب اإلفريقية  7بموجب المادة 

للمشاركة في دورة األلعاب بناء على تعليمات مجلس االتحاد ، المحلية التنظيملجنة اإلفريقي من قبل 

 ؛ 1رياضة دون تحفظللاألفريقي 
 ؛ 2023استضافة األلعاب اإلفريقية لعام توافق أيضاً على عرض غانا  .78
ما في ذلك ب، سية لدورة األلعاب األفريقيةعلى التعديالت المنقحة للقواعد األسا، عالوة على ذلك، وافقت .79

 .52تعديل المادة 
 

 

 

 خطة عمل كازانحول 

عمل كازان في  خطةذ تنفي حولحيط علما بعرض جمهورية مدغشقر استضافة االجتماع الوزاري ت .80

المحددة التالية الثالثة الرئيسية العمل األولوية لمجاالت  إلى منحالدول األعضاء تدعو و .2019يونيو 

 :والطويلبسبب الموارد والقدرات المحدودة على المدى القصير والمتوسط 

 حماية سالمة الرياضة  (1

 لجميع إلى الرياضة والتربية البدنية والنشاط البدني ؛ا لوصولتطوير رؤية عالمية  (2

 مساهمة الرياضة في التنمية المستدامة والسالم ؛ تحقيق الحد األقصى من (3

األغراض تعدد م باعتبارها حدثا رياضيا رسميا"  األفريقية للمعوقيناألولمبية "األلعاب على أيضا توافق  .81

الدول  عين، وتشجوقكل أربع سنوات عشية دورة األلعاب األولمبية للمع يين المشلولينقيرألفالتأهل 

عام  في الربع األول من األولمبية للمعاقين األعضاء على التطوع الستضافة النسخة األولى من األلعاب

 ؛ 2020

                                                           
 .من القواعد األساسية لأللعاب اإلفريقية 7سترسل وفقا للمادة  ةالمملكة المغربية أن الدعو أكدت 1
 األساسية القواعدمن  5أعربت المملكة المغربية عن تحفظاتها على التعديالت على المادة  2



 
STC/YCS-3/MIN/Report 

Page 12 

كهيئة تنسيق مشروعة لجميع القضايا المتعلقة بالرياضة  قينوحيط علماً باالعتراف باللجنة اإلفريقية للمعت .82

 ةرياضيالبنشاط في الحركة  قينواللجنة األفريقية األولمبية للمع ضمان مشاركة ،وبالتالي، للمعوقين

صدقاء من جمعية األو اورابطة اللجان األولمبية الوطنية في أفريقي االتحاد اإلفريقي إلى جانب ةفريقياأل

 .أصل مسيحي

 دوليةالرياضية ال الهيئاتلعالقات مع بالنسبة ل

إلى ضاء الدول األعتدعو و ،الرياضية الدولية والهيئاتعترف بأهمية إقامة عالقات متناغمة بين أفريقيا ت .83

: 
 ؛ملفي نهج عالمي شا، الرياضية الدولية الهيئاتد لضمان تنمية متناسقة للرياضة مع وجهالبذل كل  أ.

 من وحدمفريقيا موقف يكون إلأن على واقتراح المشاركة في تنظيم األحداث الرياضية الدولية  التشاركب. 

 القضايا الرياضية الدولية ؛

 تنظيم األحداث الكبرى. دعم فضال عن ، موال لدعم وتنفيذ السياسات الرياضية الوطنيةاأل توفيرج. 

لى دعم دعو الدول األعضاء إتشيد بالسنغال كأول دولة إفريقية تستضيف األلعاب األولمبية للشباب وت .84

 .السنغال في التنظيم الناجح لأللعاب

 

 لشباب والثقافة والرياضةلالمتخصصة  الفنيةاالجتماع الرابع للجنة انعقاد موعد ومكان  .عاشرا  

يجب و. 2020في عام  لشباب والثقافة والرياضةالفنية المتخصصة لستعقد الدورة العادية الرابعة للجنة  .85

ونيو بحلول يلالستضافة على الدول األعضاء التي ترغب في استضافة االجتماع تقديم طلب رسمي 

 فريقي. أعربتبشان استضافة اجتماعات االتحاد األ التحاد األفريقيا من قواعد 6وفقا للمادة  2019

ية الفنللجنة  الرابع االجتماعا بتنظيم مكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا عن اهتمامه

حديد المكتب وت هيئة العمل مع المفوضية، وطلب الوزراء من لشباب والثقافة والرياضةالمتخصصة ل

 .2019لمكتب في عام ا لهيئة االجتماع المقبل عقد مكان

 

 الجلسة الختاميةحادي عشر. 

ضاء الوزراء والدول األع، أميرة الفاضل السيدة سعادة، لشؤون االجتماعيةامفوضة شكرت ، في كلمتها الختامية

وهنأت جميع المشاركين على المناقشات المثمرة والعمل الذي تم إنجازه ، والشركاء الحاضرين في االجتماع

فيذ مثل تن بفضلعلى أنه  وأكدتشباب والثقافة والرياضة. من اتخاذ قرارات حاسمة في قطاعات ال مكنوالذي 

القتصادية او هذه القرارات ستتطور القطاعات إلعطاء الشباب في القارة وسيلة للمساهمة في التنمية االجتماعية

  .للقارة والثقافية

ة الثالثة المتخصصالفنية للجنة ا مكتبهيئة  رئيس، محمد حطابالسيد الجتماع سعادة ل االختتام الرسميأعلن 

وشكر  .ووزير الشباب والرياضة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لشباب والثقافة والرياضةل

ماع منح الجزائر الفرصة الستضافة االجتعلى االتحاد األفريقي  مفوضيةمشاركتهم في االجتماع وعلى الوزراء 

لدعم  ةخبالمكتب المنتهيئة  لىإالشكر تقديم وختم ب، الجتماعلضمان نجاح ا ةالفني اتالقاري وتقديم التوجيه

 .المداوالت
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 مشروع مقرر

 االجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة بشأن

 

 إن المجلس التنفيذي:

أكتوبر  25 - 21االجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة من  يرحب بنجاح انعقاد

 في الجزائر العاصمة، الجزائر؛ 2018

 :يعتمد ما يلي

خطة العمل للعقد اإلفريقي للتدريب الفني والمهني والتدريب في مجال تنظيم المشاريع وتوظيف  •

اعدة للتنفيذ الكامل لخطة عمل العقد وإدماجها في خطط ، ويطلب أن تقوم الدول األعضاء بالمسالشباب

 .للشباب التعليم والتدريب الفني والمهنيالتوظيف و

نع . يطلب تقديمه إلى أجهزة صالقانون النموذجي لالتحاد األفريقي لحماية الممتلكات الثقافية والتراث •

ة صصة للعدل والشؤون القانونيالسياسة لالتحاد األفريقي األخرى بما في ذلك اللجنة الفنية المتخ

 ومؤتمر االتحاد األفريقي العتماده نهائياً؛
قية يشيد بجهود مناصري ميثاق النهضة الثقافية األفري دليل تنفيذ 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.
" باعتبارها حدثًا رسميًا متعدد الفعاليات الرياضية للرياضيين اإلفريقيين األلعاب اإلفريقية للمعوقين"  •

سنوات في مرحلة ما قبل األلعاب األولمبية للمعوقين ويشجع الدول األعضاء المعوقين يقام كل أربع 

 .2020على التطوع باستضافة الدورة األولى من األلعاب اإلفريقية للمعوقين في الربع األول من عام 

 

 

 

 حول خطة العمل األفريقية لتمكين الشباب.
االتحاد األفريقي بالتعاون مع الشركاء إلى التعجيل بوضع خطة العمل األفريقية لتمكين  يدعو مفوضية

وخارطة طريق للعائد الديمغرافي لالتحاد اإلفريقي ودعم الدول  2063الشباب من أجل تنفيذ أجندة 

 األعضاء في تنفيذها.

يذ ميثاق تماشى مع مؤشرات تنفاألعضاء إلى تقديم تقرير كل سنتين عن تنمية الشباب بما ي يدعو الدول

 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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أنه شالمفوضية إلى وضع إطار توجيهي لتحديد المعايير الدنيا للعمل التطوعي في أفريقيا من  يدعو

تعزيز التزام الدول األعضاء بمساندة العمل التطوعي للشباب وتبادل المبادرات في القارة من خالل 

 زيادة التمويل والشراكات وإعداد التقارير؛

 

  في مجال الشباب
يوث ُكنكت  من مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع حكومة رواندا والشركاء المعنيين إنشاءيطلب 

درة قارية تعزز الروابط الشبابية وتبادل المعرفة. وسيقود المبادرة محور إداري تستضيفه آفريكا كمبا

 .دولة عضو

 

 بشأن األلعاب األفريقية.

من  7ويقرر أنه وفقا للمادة  2019المملكة المغربية تستضيف دورة األلعاب اإلفريقية لعام  يقر أن

ألعضاء في االتحاد اإلفريقي من قبل اللجنة المنظمة قواعد األلعاب اإلفريقية، ستتم دعوة جميع الدول ا

المحلية، لجنة تنظيم األلعاب األفريقية للمشاركة في األلعاب بناًء على تعليمات مجلس االتحاد اإلفريقي 

 .3الرياضي دون شروط

  .2023بأن جمهورية غانا تستضيف دورة األلعاب األفريقية  يقر كذلك

 

                                                           
 من القواعد األساسية لأللعاب اإلفريقية 7الدعوة وفقاً للمادة أبرزت المملكة المغربية أنه سيتم إرسال   3 
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