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 لأللعاب األفريقية الحادية عشرة المقررضيرات التح وضع
 في جمهورية الكونغو، تنظيمها في برازافيل

 5102في سبتمبر 
 ()بند اقترحته جمهورية الكونغو

 
 مذكرة مفاهيمية

 
مؤتمر االتحاد األفريقي قرر المجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي، توصية بناًء عمى  -3

يوليو  52و 52ي م، خالل دورتو المنعقدة يو ضةلموزراء المسؤولين عن الرياالرابع 
عمى حل المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا، والقيام وافقة جان، المدفي أبي 5330
 فيما يتعمق باأللعاب األفريقية: ،بما يمي

صول لعاب األفريقية إلى مفوضية االتحاد األفريقي التي ترث األنقل ممكية األ -
 والخصوم؛

دارة - إلى الشريكين الفنيين المتمثمين في جمعية  ةاأللعاب المذكور  إسناد تنظيم وا 
 االتحادات الرياضية األفريقية. رابطةألفريقيا، و المجان الوطنية األولمبية 

وىي الدورة التي  ،، وقع مضيفو األلعاب األفريقية الحادية عشرةفي ىذا الصدد  -5
في  5332نوفمبر  50في ألولمبية األفريقية، ا لأللعاب تصادف الذكرى الخمسين

عمى ، الذي جمع كل الشركاء في األلعاب خالل االجتماع المشترك األول ،برازافيل
، التي 5332لبرازافيل  باستضافة وتنظيم األلعاب األفريقية ةالمتعمق يةبروتوكول االتفاق

 .5332سبتمبر  31إلى  2ستجري من 
تسمح سو طراف المعنية، تم إعداد الجدول الزمني لألنشطة التحضيرية من قبل األ -0

مفوضية االتحاد األفريقي، من خالل المجنة الفنية تي ستقوم بيا الرصد العممية 
 . منتظمةفي ىذا الشأن بصفة  المحرز التقدمقييم ت، بلأللعاب األفريقية
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تنظيم ىذه األلعاب وتعبئة جميع البمدان األفريقية لممشاركة بشكل فعال في  في إطار -2
منتظم في مقر االتحاد إجراء تقييم فضل من الم لعاب،ى الخمسين لألالذكر االحتفال ب

في  لدول التي ستشارك وفودىا في ىذه التظاىرةااألفريقي بغية تقديم المعمومات إلى 
 .5332برازافيل في 

في جدول أعمال المجمس التنفيذي، باإلطالع عمى نتائج  سيسمح إدراج ىذا البند -2
المتعمق  ،5332نوفمبر  31إلى  31عقد في برازافيل، من االجتماع الفني الثاني المن

الرياضية، الفروع ، السيما عدد تقديم التوجييات الكبرى حول التنظيم العممي لأللعابب
دعم ، وكذلك التوصيات لرياضةالخاصة بكل  اعتماد النظم العامة والنظم الفنيةو 

  .الخمسينكرى الذاالحتفال بالخاصة بدورة الجاح من أجل ننغو و الك

- 
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