
تقرير وقرارات الدورة

 ٣٠/١/٢٠٠١لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب القاهرة  )٢٤(تقرير وقرارات الدورة 
 

المتخذ بدورته  )٢٧(وتنفيذاً لقرار المجلس رقم  النظام األساسي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، من )٥(استناداً إلى  نص المادة :ً أوال
بمقر  )٢٤(وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماعات دورته العادية  لدعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية،عقد مجلس ، وتلبية )٢٣(العادية

نائب الرئيس العام للرئاسة العامة  -العزيز  نواف بن فيصل بن فهد بن عبد /لجامعة الدول العربية برئاسة صاحب السمو الملكي األمير  األمانة العامة
)األسماء مرفق قائمة (السعودية وحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس والوفود المرافقة  لرعاية الشباب بالمملكة العربية

المكتب التنفيذي رحب  وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية ، رئيس -علي الدين هالل  /الدكتور افتتحت أشغال المجلس بكلمة معالي:ثانيًا
معبراً عن سعادته بوجودهم على أرض مصر متمنياً لهم طيب اإلقامة وأمالً أن يحقق  في مستهلها بأصحاب المعالي والسمو الوزراء والوفود المرافقة

 . ) مرفق نص الكلمة (الوزراء األهداف المرجوة منه  مجلس

أصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس والوفود المرافقة  رئيس الدورة كلمة حيا فيها -نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز  /ألقى سمو األمير ثم
والرياضة العرب آمالً أن  العامة لجامعة الدول العربية على جهودها في سبيل تعزيز ودعم مجلس وزراء الشباب ، كما تقدم بالشكر إلى  األمانة

 .) مرفق الكلمة (التي تعزز من مسيرته  يتوصل المجلس في هذه الدورة إلى  اتخاذ القرارات الصائبة

االجتماعية ، نقل خاللها تحيات وتقدير معالي  األمين العام المساعد ، رئيس اإلدارة العامة للشؤون - سويدان ضوعلي /سعادة السفير  ثم اخذ الكلمة
فيصل بن عبد العزيز  نواف بن /األمين العام للجامعة وتمنياته ألعمال المجلس بالتوفيق كما هنأ سمو األمير - أحمد عصمت عبد المجيد /الدكتور

 لجلسات هذه الدورة موجهاً التحية والتقدير للشباب الفلسطيني في انتفاضته الباسلة، على رئاسته لهذه الدورة معبراً عن ثقته التامة في حسن إدارته

 )مرفق نص الكلمة( .المناسبة  متطرقاً إلى  مواضيع جدول أعمال المجلس آمالً أن يتوصل المجلس إلى  اتخاذ القرارات

 أعماله بإقرار مشروع جدول األعمال وكان من أهم بنوده بدأ المجلس جلسة:ثالثًا

 . تقرير األمانة الفنية بين دورتي المجلس -١

 .للمكتب التنفيذي )٣٨(تقرير وتوصيات الدورة  -٢

 .تعديل نظم ولوائح مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب -٣

 . تطوير وثيقة السياسة العربية للشباب والرياضة -٤

 . مقترحات الدول العربية في مجالي الشباب والرياضة -٥

 . توصيات اللجنة الفنية الرياضية المعاونة للمجلس -٦

 . إحالة بعض المواضيع على اللجنة الفنية الشبابية -٧

 . إقامة أنشطة شبابية مصاحبة للقاءات الرياضية -٨

 . الدولية التي ليس لها اتحادات عربية الرياضاتتنشيط بعض  -٩

 . طلب الدعم المالي لبعض الهيئات -١٠

 . دعم وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية -١١

 . منتدى الشباب العربي -١٢

 يوم الشباب العربي االحتفال -١٣

 . العربية مكافحة المنشطات في الرياضة -١٤

 . الرياضية العربية مشاركة الفرق العربية في البطوالت -١٥

 .التنفيذي شكر وتقدير لمعالي رئيس المكتب -١٦

 .للمجلس )٢٤(نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز رئيس الدورة  /شكر وتقدير لصاحب السمو الملكي األمير -١٧

 -: وفي نهاية اجتماعاته اتخذ المجلس القرارات التالية:رابعاً
 بشأن تقرير األمانة الفنية بين دورتي المجلس)١(قـــرار

 (24) مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته

الشباب والرياضة  تقرير األمانة الفنية عن أنشطتها بين دورتي المجلس تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء بعد إطالعه على مذكرة األمانة الفنية المتضمنة
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 العرب ، وعلى توصية المكتب التنفيذي،

  وبعد المناقشة ،

 

 قرر
 . قرارات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تقديم الشكر إلى  األمانة الفنية على جهودها المميزة في سبيل تنفيذ -١

 . البرنامج المرفق ألنشطة األمانة الفنية إعتماد -٢

 

 .مستوى جامعة الدول العربية تشجيع تنظيم اللقاءات والتجمعات الرياضية العربية لألطفال على -٣

الباحثين العرب على أن تخصص المبالغ  الشباب والرياضة العرب إقامة الندوات العلمية الخاصة برياضة األطفال بمشاركة أن يتبنى مجلس وزراء -٤
 . البحوث والدراسات الالزمة لها المالية الالزمة لتنظيم هذه الندوات وإعداد

لدمجهم في مجتمعهم ويتم ذلك بالتنسيق  االحتياجات الخاصة من األطفال العرب واعتبار النشاط الرياضي وسيلة تربوية ناجحة زيادة االهتمام بذوي-٥
 . مع الجهات العربية المختصة

 -اليونسكو -اليونيسيف  (باالتصال بالمنظمات التابعة لألمم المتحدة مثل  أن يقوم رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب -٦
الكوادر البشرية المؤهلة في تطوير رياضة الطفل  من اجل االستفادة من إمكاناتها في المساعدة في تنظيم األنشطة وتدريب )العالمية  منظمة الصحة

 . العربي

 . العربي تشجيع المستثمرين العرب للتوجه باستثماراتهم نحو مجاالت رياضة الطفل -٧

على  العرب بأن يعتبر ندوة رياضة الطفل العربي من أنشطته الدورية وحث جميع الدول العربية التمني على مجلس وزراء الشباب والرياضة -٨
 .المشاركة في هذه الندوات

 .برياضة الطفل ومعاهد التربية الرياضية من اجل إعطاء أهمية مميزة لبحوثها ودراساتها المعنية مخاطبة جميع كليات -٩

من ممارسة  العربية من اجل أن توجه بضرورة توفر أماكن وساحات وفضاءات في كل روضة ليتمكن الطفل مخاطبة منظمة المدن والعواصم -١٠
 . أنشطته الرياضية والحركية

 . الطفل الشباب والرياضة في الدول العربية إلنشاء وحدات خاصة أو إدارات فرعية تعني برياضة دعوة وزارات -١١

 .الرياضي العربي واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بممارسة األطفال للنشاط التأكيد على ما ورد في ميثاق حقوق الطفل -١٢

 :كالتالي ٢٠٠١الطفل العربي والتي ستعقد في دولة قطر عام  أن تكون محاور الندوة الثانية لرياضة -١٣

 تأهيل المدرسين والمدرسات العاملين مع األطفال -أ

 والرياضية .األدوات واألجهزة الخاصة بالعاب األطفال  -ب

 . كيفية االستفادة من المنشآت الشبابية في رياضة الطفل -ج

الرياضية  وزراء التربية والتعليم في الدول العربية للتأكيد على االهتمام بزيادة حصص التربية مخاطبة وزراء الشباب والرياضة العرب ونظرائهم -١٤
 .في المدارس

 . العلميــة وحث الدول العربيــة لتخصيص مخصصـات مالية لألبحاث تشجيع إقامــة الندوات -١٥
 بشأن اللقاء الجهوي لمديري الرياضة في الوطن العربي

 اللقاء الجهوي لمديري الرياضة في الوطن العربي : أوال

 توصي

 البدنية في مجال التربية -أ

 .مستوياته في الوطن العربي والرياضية والثقافية األولمبية جزءاً ال يتجزأ من مناهج التربية والتعليم بتعدد يجب أن تكون برامج التربية البدنية -١

 . التربية البدنية في المدرسة التأكيد على زيادة حصص -٣

 . سنوات )٦-٤(البدنية لألطفال من قبل المرحلة اإللزامية في التعليم  االهتمام بالتربية -٤

 تحسين التجهيزات واألدوات لتوفير أفضل الظروف وانسبها لتدرس مادة التربية الدعوة إلى  تحسين مستوى دروس التربية البدنية والرياضية مع -٥

Page 2



تقرير وقرارات الدورة

 .البدنية

للدارسين خاصة في  الرياضية ووزراء التربية والتعليم في إعادة النظر في البرامج والمناهج التي تعطي الطلب من جمعية كليات ومعاهد التربية -٦
 .إخضاعهم لبرامج متخصصة سنوات تخريجهم مع وضع برامج إعادة تأهيل للمتخرجين من خالل

وطنية للرياضة المدرسية خاصة  في الدول العربية العمل والتنسيق مع وزراء التربية والتعليم من اجل إنشاء اتحادات دعوة وزراء الشباب والرياضة
 . اآلن في الدول العربية التي لم تنشئ مثل هذه االتحادات حتى

 فيما يخص الرياضة

بتطوير التربية البدنية واألنشطة الرياضية وحث الدول العربية التي لم تصدر  الطلب من الدول العربية العمل على تحديث تشريعاتها في ما يتعلق -١
 . التشريعات العمل على إصدارها مثل هذه

 . المدخل الحقيقي لرياضة القمة المدرسية والجامعية وإنشاء المالعب وتوفير كل الوسائل والسبل للنهوض بها بوصفها االهتمام بالرياضة -٢

 . فترة عشر سنوات وزراء الشباب والرياضة العرب بوضع خطط مرحلية لألنشطة الرياضية العربية بحيث تغطي التمني على مجلس -٣

 .لألنشطة الرياضية الرياضية بوصفها خير واق له من أمراض هذا العصر الناتجة عن عدم ممارسة الشباب تشجيع الشباب لممارسة األنشطة -٤

 . والعملية إلعداد كوادر قادرة على العمل االهتمام بالكراسات العلمية -٥

 . ) المعاقين (برياضة ذوي االحتياجات الخاصة  االهتمام -٦

 . االهتمام بالرياضة للجميع -٧

 . التمويل الذاتي للرياضة التنافسية لقطاع البطولة الدعم المالي لألنشطة الرياضية لضمان سير الرياضة وتقدمها مع تشجيع إيجاد مصادر زيادة -٨

والمؤسسات ذات العالقة من اجل وضع تشريعات تسمح بمساهمة رجال األعمال  تشجيع وزارات الشباب والرياضة على التنسيق مع جميع الهيئات.٩
 .الرياضية بما ال يحول الرياضة عن أهدافها الحقيقية في دعم الحركة

 بالتربية البدنية والرياضة الندوة الدولية الثالثة للوزراء والموظفين السامين المكلفين:ً ثانيا

 . ١٩٩٩ديسمبر  ٣نوفمبر  30 ( االورجواي -بونتادانستي

  . بتوصيات الندوة اخذ العلم واإلحاطة

 مجالي الشباب والرياضة بشأن مقترحات الدول العربية في
 . الخاصة بإعداد وتأهيل القيادات الرياضية تفعيل دور المعاهد العربية -١

 . الرياضي مركز عربي للدراسات والمعلومات المرتبطة بالعلوم الرياضية واالهتمام بالبحث العلمي إنشاء -٢

وضع  الدول العربية بالفعاليات الرياضية التي يقرها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مع إجراء البحوث والدراسات التي تقيم مشاركات -٣
 .المقترحات الخاصة بمعالجة أسباب العزوف عن هذه المشاركة

 . زيادة االهتمام بالناشئين في األلعاب الرياضية الفردية والجماعية -٤

 .الرياضية العربية تشجيع مشاركة المرأة في األنشطة الرياضية والدورات -٥

 . بين وزارات الشباب والرياضة أو من في حكمها بالدول العربية تبادل الخبرات الرياضية واإلدارية -٦

 . زيادة دعم جامعة الدول العربية للدورات العربية الرياضية -٧

 .المفاهيم واألهداف الرياضية بما يواكب التطور العلمي الحالي في هذا المجال تحديد العوامل والوسائل التي قد تساعد على تحسين وتطبيق -٨

 .والمالية الرياضية على نطاق الوطن العربي والبحث عن أوجه القصور فيها لمعالجتها إعادة تقييم ومراجعة النظم واللوائح الفنية اإلدارية -٩

 األنشطة الرياضية وتوفقها الزمني بالتنسيق بين الدول العربية وتحديد نسبة استفادة إعداد وتطبيق ودراسة جدوى حول مدى فعالية برامج -١٠

 .المشاركين مقارنة باألرقام القياسية على المستوى اإلقليمي والقاري والدولي

 . العربية وإقامة الندوات الخاصة بتبادل الخبرات تشجيع اللقاءات الثنائية وتفعيل البروتوكوالت بين الدول -١١

 . توثيق األنشطة والبطوالت والدورات العربية -١٢

 .عقداً للرياضة المدرسية في الوطن العربي ٢٠١٠-٢٠٠١العقد من عام  اعتبار -١٣

 -:وإعادته لألمانة على أن يتضمن اآلتي تكليف األمانة الفنية بإعداد استبيان يوزع على الدول العربية لملئه -١٤

 . الرياضية التي تملكها الدولة ونوعيتها عدد المنشآت -أ
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 . المنشأة وسعتها االستيعابية حجم-ب

 .القانونية لهذه المنشأة توافر الشروط -ج

 .اإللكترونية والمواصفات الدولية األولمبية مدى توفر المعدات واألجهزة-د

  . األندية وعدد المنخرطين الممارسين للرياضة في هذه األندية عدد-هـ

 بشأن تعديل بعض بنود الئحة الدورات الرياضية العربية
 ) "١"مرفق رقم ( .المرفقة  اعتماد الالئحة األساسية للدورات الرياضية العربية بالصيغة

 للمصطلحات الرياضية بشأن المعجم العربي
 )٣٨(الشباب والرياضة العرب في دورته  المكتب التنفيذي لمجلس وزراء-

 . أمين عام االتحاد العربي لأللعاب الرياضية -عثمان محمد أسعد  /بعد استماعه إلى  مداخلة األستاذ -

 وإيماناً من المكتب بأهمية توحيد المصطلحات-

 وبعد المناقشة

 يوصي

 .كمبيوتر تسهيالً لتحديث هذه المصطلحات بما يتناسب وتطور الحركة الرياضية إعادة طباعة المعجم العربي للمصطلحات الرياضية على ديسكات

  . االتحاد العربي لأللعاب الرياضية لتقدير قيمة التكلفة لعرضها على المجلس وتقوم األمانة الفنية للمجلس بعمل االتصاالت الالزمة مع

 بشأن المنشطات
 . األثر في إنجاح أعمالها وزراء الشباب والرياضة العرب على الدعم الذي قدمه للجنة المنشطات والذي كان له كبير شكر مجلس -١

الرياضيين العرب وخاصة ما قامت  للقائمين على هذه اللجنة لما بذلوه من جهود متواصلة في سبيل مقاومة المنشطات بين تقديم الشكر والتقدير -٢
الهاشمية والعديد  الجمهورية اللبنانية والدورة العربية الرياضية التاسعة في المملكة األردنية به من جهد خالل الدورة العربية الرياضية الثامنة في

  . من الندوات التي نظمتها في أكثر من بلد عربي

 الشباب والرياضة العرب بشأن تقرير وتوصيات اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء
 )٢٤(العرب في دورته  مجلس وزراء الشباب والرياضة

 اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، بعد إطالعه على تقرير وتوصيات-

 وعلى توصية المكتب التنفيذي،-

 وبعد المناقشة ،-
 قـــرر

 . الشبابية على جهوده المشكورة التي بذلها خالل ترأسه أعمال اللجنة رئيس اللجنة -محمد بن عيد آل ثان  /تقديم الشكر إلى  معالي الشيخ -١

 . إعتماد توصيات اللجنة بصيغتها التالية -٢
 بشأن توصيات منتدى الشباب العربي األول

 . الدول العربية المشاركة في أشغاله تؤكد اللجنة على أهمية استمرار إقامة هذا المنتدى دورياً ومطالبة كافة -١

عليها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب  ويوافق ٢٠٠١الثاني للشباب العربي في الدولة العربية التي ترغب في استضافته عام  يقام المنتدى -٢
 :التالية وتكون محاور المنتدى الثاني ضمن المحاور

 . التنمية العربية العمل التطوعي الشبابي وأهميته في -أ

 . الشباب والعولمة-ب

 . المهارات المطلوبة للقيادات الشبابية العربية للقرن الجديد-ج

 . ماذا يريد الشباب-د

 . القدس تاريخ وحضارة-هـ

 

 . الشباب الهامة ،أسبابها وآثارها وإيجاد الحلول الجذرية لها تفعيل دور المراكز العلمية للبحوث والدراسات لتحديد قضايا -٣
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من العالج مع تفعيل المشاركة العربية في المؤتمرات والمنظمات  إعداد برامج ثقافية واجتماعية ورياضية مشتركة للمدمن التائب بعد خروجه-٤
وضرورة دعم دور المنظمات والهيئات  بقضايا مكافحة المخدرات وظاهرة العنف في أوساط الشباب من خالل حضور عربي مكثف الدولية المهتمة

 . المخدرات والمؤسسات العربية التي تهدف وتعمل على مكافحة

يعود عليهم بالنفع  المشاركة في كافة األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية لشغل أوقات الفراغ مما توظيف واستثمار طاقات الشباب من خالل -٥
 .والخير على بالدهم ومجتمعهم

وإيضاح األخطار المحدقة بهم ، وإبراز دور الشباب في تطوير  إنتاج برامج توعية وتثقيف مشتركة تليفزيونية تهدف إلى  زيادة الوعي بين الشباب -٦
 . بالدهم

 لمناقشة المشاكل الشبابية ولإلطالع على آخر البحوث والدراسات التي تعالج المشكالت تكثيف الزيارات واللقاءات الشبابية في الدول العربية -٧

 .والظواهر الشبابية

 . الشبابية بما يتناسب والتراث العربي والدين اإلسالمي توظيف التكنولوجيا في األنشطة -٨

 . المتحدة ومنظماتها المتخصصة المعنية بقضايا الشباب والتنمية دعم ومساندة تمثيل الشباب العربي في المنظمات الدولية التابعة لألمم -٩

 . على معالجة مشاكل الشباب وقضاياهم مخاطبة وزراء الشؤون اإلسالمية والدينية والتربية والتعليم بالتركيز -١٠

 . يوليو من كل عام لنشر رسالة إعالمية شبابية ٥يوم الشباب العربي الموافق  االستفادة من -١١

  .توجيهات تربوية تتناسب والتنشئة العربية السليمة التي نتمناها زيادة البرامج الخاصة باألطفال على أن تتضمن هذه البرامج -١٢

 بشأن إستراتيجية عربية لرعاية الشباب في الوطن العربي
والرياضة أو من في حكمها من خالل تخصيص الموازنات المناسبة لتحقيق خطط وبرامج  التمني على الدول العربية بدعم وزارات وهيئات الشباب -١

 . . الشباب رعاية

 .المتعلقة برعاية الشباب وإتاحة الفرصة أمامه في تخطيط وتنفيذ هذه الخطط إشراك الشباب في وضع الخطط والبرامج -٢

 . بإستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب العربي أن تقوم الجهات المسؤولة عن الشباب في الدول العربية -٣

الحديثة وتشجيعهم على العمل المهني التطوعي  وحماية حقوق الشباب في التعليم والعمل مع تزويدهم بالمعلومات ومهارات االتصال تعزيز -٤
 . العائد االقتصادي والمردود االجتماعي في الوطن العربي استثمارا لطاقاتهم وإمكاناتهم بما يحقق

تساعده في إقامة مشاريع إنتاجية، كما تقوم بالمساهمة في حل مشكلة  أن تقوم صناديق التنمية في الدول العربية بتقديم قروض ميسرة للشباب -٥
 .الشبابي اإلسكان

 . وبنوك المعلومات الخاصة بالشباب في كل دولة عربية وتوظيفها في التخطيط المستقبلي التأكيد على أهمية توفير قواعد البيانات -٦

 .وتقنيات العصر واهتماماته تحديث أساليب العمل والبرامج الشبابية بما يتفق -٧

 . العامة والخاصة لتقديم المساهمة المطلوبة في تمويل البرامج والمشاريع الشبابية دعوة الشركات والمصارف -٨

السياسة  وخاصة ما يتعلق بإستراتيجية الشباب إلى  اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وثيقة تكليف األمانة الفنية بإحالة ما تبقى من توصيات -٩
 .السياسة العربية والرياضة العربية للشباب والرياضة لالستفادة منها عند وضعهم التعديالت المناسبة على

 العربية المملكة األردنية الهاشمية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر :بشأن مقترحات آل من
 . إعداد برامج معاهد ومراكز إعداد القادة في الوطن العربي فتح المجال أمام الشباب العربي للمشاركة في -١

تبادل الوفود الشبابية العربية خاصة في إتفاقات ثنائية بين الدول  حث الدول العربية على تشجيع السياحة الشبابية في الوطن العربي وزيادة -٢
 . العربية

استمرار إقامة معسكرات العمل العربي التطوعي بشكل دوري مع تقديم الدعم  التمني على مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أن يحرص على -٣
  . الالزم لها

 بشأن إعداد خطة عمل للدراسات والبحوث
 /منبه العلمي ، الدكتور /عبد الرحمن السيار ، السيد  /خالد المال ، الدكتور  /مسعد عويس ، السيد /تكليف كل من السادة أعضاء اللجنة الدكتور

الخطة محددة األهداف واإلجراءات والبرامج التي  بوضع خطة عمل لحصر الدراسات والبحوث في الوطن العربي ، تكون هذه -طه المحادين  حسين
 . الخطة يمكن من خاللها تحديد أهداف هذه
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  . وتعرض على المجلس في اجتماعه القادم

 بوصفه عام العمل التطوعي 2001 بشأن إعداد ورقة عمل تتضمن أنشطة العمل التطوعي لعام
أن تعرض هذه الورقة على  عاما للعمل التطوعي ، على ٢٠٠١عضو اللجنة بإعداد ورقة عمل حول اعتبار عام  -عويس  مسعد /تكليف الدكتور

  . اللجنة في اجتماعها القادم

 العربية المميزة بشأن حفل تكريم الموهوبين من الشباب العربي أو القيادات الشبابية
 . العربية بتزويدها بما لديها من ضوابط ومعايير التكريم تكليف األمانة الفنية بمطالبة الدول -١

 . بما يصلها من الدول العربية تقوم األمانة الفنية بوضع مشروع الضوابط ومعايير التكريم باالستفادة -٢

المكتب التنفيذي في  اللجنة في اجتماعها القادم من اجل دراسته ووضعه في صيغته النهائية تمهيدا لعرضه على يعرض هذا المشروع على -٣
  . اجتماعه القادم

 األآاديمية العربية اإلفريقية للرياضة والمعهد العربي إلعداد القادة بشأن
 )٢٤(مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته

 . األكاديمية العربية اإلفريقية للرياضة والمعهد العربي إلعداد القادة بعد إطالعه على مذكرة األمانة الفنية المتضمنة تقاريرها حول-

 .وعلى توصية المكتب التنفيذي-

 .وبعد مناقشة الموضوع مناقشة مستفيضة-
 قــــرر

 : المكتب التنفيذي وعضوية ممثلي كل من تشكيل لجنة برئاسة معالي رئيس -١

 . المملكة المغربية - الجماهيرية العظمى -جمهورية مصر العربية  -دولة قطر  -دولة فلسطين  -السعودية  المملكة العربية

مهامهما ، (القادة من حيث  تقييميه عن وضع كل من األكاديمية العربية اإلفريقية للرياضة والمعهد العربي إلعداد تكلف هذه اللجنة بإعداد دراسة -٢
 . لألهداف المرجوة من إنشائهما ومدى تحقيقهما )اختصاصاتهما، نظامهما األساسي ، أنشطتهما

والرياضة العرب بدورته  إعداد الدراسة خالل ستة أشهر من تاريخ إقرار هذه التوصية من قبل مجلس وزراء الشباب تنتهي هذه اللجنة من -٣
 القادمة

 
٢٠٠٣ بشأن الدورة العربية الرياضية العاشرة الجزائر

 وفدها إلى  جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ، بعد إطالعه على التقرير المقدم من األمانة الفنية حول زيارة-

 وعلى توصية المكتب التنفيذي،-

 . وبعد المناقشة-
 قـــرر

التي قدمتها إلى  وفد األمانة الفنية  تقديم الشكر والتقدير إلى  الجهات المختصة في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية على التسهيالت الكبيرة -١
 . طيلة زيارته إلى  الجزائر

المختصة في جمهورية الجزائر بما يبشر بإقامة دورة عربية رياضية  أبدى المكتب ارتياحه للتجهيزات والمنشآت الرياضية المتوفرة لدى الجهات -٢
  . متميزة

 " دورة القدس"القدم تسمى  بشأن تنظيم بطولة للمنتخبات العربية األولمبية لكرة
)٢٤(العرب في دورته  مجلس وزراء الشباب والرياضة

 أحمد اليازجي رئيس وفد دولة فلسطين  /الدكتور بعد استماعه إلى  مقترح سعادة-

 
 "دورة القدس"األولمبية لكرة القدم تسمى  بشــأن تنظيم بطولة للمنتخبات العربية

 المكتب التنفيذي ، وعلى توصية-

 . وبعد المناقشة-
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قـــرر
 . االتحاد القدم أن يبحث إمكانية إطالق اسم دورة القدس على إحدى البطوالت العربية التي ينظمها الطلب من االتحاد العربي لكرة -١

 التنفيذي ورئيس للجنة الفنية الشبابية بشأن تعيين نائبًا لرئيس المكتب
 )٢٤(الشباب والرياضة العرب في دورته  مجلس وزراء

األخوين محمد حجازي والشيخ محمد بن عيد آل  منصبي نائب رئيس المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة الشبابية المعاونة للمجلس بإنتقال نظرا لشغور-
 . الشقيقتين ثان إلى  مناصب أخرى في دولتيهما

 . وبعد المناقشة-
 قـــرر

التي قضياها  محمد بن عيد آل ثان على ماقدموه من جهود مميزة ومشكورة طيلة الفترة /ومعالي الشيخ  محمد حجازي /شكر كل من معالي األخ -١
 مواقعهما الجديدة كأعضاء في المكتب التنفيذي مع التمني لهما بالتوفيق والنجاح في

 . وزير الشباب والرياضة األردني نائبا لرئيس المكتب التنفيذي - سعيد شقم /إختيار معالي األستاذ -٢

رئيسا للجنة الشبابية المعاونة لمجلس  -للشباب والرياضة بسلطنة عمان  رئيس الهيئة العامة -محمد بن مرهون المعمري  /إختيار معالي الشيخ -٣
  . والرياضة العرب وزراء الشباب

 وتقديــــــر بشأن توجيـــه شكـــر
 )٢٤(دورته  مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في

 : التنفيذي إلى  مواقع أخرى في خدمة العمل العربي المشترك وهم نظرا النتقال أصحاب المعالي أعضاء المكتب-

 عبد المنعم عماره /معالي الدكتور

 محمد حجازي / األخ

 . عيسى بن راشد آل خليفة /معالي الشيخ

 سميح مدلل /معالي السيد

 محمد بن عيد آل ثاني /معالي الشيخ

التي قاموا بها خالل تواجدهم الفاعل كأعضاء في  مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إليهم بكل الشكر والتقدير على جهودهم المشكورة يتقدم
 . والرياضة والرياضة العرب ، وقد عزز هذا التواجد مسيرة العمل العربي المشترك في مجالي الشباب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب

  . والنجاح في مواقعهم الجديدة ومجلس الوزراء يتمنى لهم كل التوفيق

 تعديل نظم ولوائح مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بشأن)٣(قـــرار

)٢٤(مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته

 علي الدين هالل ، /العرب الذي أعده معالي الدكتور  بعد إطالعه على مشروع النظام األساسي لمجلس وزراء الشباب والرياضة-

 واستنادا إلى  مقترحات الدول العربية وقرارات المجلس والمكتب السابقة ،-

 فإن المجلس ونظرا لتلقى األمانة الفنية مالحظات جديدة على هذا المشروع-
 قـــرر

سلطنة عمان إلى  اللجنة المكلفة بدراسة النظم واللوائح الخاصة  -الهاشمية المملكة األردنية-دولة الكويت-إحالة مقترحات كل من دولة البحرين -١
العربية السعودية والجماهيرية الليبية  على الدين هالل وعضوية كل من المملكة /الشباب والرياضة العرب برئاسة معالي الدكتور بمجلس وزراء

 . في ضوء هذه المالحظات لدراستها وإعادة صياغة مشروع النظام األساسي

 . وإعادته إلى  األمانة الفنية المشروع بشكله النهائي إلى  الدول العربية التي بعثت بمالحظاتها عليه لإلطالع عليه تكليف األمانة الفنية بإرسال -٢

الشباب والرياضة العرب بدورته  لدراسته ورفع التوصية بشأنه إلى  مجلس وزراء )٤٠(النهائية على المكتب التنفيذي  يعرض المشروع بصيغته -٣
)٢٥(.  

 بشأن وثيقة السياسة العربية للشباب والرياضة٤ ((قــرار
 )٢٤(وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته  مجلس

وزير الشباب والرياضة األردني وسعادة  -سعيد شقم  / إطالعه على وثيقة السياسة العربية للشباب والرياضة التي أعدها كل من معالي األستاذ بعد-
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 وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية ، احمد اليازجي وكيل/الدكتور

 المكتب التنفيذي ، وعلى توصية-

 وبعد المناقشة ،-
 قـــــرر

 )"٤"مرفق رقم  ( .للشباب والرياضة بصيغتها المرفقة  إعتماد وثيقة السياسة العربية -١
 والرياضة بشأن مقترحات بعض الدول العربية في مجالي الشباب)٥(قــرار

 (24) مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته

 لمقترحات بعض الدول العربية في مجالي الشباب والرياضة ، بعد إطالعه على مذكرة األمانة الفنية المتضمنة-

 وعلى توصية المكتب التنفيذي ،-

 المناقشة ، وبعد
 قـــــرر

 لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى  المكتب التنفيذي بدورته إحالة هذه التوصيات إلى  اللجان الفنية المعاونة كل في مجال اختصاصه

 .القادمة

 

٢٠٠١ /٨/١-٧الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عمان  بشأن تقرير وتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية)٦(قـــرار

 )٢٤(مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته

الشباب والرياضة العرب التي عقدت في المملكة األردنية الهاشمية يومي  بعد إطالعه على توصيات اللجنة الفنية المعاونة لمجلس وزراء-
٧،٨/١/٢٠٠١ 

 وعلى توصية المكتب التنفيذي ،-

 وبعد المناقشة ،-
 قـــرر

  -: اعتماد توصيات اللجنة بصيغتها التالية
 
 

 بشأن وضعية االتحادات الرياضية العربية
 العرب اللجنة الفنية الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة

 توصي

الرياضية والذي يشكل بدوره مرجعية لالتحادات  مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب هو المرجعية النهائية لالتحاد العربي لأللعاب اإلقرار بان -١
 . الرياضية العربية جميعها

 العربية والمقدم من االتحاد العربي لأللعاب الرياضية والذي تمت مراجعته وصياغته من أن يتم اعتماد مشروع النظام األساسي الموحد لالتحادات -٢

 .) المرفقة (اللجنة بصورته النهائية

األساسي لتوفيق أوضاعها وفق النظام  أشهر من تاريخ اعتماد النظام )١٠(االتحادات الرياضية العربية فترة زمنية ال تزيد عن  إن يتم منح -٣
 -: األساسي المقر من المجلس وفق ما يلي

 . الشأن على االتحادات الرياضية في كل قطر عربي قيام وزارات الشباب والرياضة بتعميم قرار المجلس في هذا-أ

 . للجمعية العمومية لكل اتحاد االتحادات الرياضية في كل بلد عربي بطلب إعتماد النظام األساسي في أول اجتماع قيام-ب

 . الموحد خالل هذا العام من الدول العربية ألي اتحاد عربي مقيم لديها إذا لم يقم بإعتماد النظام األساسي عدم تقديم أي دعم مادي-ج

األساسي لديه خالل العام تمهيدا  لأللعاب الرياضية تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة لكل اتحاد عربي لم يقم بإعتماد النظام أن يتولى االتحاد العربي-د
 . تصويب أوضاع االتحاد وتسيير أعماله لمدة عام

حول  التنفيذي لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وبحيث يقدم المكتب التنفيذي توصيته النهائية تفويض مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للمكتب -٤
 . ٢٠٠٢والعشرين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في العام  إجراءات تطبيق النظام األساسي الموحد لالتحادات العربية في الدورة الخامسة
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تقرير وقرارات الدورة

مرفق رقم (.إنجاز للنظام الموحد لالتحادات العربية الرياضية المرفق  اعتماد اإلجراءات المقترحة من اللجنة الفنية الرياضية المرفقة في سبيل-٥
"٢" (  

 الرياضية العاشرة بشأن اإلطالع على اإلجراءات التحضيرية للدورة
 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اللجنة الفنية الرياضية المعاونة

 جعفر يفصح ممثل الجزائر في اللجنة الرياضية ،وبعد المناقشة ، /بعد استماعها إلى  السيد

 توصي

 . بإقامة الدورة الجزائر الديمقراطية على ما تقوم به من إجراءات في سبيل استكمال منشآتها الخاصة شكر جمهورية -١

-٣٠/٨بالفترة من  العربية العاشرة التي ستنظم في رحاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحديد موعد إقامة الدورة الرياضية -٢
١٥/٩/٢٠٠٣ . 

اشرفوا على آخر دورة رياضية  العرب تكلف بوضع اللوائح الفنية الدائمة باالستعانة مجموعة من الخبراء العرب الذين تشكل لجنة من الخبراء -٣
 : الرياضية المعاونة وهم عربية أقيمت في األردن باإلضافة إلى  ممثلين من اللجنة

 رئيساً  محمد خير مامسر /الدكتور

 عضواً   السعد محمد عثمان /السيد

 عضواً         جنيدي طلعت /السيد

 عضواً      حمدان ساري /الدكتور

 عضواً       هارون بسام /الدكتور

 عضواً         يفصح جعفر /السيد

 عضواً    الكردي عصمت /الدكتور

 عضواً      المجذوب مضر /السيد

 عضواً    الرويضان عاطف /السيد

 عضواً         زيد خيامي / السيد

 .االستعانة بمن تراه من الخبراء من االتحادات العربية والوطنية وان يتم

الفنية المشار إليها  تنتهي اللجنة من أعمالها بإعداد كافة اللوائح -٥ .تنضم األمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لعضوية اللجنة -٤
 .إلقرارها ٢٠٠٢عام  (25) على أن تعرض على مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته

 .لألنشطة الشبابية والرياضية نفقات الخبراء وإعداد اللوائح يتحمل الصندوق العربي -٦

 
 بشأن طلب االتحاد العربي لمعاهد ومراآز إعداد القادة

 العرب اللجنة الفنية الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة

 توصـي

 -: الدول اآلتية الموضوع إلى  اللجنة المكلفة برئاسة معالي رئيس المكتب التنفيذي وعضوية كل من ممثلي إحالة -١

وذلك لدراسة وضع  المملكة المغربية ، -الجماهيرية العظمى  -جمهورية مصر العربية  -دولة قطر  -فلسطين  دولة -المملكة العربية السعودية
ومدى تحقيقهما  )أنشطتهما  -أنظمتهما األساسية  -اختصاصاتهما  -مهامهما  ( األكاديمية العربية اإلفريقية والمعهد العربي إلعداد القادة من حيث

 . المرجوة منهما لألهداف

لديهم على أن تعرض  الشباب والرياضة العرب من اجل موافاتها بالمراكز والمعاهد الوطنية إلعداد القادة تكليف األمانة الفنية بمخاطبة وزراء -٢
 .على اللجنة المشار إليها

 مشروع الئحة الدورة الرياضية العربية المدرسية بشأن
 الفنية الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اللجنة

 توصي

مرفق  ( .الرياضية العربية الكبرى  الرياضية العربية المدرسية بصيغتها النهائية المرفقة لتتماشى مع الئحة الدورات اعتماد تعديالت الئحة الدورات
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تقرير وقرارات الدورة

  "٣"رقم

 المؤتمر السنوي لالتحادات الرياضية العربية بشأن

 الشبابية بشأن إحالة بعض المواضيع على اللجنة الفنية)٧(قـــرار

 (24) مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته

 ، لتفعيل دور األنشطة الشبابية في الوطن العربي ، وتفعيل دور اللجنة -اللجنة  رئيس -محمد بن مرهون  /بعد مداخلة معالي الشيخ-
بعض المواضيع الشبابية  وبعد إطالعه على مقترحات بعض الدول العربية بشأن-

 التنفيذي وعلى توصية المكتب-

 وبعد المناقشة ،-
 قـــرر

 -: الفنية الشبابية المعاونة لدراستها ووضع التوصيات المناسبة بشأنها إحالة المواضيع التالية إلى  اللجنة

 باالتحادات الشبابية العربية أعضاء االتحاد المعتمدين من قبل مجلس وزراء الشباب دراسة وضع االتحاد العربي للهيئات الشبابية وعالقته -١

. والرياضة العرب بهدف تطوير عمل هذه االتحادات

 . ومنظمة األمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة مقترح بتحديد الفئة العمرية للشباب العربي استنادا إلى  ما هو مطبق في الدول العربية وضع -٢

 . الشباب العربي وثيقة السياسة العربية للشباب والرياضة ووضع برامج عمل لها بما ينعكس إيجابياً على دراسة -٣

 .بشأن معسكر العمل التطوعي للشباب العربي دراسة مقترح جمهورية مصر العربية -٤
 بشأن إقامة أنشطة شبابية مصاحبة للقاءات والدورات الرياضية العربية )8 (قـــرار

) ٢٤(مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته

 ، إيمانا من المجلس بأهمية تنشيط الحركة الشبابية واالعتناء بها
 وبعد المناقشة ،

 قـــرر
 . النشاط الرياضي نشاط رياضي عربي بتنظيم أنشطة شبابية ، ثقافية ، اجتماعية ، علمية ، فنية على هامش بأن تقوم كل دولة عربية تحتضن -١

  . والضوابط لتنظيم هذه األنشطة تكليف اللجنة الشبابية بوضع األسس -٢

 تنشيط بعض الرياضات الدولية التي ليست اتحادات رياضية عربية بشأن)٩(قــرار

 )٢٤(مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته

 بعد اإلطالع على مذكرة االتحاد العربي لصيد األسماك للهواة ،

 وبعد المناقشة ،
 قــــرر

 للدراسة وإبداء الرأي إحالة الموضوع إلى  اللجنة الفنية الرياضية المعاونة للمجلس

 
 الدعم المالي من المجلس لبعض الهيئات بشأن طلب)١٠(قـــرار 

 )٢٤(الشباب والرياضة العرب في دورته  مجلس وزراء

جمهورية مصر العربية بشأن المعسكر  -الرياضية  االتحاد العربي لأللعاب -على مذكرات كل من الرابطة الرياضية للمرأة العربية  بعد اإلطالع-
 لتسيير األنشطة المرتبطة بهذه الهيئات ، العربي للعمل التطوعي بطلب دعم مالي

 المكتب التنفيذي ، وعلى توصية-

 وبعد المناقشة ،-
 قــــرر

المكلفة بتعديل نظم ولوائح  المجلس المقدمة من الهيئات المشار إليها أعاله بعد أن تنتهي اللجنة الوزارية لنظر في طلبات الدعم المالي من -١
 . المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته القادمة المجلس من أعمالها على أن يعرض الموضوع على اجتماعات
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تقرير وقرارات الدورة

بوضع ورقة عمل للضوابط المالية الخاصة بطلبات الدعم المالي من الصندوق  نائب رئيس المكتب التنفيذي -سعيد شقم /تكليف معالي الوزير-٢
منها عند تقديم أي دعم مالي ألي جهة من الجهات  لألنشطة الشبابية والرياضية التابع لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لالستفادة العربي

 . المعتمدة من قبل المجلس

حتى يتسنى للجنة المشار إليها النظر فيها وإدراجها في الئحة  ٢٠٠١شهر مايو  على أن يقوم معاليه بإرسال هذه الضوابط في موعد أقصاه نهاية
 . للعرض على المكتب التنفيذي في دورته القادمة الصندوق

 

 الفلسطينية بشأن دعم وزارة الشباب والرياضة)١١(توصية

 (24) مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته

 .مقاومته لقوات االحتالل اإلسرائيلي وللحركة الشبابية والرياضية الفلسطينية دعما النتفاضة الشباب العربي الفلسطيني في-

 لالنتفاضة ، وبعد اإلطالع على توصية المكتب التنفيذي عن دعمه الكامل-
 قـــرر

 . النتفاضة الشباب الفلسطيني في سبيل عروبة القدس الشريف تقديم مائة ألف دوالر أمريكي كدعم إضافي من موازنة الصندوق دعما -١

التظاهرات الشبابية والرياضية التي تنظمها وفقاً للظروف المتاحة لكل  حث الدول العربية على إشراك أكبر عدد من الشباب الفلسطيني في كل -٢
 .دولة

  .والشبابية التي تنظمها السلطة الفلسطينية حث الدول العربية على المشاركة في التظاهرات الرياضية -٣

 بشأن منتدى الشباب العربي)١٢(قـــرار

 )٢٤(مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته

 والجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين في خصوص منتدى الشباب العربي ، بعد إطالعه على المذكرات المقدمة من المملكة العربية السعودية-

 وعلى توصية المكتب التنفيذي ،-

 وبعد المناقشة ،-
 قـــرر

 . ٢٠٠١السعودية في سبتمبر  الموافقة على إقامة منتدى الشباب العربي الثاني في المملكة العربية -١

 -: كالتالي تكون محاور المنتدى -٢

 التنمية العربية العمل التطوعي الشبابي وأهميته في -أ

 الشباب والعولمة -ب

 المهارات المطلوبة للقيادات الشبابية العربية للقرن الجديد -ج

 ماذا يريد الشباب -د

 تاريخ وحضارة القدس -هـ

التاريخ المشار إليه ووضع  الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية من اجل تحديد موعد إقامة المنتدى في تقوم األمانة الفنية بالتنسيق مع -٣
 . العربية الهامة كل التسهيالت للعمل على إنجاح هذه التظاهرة الرياضية

 . ٢٠٠٣في الجمهورية العربية السورية عام  يقام منتدى الشباب العربي الثالث -٤
 بشأن يوم الشباب العربي )13 (قـــرار

 )٢٤(والرياضة العرب في دورته  مجلس وزراء الشباب

 المكتب التنفيذي بعد إطالعه على توصية-

 وبعد المناقشة ،
 قــــرر

  باعتباره يوماً للشباب العربي يوليو من كل عام /٥الدول العربية تنظيم العديد من األنشطة الشبابية والرياضية يوم  مناشدة كافة الجهات المختصة في

 مكافحة المنشطات بشأن)١٤(قـــرار
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تقرير وقرارات الدورة

 )٢٤(دورته مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في

اإلنجاز الذي  رئيس االتحاد العربي لأللعاب الرياضية بشأن -سلطان بن فهد بن عبد العزيز /األمير  بعد اإلطالع على رسالة صاحب السمو الملكي-
 ، 2000-1996 تحقق في الخطة الخمسية األولى لمكافحة المنشطات في الفترة من

 مكافحة المنشطات ، وبعد العرض الذي تقدم به أعضاء لجنة-

 وبعد المناقشة ،-
 قـــرر

السادة الخبراء أعضاء لجنة  أمين عام االتحاد العربي لأللعاب الرياضية وإلى كافة -عثمان محمد السعد  /األستاذ  توجيه الشكر والتقدير إلى  سعادة
  . تنفيذ الخطة الخمسية لمكافحة المنشطات مكافحة المنشطات على جهودكم المشكورة التي بذلوها أثناء

 بشأن مشارآة الفرق العربية في الدورات والبطوالت الرياضية العربية )15 (قــرار
 )٢٤(مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته

 قــرر
 . التظاهرات الرياضية العربية والرياضة العرب بالتأكيد على ضمان إشراك جميع الفرق العربية بدون إستثناء في كل قيام مجلس وزراء الشباب -١

 . الرياضية العربية إلى  االلتزام بهذا وإلغاء ما يخالف ذلك دعوة االتحادات -٢

 . هذا القرار مع الجهات ذات العالقة تكليف األمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب متابعة تنفيذ- -٣

  . )مرفق التحفظ("الكويتي على القرار  تحفظ الوفد "

 بشأن شكر وتقديـر )16 (قـــرار
 )٢٤(العرب في دورته  مجلس وزراء الشباب والرياضة

مجلس إدارة الصندوق العربي  رئيس المكتب التنفيذي خالل ترأسه الجتماعات -عال الدين هالل  /بذلها معالي الدكتور تقديرا منه للجهود المتميزة التي
 . وزراء الشباب والرياضة العرب لألنشطة الشبابية والرياضية والمكتب التنفيذي لمجلس

 قـــرر
والرياضية  إدارته المتميزة والناجحة في إدارة أعمال الصندوق العربي لألنشطة الشبابية تقديــم الشكر والتقدير لمعالي رئيس المكتب التنفيذي على
 . والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

 
 بشأن شكر وتقدير)١٧(قـــرار

 )٢٤(مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته

نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز خالل ترأسه ألعمال الدورة  / تقديرا من المجلس للجهود المتميزة التي بذلها صاحب السمو الملكي األمير
 .للمجلس )٢٤(

 قـــرر
لمجلس وزراء الشباب  )٢٤(الدورة  نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز على ترأسه اجتماعات /لصاحب السمو الملكي األمير تقديم الشكر والتقدير

  . األثر في إنجاح أعمال هذه الدورة والرياضة العرب ، وإدارته المتميزة مما كان له اكبر

 محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية/بشأن شكر وتقديـر لفخامة الرئيس ١٨ ((قـــرار
 )٢٤(مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته

 مبارك تقديرا واعتزازا من المجلس لفخامة الرئيس محمد حسني
 قـــرر

الدوؤبة من اجل خير شباب األمة العربية  شكــر وتقدير لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك على جهوده المتواصلة ومساعيه الدائمة إرسال برقية
 . بالصيغة المرفقة

 محمد حسني مبارك /فخامة السيد الرئيس

 جمهورية مصر العربية رئيس

العرب المنعقدة بمقر  لمجلس وزراء الشباب والرياضة )٢٤(العرب ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة  يتشرف وزراء الشباب والرياضة
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 .2001 يناير٣٠األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في

والفاعل من  أن يتقدموا بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى  فخامتكمم على الجهود المتواصلة من اجل شباب أمتكم العربية وسعيكم المستمر والجاد
 . اجل الشباب الذي يعتبر استثمار للمستقبل

 .عن فخره واعتزازه لدعمكم قضايا الشعوب المستضعفة يعبر )٢٤(إن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وهو يختتم أعمال دورته

 .اهللا خطاكم وسدد مسعاكم لما فيه خير شباب األمة العربية وفق

 مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

 

 http://www.arableagueonline.org :المصدر
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