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 منانشرة التض
 

   2016   نوفمرب

 

 االجتماع الرابع

 للجنة اإلشراف والتنسيق

 2017مع اللجنة املنظمة لدورة العاب التضامن اإلسالمي الرابعة باكو 

 مجهورية أذربيجان –باكو   2016نوفمرب  9 – 8

 

 

 
عقد االجتماع الرابع للجنة اإلشراف والتنسيق مع اللجنة املنظمة لدورة 

نوفمرب  9 – 8خالل الفرتة  2017العاب التضامن اإلسالمي الرابعة باكو 

مبدينة باكو جبمهورية أذربيجان حبضور السيد أزاد رمحيوف  2016

محد  /وزير الشباب والرياضة جبمهورية أذربيجان والكولونيل

كالكبا مالبوم النائب األول لرئيس االحتاد الرياضي للتضامن 

اإلسالمي رئيس جلنة اإلشراف والتنسيق ومت استعراض عدد الدول 

دولة ارسلت موافقتها  49رة حتى اآلن واليت بلغ عدد املشاركة يف الدو

على املشاركة يف الدورة وتقرر التواصل مع الدول اليت مل ترسل 

اجلابون  –أوزبكستان  –مشاركتها واليت من ضمنها كازاخستان 

ومناقشة آلية مساعدة الدول اإلسالمية اليت حتتاج إىل دعم سورينام  –

زمين لأللعاب املدرجة يف الدورة استعراض مقرتح الربنامج  الو

اللجنة  اتاستعدادومشاركة الدول اإلسالمية يف األلعاب اجلماعية و

املنظمة بشأن اإلقامة واإلعاشة والتنقالت للمشاركني يف الدورة 

 .واملتطوعني والتسويق ومناذج ميداليات الدورةحفلي االفتتاح واخلتام وبرنامج 
العمل الثالثة بني األمانة العامة لالحتاد ومسئولي اللجان يف اللجنة املنظمة وكان قد سبق االجتماع ورشة 

 2016نوفمرب  7يوم 

 

 :ا العددهذ يف
 

 1 ..... للجنة اإلشراف والتنسيقالرابع ع االجتما

يف االجتماع  مشاركة األمانة  العامة لالحتاد

الحتاد  لجمعية العموميةلالواحد والعشرين 

 3 ............... «أنوك»اللجان األوملبية الوطنية 

لتقديم ملف  االجتماع التنسيقي األول

استضافة دورة العاب التضامن اإلسالمي 

 6 ......................... 2021اسطنبول  اخلامسة

استعدادات دورة العاب التضامن اإلسالمي 

 8 ............................... 2017الرابعة باكو 

 9 ............................ اإلسالمية األعضاءالدول 
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عقد االجتماع التنسيقي األول  بني األمانة العامة لالحتاد واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة واللجنة املنظمة 

يف باكو    2016نوفمرب  10ليات يوم اخلميس لدورة العاب التضامن اإلسالمي وشركة كاسبيان لتنظيم الفعا

جبمهورية أذربيجان بشأن تنظيم املعرض األول للمنتجات الرياضية والرتفيه للدول األعضاء مبنظمة التعاون 

 اإلسالمي  لدراسة مسودة اتفاقية التعاون بينهم وتقرر

هناك فرصة للجنة حتى تكون  2017مايو  16 – 13تعديل موعد املعرض ليكون خالل الفرتة من  -1

 .2017مايو  12املنظمة و لكبار الضيوف و الوفود املشاركة حضور حفل افتتاح الدورة يوم 

 .يكون املعرض حتت رعاية وزارة الشباب والرياضة جبمهورية أذربيجان -2

يكون مقر املعرض بصفة مبدئية يف مركز باكو للمعارض على أن تدرس شركة كاسبيان  -3

حد املالعب اليت تقام عليها منافسات الدورة  مبا يساعد على حضور الضيوف إمكانية أن يكون يف أ

 واجلمهور لفعاليات املعرض.

يقدم االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي ووزارة الشباب والرياضة واللجنة املنظمة للدورة كافة  -4

 .اخلدمات اللوجستية املمكنة ويف حدود ما هو مناسب هلم

رياضي للتضامن اإلسالمي  واللجنة املنظمة للدورة أي أعباء مالية مقابل تنظيم ال يتحمل االحتاد ال -5

 هذا املعرض.

يتم توجيه الدعوة الرمسية للمعرض من قبل املركز اإلسالمي لتنمية التجارة لوزراء التجارة  يف الدول  -6

 .اإلسالمية حسب ما هو متبع يف منظمة التعاون اإلسالمي

للتضامن اإلسالمي ووزارة الشباب والرياضة جبمهورية أذربيجان بإصدار سيقوم االحتاد الرياضي  -7

 .دعوة احلاقية لوزراء الشباب والرياضة واللجان األوملبية األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

توجه الدعوة أيضا جلميع الدول سواء األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي أو من خارجها مبا حيقق  -8

 م املعرض مبشاركة مجيع الشركات املتخصصة يف هذا اجملال. اهلدف من تنظي

يتم اإلعالن عن تنظيم وإقامة املعرض خالل اجتماع وزراء التجارة للدول اإلسالمية املنعقد خالل الشهر القادم 

 يف تركيا  واختاذ قرار حبث مجيع الدول اإلسالمية املشاركة يف هذا املعرض.

 

acnolympic.org photo 
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 مشاركة األمانة  العامة لالحتاد
 يف االجتماع الواحد والعشرين ملؤمتر اجلمعية العمومية

 «أنوك»الحتاد اللجان األوملبية الوطنية 

  
 

 مسئول اللطيف عبد سيد وأشرف االحتاد مدير الشيخ بن اهلل عبد بن خالد من املكون لالحتاد العامة األمانة فدوارك ش

 بالدوحة «أنوك» الوطنية األوملبية اللجان الحتاد العمومية اجلمعية ملؤمتر والعشرين الواحد الجتماعا يف الفنية الشئون

 اإلسالمي التضامن العاب لدورة املنظمة اللجنة مع التنسيق وكذلك  م 2016 نوفمرب 16 -15 الفرتة خالل قطر دولة يف

 17 إىل 14 من الفرتة خالل االجتماع يف املشاركة الوطنية بيةاألومل اللجان مع فردية اجتماعات بعقد 2017 باكو الرابعة

 عن اعتذارها أرسلت اليت الدول وخاصة االجتماع يف املشاركة اإلسالمية الدول وفود مجيع مقابلة ومت 2017 نوفمرب

 االحتادات رؤساء مقابلة وكذلك (اجلابون – أوزبكستان – كازاخستان – سورينام)  2017 باكو دورة يف املشاركة

 مت 2017 باكو لدورة  املنظمة اللجنة وممثلي لالحتاد العامة األمانة بني التنسيق بعدو 2017 باكو بدورة املعنية لدوليةا

 .ردية مع اللجان األوملبيةف  اجتماعات عقد
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  وتبني 2016 نوفمرب 17 – 14 من الفرتة خالل  أوملبية جلنة( 35) وعددهم األعضاء األوملبية اللجان ثليممع م

 :كالتالي  األلعاب يف املبدئية مشاركتهم عدادأ

 
 األقصى احلد األدنى احلد الدولة م

 27 13 غويانا 1

 30 23 بنجالديش 2

 33 17 بنني 3

 4 4 النيجر 4

 37 16 أوغندا 5

 4 4 موريتانيا 6

 8 8 فاسو بوركينا 7

 84 42 تونس 8

 54 32 السنغال 9

 96 80 الكامريون 10

 9 8 توجو 11

 16 14 مالي 12

 112 85 السودان 13

 26 4 غينيا 14

 ----- ----- مصر 15

 33 33 تشاد 16

 191 191 املغرب 17

 ----- ---- تركيا 18

 127 89 البحرين 19

 231 174 إيران 20

 146 92 قطر 21

 ----- ----- سورينام 22

 173 109 ليبيا 23

 26 22 جامبيا 24
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 األقصى احلد األدنى احلد الدولة م

 125 125 مالديف 25

 130 59 ماليزيا 26

 71 71 فلسطني 27

 30 20 جيبوتي 28

 41 21 طاجكستان 29

 283 209 اجلزائر 30

 141 132 ديفوار كوت 31

 16 16 اليمن 32

 205 192 السعودية 33

 43 43 األردن 34

 133 116 أفغانستان 35

 

 



  

اإلسالمي للتضامن الرياضي االتحاد ة                 ح ف ص  | 6   

 االجتماع التنسيقي األول

 لتقديم ملف استضافة دورة العاب التضامن اإلسالمي اخلامسة  

 2021اسطنبول 

 

 الشباب وزارة ومسئولي اإلسالمي للتضامن الرياضي االحتاد بني األول التنسيقي االجتماع عقد

 العاب دورة استضافة ملف لتقديم الرتكية األوملبية واللجنة تركيا جبمهورية  والرياضة

 العربية باململكة جدة مبحافظة 2016 نوفمرب 2 – 1 الفرتة خالل  2021 اخلامسة اإلسالمي التضامن

 :من املكون اإلسالمي للتضامن الرياضي االحتاد وفد حبضور السعودية

 االحتاد عام أمني    النصار العزيز عبد بن فيصل/ األستاذ  

 االحتاد إدارة جملس عضو    الليفا نور كونول /السيدة  

 املساعد العام األمني   حسني الغفار عبد سعيد/  األستاذ 

 االحتاد مدير    الشيخ بن اهلل عبد بن خالد/ األستاذ  

 الفنية الشئون مسئول   اللطيف عبد سيد اشرف/ األستاذ  

 الفنية الشئون     كيبواه الني/ األستاذ  
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  :2021 اسطنبول ملف مسئولي ومن

 والرياضة الشباب وزير نائب     أوزلك فاروق /السيد  

 والرياضة الشباب وزير نائب مساعد     أوزدن كمران /السيد 

 الرتكية األوملبية اللجنة رئيس نائب     أسطى نهاد /السيد  

 الدولية العالقات مسئول     أوزلك حممد :السيد  

 املعلومات تكنولوجيا إدارة مسئول     يلمظ حزيفة /السيد  

 الرتمجة مسئول     أري أوندر /السيد  
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 2017ابعة باكو استعدادات دورة العاب التضامن اإلسالمي الر

 

 

 واليت الرابعة اإلسالمي التضامن العاب لدورة  املنظمة اللجنة مع بالتعاون لالحتاد العامة األمانة تستعد 

 للدورة للتجهيز أذربيجان مجهورية عاصمة باكو مبدينة 2017 مايو 22 -  12 من الفرتة خالل ستقام

 :وأهمها خمتلفة تنسيقية اجتماعات سلسلة بعقد

 نوفمرب  9 – 8 الفرتة خالل للدورة املنظمة اللجنة مع  والتنسيق اإلشراف للجنة الرابع االجتماع -1

2016. 

  2016 ديسمرب 9 – 8  الفرتة خالل الوفود رؤساء اجتماع -2

 الوفود رؤساء اجتماع حلضور باالحتاد األعضاء األوملبية اللجان مجيع إىل الدعوة إرسال مت وقد

 تتحمل أن على أوملبية جلنة كل من واحد عضو واستضافة سفر  تكاليف ملنظمةا اللجنة وستتحمل

   .ذلك يف رغبتها حالة يف الثاني العضو الوطنية األوملبية اللجنة
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 اإلسالمية األعضاءالدول 

     

AZE JOR AFG ALB UAE 

     
INA UZB UGA IRI PAK 

     
BRN BRU BAN BEN BUR 

     
TJK TUR TKM TCH TOG 

     
TUN ALG DJI KSA SEN 

     
SUD SYR SUR SLE SOM 

     
IRQ OMA GAB GAM GUY 

     
GUI GBS PAL COM KYG 

     
QAT KAZ CMR CIV KUW 

     
LIB LBA MDV MAL MAS 

     
EGY MAR MTN MOZ NIG 

  

 

 

 

NGR YEM    

 


