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 منانشرة التض
 

   2016  كتوبرأ
 

 الدورة الثالثة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب والرياضة
******** 

 

 

إشارة إلى تكليف االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي بأعمال 

سكرتارية الدورة الثالثة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب 

والرياضة بعنوان تمكين الشباب من أجل السالم والتضامن 

بمدينة اسطنبول  2016أكتوبر  8 – 4والتنمية خالل الفترة 

بجمهورية تركيا بالتعاون مع األمانة العامة لمنظمة التعاون 

اإلسالمي ومنتدى المؤتمر اإلسالمي للحوار والتعاون وبعد عقد 

ثالث اجتماعات تحضيرية بحضور ممثلي وزارة الشباب 

 5والرياضة بجمهورية تركيا وعقد اجتماع كبار الموظفين يوم 

وتم مناقشة كافة الموضوعات المدرجة بجدول  2016ر أكتوب

األعمال وإصدار  مشروعات القرارات الخاصة بأمور الشباب والرياضة والمعدة من قبل االتحاد الرياضي 

للتضامن اإلسالمي ومنتدى المؤتمر اإلسالمي للحوار والتعاون والتي من أهمها إستراتيجية الشباب 

  ضة.ريا 28وإستراتيجية الرياضة.

افتتح المؤتمر بتالوة القرآن  2016أكتوبر  6وفي افتتاح المؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب والرياضة يوم 

الكريم ثم كلمة  صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن مساعد بن عبد العزيز  ممثل المملكة العربية 

 والرياضة رئيس الدورة الثالثة.السعودية رئيس المؤتمر  والذي سلم رئاسة الجلسة لوزير الشباب 
 

 :لعددا هذه في

الثالثة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الدورة 

 1 ........................... الشباب والرياضة

استعدادات دورة العاب التضامن اإلسالمي 

 5 ...................... 2017الرابعة باكو 

 6 ................ اإلسالمية األعضاءلدول ا
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والقي األستاذ فيصل بن عبد العزيز النصار كلمة االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي  في الجلسة 

االفتتاحية و تم عرض فيديو عن استعدادات جمهورية أذربيجان الستضافة دورة العاب التضامن اإلسالمي 

االتحاد تقرير األمانة العامة لالتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي  ، وقدم أمين عام  2017الرابعة باكو 

 والمتضمن:

 

تقرير األمانة العامة لالتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي حول أنشطة االتحاد بين الجلستين الثانية  -1

 والثالثة  للمؤتمر والمتضمن :

  اجتماعات مجلس اإلدارة 
  اجتماعات الجمعية العمومية 

 نظمة التعاون اإلسالمي اجتماعات م 
 المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء الشباب والرياضة 
  فعاليات متنوعة 

 توقيع اتفاقية التعاون مع إندونيسيا
 Just On Sportاتفاقية  التعاون مع شركة  

 اتفاقية الشراكة مع شركة إيفنتس الب
 المؤتمر اإلسالمي لصغار القادة

 دريبيةالبطوالت الرياضية والدورات الت 
 قطر -بطولة الثالثي اإلسالمي األولى 

 أوغندا –بطولة رفع األثقال الثانية 
 المغرب –الدورة السادسة للطب الرياضي 

 السعودية –بطولة األمير نايف بن عبد العزيز الثانية للقفز المظلي 
 تركيا –بطولة رفع األثقال الثالثة 

 قطر –بطولة الثالثي اإلسالمي الثانية 
 إندونيسيا –التنس بطولة 

 ماليزيا –بطولة كأس الهالل للرجبي 
 األردن –بطولة رفع األثقال الرابعة 

 دورات العاب التضامن اإلسالمي 

 إندونيسيا 2013بالمبانج  –دورة العاب التضامن اإلسالمي الثالثة      

 أذربيجان 2017باكو  –دورة العاب التضامن اإلسالمي الرابعة             
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 عرض فيلم تعريفي عن االتحاد  -2
عرض إستراتيجية الرياضة  لتطوير الرياضة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي  -3

2017 – 2025  
 

وفي الجلسة الختامية تم إصدار القرارات الخاصة بالمؤتمر والمتعلقة بشئون الشباب والرياضة والتي من 

 أهمها:
عاب التضامن اإلسالمي الرابعة خالل الفترة من ألالترحيب باستضافة جمهورية أذربيجان لدورة  -1

بمدينة باكو،ونتمنى لجمهورية أذربيجان التوفيق والسداد في تنظيم هذا  2017مايو  22 -12

الحدث الرياضي الكبير وتقدير جهود االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي في التواصل مع الدول 

إلسالمية ممثلة في اللجان األولمبية للمشاركة في الدورة وحث الدول األعضاء على المشاركة ا

الفعالة والقوية في هذه الدورة بما يحقق األهداف المرجوة من تضامن وتآخي الشباب الرياضي 

 على أرض جمهورية أذربيجان .
خصصة لتنظيم ودعم أنشطة ّحث مجلس إدارة االتحاد على إبرام االتفاقيات مع الشركات المت -2

االتحاد اإلسالمي بما يضمن استمرارية عمل االتحاد وتوفير الموارد المالية لتحقيق أهدافه لصالح 

 الشباب الرياضي في الدول اإلسالمية.
ورغبة  2021االهتمام بطلب تركيا الستضافة دورة العاب التضامن اإلسالمي الخامسة عام   -3

التضامن اإلسالمي إلنهاء اإلجراءات المتصلة النعقاد هذا الحدث لعاب أجمهورية تركيا ودورة 

الرياضي الهام والذي يساعد على تحقيق أهداف االتحاد في استمرارية العمل الرياضي المشترك 

امن االتحاد الرياضي للتضو الطلب من تركيا و في صالح الشباب الرياضي في الدول اإلسالمية،

 امعإلجراءات لعقد هذا الحدث الرياضي الهام في تركيا فيليرة لوضع اللمسات األخاإلسالمي 

،مما يساعد على تحقيق هدف استمرارية العمل الرياضي المشترك لصالح الشباب  2021

 .الرياضي في البلدان اإلسالمية 
التعبير عن التقدير لحكومة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك  -4

سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف، ولي العهد، نائب رئيس 

مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد، 

على احتضان مقر االتحاد والدعم المادي والمعنوي لالتحاد من منطلق إيمان المملكة العربية 

 الكامل باالهتمام بجميع القضايا المتعلقة بشباب األمة اإلسالمية . السعودية
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األمانة  دعوة و2025 – 2017الرياضة بمنظمة التعاون اإلسالمي لعامي اعتماد إستراتيجية  -5

العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي التخاذ اإلجراءات تجاه تنفيذ إستراتيجية الرياضة بمنظمة التعاون 

 اإلسالمي من قِبل الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي؛
المجلس الوزاري الدائم للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الرياضة والشباب المتعلق بالرياضة،  تأسيس -6

هورية التركية، بصفتها الدولة الُمضيفة للمؤتمر اإلسالمي الثالث لوزراء الرياضة ومطالبة الجم

والشباب، بالتنسيق مع االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي وبالتعاون مع األمانة العامة لمنظمة 

التعاون اإلسالمي باتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل عاجل تجاه دعوة الدول األعضاء بمنظمة 

اإلسالمي ذات المشاركة الفعالة للتأكد من تنفيذ مثمر إلستراتيجية الرياضة بمنظمة التعاون التعاون 

 اإلسالمي؛
االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي لتأسيس المكتب التنفيذي إلستراتيجية الرياضة  تفويض -7

 بمنظمة التعاون اإلسالمي.
سااااالمي لتتفاعل وتتعاون مع االتحاد دعوة الوزراء المعنيين للدول األعضاااااء بمنظمة التعاون اإل -8

الرياضي للتضامن اإلسالمي واألمانة العامة بمنظمة التعاون اإلسالمي لتفعيل هذه اإلستراتيجية 

 إلفادة الشباب والرياضة في الدول األعضاء.
اعتماد الميزانية المقترحة الُمقدمة من المكتب التنفيذي إلسااااااتراتيجية الرياضااااااة بمنظمة التعاون  -9

ودعوة االتحاد الرياضااااااي  (OIC/ICYSM-3/2016/S-B/rev1)رقم المسااااااتند: سااااااالمياإل

للتضامن اإلسالمي واألمانة العامة بمنظمة التعاون اإلسالمي لتنسيق تطوير آلية التطوير وخطة 

الميزانية لتوفير التمويل من قِبل الدول األعضااااء بمنظمة التعاون اإلساااالمي ومؤساااساااات منظمة 

 ي المعنية لتنفيذ إستراتيجية الرياضة بمنظمة التعاون اإلسالمي؛التعاون اإلسالم
ُشكر خاص لصاحب السمو الملكي األمير/عبد هللا بن مساعد بن عبد العزيز، رئيس االتحاد الرياضي 

للتضامن اإلسالمي وأمين عام االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي وجهودهما المتميزة في إعداد هذه 

 اإلستراتيجية.
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 2017استعدادات دورة العاب التضامن اإلسالمي الرابعة باكو 
 

 

 

تستعد األمانة العامة لالتحاد بالتعاون مع اللجنة المنظمة  لدورة العاب التضامن اإلسالمي الرابعة والتي  

للتجهيز للدورة بعقد بمدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان  2017مايو  22 -  12ستقام خالل الفترة من 

 سلسلة اجتماعات تنسيقية مختلفة وأهمها :

نوفمبر   9 – 8االجتماع الرابع للجنة اإلشراف والتنسيق  مع اللجنة المنظمة للدورة خالل الفترة  -1

2016  . 

  2016ديسمبر  9 – 8اجتماع رؤساء الوفود خالل الفترة   -2

األعضاء باالتحاد لحضور اجتماع رؤساء الوفود وستتحمل وقد تم إرسال الدعوة إلى جميع اللجان األولمبية 

اللجنة المنظمة تكاليف  سفر واستضافة عضو واحد من كل لجنة أولمبية على أن تتحمل اللجنة األولمبية 

  الوطنية العضو الثاني في حالة رغبتها في ذلك .
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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    

 


