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 مجلس وزراء الصحة العرب           
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 1قرار رقم  

 بشأن
ديتين رقم أنشطة األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العا

 .2021( مارس 54، ورقم )2020( فبراير 53)
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
مارس  14بتاريخ مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب  -

2021. 
 وبعد المناقشة، -

 يقرر
اإلحاطة علمًا بتقرير األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي  -1

 .2021( مارس 54ورقم ) 2020( فبراير 53المجلس العاديتين رقم )
تكليف األمانة الفنية بالتنسيق مع وزارات الصحة بالدول العربية األعضاء  -2

االتصال باستمرار لضمان التواصل والتنسيق الجيدين ما بين  لتحديث قائمة نقاط
وزارات الصحة بالدول العربية األعضاء واألمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة 

 العرب.
استمرار األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب في إعداد التقارير ربع  -3

ذ القرارات الصادرة السنوية وتعميمها على وزارات الصحة العربية ومتابعة تنفي
 عن المجلس ومكتبه التنفيذي.

تقديم الشكر إلى قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الصحة والمساعدات  -4
األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب( على جهودها في متابعة  -اإلنسانية

 تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي.
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 الصحة العرب مجلس وزراء           
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 2قرار رقم  
 بشأن

 على المنطقة العربية في المجال الصحي( 19كوفيد )تداعيات جائحة كورونا المستجد 
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 بعد اطالعه على:

 ،مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع -
فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
مارس  14مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر
 

القرارات الصادرة عن المجلس بشأن مواجهة تنفيذ  تكليف األمانة الفنية بمتابعة -1
عداد تقرير بما تم تنفيذه في هذا 19وس كورونا المستجد )كوفيد وباء فير  (، وا 
 الشأن.

تقديم الشكر لألطباء والفرق الصحية الصفوف األمامية في مواجهة أزمة كوفيد  -2
 على جهودهم وتضحياتهم من أجل حماية اآلالف من األرواح. 19

داعيات جائحة تقديم دعم لحماية النظم الصحية في الدول العربية المتأثرة بت -3
مكانيات الطبية والمادية الالزمة وغيرها من األزمات الطارئة، باإل 19كوفيد 

اللقاحات المضادة لفيروس كورونا  منومساعدتها على توفير احتياجاتها 
 المستجد.
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دعوة الدول العربية لتزويد األمانة الفنية بتجاربها الناجحة في التصدي لجائحة  -4
وزارات الصحة بالدول العربية األعضاء لالستفادة وتعميمها على  19كوفيد 
 منها.

دعم الجهود العربية المشتركة في الصناعات المحلية للقاحات وخصوصا لقاحات  -5
 (.19فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

بالتنسيق الموافقة على إنشاء منصة عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية  -6
وزارة الصحة والسكان و  وزراء الصحة العربمع األمانة الفنية لمجلس التعاون و 

بجمهورية مصر العربية لتبادل الخبرات وقصص النجاح حول الجهود المبذولة 
آلية االستجابة السريعة للتصدي يتضمن للتصدي لفيروس كورونا المستجد، 

على أن يتم دعم تكاليف هذه المنصة من حساب الصندوق ، لهذه الجائحة
 .ةالعربي للتنمية الصحي

دعوة الدول العربية إلى العمل على تقديم اإلمداد العاجل للجمهورية اليمنية  -7
 لدعم قطاعها الصحي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
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 مجلس وزراء الصحة العرب           
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 3قم قرار ر  
 بشأن

 المجلس العربي لالختصاصات الصحية
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
 .2021فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -
 .2021مارس  14مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر

 التأكيد على أهمية دور المجلس العربي لالختصاصات الصحية. -1
اإلبقاء على تبعية المجلس العربي لالختصاصات الصحية لمجلس وزراء الصحة   -2

العرب مع تقديم كافة أشكال الدعم الفني والمالي والرقابي بما يضمن تطوير أعماله، 
 ة المالية من قبل مجلس وزراء الصحة العرب.مع وضع آلية للمراقب

تفويض معالي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية  -3
رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتوجيه خطاب إلى معالي األمين 

وزراء  العام لجامعة الدول العربية وتسليمه خالل مقابلة معاليه يتضمن طلب مجلس
الصحة العرب من معاليه الموافقة على استمرار استخدام اسم وشعار جامعة الدول 
العربية في اختامه والوثائق اإلدارية والشهادات المهنية الصادرة عنه، على أن يبقى 

  خاضعًا لمجلس وزراء الصحة العرب.
لمملكة األردنية الموافقة على استمرار كل من جمهورية العراق والجمهورية التونسية وا -4

الهاشمية في عضوية الهيئة العليا للمجلس العربي لالختصاصات الصحية ممثلة في 
 معالي وزراء الصحة.
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 مجلس وزراء الصحة العرب        
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 4قرار رقم  

 بشأن
 .جائزة الطبيب العربي

 
 مجلس وزراء الصحة العرب،إن 

 بعد اطالعه على:
 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
مارس  14مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر
 

الذي  2021جة وتوصيات اجتماع لجنة جائزة الطبيب العربي لعام اعتماد نتي -1
 . فيديو كونفرنسعبر تقنية  2021يناير  27-26انعقد 

 تكريم األطباء العرب الفائزين بجائزة الطبيب العربي وهم: -2
أستاذ استيفائي  –الفائز األول: مرشح الجمهورية التونسية، الدكتور علي سعد 

 لعلم األنسجة، 
الثاني: مرشح الجمهورية الجزائرية الدكتور عبد النبي بن عيسى، الفائز 

 مختص جراحة أعصاب، 
الفائز الثالث : مرشح سلطنة عمان، الدكتور كاظم بن جعفر بن سليمان، مدير 

 عام الرعاية الطبية التخصصية.
 ألف دوالر أمريكي 12يخصص للفائز بالجائزة األولى مبلغ وقدره  -
 آالف دوالر أمريكي  10ة الثانية مبلغ وقدره يخصص للفائز بالجائز  -
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 آالف دوالر أمريكي  8يخصص للفائز بالجائزة الثالثة مبلغ وقدره  -
 تمنح شهادة تقدير ودرع لكل فائز من أصحاب الجوائز الثالثة -

والذي لم  2021تقديم شهادة تقدير الى باقي مرشحي وزارات الصحة لنيل جائزة  -3
األردنية الهاشمية د. مظفر سليم عليان الجالمدة، يسعفهم الحظ وهم: المملكة 

ودولة االمارات العربية المتحدة د. صقر عبد اهلل سلطان المعال، ومملكة البحرين 
د. مناف محمد القحطاني، جمهورية العراق د. كمال عبد الرازق كاظم ، ودولة 

ورية فلسطين د. أحمد الدروزة، ودولة الكويت د. علي سليمان الموسوي وجمه
 مصر العربية د. حسام حسني.

دعوة وزارات الصحة إللزام المرشحين لنيل جائزة الطبيب العربي الستيفاء  -4
 استمارة الترشيح باللغة العربية، وطبقًا لمعايير الترشح للجائزة.

لنيل جائزة الطبيب العربي لعام طبيب وطبية حث الدول األعضاء على ترشيح  -5
على  لترشيح المعتمدة من مجلس وزراء العربوفقا للمعايير وشروط ا 2022

 أن يتم اختيار أحدهما.
تكليف األمانة الفنية باإلعالن المبكر عن الجائزة بعد شهر من انتهاء أعمال  -6

 الدورة العادية لمجلس وزراء الصحة العرب. 
صدارها في  -7 تكليف األمانة الفنية بتوثيق األبحاث الفائزة بجائزة الطبيب العربي وا 

 وتعميمها على الدول األعضاء لالستفادة منها. كتيب
تقديم الشكر للسادة أعضاء لجنة جائزة الطبيب العربي لجهودهم ولألمانة الفنية  -8

لمجلس وزراء الصحة العرب على مجهوداتهم الكبيرة في االعداد الجتماعات 
 جائزة الطبيب العربي، مما ساهم في انجاح عمل هذه اللجنة.
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 جلس وزراء الصحة العرب م          
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 5قرار رقم  
 بشأن

 من النظام األساسي لمجلس وزراء الصحة العرب.  13من المادة  6تعديل نص البند 
 
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 بعد اطالعه على:

 ل الموضوع،مذكرة األمانة الفنية حو -
فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
مارس  14مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر
 

يقتصر حضور المكتب التنفيذي على أصحاب المعالي الوزراء غير أنه في حال  -
رة يجوز لمعالي الوزير تفويض من يراه للحضور نيابة عنه بدرجة ال تقل الضرو 

 عن وكيل وزارة أو ما يعادلها.
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 مجلس وزراء الصحة العرب           
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 6قرار رقم  
 بشأن

ن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح خطة عمل االستراتيجية العربية بشأ
 في المنطقة العربية.

 
 إن مجلس وزراء الصحة العرب،

 بعد اطالعه على:
 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
 .2021فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -
 .2021مارس  14لس وزراء الصحة العرب بتاريخ مشروع قرار المكتب التنفيذي لمج -
 وبعد المناقشة، -

 يقرر
اعتماد خطة عمل "االستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق  -1

 اللجوء والنزوح في المنطقة العربية".
طالق "االستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء إ -2

المنطقة العربية" وخطة عملها بالتعاون مع وزارات الصحة والمكتب  والنزوح في
، والمكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالقاهرة

 اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط،
وضع اطار للمتابعة على مستوى الدول األعضاء يشمل مؤشرات المتابعة والتقييم مع  -3

 ألخذ في االعتبار الخط الزمنى والسياقات الوطنية.ا
تكليف األمانة الفنية بدراسة إمكانية إنشاء نظام مركزي لتجميع التقييمات وترجمتها  -4

بالتنسيق و  ، من خالل المنصة العربية لوزراء الصحة،إلى سياسات ودعم تقنى
ب اإلقليمي والتعاون مع كل من وزارات الصحة بالدول العربية األعضاء والمكت

، والمكتب اإلقليمي لمنظمة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالقاهرة

 الصحة العالمية لشرق المتوسط.



 

 12 

 مجلس وزراء الصحة العرب           
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 7قرار رقم  
 بشأن

 عربي الصيني في المجال الصحيالتعاون ال
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
مارس  14مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر
 

دعوة الدول العربية االعضاء لتفعيل المحاور الخمسة لمبادرة بكين للتعاون  .1
  2018العربي الصيني في المجال الصحي لعام 

 -وهي كالتالي:
 الصحية التنمية وسياسات بإستراتيجيات المعنية التبادل وعمليات الحوار تعزيز: أوال

 .التواصل سياسة لتعزيز
 على للحفاظ ومكافحتها الرئيسية األمراض من الوقاية مجال في التعاون ميقتع: ثانياً 

 .للمنطقة الصحية السالمة
دماج التقليدي، الطب مجال في الصيني العربي التعاون تعزيز في االستمرار: ثالثاً   وا 

 .بالصحة المتعلقة السياسات مجمل في التقليدي لطب مفهوم
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 أجل من الطبية المؤسسات بين فيما التقني التبادل وعمليات التعاون تعزيز: رابعاً 
 .المشتركة التنمية تحقيق

 الخاصة البحوث وتطوير الطبية التكنولوجيا ابتكار مجال في التعاون تعزيزسًا: مخا
 نحول على الطبية المستحضرات صناعة تطوير لتعزيز الصيدالنية بالمستحضرات

  .مشترك
اء الصحة العرب بالتنسيق والتعاون مع الجانب تكليف االمانة الفنية لمجلس وزر  .2

الصيني ) اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم االسرة ( ووزارات الصحة في الدول العربية 
االعضاء لمتابعة تفعيل المحاور الخمسة التي تضمنتها مبادرة بمكين واعداد تقرير 

 بشان هذا الشان لعرضه على المجلس.
وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية والجانب تكليف االمانة بالتنسيق مع   .3

الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في لعقد اعمال الصيني للتحضير 
 .  فيديو كونفرنسعبر تقنية  2021المجال الصحي لعام 

تقديم الشكر إلى جمهورية الصين الشعبية على الدعم المقدم للدول العربية األعضاء  .4
، وسرعة التجاوب والتعاون في االستجابة للتصدي 19ر لقاحات كوفيد في توفي

 لفيروس كورونا المستجد.
جرعة لقاح إلى  4000تقديم الشكر إلى جمهورية الصين الشعبية على إرسالها  .5

جامعة الدول العربية لتطعيم موظفي األمانة العامة كهدية، وكذلك الشكر إلى 
في تحمل تكاليف شحن هذه الهدية واتخاذ كافة  جمهورية مصر العربية على تعاونها

 اإلجراءات لتطعيم موظفي األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
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 مجلس وزراء الصحة العرب           
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 8قرار رقم  
 بشأن

 (19يكي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد التعاون العربي األمر 
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
مارس  14بتاريخ  مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب -

2021. 
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر
 

تكليف األمانة الفنية بالتنسيق مع الجانب األمريكي إلعداد مشروع بيان مشترك  -1
في ضوء ما تناوله االجتماع المشترك األول بين الجانبين العربي  19بشأن كوفيد 

 ة.واألمريكي تمهيدا لعرضه على مجلس وزراء الصحة العرب في دورته القادم
توجيه الشكر إلى الواليات المتحدة األمريكية على ترحيبها بالتعاون مع وزارات  -2

الصحة بالدول العربية األعضاء ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية في 
التصدي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين 

عربية ووزارة الخارجية األمريكية فيما يتعلق بتعزيز األمانة العامة لجامعة الدول ال
 التعاون في المجال الصحي.
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 مجلس وزراء الصحة العرب           
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 9قرار رقم  
 بشأن

عامة لمنظمة الصحة لكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية الا
 .2021العالمية بجنيف/ مايو 

 
 إن مجلس وزراء الصحة العرب،

 بعد اطالعه على:
 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
مارس  14يخ مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتار  -

2021. 
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر
 

التي سيلقيها معالي وزير تكليف األمانة الفنية بمتابعة تحديث نص الكلمة الموحدة  -1
جنيف الصحة بالمملكة المغربية أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في 

وتعميمها في حال انعقادها بالتنسيق مع وزارة الصحة بالمملكة المغربية  2021
المالحظات حولها تمهيدًا لعرضها على  إلبداءعلى الدول العربية االعضاء 

( لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي العتمادها 55اجتماعات الدورة )
 .2021جنيف 

إعداد كلمة مختصرة تتضمن أهم الجوانب في الكلمة الموحدة، على أن يتم إرسال  -2
 مة الصحة العالمية لنشرها على موقعها االلكتروني.  الكلمة الكاملة إلى منظ
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 مجلس وزراء الصحة العرب           
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 10قرار رقم  
 بشأن

 الهيئة العربية لخدمات نقل الدم.
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 بعد اطالعه على:

 رة األمانة الفنية حول الموضوع،مذك -
 .2021فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -
 .2021مارس  14مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر

ة لخدمات نقل الدم الذي انعقد اعتماد تقرير وتوصيات االجتماع التاسع عشر للهيئة العربي -1
 . فيديو كونفرنسعبر تقنية  2020أكتوبر  27-26يومي 

تشكيل لجنة مصغرة تضم في عضويتها رئيسة الهيئة ومقرر الجلسة ونائبه وأحد  -2
مستشاري الهيئة باإلضافة إلى األمانة الفنية لتعديل مشروع النظام األساسي للهيئة 

 اإلطار القانوني لوجود الهيئة. العربية لخدمات نقل الدم وتحديد
دعوة الدول العربية األعضاء لتقديم ترشيحاتها لتولي رئاسة الهيئة العربية لخدمات نقل  -3

( وتحديد الترشيحات للدول التي لم يسبق لها رئاسة 2024-2022الدم للدورة القادمة )
 الهيئة سابقا.

ترة ثانية في رئاسة الهيئة العربية الموافقة على التمديد للمملكة المغربية باالستمرار لف -4
 (.2022-2020لخدمات نقل الدم للدورة القادمة )

تقديم الشكر للدكتورة / خديجة الحجوجي رئيسة الهيئة العربية لخدمات نقل الدم لجهودها  -5
 .www.arbts.orgفي تأسيس الموقع االلكتروني للهيئة 
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 مجلس وزراء الصحة العرب           
 (54الدورة العادية )              
 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 

 
 11قرار رقم  

 بشأن
 توحيد التشريعات الصحية في الدول العربية

 
 إن مجلس وزراء الصحة العرب،

 بعد اطالعه على:
 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
فبراير  16ريخ توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتا -

2021. 
مارس  14مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
 وبعد المناقشة، -

 يقرر
اعتماد مشروع القانون االسترشادي بشأن حماية حقوق المرضى النفسيين  -1

واألشخاص الذين أقلعوا والذين لديهم الرغبة في اإلقالع عن تعاطي المواد المخدرة 
يدًا لتعميمه على الدول العربية األعضاء لالسترشاد به في إعداد القوانين تمه

 الوطنية بها .
على الدول األعضاء برعاية المريض النفسي تعميم القانون المصري الخاص   -2

 الوطنية. قوانينهابه عند وضع  واالسترشاد لالستئناس
 إلعداد مشروع قانون حية لالنعقاددعوة اللجنة الفنية االستشارية للتشريعات الص -3

، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لمنظمة استرشادي خاص بمهنة التمريض والقبالة

 الصحة العالمية لشرق المتوسط وصندوق األمم المتحدة للسكان للدول العربية.
تعميم التشريعات الصحية السابقة على الدول األعضاء ونشرها على الموقع  -4

 عربية، لالستفادة واالسترشاد بها.االلكتروني لجامعة الدول ال
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 مجلس وزراء الصحة العرب           
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 12قرار رقم  
 بشأن

 اللجنة الفنية االستشارية العربية للتمريض والقبالة
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 بعد اطالعه على:

 ذكرة األمانة الفنية حول الموضوع،م -
فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
مارس  14مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر

شارية العربية للتمريض اعتماد تقرير وتوصيات االجتماع الثاني عشر للجنة االست -1
 . فيديو كونفرنسعبر تقنية  2020نوفمبر  4-3والقبالة التي انعقدت يومي 

تكليف األمانة الفنية بإعداد مشروع استراتيجية عربية ومشروع خطة للنهوض  -2
بمهنتي التمريض والقبالة، بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية األعضاء 

للدول العربية والمكتب اإلقليمي  المتحدة للسكان وبالشراكة مع صندوق األمم
 .لشرق المتوسط منظمة الصحة العالميةل

الموافقة على اعتماد تاريخ الثالث من نوفمبر من كل عام كيوم عربي للتمريض  -3
 والقبالة.

تكليف األمانة الفنية بإعادة مراجعة وتحديث معايير وشروط منح جائزة أفضل عمل  -4
ريض والقبالة في الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع وزارات مميز في مجالي التم

 الصحة بالدول العربية األعضاء.
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الطلب من المجلس العربي لالختصاصات الصحية تفعيل مجلس االختصاصات  -5
التمريضية والتأكيد على العمل بشكل دؤوب لإلعالن عن قبول الدفعة األولى هذا 

 العام.
مريض والقبالة وتطوير برامج التطوير المهني تفعيل دور االختصاص في الت -6

 المستمر لدى الممرضين والقابالت.
إيجاد فرص إيفاد بين الدول العربية لتبادل الخبرات في مختلف التخصصات  -7

 التمريضية وخصوصا الرعاية الحثيثة واألورام.
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 مجلس وزراء الصحة العرب            
 (54دورة العادية )ال              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 13قرار رقم  

 بشأن
 االستراتيجية العربية للصحة والبيئة

 
 إن مجلس وزراء الصحة العرب،

 بعد اطالعه على:
 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
اير فبر  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
مارس  14مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر

ية، والمملكة العربية تقديم الشكر إلى الدول العربية التالية: المملكة األردنية الهاشم1.  
ورية وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهالسعودية، 

على موافاة األمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء ، وجمهورية العراق مصر العربية
الصحة والبيئة العرب بتقرير موحد لوزارتي الصحة والبيئة )الجهتين الوطنيتين 

حول اإلجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة األولى  ،والبيئة(المعنيتين بالصحة 
-2017ية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها )الخاصة بمتابعة تنفيذ االستراتيج

2030 .)  
دعوة الدول العربية األعضاء التي لم تواف بعد االمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء    .2

الصحة والبيئة العرب بتقرير موحد حول اإلجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة 
لصحة والبيئة ودليل عملها األولى الخاصة بمتابعة تنفيذ االستراتيجية العربية ل

( من قبل الوزارتين المعنيتين بالصحة والبيئة لديها العمل على 2017-2030)
موافاتها به في أقرب اآلجال الممكنة مع االستعانة باآللية المساعدة للبدء في 
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تنفيذ هذه االستراتيجية والمصفوفات ، وذلك تمهيدا لعرضه على االجتماع السنوي 
ستوى الخبراء من وزارات الصحة والبيئة بالدول العربية بالتعاون المشترك على م

مع المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية/ المركز اإلقليمي لصحة البيئة 
 .مي لبرنامج األمم المتحدة للبيئةوالمكتب اإلقلي

تكليف االمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء الصحة والبيئة العرب بتعميم التقارير   .3
الموحدة التي تلقتها والتي سترد إليها والمتعلقة باإلجراءات المتخذة من قبل الدول 
العربية في متابعة تنفيذ االستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها 

   (، على الدول العربية األعضاء لالطالع واالستفادة منها.2017-2030)
إلى الدعم الفني لتنفيذ االستراتيجية  . دعوة الدول العربية األعضاء التي تحتاج4

( مخاطبة االمانتين الفنيتين 2030-2017العربية للصحة والبيئة ودليل عملها )
لمجلسي وزراء الصحة والبيئة العرب، للتنسيق مع كل من المكتب اإلقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية/ المركز اإلقليمي لصحة البيئة والمكتب اإلقليمي لبرنامج 

  م المتحدة للبيئة لتنفيذ ذلك.األم
دعوة الدول العربية األعضاء موافاة االمانتين الفنيتين بالتقارير الدورية الموحدة    .5

من قبل وزارتى الصحة والبيئة سنويًا التي تعدها حول مدى التقدم  المحرز في 
ائق ( والعو 2030-2017تنفيذ االستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها )

والتحديات التي واجهتها في متابعة تنفيذها، حتى يتسنى عرض هذه التقارير على 
  اجتماع الخبراء الذى يعقد سنويا.

دعوة الدول العربية األعضاء إلى إعداد تقاريرها حول تجاربها فى مجال صحة    .6
وجهودها في احتوائها، وتزويد االمانتين  19-البيئة للتصدي لجائحة كوفيد 

فنيتين لمجلسي وزراء الصحة والبيئة العرب بها، حتى يتسنى تعميمها على ال
  الدول العربية لالستفادة منها. 

تكليف االمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء الصحة والبيئة العرب بالتنسيق مع    .7
المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية / المركز اإلقليمي لصحة البيئة، والمكتب 

يمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا بإعادة دراسة وصياغة األولوية اإلقل
المتعلقة بإدارة صحة البيئة أثناء الطوارئ في االستراتيجية العربية للصحة والبيئة 

الحالية  19-( مع االخذ في االعتبار أزمة كوفيد 2030-2017ودليل عملها )
  ول األعضاء في هذا المجال.والتجربة العملية التي تحصلت عليها الد
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دعوة الدول العربية األعضاء والمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية/ المركز    .8
اإلقليمي لصحة البيئة والمكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لغرب اسيا، 
العمل على موافاة األمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء الصحة والبيئة العرب 

ترحاتها حول عنوان المحور الرئيسي للمنتدى الوزاري العربي األول للصحة بمق
على األوضاع  19-والبيئة بما يتماشى مع تحديات وتداعيات جائحة كوفيد 

االجتماعية والصحية والبيئية واالقتصادية واإلنسانية في المنطقة العربية مرفقا به 
  .2021ية شهر مايو ورقة مفاهيمية حول الموضوع في موعد أقصاه نها

تكليف األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بالتنسيق مع وزارات الصحة    .9
والشركاء المعنيين بالتحضير الجيد لعقد المنتدى الوزاري العربي األول للصحة 

، على ان يسبقه اجتماع تحضيري على 2021والبيئة خالل النصف الثاني لعام 
ق مع وزارات الصحة والبيئة بالدول العربية وبالتعاون مع مستوى الخبراء بالتنسي

المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية/ المركز اإلقليمي لصحة البيئة والمكتب 
اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، وعلى أن يتم تحديد مكان وموعد 

زراء الصحة والوزراء انعقاده الحقا بالتنسيق والتشاور مع رئاستي مجلسي و 
  المسؤولين عن شؤون البيئة العرب.
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 مجلس وزراء الصحة العرب           
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 14قرار رقم  
 بشأن

 تحسين صحة األمهات واالطفال والمراهقات في المنطقة العربية
 

 س وزراء الصحة العرب،إن مجل
 بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
مارس  14مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر
 

عربية األعضاء مجددًا بالتواصل والتنسيق مع األمانة الفنية لموافاتها دعوة الدول ال -1
بتقرير نصف سنوي عن جهودها في متابعة تنفيذ هذه االستراتيجية، يتضمن 
مؤشرات األداء لقياس مدى التقدم المحرز تجاه تنفيذ الخطة االستراتيجية وأهدافها 

وخاصة الهدف الثالث  2030بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
دارة السياسات السكانية  المعني بالصحة، وذلك بالتنسيق مع وحدة المسوحات وا 

 لدى األمانة العامة ووكاالت األمم المتحدة ذات الصلة.
الطلب من الدول العربية األعضاء موافاة األمانة الفنية بتجاربها في مجال الجهود  -2

واألطفال والمراهقات في ظل ما يشهده  ووفيات األمهات مراضةالمبذولة لخفض 
 .19العالم من جراء جائحة كوفيد 
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 مجلس وزراء الصحة العرب           
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 15قرار رقم  
 بشأن

 اإلستراتيجية العربية لكبار السن
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 د اطالعه على:بع
 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
مارس  14مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر

من الوزارات المعنية في الجمهورية اإلحاطة علما بجهود فريق العمل المشكل  -1
التونسية واألمانات الفنية للمجالس العربية المتخصصة )الشؤون االجتماعية 
والصحة والعدل والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية( التابعين لألمانة 

 من قرار القمة العربية في 3العامة لجامعة الدول العربية في إطار تنفيذ الفقرة رقم 
باعتماد االستراتيجية العربية لكبار  773رقم  2019الجمهورية التونسية مارس 

عداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار  السن، وا 
على أن يتم عرض مشروع القانون على اللجنة الفنية االستشارية  السن.

وزراء الصحة العرب  للتشريعات الصحية للموافقة عليه تمهيدا لعرضه على مجلس
 العتماده.
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واللجنة االقتصادية  للدول العربية توجيه الشكر إلى صندوق األمم المتحدة للسكان -2
واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( على جهودهم بالتعاون مع فريق العمل المشار 

من هذا القرار ودعوتهم لمواصلة دعم جهود الفريق  1إليه في الفقرة العاملة رقم 
 .773إطار تنفيذ قرار القمة العربية رقم  في

إعطاء األولوية لكبار السن وذوي اإلعاقة حسب الفئات المستهدفة وذوي األمراض  -3
 .19المزمنة، للحصول على التطعيمات بلقاح كوفيد 

تشجيع االختصاص بطب الشيخوخة وتحديد مركز في إحدى جامعات الدول  -4
 العربية.

مع المنظمات الدولية إلعداد خطط العمل لتنفيذ  تقديم الدعم الفني وبالتنسيق -5
 مفردات االستراتيجية العربية لكبار السن.
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 مجلس وزراء الصحة العرب             
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 16قرار رقم  
 بشأن

بشأن المقاربة التي تبناها االتحاد األوروبي  488العرب رقم قرار مجلس وزراء النقل 
 إلعادة إطالق النقل الجوي وتعافيه.

 
 إن مجلس وزراء الصحة العرب،

 بعد اطالعه على:
 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
مارس  14ر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ مشروع قرا -

2021. 
 .21/10/2020بتاريخ  33د.ع  488قرار مجلس وزراء النقل العرب رقم  -
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر

بالفحص  PCRعدم الموافقة على المقاربة األوروبية فيما يتعلق باستبدال فحص  -1
الت انتشار فيروس كورونا المستجد لما قد يزيد من معد RAPID TESTالسريع 
 (.19)كوفيد 

جراءات الدول العربية األعضاء بما يتماشى مع اللوائح الدولية  -2 االلتزام بخصوصية وا 
الصحية لمنظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الوطنية للحفاظ على الصحة 

 العامة لمواطنيها.
قتصادية والصحية بما يضمن انتعاش التأكيد على أهمية التوازن بين النواحي اال -3

 يؤثر على األمن الصحي الوطني واإلقليمي حركة الطيران والسياحة من جديد وال
 والدولي. 
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 مجلس وزراء الصحة العرب              
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 17قرار رقم  
 بشأن

 بي لتأليف وترجمة العلوم الصحيةالمركز العر 
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
فبراير  16توصية اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
مارس  14مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر
 

األخذ علما بالتقرير السنوي للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية لعام  -1
2020. 

تكليف األمانة الفنية بتعميم التقرير السنوي للمركز على الدول العربية األعضاء  -2
 للعلم واالطالع.

أن شغور منصب تكليف األمانة الفنية بمخاطبة الدول العربية األعضاء مجددا بش -3
والتعجيل بموافاتها باسم لمركز العربي لـتأليف وترجمة العلوم الصحية األمين العام ل

  مرشحها لشغل هذا المنصب وفقا للشروط المطلوبة.
الطلب من المركز العربي لترجمة وتعريب العلوم الصحية تكثيف وزيادة توزيع  -4

 ا.اصدارته على الدول العربية األعضاء لالستفادة منه
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 مجلس وزراء الصحة العرب           
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 18قرار رقم  
 بشأن

 اللجنة العليا للدواء العربي
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
فبراير  16االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ توصية اللجنة الفنية  -

2021. 
مارس  14مشروع قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ  -

2021. 
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر
 

التأكيد على أهمية تفعيل دور اللجنة العليا للدواء العربي وحث الدول العربية  -1
 ا.األعضاء على المشاركة في أعماله

تشكيل لجنة خبراء تضم الهيئات العربية المعنية بالدواء في الوطن العربي، وعقد  -2
، وتكليف األمانة الفنية بإعداد مذكرة مفاهيمية 2021اجتماع لها خالل هذا العام 

ونتائج االجتماع بعد انعقاده للعرض على حول االجتماع والمخرجات المتوقعة منه. 
 .العتمادها 2022على القمة العربية القادمة مجلسكم الموقر تمهيدا للعرض 

الترحيب بدعوة معالي وزير الصحة بجمهورية العراق الستضافة اجتماع الهيئات  -3
العربي، على أن يتم التنسيق بين األمانة الفنية وطن العربية المعنية بالدواء في ال

 ووزارة الصحة العراقية لتحديد موعد هذا االجتماع.
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 وزراء الصحة العرب مجلس           
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 19قرار رقم  
 بشأن

 الصندوق العربي للتنمية الصحية
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر

 
 والبالغ قدرها مليون دوالر أمريكي. 2021ة التقديرية للصندوق لعام اعتماد الموازن  -1
في موازنة الصندوق  2021حث الدول األعضاء على سداد مساهماتها عن سنة  -2

العربي للتنمية الصحية، وكذا مخاطبة الدول التي لم تسدد بعد لمساهماتها التعجيل 
 بقة.بسداد متأخراتها في موازنة الصندوق عن األعوام السا

تخصيص مبلغ مليون دوالر أمريكي لدعم القطاعات الصحية مناصفة في كل من  -3
اليمن وفلسطين والصومال ولبنان والسودان خصما من حساب الصندوق العربي 
للتنمية الصحية على أن يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر 

 كورة.العربية لشراء وشحن هذه المساعدات إلى الدول المذ
الطلب من الدول األعضاء المقدم إليها الدعم موافاة األمانة الفنية لمجلس وزراء  -4

الصحة العرب باحتياجاتها الملحة والعاجلة في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه 
 حتى يتسنى اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
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 مجلس وزراء الصحة العرب 
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسقنية عبر ت
 

 20قرار رقم  
 بشأن
 ( لمجلس وزراء الصحة العرب56موعد ومكان انعقاد الدورة العادية )
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 بعد اطالعه على:

النظام األساسي لمجلس وزراء الصحة العرب، في مادته الرابعة من الباب الثاني  -
ي تنص فقرته الثالثة على أن يعقد المجلس اجتماعا دوريا "اجتماعات المجلس"، الت

 عاديا
 سنويا في دولة المقر ما لم تطلب إحدى الدول األعضاء استضافته، وذلك خالل األشهر
الثالثة األولى من السنة الميالدية، ويحدد المجلس مكان عقد دورته التالية ويتم 

 االتفاق
 الدورة، ورئيس المكتب التنفيذي. على تاريخ االجتماع بالتنسيق بين رئيس

 وبعد المناقشة، -
 
 يقرر

لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي في مقر  56تعقد الدورة العادية  -1
األمانة العامة لجامعة الدول العربية، خالل األشهر الثالثة األولى من السنة 

ة أعمال ، ما لم تطلب إحدى الدول العربية األعضاء استضاف2022الميالدية 
 المجلس.

لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه  55تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة العادية  -2
التنفيذي الحقا قبل انعقاد أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية/ جنيف 

2021. 
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 مجلس وزراء الصحة العرب   
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  نفرنسفيديو كو عبر تقنية 
 

 21 رقم قرار 
 بشأن 

 االستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، -
 وبعد المناقشة، -

 
 يقرر

تكليف األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بالتنسيق والتعاون مع صندوق  -
مم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية األ

صديقة  لموازنةلشرق المتوسط، باالنتهاء من إعداد مسودة االستراتيجية العربية 
بداء أي  للصحة وتعميمها على الدول العربية األعضاء للتفضل باإلطالع وا 

ورته القادمة في صيغتها مالحظات بشأنها تمهيدا لعرضها على المجلس في د
 النهائية العتمادها.
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 مجلس وزراء الصحة العرب          
 (54الدورة العادية )              

 2021مارس  15:  فيديو كونفرنسعبر تقنية 
 

 22 رقم قرار 
 بشأن 

 19وضع استراتيجية عربية وآلية تنفيذها للحصول على لقاحات كوفيد 
 لمبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات وتوحيد الجهود ا

 على الدول العربية
 

 إن مجلس وزراء الصحة العرب،
 ى:ستماعه إلبعد ا

مقترح معالي السيد األمين العام لجامعة الدول العربية الذي ورد في كلمته أمام  -
 للحصول على لقاحاتعربية المجلس في الجلسة االفتتاحية بشأن وضع استراتيجية 

كورونا لدعم وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على 
 الدول العربية.

ومداخلة معالي وزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية رئيس المكتب  -
 التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب،

 وبعد المناقشة، -
 
 يقرر

مع وزارة  والتعاون عرب بالتنسيقتكليف األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة ال -
الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية إلعداد مشروع استراتيجية عربية وآلية 

( لدعم وتوحيد الجهود المبذولة 19تنفيذها للحصول على لقاحات كورونا )كوفيد
لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، وذلك بالتعاون مع 

قليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في خالل شهر من المكتب اإل
تاريخه، تمهيدا لتعميمها على الدول العربية األعضاء إلبداء الرأي بشأنها، تمهيدا 

 لعرضها على المجلس في دورته القادمة في صيغتها النهائية العتمادها.
 



 

 33 

 
  
 
 
 
 

 

 

 األمانة العامة 

 قطاع الشؤون االجتماعية

 انة الفنية جمللس وزراء الصحة العرباألم

 ــــــــــ
 

 

 
 

 قرارات 
 جمللس وزراء الصحة العرب  55الدورة العادية 

 
 

 
 
 
 

 23/5/2021:  فيديو كونفرنسعبر تقنية                                            
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  و عد  و ب    حدوا مجلا          
 (55) و عا ي  و   د               

 2021 ماي  23 :ك  فد ا في ي     ي  عبد
 
 1 رقم قرار

 بشأن
وتوحيد  19مشروع استراتيجية عربية وآلية تنفيذها للحصول على لقاحات كوفيد 

 الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية.
 ـــــــــــــــ

 
 العرب، الصحة وزراء مجلس إن
 :على اطالعه بعد
 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، ▪
توصية االجتماع العاشر للجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب  ▪

 ،2021مايو  19المنعقد بتاريخ 
 وبعد االستماع إلى مداخالت أصحاب المعالي الوزراء، ▪

 يقرر
بية على مقترح إعداد االستراتيجية تقديم الشكر إلى معالي األمين العام لجامعة الدول العر  ▪

وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع  19العربية للحصول على لقاحات كوفيد 
العادل للقاحات على الدول العربية، الذي تفضل به خالل كلمة معاليه في افتتاح أعمال 

 .2021لمجلس وزراء الصحة العرب/ مارس  54الدورة العادية 
شكر إلى وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية على إعداد مشروع تقديم ال ▪

وتوحيد الجهود المبذولة لضمان  19االستراتيجية العربية للحصول على لقاحات كوفيد 
 التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية وآلية تنفيذها.

ة على الدول العربية األعضاء للتفضل تكليف األمانة الفنية بتعميم مشروع هذه االستراتيجي ▪
بإبداء مالحظاتها حولها، تمهيدا إلعدادها في صيغتها النهائية بالتنسيق مع وزارة الصحة 

 والسكان المصرية، والمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
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  و عد  و ب    حدوا مجلا          
 (55) و عا ي  و   د               

 2021 ماي  23 :ك  فد ا في ي     ي  عبد
 
 2 رقم قرار

 بشأن
 مشروع االستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة.

 ـــــــــــــــ
 
 العرب، الصحة وزراء مجلس إن
 :على اطالعه بعد
 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، ▪
ء الصحة العرب توصية االجتماع العاشر للجنة الفنية االستشارية لمجلس وزرا ▪

 ،2021مايو  19المنعقد بتاريخ 
 وبعد االستماع إلى مداخالت أصحاب المعالي الوزراء، ▪

 
 يقرر

اعتماد مشروع االستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، وتكليف األمانة الفنية  .1
 بتعميمها على الدول العربية األعضاء لالسترشاد بها.

مم المتحدة للسكان للدول العربية، والمكتب اإلقليمي تقديم الشكر إلى كل من صندوق األ .2
لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط على التعاون المثمر والمشاركة المقدرة في 

 إعداد مشروع االستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة.
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  و عد  و ب    حدوا مجلا          
 (55) و عا ي  و   د               

 2021 ماي  23 :ك  فد ا في ي     ي  عبد
 
 3 رقم قرار

 بشأن
 مشروع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء

 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية 74الصحة العرب أمام الدورة 
 ـــــــــــــــ

 
 العرب، الصحة وزراء مجلس إن
 :على اطالعه بعد
 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، ▪
ع العاشر للجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب توصية االجتما ▪

 ،2021مايو  19المنعقد بتاريخ 
 وبعد االستماع إلى مداخالت أصحاب المعالي الوزراء، ▪

 
 يقرر

اعتماد مشروع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر أن يلقيها معالي وزير  .1
 74زراء الصحة العرب أمام الدورة العادية الصحة بالمملكة المغربية باسم مجلس و 

 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.
تضمين الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب المكتوبة التي ستقدم إلى منظمة  .2

الصحة العالمية، في اإلشارة إلى ما يحدث في األراضي الفلسطينية من قبل قوات االحتالل 
ات وممارسات ال إنسانية وال أخالقية وآثارها المدمرة على األوضاع اإلسرائيلية من انتهاك

الصحية في دولة فلسطين، وكذلك اإلشارة إلى جهود الدول العربية الكبيرة المبذولة في 
 (.19التصدي لمواجهة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
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  و عد  و ب    حدوا مجلا          
 (55) و عا ي  و   د               

 2021 ماي  23 :ك  فد ا في ي     ي  عبد
 
 4 رقم قرار

 بشأن
 المجلس العربي لالختصاصات الصحية

 ـــــــــــــــ
 
 العرب، الصحة وزراء مجلس إن
 :على اطالعه بعد
 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، ▪
مد المادة األولى من النظام األساسي للمجلس العربي لالختصاصات الصحية المعت ▪

، التي تشير إلى أنه يتبع مجلس وزراء الصحة العرب ويخضع 2019في سبتمبر 
داريا وماليا،  لرقابته قانونيا وا 

بتاريخ  54الصادر عن الدورة العادية  3قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم  ▪
الذي نصت فقرته الثانية على اإلبقاء على تبعية المجلس العربي  15/3/2021

ية لمجلس وزراء الصحة العرب ووضع آلية للمراقبة المالية لالختصاصات الصح
 من قبل مجلس وزراء الصحة العرب.

، على 16/3/2021بتاريخ  855موافقة معالي األمين العام بموجب المذكرة رقم  ▪
هذا الطلب في حالة استمرار المجلس الوزاري في اإلشراف المالي واإلداري الدقيق 

مجلس ومتابعة مدققة من أمانة المجلس الوزاري لعدم والمحاسبة الكاملة ألداء ال
 تكرار األخطاء السابقة في الماضي. 

توصية االجتماع العاشر للجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب  ▪
 ،2021مايو  19المنعقد بتاريخ 

 وبعد االستماع إلى مداخالت أصحاب المعالي الوزراء، ▪
 
 يقرر

م المجلس العربي لالختصاصات الصحية وتبعيته لمجلس وزراء التأكيد على أهمية دع .1
 الصحة العرب والعمل تحت إشرافه.
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توجيه الشكر إلى معالي األمين العام لجامعة الدول العربية على موافقته الستخدام  .2
المجلس العربي لالختصاصات الصحية اسم وشعار جامعة الدول العربية، وفقًا للضوابط 

 ا الشأن.المعمول بها في هذ
التزام مجلس وزراء الصحة العرب باستمراره في اإلشراف المالي واإلداري الدقيق  .3

 والمحاسبة الكاملة ألداء المجلس العربي لالختصاصات الصحية بكافة هياكله.
إحالة مقترح آلية الرقابة المالية واإلدارية على الهيئة العليا للمجلس العربي لالختصاصات  .4

 20مانة العامة لجامعة الدول العربية بالرأي بشأنها، في موعد أقصاه الصحية، إلفادة األ
 تعميمبإعادة ، حتى يتسنى لألمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب 2021يونيو

على مجلس وزراء الصحة العرب  وعرضه على الدول العربية األعضاء مشروع اآللية
 مة لجامعة الدول العربية في هذا الشأن.للنظم المتبعة لدى األمانة العاوفقا العتماده، 
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  و عد  و ب    حدوا مجلا          
 (55) و عا ي  و   د               

 2021 ماي  23 :ك  فد ا في ي     ي  عبد
 
 5 رقم قرار

 بشأن
 نوالجوال  الشرقية القدس ذلك في بما المحتلة الفلسطينية األراضي في الصحية األحوال

 المحتل السوري

 ـــــــــــــــ
 العرب، الصحة وزراء مجلس إن
 :على اطالعه بعد
 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، ▪
توصية االجتماع العاشر للجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب  ▪

 ،2021مايو  19المنعقد بتاريخ 
 ،وبعد االستماع إلى مداخالت أصحاب المعالي الوزراء ▪

 
 يقرر

تقديم الشكر للدول المانحة على ما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني في المجال  .1
الصحي، وحث الدول األعضاء على االستمرار في تقديم الدعم اإلنساني العاجل بكافة 

 أشكاله إلى الشعب الفلسطيني لضمان سالمته وتوفير حقوقه اإلنسانية.

بناء القطاع الصحي الفلسطيني وتوفير دعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم إعادة  .2
 االحتياجات الصحية العاجلة.

إدانة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي الغاشم الال أخالقي والال إنساني ضد الشعب  .3
الفلسطيني الشقيق، والضربات الصاروخية على قطاع غزة، واإلعراب عن القلق البالغ إزاء 

ليات اإلخالء في أحياء الشيخ جراح وسلوان، االشتباكات والعنف في المسجد األقصى وعم
 وضرب المستشفيات والطواقم الطبية واالعتداء على الهالل األحمر الفلسطيني.

التأكيد على القرارات السابقة لمجلس وزراء الصحة العرب، الخاصة بالطلب من المدير  .4
 العام لمنظمة الصحة العالمية ما يلي:
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 ع الصحي في األراضي الفلسطينية المحتلة.إرسال لجنة تقصي حقائق حول الوض −

القوة إسرائيل مطالبة المجتمع الدولي باألمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان بإلزام  −
القائمة باالحتالل برفع الحصار عن قطاع غزة ومنع تفاقم األزمة اإلنسانية في قطاع 

حماية حقوق اإلنسان غزة، ومطالبتها كذلك بالعمل على الوفاء بمسؤوليتها القانونية ل
 األساسية للسكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة.

التدخل لوقف الممارسات غير اإلنسانية والمنافية لالتفاقيات الدولية التي تعتدي على  −
الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف وتمنع الفرق الصحية من القيام بواجباتها. وتعيق 

 يار الكهربائي إلى المستشفيات والمراكز الصحية.وصول إمدادات الوقود والت

إلزام االحتالل اإلسرائيلي باحترام المعاهدات واالتفاقيات الدولية المعنية بحقوق  −
 اإلنسان.

زالة كافة المعوقات لوصول  − تأمين ممر آمن لدخول المساعدات اإلنسانية وا 
 الفلسطينيين إلى مراكز االستشفاء.

)خمسمائة ألف دوالر أمريكي( لدعم القطاع الصحي  $500.000تقديم دعم قدره  .4
الفلسطيني وتوفير احتياجاته العاجلة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر 
العربية، خصما من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية، وتكليف األمانة الفنية 

 لمجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة تنفيذ هذا القرار. 
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  و عد  و ب    حدوا مجلا          
 (55) و عا ي  و   د               

 2021 ماي  23 :ك  فد ا في ي     ي  عبد
 
 6 رقم قرار

 بشأن
 السياحة قطاع إنعاش إطالق إعادة دعم حول 290 رقم للسياحة العربي الوزاري المجلس قرار

 العربية الدول في والسفر
 ـــــــــــــــ

 العرب، الصحة وزراء مجلس إن
 :على اطالعه بعد
 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، ▪
توصية االجتماع العاشر للجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب  ▪

 ،2021مايو  19المنعقد بتاريخ 
حول دعم إعادة إطالق إنعاش  290قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة رقم  ▪

 ر في الدول العربية، على مجلس وزراء الصحة العرب، قطاع السياحة والسف
 

 يقرر
جراءات الدول العربية األعضاء بما يتماشى مع اللوائح الدولية  .1 االلتزام بخصوصية وا 

الصحية لمنظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الوطنية للحفاظ على الصحة العامة 
 لمواطنيها.

حي االقتصادية والصحية بما يضمن انتعاش حركة التأكيد على أهمية التوازن بين النوا .2
 الطيران والسياحة من جديد وال يؤثر على األمن الصحي الوطني واإلقليمي والدولي. 

تشكيل فريق عمل فني برئاسة جمهورية مصر العربية، وعضوية المتخصصين من الدول  .3
ب اإلقليمي لمنظمة العربية األعضاء واألمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، والمكت

الصحة العالمية لشرق المتوسط، لوضع استراتيجية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد 
 التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية تسمح بتنشيط حركة السياحة العربية.
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  و عد  و ب    حدوا مجلا          
 (55) و عا ي  و   د               

 2021 ماي  23 :فد اك   في ي     ي  عبد
 

  7 رقم قرار
 بشأن

 العرب الصحة وزراء لمجلس التنفيذي المكتب تشكيل
 ـــــــــــــــ

 العرب، الصحة وزراء مجلس إن
 :على اطالعه بعد
 مذكرة األمانة الفنية حول الموضوع، ▪
توصية االجتماع العاشر للجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب  ▪

 ،2021مايو  19اريخ المنعقد بت
 

 يقرر
تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب من الدول العربية األعضاء التالية:  .1

المملكة العربية السعودية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
رية الشعبية، )ترويكا رئاسة القمة(، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية السودان، وجمهو 

 .2023-2021الصومال، )حسب الترتيب الهجائي(، للفترة من 
الموافقة على أن تكون جمهورية مصر العربية عضوا دائما في المكتب التنفيذي لمجلس  .2

وزراء الصحة العرب بصفتها دولة المقر. وتعديل المادة الثالثة عشرة المتعلقة بتشكيل 
 راء الصحة العربالمكتب التنفيذي في النظام األساسي لمجلس وز 

الموافقة على استمرار جمهورية مصر العربية رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء  .3
 ،2023-2021الصحة العرب، خالل الفترة من 

يختار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب نائبا للرئيس في أول اجتماع قادم  .4
 له.
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 األمانة العامة 

 الجتماعيةقطاع الشؤون ا

 العرب الشباب والرياضةاألمانة الفنية جمللس وزراء 

 ــــــــــ
 

 

 
 

 قرارات  
 ( جمللس وزراء الشباب والرياضة العرب 44الدورة  )

 
 

 
 

 
27/5/2021:  فيديو كونفرنسعبر تقنية                                            



 

 

 

 
 

  العرب والرياضة الشباب مجلس وزراء  

 نسكونفر  فيديو  تقنية عبر (44) العادية الدورة
 2021مايو 27   

44 

 (946رقم ) قرار 
  إدارة الشباب والرياضة –الجتماعية بشأن: تقرير قطاع الشؤون ا

 االمانة الفنية جمللس وزراء الشباب والرياضة العرب عن حسابات 
 2020الصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضية عام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 د اطالعه على:بع العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
وألما رررر  و ف يرررر   –مرررر كد  قاررررا  و اررررة ) واج ماعيرررر  )ر ود  و ارررربا   و دياضرررر   -

  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.

  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  فررر    د ررر   -
(66) 

   بررررري  مجلرررررا ر ود  و بررررر     و عدبررررر   ا ارررررا  و اررررربابي   و دياضررررري   ب رررررادي   -
26/5/2021 

إدارة الشـــباب والرياضـــة )االمانـــة الفنيـــة  –تقريـــر قطـــاع الشـــؤون االجتماعيـــة  -
للمجلــس( عــن حســابات الصــندوق العربــي لألنشــطة الشــبابية والرياضــية عــام 

2020. 
 تقرير اللجنـة الماليـة المعاونـة لمجلـس وزراء الشـباب والرياضـة العـرب، بتـاريخ -

25/5/2021 

ــز ا - ــامي والمرك ــدول الحســاب الخت ــة ال ــة العامــة بجامع ــه االمان ــذي أعدت ــالي ال لم
 (2020) العربية

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

  العرب والرياضة الشباب مجلس وزراء  

 كونفرنس فيديو  تقنية عبر (44) العادية الدورة
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 يقرر

 

 -ادارة الشباب والرياضة )األخذ علمًا بما ورد بتقرير قطاع الشؤون االجتماعية  -1
الصـــندوق العربـــي لألنشـــطة الشـــبابية نيـــة للمجلـــس( عـــن حســـابات االمانـــة الف
 .2020لعام والرياضية 

الصــندوق العربــي لألنشــطة اعتمــاد الحســاب الختــامي والمركــز المــالي لحســابات  -2
 .31/12/2020عن العام المنتهي في الشبابية والرياضية 

ــــة مــــن إدارة الصــــندوق  -3 بية العربــــي لألنشــــطة الشــــبااإلشــــادة بــــالجهود المبذول
ــام والرياضــية ــس إدارة الصــندوق، واألمــين الع ــيس مجل ، وتوجيــه الشــكر إلــى رئ

 المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية، ولألمانة الفنية للمجلس.
  

946)ق  – (27/5/2021-44د.ع   
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 (947)قرار رقم 
 بشأن: تقرير اللجنة املالية املعاونة

 جمللس وزراء الشباب والرياضة العرب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

بعــد اطالعــه  العــرب فــي دورتــه الرابعــة واالربعــين، والرياضــة الشــباب إن مجلــس وزراء
 على:
  برري  و مك ررر  و   فيرر ز  مجلرررا  حدوا و ارربا   و دياضررر  و عررد   فررر    د ررر   -

(66.) 

   بررررري  مجلرررررا ر ود  و بررررر     و عدبررررر   ا ارررررا  و اررررربابي   و دياضررررري   ب رررررادي   -
26/5/2021 

 25/5/2021  ديد و لج   و ما ي  و معا     لمجلا  ب ادي   -

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

األخـــذ علمـــًا بمـــا ورد بتقريـــر اللجنـــة الماليـــة المعاونـــة لمجلـــس وزراء الشـــباب  -1
 والرياضة العرب.

، فـي 2021عتماد موازنة الصـندوق العربـي لألنشـطة الشـبابية والرياضـية لعـام ا -2
$ )فقـط ثمانمائـة وتسـعة 829.000ضوء القرارات المتخـذة بمبلـغ إجمـالي وقـدره 

 دوالر أمريكي ال غير(.الف وعشرون 
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التأكيـــد علـــى عـــدم فـــك الودائـــع إال بقـــرار مـــن مجلـــس ادارة الصـــندوق العربـــي  -3
ــراره مــن لألنشــطة الشــبابية وا ــذي واق ــب التنفي ــتم اعتمــاده مــن المكت لرياضــية وي

 مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

ــة  -4 ــواردة بتقريــر اللجن ــذ جميــع التوصــيات ال ــة للمجلــس بتنفي ــة الفني تكليــف االمان
 المالية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

 

علــى جهودهــا فــي معاونــة توجيــه الشــكر إلــى اللجنــة الماليــة المعاونــة للمجلــس  -5
 المجلس.

 

 (27/5/2021-44د.ع – 947)ق
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 2021موازنة عام 

 
 

 المبلغ  $ اسم الحساب رقم الحساب
 00 رواتب وأجور ومكافآت 11
 500 مستلزمات سلعية 12
 2500 مستلزمات خدمية 13
 00 مصروفات رأسمالية 14
 30.000 بدل وأجور سفر 15
 760.000 ية والرياضيةدعم األنشطة الشباب 16
 1000 بحوث ودراسات متنوعة 17
 30000 دعم األمانة الفنية 18
 5000 اجتماعات المجالس الرئيسية 19
 829.000 اإلجمالي 
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 (948)قرار رقم 
 بشأن: تقرير متابعة قضية اختالس أموال الصندوق العربي

 لألنشطة الشبابية والرياضية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بعــد اطالعــه  العــرب فــي دورتــه الرابعــة واالربعــين، والرياضــة الشــباب إن مجلــس وزراء
 على:
وألما رررر  و ف يرررر   –مرررر كد  قاررررا  و اررررة ) واج ماعيرررر  )ر ود  و ارررربا   و دياضرررر   -

  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.

  و عررد   فررر    د ررر    برري  و مك ررر  و   فيرر ز  مجلرررا  حدوا و ارربا   و دياضررر -
(66.) 

   بررررري  مجلرررررا ر ود  و بررررر     و عدبررررر   ا ارررررا  و اررررربابي   و دياضررررري   ب رررررادي   -
26/5/2021 

   12/4/2021 مدف ا ها ب ادي   ر ود  و اة ) و  ا   ي و م كد  و م  م  م)  -

   ديررررد و لج رررر  و ما يرررر  و معا  رررر   مجلررررا  حدوا و ارررربا   و دياضرررر  و عررررد   ب ررررادي  -
25/5/2021 

 مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ف  ه و و اأ). دودو ق -

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 
 

 يقرر
 

األخذ علمًا بما ورد في مذكرة إدارة الشؤون القانونية باألمانة العامة لجامعة  -1
 12/4/2021بتاريخ  (321الدول العربية رقم )

التأكيد على قرارات مجلس وزراء الشباب والرياضـة العـرب الصـادرة عـن الـدورات  -2
( بشـــــــأن 37،38،39،40،41،42،43،44، 36،35،  34، 33، 32، 31، 30)
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متابعة استرداد أموال الصندوق واستمرار تكليف إدارة الشؤون القانونية باألمانـة 
 –محــامى الصــندوق  -مي األمانــة العامــة ومحــاالعامــة لجامعــة الــدول العربيــة 

االستاذ/ فاروق محمد خليل لمتابعة القضايا واستكمال اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ـرفت منـه الشـيكات المـزورة وذلـك السـترداد أمـوال  ضد بنك قطر الوطني الـذي صر
الصندوق العربي لألنشطة الشـبابية والرياضـية، واسـتمرار تفـويض معـالي السـيد 

ر رئيس المكتب التنفيذي لمجلـس وزراء الشـباب والرياضـة العـرب، ومعـالي الوزي
السيد األمين العـام لجامعـة الـدول العربيـة، فـي مباشـرة واسـتكمال كافـة الـدعاوي 
المرفوعة من أو على مجلـس وزراء الشـباب والرياضـة العـرب ومكتبـه التنفيـذي، 

 ذلك مجتمعين أو منفردين.واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة قانونيًا وقضائيًا ل

 (27/5/2021-44د.ع – 948)ق       
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 (949)قرار رقم 

 بشأن: موقف الدول األعضاء من سداد املساهمات
 يف موازنة الصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضة

 2021عن العام املايل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، الرياضةو  الشباب إن مجلس وزراء
 (66ف    د   )   بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  -

  برررررررررررررري  مجلررررررررررررررا ر ود  و برررررررررررررر     و عدبرررررررررررررر   ا اررررررررررررررا  و ارررررررررررررربابي   و دياضرررررررررررررري     -
 .26/5/2021ب ادي .

 و  ظام وألساس   مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد . -

 ائ   و ب     و عدب   ا اا  و ابابي   و دياضي . -

واما رر  و ف يرر   مجلررا  -مرر كد  قاررا  و اررة ) واج ماعيرر  )ر ود  و ارربا   و دياضرر   -
  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.

 .25/5/2021  ديد و لج   و ما ي  و معا     لمجلا  ب ادي   -

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪

 اا على ماا دو  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ب  ▪
 

 

 يقرر  
توجيه الشكر إلى وزارات الشباب والرياضة أو مـن فـي حكمهـا فـي الـدول األعضـاء،  -1

التي قامت بسداد حصتها في موازنة الصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضـية 
 .2021للعام المالي 

من في حكمها في الدول األعضاء، التي لم تسدد دعوة وزارات الشباب والرياضة أو  -2
حصــتها فــي موازنــة الصــندوق العربــي لألنشــطة الشــبابية والرياضــة للعــام المــالي 

 وعن األعوام السابقة، إلى سرعة سداد حصتها. 2021
 

 (27/5/2021-44د.ع – 949)ق
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 (950)قرار رقم 

 نشاط قطاع الشؤون االجتماعية تقريربشأن: 
 للمجلس( الفنية األمانة-والرياضة ادارة الشباب  )

 (44 – 43) اجمللس دورتي بني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
بعــد اطالعــه  العــرب فــي دورتــه الرابعــة واالربعــين، والرياضــة الشــباب إن مجلــس وزراء

 على:
  د      بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد   ف  -

(66.) 
  (44 – 43) و مجلا   د   بي) و ف ي  وألما    ااا -
واما   و ف ي   -م كد  قاا  و اة ) واج ماعي  )ر ود  و ابا   و دياض   -

  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.
  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   -
  ب اًا على ماا دو  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  -

 

 يقرر
 

 األمانة -قطاع الشؤون االجتماعية )ادارة الشباب والرياضة جهود تثمين -1
 وزراء مجلس قرارات لتنفيذ إجراءات من به قامت ما على للمجلس( الفنية

 .لثالثة واالربعونا السابقة الدورة عن الصادرة العرب والرياضة الشباب
 

 الفنية مانةاأل -قطاع الشؤون االجتماعية )ادارة الشباب والرياضة تكليف -2
 مجلس وزراء الشباب والرياضة العرباقرها التي  األنشطة بتعميم (لمجلسل

 في دورته الرابعة واالربعون.
950)ق  – (27/5/2021-44د.ع   
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 (951)قرار رقم 
 بشأن: اللقاء السابع عشر لشباب العواصم العربية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة ابالشب إن مجلس وزراء
( 43( ب  د رر  و عا يرر  )929قرردود مجلررا  حدوا و ارربا   و دياضرر  و عررد  دقررم ) -

 (.1و   بي  ) 5/7/2020ب ادي  

 (.66  بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   ) -

 .23/5/2021و معا     لمجلا ب ادي     بي  و لج   و ف ي  و ابابي  -

( ب ررررررادي  1/915حود  و ارررررربا  با مملكرررررر  واد  يرررررر  و هااررررررمي   دقررررررم )مرررررر كد     -
14/2/2021 

وألما رررر  و ف يرررر   -مرررر كد  قاررررا  و اررررة ) واج ماعيرررر  )ر ود  و ارررربا   و دياضرررر  -
  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 
 

 يقرر
 

اللقاء السابع عشر لشباب العواصم العربية بالمملكة االردنية تنظيم على  الموافقة -1
 (.45و 44خالل الفترة بين دورتي المجلس )الهاشمية، 

 

( غير ال والر أمريكيألف د فقط ثالثون) $30000 قدره مالي دعم الموافقة على تقديم -2
الشباب بالمملكة االردنية الهاشمية في حالة إقامة اللقاء السابع عشر لشباب  لوزارة

الفترة بين دورتي العواصم العربية بالمملكة االردنية الهاشمية حضوريًا خالل 
وذلك خصمًا من موازنة الصندوق العربي لألنشطة الشبابية ( 45و 44المجلس )
 والرياضية.
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االمانة الفنية لمجلس -يف قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضة تكل  -3
وزراء الشباب والرياضة العرب( التعاون والتنسيق مع وزارة الشباب بالمملكة االردنية 
الهاشمية من اجل انجاح فعاليات اللقاء السابع عشر لشباب العواصم العربية 

 .بالمملكة االردنية الهاشمية
 

لصندوق ا)موافاة األمانة العامة  من وزارة الشباب بالمملكة األردنية الهاشميةالطلب  -4
اللقاء السابع بتقرير مالي وفني بعد انتهاء  (العربي لألنشطة الشبابية والرياضية

عشر لشباب العواصم العربية بالمملكة االردنية الهاشمية، وذلك تمهيدًا لعرضه على 
 .المجلس في دورته القادمة

 
 (27/5/2021-44د.ع – 951)ق
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 (952)قرار رقم 

 بشأن: صالون الشباب العربي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
 رادي  ( ب43( ب  د ر  و عا ير  )934قدود مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عرد  دقرم ) -

5/7/2020. 

 (.66  بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   ) -

 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -

 14/2/2021( ب ادي  1/915دقم )م كد   حود  و ابا  با مملك  وألد  ي  و هاامي    -

واما   و ف ي   مجلا  حدوا  -ود  و ابا   و دياض  قاا  و اة ) واج ماعي  )ر  م كد  -
 و ابا   و دياض  و عد (.

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
   ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا ▪

 يقرر
 

الفترة بين تنظيم صالون الشباب العربي بالمملكة االردنية الهاشمية خالل  الموافقة على -1
 (.45و 44دورتي المجلس )

 (ال غير ألف دوالر أمريكي فقط عشرون$ )20000رصد دعم مالي قدره الموافقة على  -2
لألمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في حالة تنظيم صالون الشباب 

نة (، وذلك خصمًا من مواز 45و 44العربي حضوريًا خالل الفترة بين دورتي المجلس )
 الصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضية. 

األمانة الفنية لمجلس  -قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضةتكليف   -3
صالون الشباب تقرير مالي وفني بعد انتهاء بعرض  وزراء الشباب والرياضة العرب(

 .العربي
 (27/5/2021-44د.ع – 952)ق
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 (953)قرار رقم 
 جائـــــزة امللك محـــــــــد لتمكني الشباب لتحقيقبشأن: تصور 

 (أهداف التنمية املستدامة )النسخة الرابعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
 (.66 و دياض  و عد  ب  د   )   بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا  -

 ب ادي  (3/349بمملك  و ب دي) دقم)أ خ  و دياض  و ابا  اة )  حود  م كد  -
8/3/2021 

واما   و ف ي   -قاا  و اة ) واج ماعي  )ر ود  و ابا   و دياض   م كد  -
  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ب ▪

 
 يقرر
 

اإلشادة بالتصور المقدم من مملكة البحرين حول جائزة الملك حمد لتمكين الشباب  -1
 لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في نسختها الرابعة.

 

الفنية لمجلس األمانة  -تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضة  -2
وزراء الشباب والرياضة العرب( التنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بمملكة البحرين لتحقيق اهداف جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف 

 التنمية المستدامة في نسختها الرابعة.
 (27/5/2021-44د.ع – 953)ق

 



 

 

 

 
 

  العرب والرياضة الشباب مجلس وزراء  

 كونفرنس فيديو  تقنية عبر (44) العادية الدورة
 2021مايو 27   

 

 57 

 (954)قرار رقم 
 بن محد لإلبداع الشبابي  بشأن: تصور جائـــــزة ناصر

 للتنمية املستدامة )النسخة السادسة(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
  د ررر    بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  فررر   -

(66.) 

 ب ادي  (3/349بمملك  و ب دي) دقم)أ خ  و دياض  و ابا  اة )  حود  م كد  -
8/3/2021 

واما   و ف ي   -قاا  و اة ) واج ماعي  )ر ود  و ابا   و دياض   م كد  -
 \ مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 

اإلشادة بالتصور المقدم من مملكة البحرين حول جائزة ناصر بن حمد لإلبداع  -1
 الشبابي للتنمية المستدامة في نسختها السادسة.

 

لمجلس  األمانة الفنية -تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضة  -2
وزراء الشباب والرياضة العرب( التنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بمملكة البحرين لتحقيق اهداف جائزة ناصر بن حمد لإلبداع الشبابي للتنمية 

 المستدامة في نسخته السادسة.
 

 (27/5/2021-44د.ع – 954)ق
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 (955)قرار رقم 
 برنامج رحلة املشاعر املقدسةبشأن: 

 دول العربيةلشباب ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
واما   و ف ي   مجلا  حدوا  -قاا  و اة ) واج ماعي  )ر ود  و ابا   و دياض   م كد  -

 و ابا   و دياض  و عد (.
( ب ادي  43( ب  د   و عا ي  )929وا و ابا   و دياض  و عد  دقم )قدود مجلا  حد  -

 (.3و   بي  ) 5/7/2020
 (.66  بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   ) -

 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -

( ب ررررررادي  324/2814ع  ي   دقررررررم )  حود  و دياضرررررر  با مملكرررررر  و عدبيرررررر  و سررررررمرررررر كد   -
2/3/2021 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

برنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية بالمملكة العربية تنظيم على  الموافقة -1
 .(45و 44ة بين دورتي المجلس )الفتر  السعودية، خالل

 

توجيه الشكر الى المملكة العربية السعودية على استضافتها لبرنامج رحلة المشاعر  -2
 المقدسة لشباب الدول العربية.

 

االمانة الفنية لمجلس وزراء  -تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضة -3
مع وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية الشباب والرياضة العرب( التعاون والتنسيق 

 من اجل انجاح فعاليات برنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية.
 

 (27/5/2021-44د.ع – 955)ق
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 (956)قرار رقم 
  برنامج متكني الشباب العربيبشأن: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، رياضةوال الشباب إن مجلس وزراء
واما ر  و ف ير   -قارا  و ارة ) واج ماعير  )ر ود  و اربا   و دياضر   م كد  -

  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.

( ب  د ررر  و عا يررر  930قررردود مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  دقرررم ) -
 .5/7/2020( ب ادي  43)

 (.66   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   )  بي  و مك -

 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -

( ب رادي  324/2814 حود  و دياض  با مملك  و عدبي  و سرع  ي  دقرم ) م كد  -
2/3/2021 

 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ب اًا على ماا ▪

 يقرر
 

خالل  تنظيم برنامج تمكين الشباب العربي بالمملكة العربية السعودية الموافقة على -1
 .(45و 44الفترة بين دورتي المجلس )

االمانة الفنية  -الطلب من قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضة -2
والرياضة العرب( التعاون والتنسيق مع وزارة الرياضة  لمجلس وزراء الشباب

 بالمملكة العربية السعودية من اجل انجاح برنامج تمكين الشباب العربي.

 (27/5/2021-44د.ع – 956)ق
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 (957)قرار رقم 
  بشأن: يوم الشباب العربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة شبابال إن مجلس وزراء
 (.66  بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   ) -

 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -

 ( 795 حود  و ابا   و دياض  بجمه دي  مبد و عدبي   دقم ) م كد  -

 14/3/2021 ب ادي 

وألما رر  و ف يرر   -مرر كد  قاررا  و اررة ) واج ماعيرر  )ر ود  و ارربا   و دياضرر  -
  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 
 يقرر

األمانة الفنية لمجلس  –جتماعية )إدارة الشباب والرياضة تكليف قطاع الشؤون اال  -1
 5الشباب العربي الموافق  وزراء الشباب والرياضة العرب( بإصدار بيان عن يوم

 يوليو / تموز من كل عام.
 

 االحتفال بيوم الطلب من وزارات الشباب والرياضة او من في حكمها بالدول العربية -2
تموز من كل عام بالطريقة التي تناسب كل دولة،  /يوليو 5الشباب العربي الموافق 

وارسال ملخص عن االحتفال الى قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب 
والرياضة األمانة الفنية للمجلس( لتعميمه على وزارات الشباب والرياضة او ما في 

 حكمها بالدول العربية
 

 (27/5/2021-44د.ع – 957)ق
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 (958)قرار رقم 
 سفينة النيل للشباب العربيبشأن: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
 (.66  بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   ) -

 .23/5/2021  و معا     لمجلا ب ادي    بي  و لج   و ف ي  و ابابي -

( 795 حود  و اررررربا   و دياضررررر  بجمه ديررررر  مبرررررد و عدبيررررر   دقرررررم ) مررررر كد  -
 14/3/2021ب ادي 

وألما   و ف ي   -م كد  قاا  و اة ) واج ماعي  )ر ود  و ابا   و دياض  -
  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.

   بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي  ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 
 يقرر
 

ى تنظيم وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية سفينة الموافقة عل-1
الفترة بين دورتي المجلس خالل النيل للشباب العربي بين مدينة اسوان والقاهرة 

 .(45و 44)
 

ال  ألف دوالر أمريكي فقط ثالثون$ )30000قدره دعم مالي  الموافقة على تقديم -2
لوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية في حالة إقامة سفينة النيل  (غير

للشباب العربي وذلك خصمًا من موازنة الصندوق العربي لألنشطة الشبابية 
 والرياضية.
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، موافاة األمانة الطلب من وزارة الشباب والرياضة العرب بجمهورية مصر العربية -3
بتقرير مالي وفني بعد انتهاء  (لصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضية)االعامة 

 .فعاليات سفينة النيل للشباب العربي
 

االمانة الفنية  -قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضة تكليف  -4
شباب والرياضة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب( التنسيق مع وزارة ال

 بجمهورية مصر العربية من اجل انجاح فعاليات سفينة النيل للشباب العربي.
 (27/5/2021-44د.ع – 958)ق 
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 (959)قرار رقم 

 بشأن: املنصة الرقمية للحرف اليدوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

     
 بعد اطالعه على: في دورته الرابعة واالربعين، العرب والرياضة الشباب إن مجلس وزراء

  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر   -
(66.) 

 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -
( 795 حود  و اررررربا   و دياضررررر  بجمه ديررررر  مبرررررد و عدبيررررر   دقرررررم ) مررررر كد  -

 14/3/2021ب ادي 

وألما رر  و ف يرر   -د  قاررا  و اررة ) واج ماعيرر  )ر ود  و ارربا   و دياضرر مرر ك -
  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

جمهورية مصر العربية الموافقة على تنظيم وزارة الشباب والرياضة ب-1
 المنصة الرقمية للحرف اليدوية.

 

االمانة الفنية  -تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضة -2
لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب( التنسيق مع وزارة الشباب 
والرياضة بجمهورية مصر العربية من إنجاح المنصة الرقمية للحرف 

 اليدوية.
 (27/5/2021-44.ع د– 959)ق
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 (960)قرار رقم          
 بشأن: جتارب الدول األعضاء

 يف جمال اعداد السياسات الوطنية للشباب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب ان مجلس وزراء
 حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر     بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا -

(66.) 
 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -

 ( ب رررررررادي 5/0021224  و م   بيررررررر  و  وئمررررررر      ررررررر  قارررررررد  دقرررررررم )مررررررر كد  -
22/3/2021 

وألما ر  و ف يرر   –مر كد  قارا  و ارة ) واج ماعير  )ر ود  و اربا   و دياضر   -
 ابا   و دياض  و عد (. مجلا  حدوا و 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

( 5/0021224)اإلحاطة علما بما جاء في مذكرة المندوبية الدائمة لدولة قطر رقم  -1
 .22/3/2021بتاريخ 

االمانة الفنية لمجلس  -تماعية )إدارة الشباب والرياضة تكليف قطاع الشؤون االج – 2
وزراء الشباب والرياضة العرب( مخاطبة وزارات الشباب والرياضة او ما في حكمها 
بالدول العربية لتزويدها بالسياسات الوطنية لوزاراتهم لعمل كتيب يضم السياسات 

 الوطنية بالدول العربية.

 (27/5/2021-44د.ع – 960)ق



 

 

 

 
 

  العرب والرياضة الشباب مجلس وزراء  

 كونفرنس فيديو  تقنية عبر (44) العادية الدورة
 2021مايو 27   

 

 65 

 (961)قرار رقم       
 نصرة القدس الشريف  ربشأن: مؤمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
( ب  د ررر  و عا يررر  933قررردود مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  دقرررم ) -

 .5/7/2020( ب ادي  43)

  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر   -
(66.) 

 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -

( 0843و مجلرررا واعلرررى  لاررربا   و دياضررر  ب   ررر  فلسررراي)  دقرررم )مررر كد   -
 .22/3/2021 ب ادي 

وألما ر  و ف يرر   –اربا   و دياضر  مر كد  قارا  و ارة ) واج ماعير  )ر ود  و  -
  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
\\\\\\\\\\\\\\\\ 

الفترة بين  خاللمؤتمر نصرة القدس الشريف بدولة فلسطين تنظيم على  الموافقة -1
 .(45و 44دورتي المجلس )

ال  ألف دوالر أمريكي فقط خمسون$ )50000دعم مالي قدره الموافقة على تقديم   -2
للمجلس االعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين في حالة إقامة مؤتمر نصرة ( غير

القدس الشريف حضوريًا  وذلك خصمًا من موازنة الصندوق العربي لألنشطة الشبابية 
 الرياضية.و 
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 موافاة األمانة العامة لالطلب من المجلس األعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين   -3

مؤتمر بتقرير مالي وفني بعد انتهاء  (لصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضية)ا
 .نصرة القدس الشريف

 

لمجلس االمانة الفنية  -تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضة  -4
وزراء الشباب والرياضة العرب( التنسيق مع المجلس االعلى للشباب والرياضة بدولة 

 .فلسطين من اجل إنجاح مؤتمر نصرة القدس الشريف
 (27/5/2021-44د.ع – 961)ق 
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 (962)قرار رقم 

 مؤمتر التمكني االقتصادي للشباب بشأن: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب لس وزراءإن مج
( 43( ب  د رر  و عا يرر  )929قرردود مجلررا  حدوا و ارربا   و دياضرر  و عررد  دقررم ) -

 (.2و   بي  ) 5/7/2020ب ادي  

 (.66  بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   ) -
 .23/5/2021ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي    بي  و لج   و  -
( ب ررادي  0843  دقررم)و مجلررا واعلررى  لارربا   و دياضرر  ب   رر  فلسرراي)مرر كد   -

22/3/2021. 

واما رررر  و ف يرررر   -مرررر كد  قاررررا  و اررررة ) واج ماعيرررر  )و ود  و ارررربا   و دياضرررر  -
  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد ,

 ألما   و ف ي   بع  واس ما  ر ى ريضا ا  و ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 يقرر
 
 

خالل الفترة مؤتمر التمكين االقتصادي للشباب بدولة فلسطين  تنظيم على الموافقة -1
 (.45و 44بين دورتي المجلس )

 

ية االمانة الفن -تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )ادارة الشباب والرياضة   -2
لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب( التنسيق مع المجلس االعلى للشباب 

مؤتمر التمكين االقتصادي  فعالياتوالرياضة بدولة فلسطين من اجل انجاح 
 للشباب.

 (27/5/2021-44د.ع – 962)ق
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 (963)قرار رقم 
 بشأن: اللقاء العربي حول تشجيع املقاوالتية لدى

 طوير اقتصاد الوطن العربيالشباب ومدى مساهمته يف ت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
( 41( ب  د رر  و عا يرر  )822قرردود مجلررا  حدوا و ارربا   و دياضرر  و عررد  دقررم ) -

 (.12و   بي  ) 14/5/2018ب ادي  

 (.66مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   )  بي  و  -
 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -
 حود  و ارربا   و دياضرر  با جمه ديرر  و جحوئديرر  و  يم دوايرر  و اررعبي   دقررم مرر كد   -

 .21/3/2021 ي د ( ب ا206/21)

واما رررر  و ف يرررر   - ود  و ارررربا   و دياضرررر مرررر كد  قاررررا  و اررررة ) واج ماعيرررر  )و -
  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

طية وزارة الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائرية الديمقرا تنظيمعلى  الموافقة -1
الشعبية اللقاء العربي حول "تشجيع المقاوالتية لدى الشباب ومدى مساهمته في 

 .(45و 44الفترة بين دورتي المجلس )تطوير اقتصاد الوطن العربي خالل 
 

 

 ألف دوالر أمريكي( عشرون$ )20000دعم مالي قدره  الموافقة على تقديم -2
مقراطية الشعبية في حالة لوزارة الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائرية الدي

إقامة اللقاء العربي حول تشجيع المقاوالتية لدى الشباب ومدى مساهمته في 
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تطوير اقتصاد الوطن العربي حضوريًا  وذلك خصمًا من موازنة الصندوق العربي 
 لألنشطة الشبابية والرياضية.

 

الشعبية،  الطلب من وزارة الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية -3
بتقرير ( لصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضية)اموافاة األمانة العامة 
اللقاء العربي حول تشجيع المقاوالتية لدى الشباب ومدى مالي وفني بعد انتهاء 

 مساهمته في تطوير اقتصاد الوطن العربي.
 

الفنية االمانة -تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )ادارة الشباب والرياضة  -4
لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب( بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة 
بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من اجل إنجاح اللقاء العربي حول 
تشجيع المقاوالتية لدى الشباب ومدى مساهمته في تطوير اقتصاد الوطن 

 العربي.

 
 (27/5/2021-44د.ع – 963)ق
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 (964)رقم  قرار
 بشأن: إنشاء البوابة العربية لألكادمييني والباحثني الشباب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
   بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر  -

(66.) 
 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -
 22/9/2020 ( ب ادي 207و م   بي  و  وئم        و ك ي   دقم )م كد   -

وألما رر  و ف يرر   -و ود  و ارربا   و دياضرر )مرر كد  قاررا  و اررة ) واج ماعيرر   -
 , مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد ( 

 ى ريضا ا  وألما   و ف ي   بع  واس ما  ر  ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
االمانة الفنية  –تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )ادارة الشباب والرياضة -1

البوابة العربية  انشاء تعميم العرب( والرياضة الشباب وزراء لمجلس
على وزارات الشباب والرياضة او ما في  لألكاديميين والباحثين الشباب

 إلبداء مرئياتهم ومالحظاتهم عليها حكمها بالدول العربية 
الطلب من وزارة الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت التنسيق مع المؤسسة -2

االتحادية للشباب بدولة االمارات العربية المتحدة ألخذ المالحظات والمرئيات 
 ب والرياضة وتضمينها في البوابة عند انشائها.التي ترد من وزارات الشبا

 (27/5/2021-44د.ع – 964)ق
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 (965)قرار رقم  
 بشأن: مشروع القيادات التقنية للشباب العربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
( ب  د ررر  و عا يررر  929ود مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  دقرررم )قرررد  -

 (.15و   بي  ) 5/7/2020( ب ادي  43)

  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر   -
(66.) 

 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -
  رررر  وامررررادو  و عدبيرررر  و م  رررر    ب ررررادي مرررر كد  مدكررررح و ارررربا  و عدبرررر  ب    -

14/3/2021 

وألما ررر  و   يررر  -مررر كد  قارررا  و ارررة ) واج ماعيررر  )و ود  و اررربا   و دياضررر  -
  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

على مشروع القيادات التقنية للشباب العربي الذي ينظمه مركز الشباب العربي  الموافقة-1
 بدولة االمارات العربية المتحدة عبر الفيديو كونفرنس.

األمانة الفنية لمجلس وزراء  -تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )ادارة الشباب والرياضة -2
مركز الشباب العربي بدولة االمارات العربية  الشباب والرياضة العرب( التنسيق مع

 المتحدة من إنجاح مشروع القيادات التقنية للشباب العربي.
 

 (27/5/2021-44د.ع – 965)ق
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 (966)قرار رقم 

 بشأن: منوذج حماكاة برملان الشباب العربي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، ضةوالريا الشباب إن مجلس وزراء
( 43( ب  د رر  و عا يرر  )932قرردود مجلررا  حدوا و ارربا   و دياضرر  و عررد  دقررم ) -

 .5/7/2020ب ادي  

 (.66  بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   ) -
 .23/5/2021ي    بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب اد  -
 .14/3/2021م كد       وامادو  و عدبي  و م     ب ادي   -

وألما   و   ي   مجلرا -م كد  قاا  و اة ) واج ماعي  )و ود  و ابا   و دياض  -
  حدوا و ابا   و دياض  و عد (

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  حدوا أعضاا و مجلا  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  ▪

 

 يقرر
 

 

تنظيم نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي بدولة االمارات العربية المتحدة  الموافقة على -1
 .2022خالل عام 

 

لألمانة الفنية  أمريكي( ألف دوالر ثالثون$ )30000رصد دعم مالي قدره الموافقة على  -2
، 2022بي حضوريًا خالل عام للمجلس في حال عقد نموذج محاكاة برلمان الشباب العر 

 وذلك خصمًا من موازنة الصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضية.
 

 

 بعرض تقرير (العربي لألنشطة الشبابية والرياضية لصندوقالطلب من األمانة العامة )ا  -3
 .نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي على الدورة القادمة للمجلس مالي وفني بعد انتهاء

 
 
 

 (27/5/2021-44د.ع – 966)ق 
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 (967)قرار رقم 

 بشأن: منتدى الشباب العربي االوروبي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
( 43و عا يرر  )( ب  د رر  931قرردود مجلررا  حدوا و ارربا   و دياضرر  و عررد  دقررم ) -

 .5/7/2020ب ادي  

 (.66  بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   ) -
 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -
وألما   و ف ي   مجلرا -م كد  قاا  و اة ) واج ماعي  )و ود  و ابا   و دياض  -

 و عد (.  حدوا و ابا   و دياض 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 

تنظيم منتدى الشباب العربي االوروبي بالجمهورية التونسية على  الموافقة  -1
 (.45و 44الفترة بين دورتي المجلس )خالل 

 

$ )فقط مائة الف دوالر امريكي 100000لي قدره الموافقة على رصد دعم ما  -2
ال غير( لألمانة الفنية للمجلس في حال عقد منتدى الشباب العربي األوربي 
 حضوريًا وذلك خصمًا من موازنة الصندوق العربي لالنشطة الشبابية والرياضية.
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االمانة الفنية  -)ادارة الشباب والرياضة عيةتكليف قطاع الشؤون االجتما-3

لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب( بالتنسيق مع مجلس شباب اوروبا 
 بي.و من اجل انجاح منتدى الشباب العربي األور 

 

بتقديم  (العربي لألنشطة الشبابية والرياضية لصندوق)اتكليف األمانة العامة  -4
بي على أعمال و منتدى الشباب العربي األور تقرير مالي وفني بعد انتهاء 

 .ادمة للمجلسالدورة الق

 (27/5/2021-44د.ع – 967)ق
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 (968)قرار رقم 

 بشأن: مسابقة حبثية للشباب العربي حول العائد
 الدميوغرايف وجائحة فريوس كورونا املستجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 

 

 عد اطالعه على:ب العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر   -

(66.) 
 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -
و  دقررر  و مفاهيميررر   لمسررراب   و ب بيررر   لاررربا  و عدبررر   ررر   و عائررر  و ررر يم  دوف   -

مرررر) قاررررا  و اررررة ) واج ماعيرررر   جائ رررر  فيررررد ا ك د  ررررا و مسرررر ج   و م  مرررر  
 )و ود   و ابا   و دياض   و سياسا  و سكا ي (.

وألما ررر  و ف يررر  -مررر كد  قارررا  و ارررة ) واج ماعيررر  )و ود  و اررربا   و دياضررر  -
  مجلا 

  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.
  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
    و  حدوا أعضاا و مجلا  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا ▪

 

 يقرر
مسابقة بحثية للشباب العربي حول العائد الديموغرافي تنظيم الموافقة على  -1

 .(45و 44الفترة بين دورتي المجلس )خالل  وجائحة فيروس كورونا المستجد
 

$ )فقط عشرة االف دوالر 10000الموافقة على رصد دعم مالي قدره -2
لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب  امريكي الغير(، لألمانة الفنية

لتغطية تكاليف المسابقة البحثية للشباب العربي حول العائد الديموغرافي 



 

 

 

 
 

  العرب والرياضة الشباب مجلس وزراء  

 كونفرنس فيديو  تقنية عبر (44) العادية الدورة
 2021مايو 27   

 

 76 

وجائحة فيروس كورنا المستجد، وذلك خصمًا من موازنة الصندوق العربي 
 لألنشطة الشبابية والرياضية.

لفنية األمانة ا-تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )ادارة الشباب والرياضة-3
لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التنسيق مع إدارة السياسات 

إلنجاح  المسابقة البحثية للشباب العربي حول العائد  (السكانية
 الديموغرافي وجائحة فيروس كورونا المستجد.

 

 (العربي لألنشطة الشبابية والرياضية لصندوق)ا تكليف األمانة العامة-4
المسابقة، على أعمال المجلس في د انتهاء تقرير مالي وفني بع بعرض

 دورته القادمة.
 

 (27/5/2021-44د.ع – 968)ق
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 (969)قرار رقم 

 بشأن: مسابقة االبداع الفني للشباب العربي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ه على:بعد اطالع العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر   -

(66.) 
 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -

و  دق  و مفاهيمي   مساب   واب و  و ف    لابا  و عدب   و م  م  م) قارا   -
 ياسا  و سكا ي (.و ود   و ابا   و دياض   و س)و اة ) واج ماعي  

واما   و ف ي   –م كد  قاا  و اة ) واج ماعي  )و ود  و ابا   و دياض   -
 . مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 
 

الفترة بين خالل مسابقة االبداع الفني للشباب العربي تنظيم الموافقة على  -1
 .(45و 44دورتي المجلس )

 

$ )فقط عشرون الف دوالر 20000الموافقة على رصد دعم مالي قدره -2
امريكي الغير( لألمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب 

 من لتغطية تكاليف مسابقة اإلبداع الفني للشباب العربي، وذلك خصماً 
 موازنة الصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضية.
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األمانة الفنية  -تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )ادارة الشباب والرياضة -3

 (السكانية مع إدارة السياسات التنسيق العرب والرياضة الشباب وزراء لمجلس
 .إلنجاح المسابقة

 

 (ة الشبابية والرياضيةلصندوق العربي لألنشط)اتكليف األمانة العامة -4
المسابقة على أعمال الدورة القادمة تقرير مالي وفني بعد انتهاء تقديم ب

 للمجلس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (27/5/2021-44د.ع – 969)ق
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 (970)قرار رقم 

 بشأن: منتـدى املدن الرتاثية والسياحة البيئية 
 والثقافية احلادي عشر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر   -

(66.) 
 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -
 ا   و بيئ  م كد  وا  ا  و عدب   لاب -
واما ر  و ف يرر   –مر كد  قارا  و ارة ) واج ماعير  )و ود  و اربا   و دياضر   -

  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 

العربي للشباب والبيئة منتـــدى المدن التراثية  تنظيم االتحادالموافقة على -1
 44الفترة بين دورتي المجلس )خالل  والسياحة البيئية والثقافية الحادي عشر

 .(45و
 

االمانة الفنية لمجلس -الشباب والرياضة )ادارة االجتماعية الشؤون قطاع تكليف-2
باب والبيئة من وزراء الشباب والرياضة العرب( التنسيق مع االتحاد العربي للش

 اجل انجاح منتدى المدن التراثية والسياحية البيئية والثقافية الحادي عشر.
 

 (27/5/2021-44د.ع – 970)ق
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 (971)قرار رقم  
 بشأن: منتدى الشباب العربي االفريقي احلادي عشر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 بعد اطالعه على: دورته الرابعة واالربعين، العرب في والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر   -

(66.) 
 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -
 م كد  وا  ا  و عدب   لابا   و بيئ   -
واما ر  و ف يرر   – دياضر  مر كد  قارا  و ارة ) واج ماعير  )و ود  و اربا   و -

  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.
  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 

 

 
تأجيل عرض موضوع تنظيم منتدى الشباب العربي االفريقي لحين االنتهاء من وضع      
 يير وضوابط مشتركة للشراكة العربية االفريقية.معا

 
 

 

 (27/5/2021-44د.ع – 971)ق
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 (972)قرار رقم 
 بشأن: إطالق مبعوثني افرتاضيني للشباب العربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
 (.66 بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   )  -
 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -
و  دق  و مفاهيمي   مارد   رارال  مبعر بي) وف دوضريي)  لاربا  و عدبر   و م  مر   -

 سياسا  و سكا ي (.م) قاا  و اة ) واج ماعي  )و ود   و ابا   و دياض   و 

وألما رررر  و ف يرررر   –مرررر كد  قاررررا  و اررررة ) واج ماعيرررر  )و ود  و ارررربا   و دياضرررر   -
  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (. 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   -
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  -

 

 يقرر
 

 

خالل تحت اسماء )بلقيس وطارق(  افتراضيين للشباب العربي مبعوثين إطالقالموافقة على  -1
 .(45و 44الفترة بين دورتي المجلس )

$ )فقط خمسون الف دوالر امريكي 50000الموافقة على رصد دعم مالي قدره  -2
الغير( لألمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الطالق مبعوثين 

، وذلك خصمًا من موازنة الصندوق العربي لألنشطة افتراضيين للشباب العربي
 الشبابية والرياضية.

تقرير تقديم ب( لصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضيةتكليف األمانة العامة )ا -3
 الفاعلية على أعمال الدورة القادمة للمجلس.مالي وفني بعد انتهاء 

 (27/5/2021-44د.ع – 972)ق



 

 

 

 
 

  العرب والرياضة الشباب مجلس وزراء  

 كونفرنس فيديو  تقنية عبر (44) العادية الدورة
 2021مايو 27   

 

 82 

 (973)قرار رقم 
 تقى شباب العرب )االفرتاضي(بشأن: مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر   -

(66.) 
 .23/5/2021 لمجلا ب ادي     بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا    -
مرررررررررررر كد   حود  و ب افرررررررررررر   و دياضررررررررررررر   و ارررررررررررربا  بسرررررررررررررلا   عمررررررررررررا) دقرررررررررررررم  -

  26/4/2021( ب ادي  3900/50256/1541)
وألما رر  و ف يرر   -و ود  و ارربا   و دياضرر )مرر كد  قاررا  و اررة ) واج ماعيرر   -

  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.
  ي   بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

تنظيم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان ملتقى شباب الموافقة على  -1
 (.45و 44الفترة بين دورتي المجلس )خالل  العرب )االفتراضي(

االمانة الفنية لمجلس وزراء -ةالشباب والرياض )ادارة االجتماعية الشؤون قطاع تكليف -2
الشباب والرياضة العرب( التنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان 

 من اجل انجاح ملتقى شباب العرب.
 

 (27/5/2021-44د.ع – 973)ق
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 (974)قرار رقم 
 بشأن: املخيم الرتبوي للشباب الكشفي العربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
( 43( ب  د رر  و عا يرر  )929قرردود مجلررا  حدوا و ارربا   و دياضرر  و عررد  دقررم ) -

 (.11و   بي  ) 5/7/2020ب ادي  

  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر   -
(66.) 

 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -
 .16/5/2021( ب ادي 669/800و م ظم  و كافي  و عدبي   دقم ) م كد   -

وألما رر  و ف يرر   -و ود  و ارربا   و دياضرر )مرر كد  قاررا  و اررة ) واج ماعيرر   -
 . مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (

 وألما   و ف ي    بع  واس ما  ر ى ريضا ا  ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 
 

افقة على تنظيم المنظمة الكشفية العربية للمخيم التربوي للشباب الكشفي المو  -1
 .(45و 44الفترة بين دورتي المجلس )خالل  العربي

ن الف دوالر $ )فقط عشرو20000الموافقة على تقديم دعم مالي قدره  -2
امريكي ال غير( الى المنظمة الكشفية العربية في حال إقامة المخيم التربوي 
للشباب الكشفي العربي حضوريًا وذلك خصمًا من موازنة الصندوق العربي 

 لألنشطة الشبابية والرياضية.
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العربي  لصندوق)االطلب من المنظمة الكشفية العربية، موافاة األمانة العامة  -3

 المخيم.بتقرير مالي وفني بعد انتهاء  (ة الشبابية والرياضيةلألنشط
 

األمانة الفنية  - إدارة الشباب والرياضة)تكليف قطاع الشؤون االجتماعية  -4
للمجلس(، التنسيق مع المنظمة الكشفية العربية إلنجاح المخيم التربوي 

 للشباب الكشفي العربي.
 

 (27/5/2021-44د.ع – 974)ق
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 (975)قرار رقم 

 بشأن: امللتقى العربي األول حول
 "دور الشباب العربي صناع احملتوى الرقمي املؤثر يف

 دعم السياحة الشبابية"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
 (.66 حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   )   بي  و مك   و   في ز  مجلا -
 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -

ا جمه ديررر  و    سررري   ب رررادي  ب حود  و اررربا   و دياضررر   وا مرررا  و ف ررر  مررر كد   -
17/5/2021. 

وألما رر  و ف يرر   -و ود  و ارربا   و دياضرر )مرر كد  قاررا  و اررة ) واج ماعيرر   -
 مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (. 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

ــة المو -1 ــى تنظــيم وزارة الشــباب والرياضــة واالدمــاج الفنــي بالجمهوري افقــة عل
لشـباب العربـي صـناع المحتـوى "دور االتونسية، للملتقى العربي األول حـول 

الفتـرة بـين دورتـي المجلـس خـالل الرقمي المـؤثر فـي دعـم السـياحة الشـبابية" 
 .(45و 44)
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األمانـة الفنيـة  -إدارة الشـباب والرياضـة )تكليف قطاع الشؤون االجتماعيـة -2
وزارة الشـباب والرياضـة واالدمـاج الفنـي بالجمهوريـة للمجلس( التنسيق مـع 

جــل إنجــاح الملتقــى العربــي األول حــول دور الشــباب العربــي مــن ا التونســية
 صناع المحتوى الرقمي المؤثر في دعم السياحة الشبابية. 

 

 (27/5/2021-44د.ع – 975)ق
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 (976)قرار رقم 

 بشأن: املعهد القومي إلعداد القيادات 
 يف جمال الشباب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   
 

 
 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
( 42( ب  د رر  و عا يرر  )907قرردود مجلررا  حدوا و ارربا   و دياضرر  و عررد  دقررم ) -

 .23/4/2019ب ادي  

 (.66  بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   ) -
 .23/5/2021و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي    بي  و لج    -

 حود  و اررررررربا   و دياضررررررر  بجمه ديررررررر  و عررررررردو   دقرررررررم )بررررررر  )( ب رررررررادي  مررررررر كد   -
23/5/2021. 

وألما رررر  و ف يرررر   -و ود  و ارررربا   و دياضرررر )مرررر كد  قاررررا  و اررررة ) واج ماعيرررر   -
  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد (.

 ما   و ف ي   بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وأل ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 
 

مرر) و سررا   أعضرراا و لج رر  و ف يرر  و ارربابي   الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة مصــغرة-1
لدراســة وضــع المعهــد و معا  رر   مجلررا  حدوا و ارربا   و دياضرر  و عررد   

 ضرم و لج ر  الواقـع، علـى أن علـى ارض  القومي إلعداد القيادات فـي مجـال
 كل من:

 عضو اللجنة من الجمهورية اللبنانية  السيد/ حسن شراره -1
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 عضو اللجنة من دولة قطر السيد/ عبد الرحمن الهاجري-2
 عضو اللجنة من الجمهورية التونسية  السيد/ كمال العربي-3
 عضو اللجنة من جمهورية العراق  كرم عطوانإالدكتور/ -4
 وزراء الشباب والرياضة العرب. مجلساألمانة الفنية ل-5

( مـن ذات القـرار بتقـديم تقريـر 1الطلب من اللجنة المصغرة الواردة في الفقرة العاملة رقم ) -2
بشــأن دراســة وضـــع المعهــد القــومي إلعـــداد القيــادات فــي مجـــال الشــباب إلــى المكتـــب 

القـرار الـالزم فـي  التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورة قادمة التخـاذ
 هذا الشأن.

 
 (27/5/2021-44د.ع – 976)ق
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 (977)قرار رقم 
 بشأن: منصة الشباب العربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 
 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
( ب  د ررر  و عا يررر  929و اررربا   و دياضررر  و عرررد  دقرررم )قررردود مجلرررا  حدوا  -

 (.14و   بي  ) 5/7/2020( ب ادي  43)

عررر) و ررر  د   د( و برررا 2274قررردود و مجلرررا واق برررا ز  واج مررراع  دقرررم ) -
و م ضرم) ر ا ر    بريا  و لج ر  و م عل ر  بم بر   6/2/2020( ب ادي  105)

 ارربا   و دياضرر  و عررد  و ارربا  و عدبرر   ل  ميرر  و مسرر  وم  و ررى مجلررا  حدوا و
  الخ باص.

  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر   -
(66.) 

 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -

و   ديررررررد و رررررر  دز و با ررررررش  رررررر    ارررررراا م برررررر  و ارررررربا  و عدبرررررر   ل  ميرررررر   -
 و مس  وم ,

 4/1/2021( ب ادي 3/21      و ك ي   دقم )م كد  و م   بي  و  وئم   -

م برررر  و ارررربا  و عدبررر   ل  ميرررر  و مسرررر  وم  مرررر)    و   ياررريد و ررررى مررررا اررركل  -
وح  وجيررررر  فررررر  و عمررررر  مررررر  و لجرررررا) و م بب ررررر  عررررر) مجلرررررا  حدوا و ارررررربا  

  و دياض  و عد    فعا يا    و  و بل  با   مي  و مس  وم .
   بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي  ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪
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 يقرر
 

االمانة الفنية -تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )ادارة الشباب والرياضة -1
لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب( بتعميم مشروع انشاء منصة 

والرياضة او الشباب العربي المقدمة من دولة الكويت على وزارات الشباب 
ما في حكمها بالدول العربية إلبداء مرئياتهم ومالحظاتهم على مشروع 

 .منصة الشباب العربي
الطلب من وزارة الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت تزويد قطاع الشؤون -2

باب شاالمانة الفنية لمجلس وزراء ال -االجتماعية )ادارة الشباب والرياضة
على الدول  التمويل لتعميمها نفيذ ومصادروالرياضة العرب( بآلية الت

 العربية.
التأكيد على عدم انشاء أي آليات تخص الشباب العربي ضمن منظومة -3

جامعة الدول العربية اال بعد الرجوع الى مجلس وزراء الشباب والرياضة 
العرب بصفته جهة االختصاص، ويشمل ذلك منصة الشباب العربي للتنمية 

 المستدامة.
إدارة الشباب والرياضة(  -مانة العامة )قطاع الشؤون االجتماعية تكليف األ-4

بعرض كافة الوثائق ذات الصلة بمنصة الشباب العربي للتنمية المستدامة 
على مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته القادمة، تمهيدًا 

باب التخاذ القرار الالزم بما يمنع االزدواجية في العمل وتوجيه منصة الش
العربي للتنمية المستدامة بعدم القيام بأي أنشطة او فعاليات اال بعد الرجوع 

 بشأنها. نهائيالى المجلس ولحين اتخاذ قرار 

 (27/5/2021-44د.ع – 977)ق
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 (978)قرار رقم 
 بشأن: بغداد عاصمة الشباب العربي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

’ 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة ابالشب إن مجلس وزراء
  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر   -

(66.) 
 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -

 .2021و بد امج و   في ز  فعا يا  بغ و  عابم  و ابا  و عدب   عام  -
 .7/4/2021( ب ادي  1778م كد   حود  و ابا   و دياض  بجمه دي  و عدو  دقم ) -
وألما   و ف ي   مجلا  –م كد  قاا  و اة ) واج ماعي  )ر ود  و ابا   و دياض   -

  حدوا و ابا   و دياض  و عد ( 
  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
 معرررررا   و ررررر حدوا أعضررررراا  ب ررررراًا علرررررى مارررررا دو   مررررر وخال  أبررررر ا  و ▪

 و مجلا 
 يقرر

 
 

بالبرنامج التنفيذي لفعاليات بغداد عاصمة الشباب العربي علمًا  اإلحاطة-1
 .(45و 44الفترة بين دورتي المجلس )خالل 

 

تكليف األمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التنسيق مع -2
نجاح فعاليات بغداد وزارة الشباب والرياضة بجمهورية العراق من اجل إ

 عاصمة الشباب العربي.
 

 (27/5/2021-44د.ع  –978)ق
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 (979)قرار رقم 

 بشأن: جائزة التميز للشباب العربي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 
’ 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
( 43( ب  د   و عا ي  )939ا و ابا   و دياض  و عد  دقم )قدود مجلا  حدو -

 .5/7/2020ب ادي  
  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر   -

(66.) 
 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -

وألما   و ف ي   مجلا  –م كد  قاا  و اة ) واج ماعي  )ر ود  و ابا   و دياض   -
  حدوا و ابا   و دياض  و عد ( 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 

الموافقة على إطالق جائزة التميز للشباب العربي من مجلس وزراء الشباب 
في احتفالية  ايير التي يتضمنها كتيب الجائزةوالرياضة العرب وفق المع

مصاحبة الجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته القادمة 
 بمدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية. 2022

 (27/5/2021-44د.ع  –979)ق
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 (980)قرار رقم 
 بشأن: مذكرة التفاهم بني

 لرياضة العرب(جامعة الدول العربية )جملس وزراء الشباب وا
 ومركز الشباب العربي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر   -

(66.) 
 .23/5/2021و معا     لمجلا ب ادي     بي  و لج   و ف ي  و ابابي  -

مرر كد  و  فرراهم برري) مجلررا  حدوا و ارربا   و دياضرر  و عررد   مدكررح و ارربا   -
 و عدب 

وألما ر  و ف يرر   –مر كد  قارا  و ارة ) واج ماعير  )ر ود  و اربا   و دياضر   -
  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد ( 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
 اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ب  ▪

 

 يقرر
 

االمين العام المساعد  –هيفاء أبو غزاله  /الدكتورة الموافقة على تفويض معالي السفيرة     
رئيس قطاع الشؤون االجتماعية في توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة الدول العربية )مجلس  –

 اضة العرب( ومركز الشباب العربي.وزراء الشباب والري
 

 

 (27/5/2021-44د.ع – 980)ق
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 (981)قرار رقم 
 بشأن: اجتماع رفيع املستوى بني كبار املسؤولني عن الشباب

 بالدول العربية والشباب         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                         
 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، رياضةوال الشباب إن مجلس وزراء
  بررري  و مك ررر  و   فيررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر   -

(66.) 
 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -

 وألما ر  و ف يرر  –مر كد  قارا  و ارة ) واج ماعير  )ر ود  و اربا   و دياضر   -
  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد ( 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 
 

 يقرر
 

 

 –الموافقة على تنظيم قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضة  -1
رياضة العرب( اجتماع رفيع األمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب وال

المستوى بين كبار المسؤولين عن الشباب بالدول العربية والشباب حول 
جائحة كورونا في حوار مفتوح مع الشباب بالتعاون والتنسيق مع صندوق 

 44الفترة بين دورتي المجلس )خالل  UNFPA األمم المتحدة للسكان
 .(45و
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$ )فقط عشرة االف دوالر 10000الموافقة على رصد دعم مالي قدره  -2
امريكي ال غير( لألمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، 
وذلك خصمًا من الصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضية لتغطية 
نفقات االجتماع رفيع المستوى بين كبار المسؤولين من الشباب بالدول 

     العربية والشباب.

 (لصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضية)اامة تكليف األمانة الع-3
االجتماع رفيع المستوى بين كبار تقرير مالي وفني بعد انتهاء عرض ب

المسؤولين عن الشباب بالدول العربية والشباب لعرضه على المجلس في 
 دورته القادمة.

 
 (27/5/2021-44د.ع – 981)ق
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 (982)قرار رقم 

  الشباببشأن: إطالق محلة متكني
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
( ب  د ررر  و عا يررر  929قررردود مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  دقرررم ) -

 .2020 ي  ي /  م ح 5( و    ع    ب ادي  43)

يررر ز  مجلرررا  حدوا و اررربا   و دياضررر  و عرررد  ب  د ررر    بررري  و مك ررر  و   ف -
(66.) 

 .23/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و ابابي  و معا     لمجلا ب ادي   -

وألما ر  و ف يرر   –مر كد  قارا  و ارة ) واج ماعير  )ر ود  و اربا   و دياضر   -
  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد ( 

  ي   بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 

بعد انتهاء  2022تأجيل إطالق حملة تمكين الشباب الى العام القادم  -1
 (.19الجائحة التي يمر بها العالم )كوفيد

تكليف اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة  -2
انة الفنية للمجلس بوضع شعار لحملة تمكين الشباب بما العرب واألم

 يتناسب مع المرحلة الحالية.

 (27/5/2021-44د.ع – 982)ق         
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 (983)قرار رقم 
 التكنولوجيا وافاق املستقبل يف اجملال الرياضي :الدورة العربيةبشأن: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة شبابال إن مجلس وزراء
 (.66  بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   ) -
 .24/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و دياضي  و معا     لمجلا ب ادي   -

 .14/2/2021 ادي ( ب1/915  دقم )م كد   حود  و ابا  با مملك  وألد  ي  و هاامي  -
وألما   و ف ي   مجلا  حدوا  –م كد  قاا  و اة ) واج ماعي  )ر ود  و ابا   و دياض   -

 و ابا   و دياض  و عد ( 
  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 

التكنولوجيـا وأفـاق المسـتقبل فـي المجـال الرياضـي  :دورة العربيـةالـالموافقة على إقامة  -1
 (.45و 44خالل الفترة بين دورتي المجلس ) بالمملكة االردنية الهاشمية

 

 

األمانــة الفنيــة لمجلــس  –تكليــف قطــاع الشــؤون االجتماعيــة )إدارة الشــباب والرياضــة  -2
المملكة األردنيـة الهاشـمية لتنسيق مع وزارة الشباب باوزراء الشباب والرياضة العرب( 

 .العربية: التكنولوجيا وأفاق المستقبل في المجال الرياضي من اجل إنجاح الدورة
 (27/5/2021-44د.ع – 983)ق
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 (984)قرار رقم 
 الستثمار يف املنشآت واهليئات الرياضية لالربنامج العربي املتقدم بشأن: 

 والتسويق واالعالم الرياضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
( 43( ب  د   و عا ي  )943مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  دقم ) قدود -

  5/4/7/2020ب ادي  

   بي  و مك ر  و   فير ز  مجلرا  حدوا و اربا   و دياضر  و عرد  ب  د ر  -
(66.) 

 .24/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و دياضي  و معا     لمجلا ب ادي   -

( 1/911  دقرررررررررررم )مررررررررررر كد   حود  و اررررررررررربا  با مملكررررررررررر  وألد  يررررررررررر  و هاارررررررررررمي  -
 14/2/2021ب ادي 

وألما ررر  و ف يررر   –مررر كد  قارررا  و ارررة ) واج ماعيررر  )ر ود  و اررربا   و دياضررر   -
  مجلا    حدوا و ابا   و دياض  و عد ( 

 واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي    بع  ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 

الستثمار في المنشآت والهيئات لالبرنامج العربي المتقدم الموافقة على إقامة   -1
ة الفتر خالل  الرياضية والتسويق واالعالم الرياضي بالمملكة االردنية الهاشمية

 .(45و 44بين دورتي المجلس )
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$ )فقط ثالثون ألف دوالر أمريكي ال 30000الموافقة على تقديم دعم قدره  -2

غير( لوزارة الشباب بالمملكة األردنية الهاشمية في حالة عقد البرنامج العربي 
والهيئات الرياضية والتسويق واإلعالم الرياضي،  آتالمتقدم لالستثمار في المنش

 ذلك خصمًا من موازنة الصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضية.حضوريًا و 
 

الطلب من وزارة الشباب بالمملكة األردنية الهاشمية، موافاة األمانة العامة  -3
بتقرير مالي وفني بعد انتهاء  (العربي لألنشطة الشبابية والرياضية لصندوق)ا

هيئات الرياضية والتسويق واإلعالم ت والآالعربي المتقدم لالستثمار في المنش البرنامج
 .الرياضي

 

األمانة الفنية  –تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضة   -4
لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب( بالتنسيق مع وزارة الشباب بالمملكة 
األردنية الهاشمية من اجل إنجاح البرنامج العربي المتقدم لالستثمار في 

 ت والهيئات الرياضية والتسويق واإلعالم الرياضي.آالمنش
 

 (27/5/2021-44د.ع – 984)ق
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 (985)قرار رقم 
 املنتدى العربي األول للعاملني بالشباب والرياضة )املرحلة الثانية(بشأن: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 بعد اطالعه على: الرابعة واالربعين،العرب في دورته  والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
  بي  و مك ر  و   فير ز  مجلرا  حدوا و اربا   و دياضر  و عرد  ب  د ر   -

(66.) 
 .24/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و دياضي  و معا     لمجلا ب ادي   -

( 1536  دقرررررم )مررررر كد   حود  و اررررربا   و دياضررررر  بجمه ديررررر  مبرررررد و عدبيررررر  -
 .11/3/2021ب ادي 

وألما ررر  و ف يررر   –و ارررة ) واج ماعيررر  )ر ود  و اررربا   و دياضررر  مررر كد  قارررا   -
  مجلا    حدوا و ابا   و دياض  و عد ( 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 
 

لين بالشباب والرياضة )المرحلة المنتدى العربي األول للعامالموافقة على إقامة  -1
 .(45و 44الفترة بين دورتي المجلس )خالل  الثانية( بجمهورية مصر العربية

 
 

 عشرون ألف دوالر أمريكيفقط $ )20000دعم قدره الموافقة على تقديم   -2
في حالة إقامة ( لوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية غير ال

ملين بالشباب والرياضة حضوريًا وذلك خصمًا من المنتدى العربي األول للعا
 الشبابية والرياضية. لألنشطةموازنة الصندوق العربي 
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الطلب من وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، موافاة األمانة العامة  -3
بتقريـــر مـــالي وفنـــي بعـــد انتهـــاء  (العربـــي لألنشـــطة الشـــبابية والرياضـــية لصـــندوق)ا

 .ي األول للعاملين بالشباب والرياضةالمنتدى العرب
 

األمانـــة الفنيـــة  –تكليـــف قطـــاع الشـــؤون االجتماعيـــة )إدارة الشـــباب والرياضـــة  -4
لمجلــس وزراء الشــباب والرياضــة العــرب( التنســيق مــع وزارة الشــباب والرياضــة 

العربي األول للعـاملين بالشـباب  بجمهورية مصر العربية من اجل إنجاح المنتدى
 .والرياضة

 
 (27/5/2021-44د.ع – 985)ق 
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 (986)قرار رقم 

 دورة األلعاب الرياضية العربية الكربىبشأن: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
 (.66ض  و عد  ب  د   )  بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و ديا -
 .24/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و دياضي  و معا     لمجلا ب ادي   -

 11/3/2021( ب ادي 103  دقم )م كد  و  ا  و لجا) وأل  مبي  و  ا ي  و عدبي  -

وألما رررر  و ف يرررر   مجلررررا    –مرررر كد  قاررررا  و اررررة ) واج ماعيرررر  )ر ود  و ارررربا   و دياضرررر   -
 و عد (  حدوا و ابا   و دياض  

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 
 

الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة بالجمهورية العراقية بتأجيل دورة األلعاب الرياضة  -1
الدورة الرابعة عشر لأللعاب الرياضة  وتسمي 2021بداًل من  2023العربية الكبرى الى عام 

 العربية.
االلتزام بما ورد بقرارات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالموافقة على احتفاظ الجمهورية  -2

وتسمي الدورة الخامسة عشر لأللعاب الرياضية  2027بحقها في تنظيم الدورة عام  اللبنانية
 العربية.

ة الوطنية العربية البحث عن بديل لتنظيم أي من الدورتين الطلب من اتحاد اللجان األولمبي -3
 المشار اليهم في حال تعذر اقامتهم من قبل الدول المنظمة للدورة الرياضة العربية الكبرى

 .والعرض على المجلس في دورة قادمة
الطلب من اتحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية تعميم الدورة السادسة عشر لأللعاب   -4

 على اللجان األولمبية الوطنية التي ترغب في 2031ياضية العربية والمقرر اقامتها عام الر 
 استضافتها.

 (27/5/2021-44د.ع – 986)ق
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 (987)قرار رقم 
 ازدواجية اهليئات املشرفة على األلعاب يف البلدان العربيةبشأن: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة لشبابا إن مجلس وزراء
  بي  و مك ر  و   فير ز  مجلرا  حدوا و اربا   و دياضر  و عرد  ب  د ر   -

(66.) 
 .24/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و دياضي  و معا     لمجلا ب ادي   -

( 102  دقررررررررررررم )مرررررررررررر كد  و  ررررررررررررا  و لجررررررررررررا) وأل  مبيرررررررررررر  و  ا يرررررررررررر  و عدبيرررررررررررر  -
 11/3/2021دي ب ا

وألما ررر  و ف يررر   –مررر كد  قارررا  و ارررة ) واج ماعيررر  )ر ود  و اررربا   و دياضررر   -
  مجلا    حدوا و ابا   و دياض  و عد ( 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 

قطاع الشؤون  موافاة االولمبية الوطنية العربيةالطلب من اتحاد اللجان  -
األمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب  - إدارة الشباب والرياضة)االجتماعية 

مذكرة شارحة متضمنة المستندات الثبوتية بشأن وضع ب ،والرياضة العرب(
عرضها على الجهات ل البلدان العربيةفي  ازدواجية الهيئات المشرفة على األلعاب

 ت االختصاص.  ذا
 

 (27/5/2021-44د.ع – 987)ق
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 (988)قرار رقم 
 إقامة البطولة العربية لبناء االجسام يف اجلمهورية العربية السوريةبشأن: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
 (.7438مجلا جامع  و     و عدبي  دقم ) قدود -

  بي  و مك ر  و   فير ز  مجلرا  حدوا و اربا   و دياضر  و عرد  ب  د ر   -
(66.) 

 .24/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و دياضي  و معا     لمجلا ب ادي   -

( 104  دقررررررررررررم )مرررررررررررر كد  و  ررررررررررررا  و لجررررررررررررا) وأل  مبيرررررررررررر  و  ا يرررررررررررر  و عدبيرررررررررررر  -
 .11/3/2021ب ادي 

وألما ررر  و ف يررر   –ارررة ) واج ماعيررر  )ر ود  و اررربا   و دياضررر  مررر كد  قارررا  و  -
  مجلا   

  حدوا و ابا   و دياض  و عد ( 
  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 

 –د.ع.ع.م –7438االلتزام بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ) -
 ( بشأن متابعة األوضاع في سوريا.12/11/2011

 
 (27/5/2021-44د.ع – 988)ق
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 (989)قرار رقم 
 دورة التشريعات واألنظمة الرياضيةبشأن: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 لى:بعد اطالعه ع العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
( 43( ب  د   و عا ي  )942قدود مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  دقم ) -

  5/4/7/2020ب ادي  

  بي  و مك ر  و   فير ز  مجلرا  حدوا و اربا   و دياضر  و عرد  ب  د ر   -
(66.) 

 .24/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و دياضي  و معا     لمجلا ب ادي   -

( 0843  دقررررم )ضرررر  ب   رررر  فلسرررراي)مرررر كد  و مجلررررا وألعلررررى  لارررربا   و ديا -
 .22/3/2021ب ادي 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

التشريعات واألنظمـة  الموافقة على تنظيم المجلس األعلى للشباب والرياضة دورة -1
 (.45و 44الفترة بين دورتي المجلس )ل خال  الرياضية بدولة فلسطين

 

األمانـــة الفنيـــة  –تكليـــف قطـــاع الشـــؤون االجتماعيـــة )إدارة الشـــباب والرياضـــة  -2
لمجلــس وزراء الشــباب والرياضــة العــرب( التنســيق مــع المجلــس األعلــى للشــباب 

 .دورة التشريعات واألنظمة الرياضيةوالرياضة بدولة فلسطين من اجل إنجاح 
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ال  عشرون ألف دوالر أمريكيفقط $ )20000دعم قدره  ى تقديمالموافقة عل -3
في حالة عقد دورة ( للمجلس األعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين غير

التشريعات واألنظمة الرياضية حضوريًا وذلك خصمًا من موازنة الصندوق العربي 
 لالنشطة الشبابية والرياضية.

 

اضة بدولة فلسطين، موافاة األمانة الطلب من المجلس األعلى للشباب والري -4
 العربي لألنشطة الشبابية والرياضية( بتقرير مالي وفني بعد انتهاء لصندوق)االعامة 

 .دورة التشريعات واألنظمة الرياضية
 

 (27/5/2021-44د.ع – 989)ق
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 (990)قرار رقم 

 املهرجان العربي للرياضة النسوية بشأن:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
( 43( ب  د   و عا ي  )942قدود مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  دقم ) -

  5/4/7/2020ب ادي  

  بي  و مك ر  و   فير ز  مجلرا  حدوا و اربا   و دياضر  و عرد  ب  د ر   -
(66.) 

 .24/5/2021  و لج   و ف ي  و دياضي  و معا     لمجلا ب ادي    بي -

( 206  دقم )م كد  و م   بي  و  وئم   لجمه دي  و جحوئدي  و  يم دواي  و اعبي  -
 .21/3/2021 ب ادي 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
   ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا ▪

 

 يقرر
 

 

الموافقــة علــى إقامــة المهرجــان العربــي للرياضــة النســوية بالجمهوريــة الجزائريــة  -1
 .(45و 44الفترة بين دورتي المجلس )خالل الديمقراطية الشعبية 

 

األمانـــة الفنيـــة  –تكليـــف قطـــاع الشـــؤون االجتماعيـــة )إدارة الشـــباب والرياضـــة  -2
لتنســيق مــع وزارة الشــباب لمجلــس وزراء الشــباب والرياضــة العــرب( التعــاون وا

 المهرجـان مـن اجـل إنجـاحالديمقراطيـة الشـعبية والرياضة بالجمهوريـة الجزائريـة 
 .العربي للرياضة النسوية
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ال  عشرون ألف دوالر أمريكيفقط $ )20000دعم قدره الموافقة على تقديم  -3
في  الديمقراطية الشعبية ( لوزارة الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائريةغير

وذلك خصمًا من موازنة  حالة عقد المهرجان العربي للرياضة النسوية حضورياً 
 الصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضية.

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةب وزارة الشباب والرياضة الطلب من -4
بتقرير مالي  (العربي لألنشطة الشبابية والرياضية لصندوقا ) موافاة األمانة العامة

 .العربي للرياضة النسوية وفني بعد انتهاء المهرجان
 

 (27/5/2021-44د.ع – 990)ق
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 (991)قرار رقم 

 تقرير عن ورشة عمل استشراف املستقبل الرياضي بشأن: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 بعد اطالعه على: الربعين،العرب في دورته الرابعة وا والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
  بي  و مك ر  و   فير ز  مجلرا  حدوا و اربا   و دياضر  و عرد  ب  د ر   -

(66.) 
 .24/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و دياضي  و معا     لمجلا ب ادي   -

( ب ررررررادي  0166دقررررررم ) مرررررر كد  و  ررررررا  و لجررررررا) وأل  مبيرررررر  و  ا يرررررر  و عدبيرررررر  -
27/4/2021. 

وألما ررر  و ف يررر   –عيررر  )ر ود  و اررربا   و دياضررر  مررر كد  قارررا  و ارررة ) واج ما -
  مجلا        حدوا و ابا   و دياض  و عد ( 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 
التي  لرياضياإلحاطة علمًا بما ورد بتقرير ورشة عمل استشراف المستقبل ا -

 .2021إبريل10عقدت عبر الفيديو كونفرنس يوم 
 

 

 (27/5/2021-44د.ع – 991)ق
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 ( 992)قرار رقم 
 ندوة تداعيات جائحة كورونا والواقع الرياضي اجلديدبشأن: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 بعد اطالعه على: ربعين،العرب في دورته الرابعة واال  والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
  بي  و مك ر  و   فير ز  مجلرا  حدوا و اربا   و دياضر  و عرد  ب  د ر   -

(66.) 
 .24/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و دياضي  و معا     لمجلا ب ادي   -

)  دقم م كد   حود  و ب اف   و دياض   و ابا  بسلا   ُعما -
 .26/4/2021( ب ادي 3900/50256/1541)

وألما   و ف ي   –و اة ) واج ماعي  )ر ود  و ابا   و دياض   م كد  قاا   -
  مجلا    حدوا و ابا   و دياض  و عد ( 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 
 

شباب بسلطنة عرمان ندوة تداعيات الموافقة على تنظيم وزارة الثقافة والرياضة وال -1
الفترة بين دورتي خالل  (عن بعد)جائحة كورونا والواقع الرياضي الجديد 

 .(45و 44المجلس )
األمانة الفنية  –تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضة  -2

لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب( التعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة 
ندوة تداعيات جائحة كورونا  رياضة والشباب بسلطنة عرمان من أجل إنجاحوال

 .والواقع الرياضي الجديد
 

 (27/5/2021-44د.ع – 992)ق
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 (993)قرار رقم 
 يوم حتدي " 30إطالق املبادرة العربية "بشأن: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بعد اطالعه على: دورته الرابعة واالربعين، العرب في والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
  برررري  و مك رررر  و   فيرررر ز  مجلررررا  حدوا و ارررربا   و دياضرررر  و عررررد  ب  د رررر   -

(66.) 
 .24/5/2021  بي  و لج   و ف ي  و دياضي  و معا     لمجلا ب ادي   -

( ب ررررادي  3182  دقررررم )مرررر كد   حود  و ارررربا   و دياضرررر  بجمه ديرررر  مبررررد و عدبيرررر  -
23/5/2021 

وألما   و ف ي   مجلا  –  قاا  و اة ) واج ماعي  )ر ود  و ابا   و دياض  م كد  -
  حدوا و ابا   و دياض  و عد ( 

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 

بجمهورية مصر العربية إطالق المبادرة  الموافقة على تنظيم وزارة الشباب والرياضية -1
هاند  –المشي  –الدراجات  –يوم تحدي " عن بعد لرياضات )الجري  30العربية " 

 حزيران /يونيو  30-1( في نسختها الثانية خالل الفترة لألشخاص ذوي اإلعاقة كاب

 2021 / تشرين الثاني نوفمبر 30-1ونسختها الثالثة خالل الفترة من  2021
 رية مصر العربية. بجمهو 

  

األمانة الفنية لمجلس  –تكليف قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضة   -2
وزراء الشباب والرياضة العرب( التعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة 

 .يوم تحدي 30إطالق المبادرة العربية بجمهورية مصر العربية من أجل إنجاح 
 (27/5/2021-44د.ع – 993)ق
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 (994)قرار رقم 
 بشأن: تكريم وإطالق اسم املرحوم وزير مفوض/ عبد املنعم الشاعري

 ( جمللس وزراء الشباب والرياضة العرب 44على الدورة احلالية )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
                         

 بعد اطالعه على: الرابعة واالربعين، العرب في دورته والرياضة الشباب إن مجلس وزراء
  برررري  و مك رررر  و   فيرررر ز  مجلررررا  حدوا و ارررربا   و دياضرررر  و عررررد  ب  د رررر   -

(66.) 

 بع  و م اقا   -
 
 

 يقرر
 
 

عبد المنعم الشاعري  /مفوض الموافقة على إطالق اسم المرحوم الوزير -1
 ( لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.44على الدورة الحالية )

 

مدير  –عبد المنعم الشاعري  /يب بتكريم اسم المرحوم الوزير مفوضالترح -2
مسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب  –إدارة الشباب والرياضة 
 والرياضة العرب السابق.

 
 (27/5/2021-44د.ع – 994)ق
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 (995)قرار رقم 
 املرحوم الشيخ / عيسى بن راشد ال خليفهاسم بشأن: تكريم 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 بعد اطالعه على: العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء

 (.66  بي  و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد  ب  د   ) -

 .2021وبدي   19ب ادي   160م كد  و  ا  و لجا) وأل  مبي  و  ا ي  و عدبي  دقم  -
وألما   و ف ي   مجلا  –  قاا  و اة ) واج ماعي  )ر ود  و ابا   و دياض  م كد  -

 ، حدوا و ابا   و دياض  و عد (
  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

 
 

يسى بن راشد ال خليفه الموافقة على تكريم اسم المرحوم الشيخ / ع -
 إلسهاماته العديدة في خدمة الرياضة العربية. 

 
       

 

 (27/5/2021-44د.ع – 995)ق
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 (996)قرار رقم 
 املرحوم اللواء/ امحد الفوىلاسم بشأن: تكريم 

 ــــــــــــــــــــــ
 

 
 اطالعه على:بعد  العرب في دورته الرابعة واالربعين، والرياضة الشباب إن مجلس وزراء

  برررري  و مك رررر  و   فيرررر ز  مجلررررا  حدوا و ارررربا   و دياضرررر  و عررررد  ب  د رررر   -
(66.) 

وبدي   19ب ادي   160م كد  و  ا  و لجا) وأل  مبي  و  ا ي  و عدبي  دقم  -
2021. 

وألما   و ف ي   مجلا  –م كد  قاا  و اة ) واج ماعي  )ر ود  و ابا   و دياض   -
 ،د ( حدوا و ابا   و دياض  و ع

  بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما   و ف ي   ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

إلسهاماته العديدة  ىالموافقة على تكريم اسم المرحوم اللواء/ احمد الفول -
 في خدمة الرياضة العربية. 

         

 (27/5/2021-44د.ع – 996)ق
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 (997)رقم  قرار
 ( 45بشأن: مكان انعقاد اجتماعات الدورة )

 جمللس وزراء الشباب والرياضة العرب 
 ( ملكتبه التنفيذي وجلانه املعاونة67والدورة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :على هاطالع بعد العرب، والرياضة الشباب وزراء مجلس إن
 اس   مجلا  حدوا و ابا   و دياض  و عد .و ما   و سابع  م) و  ظام وألس -
 ( 66  بي  و مك   و   في ز ب  د   ) -
 حيد و ابا   و دياض   – بع  واس ما  و ى م وخل  معا   و  ك  د/ أادف بب    -

دئيا و مك   و   في ز  مجلا  حدوا و ابا   و دياض   -بجمه دي  مبد و عدبي 
 و عد .

    و ف ي   بع  واس ما  ر ى ريضا ا  وألما ▪
  ب اًا على ماا دو   م وخال  أب ا  و معا   و  حدوا أعضاا و مجلا  ▪

 

 يقرر
 

( لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب 45الموافقة على عقد اجتماعات الدورة ) -1
 –( لمكتبه التنفيذي واجتماعات اللجان الفنية المعاونة للمجلس )الشبابية 67والدورة )
 .2022مدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية خالل عام المالية( ب –الرياضية 

 

( 45توجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية على استضافتها اجتماعات الدورة ) -2
 .2022لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب واالجتماعات المصاحبة خالل عام 

      
 
 

 (27/5/2021-44د.ع – 997)ق


