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        الئحة اللجنة الشبابيةالئحة اللجنة الشبابيةالئحة اللجنة الشبابيةالئحة اللجنة الشبابية
املعاونة �لس وزراء املعاونة �لس وزراء املعاونة �لس وزراء املعاونة �لس وزراء 

 الشباب والرياضة العربالشباب والرياضة العربالشباب والرياضة العربالشباب والرياضة العرب



  التعاريف: المادة األولى

  : كل منهاأماميقصد بالتعاريف الواردة في هذه الالئحة المعاني الموضحة 

  .جامعة الدول العربية  1/1  الجامعة

  .أمين عام جامعة الدول العربية  1/2  األمين العام

  .الشباب والرياضة العربمجلس وزراء   1/3  المجلس

  .المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب  1/4  المكتب التنفيذي

  .اللجنة الشبابية المعاونة للمجلس  1/5  اللجنة

  .رئيس اللجنة الشبابية المعاونة  1/6  الرئيس

  ممثل الهيئات الشبابية  1/7  ممثل الهيئات

  .ساألمانة الفنية للمجل  1/8  األمانة

  .إدارة الشباب والرياضة باألمانة العامة المساعدة  1/9  اإلدارة

  .أعضاء اللجنة/ عضو  1/10  األعضاء/ العضو

  .الئحة اللجنة  1/11  الالئحة

  الماهية: المادة الثانية

الشبابية ومتابعة تنفيذها  والبرامج واألفكارهي لجنة اقتراح السياسات   2  الماهية

وخبراء مختصين في مجال عملها، مرجعيتها وتعمل من خالل مسئولين 

  .المكتب التنفيذي

  األهداف: المادة الثالثة

  -:إلىتهدف اللجنة 

ترسيخ القيم الروحية بين الشباب العربي وتعميق قيم االنتماء وتحصينه من   3/1  ترسيخ القيم 

  .مظاهر االنحراف والتطرف

  .املة للشباب العربيالمساهمة في بناء الشخصية المتك  3/2  بناء الشخصية

  .غرس قيم المشاركة وثقافة الحوار بين الشباب  3/3  غرس المشاركة

  . مستقبلية لتطوير العمل الشبابي العربيإستراتيجيةرسم   3/4  إستراتيجيةرسم 

  . بين الهيئات الشبابية العربيةواإلقليمي روح التعاون الثنائي إذكاء  3/5   التعاونإذكاء

 ومؤسسات المجتمع المدني األهلية التعاون مع الهيئات الشبابية أسسدعم   3/6  اتالتعاون مع الهيئ

  .والقطاع الخاص في العالم العربي

دعم الدراسات والبحوث والنشاطات في مجاالت عمل اللجنة متى طلب منها   3/7  دعم الدراسات

  .ذلك

  . الفنيةواألمانةإبداء الرأي والمشورة للمجلس والمكتب التنفيذي   3/8  إبداء الرأي

  .دعم آلية تطوير الحركة الشبابية الرسمية  3/9  آلية التطوير



  .نشر مفهوم العمل التطوعي بين الشباب العربي  3/10  العمل التطوعي

  .تشجيع الموهوبين والمبدعين من الشباب العربي في كافة المجاالت  3/11  واإلبداعالموهبة 

  اختصاص اللجنة: المادة الرابعة

  -:ص اللجنة بما يليتخت

  .اقتراح السياسات والبرامج المحققة ألهدافها  4/1  اقتراح السياسات 

  .اقتراح اللوائح التنظيمية والفنية لمجاالت عملها  4/2  وضع اللوائح

 واألعضاء من المجلس والمكتب التنفيذي إليهادراسة المقترحات المحالة   4/3  دراسة المقترحات

  . الفنيةواألمانة

 ومن تراه من الخبراء لدراسة ما أعضائهاتشكيل مجموعات عمل من   4/4  يل المجموعاتتشك

  . بعض الموضوعات ذات االهتمامتتطلبه

اختيار ممثليها لمتابعة المهام المكلفة بها تنفيذا لقرارات المكتب التنفيذي او   4/5  اختيار ممثليها

  .المجلس بناءا على توصيات اللجنة

 وراقأالتكليف إلعداد 

  العمل

 عمل للموضوعات ذات الصلة أوراق إلعدادتكليف من تراه من الخبراء   4/6

  .بعملها

  . التقارير التي يطلبها المجلس والمكتب التنفيذيإعداد  4/7   التقاريرإعداد

  . الدراسات والمقترحات الالزمة لدعم وتطوير خطة عمل اللجنةإعداد  4/8   الدراساتإعداد

 دإعداالمساهمة في 

  الكوادر

 الكوادر والقيادات الشبابية المتخصصة في إعدادتقديم المقترحات بشأن   4/9

  .مختلف المجاالت

  . وبرامجهاأنشطتهااقتراح دعم الهيئات الشبابية التابعة للمجلس ومتابعة   4/10  دعم الهيئات الشبابية

  .التي تواجه الشباب العربياقتراح الخطط والبرامج لمواجهة التحديات   4/11  وضع الخطط والبرامج

وضع آلية دعم البرامج التطوعية بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات ذات   4/12  دعم البرامج التطوعية

  .العالقة

التنسيق مع وسائل 

  اإلعالم

  .اقتراح وسائل التنسيق لالهتمام بقضايا الشباب المعاصرة  4/13

دعين والموهوبين من الشباب العربي في المجاالت االهتمام ببرامج المب  4/14  الموهوبون المبدعون

  .الثقافية والفنية والعلمية والتقنية

  تشكيل اللجنة: المادة الخامسة

 اجتماع له بعد انتخابه ويصادق عليه من أولتشكل اللجنة بقرار من المكتب التنفيذي في 

  -:المجلس وذلك على النحو التالي

  التشكيل                        رئيسا المكتب التنفيذيأعضاء المعالي من أصحاباحد   5/1

 بالتشاور بين رئيس اللجنة ورئيس ماختياره يتم عضوا) 11 ( عشرإحدى  5/2



 الذين تنطبق عليهم شروط األعضاءالمكتب التنفيذي من بين مرشحي الدول 

  ا                                                             عضو.الترشيح

                                                 عضوا.ممثل الهيئات الشبابية  5/3

                                                   عضوا. الفنيةاألمانةمسئول   5/4

 بالمجلس قبل انتهاء دورة األعضاء الفنية بالتعميم على الدول األمانةتقوم   5/5

 بطلب الترشيح لعضوية اللجنة وفقا األقل على أشهرتب التنفيذي بثالثة المك

  .لشروط العضوية

  آلية التشكيل

 لعضويةتتقدم كل دولة عضو بالمجلس ترغب في ترشيح احد مسئوليها   5/6

 الفنية قبل شهرين من موعد انتهاء دورة المكتب األمانة إلىاللجنة بطلب 

  .المرشحهمرفقا به السيرة الذاتية 

  . سنة35السن ال يقل عن  .1  5/7  شروط الترشيح

 . يكون لديه مؤهل جامعيأن .2

 تكون لديه خبرة ال تقل عن عشر سنوات في مجال العمل أن .3

 .الشبابي

  . السيرة الذاتيةإرفاق .4

 سنوات تبدأ من تشكيلها وتنتهي مع انتهاء دورة أربع) 4(مدة دورة اللجنة   5/8  مدة الدورة 

  .المكتب التنفيذي

  . اجتماع لهاأول في أعضائهايتم اختيار نائب رئيس اللجنة من بين   5/9   الرئيسنائب

اركة ـــــحق المش

   اللجنةباجتماعات

لب من رئيس اللجنة لحضور طللدولة التي ال تتمتع بعضوية اللجنة ال  5/10

مندوبها جلسات اجتماع اللجنة بصفة مراقب ليس له حق التصويت في حال 

 يخصها، وتتحمل دولته كافة تكاليف األعمالدول  موضوع في جإدراج

  .حضوره

  -:تسقط العضوية عن العضو في الحاالت التالية

  . واللوائح وأخل بواجباته حيال اللجنةاألنظمة خالف إذا  5/11

  . تخلف عن المشاركة في اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبولإذا  5/12

  .المختصة بدولته إلغاء عضويته ألسباب موجبه طالبت الجهة إذا  5/13

  .االستقالة  5/14

  سقوط العضوية

  .الوفاة  5/15

 يقوم األسبابفي حال انتهاء عضوية أي عضو باللجنة وألي سبب من   5/16  ملء الشواغر

رئيس اللجنة بالتشاور مع رئيس المكتب التنفيذي الختيار البديل من قائمة 

  .المرشحين المعتمدة إن وجدت

  . ترشيحه من دولتهإعادة في حال أخرىيجوز اختيار العضو لدورة   5/17  العضويةتجديد 



 أويحق لرئيس اللجنة دعوة احد المسئولين في أي هيئة شبابية رسمية   5/18  االستعانة بالخبراء

 إذا األعمال خبير متخصص في احد المواضيع المدرجة في جدول أو أهلية

  . ذلكاألمرلزم 

  اجتماعات اللجنة: المادة السادسة

تجتمع اللجنة مرتين كل عام قبل اجتماعات المكتب التنفيذي، وللرئيس دعوة   6/1  اجتماعات اللجنة 

  . ذلك بقرار من رئيسهاإلى دعت الضرورة إذا اجتماع استثنائي إلىاللجنة 

رار توجيه ـــتنفيذ ق

  الدعوة

ة ألعضاء اللجنة قبل  الفنية قرار رئيس اللجنة بتوجيه الدعواألمانةتنفيذ   6/2

 األعمالمشفوعا بمشروع جدول (( من موعد االجتماع األقلشهر على 

  )).ووثائق بنوده

يتولى رئيس اللجنة رئاسة اجتماعاتها ويقوم نائب الرئيس برئاسة االجتماع   6/3  رئاسة االجتماعات 

  . سنا في حال غياب االثنينوأكبرهمفي حال غياب الرئيس، 

 العامة لجامعة الدول العربية ويجوز ان األمانةتعقد اجتماعات اللجنة بمقر   6/4  ماعاتمكان عقد االجت

  .تجتمع في أي دولة عربية ترغب في استضافتها

 المطلقة على حضوره في األغلبية وافقت إذايكون اجتماع اللجنة مثبتا   6/5  تثبيت عقد االجتماع

  .الزمان والمكان المحددين

النصف ( اللجنة ألعضاء المطلقة األغلبيةيكون االجتماع صحيحا بحضور   6/6

 لم يكتمل النصاب يؤجل االجتماع لمدة ساعتين يكون االجتماع وإذا) 1+

 بمن فيهم أعضاء أربعةبعدها صحيحا، شريطة أال يقل عدد الحاضرين عن 

  .الرئيس

  صحة عقد االجتماع

 انسحاب أي عدد من  بدأ االجتماع صحيحا ال يؤثر على صحة انعقادهإذا  6/7

 من بينهم أعضاء أربعة يقل عدد الحاضرين عن أال شريطة األعضاء

  .الرئيس

 الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح أصواتتتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية   6/8  صحة اتخاذ القرارات 

  .جانب الرئيس

 قرر الرئيس إذا يتم سريا أن، ويجوز األيدييكون التصويت علنيا ويرفع   6/9

  .ذلك

  .يجوز التصويت بالتمرير في الحاالت الطارئة والمستعجلة بقرار من الرئيس  6/10

  التصويت

  . في التصويتاإلنابةال تجوز   6/11

 محاضر دادـــــإع

  االجتماعات

 محاضر اجتماعات اللجنة ويوقع عليها مع بإعداديقوم مقرر اللجنة   6/12

  .الرئيس

 الفنية رفع توصيات اللجنة للمكتب التنفيذي ومتابعة تنفيذ ما األمانةلى تتو  6/13  متابعة التوصيات



  .يتخذه من قرارات

  الشئون المالية: المادة السابعة

 ةـواإلعاش ةـامـاإلق

  والمواصالت

 دوالر مكافئة عن حضوره االجتماعات 1000يصرف لكل عضو مبلغ   7/1

  .العادية

  . تذاكر السفرتتحمل دولة العضو قيمة  7/2  تذاكر السفر

رق العمل ـات فــنفق

  والخبراء

  . من الناحية الماليةاألعضاءيعامل الخبير الذين تتم االستعانة به معاملة   7/3

 الالزمة لتغطية النفقات من  رصد المبالغبإجراءات الفنية األمانةتقوم   7/4  رصد المبالغ

  . الشبابية والرياضيةلألنشطةالصندوق العربي 

   العامةاألحكام: امنةالمادة الث

ور ــــضـق حـح

  االجتماعات 

   اللجنةأعضاءيقتصر الحضور والتمثيل في االجتماعات على   8/1

تتم دعوة نائب الرئيس الجتماعات المكتب التنفيذي في حال عدم حضور   8/2  دعوة نائب الرئيس

  .الرئيس اجتماعات اللجنة

عتمادها من المكتب التنفيذي ومصادقة المجلس على يعمل بهذه الالئحة بعد ا  8/3  اعتماد الالئحة

  .ذلك

  .يعود حق تفسير مواد هذه الالئحة للمكتب التنفيذي للمجلس  8/4  حق التفسير

  الفهرس

  الصفحة  الموضوع  رقم المادة

  4  التعاريف  األولى

  4  الماهية  الثانية

  4  األهداف  الثالثة

  4  اختصاص اللجنة  الرابعة

  5  جنةتشكيل الل  الخامسة

  6  اجتماعات اللجنة  السادسة

  7  الشئون المالية  السابعة

  7  األحكام العامة  الثامنة

  


