تقرير عن وزارة الشباب والرياضة للعام 2018

تتميز وزارة الشباب والرياضة بخصوصية اتصالها المباشر بأحد أهم القطاعات االجتماعية التي يمكن البناء
عليها للنهوض بلبنان وتعزيز قدرات مواطنيه وتحقيق تميز على مستوى بناء االنسان وخاصة لجهة قطاع
الشباب والرياضة.

وقد اعتمدنا على مبادئ اساسية اثناء عملنا في الوزارة تتمثل في االنماء المتوازن لجهة تخصيص االطراف
مساهمات مالية للنهوض بقطاع الرياضة فيها وكذلك في المساواة بين مختلف المتقدمين للحصول على
مساهمات اشتراكية في تمويل المشاريع الرياضية بهدف ضمان استدامة تلك المشاريع وجرى التركيز على
االهتمام بمرافق الدولة الرياضية على الرغم من عدم توفر الموارد المالية الالزمة والبحث حول افضل
السبل الكفيلة يتمكين تلك المرافق من لعب دورها الوطني في تقديم خدمات رياضية والشبابية الالزمة
للنهوض الوطني.
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التراخيص للجمعيات:

التأكيد على التقيّد بالقوانين واألنظمة لمنح التراخيص والكشف المباشر من قبل مندوبين من الوزارة الذين
يقدمون تقريراً ميدانيا ً لكل عملية كشف لترخيص نادي مرفق بالمستندات الرسمية والصور الميدانية
فتم خالل عام  2018ترخيص لـــ:
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لجان رياضية عدد 11
أندية رياضية عدد 53
اندية رياضية اضافت العاب لتراخيصها عدد 18
جمعيات رياضية متوقفة جددت تراخيصها عدد 3
جمعيات شبابية عدد 5

توزيع المساعدات

إستمر اإللتزام بالمعايير لتوزيع المساعدات على االتحادات واألندية وفق أسس علمية ومنطقية تراعي
الموازنة المتوفرة التي جرى تخفيضها  %20عن العام .2017
فتم تقسيم االتحادات إلى فردية وجماعية آخذين بعين االعتبار عدد األندية المنضمة لكل اتحاد وعدد
ممارسي اللعبة ومدى انتشارها في لبنان والنشاط السنوي لالتحاد من خالل تقارير موثقة يجب على االتحاد
تقديمها سنويا ً للوزارة من خالل الرزنامة السنوية لألنشطة المحلية والمشاركات االقليمية والدولية
واالستضافات لألنشطة العربية واالقليمية والدولية ،والنتائج الدولية التي يتم تحقيقها ،منح مساعدات لجميع
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االتحادات الرياضية اللبنانية التي تقدمت بطلبات مساعدة ضمن المعايير المذكورة أعاله .فتم صرف
مساعدات االتحادات كالتالي:
 اتحاد رياضي عدد 36
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المبلغ المصروف  1.940.000.000ل.ل

مساعدات األندية
تم اعتماد معايير لمساعدة األندية حسب تصنيفها وتقييمها ضمن التالي:
 نوادي االلعاب الجماعية بحسب درجاتها وعدد األلعاب فيها ومشاركاتها
 نوادي األلعاب الفردية بحسب عدد العابها ومشاركاتها محليا ً وخارجيا ً
 النوادي المشتركة بين األلعاب الجماعية والفردية حسب مشاركاتها ودرجاتها

وتم اعتماد مكافأة النوادي التي أحرزت البطوالت المحلية في األلعاب الجماعية بمبالغ إضافية كونها ستمثل
لبنان في االستحقاقات الخارجية .وتم اعتماد هذا االمر على جميع النوادي اللبنانية بمعيار واحد.
النوادي التي تقدمت بطلب مساعدات في العام  2018كان عددها  152ناديا
والنوادي التي حصلت على مساعدات في العام  2018كان عددها  146ناديا
المبالغ المصروفة  2.298.0000.000ل.ل
مساعدات األفراد
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كرمت الوزارة األفراد المجلين أو المتميزين الذين حققوا إنجازات دولية وعالمية في األلعاب الرياضية
واالعالم الرياضي فتمت مساعدتهم بمكافأت مالية ومبادرات تكريمية
عدد األفراد  19باإلضافة إلى ثالث اعالميين رياضيين
المبالغ المصروفة  104.000.000ل.ل
البلديـــــــــــــــــــات
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إستمر موضوع التنمية الرياضية من خالل دعم إقامة منشآت رياضية في مختلف المناطق .وكان
التركيز على البلديات التي يقل إيرادها السنوي من الصندوق البلدي المستقل عن مليار لحاجة هذه المناطق
لالنماء الرياضي الذي يعتبر جزءاً مهما ً من اإلنماء الوطني لدوره في تحصين المجتمعات.




عدد البلديات التي تقدمت بطلبات 57.بلدية
عدد البلديات التي أعطيت  40 :بلدية (التي استوفت الشروط المطلوبة)
المبالغ المصروفة  3.485.000.000 :ل.ل
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 -6الجمعيات الشبابية والكشفية :
تابعت الوزارة تسوية أوضاع الجمعيات الشبابية والكشفية لجهة تقديمها النظام العام الجديد وفق المرسوم
 4481وعقدت اجتماعين للجمعيات الشبابية من أجل شرح آليات تطبيق "السياسة الشبابية في لبنان".
وقدمت الوزارة مساعدات مالية للجمعيات الشبابية والكشفية وفق اآلتي :
عدد الجمعيات التي تقدمت بمساهمات  30 :جمعية
عدد الجمعيات التي أعطيت مساهمات  29 :جمعية
قيمة المساهمات  668.000.000 :ل.ل.
 -7المشاركات الخارجية ورعاية األنشطة والتكريم:
 قامت الوزارة بالمشاركة في عدد الفعاليات والمشاركات المحلية والخارجية وتكريم بعض الفعالياتالرياضية والشبابية.
ً
ً
 فكانت راعية لـ  40نشاطا ًرياضية خالل العام 2018
وبطولة
 وشاركت في أكثر من  16مؤتمر وفعالية اقليمية وعربية ودولية كرمت الوزارة اتحاد الشباب الديمقراطي المشارك في مؤتمر الشباب في مدينة سوتشيفي اصالح االدارة
 .1تبسيط االجراءات :جرى الطلب من المشروع الممول من قبل االتحاد االوروبي العداد دراسة
حول تبسيط االجراءات في الوزارة وقد تم استالم مسودة التقرير االولي وتم
ابداء المالحظات عليها وبتوقيع تسليم التقرير النهائي في نهاية شهر تشرين
الثاني من العام 2018
كرمت الوزارة مجموعة من الشخصيات الرياضية بلغ عددها عشرة والذين كانت لهم مشاركات مميزة في
مجاالت مختلفة.
 .2مكننة الوزارة  :جرى اعداد مخطط توجيهي لمكننة الوزارة تتمحور حول ثالث محاور هي :
 )1مكننة التواصل مع المواطن عبر االنترنت وقد تم اطالق المشروع في نيسان بحضور
ممثلي االتحادات الرياضية وبحيث اصبح ممكنا ً تقديم خمس معامالت من المعامالت
االكثر طلبا ً وهي :
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 تأسيس جمعيات رياضية تأسيس جمعيات شبابية طلب مساهمة من البلديات )2مكننة الديوان  :يهدف المشروع الى مكننة اعمال ديوان الوزارة عبر بناء
قاعدة بيانات الكترونية من ضمن بيانات وملفات الوزارة
وذلك من خالل :
 تجهيز الديوان بالتجهيزات الالزمة عبر اطالق مناقصة لتزيدهبتجهيزات الكمبيوتر وآالت النسخ والتصوير ومن المتوقع انجاز
المناقصة بنهاية شهر تشرين الثاني من العام 2018
 اعداد برنامج الدارة اعمال الديوان من خالل تكليف البرنامجالمعمول من االتحاد االوروبي التعاقد مع خبراء العداد البرنامج
وبتوقيع انجاز البرنامج بنهاية شهر تشرين الثاني 2018
 مكننة المعامالت داخل الوزارة ومن المتوقع اعداد التصور حولالبرنامج االلكتروني  softwareالالزم بناء على تعزيز تبسيط
االجراءات
 في مجال التشريعات:
 .1اعفاء الالعبين العرب واالجانب الذين يتم التعاقد معهم من قبل اندية الدرجتين االولى والثانية لكافة
االلعاب الرياضية من قبل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ومن روسوم سمات المرور
واالقامة واجازات العمل وذلك بناء على اقتراح تقدمت به الوزارة وقد صدر هذا االعفاء من قانون
الموزانة العامة للعام  2018المادة الثانية واالربعين .

 .2مشروع قانون حوافز تنمية قطاعي الشباب والرياضة :
بموجب القرار رقم  52تاريخ  2018/5/21وافق مجلس الوزارء على مشروع قانون حوافز
تنمية قطاعي الشباب والرياضة بهدف مشروع القانون الى دعم الشباب اللبناني سلة من الحوافز
التي تساعده في العمل واالبتكار من خالل اعفاءه من جميع الرسوم المتعلقة بتسجيل الشركات
ورسوم تسجيل الملكية الفكرية وتسجيل الشقق وكذلك من اعفاءات من ضرائب القيمة التأجيرية لمن
يتابعون الدراسة .
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اما بخصوص قطاع الرياضة فقد هدف مشروع القانون الى مساعدة االندية الرياضية من خالل
تأمين تمويل لها من القطاع الخاص عبر تنزيل المساهمات التي تقدمها الشركات لالندية من
االعباء الضريبية من خالل آلية معينة بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة
باالضافة الى اعفاء منشآات االندية من ضريبة القيمة التأجيرية .

.3

مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون رقم  ( 629تنظيم وزارة الشباب والرياضة )
بمراجعة تطبيق القانون رقم  629تبين ضرورة مراجعته لجهة إلغاء المصالح والدوائر الغير مطلوبة
باالضافة الى التركيز على الجانب المتعلق بالتخطيط للقطاع من خالل استحجاث المجلس
االعلى للشباب والرياضة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من اللجنة االولمبية واالتحادا الرياضية
والجمعيات الشبابية والكشفية لتنسيق مناقشة السياسات والخطط الوطنية ومتابعتها .
وبالفعل فقد جرى التقدم بالمشروع الى جانب رئاسة الحكومة على أمل عرضه على الحكومة القادمة

 في مجال الصفقات العمومية
جرى اعتماد هيئة المناقصات في العديد من التلزيمات خاصة في مجال خدمات نظافة مبنى الوزارة
وكذلك خدمة صيانة المدينة الكشفية في سمار جبيل والقاعة الرياضية في الميناء.
 في مجال الشباب والكشاف
 -1إطالق دورات تدريبية للمنظمات الشبابية
أقامت الوزارة دورة تدريبية لريادة االعمال شارك فيها العديد من ممثلي الجمعيات و المنظمات
الشبابية وتعمل الوزارة على استكمال دورات التأهيل ضمن تصورها لتمكين الشباب.
 -2متابعة وثيقة السياسات الشبابية
تابعت الوزارة تيويم وثيقة السياسات الشبابية وصوالً إلى إعداد خطة شاملة لتطبيقها في لبنان من خالل
خطة برامج تنفيذية في مختلف محاور ورقة السياسة الشبابية
 -3التعاون مع المنظمات الدولية:
جرت الموافقة على خطة العمل السنوي لدعم وزارة الشباب والرياضة من قبل منظمة اليونيسف بقيمة 2
مليون دوالر
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 -4إطالق برنامج جيل ()JIL
بالتعاون مع اليونيسف جرى إطالق برنامج جيل إلنشاء مختبرات اإلبتكار العلمية دعما ً للشباب وذلك في
قاعات المدينة الرياضية ويهدف المشروع إلى توفير قاعات ومرافق للشباب بهدف تدريبهم على مهارات
إدارية وفنية مع إمكانية توفير فرص لتنفيذ مشاريعهم في المختبرات.

 -5التعاون مع الجامعة اللبنانية:
جرى توقيع اتفاقية مع الجامعة اللبنانية النشاء مختبرات االبتكار في ثالث فروع الجامعة اللبنانية بهدف
تمكين الشباب الجامعي من الحصول على التدريب الفني المناسب الطالق مشاريعه واتاحة مرافق الطالق
ابتكاراته.

 -6إقامة دوراتين كشفيتين متعلقتين بالمناهج وذلك بالتعاون مع جمعيات كشفية

 -7إقامة ثالث ندوات للتوعية من مخاطر المخدرات وقد استفاد من الدورات ما يزيد عن الماية طالب.

 في مجال المنشآت الرياضية والكشفية:
 .1المسبح األولمبي :بغية استكمال االعمال المتوقفة في المسبح االولمبي واستباقا ً الستحقاق ادارته
وصيانته وتشغيله يجري التعاون مع المجلس االعلى للشراكة بين القطاع
العام والخاص على اطالق مزايدة عالمية الستكمال بناء وادارة وتشغيل
المسبح ضمن معايير تسمح بتطوير قطاعات السباحة والغطس.
 .2المدينة الرياضية :بالتعاون مع رئيس مصلحة المدينة الرياضية جرى التعاون لما فيه اعادة
الحياة إلى المدينة الرياضية من خالل تأمين الصيانات الالزمة واتخاذ
االجراءات القانونية لحمايتها من التعديات الناتجة عن سلوك بعض المشجعين.
 .1جرى تعديل نظام استثمار المدينة بشكل يسح بزيادة إيرادات المدينة ويستجيب
للتطورات الحاصلة في مجال خدمات األندية وكذلك األلعاب.
 .2جرى اعداد دفتر شروط مزايدة الستثمار جزء من مواقف سيارات المدينة
بهدف زيادة مداخيل المدينة وال يتعارض مع وظيفة المدينة الرياضية.
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 .3العمل على إزالة التعديات الحاصلة على عقارات المدينة الرياضية عبر التقدم
جار على متابعتها وصوالً إلى
بشكوى لجانب النيابة العامة االستئنافية والعمل ٍ
اإلزالة التامة.
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 .3المدينة الكشفية والشبابية :تم تلزيم صيانة المدينة الكشفية بما يؤهلها الستضافة المخيمات الشبابية
والكشفية بهدف تفعيل الحركة الشبابية والكشفية في لبنان.

 .4ملعب بعلبك :بهدف اتاحة االستفادة من ملعب بعلبك امام االندية في محافظة بعلبك الهرمل فقد
جرى بموجب قرار لمجلس الوزراء نقل إدارة الملعب مؤقتا ً لبلدية بعلبك للقيام بمهام
اإلدارة والتشغيل والصيانة وذلك بانتظار اضطالع المؤسسة العامة للمنشآت
الرياضية والشبابية والكشفية بمهامها بعد تعيين مجلس ادارة لها.

 .5مالعب انصار – عاليه وبحمدون :جرى تحويل االعتمادات المخصصة لصيانة مالعب انصار إلى
مجلس الجنوب وكذلك تم تحويل االعتمادات المخصصة لصيانة مالعب عاليه وبحمدون إلى مجلس
االنماء واالعمار.

 -6إدارة وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية:
جرى تقديم تصور عام حول إدارة وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية إلى مجلس الوزراء بهدف تفعيل
المنشآت ودورها على المستوى الوطني.

 في مجال التعيينات  :تعين مجلس ادارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية .
تهدف المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية إلى إدارة المنشآت الرياضية الموزعة على
مختلف االراضي اللبنانية وقد جرى بتاريخ  26نيسان عبر اعتماد آلية تعينات الفئة االولى المعتمد من قبل
مجلس الوزارء ،تعيين اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية
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