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  926926رقم رقم   قانـونقانـون

  تنظيم وزارة الشباب والرياضةتنظيم وزارة الشباب والرياضة

  
 أقر مجلس النواب،

 وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه:
 

 واتحاداتهماواندٌتهما تعنى وزارة الشباب والرٌاضة بشإون الشباب والرٌاضة وجمعٌاتهما : المادة األولى
دنٌة واجتماعٌة وتروٌحٌة. وتتولى وجمٌع األنشطة المرتبطة بها من مٌادٌن تثقٌفٌة وأخالقٌة وم

اإلشراف والرقابة على الهٌئات واللجان والجمعٌات واالتحادات الرٌاضٌة والكشفٌة والشبابٌة 
وممارسة نشاطاتها بما فً ذلك الترخٌص بإنشائها والتحقق من استٌفائها الشروط المنصوص 

 لك القوانٌن واألنظمة.علٌها فً القوانٌن وإلغاء هذا الترخٌص بعد ثبوت مخالفتها لت
تبقى النشاطات المدرسٌة والجامعٌة ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربٌة  

 والتعلٌم العالً.
 

تنشؤ مإسسة عامة تسمى "المإسسة العامة للمنشآت الرٌاضٌة والكشفٌة والشبابٌة"  :المادة الثانية
 م العام والمإسسات العامة.تخضع لوصاٌة وزٌر الشباب والرٌاضة وألحكام النظا

 
تتؤلف وزارة الشباب والرٌاضة من المدٌرٌة العامة للشباب للرٌاضة والمصالح  :المادة الثالثة

 والوحدات اإلدارٌة التابعة لها.

 
 الباب األول

 للشباب والرياضة المديرية العامة
 

 والرٌاضة  تتولى المدٌرٌة العامة للشباب والرٌاضة شإون الشباب :المادة الرابعة

فً مختلف هٌئاتها من جمعٌات واندٌة واتحادات، ونشاطات الهواء الطلق والكشاف ومخٌمات 
الفرص ومخٌمات العمل التطوعً بما فٌها البعثات الشبابٌة والكشفٌة والرٌاضٌة المحلٌة منها 
 والخارجٌة، كما تتولى الرقابة الصحٌة واإلشراف على معاهد ومراكز اإلعداد والبرامج

 والمناهج العائدة لها.
 

 :  تتؤلف المدٌرٌة العامة للشباب والرٌاضة من:المادة الخامسة

 مصلحة الدٌوان 

 مصلحة الشباب 

 مصلحة الرٌاضة 

 ًمصلحة الطب الرٌاضً واالرشاد الصح 
 مصلحة التخطٌط والمعلوماتٌة 

  بٌروت.الوحدات االدارٌة الرٌاضٌة والشبابٌة فً مراكز المحافظات باستثناء محافظة 

 
 : المادة السادسة

شروط التعٌٌن  تحدد وظائف الفئتٌن األولى والثانٌة وفقا ً للجدول الملحق بهذا القانون كما تحدد -1 
 الخاصة بوظائف الفئة الثانٌة بمرسوم ٌتخذ فً مجلس الوزراء.

وما دون  تحدد الدوائر واألقسام ومالك المدٌرٌة العامة للشباب والرٌاضة من الفئة الثالثة -2
 وشروط التعٌٌن فً الوظائف الملحوظة فً هذا المالك بمرسوم ٌتخذ 

 فً مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزٌر الشباب والرٌاضة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنٌة.
 

 

 

 الفصل األول 
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  مصلحة الديوان
 

  المرعٌة اإلجراء واألنظمةالقوانٌن  مصلحة الدٌوان المهام والصالحٌات التً تنٌطها بها تتولى :المادة السابعة

 

 الثاني الفصـل 
 مصلحة الشباب

 
 مصلحة الشباب: تتولى :المادة الثامنة

شإون الهٌئات واللجان واالندٌة والجمعٌات واالتحادات الشبابٌة والكشفٌة لجهة الترخٌص بإنشائها  -
لمرعٌة االجراء وتنظٌم والتحقق من استٌفائها الشروط المنصوص عنها فً القوانٌن واالنظمة ا

 بها.الملفات والبٌانات والسجالت والمستندات المتعلقة 
االشراف والرقابة على االتحادات والهٌئات واللجان والجمعٌات الشبابٌة والكشفٌة لجهة تنفٌذ  -

 برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوٌة بما ٌتفق وانظمتها المرعٌة االجراء.
ت العامة الشبابٌة والكشفٌة فً مختلف المٌادٌن التثقٌفٌة واالخالقٌة العمل على تنفٌذ السٌاسا -

 والمدنٌة واالجتماعٌة والتروٌحٌة والخطط والبرامج الموضوعة لذلك. 

وضع وتنفٌذ برامج النشاطات الشبابٌة والكشفٌة العامة او المشتركة بالتعاون والتنسٌق مع  -
 الجمعٌات واالتحادات الشبابٌة والكشفٌة.

 مل على تشجٌع وتنظٌم المشاركة فً النشاطات والمهرجانات الشبابٌة والكشفٌة الكبرى.الع -

 إبداء الرأي فً االشتراك بالنشاطات الشبابٌة والكشفٌة الخارجٌة. -

االشراف على تنظٌم نشاطات المخٌمات والدورات والمإتمرات والمهرجانات الشبابٌة  -
 والكشفٌة وتجمعات الفرص لالوالد.

داد وتدرٌب وتؤهٌل الكوادر الفنٌة المختصة فً مختلف مٌادٌن النشاطات الشبابٌة والكشفٌة تؤمٌن اع -
 وتنفٌذ االتفاقات والبروتوكوالت المتعلقة بهذا الشؤن.

 االشراف على االعداد والتؤهٌل الفنً للبعثات الشبابٌة والكشفٌة الى الخارج. -

 ومحلٌٌن وحاجة الوزارة للتعاقد معهم.رفع االقتراحات بالحاجة الى مدربٌن وفنٌٌن اجانب  -

 
 الفصل الثالث

 مصلحة الرياضة

 
 :  تتولى مصلحة الرٌاضة:المادة التاسعة

شإون الهٌئات واالندٌة والجمعٌات واالتحادات الرٌاضٌة لجهة الترخٌص بانشائها والتحقق من  -
تنظٌم الملفات استٌفائها الشروط المنصوص عنها فً القوانٌن واالنظمة المرعٌة االجراء و

 والبٌانات والسجالت والمستندات المتعلقة بها.

االشراف والرقابة على االتحادات والهٌئات واللجان والجمعٌات الرٌاضٌة لجهة تنفٌذ برامجها  -
 ونشاطاتها ومسابقاتها السنوٌة بما ٌتفق وانظمتها المرعٌة االجراء.

شتركة بالتعاون والتنسٌق مع الجمعٌات وضع وتنفٌذ برامج النشاطات الرٌاضٌة العامة او الم -
 واالتحادات الرٌاضٌة.

 .الكبرى الرٌاضٌةالعمل على تشجٌع وتنظٌم المشاركة فً النشاطات والمهرجانات والدورات  -
إبداء الرأي فً االشتراك بالدورات والمبارٌات والمإتمرات الرٌاضٌة الخارجٌة لالتحادات  -

 المختصة.

الكوادر الفنٌة المتخصصة فً مختلف مٌادٌن النشاطات الرٌاضٌة  تؤمٌن اعداد وتدرٌب وتؤهٌل -
 وتنفٌذ االتفاقات والبروتوكوالت المتعلقة بهذا الشؤن. 

 اإلشراف على االعداد والتؤهٌل الفنً للبعثات الرٌاضٌة الى الخارج. -

 م.رفع االقتراحات بالحاجة الى مدربٌن وفنٌٌن اجانب ومحلٌٌن وحاجة الوزارة للتعاقد معه -

 
 الفصل الرابع

 مصلحة الطب الرياضي واالرشاد الصحي
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:  تتولى مصلحة الطب الرٌاضً واالرشاد الصحً اقتراح التنظٌمات الخاصة واعمال المادة العاشرة

 االشراف والمراقبة والتدقٌق فً الشإون التالٌة:
 الطب الرٌاضً. -

 المنشطات عند الرٌاضٌٌن. -

 لبدنٌة الصحٌة.المقوٌات فً جمٌع اندٌة اللٌاقة ا -

 التغذٌة وشروط النظافة فً المخٌمات الكشفٌة والصٌفٌة ومخٌمات الهواء الطلق. -
اعداد الدراسات بمجاالت الطب الرٌاضً والشبابً لكل من مصلحة الرٌاضة ومصلحة الشباب بغٌة  -

 تعمٌمها على االتحادات واألندٌة والجمعٌات الرٌاضٌة والشبابٌة.

 
 الفصل الخامس

 مصلحة التخطيط والمعلوماتية
 

 تتولى مصلحة التخطٌط والمعلوماتٌةالمادة الحادية عشرة:  

 جمٌع شإون المعلوماتٌة السٌما إعداد البرامج وإدخال وتخزٌن وتوثٌق المعلومات. -
جمٌع الشإون المتعلقة باإلحصاءات من جمع وتبوٌب وتحلٌل معلومات وإصدار وثائق  -

 وبٌانات وجداول إحصائٌة

لعمل على تطوٌر السٌاسات العامة فً مجاالت الشباب والكشاف والرٌاضة ووضع الخطط ا -
 والبرامج الالزمة لذلك.

 بإعداد وتدرٌب وتؤهٌل الكوادر الفنٌة المتخصصة فً المتعلقةالدراسات والمناهج  اقتراح -
 .صٌنبالتنسٌق مع الخبراء المخت والرٌاضٌة والكشفٌة مختلف مٌادٌن النشاطات الشبابٌة

جمع المعلومات وإعداد الدراسات الخاصة بالطرق واألسالٌب والوسائل التقنٌة الفضلى المتعلقة  -
 بإقامة النشاطات الشبابٌة والكشفٌة والرٌاضٌة.

 االقتراحات الخاصة برفع مستوى األداء فً مجاالت الشباب والكشاف والرٌاضة. إعداد -

والحاجة الى بناء  والرٌاضًشبابً والكشفً رفع المقترحات والدراسات الالزمة لإلنماء ال -
 مراكز مخٌمات شبابٌة وكشفٌة ومنشآت رٌاضٌة.

 

 الباب الثاني 
 المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية

 
 :المادة الثانية عشرة

لكشفٌة العامة للمنشآت الرٌاضٌة والشبابٌة والكشفٌة ادارة المرافق الرٌاضٌة وا المإسسةتتولى  -1 
والشبابٌة على األراضً اللبنانٌة كافة وتنظم وتحدد تفاصٌل مهامها وهٌكلٌتها ومالكها بمرسوم 
ٌتخذ فً مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزٌر الشباب والرٌاضة بعد استطالع رأي مجلس 

 .الخدمة المدنٌة
 13/8/1958تارٌخ  22125 بالمرسومالمنشؤة بالقانون المنفذ  الرٌاضٌةتلغى مصلحة المدٌنة  -2

تارٌخ  17222والمإسسة العامة التً تعنى بقضاٌا الفتوة المنشؤة بالقانون المنفذ بالمرسوم 
والمإسسة  17/5/1968تارٌخ  9949والمعهد الوطنً للرٌاضة المنشؤ بالمرسوم  8/8/1964

 .23/8/1995تارٌخ  7162العامة لتموٌل الدورات الرٌاضٌة الكبرى المنشؤة بالمرسوم 
 

 
 : ٌنقل جمٌع مستخدمً واجراء مصلحة المدٌنة الرٌاضٌة المادة الثالثة عشرة

 الى المإسسة العامة للمنشآت الرٌاضٌة والكشفٌة والشبابٌة المنصوص علٌها 

اي نص آخر ودون تعدٌل فً اوضاعهم  الستصدارفً المادة الثانٌة من القانون دونما حاجة 
والراتب وحقهم فً التدرج، وتطبق علٌهم القوانٌن واألنظمة الوظٌفٌة ال سٌما لجهة الرتبة 

 المعمول بها لدى المإسسة العامة للمنشآت الرٌاضٌة والشبابٌة والكشفٌة.
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 الباب الثالث 
 جمعيات الشباب والرياضة

 
 حركات –: ٌقصد بجمعٌات الشباب والرٌاضة فً هذا القانون: الجمعٌات الكشفٌة المادة الرابعة عشرة

 جمعٌات ونوادي الشباب والرٌاضة ولجان تجمٌع االتحادات. –باب والتربٌة الشعبٌة الش
 

:  تإلف جمعٌات الشباب والرٌاضة من جماعات ذات تنظٌم مستمر مكونة من المادة الخامسة عشرة
للشباب عن طرٌق ملء اوقات فراغه  الرعاٌةعدة اشخاص طبٌعٌٌن او معنوٌٌن مهمتها تحقٌق 

 اطات الثقافٌة واالخالقٌة والمدنٌة واالجتماعٌة والبدنٌة والرٌاضٌة.فً مختلف النش
 

:  تنشؤ جمعٌات الشباب والرٌاضة بترخٌص ٌصدر عن وزٌر الشباب والرٌاضة المادة السادسة عشرة
 بناء على اقتراح المدٌر العام للشباب والرٌاضة وبعد استطالع رأي وزارة الداخلٌة والبلدٌات.

ٌن أن ٌكونوا لبنانٌٌن قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وان ٌكونوا متمتعٌن ٌشترط فً المإسس
 بحقوقهم المدنٌة وغٌر محكومٌن بجناٌة أو جنحة شائنة.

 
:  تحدد بمراسٌم تتخذ فً مجلس الوزراء الشروط التً تخضع لها جمعٌات   المادة السابعة عشرة

 نشاطاتهاالشباب والرٌاضة واتحاداتها فً انشائها وممارسة 
ٌمكن لوزٌر الشباب والرٌاضة الغاء الترخٌص بانشاء الجمعٌةة او حةل الهٌئةة االدارٌةة لالتحةاد  -

فةةً حةةال ارتكبةةت مخالفةةة جسةةٌمة لنظامهةةا او للقةةوانٌن واألنظمةةة النافةةذة، وال ٌتخةةذ قةةرار الغةةاء 
تضةمن بٌةان الترخٌص او الحةل اال بعةد توجٌةه انةذار الةى الجمعٌةة او الهٌئةة االدارٌةة لالتحةاد ٌ

 المخالفات المرتكبة وبٌان دفاع الجمعٌة او الهٌئة المنوي حلها.
أما النوادي والجمعٌات غٌر المرخص لهةا فتقفةل بقةرار مةن وزٌةر الشةباب والرٌاضةة علةى ان  -

تحال الى المحاكم المختصة خالل خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ اقفالها وٌعاقب مرتكب المخالفة 
لٌرة الى خمسة مالٌٌن لٌرة وبالحبس من شهر الى ثالثة اشهر او باحدى بالغرامة من مئة الف 

 هاتٌن العقوبتٌن وتضاعف العقوبة عند التكرار خالل سنة واحدة.
 

الصادرة  والقراراتوتبقى المراسٌم  15/12/1972تارٌخ  16:  ٌلغى القانون رقم المادة الثامنة عشرة
 حٌن تعدٌلها او الغائها وفق احكام المادة السابقة.باالستناد الى احكامه سارٌة المفعول الى 

 
:  ٌحظر على الموظفٌن فً المدٌرٌة العامة للشباب والرٌاضة االنتساب الى المادة التاسعة عشرة  

 عضوٌة الهٌئات االدارٌة للجمعٌات واالتحادات الرٌاضٌة والشباب والكشفٌة.
 المعدل بالقانون  32/6/1977تارٌخ  117االشتراعً رقم  المرسومٌلغى 

 .9/3/1992تارٌخ  128رقم 
 
 

 الباب الرابع 
  أحكـام انتقالية

 
: ٌجوز للحكومة خالل ستة اشهر من تارٌخ العمل بهذا القانون، وبمراسٌم تتخذ فً المادة العشرون

مجلس الخدمة المدنٌة  موافقةمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزٌر الشباب والرٌاضة وبعد 
كز الشاغرة فً وزارة الشباب والرٌاضة من بٌن الموظفٌن الدائمٌن والمتعاقدٌن ملء المرا

 واالجراء فً الوزارة الذٌن تتوافر فٌهم شروط التعٌٌن العامة والخاصة باستثناء شرط السن.
 

بناء  الوزراء: تحدد دقائق تطبٌق أحكام هذا القانون بمراسٌم تتخذ فً مجلس المادة الواحدة والعشرون
 اقتراح وزٌر الشباب والرٌاضة. على
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:  ٌعمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة وتلغى جمٌع النصوص المادة الثانية والعشرون
 او غٌر المإتلفة مع احكامه. القانونالمخالفة لهذا 

 
 
 

   2224تشرٌن الثانً  22بعبدا فً 
 صدر عن رئٌس الجمهورٌة

 االمضاء : امٌل لحود 
 س الوزراءرئٌس مجل

 االمضاء: عمر كرامً
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 جدول
 وظائف الفئتين األولى والثانية
 في وزارة الشباب والرياضة

 
 
 

 1   مدٌر عام
 5   رئٌس مصلحة

 


