
 هيكلية وزارة الشباب والرياضة في لبنان

 
  

  

 المديرية العامة للشباب والرياضة

  

  

تتولى المديرية العامة للشباب والرياضة شؤون الشباب والرياضة في مختلف هيئاتها من جمعيات 

واندية واتحادات، ونشاطات الهواء الطلق والكشاف ومخيمات الفرص ومخيمات العمل التطوعي بما 

فيها البعثات الشبابية والكشفية والرياضية المحلية منها والخارجية، كما تتولى الرقابة الصحية 

 ..واإلشراف على معاهد ومراكز اإلعداد والبرامج والمناهج العائدة لها
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 مصلحة الديوان

  

 :من تتولى مصلحة الديوان المهام والصالحيات التي تنيطها القوانين واألنظمة بها وتتألف

 .دائرة الشؤون اإلدارية والتجهيز -        

 .دائرة القضايا والشؤون القانونية -        

 .دائرة الشؤون المالية -        

 .دائرة العالقات العامة واالعالم -        

  

 :دائرة الشؤون اإلدارية والتجهيز

 .والوارد وتأمين توزيعه والمحفوظاتأعمال التحرير واألعمال القلمية والبريد الصادر  -        

 .المراجعات والشكاوى -        

شؤون الموظفين والعاملين التابعين لوزارة الشباب والرياضة والمعامالت المتعلقة بهم، بما  -        

 .فيها تنظيم الملفات الشخصية وحفظها

 .تصةاعداد لوائح المواد بعد أخذ رأي الوحدات اإلدارية المخ -        

إدارة المخازن والمستودعات المركزية ومراقبة إدارة المخازن والمستودعات في المراكز  -        

 .التابعة لوزارة الشباب والرياضة

 .إعداد الدراسات الفنية والصحية لألبنية وتأمين حراستها ونظافتها -        

 .والقوانين النافذة إعداد صفقات الشراء والبيع واألشغال وفق األنظمة -        

  

 :دائرة القضايا والشؤون القانونية

إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات واألنظمة الداخلية واالتفاقيات ومعامالت  -        

 .االستمالك العائدة لصالح وزارة الشباب والرياضة وجميع القضايا اإلدارية الخاصة بها

شاريع القوانين والمراسيم والقرارات واألنظمة الداخلية واالتفاقيات التحقق من قانونية م -        

 .ومعامالت االستمالك العائدة لصالح وزارة الشباب والرياضة

 .االهتمام بالدعاوى وإبداء الراي في عقود المصالحات -        

 .وضع نصوص االتفاقات في صيغها القانونية -        

 .القانونيةتقديم المشورة  -        

 .القيام بالدراسات التنظيمية -        

  

 :دائرة الشؤون المالية

إعداد مشروع الموازنة السنوية وكل ما له عالقة بها وتنفيذها، باالستناد إلى اقتراحات  -        

 .الوحدات المختصة

ين دفع المستحق تنظيم جداول الرواتب واألجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأم -        

 .منها في أوقاته



 .تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا ً إلى طلبات رؤساء الوحدات المختصة -        

 .القيام بمعامالت التصفية -        

 .مسك وإدارة ومراقبة محاسبة المواد -        

 .والشبابية والكشفيةدراسة الموازنات المقدمة من االتحادات والجمعيات الرياضية  -        

 .اعداد قرارات المساعدات والمكافآت لالتحادات والجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية -        

  

 :دائرة العالقات العامة واالعالم

شؤون العالقات العامة مع الهيئات والمنظمات العامة والخاصة المحلية والخارجية التي تُعنى  -        

 .ضةبالشباب والريا

تغطية نشاط وزارة الشباب والرياضة، من خالل التواصل مع مختلف الجهات المعنية، ومن  -        

 .خالل إدارة الشؤون اإلعالمية الخاصة بالوزارة

اإلشراف على جميع المنشورات المتعلقة بالوزارة بما فيها النشرات والمجالت التي تصدر  -        

 .عنها

عميم ونشر الدراسات والمعلومات الخاصة بالسياسات العامة والنشاطات الرياضية العمل على ت -        

 .والشبابية والكشفية والطرق واألساليب والوسائل التقنية الفضلى المتعلقة بها

 .إدارة مكتبة فنية تجمع الكتب والدراسات والوثائق وسائر المستندات التي تهم الوزارة -        

  

 مصلحة الرياضة

  

تتولى مصلحة الرياضة شؤون الهيئات واللجان واألندية والجمعيات واالتحادات الرياضية لجهة طلبات 

الترخيص بإنشائها وممارسة نشاطاتها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين 

بها والتحقق من  واألنظمة المرعية اإلجراء وتنظيم الملفات والبيانات والمستندات والسجالت المتعلقة

 :تنفيذها ألنظمتها األساسية والداخلية واألنظمة المرعية االجراء وتتألف من

 .دائرة الجمعيات واالتحادات الرياضية -        

 .دائرة اإلعداد والتدريب الرياضي -        

  

 :دائرة الجمعيات واالتحادات الرياضية

 .ة والنشاطات الرياضية على اختالفهاشؤون الجمعيات واالتحادات الرياضي -        

 .العمل على تنفيذ السياسات العامة الرياضية والخطط والبرامج الموضوعة لذلك -        

اإلشراف والرقابة على االتحادات والهيئات واللجان والجمعيات الرياضية، ال سيما لجهة تنفيذ  -        

 .متها المرعية االجراءبرامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية، وانظ

التثبت من صحة طلبات الترخيص لجهة المستندات المطلوبة، ولجهة صحة المواصفات  -        

 .القانونية للمنشآت بعد التأكد منها من خالل الكشف الميداني

 وضع وتنفيذ برامج النشاطات الرياضية العامة أو المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات -        

 .واالتحادات الرياضية

 .العمل على تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات والمهرجانات والدورات الرياضية الكبرى -        

إبداء الرأي في االشتراك بالدورات والمباريات والمؤتمرات الرياضية الخارجية لالتحادات  -        

 .المختصة

  

 :دائرة االعداد والتدريب الرياضي

تأمين إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف ميادين النشاطات الرياضية  -        

 .وتنفيذ االتفاقات والبروتوكوالت المتعلقة بهذا الشأن بالتنسيق مع دائرة العالقات العامة واالعالم



والمباريات والمؤتمرات إبداء الرأي في المستوى الفني للمنتخبات المشاركة بالدورات  -        

 .الرياضية الخارجية لالتحادات المختصة

 .رفع االقتراحات بالحاجة الى مدربين وفنيين اجانب ومحليين وحاجة الوزارة للتعاقد معهم -        

شؤون معاهد ومراكز االعداد والتدريب الرياضية العامة والخاصة بما فيها درس طلبات  -        

وممارسة نشاطاتها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين  الترخيص بانشائها

واألنظمة المرعية االجراء، على أن يسبق ذلك إعداد المراسيم الضرورية المتعلقة بتحديد آلية عمل 

 .هذه المعاهد والمراكز وبرامجها التعليمية وإدارتها وهيكليتها

دة لمراكز االعداد والتدريب الرياضية والبيانات والمستندات شؤون تنظيم الملفات العائ -        

 .والسجالت المتعلقة بها

 .االشراف والرقابة االدارية على مراكز االعداد والتدريب الرياضية -        

 .االشراف على اإلعداد والتأهيل الفني للبعثات الرياضية إلى الخارج -        

  

 مصلحة الشباب

  

الشباب شؤون الهيئات واللجان والجمعيات واالتحادات الشبابية والكشفية والنشاطات تتولى مصلحة 

الشبابية والكشفية على اختالفها والعمل على تنفيذ السياسات العامة الشبابية والكشفية في مختلف 

 .ذلكالميادين التثقيفية واألخالقية والمدنية واالجتماعية والترويحية والخطط والبرامج الموضوعة ل

 :وتتألف من

 .دائرة الجمعيات واالتحادات الشبابية والكشفية -        

 .دائرة االعداد والتدريب الشبابي -        

  

 :دائرة الجمعيات واالتحادات الشبابية والكشفية

 .شؤون الجمعيات واالتحادات الرياضية والنشاطات الشبابية والكشفية على اختالفها -        

 .العمل على تنفيذ السياسات العامة الشبابية والخطط والبرامج الموضوعة لذلك -        

اإلشراف والرقابة على االتحادات والهيئات واللجان والجمعيات الشبابية والكشفية، ال سيما  -        

 .لجهة تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية، وانظمتها المرعية االجراء

التثبت من صحة طلبات الترخيص بإنشاء الجمعيات لجهة المستندات المطلوبة، ولجهة صحة  -        

 .المواصفات القانونية بعد التأكد منها من خالل الكشف الميداني

وضع وتنفيذ برامج النشاطات الشبابية والكشفية العامة أو المشتركة بالتعاون والتنسيق مع  -        

 .بابية والكشفيةالجمعيات واالتحادات الش

 .العمل على تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات والمهرجانات الشبابية والكشفية الكبرى -        

اإلشراف على تنظيم نشاطات المخيمات والمؤتمرات والمهرجانات الكشفية وتجمعات الفرص  -        

برى والبعثات الشبابية والكشفية إلى لألوالد والشباب والمؤتمرات والمهرجانات الشبابية المحلية الك

 .الخارج

اقامة مخيمات العمل التطوعي وصيفيات األوالد وتنظيمها، وإبداء الرأي بالمخيمات التي  -        

 .تنظمها الهيئات األهلية، والرقابة الفنية عليها

  

 :دائرة االعداد والتدريب الشبابي

در الفنية المتخصصة في مختلف ميادين النشاطات الشبابية تأمين إعداد وتدريب وتأهيل الكوا -        

والكشفية طبقاً للمناهج والبرامج النظرية والتطبيقية المعتمدة وتنفيذ االتفاقات والبروتوكوالت المتعلقة 

 .بهذا الشأن بالتنسيق مع دائرة العالقات العامة واإلعالم

ؤتمرات الشبابية والكشفية الخارجية لالتحادات إبداء الرأي في االشتراك بالنشاطات والم -        

 .المختصة



 .رفع االقتراحات بالحاجة الى كوادر وخبرات اجانب ومحليين وحاجة الوزارة للتعاقد معهم -        

شؤون معاهد ومراكز االعداد والتدريب الشبابية والكشفية العامة والخاصة بما فيها درس  -        

ها وممارسة نشاطاتها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في طلبات الترخيص بانشائ

القوانين واألنظمة المرعية االجراء، على أن يسبق ذلك إعداد المراسيم الضرورية المتعلقة بتحديد آلية 

 .عمل هذه المعاهد والمراكز وبرامجها التعليمية وإدارتها وهيكليتها

ائدة لمراكز االعداد والتدريب الشبابية والكشفية والبيانات والمستندات شؤون تنظيم الملفات الع -        

 .والسجالت المتعلقة بها

 .االشراف والرقابة االدارية على مراكز االعداد والتدريب الشبابية والكشفية -        

 .االشراف على اإلعداد والتأهيل الفني للبعثات الشبابية والكشفية إلى الخارج -        

  

 مصلحة الطب الرياضي واالرشاد الصحي

  

تتولى مصلحة الطب الرياضي واالرشاد الصحي اقتراح التنظيمات الخاصة واعمال االشراف والمراقبة 

 .والتدقيق في شؤون الطب الرياضي واالرشاد الصحي ومكافحة المنشطات

 :وتتألف من

 .دائرة الرقابة الصحية -        

 .الصحي دائرة االرشاد -        

  

 :دائرة الرقابة الصحية

 .شؤون الطب الرياضي -        

 .شؤون الرقابة الصحية على ممارسة النشاطات الرياضية والشبابية -        

شؤون التغذية وشروط النظافة في المخيمات الكشفية والصيفية ومخيمات الهواء الطلق  -        

 .ومخيمات العمل التطوعي

 .الكشف عن المنشطات ووسائل مكافحتها بين الرياضيينشؤون  -        

 .شؤون المقويات في جميع اندية اللياقة البدنية الصحية -        

 .ابداء الرأي الطبي في مسائل التخطيط والتوجيه الرياضي -        

  

 :دائرة االرشاد الصحي

 .شؤون االرشاد الصحي -        

ين والمراسيم المتعلقة بمكافحة المنشطات استناداً إلى األنظمة الدولية، إعداد مشاريع القوان -        

 .وإصدار الدراسات والمنشورات المتعلقة بمكافحة المنشطات

 .اعداد الدراسات بمجاالت الطب الرياضي والشبابي بغية تعميمها -        

 .اعداد الحمالت وتوجيه الدعوات لمكافحة المخدرات والتدخين -        

 .اعداد منشورات تتعلق باالرشاد الصحي -        

  

 مصلحة التخطيط والمعلوماتية

  

تتولى مصلحة التخطيط والمعلوماتية جميع شؤون المعلوماتية والتحليل للمعلومات والتخطيط الرياضي 

 :والشبابي وتتألف من

 .دائرة التخطيط -        

 .دائرة المعلوماتية -        

  

 :طيطدائرة التخ



العمل على تطوير السياسات العامة في مجاالت الشباب والكشاف والرياضة ووضع الخطط  -        

 .والبرامج الالزمة لذلك

اقتراح الدراسات والمناهج المتعلقة بإعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في  -        

 .بالتنسيق مع الخبراء المختصين مختلف ميادين النشاطات الشبابية والكشفية والرياضية

جمع المعلومات وإعداد الدراسات الخاصة بالطرق واألساليب والوسائل التقنية الفضلى  -        

 .المتعلقة بإقامة النشاطات الشبابية والكشفية والرياضية

 .والرياضةإعداد االقتراحات الخاصة برفع مستوى األداء في مجاالت الشباب والكشاف  -        

رفع المقترحات والدراسات الالزمة لالنماء الشبابي والكشفي والرياضي والحاجة الى بناء  -        

 .مراكز مخيمات شبابية وكشفية ومنشآت رياضية

  

 :دائرة المعلوماتية

 .اعداد البرامج الخاصة بالوزارة -        

 .لومات ليصار الى ادخالها وتخزينها وتوثيقهاالتنسيق مع دوائر الوزارة للحصول على المع -        

جميع الشؤون المتعلقة باإلحصاءات من جمع وتبويب وتحليل معلومات وإصدار وثائق وبيانات  -        

 .وجداول إحصائية

 .اعمال الصيانة الداخلية ألجهزة المعلوماتية -        

زارة وابداء الرأي في أجهزة المعلوماتية المنوي رفع المقترحات والدراسات الالزمة لمكننة الو -        

 .شراءها

رفع المقترحات والدراسات الالزمة لربط الدوائر االقليمية باالدارة المركزية عبر شبكة  -        

 .وتنفيذها وصيانتها( network)اتصاالت 

 .يلزم في الوزارةمتابعة كل تطور في المعلوماتية ليصار الى رفع االقتراح بتطبيق ما  -        

 

 :الدائرة اإلقليمية للشباب والرياضة في نطاق المحافظة

االشراف والرقابة على شؤون الجمعيات واالتحادات الرياضية والشبابية والكشفية على  -        

 .اختالفها، ال سيما لجهة تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية وأنظمتها المرعية االجراء 

العمل على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج للنشاطات الرياضية والشبابية والكشفية العامة  -        

أو المشتركة التي تضعها كل من مصلحتي الرياضة والشباب وبالتعاون والتنسيق مع الجمعيات 

 .واالتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واالشراف عليها

يص بإنشاء الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية والتثبت من صحتها استالم طلبات الترخ -        

لجهة المستندات المطلوبة، ولجهة صحة المواصفات القانونية للمنشآت من خالل الكشف الميداني، ثم 

 .إبداء الرأي فيها وإحالتها إلى المراجع المختصة في اإلدارة المركزية

 .مشاركة في النشاطات الرياضية والشبابية والكشفيةالعمل على تشجيع وتنظيم ال -        

إقامة مخيمات العمل التطوعي وصيفيات األوالد وتنظيمها، وإبداء الرأي بالمخيمات التي  -        

 .تنظمها الهيئات األهلية والرقابة الفنية عليها

الرياضية والشبابية  إعداد االقتراحات المتعلقة بحاجة المحافظة الى المنشآت والمرافق -        

والكشفية، وتقديم االقتراحات إلى اإلدارة المركزية في شأن إقامة النشاطات العامة أو المشتركة ما بين 

 .المحافظات

رفع المقترحات بحاجة المحافظة الى الكوادر الفنية الشبابية والرياضية لتطوير النشاطات  -        

 .الشبابية والرياضية فيها

 

 


