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  1/3     ب والرياضةاتفاق تعاون تنفيذي في مجالي الشبا

  اتفاق تعاون تنفيذي 
  في مجال الشباب والرياضة

  بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية
  

اق       22/5/1991انطالقًا من معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين في دمشق بتاريخ              ى اتف اًء عل ، وبن
شبا       اريخ        التعاون والتنسيق في مجاالت التربية وال ع بت ومتين في         30/4/1995ب والرياضة الموق ًة من الحك ، ورغب

  : تطوير التعاون القائم بينهما وتعميقه في مجالي الشباب والرياضة فقد اتفقتا على ما يلي

  في مجالي الشباب والكشاف: أوًال

  :المادة األولى
شباب والرياضة               ين وزارة ال بيبة          يعمل الجانبان على تعزيز وتطوير العالقات ب اد ش ة واتح ة اللبناني في الجمهوري

  .الثورة في الجمهورية العربية السورية

  :المادة الثانية
  .يعمل الجانبان على تعزيز وتطوير العالقات بين االتحادات والجمعيات والمنظمات الشبابية والكشفية في البلدين

  :المادة الثالثة
  .شباب البلدينيعمل الجانبان على تعزيز الزيارات واللقاءات بين 

  :المادة الرابعة
ادات     شترآة للقي ة م ة دورات تأهيلي ى إقام ل وعل ي مجاالت التنظيم والتأهي رات ف ادل الخب ى تب ان عل يعمل الجانب

  .الشبابية

  :المادة الخامسة
ا الجهات                              ي تقيمه شارآة في المخيمات الت ى الم شترآة وعل شفية م بابية وآ ة مخيمات ش ى إقام ان عل يعمل الجانب

  .ختصة في البلدينالم

  :المادة السادسة
يعمل الجانبان على إقامة مهرجانات وأنشطة مشترآة في المناسبات الوطنية وعلى المشارآة في المهرجانات التي               

  .يقيمها أي طرف من الطرفين بمناسبات أخرى

  :المادة السابعة
  . الجانبينيتبادل الجانبان النشرات والمطبوعات والوثائق والدوريات التي تصدر عن

  :المادة الثامنة
  .يعمل الجانبان على إصدار نشرة شبابية مشترآة بشكل دوري

  :المادة التاسعة
ة                  ة المرعي يقوم آل جانب بتخصيص االعتمادات المالية الالزمة لتمويل هذه النشاطات وذلك وفقًا للقوانين واألنظم

  .اإلجراء لدى آل جانب

  :المادة العاشرة
  .تنسيق مواقفهما في المؤتمرات والفعاليات العربية والدوليةيعمل الجانبان على 
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  2/3     ب والرياضةاتفاق تعاون تنفيذي في مجالي الشبا

  :المادة الحادية عشر
  .يسعى الجانبان مع الجهات المختصة في البلدين لتخصيص مقاعد أو منح في الكليات والمعاهد الجامعية

  :المادة الثانية عشر
ة تنفي            شفية لمتابع شؤون الك شبابية وأخرى لل شؤون ال د اجتماعات      تشكل لجنة مشترآة لل ى أن تعق واد عل ذه الم ذ ه

  .دورية بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

  في مجال الرياضة: ثانيًا

  :المادة الثالثة عشر
ة                        ين منظم ة وب ة اللبناني شباب والرياضة في الجمهوري ين وزارة ال ات ب يعمل الجانبان على تعزيز وتطوير العالق

  .ي العام في الجمهورية العربية السوريةاالتحاد الرياض

  :المادة الرابعة عشر
  .يعمل الجانبان على تطوير وتعزيز العالقات بين اللجنة األولمبية اللبنانية واللجنة األولمبية السورية

  :المادة الخامسة عشر
رات الرياضية في مجاالت التنظيم واإلعداد والتأه                   ادل الخب ة دورات       يعمل الجانبان على تعزيز تب ى إقام ل وعل ي

  .تأهيلية مشترآة للقيادات الرياضية

  :المادة السادسة عشر
  .يعمل الجانبان على تبادل الخبرات في مجال إقامة المنشآت الرياضية وصيانتها واستثمارها

  :المادة السابعة عشر
  .فةيعمل الجانبان على إقامة مهرجانات ودورات رياضية مشترآة وذلك في المناسبات المختل

  :المادة الثامنة عشر
  .يسعى الجانبان لتنظيم دورات دولية بشكل مشترك

  :المادة التاسعة عشر
سابقات                  البطوالت والم شارآة ب يعمل الجانبان على تنسيق مواقفهما في المؤتمرات العربية والدولية وفيما خص الم

  .الرياضية العربية والدولية

  :المادة العشرون
ى التع  ان عل ل الجانب ة   يعم ة واألندي ات الوطني ين المنتخب اءات ب ل اللق اب الرياضية وتفعي ادات األلع ين اتح اون ب
  .الرياضية في آال البلدين

  :المادة الحادية والعشرون
يعمل الجانبان على إقامة دورات تأهيلية مشترآة في مجاالت التدريب والتحكيم والتنظيم واإلدارة وعلى المشارآة               

  . الطرف اآلخرفي الدورات التي يقيمها

  :المادة الثانية والعشرون
  .يسعى الجانبان مع الجهات المختصة في البلدين لتخصيص مقاعد أو منح في الكليات والمعاهد الجامعية
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  3/3     ب والرياضةاتفاق تعاون تنفيذي في مجالي الشبا

  :المادة الثالثة والعشرون
شرة                   سعيان إلصدار ن يعمل الجانبان على تبادل النشرات والمطبوعات والدوريات التي تصدر عن آل منهما آما ي

  .رياضية مشترآة

  :المادة الرابعة والعشرون
ة اإلجراء في آل                   ة المرعي يؤمن آل جانب االعتمادات الالزمة لتمويل هذه النشاطات وذلك وفقًا للقوانين واألنظم

  .منهما

  :المادة الخامسة والعشرون
سيق مع    تشكل لجنة فرعية مشترآة للشؤون الرياضية لمتابعة تنفيذ هذه المواد على أن تعقد اجتما        ة بالتن عات دوري

  .األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

  أحكام مختلفة: ثالثًا

  :المادة السادسة والعشرون
ذي                      اق التنفي ذا االتف ود ه ذ بن ى حسن تنفي سهر عل شباب والرياضة ال اون في مجالي ال شترآة للتع تتولى اللجنة الم

  .السوري اللبنانيبالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى 

  :المادة السابعة والعشرون
  .يعمل بهذا االتفاق التنفيذي فور توقيعه من قبل الجانبين

  20/2/2002بيروت في 

  عن حكومة 
  الجمهورية العربية السورية

  عن حكومة 
  الجمهورية اللبنانية

  وزير الشباب والرياضة  وزير التربية

  انيانالدآتور سيبوح هوفن  الدآتور محمود السيد

 


