
 جمهورية مصر العربية               
 وزارة الشباب والرياضة   

 دارة العامة للعالقات الدولية                                                                                                 اإل

 

 االتفاقيات الموقعة والسارية

 بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية

 تها في مختلف دول العالمامصر العربية ونظير

 

 -أوالً: االتفاقيات الموقعة مع الدول االفريقية: 

حكومة مجال الرياضة بين حكومة جمهورية مصر العربية وتم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في  .1

 .ةالجمهورية التوجولي

حكومة تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الرياضي بين حكومتي جمهورية مصر العربية و .2

 جمهورية جيبوتي.

 روندي.ووحكومة بتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة جمهورية مصر العربية  .3

ي للرياضة بجمهورية مصر العربية تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين المجلس القوم .4

 ووزارة حقوق المرأة والشباب والرياضة بمملكة ليسوتو.

وحكومة جمهورية  تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة جمهورية مصر العربية .5

 موزمبيق.

 

 -ثانياً: االتفاقيات الموقعة مع الدول العربية: 

للتعاون في مجال  والجمهورية اللبنانيةحكومة جمهورية مصر العربية برنامج تنفيذي بين  تم توقيع .1

  الرياضة.

وجمهورية برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة جمهورية مصر العربية تم توقيع  .2

 .السودان

رة ووزاتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية تم  .3

 شئون الشباب والرياضة بمملكة البحرين.
والهيئة  م توقيع مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربيةت .4

 العامة لرعاية الشباب والرياضة بدولة االمارات العربية المتحدة. 
الشباب الرياضية  ألنشطةلهيئة العامة واتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب بجمهورية مصر العربية  .5

 .والثقافية بسلطنة عمان

 

 -الموقعة مع دول أوروبا واألمريكيتين:  تثالثاً: االتفاقيا

بجمهورية  في مجال التدريب الرياضي والرياضة بين وزارة الشباب والرياضةتم توقيع اتفاقية تعاون  .1

 روسيا.ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيالمصر العربية 

وزارة القدرات البشرية ة وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربي .2

 بالمجر.
وزارة تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية و .3

 الثقافة والرياضة بجمهورية اليونان.
ولجنة الشباب والرياضة العربية ن المجلس القومي للرياضة بجمهورية مصر تم توقيع مذكرة تفاهم بي .4

 .في مجال الرياضةوالسياحة لدي جمهورية طاجيكستان 

بجمهورية مصر العربية  ةلمجلس القومي للرياضتفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين اتم توقيع مذكرة  .5

 .ووزارة الرياضة بجمهورية البرازيل

 

 

 

 


