
 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

  1/2  اتفاق تعاون وتنسيق في مجال التربية
                                                           

  اتفاق تعاون وتنسيق
  في مجال التربية

  حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية بين
  

ا                  سورية وتمثله ة ال إن حكومة الجمهورية اللبنانية وتمثلها وزارة التربية والتعليم العالي وحكومة الجمهورية العربي
ـ       د ب ا بع ا فيم شار إليهم ة والم ان(وزارة التربي ين       )الطرف سيق ب اون والتن وة والتع دة األخ ن معاه ًا م ، وانطالق

اريخ                ة في دمشق بت ة الموقع اون       22/5/1991الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبناني ة التع ، ونظرًا ألهمي
ارف والمعل ادل المع زًا لتب ًا وتعزي ة حالي ات القائم ة، وتطويرًا للعالق ي مجال التربي دين ف ين البل سيق ب ات      والتن وم

  . في هذا المجال، وبغية تحديد األطر الشاملة لسالمة التعاون والتنسيق المشترك

  :اتفقتا على ما يلي

 :المادة األولى
يعمل الطرفان على إنماء وتطوير عالقات التعاون والتنسيق بين اإلدارات والمؤسسات المعنية بالشأن التربوي في       

  :ألهداف المحددة في هذا الشأن وفق اآلتيآال البلدين وذلك لتحقيق المبادئ وا

  في الشأن التربوي: أوًال

  :المادة الثانية
يشجع الطرفان على إجراء أبحاث ودراسات تربوية وتبادل نتائجها وعرض حصيلة هذه الدراسات واألبحاث من                 

ا                ى تب ان عل شجع الطرف ا ي دين، آم ة في آال البل ذه الغاي نظم له ؤتمرات خاصة ت دوات وم ين   خالل ن ارات ب دل زي
  .الباحثين المعنيين وفقًا لبرامج تحدد بالتعاون والتنسيق بين اإلدارات المختصة في آل منهما

  :المادة الثالثة
ى                         ة بهدف التعرف عل ارات متبادل دين بزي ة في آال البل يشجع الطرفان على قيام أجهزة اإلرشاد والتوجيه التربوي

  .الطرفين في هذه المجاالتالخبرات واألساليب المعتمدة لدى آل من 

  :المادة الرابعة
  .يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الخبرات في مجال الطرق المعتمدة إلعداد المعلمين وتأهيلهم

  :المادة الخامسة
وقين في                          ة دمج المع وفير إمكاني ود الهندسي لت ديالت في الك يتبادل الطرفان خبراتهما بشأن البناء المدرسي والتع

  .التعليم

  :لمادة السادسةا
يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الخبرات في مجال استعمال الحاسوب المدرسي ودمج التكنولوجيا في التعليم من                 

  .خالل إقامة ندوات وورش عمل في آال البلدين وتبادل الزيارات بين الخبراء المعنيين

  :المادة السابعة
شورات التر  ادل المجالت والمن ى تب ان عل شجع الطرف ة  ي وزارة التربي ة ل ات التابع ن المكتب ادة م ذلك اإلف ة وآ بوي

 .والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية والتابعة لوزارة التربية في الجمهورية العربية السورية
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  :المادة الثامنة
ارات    ادل الزي ى تب ان عل شجع الطرف ات      ي ى البيئ الع عل دف االط دين به ال البل ي آ ين ف ين والمدرس ين المعلم ب

  .المدرسية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي

  :المادة التاسعة
ة                ة المعني يتعاون الطرفان وينسقان مواقفهما في مجال المؤتمرات الدولية واإلقليمية التربوية وفي المنظمات الدولي

  .بالشأن التربوي

  :رةالمادة العاش
  .يشجع الطرفان على إقامة المعارض الفنية والمدرسية وعلى تبادل الزيارات للتالميذ والطالب بين البلدين

  أحكام مختلفة: ثانيًا

  :المادة الحادية عشرة
دين،               وزيرين المختصين في آال البل رار من ال ة بق لمتابعة تنفيذ هذا االتفاق، تؤلف لجنة مشترآة في مجال التربي

ذه   د ه اني          وتعق ى اللبن ة للمجلس األعل ة العام سيق مع األمان ك بالتن تة أشهر وذل ة آل س ا الدوري ة اجتماعاته  اللجن
  .السوري

  :المادة الثانية عشرة
ة                       ة والجمهوري ة اللبناني ين الجمهوري ودة ب سيق المعق اون والتن يعتبر هذا االتفاق جزءًا مكمًال لمعاهدة األخوة والتع

  .1991 أيار 22ي العربية السورية المؤرخة ف

  :المادة الثالثة عشرة
يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ تلقي اإلشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف اآلخر    

اريخ        ا    30/4/1995باستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة، ويحل محل االتفاق المعقود بين البلدين بت  في دمشق فيم
ة               يخص ال  ر األمان ه عب ه أو إنهائ ه بتعديل مجال التربوي، ويستمر العمل به ما لم يعبر أحد الطرفين خطيًا عن رغبت

  .انتهائهالعامة للمجلس األعلى اللبناني السوري وذلك قبل شهر من تاريخ 

ا ن     18/7/2010حرر ووقع هذا االتفاق في دمشق بتاريخ       ة لكل منه ة العربي فس الحجة    على ثالث نسخ أصلية باللغ
  .القانونية

  عن حكومة الجمهورية اللبنانية
  وزير التربية والتعليم العالي

  الدآتور حسن منيمنة

  عن حكومة الجمهورية العربية السورية
  وزير التربية

  الدآتور علي سعد
 

 

  


