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  1/1     والمؤسسة العامة للجيولوجيا السورية والجامعة اللبنانية بين المجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني حول التعاون العلمي مذآرة

 

  حول التعاون العلمي مذآرة
  بين المجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني

  والجامعة اللبنانية
  والمؤسسة العامة للجيولوجيا السورية

  وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية
  

  :مجاالت التعاون.  أ
  :ية التاليةيتم التعاون العلمي بين الجوانب الثالث في المجاالت الرئيس

ة بالمسوح                    − ك المتعلق ا المتنوعة وخاصًة تل ة وتطبيقاته الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالعلوم الجيولوجي
ل      وير العم ة، وتط ة وال معدني ن معدني ة م روات الطبيعي ن الث ب ع ال التنقي ة، وبأعم ة والجيوبيئي الجيولوجي

ة ضمن أطر وشروط ب          ذلك في مجال الدراسات والبحوث        المتعلق بالثروة الصخرية المقلعي ليمة، وآ ة س يئي
  . اإلقليمية في البلدين

  .أعمال التوثيق وتبادل الخرائط والوثائق والمعلومات المتعلقة بمجاالت التعاون العلمي المشترك −
شترآة      − ة م دوات، ورشات دراسية   (تنظيم نشاطات ولقاءات علمي دوات      ) …ن شارآة في بعض الن ذلك الم وآ

انبين             والمؤتمرات ال  ين الج الجوانب  /تخصصية العربية والدولية وتقديم بعض نتاج التعاون العلمي المشترك ب
  .الثالثة فيها

  :اإلطار التنفيذي.  ب
  :يتم تحقيق التعاون العلمي المذآور بين الجوانب الثالثة وفق ما يلي

ل الجهات   بإشراف عام مؤلف من قبل لجنة إشراف مؤلفة من ثالثة أعضاء من آل جانب، تتم ت                − سميتهم من قب
  .المختصة في البلدين

اونهم         − رامج تع رار ب سميتهم وإق م ت ذين ت بتعاون الفنيين والعلميين من الجانبين في مختلف مجاالت التعاون وال
  .واإلشراف على تنفيذها من قبل لجنة اإلشراف

ا دعت الحاجة                  − ادل، آل ستة أشهر وآلم شكل دوري ومتب يتم عقد لقاءات دورية للجنة اإلشراف في البلدين ب
  .إلى ذلك

  .تتم الدعوة إلى اجتماعات لجنة اإلشراف من خالل األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني −

  :أحكام تطبيقية.  ج
ات          − سوري نفق اني وال وانين          يتحمل آل من الطرفين اللبن ًا للق د اآلخر وفق ه من البل دين إلي راء الموف ة الخب إقام

  . واألنظمة النافذة لديه
ستلزمات         − ط وم ن خط شترك م ي الم اون العلم ة للتع رامج التنفيذي ه الب ا تحتاج ة م راف آاف ة اإلش دد لجن تح

  .ونفقات، وفق الحاجة والضرورات وضمن إطار البرامج المعتمدة
  .ة آامل النفقات التي تترتب على نقل واستخدام األجهزة في بلدهيتحمل آل من األطراف الثالث −
ا أو                         − ات في حال طلب أي منهم ة آامل النفق ة اللبناني يتحمل المجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني والجامع

صالح            هما آليهما من المؤسسة العامة للجيولوجيا السورية تنفيذ دراسات جيولوجية تنقيبية تطبيقية واقتصادية ل
  .حصرًا
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  أمين عام المجلس الوطني  رئيس الجامعة اللبنانية
  للبحوث العلمية اللبناني

  ر عام المؤسسة العامة للجيولوجيامدي
  والثروة المعدنية السورية في وزارة النفط 
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