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  تحديد آلية تنفيذ الفقرة األولى من المادة الثانية عشرة
 من البرنامج التنفيذي التفاق التعاون والتنسيق في مجال التربية

  بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية
   في المجال الكشفي 2005ـ  2004 للعامين

  

  بية السورية ممثًال برئيس مكتب العالقات الخارجية إن اتحاد شبيبة الثورة في الجمهورية العر

  إن آشاف التربية الوطنية في الجمهورية اللبنانية ممثًال بالقائد العام 

  2005 ـ 2004 ـ 2003التنفيذي التفاق التعاون والتنسيق في مجال التربية لألعوام  بناًء على البرنامج

  ورية اللبنانية المشترآةبناًء على توجيهات لجنة المتابعة الفرعية الس

  :يحددان آلية التعاون في المجال الكشفي على النحو اآلتي

  :المادة األولى
يعمل الطرفان على تطوير التعاون والتنسيق بين شباب بلديهما في مختلف مجاالت العمل الشبابي وخاصًة الميدان 

  .الكشفي

  :المادة الثانية
علومات ويتبادالن المشارآة في المؤتمرات والندوات وورشات العمل يتبادل الطرفان الزيارات والخبرات والم

على آافة األصعدة الكشفية آما يتعهدان تبادل المؤلفات والمنشورات والوثائق الصادرة في آل من بلديهما في 
  .المجال الكشفي

  :المادة الثالثة
كشفية وعلى تشجيع المشارآة في المخيمات يعمل الطرفان على تنسيق المواقف في المؤتمرات العربية والعالمية ال

  :الشبابية والكشفية والنشاطات البيئية وفقًا لما يلي

 .مشارآة الجانبين في حمالت التشجير التي تقام سنويًا في آال البلدين •

مشارآة اتحاد شبيبة الثورة في المخيم الموسيقي الذي يقيمه آشاف التربية في الشهر الثامن من آل عام  •
 .مشارآينبعشرة 

في لبنان في الشهر الثامن من آل مشارآة خمسة عشر شابًا من اتحاد شبيبة الثورة في المخيم البيئي السياحي  •
 .عام

الذي يقيمه اتحاد شبيبة الثورة في مشارآة آشاف التربية الوطنية بعشرة عناصر في المخيم الثقافي السياحي  •
 .الشهر الثامن من آل عام

 .وضع برامج وأنشطة موازية لكل زيارة ينفذها أحد الطرفين في المجاالت الكشفية •

 .العمل على تنمية القيادات الشبابية والكشفية بهدف تطوير أساليب إدارتها •

 .تنظيم مخيم مشترك يضم مئة عنصر مناصفة ولمدة ستة أيام مداورة في آل من البلدين سنويًا •

  :المادة الرابعة
 يرى أنه من المناسب إرسال عدد من شبابه لالشتراك في أنشطة تخصصية يقيمها الطرف اآلخر يمكن ألي طرف

  .يتفق عليها في حينه
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  :المادة الخامسة
  .يعتمد الطرفان لجنة مشترآة لوضع آلية تنفيذ النشاطات المنوه عنها آنفًا ومواآبة تنفيذها

  :المادة السادسة
تصبح ويعها وإقرارها في لجنة المتابعة الفرعية السورية اللبنانية المشترآة تدخل هذه اآللية حيز التنفيذ فور توق

  .2005 ـ 2004سارية المفعول لألعوام 

 23/09/2004     بيروتفيحرر 

  قائد عام آشاف التربية الوطنية  رئيس مكتب العالقات الخارجية
  في لبنان  في اتحاد شبيبة الثورة ـ سوريا

  فايز داغر  ميالز المقداد

 


