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  برنامج 
  التعـاون البحثـي العلمـي 

  السوري اللبناني
  بين

  المجلس األعلى للعلوم ـ وزارة التعليم العالي في سوريا
  والمجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية في لبنان 

  

ة ا                ة    بناًء على االتفاق الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي بين لبنان وسورية الموقع بين حكوم ة العربي لجمهوري
اريخ           ار    4السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية في دمشق بت ه، اتفق آل من               1994 أي ادة التاسعة من يما الم ، والس

ي سورية  الي ف يم الع ي وزارة التعل وم ف ى للعل ة ) الطرف األول(المجلس األعل وطني للبحوث العلمي والمجلس ال
ان  ي لبن ة ف ة اللبناني ا(والجامع ي حل  ) نيالطرف الث هام ف ة لإلس ال البحوث العلمي ي مج ا ف ز تعاونهم ى تعزي عل

  .المشكالت العلمية والتنموية ذات الطابع المشترك

  :المادة األولى
اني          " يهدف   سوري اللبن ي العلمي ال اون البحث اون العلمي وإنجاز مشروعات بحوث            "برنامج التع ى دعم التع ، إل

  .ثين أو فرق متخصصة في البلدينعلمية تنفذ بشكل مشترك ومتكامل بين باح

  : المادة الثانية
ة ومراآز البحث العلمي  سورية من جه الي ال يم الع ات ومؤسسات التعل ى جامع ًا عل امج، مفتوح ذا البرن ر ه يعتب

ذا           . التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية من جهة أخرى          ى ه ة عل شجع األطراف الموقع آما ت
  .ميع المؤسسات البحثية والجامعية السورية واللبنانية األخرى االنضمام إلى البرنامج والمساهمة فيهالبرنامج ج

  : المادة الثالثة
داد    سم بامت دين، تت ي آال البل ة ف شابهة قائم شكالت مت ة م شترآة لمعالج ة م شروعات بحثي امج م ذا البرن اول ه يتن

  .لتطبيقية والتكنولوجيةمشترك، وتتمحور مضامينها حول العلوم األساسية وا

  : المادة الرابعة
سورية   .أ  ين المؤسسات ال ارهم مناصفة من ب تم اختي ة من عشرة أعضاء ي شترآة مؤلف ة م امج لجن دير البرن ي

خمسة أعضاء من الجامعات السورية والمجلس األعلى للعلوم يسميهم رئيس المجلس           (واللبنانية المساهمة فيه    
اق                 األعلى للعلوم، وخمسة أعضاء من     سميتهم باالتف تم ت ة ت ة اللبناني ة والجامع  المجلس الوطني للبحوث العلمي

ة من     ). بين رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية ورئيس الجامعة اللبنانية       ار أعضاء اللجن يخت
  .بينهم رئيسًا بالتناوب بين الطرفين ولمدة سنتين

  : ا في أول اجتماع تعقده، على أن يتناول ما يليتحدد اللجنة المشترآة مهامها وتقر نظام عمله  .ب 

  .تحديد آلية العمل وإقرار األولويات واالختصاصات التي ينبغي اعتمادها سنويًا في المشروعات المشترآة •
دراسة المشروعات المشترآة المحّولة إليها من رؤساء الجامعات أو المدراء العامين للمؤسسات التي ينتمي    •

  .  سورية ولبنانإليها الباحثون في
ذلك                          • ع توصية ب ا، ورف ع اعتماده ك المتوق ة وتل ة المشروعات المقبول ة آلف ة لتغطي ة المطلوب تحديد الموازن

  .للمؤسسات المساهمة بالبرنامج
  .إجراء تقويم علمي ومالي خالل السنة الثانية لتنفيذ المشروعات •

  .الحاجة، في لبنان وسورية بالتناوبتجتمع اللجنة المشترآة مرتين في السنة على األقل وآلما دعت   .ج 
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  : المادة الخامسة
ز صرفها                     .أ  دها، وتجي ا وتبني عند إقرار اللجنة المشترآة مشروع البحث تدرس موازنته المقترحة، فتحدد قيمته

  .من خالل عقود تبرم مباشرة مع الباحثين أو مع مؤسساتهم، بما يالئم آلية التنفيذ في آال البلدين

  :ن دعم مالي سنوي متعادل مقدم من الطرفين السوري واللبنانييستفيد البرنامج م  .ب 

  : يلتزم آل طرف بالتمويل وفق النسب واآللية التالية
 من الطرف   %50، مساهمة في الجزء المنفذ في سورية،  )المجلس األعلى للعلوم( من الطرف السوري     50%

  .للبنانية، مساهمة في الجزء المنفذ في لبناناللبناني مناصفة بين المجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة ا

  : على النحو التالي)2002-2001(حددت مساهمة األطراف المشارآة خالل السنة األولى من البرنامج   .ج 
  .ما يعادل خمسين ألف دوالر أميرآي بالليرة السورية: المجلس األعلى للعلوم في سورية •
  .وعشرين ألف دوالر أميرآي بالليرة اللبنانيةما يعادل خمسة : المجلس الوطني للبحوث العلمية •
  .ما يعادل خمسة وعشرين ألف دوالر أميرآي بالليرة اللبنانية: الجامعة اللبنانية •

  : المادة السادسة
ر       دى الطرف اآلخ وفرة ل ة المت ى التحتي ات البن ن إمكان تفادة م رفين االس ال الط ن آ احثين م ن للب ابر (يمك آالمخ

  . في حدود اإلمكانات المتاحة،)والتجهيزات والخبرات

  :المادة السابعة
ديل              . مدة هذا البرنامج أربع سنوات قابلة للتجديد تلقائياً         .أ  رح تع دة أن يقت يمكن لكل طرف من األطراف المتعاق

  .البرنامج أو وقفه مع إشعار اللجنة المشترآة بذلك قبل عام على األقل

شروع     .ب  وق الم ى حق امج، تبق ل بالبرن ف العم ال وق ي ح رة   ف اء الفت ى انته ارية حت ا س ة والتزاماته ات الجاري
  .التعاقدية

  .يعتبر هذا البرنامج نافذًا من تاريخ توقيعه  .ج 

  وقع هذا البرنامج على أربع نسخ 

   2001دمشق، في األول من شهر آب عام 

  عن الطرف الثاني   عن الطرف األول 
  رئيس المجلس األعلى للعلوم 

  في سورية
  الدآتور حسان ريشه

  ئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية ر
  في لبنان

  الدآتور جورج طعمه

  ورئيس الجامعة اللبنانية 
  في لبنان

  الدآتور إبراهيم قبيسي
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  ملحق 
  برنامج التعاون البحثي العلمي السوري اللبناني

  

  :آلية استدراج مشروعات البحوث .1
  . بصيغته النهائية إلى األطراف المساهمة فيه لتعميمهتعلن اللجنة المشترآة برنامجها السنوي وتبلغه −

  .ال ينظر في أي مشروع مقدم من طرف واحد لعدم تحقيقه مبدأ الشراآة البحثية −

تعمل اللجنة المشترآة على تسهيل لقاء الباحثين من البلدين، الراغبين بصياغة مشروعات مشترآة لتقديمها               −
  .ن بند خاص في موازنة البرنامجينفق على هذه اللقاءات م. إلى البرنامج

دين   − احثي البل ين ب ا ب ق عليه شاريع المصاغة والمتف ودع الم ة(ت ذه الغاي د له تمارة خاصة تع ق اس د ) وف بع
  .استيفاء الموافقة اإللزامية من قبل رؤساء المؤسسات والجامعات التي ينتمي إليها الباحثون

ساهمة        يشترط في مقدم الطلب أن يكون حائزًا على شهادة ال            .2 ات الم ى إحدى الهيئ ًا إل دآتوراه، وأن يكون منتمي
  .يمكن أن يتقدم بالطلب مجموعة من الباحثين على رأسهم باحث رئيسي مستوف للشروط. بالبرنامج

  :يتكون الطلب من المستندات التالية .3
ا      − ذآر فيه سي، وت ن الباحث الرئي ة م شترآة، موقع ة الم دها اللجن ي تع شروع البحث الت تمارة م ماء اس أس

ا ون فيه ي يعمل ى المؤسسات الت اءاتهم إل ين انتم ا تب اتهم، آم شارآين وتوقيع احثين الم تمارة . الب ر االس تمه
  ".األجهزة متوفرة للقيام بالبحوث المطلوبة: "بتوقيع رئيس المؤسسة وختمها، مع عبارة

  .تهعنوان البحث، مدة التنفيذ ومراحله، النتائج المتوقعة وموازن: تشمل االستمارة −

  ). آلمة200 في حدود A4(ملخص يقع في صفحة واحدة  −

  : يتضمن مشروع البحث الفصول التالية −

  .مدخل يعرض إشكالية البحث وأهدافه  .أ 
  .عرض مفّصل لطرائق البحث، بما في ذلك األعمال الميدانية والمخبرية والتحليلية على أنواعها  .ب 
  .مراحل البحث موزعة على فترات زمنية محددة  .ج 
  .متوقعة من البحثالنتائج ال  .د 
  .بيان مفصل يحدد مواقع العمل الميداني والمخبري  .ه 
ا           .و  اق وفقه ة أي مشروع العناصر            . موازنة تفصيلية تتضمن البنود التي سيتم اإلنف ويمكن أن تغطي موازن

  :التالية

  .نفقات تشغيلية •
  .تعويضات النقل واالنتقال بين البلدين •
  .تعويضات الزيارات الحقلية •
  .علومات والنشر العلمي والبرمجياتنفقات تبادل الم •
  .نفقات المواد االستهالآية •
  .تكاليف التجهيزات المكملة •

زة     راء األجه ول ش امج ال يم ة أن البرن ع المالحظ شروعه، م ضيات م ة بحسب مقت ود اآلنف للباحث أن يكيف البن
 . التحتيةالتي يفترض أن توفرها مؤسسته من ضمن بنيتها العلمية) الثقيلة والدقيقة(الكاملة 
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تنادًا إ        .4 ة     يعطى المشروع الموافق عليه مدة عامين قابلة للتمديد مدة مماثلة آحد أقصى اس ا اللجن ايير تقره ى مع ل
ى                           . المشترآة ة الوقوف عل ة، بغي نته الثاني ة س شترآة في نهاي ة م دوة علمي يجري عرض نتائج المشروع في ن

 .إنجازاته وتقويمها

ى أن            تدعو اللجنة المشترآة سنويًا إلى     .5 احثون، عل ا الب ي توصل إليه  عقد ندوة علمية مشترآة لعرض النتائج الت
 .يتم ذلك اعتبارًا من نهاية السنة الثانية

يتعهد الباحثون نشر نتائج بحوثهم في المجالت االختصاصية المحكمة الدولية والعربية، مع اإلشارة الواضحة       .6
 ".البرنامج"إلى دعم 

راع وا .7 راءات االخت ى ب ق عل ي تطب ة اإلجراء ف ة المرعي شروعات، األنظم ة الناتجة عن الم شافات العلمي الآت
 .سورية ولبنان

صادرة                        .8 ة ال شرات العلمي أة أفضل الن دير ومكاف ًا خاصًا لتق تضع اللجنة المشترآة اعتبارًا من السنة الثانية نظام
 .عن المشروعات المدعومة من البرنامج

  

 


