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 البرنامج التنفيذي التفاق التعاون والتنسيق
  في مجال التربية

 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية
 2005 -2004 -2003لألعوام 

 

ة   سورية وحكوم ة ال ة العربي ة الجمهوري ين حكوم ة ب سيق الموقع اون والتن وة والتع دة األخ ن معاه ًا م انطالق
 .22/5/1991نانية في دمشق بتاريخ الجمهورية اللب

اريخ                             شقيقين بت دين ال ين البل ع ب شباب والرياضة الموق ة وال سيق في مجاالت التربي اون والتن اق التع وبناًء على اتف
30/4/1995. 

ة في                  ورغبًة من الحكومتين بتطوير التعاون القائم بينهما وتعميقه في ميادين التربية نظرًا لما لهذا التعاون من أهمي
امج               تجسيد معاني األخوة فإن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية اتفقتا على هذا البرن

 .التنفيذي لألعوام المذآورة أعاله

  في مجال التربية: أوًال 

  :1المادة 
  :يتبادل الجانبان

  .الخطط الدرسية −
  .المناهج والكتب المدرسية في التعليم العام −
  .والكتب المدرسية في التعليم المهني والتقنيالمناهج  −
  . رياض األطفال ومراحل التعليم المختلفة: المعلومات حول السلم التعليمي للتربية −

  .آما يتبادالن زيارات الخبراء في التوجيه االختصاصي العام والفني لمدة أربعة أيام

  :2المادة 
  :يتبادل الجانبان

  .الطالب المتفوقين والمبدعينالبرامج والخطط الدرسية لمدارس  −
ة         − النظام الداخلي لمدارس الطالب المتفوقين والمبدعين وخاصًة ما يتعلق منها بتوزيع حصص اللغات األجنبي

  .والرياضيات والعلوم والمعلوماتية إضافًة إلى أنشطة المنهاج واألنشطة اإلثرائية الملحقة
  .الخطط التربوية لمرحلة الطفولة المبكرة −
  .إلرشاد االجتماعي والنفسي والتعليميبرامج ا −
  .البرامج التربوية المخصصة لتنمية اإلبداع −

  .آما يتبادل الجانبان زيارات الخبراء في هذه المجاالت لمدة أربعة أيام لكل حالة على حدة

  :3المادة 
ارات      يتبادل الجانبان آافة المعلومات المتعلقة بالتخطيط التربوي واإلحصاء والخريطة المدرسية              ادالن زي ا يتب آم

  .الخبراء في هذا المجال لمدة أربعة أيام

  :4المادة 
رامج   يم وب ات التعل ال تقني ي مج املين ف دريب الع ة بت شرات والمطبوعات المتعلق ات والن ان المعلوم ادل الجانب يتب

  . التلفزيون التعليمية، آما يتبادالن زيارات الخبراء في هذا المجال لمدة أربعة أيام
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  :5دة الما
دة        دريب واإلعداد لم يتبادل الجانبان الخطط والبرامج التدريبية أثناء الخدمة، آما يتبادالن زيارة خبير واحد في الت

  .أربعة أيام

  :6المادة 
ا                      ل الجامعي، آم ا قب يم م ة في مراحل التعل دريس المعلوماتي ة لت رامج التنفيذي ان المعلومات حول الب يتبادل الجانب

ي   يتبادالن المعلو اب اإللكترون دمج   (مات والمواد التعليمية المتعلقة بالكت ارة      )CDقرص م ان زي ادل الجانب ا يتب آم
  .خبير واحد في مجال المعلوماتية لمدة ال تزيد عن أربعة أيام

  :7المادة 
دات  يتبادل الجانبان المعلومات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بالتعليم البيئي والتربية السكانية والصحية و             التجدي

  .آما يتبادالن زيارات الخبراء في تلك المجاالت لمدة ال تزيد عن أربعة أيام. التربوية

  :8المادة 
سكو                         سكو واإليسي شطة اليوني ة في مجال أن وم والثقاف ة والعل وطنيتين للتربي ا ال يشجع الجانبان التعاون بين لجنتيهم

  .الزيارات والتعاون والتنسيق في المؤتمرات العامةواألليكسو وذلك من خالل تبادل المراسالت والوثائق و

  :9المادة 
  .يعمل الجانبان على تضمين المناهج الدراسية لدى آل منهما قدرًا آافيًا من تاريخ وجغرافية البلد اآلخر

  :10المادة 
  .يتبادل الجانبان أنظمة االمتحانات والتقويم ويتبادالن زيارات الخبراء في هذا المجال

  :11المادة 
ارات     ادل زي ن خالل تب ك م تم ذل ية وي ب المدرس ع الكت أليف وتوزي داد وت رات الخاصة بإع ان الخب ادل الجانب يتب

  .الخبراء والمؤلفين

  :12المادة 
اءات                 .1 اءات والبطوالت الرياضية واللق شارآة في اللق ة والمدرسين للم يتبادل الجانبان زيارات الوفود الطالبي

  .ية التي تقام في آال البلدينالكشفية والمهرجانات الثقاف

شئ في آال                        .2 دى الن ة ل سمات الفني ى ال يشجع الجانبان تبادل إقامة المعارض الفنية المدرسية بهدف التعرف عل
 .البلدين

  :13المادة 
ادل          يشجع الجانبان تبادل البحوث التربوية والمشارآة في إعداد بحوث تربوية مشترآة في آال البلدين من خالل تب

  .الخبراءزيارات 

  :14المادة 
ديني              يم ال وي والتعل سي والترب اد النف رات في مجاالت اإلرش ادل الدراسات والبحوث والخب يعمل الجانبان على تب

  .وتعليم الكبار ومحو األمية

  :15المادة 
ماثلة لها في    يتبادل الجانبان زيارة وفد من المختصين العاملين في الهيئة العامة ألبنية التعليم في سورية والجهة الم               

ة    /3/يتألف من ) األبنية المدرسية ـ لجنة اإليجارات (لبنان  ة المدرسية لكاف  أشخاص لالطالع على مخططات األبني
  .المراحل التعليمية ما قبل الجامعية المعتمدة في البلدين والحصول على نماذج منها
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  :16المادة 
ة                  يتبادل الجانبان سنويًا زيارة وفد طالبي من التالميذ والطالب المتفوقين دراسيًا في المرحلتين المتوسطة والثانوي
ذة وطالب          ين تالم روابط ب ين ال وفي دور المعلمين والمعاهد المتوسطة لمدة ثالثة أيام مع مشرفين اثنين بهدف تمت

  .البلدين الشقيقين

  :17المادة 
ات           يتبادل الجانبان  ألف من     ( سنويًا زيارة وفد من المعلمين ومديري المدارس والثانوي ين    )  شخصاً  20يت بهدف تمت

  .عرى األخوة والزمالة بين مديري ومعلمي البلدين

  في مجال الطفولة: ثانيًا

  :18المادة 
نويًا بهدف االطالع وتب                    ا س ة به رة وتحدد     يتبادل الجانبان زيارة خبير في مجال الطفولة والمناشط المتعلق ادل الخب

  .مدة الزيارة بأربعة أيام

  :19المادة 
 طفًال وطفلة مع مشرفين اثنين سنويًا للمشارآة في المخيمات /15/يتبادل الجانبان زيارة وفد من األطفال يتألف من         

  .الصيفية

  :20المادة 
 الطفل التي تصدر عن الجهات     يتبادل الجانبان المطبوعات والوثائق والنشرات والدوريات والوثائق الخاصة بثقافة        

  .الرسمية المهتمة بشؤون األطفال في آال البلدين

  :21المادة 
ًا من              " منظمة طالئع البعث  " يستقبل الجانب العربي السوري      ة مؤلف ة اللبناني ال الجمهوري ًال   /12/وفدًا من أطف  طف

  .ئع البعثوطفلة ومشرفين اثنين للمشارآة في مناشط وفعاليات المهرجان القطري لطال

  اللجان المشترآة: ثالثًا

  :22المادة 
ة                         دوب عن األمان ى من تشكل لجنة متابعة فرعية سورية لبنانية مشترآة من ثالثة أشخاص عن آل جانب إضافة إل
ذ                          ل تنفي ة وتفعي روت آل ستة أشهر لمتابع اوب في دمشق وبي العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني تجتمع بالتن

  .التنفيذي في مجال التربية والطفولةمواد البرنامج 

  :23المادة 
الي                            سورية ومع ة ال ة العربي ة في الجمهوري ر التربي سيد وزي شترآة برئاسة ال ة الم ة التربوي ة الوزاري تجتمع اللجن
ائج                    ويم النت روت لوضع الخطط وتق اوب في دمشق وبي ة بالتن ة اللبناني الي في الجمهوري وزير التربية والتعليم الع

  . محاضر اجتماعات اللجان الفرعية المشترآةوإقرار

  الشروط المالية: رابعًا

  نقل األفراد: 24المادة 
 .يتحمل الجانب المرسل نفقات نقل األفراد ذهابًا وإيابًا إلى عاصمة بلد الجانب المستقبل  .أ 

  :يتحمل الجانب المستقبل النفقات التالية  .ب 
  .اإلقامة والطعام في فندق مناسب .1
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  .ية حسب طبيعة برنامج الزيارةالتنقالت الداخل .2
  .المعالجة الطبية في حال المرض المفاجئ في المشافي العامة التابعة للدولة .3

  :25المادة 
ة                             ات إقام ستقبل نفق ستقبل ويتحمل الجانب الم د الم ى عاصمة البل ل المعرض حت ات نق يتحمل الجانب المرسل نفق

  :لميًا من حيثالمعرض في بلده سواء آان المعرض معرضًا فنيًا أو ع
  .تهيئة مكان إقامة المعرض .1
  .الدعاية للمعرض .2
  . أشخاص)3-2(استضافة المرافقين للمعرض بحدود من  .3
  .آافة النفقات األخرى الالزمة لذلك حسب تقدير الجانب المستقبل .4

 األحكام العامة: خامسًا

  :تنفيذ مواد البرنامج: 26المادة 
سجم      يحدد الجانب المرسل المادة التي يريد تنف       .1 يذها ويسمي الخبراء أو المختصين ويحدد برنامج الزيارة بما ين

  .مع نص المادة

  .يرسل السيرة الذاتية لكل مرشح مع تحديد الموعد المقترح للزيارة .2

ى                 .3 ام عل ل عشرة أي سفر قب اريخ ال ه بت بعد موافقة الجانب المستقبل على تنفيذ المادة واستقبال المرشحين، يعلم
  .محدداألقل من الموعد ال

  :27المادة 
وده بمراسالت رسمية                         ع بن ة بجمي امج والتفصيالت األخرى المتعلق ذا البرن واد ه ذ م د تنفي ى مواعي يتم االتفاق عل

  .بواسطة األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني وبالتنسيق معها

  :28المادة 
افي أو عل  وي أو ثق اون ترب ذ أي تع امج من تنفي ذا البرن ع ه ك  ال يمن ى ذل اق عل تم االتف ى أن ي ه، عل رد في م ي مي ل

  .بالطرق الرسمية

  :29المادة 
ي              ذي يل ذي ال امج التنفي ذا في حال تأخير توقيع البرن ع                   ه تم توقي ى ي شكل مؤقت حت ستمر ب ه ت إن أحكام امج ف  البرن

  .البرنامج التنفيذي الجديد

  :30المادة 
 . م2005 -2004 -2003 ي المفعول لألعواميدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ فور توقيعه ويصبح سار

 . م، على ثالث نسخ أصلية باللغة العربية23/9/2002 هـ الموافق لـ 1423/  رجب/17حرر في بيروت بتاريخ 

 عن حكومة
 الجمهورية العربية السورية

 عن حكومة
 الجمهورية اللبنانية

 معالي وزير التربية والتعليم العالي السيد وزير التربية
 السيد عبد الرحيم مراد دآتور محمود السيدال

 


