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  اتفاق تعاون وتنسيق
  في مجاالت التربية والشباب والرياضة

  بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية  
  

ي        سورية وف ة ال ة العربي ي الجمهوري ومتين ف ين الحك ة ب سيق المبرم اون والتن وة والتع دة األخ ن معاه ًا م انطالق
  .22/5/1991 الرئيسين حافظ األسد والياس الهراوي بتاريخ الجمهورية اللبنانية والموقعة في دمشق من قبل آل من

ا               ى التزامهم ي تنص عل دولتين الت ين ال سيق ب اون والتن دة األخوة والتع وانسجامًا مع أحكام المادة األولى من معاه
ا يحقق مصلحتهما في إطار                              ة، بم ا في مجاالت مختلف سيق بينهم اون والتن ى درجات التع بالعمل على تحقيق أعل

شقيقين                        سي دين ال تقرار في البل ار واالس وفير االزده ات لت ا من استخدام الطاق ا يمكنهم ا وبم ادة واستقالل آل منهم
  .وتعزيز المصالح المشترآة لهما

  ونظرًا ألهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في مجاالت التربية والشباب والرياضة،

د             وتطويرًا للعالقات القائمة حاليًا وتعزيزًا لتبا      ة تحدي ذآورة أعاله، وبغي دل المعارف والمعلومات في المجاالت الم
  األطر الضامنة لسالمة التعاون والتنسيق المشترك، 

  فإن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية،

  :قررتا االتفاق على ما يلي

  :المادة األولى
ات التع       وي       يعمل الطرفان على إنماء وتطوير عالق شأن الترب ة بال ين اإلدارات والمؤسسات المعني سيق ب اون والتن

  :وشؤون الشباب والرياضة في آال البلدين وذلك لتحقيق المبادئ واألهداف المحددة في هذا االتفاق وفقًا لما يلي

  في الشأن التربوي:  أوًال

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

ين                        ارات ب ادل الزي ى تب ان عل شجع الطرف ا ي دين آم ة في آال البل ذه الغاي نظم له ؤتمرات خاصة ت خالل ندوات وم
  .الباحثين المعنيين وفاقًا لبرامج تحدد بالتعاون والتنسيق بين اإلدارات المختصة في آل منهما

  :المادة الثالثة
ن على قيام أجهزة اإلرشاد والتوجيه التربوية في آال البلدين بزيارات اطالعية متبادلة بهدف التعرف يشجع الطرفا

  .على الخبرات واألساليب المعتمدة لدى آل من الطرفين في هذه المجاالت

  :المادة الرابعة
  .يلهميعمل الطرفان على تشجيع تبادل الخبرات في مجال الطرق المعتمدة إلعداد المعلمين وتأه

  :المادة الخامسة
ا يخدم                          ة بم زات المدرسية والمخبري ة والتجهي ة بمواصفات األبني يتولى آل من الطرفين وضع الدراسات المتعلق
وقين               تيعاب المع ا الس المالءمة بين وضعية هذه األبنية والتجهيزات وحاجات التعليم المتطورة باإلضافة إلى تهيئته

ة في آل                     على أن يتم تبادل المعلومات والخ      ذه الغاي د له دوات خاصة تعق برات بين الطرفين ومناقشتها من خالل ن
  .من البلدين
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  :المادة السادسة
يم من خالل                     ات التعل رات في مجاالت استعمال الحاسوب المدرسي وتقني ادل الخب شجيع تب ى ت يعمل الطرفان عل

  . المعنيينإقامة ندوات وورش عمل في آال البلدين وتبادل الزيارات بين الخبراء

  :المادة السابعة
  .يشجع الطرفان على تبادل المجالت والمنشورات التربوية وآذلك اإلفادة من المكتبات لدى آل منهما

  :المادة الثامنة
  .يشجع الطرفان على تبادل الزيارات بين المعلمين في آال البلدين بهدف تطوير العالقات وتمكين أواصر الصداقة

  :المادة التاسعة
وآذلك .  الطرفان على إنماء وتطوير التعاون في مجال المؤتمرات التربوية العربية التي يشارك فيها الطرفانيعمل

وي وال                  شأن الترب ة بال ة المعني ة والعربي اه المنظمات الدولي ة وتج ة واإلقليمي ؤتمرات الدولي تنسيق المواقف في الم
  .سيما اليونسكو وااللكسو

  :المادة العاشرة
ين                          ذ والطالب ب رحالت للتالمي ارات وال ادل الزي ى تب ة والمدرسية وعل ة المعارض الفني يشجع الطرفان على إقام

  .البلدين الشقيقين

  في مجاالت الشباب والرياضة:  ثانيًا

  :المادة الحادية عشرة
شارآة                  ى الم شفية وعل شبابية والك ي      يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الزيارات بين التنظيمات ال في المخيمات الت

  .تقيمها المنظمات المعنية في آل من البلدين

  :المادة الثانية عشرة
  .يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل مشارآة التالميذ والطالب في المخيمات الصيفية في آل من البلدين

  : المادة الثالثة عشرة
اضيين في آل من البلدين بهدف تطوير وتنظيم          يعمل الطرفان على إنماء الخبرات وتبادل الزيارات بين القادة الري         

  .النشاطات الرياضية وأساليب إدارتها

  :المادة الرابعة عشرة
ى                               يما عل ا وال س ة وإنمائه ة وفي مجال تحسين البيئ ة والثقافي شبابية الفني شاطات ال شجيع الن ى ت ان عل يعمل الطرف

  .بات جديدة في آال البلدينصعيد إعادة تشجير الغابات والساحات والطرقات وآذلك إنشاء غا

  :المادة الخامسة عشرة
ا                  اون بينهم ى تطوير التع ة الرياضية والعمل عل يعمل الطرفان على تشجيع لقاءات المنتخبات واالتحادات واألندي
شبابية           ؤتمرات ال ي الم ف ف سيق المواق ة وتن سابقات العربي والت والم ي البط تراك ف ال االش ي مج يما ف وال س

  .بية والدوليةوالرياضية العر

  :المادة السادسة عشرة
  .يعمل الطرفان على قيام نشاطات رياضية مشترآة بين المنتخبات الوطنية في آال البلدين
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  :المادة السابعة عشرة
اءات      ام اللق راء وقي ادل الخب شجيع تب وقين وت ة الرياضية للمع ي مجال التربي اون ف ة التع ى تنمي ان عل يعمل الطرف

  .لمجالالرياضية في هذا ا

  أحكام مختلفة:  ثالثًا

  :المادة الثامنة عشرة
وزيرين  رار من ال شباب والرياضة بق ة وال الي التربي ي مج شترآتان ف ان م اق، تؤلف لجنت ذا االتف ذ ه ة تنفي لمتابع

سيق مع                      . المختصين في آال البلدين الشقيقين     ك بالتن ة آل ستة أشهر وذل ا الدوري ان اجتماعاتهم ان اللجنت د هات تعق
  .مانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبنانياأل

  :المادة التاسعة عشرة
سورية       ة ال ة العربي ين الجمهوري ودة ب سيق المعق اون والتن وة والتع دة األخ ًال لمعاه زءًا مكم اق ج ذا االتف ر ه يعتب

  .م1991 أيار 22والجمهورية اللبنانية والمؤرخة في 

  :المادة العشرون
  .ن تاريخ إبرامه وفقًا للنظم الدستورية للدولتين المتعاقدتينيصبح هذا االتفاق نافذًا م

  .م1995 نيسان 30هـ الموافق 1415 ذي الحجة 1حرر في دمشق بتاريخ 

  عن حكومة الجمهورية العربية السورية  عن حكومة الجمهورية اللبنانية

  محمد غسان الحلبي  مخايل ضاهر

   التربيةوزير  وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

  


