
 

 
 
 

 طاريإتفاق ا
 بين

 ،، ممثلة بمديرها العام الدآتور المنجي بوسنينة)األلكسو(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
 

 و
 

  ، الدآتور بيرنهارد فوغلاألستاذ ممثلة برئيسها ، )KAS(مؤسسة آونراد أديناور 
 سبق ألرئيس الوزراء ا

 
 نين  المنظمتإ

 على أساس القيم العالمية الحضارات قناعتهما بضرورة دعم الحوار والتعاون بين انطالقا من
المشترآة مثل السالم واحترام حقوق اإلنسان والمشارآة الديمقراطية، واالعتراف بالفروق 

 ، الحضارية واحترامها، لما فيه سعادة البشر
 

 . المتبادلة في المجاالت ذات المصلحة اريطإلتفاق االهذا ايحدده تعاونا استراتيجيا تقرران 
 
برم بقصد ُي ،إمضائه الساري المفعول لمدة ثالث سنوات ابتداء من تاريخ طاري تفاق اإلالان هذا  إ
عمل  وبينفي العالم العربي وفي ألمانيا  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومعمل بين تشبيك ال

 .المتبادلةيا وفي دول العالم العربي في المجاالت ذات المصلحة ديناور في ألمانأمؤسسة آونراد 
 

ة هي المجاالت             طاري   تفاق اإل الاهذا    ن من خالل    اتقرر المنظمت  م والثقاف ة والعل أن قطاعات التربي
 .ذات  المصلحة  المتبادلة 

  عامةحكامأ  -1
 

 تفاقالمن خالل هذا اناور يأدومؤسسة  آونراد العربية للتربية والثقافة والعلوم  المنظمة تقرر
والعلوم والثقافة، سواء في إطار  في مجاالت التربيةوالمعارف  تبادل المعلوماتوتطوير مواصلة 

 .األطراف  متعددةوعالقات الشراآة عالقاتهما الثنائية أو في إطار الهياآل 
را سياسيا هاما طاإسياسة حسن الجوار وة لونشضمن مسار برالشراآة  القائمة تعتبر المنظمتان 

  .عالقات التعاون المتفق عليها بينهما وشرطا لتعميق 
 



 التي يحددها هذا  في مجاالت العملجراءاتهاإ عن برامجها واألخرىعالم إـبآل منظمة تقوم 
من فضل أ نتائجالتوصل الى  يمكن  حيث  تشخيص تلك المجاالتوذلك من اجلطاري تفاق اإلالا

  . بين الطرفينتنسيق العمل المشترك خالل
 

 :التعاون في مجال التربية -2       
 
مجال على أن التعاون في ديناور أومؤسسة آونراد   المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومتفق ت

 وتقدم المجتمعات وديمقراطي سلميمستقبل نحو مفتاح ال ، هو  في مجال الشبابوبالتاليالتربية 
تبادل معلوماتهما    تطويرلىإالمنظمتان  ىستسعانطالقا من ذلك و .بالعالم العربي وا وبربأو

 .قامة  عالقات تعاون إلى إ ووتوسيعه ومعارفهما 
 

 : وتنفيذ البرامج المشترآة اإلجراءات التاليةالثنائيويمكن أن يشمل التبادل 
  خبراء حول األنظمة التعليمية وإصالح المناهج،تاجتماعا عقد ) أ
          القيمرساءإـب تتعلق مسائل حول للمدرسين ات وورشات تدريبيةتنظيم مؤتمر) ب
  ، المواطنة الديمقراطيةوب السياسية بالتربية و
   العمليات لدعم مشارآة الشباب في وندواتورشات عمل دورات تدريبية وتنظيم ) ج
 ، واالجتماعية  السياسية    
 التبادل برامجمنشورات وصدار إـب وومؤتمرات مشترآة وبحوث علميةالقيام بدراسات  ) د

  .الثنائي
 
 

  :التعاون في مجال العلوم-3
 

 اإلنسانية على إعطاء العلومديناور أمؤسسة آونراد والثقافة والعلوم  و المنظمة العربية للتربيةفق تت
 بين والتبادل التفاهم دعمفي سبيل  والتكوين اهتماما خاصا وذلك  الحرواالجتماعية والبحث

لمعارف للمعلومات وهما لن إلى دعم وتوسيع تبادلا وتسعى المنظمت. العالم العربي وأوروبا/ألمانيا
وآذلك ،  الخ والدين وعلم القانون في مجاالت العلوم السياسية والتاريخ وعلم االجتماع والفلسفة 

 .ذات المصلحة  المتبادلة  المعاصرة في المواضيع  المجاالتمتعدد   العلميالبحث
 

 : وتنفيذ البرامج المشترآة اإلجراءات التاليةالثنائيويمكن أن يشمل التبادل 
 ،نفة  الذآرآمجاالت العلمية ال في الراهنة  عقد اجتماعات خبراء حول المسائل) أ 
 , المعاصرةالمواضيع  حول العلمية االختصاصاتمتعددة اجتماعات ومؤتمرات عقد ) ب
 .دراسات والمنشوراتإعداد مشترك لل وأ /تبادل و) ج

 
  :مجال الثقافةالتعاون في -4
 

على ديناور أومؤسسة  آونراد تتفق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ,  تحديات العولمة أمام
 يكتسب من جهة أخرى، الحضارات بين التبادلالحفاظ على الهوية الثقافية  من جهة، وتشجيع ن أ
التحوالت  الجارية في مجتمعاتنا  ن أنا المنظمتوتعتقد. لمجتمعاتل ةمنفعمن لما فيه  خاصةهمية أ

لقيم الثقافية والدينية والعرقية ا مراعاةمع ن تتم أالحضارات المختلفة يجب وآذلك التقارب بين 
 . آل هذه  التحوالت مستديمة لجعلوذلك 



 
 :التالية وتنفيذ البرامج المشترآة اإلجراءات الثنائيويمكن أن يشمل التبادل 

 ،والعربية هوية المجتمعات األوروبيةب المسائل المتعلقةعقد اجتماعات خبراء حول ) أ
 اإلعالم في الحوار بين الثقافات، وسائل عقد اجتماعات خبراء حول دور)   ب
 عقد مؤتمرات حول دور وأهمية الثقافة والدين والسياسة، ) ج   
 . نشريات وترجمات مشترآةنجازإ)       د

 
 
 

  اإلجراءات العمليةعالقات العمل و-5
المنظمة العربية   بين ممثلي ا واحدايعقد الطرفان اجتماعا سنوي :داريتين اإلعلى مستوى الهيئتين 

 مستوى التعاون التحاور حولبهدف  وذلك ، رديناوأمؤسسة آونراد  وللتربية والثقافة والعلوم 
 .قبلية المستالمشاريع جراءات واإل تفاصيل وتنسيق
 

المتوسط البحر األبيض منطقة /وسطأل البرنامج  االقليمي للشرق اسيشرف  :وعلى المستوى العملي
المنظمة مع التعاون   على تنسيق وتخطيط وتنفيذمؤسسة آونراد أديناورالتابع ل) في تونس وعّمان(

مكاتب مؤسسة آونراد  يقر الجانبان بأن ، وباإلضافة إلى ذلك.  العربية للتربية والثقافة والعلوم
 .معترف بهم هي مكاتب ممثلة للمؤسسة وشرآاء  القاهرة  ورام اهللا و  والجزائرالرباطأديناور في 

 
البرامج         تحديديتم   ا      صالحيات آل من الطرفين الخاصة ب ا وأوروب اون في ألماني ق    والتع عن طري

  .المنظمتين التشاور بين
 

التكاليف والمصاريف التي تنشأ عن تنفيذ البرامج يتحمل  ينطرفال  منآالن أتتفق المنظمتان على 
 . وذلك بالتساويوالتعاون 

 
، شريطة أن يخبر الطرف  في أي وقتطاري  اإلاالتفاقهذا  ييجوز ألي من الطرفين أن يلغ

 . قبل تاريخ اإللغاء ثالثة أشهراآلخر بذلك 
 
 .الطرفين قبل وافقة عليه من ن يكون آتابيا ويقتضي المأيجب تفاق الاهذا ي تغيير لأن إ

 
 .2007  ............فيبرلين بحرر 

 
 عن

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
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