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 ةرئيس الجمهوري

مة ار الجمهوري ة الرربي ة الس ورية منض القاضي باعتب  72/67/6455تاريخ  651بناء على أحكام القانون رقم     

تم ي     المتض  منة  61/66/6491اعتب  ارا م  ن ( اليونس  كو)إل  ى منةم  ة اام  م المتح  ية للتربي  ة والرل   وم وال قا   ة 

 .الحكومات من قب  لجان وطنية ترنى بشؤون التربية والبحث الرلمي وال قا ة

 .إنشاء منةمة اامم المتحية للتربية والرلوم وال قا ة من اتفاقوعلى الماية السابرة 

 .وعلى الماية السابرة من يستور المنةمة الرربية للتربية وال قا ة والرلوم

 يرسم ما يلي                                                          

 :مهمتها" اللجنة الوطنية للتربية والعلوم و الثقافة  "تؤلف في الجمهورية العربية السورية لجنة تسمى  -6الماية 

 وأرمالهااااوموازناتهاااا   ( الفساااو)المشاااارفة فاااي برااا ا  بااارامع المنلماااة العربياااة للتربياااة و الثقافاااة و العلاااوم -أ

رات التي تهم الجمهورية العربية الساورية مماا يرا ر راه اامن المنلماة و ضووالمومشروراتها و راسة سائر 

 .منها باالشتراك مع الجهات المعنية بقرارنرلى تنفيم ما يتم  باإلشراف بشأنهافيها وتق يم المقترحات  الرأيبياه 

وموازناتهاا وأرمالهاا و  (اليونسافو)الثقافاة والعلاوم والمشارفة في بر ا  برامع منلمة األمم المتح ة للتربياة -ب

سورية مما ير ر ره امن المنلمة وبياه مشروراتها و راسة سائر الموضورات التي تهم الجمهورية العربية ال

 .ا يتم بقرارن منها باالشتراك مع الجهات المعنيةتق يم المقترحات بشأنها واإلشراف رلى تنفيم مالرأي فيها و

تنسيق العمل مع اللجاه الوطنية في البال  العربية في سبيل اتخاام مواقاف موحا ة ماه موضاورات اليونسافو  -ج

 .العلوم والثقافةعاوه العربي في مجاالت التربية ووبرامجها ولتوفير مزي  مه الت

اللجنة مه الموضاورات المق ماة ماه الاوزارات و اإل ارات مماا يا خل فاي بياه الرأي فيما يحيله بليها رئيس  - 

 .لفسو واليونسفو وفملك بياه الرأي في أي موضو  يطرحه الرئيس رلى اللجنةاالمشرورات وبرامع منلمتي 

 .بر ا  ال راسات أو التفليف بإر ا  ال راسات في مختلف موضورات التربية والعلوم والثقافة -ن

 :اللجنة رلى النحو التالي تألفت -7ماية ال

 رئيسا                                                                        وزير التربية                -

 للرئيس نائبا                                                                  رئيس مجلس التعليم العالي   -

                                   رضوا           (اليونسفو)لمنلمة األمم المتح ة للتربية والعلوم والثقافة  العضو السوري في المجلس التنفيمي  -

 رضوا                                معاوه وزير التربية                                                -

 رضوا                                 اإلرشا  القومي                           الثقافة ومعاوه وزير  -

 رضوا                                 معاوه وزير اإلرالم                                               -

 رضوا                                  معاوه وزير ال ولة لشؤوه التخطيط                             -

 رضوا                                 العمل                        معاوه وزير الشؤوه االجتمارية و -

 رضوا                                         م ير اإل ارة الثقافية واالجتمارية بوزارة الخارجية       -

 رضوا                                                                    المتاحف   م لآلثار واالم ير الع -

 رضوا                                                   م ير العالقات الثقافية بوزارة التعليم العالي    -



 رضوا                        ممثل ره المجلس األرلى للعلوم يسميه رئيس المجلس األرلى للعلوم   -

 رضويه  هما رئيس اللجنة               اثنيه مه العامليه في ميا يه التربية والعلوم والثقافة يسمي -

 و مقررا   رضوا                                 أميه اللجنة                                                         -

تفوه م ة رضوية األرضاء المعينيه بحفم ولائفهم برورة  ائمة أما األرضاء اآلخاروه فتاتم تساميتهم  -3الماية 

 .للجنة وتفوه م ة رضويتهم فيها أربع سنوات قابلة للتج ي  ابقرار مه رئيس 

را    ومهامهاا يساار ن ألرمالهاامه رئيس اللجنة و يتفار   بمرتبة م ير يسمى بقرار أميهيفوه للجنة  -9الماية 

 .مه المولفيه و االخترارييه المتفرغيه حسب الحاجة

وضابط محاضار جلسااتها وتنفيام قراراتهاا  أرمالهااجا ول  وبر ا يم اجتماراتها لتن اللجنة أميهيتولى  -5 الماية

 .المرتبطة بها األرمالوتورياتها وتنليم مراسالتها ومعامالتها ومتابعة جميع 

اجتماراات طارئاة فلماا  بلاىويجاوز  روتهاا  مه رئيسها في  ورتايه فاي السانة  ة تجتمع اللجنة ب رو -1لماية ا

 .مه تاريخ االجتما  األقلرلى  أسبوريهقبل  األرمالبمور  االجتما  وج ول  األرضاء  ويبلغ  الحاجة رت 

 فاإما لام يحضار النراف   األقالرلاى  األرضااءحضارن نراف را    بما يفوه اجتما  اللجنة رحيحا   -2الماية 

 .الحاضريه األرضاءمهما بلغ ر    يفوه رحيحا    و أسبو اجتما  بع   بلى ريت اللجنة 

يارج   األراواتالمطلقاة لعا   الحاضاريه ورنا  تسااوي  باألغلبياةتهاا وتوراياتها راتتخام اللجناة قرا -8الماية 

 .بع  ارتما اا مه رئيس اللجنة بالت والتوريات نافمة اامن القرار وال ترب   جانب الرئيس 

مهمتهاا وضاع  راساات وتقا يم اقتراحاات فاي   غيرام  أو أرضائهافررية مه بيه  تؤلف اللجنة لجانا   -4الماية 

و م ة رملها  مهامها الفررية بقرار مه رئيس اللجنة تح   فيه اللجنةالموضورات التي تطلبها اللجنة ويتم تشفيل 

 . راسات في الموضورات التي تح  اا بإر ا غيرام  أو أرضائهامه بيه  را  تفلف أشخا أهويجوز للجنة 

 .11/2/1917تاريخ  7112المرسوم يلغى  -61الماية 

 .ينشر اما المرسوم و يبلغ مه يلزم لتنفيمن  -66الماية 

 

 

 63/5/6421و  69/5/6341يمشق  ي 

 

 

 رئيس الجمهورية

 ااسيحا ة                                                                                                            

 

 



 

 المرسوم                                              

 

 .رئيس الجمهورية

 . 63/5/6421تاريخ  499بناء على أحكام المرسوم 

 

 :يرسم ما يلي                                                  

 

 999مه المرسوم رقم / 1/تضاف بلى مهام اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الوار ة في الما ة  :6الماية 

 :المهام التالية / و/تحت الفقرة  11/1/1921تاريخ 

وموازناتها وأرمالها ( ايسيسفو)اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة المشارفة في بر ا  برامع المنلمة 

ه امن المنلمة و هورية العربية السورية مما ير ر رومشروراتها و راسة سائر الموضورات التي تهم الجم

 .المعنية تنفيم ما يتم بقرارن منها باالشتراك مع الجهات ىبياه الرأي فيها وتق يم المقترحات بشأنها واإلشراف رل

 .ينشر اما المرسوم في الجري ة الرسمية : 7الماية 

 

 

 رئيس الجمهورية                                                                                       

 ااسيحا ة                                                                                          


