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تعاون بيـ

اتفاقيـــة
ومة �سلطنة عمان و ومة املجر للتعاون ـ

ال التعليـم العالـ

انطالقا من العالقات املتميزة بني حكومة �صلطنة عمان وحكومة املجر ور بة من البلدين
فـي تعزيز وتطوير التعاون بينهما فـي جمال التعليم العايل و ل على اأ�صا�س مبداأ امل�صالح
املتبادلة وعلى �صوء املباحثات التي ت بني اجلانبني العماين واملجري فقد مت التفاق
بني حكومة �صلطنة عمان وحكومة املجـر وي�صار اإليهم ــا معا فـيما يلي بـ"الطرفـ ــني"
وفـي �صيغة املفرد بـ "الطرف" على الآتي
اŸــادة ( ) 1
ي�صجع الطرفان التعاون فـي املجالت التالية
 - 1تبادل الكتب واملطبوعات واملن�صورات والو ائق والربجميات والأفالم وامل�صادر
املتعلقة بالتعليم العايل بني الطرفـني.
 - 2ت�صجيع الربامـج الثنائيـة بيـن موؤ�ص�صـات التعليـم العالـي املعتمدة.
 - 3امل�صاركة فـي امل ؤو رات املحلية والدولية وحلقات العمل العلمية والتعليمية املقامة
فـي البلدين وتبادل املعلومات املتعلقة بهذه الفعاليات قبل وقت كاف من بدء
الفعالية.
 - 4دعم وت�صهيل درا�صة وتعليم اللغتني العربية واملجرية وت�صجيع اإجراءات ت�صمح
ملواطني البلدين التعرف على لغة البلد الآخر.
 - 5تعزيز التعاون فـي جمال البحو وتبادل اخلربات فـي تلف جمالت العلوم
واملعرفة والتكنولوجيا احلديثة التي ى بالهتمام امل�صرتك لكال الطرفـني.
 - 6تبادل املعلومات حول ن ام املعادلة والعرتاف باملوؤهالت العلمية لكال الطرفـني
وفقا لالأن مة املعمول بها فـي كل من البلدين.
 - 7درا�صة اإمكانية دعوة الطرف الآخر للم�صاركة فـي الربام ــج احلكومي ــة التعليم ــية
املتعلقة بالتبادل الطالبي وفقا للوائح العرتاف واملعادلة املتبعة فـي كال البلدين.
اŸــادة ( ) 2
ي�صجع الطرفان تبادل الدورات التدريبية واإقامة البحو العلمية والزيارات بني م�صوؤويل
التعليم العايل واأع�صاء الهي ة الأكاد ية وخرباء املعادلة و�صمان اجلودة والباحثني
والطال فـي موؤ�ص�صـات التعليـم العالـي فـي الربامج ات الهتمام امل�صرتك.
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اŸــادة ( ) 3
 - 1يتحمل الطرف املوفد تكاليف ال�صفر هابا واإيابا ويتحمل الطرف املوفد اإليه تكاليف
الإقامة بالن�صبة إا الوفود امل�صار اإليها فـي املادة  2من هذه التفاقية وفقا للقواعد
املعمول بها فـي كال البلدين.
 اإ ا ر ب اأي من الطرفـني فـي القيام بزيارة كما هو م�صار اإليه فـي املادة  2من هذهالتفاقيـ ــة فـيج ــب عل ــى الط ــرف املوفد اإخطار الطرف املوفد اإليه عرب القنوات
الدبلوما�صية بجميع املعلومات الالزمة املتعلقة بالزيارة ا فـي ل قائمة باأع�صاء
الوفد الزائر واأهداف الزيارة.
اŸــادة ( ) 4
ل توؤ ر هذه التفاقية على اللتزامات املرتتبة وجب التفاقات الثنائية املربمة بني البلدين.
اŸــادة ( ) 5
 - 1يعمل الطرفان بهذه التفاقية طبقا للقوانني والأن مة املعمول بها فـي كل من البلدين.
 - 2ل تخل هذه التفاقية باللتزامات الناجتة عن ع�صوية املجر فـي ال ــاد الأوروب ــي.
وعليه ف ـ ـاإن اأحكـ ــام هـ ــذه التفاقية ل تفــ�صر بـ ـاأي طريق ــة عل ــى نح ــو يـ ـوؤدي إال ــى إالـ ــغاء
اأو تعديل اأو ت�صكيل اأ ر على التزامات املجر املنبثقة ب�صكل خا�س من التفاقيات التي
ت�صكل اأ�صا�س ال اد الأوروبي وكذل اللتزامات الناجتة عن الت�صريعات الأ�صا�صية
والثانوية املعمول بها فـي ال اد الأوروبي.
اŸــادة ( ) 6
ي�صوي الطرفان اأي خالفات تن�صاأ عن تطبيق اأو تف�صري اأحكام هذه التفاقية وديا من خالل
امل�صاورات عرب القنوات الدبلوما�صية.
اŸــادة ( ) 7
يجوز للطرفـني تعديل هذه التفاقية من خالل اإبرام بروتوكولت تدخل حيز التنفـيذ
وفقا لالإجراءات املن�صو�س عليها فـي املادة .)8
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اŸــادة ( ) 8
تدخل هذه التفاقية حيز التنفـيذ بعد  30ال ني يوما من تاري تبادل و ائق الت�صديق
عليها من قبل الطرفـني.
اŸــادة ( ) 9
يجوز لأي من الطرفـني اإنهاء هذه التفاقية فـي اأي وقت باإخطار الطرف الآخر قبل � )6صتة
اأ�صهر على الأقل كتابة عرب القنوات الدبلوما�صية بر بته فـي الإنهاء.
وقعت هذه التفاقية فـي مدينة م�صق بتاري  8فرباير 2021م املوافق  25جمادى الثانية 1442هـ من
ن�صخت ــني اأ�صليت ــني باللغ ــات العربية والإ ليزية واملجريــة لك ــل منه ــا ات احلجي ــة
القانونية وفـي حالة الختالف يعتد بالن�س الإ ليزي.

عـــ
حكومة اŸجر

عـــ
ومة �سلطنة عمان
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