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 البرنامج التنفيذي التفاق التعاون والتنسيق
  في مجال الشؤون االجتماعية

 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجهورية اللبنانية
 2005 ـ2004 ـ2003لألعوام 

  

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
اريخ       الجمه اريخ        22/5/1991ورية اللبنانية في دمشق بت ة بت ة الموقع ى االتفاقي اًء عل ى محضر   11/9/2000 وبن  وعل

اع  شؤون        28/10/2002-27االجتم ادين ال ي  مي ه ف ا وتعميق ائم بينهم اون الق وير التع ومتين بتط ن الحك ًة م  ورغب
اون في مختلف        االجتماعية نظرًا لما لهذا التعاون من أهمية في تجسيد معاني األخ            ا بضرورة التع ًا منهم وة وإيمان

 .الميادين بهدف تطوير وتعزيز العمل المشترك بينهما في هذا المجال

ة                ذي التفاقي امج التنفي ذا البرن ى ه ا عل ة اتفقت ة اللبناني ة الجمهوري سورية وحكوم ة ال ة العربي ة الجمهوري فإن حكوم
 .آورة أعالهالتعاون في مجال الشؤون االجتماعية لألعوام المذ

 في مجال التنمية االجتماعية: أوًال

  :1المادة 
 :يتبادل الجانبان

 . الخبرات والدراسات في آل ما يتعلق بالمهن الرائجة في آال البلدين لالستفادة منها في البلد اآلخر −

 .األنظمة والقوانين المرعية في هذا المجال في آل من البلدين −

اذج                 الزيارات بين مسؤولي التنمية اال     − ى نم ك لإلطالع عل نويًا وذل ارات س جتماعية في البلدين بمعدل أربع زي
 .المشاريع اإلنمائية التي يجري تنفيذها في آل من البلدين

 .الزيارات بين مسؤولي المؤسسات الرسمية بمعدل أربع زيارات سنويًا −

 :2المادة 
 : يقيم الجانبان

 .نفيذ مخيمات العمل التطوعيدورتين مشترآتين سنويًا وبالتناوب حول إدارة ت −

 .ندوتين مشترآتين سنويًا وبالتناوب عن دور الشباب في التنمية االجتماعية −

 .مخيم عمل تطوعي مشترك مرة واحدة آل سنة وبالتناوب −

 :3المادة 
 .يحدد عدد المشارآين من آل جانب في الزيارات والدورات والندوات والمخيمات عن طريق المراسالت الرسمية

 في مجال التدريب االجتماعي: يًاثان

 :4المادة 
يقوم آل جانب بتزويد الجانب اآلخر بالبرنامج السنوي للنشاطات التي سيقوم بها في هذا المجال في مطلع آل      −

 .عام
 .يشارك  آل جانب الجانب اآلخر في جميع النشاطات التي يقيمها −

 . مواضيع المتعلقة بالتدريب االجتماعييقيم الجانبان دورتين مشترآتين سنويًا وبالتناوب حول ال −
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دريب             − شترآة للت ة الم دده اللجن امج تح ق برن اعي وف دريب االجتم ال الت ي مج رات ف ان الخب ادل الجانب يتب
 . االجتماعي

 .يحدد عدد المشارآين في النشاطات والدورات التدريبية والزيارات عن طريق المراسالت الرسمية −

 ماعيةفي مجال الخدمات االجت: ثالثًا

  : 5المادة  
 :اتفق الجانبان على

ة            .1 ة االجتماعي الي الرعاي ي  مج دين ف ن البل ل م ي آ ا ف ول به وانين المعم ة والق شريعات واألنظم ادل الت تب
 .والجمعيات

ي  .2 ة ف ة والتأهيلي ة االجتماعي رامج الرعاي اهج وب اث والمن شرات واألبح ات والن رات والمعلوم ادل الخب تب
 : المجاالت اآلتية

 . الطفولة المبكرةرعاية •
 ). سنة18 سنة وحتى 14(ومن الفئة العمرية )  سنة14 سنوات وحتى 5(رعاية الطفولة من الفئة العمرية  •
 .التعليم والتأهيل المهني للمحرومين من الرعاية األسرية •
 .رعاية المعوقين •
 .رعاية المسنين •

رات وعرض       .3 تنظيم لقاءين سنويًا بين مؤسسات الرعاية االجتماعية والجمعيات في آل من البلدين لتبادل الخب
 .التجارب النموذجية لألنشطة التي تقوم بها في هذا المجال

 .تشجيع الجمعيات المعنية على توقيع بروتوآول تعاون وتنسيق فيما بينها وبموافقة ورعاية الوزارتين .4

 :6المادة 
 .نظيم معرض سنوي مشترك وبالتناوب ألعمال المعوقينت −

 .يحدد عدد المشارآين في هذه النشاطات عن طريق المراسالت الرسمية −

 في مجال األنشطة السكانية: رابعًا

 :7المادة 
 تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة باألنشطة السكانية والبرامج التنفيذية في آل من البلدين فيما يخص الشؤون −

 .االجتماعية

 .إقامة أربع ورش عمل سنويًا وبالتناوب يتم تحديد مواعيدها ومواضيعها من قبل اللجنة المشترآة −

 اللجان المشترآة: خامسًا

  : 8المادة 
 :اتفق الجانبان على

 .تبادل وجهات النظر لتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات والندوات العربية والدولية التي يشارآان بها −

 :9دة الما
 :تقوم اللجان الفنية المشترآة في مجاالت −

 .التنمية االجتماعية •
 .التدريب االجتماعي •
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 .الخدمات االجتماعية •
 .األنشطة السكانية •

 .بعقد اجتماعات دورية آل ثالثة أشهر وترفع تقاريرها إلى لجنة المتابعة

ام من                − سق الع نهم المن ين من بي ة ممثل ة      تشكل لجنة متابعة مشترآة تضم أربع ل عن األمان انبين وممث آال الج
 .العامة لمتابعة تنفيذ مواد هذا البرنامج وتفعيله وتجتمع بالتناوب مرة واحدة آل ستة أشهر

 الشروط المالية: سادسًا

 :10المادة 
 .يتحمل الجانب المرسل نفقات رسم الخروج ونفقات االنتقال برًا ذهابًا وإيابًا −

 : تاليةيتحمل الجانب المستقبل النفقات ال −
 .اإلقامة والطعام • 
 .التنقالت الداخلية حسب طبيعة برنامج العمل • 
 .المعالجة الطبية في حال المرض المفاجئ في المشافي التابعة للدولة • 

 :11المادة 
وده بمراسالت رسمية                          ع بن ة بجمي امج والتفصيالت األخرى المتعلق ذا البرن واد ه ذ م د تنفي ى مواعي يتم االتفاق عل

 .ة العامة للمجلس األعلى السوري اللبنانيبواسطة األمان

 :12المادة 
 .يصبح هذا البرنامج نافذ المفعول ابتداًء من تاريخ توقيعه من الوزارتين المختصتين

  . م21/2/2003حرر هذا البرنامج على ثالث نسخ أصلية باللغة العربية في 

 انيةعن حكومة الجمهورية اللبن عن حكومة الجمهورية العربية السورية
 وزير الشؤون االجتماعية وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل

 الدآتور أسعد دياب غادة الجابي

  

 


