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  محضر اجتماع
  للشؤون االجتماعية المشترآة الوزاريةلجنة ال

  15/12/2003 دمشق
   

شؤون     ان ووزارة ال ي لبن ة ف شؤون االجتماعي ين وزارة ال ي وقعت ب اون الت ة التع ضمون اتفاقي ذ م ار تنفي ي إط ف
ل ة والعم وريااالجتماعي ي س ي الجمهوري    ف ة ف شؤون االجتماعي ل وال رة العم سيدة وزي ن ال دعوة م ة  وب ة العربي
ى   أو، قام وزير الشؤون االجتماعية في الجمهورية اللبنانية الدآتور    ل دل هامالسورية الدآتورة س   ارة إل سعد دياب بزي

سوري           موسعاً دمشق على رأس وفد حيث عقد اجتماعاً        برئاسة الوزيرين وبحضور األمين العام للمجلس األعلى ال
  :زارية المشترآة شارك فيهااللبناني األستاذ نصري الخوري، واللجنة الو

    :عن الجانب اللبناني
  مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية  السيدة نعمت آنعان
  مستشار الوزير  السيد بالل تقي الدين
  مدير التنمية االجتماعية  السيد اندريه دواليبي
  مدير الخدمات االجتماعية  السيد أمين حمادة

  لديوانرئيس مصلحة ا  السيد محمد العاليلي
  رئيس مصلحة الحرف والصناعات اليدوية  السيد صالح حبيش
  رئيس مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية  السيد انطوان المتني
  رئيس مصلحة الشؤون األسرية  السيد حسين ماجد

  رئيس مصلحة التخطيط والبحوث  السيد يوسف خواجة
  رئيسة مصلحة الرعاية االجتماعية  اآلنسة رينيه شالال

  رئيسة مصلحة شؤون المعوقين  السيدة  آورين عازار
  رئيسة دائرة العالقات العامة والمؤتمرات   الدآتورة مريانا الخياط
  مديرة مرآز التدريب االجتماعي  الدآتورة مارلين نصر
  المستشار الفني لمشروع دعم اللجنة الوطنية الدائمة للسكان  الدآتور مروان خوري

  أمين سر المجلس األعلى للطفولة  يلالدآتور ايلي ميخائ
  رئيس جمعية تنظيم األسرة وخبير في اللجنة الوطنية الدائمة للسكان  السيد توفيق عسيران

    :عن الجانب السوري
  معاون السيدة وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل  الدآتورة محمد الحسين
  تماعية والعملمستشارة السيدة وزيرة الشؤون االج  السيدة انتصار الخيمي

  منسقة الوحدة السكانية في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  السيدة الفت سعيد
  مدير العالقات الدولية  الدآتور طارق عكاش

  مدير الخدمات االجتماعية  السيد عماد العز
  مديرة التنمية الريفية  السيدة غادة ذآور
  مدير التخطيط  السيد علي بالن

   رئيسة دائرة المعوقين–معاون مدير الخدمات االجتماعية   داآلنسة فريال حام
  رئيس دائرة الجمعيات  السيد انس الدبش

  )أمينة سر اللجنة العليا للطفولة(رئيس دائرة األسرة والطفولة   اآلنسة رزان العمري
  مدير السكان والقوى العاملة في هيئة تخطيط الدولة   السيد عصام الشيخ أوغلي

يس              آما حضر اال   دين رئ ال ال د الناصر جم دآتور عب اني ال جتماع عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبن
  .حمد الحاج حسن مسؤول العالقات العامةأشؤون االجتماعية والعمل، والسيد دائرة ال
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وري األمين العام سعد دياب والوفد المرافق له والسيد نصري الخأو بالدآتور لبداية رحبت  السيدة الوزيرة سهام دل   
رات    ن الخب تفادة م وزارتين واالس ين ال سيق ب اون والتن ة التع ى أهمي دة عل اني مؤآ سوري اللبن ى ال للمجلس األعل
ي ال                       سكانية والت شاطات ال ة والن ات األهلي  اللبنانية على صعيد رعاية األحداث واإلصالحيات، وفي مجال الجمعي

  . حضاريًانفسنا مجتمعًاي لشعبنا وأل نستطيع بتعاوننا أن نبنلذلك .تزال ضعيفة وال يوجد رعاية هامة لها

شترآة،    ة الم ان الفني شكيل اللج ادة ت ة وإع ود االتفاقي ذ بن ي لتنفي امج زمن ى وضع برن وزيرة عل سيدة ال ددت ال وش
تعقدها الل  ي س ات الت ي لالجتماع امج زمن شترآة ووضع برن ل م ي ورش عم شارآة ف ان والم ك تحدث  .ج د ذل بع

اآراً  سعد دياب أالدآتور   وزيرة     ش سيدة ال سيد األم     ال ا ولل ى دعوته ود     عل ى الجه ام نصري الخوري عل ي  ين الع  الت
ات  ذه االجتماع د ه ن اجل عق ذلها م ضيفًا .يب اون   م ن التع ديم م اريخي الق أتي ضمن الخط الت اع ي ذا االجتم  أن ه

ذ          آدًاؤق م خوة والتعاون والتنسي  نان وسوريا انطالقا من معاهدة األ     والتواصل بين لب    على أهمية العمل من اجل تنفي
  . من هذه المعاهدة والسيما على صعيد الشؤون االجتماعيةاالتفاقيات التي وقعت انطالقًا

ل        األمين العام مشيراً   بعد ذلك تحدث   ى ضرورة تفعي تظم وعل  إلى أهمية عقد مثل هذه االجتماعات بشكل دوري من
د    .برنامج التنفيذي اللجان الفنية المشترآة وتنفيذ مواد ال      ال        أ بعد ذلك ب شة جدول األعم اع بمناق ى ضوء     االجتم  وعل

  :المناقشة تم التوصل إلى ما يلي

  لجنة المتابعة

  عن الجانب السوري                                                عن الجانب اللبناني
  مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية

  منسق عام  /السيدة نعمت آنعان 
  معاون وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 

  منسق عام/ لدآتور محمد الحسين ا
  مدير الخدمات االجتماعية 

  السيد أمين حمادة
  مدير الخدمات االجتماعية 

  السيد محمد عماد العز 
  مدير التنمية االجتماعية 

  السيد اندريه دواليبي 
  مدير التخطيط 
  ليمنسق داخ/ السيد علي بالن

  رئيس دائرة العالقات العامة والمؤتمرات
  منسق داخلي/  مريانا الخياط الصبوري.د

  مدير العالقات الدولية 
  طارق عكاش. د

  لجنة التنمية االجتماعية

  عن الجانب السوري                                                عن الجانب اللبناني
  مدير التنمية االجتماعية 

   رئيس اللجنة /السيد اندريه دواليبي 
  مدير التخطيط 

  السيد علي بالن 
  رئيس مصلحة الحرف والصناعات اليدوية 

  السيد صالح حبيش
  مديرة التنمية الريفية 
  رئيسة اللجنة/ السيدة غادة ذآور

  رئيس مصلحة الخدمات اإلنمائية 
  السيد جعفر صالح 

  رئيس دائرة المراآز الريفية 
  هيب إبراهيم السيد و

  مدير مشروع بناء القدرات للحد من الفقر 
  السيد أديب نعمة 

  رئيسة شعبة المراآز 
  السيدة عروبة دياب

  رئيس دائرة التنمية الريفية 
  السيد غازي صعب
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  لجنة التدريب

  الجانب السوري                                                 الجانب اللبناني
  يرة مرآز التدريب االجتماعيمد
  رئيسة اللجنة/ مادلين نصر. د

  تسمى الحقا
  عبر األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

  رئيسة دائرة التدريب االجتماعي
  السيدة ماري يونس

  

منسقة برامج اإلعداد وبرامج التدريب أثناء الخدمة في        
  مرآز التدريب االجتماعي 

  السيدة هدى محمود

  

  لجنة األنشطة السكانية 

  الجانب السوري                                                 الجانب اللبناني
المستشار الفني لمشروع دعم اللجنة الوطنية الدائمة 

  للسكان 
  رئيس اللجنة/  مروان خوري.د

  رئيسة الوحدة السكانية 
  يسة اللجنةرئ/ السيدة الفت سعيد 

  خبير في اللجنة الوطنية الدائمة للسكان 
  رئيس جمعية تنظيم األسرة 

  السيد توفيق عسيران

  مدير مديرية السكان في هيئة التخطيط الدولي 
  السيد عصام شيخ أوغلي 

  أمينة سر اللجنة الوطنية الدائمة للسكان
  مريانا الخياط الصبوري. د

  لدولية رئيسة شعبة في مديرية العالقات ا
  اآلنسة آمنة الرهبان 

  رئيسة دائرة الشؤون القانونية 
  السيدة دانيا آيروز

  معاون مدير التخطيط في وزارة الشؤون االجتماعية 
  اآلنسة نازك رحمة

  لجنة الخدمات االجتماعية 

  الجانب السوري                                                 الجانب اللبناني
  دير الخدمات االجتماعية م

  رئيس اللجنة/ السيد أمين حمادة 
  مدير الخدمات االجتماعية 

  رئيس اللجنة/ السيد عماد العز
  رئيس مصلحة الشؤون األسرية 

  ين ماجدسالسيد ح
  معاون مدير الخدمات 

  اآلنسة فريال حامد 
  رئيسة مصلحة الرعاية االجتماعية 

  اآلنسة رينيه شالال
  لجمعيات رئيس دائرة ا

  السيد انس الدبش
  رئيسة مصلحة شؤون المعوقين 

  السيدة آورين عازار
  رئيس دائرة الدفاع االجتماعي

  السيد إبراهيم مطر 
  رئيس مصلحة الجمعيات األهلية 

  السيد انطوان المتني 
  رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية 

  السيد عمر مخلالتي
  لحكومية مسؤولة وحدة دعم الموارد للمنظمات غير ا

  اآلنسة جمانة آالوت
  رئيسة دائرة األسرة والطفولة 

  اآلنسة رزان العمري
  ممثلة عن القطاع األهلي 

  السيدة منى غزال 
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  :الجتماعاتها وهيًا  زمني اجتماعا لها على حدة واضعة جدوًالبعد ذلك عقدت آل لجنة

  :لجنة األنشطة السكانية
  :2005-2004المقترحات لجدول زمني خالل 

شؤون  .1 سوري وزارة ال ب ال وة الجان ة –دع ي   –تخطيط ال هيئ شارآة ف سكان للم ة لل ة الوطني ن اللجن ل م ممث
  . ويحدد الموعد الحقًاTCPP+15ورشة العمل التي ستعقد في بيروت بشأن التحضير لمؤتمر 

  .عتبادل المنشورات والخاصة بالنشاطات السكانية من الجانبين خالل شهرين من تاريخ االجتما .2

اد             ا حول إنجازات سوري    عقد ورشة عمل في دمشق     .3 د انعق ك بع ان وذل دة يوم سكانية لم شطة ال ان في األن  ولبن
  . من نتائج المؤتمر في هذه الورشةفي بيروت لالستفادة TCPP+15 مؤتمر

  : سنوية عن إنجازات آل من الطرفين في القضايا السكانيةفتبادل تقارير نص .4
  2004أول تقرير حزيران  –
  2004 تقرير آانون أول ثاٍن –

ا في وضع تصورات وزارة           .5 تفادة منه االطالع على التجربة اللبنانية بشأن إعداد الوثيقة الوطنية للسكان لالس
تفادة  تالشؤون االجتماعية والعمل فيما يتعلق بالمحاور التي       ا في تطوير خطط     متضمنها هذه الوثيقة ولالس نه

  .العمل

ذا المسح في         ،اصحة األسرة في سوري       رنة بين نتائج دراسة مسح       ة نوعية مقا  يإجراء دراسة تحليل   .6 ائج ه ونت
  .شؤون األحداث - جابيةنالصحة اإل - شؤون المسنين - :لبنان بعد إنجازه وخاصة فيما يتعلق

ة والعمل       (اع منسقة األمور السكانية في سوري     اطال .7 شؤون االجتماعي ة         )وزارة ال ات األهلي شاط الجمعي دعم ن
ة                      آال و في هذا المج   ة الوطني ان خالل اللجن ة في لبن شؤون االجتماعي ة من وزارة ال لية التنسيق والدعم المقدم

  .للسكان

  :اتفقت لجنة الخدمات على ما يلي
شطة          2004عقد اجتماع في بيروت في النصف الثاني من شهر آانون الثاني             ذآرة حول األن  وان يضع آل جانب م

  .تفاق على األنشطة التي يمكن المشارآة فيها واال2004المقرر تنفيذها خالل العام 

  :لجنة التنمية الريفية
  :الجانب السوري

اء    – وعي أثن يم تط ة لمخ ارة اللجن ذه زي ة (تنفي شطة تثقيفي ضمن أن ة، ،ويت ساهم ترفيهي ع م ةةم ذ  تطوعي  بتنفي
  .  إشادة ملعب إلحدى األنشطة الرياضية بدعوة من الجانب اللبنانيلمث) مشروع يواآب المخيم

ذ   )30-18(مشارآة عشرة متطوعين سوريين على مستوى جامعي أو ثانوي    – شارآة بتنفي  بالعمل التخييمي والم
  . المشروع الذي يواآب المخيم

  .ة مشروع تنموي في إحدى المناطق اللبنانيةر زيا–المشاريع التنموية : العمل التنموي –
   .) حرفية– تربوية –صحية (لى نشاط حرفي زيارة مرآز خدمات إنمائية أثناء انعقاد دورة تدريبية ع –
  .زيارة مشروع تصنيع غذائي –
  .)مرآز تسويق اإلنتاج الحرفي(زيارة بيت المحترفين اللبناني  –

  :الجانب اللبناني
   .زيارة وحدة صناعات ريفية –
   .زيارة مرآز تنمية ريفية –

  :المقترحات
  .إقامة معارض مشترآة –
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  .ين بتنمية الحرف من حيث الجودة والشكلتأليف جمعية لبنانية سورية من المعني –

  :لجنة التدريب

  عدد أيام  الزمان المقترح  المكان  النشاط أو الفعالية
  التدريب

العدد الممكن 
  استضافته

ذ       دورة تدريبية حول إدارة وتنفي
  مخيمات العمل الطوعي

  2  3  2004النصف األول من شباط   سوريا

تقطاب  وعي واس ل التط العم
  ن في الوزارة الشباب للعاملي

  2004 شباط 5-1  لبنان
  

4  2  

ن   ة م دف الوقاي ة به دورة توعي
  العنف األسري

  2  6  2004آانون الثاني   لبنان

شطة  ول أن صة ح دورة متخص
  للمعوقين 

  2  2  2004آذار   لبنان

  .ة للمجلس األعلى السوري اللبنانيوفي نهاية االجتماع تقرر أن تكون المراسلة عبر األمانة العام

   هذا المحضر على ثالثة نسخ أصلية حرر
   2003 /15/12دمشق 

  عن الجانب اللبناني
  وزير الشؤون االجتماعية

  األمين العام
  للمجلس األعلى السوري اللبناني

  عن الجانب السوري
  وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل

  سهام دللو. د  نصري الخوري  اسعد دياب. د

  

 


