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    1/1      لشؤون االجتماعيةاتفاقية ثنائية في مجال ا

 

  اتفاقية ثنائية
  في مجال الشؤون االجتماعية

 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية  
 

 إن حكومة الجمهورية العربية السورية

 وحكومة الجمهورية اللبنانية

ق أ              ا بوجوب تحقي ًا منهم شقيقين وإيمان اون    انطالقًا من الروابط المميزة التي تربط بين البلدين ال وسع مجاالت التع
دين في دمشق                       ين البل ة ب سيق الموقع اون والتن دة األخوة والتع ود معاه ذًا لبن ة وتنفي ادين االجتماعي في مختلف المي

  ، وال سيما في أحكامها الختامية1991/أيار/22بتاريخ 

  :اتفقتا على ما يلي

ة              .1 ة والدولي ؤتمرات العربي سبة للم أمور              التعاون والتنسيق بين البلدين بالن ق ب ا يتعل الج آل م ي تبحث وتع والت
  .التنمية والخدمات االجتماعية

ة والخدمات                          .2 ول التنمي ة حق ة في آاف وادر العامل شترآة إلعداد الك ل م العمل على إقامة دورات تدريبية وتأهي
  .االجتماعية والمؤسسات والمعاهد المرتبطة بها

ة وا   .3 ات الخيري ؤتمرات للجمعي اءات والم د اللق يم وعق وانين   تنظ ع الق دافها م ارض أه ي ال تتع ة الت الجتماعي
وتسهيل تبادل الخبرات فيما يتعلق بعمل هذه الجمعيات وتطويره فيما يحقق . واألنظمة المرعية في آال البلدين

  .المصلحة المشترآة

  .العمل على إعداد برامج مشترآة لتطوير عملية التنمية في البلدين .4

سكانية في آل من                   العمل على تنظيم مؤتمرات ولقاءا     .5 شطة ال ق باألن ا يتعل شترآة فيم ت وندوات متخصصة م
بهدف التعرف على المشكالت وإيجاد الحلول  ميادين األسرة والمرأة والطفولة والعجزة والمسنين والمعوقين،
  .العلمية والموضوعية المناسبة في إطار من التعاون والتنسيق

وانين واألنظم   .6 ادل الق دمات        تب ة والخ ن التنمي وفرة ع ات المت شرات والمعلوم اث والن ات واألبح ة والدراس
  .االجتماعية في البلدين

شاطات                           .7 ى مختلف أوجه الن ة بهدف التعرف عل ارات متبادل ام بزي يعمل الطرفان في آال البلدين من أجل القي
  .االجتماعية واستفادة آل جانب من تجربة الجانب اآلخر

شترآة ب .8 ة م شكل لجن ستقبلي ت اون الم اق التع اق وتوسيع آف ذا االتف ذ مضمون ه ة تنفي وزيرين لمتابع رئاسة ال
اني     وتعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية آل ستة أشهر بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبن

  .ويحق لهذه اللجنة تشكيل لجان فرعية فنية عند االقتضاء

  .من تاريخ إبرامه وفقًا لألصول الدستورية المعمول بها في آل من البلدينيعتبر هذا االتفاق نافذًا  .9

  .11/9/2000حرر هذا االتفاق على نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 
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