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 محضر اجتماع
  اللبنانية المشترآة  ـ اللجنة الزراعية السورية

  18/10/2010ـ 17دمشق 
   

دآتور عادل       بناًء على دعوة آريمة من السيد وزير الزراعة واإلصالح الزراعي سورية ال ة ال ة العربي في الجمهوري
ى          سفر قام معالي وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية الدآتور حسين الحاج حسن ع             ارة إل د مرافق بزي لى رأس وف

سورية              18/10/2010-17الجمهورية العربية السورية يومي األحد واالثنين        ة ال ة الزراعي اع اللجن د اجتم ا عق  تم خالله
س                     ى ال ام للمجلس األعل ين الع تاذ نصري الخوري األم اني وسعادة     اللبنانية المشترآة بحضور سعادة األس وري اللبن

  :ر الجمهورية اللبنانية بدمشق وبمشارآة السادةل خوري سفيااألستاذ ميش

  :عن الجانب اللبناني
 مدير عام وزارة الزراعة باإلنابة   سمير الشامي. م
  األمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني معين حمزة                          . د
  ستشار معالي الوزيرم  صالح الحاج حسن. د
  ستشار معالي الوزيرم                        حسن عطوي  .م

  :عن الجانب السوري
  مدير اإلحصاء والتخطيط                    محمد حسان قطنا. م
  مدير اإلنتاج النباتي  محمد عبد المعين قضماني. م
  مدير اإلنتاج الحيواني                  محمد ديب دقوري . م
  يمدير التسويق الزراع  ةمحمد خزم. م
  مدير وقاية النبات  عبد الحكيم محمد. د
  مدير الصحة الحيوانية  رزياد نمو. د
  مدير االقتصاد الزراعي   مجد أيوب.د
  معاون مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية   سهيل مخول . د
  رئيس دائرة العالقات مع الدول العربية بمديرية التعاون الدولي  ماهر المزرزع. م

سوري ال   آما ح دولي     (سادة ضر االجتماع عن الجانب ال اون ال ديرة التع دواء البيطري     ـم دير ال اد  ـ  م دير اإلرش  م
  ).  ممثل الهيئة العامة للثروة السمكيةـالزراعي 

  . المهندس مالك يازجياألمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبنانيآما شارك في االجتماع عن 

  :ات الترحيبية بين الجانبين تم ما يليوبعد التعارف وتبادل الكلم

  :3/11/2008  في اللبنانية المشترآة المنعقد ـاستعراض محضر اجتماع اللجنة الزراعية السوريةـ أوًال
المتابعة الزراعية المشترآة بين البلدين لمتابعة تنفيذ االتفاقيات ووضع برامج تنفيذية تم االتفاق على استمرار لجنة 

صعوبات        سنوية لها وتقد   ذليل ال يم تقرير نصف سنوي لكل من وزيري الزراعة في البلدين يتضمن ما تم انجازه وت
ة         أومقترحات العمل المستقبلية على أن تجتمع آل ستة          ة العام سيق مع األمان ك بالتن دين وذل ين البل اوب ب شهر بالتن

  : للمجلس األعلى السوري اللبناني وان يعاد تشكيلها وفق األتي

  الجانب السوري  للبنانيالجانب ا
  معاون وزير الزراعة واإلصالح الزراعي   المدير العام للزراعة 

  هيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية المدير   مدير عام األبحاث العلمية الزراعية
  مدير اإلحصاء والتخطيط   مدير الثروة الزراعية
  مدير اإلنتاج النباتي   مدير الثروة الحيوانية 
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  مدير اإلنتاج الحيواني   ر الدراسات والتنسيق مدي
  مدير التسويق الزراعي   مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية 

  مدير الصحة الحيوانية   رئيس مصلحة التصدير واالستيراد والحجر الصحي النباتي 
  مدير وقاية النبات رئيس مصلحة التصدير واالستيراد والحجر الصحي البيطري 

  مدير االقتصاد الزراعي   ئيس مصلحة وقاية النبات ر
  مدير اإلرشاد الزراعي   رئيس مصلحة الصحة الحيوانية  
  مدير التعاون الدولي  رئيس مصلحة اإلرشاد الزراعي 

 رئيس دائرة التعاون مع الدول والمنظمات العربية  مستشار معالي الوزير 

  : 18/7/2010ة بين البلدين بتاريخ  حول االتفاقيات الزراعية الموقعـثانيًا 

ة            اخذ الجانبان علما باإلجراءات المتخذة للمصادقة على هذه االتفاقيات          .أ  ة الزراعي ة المتابع د لجن رر أن تعق وتق
  :  لوضع البرامج التنفيذية لالتفاقيات التالية2011ن الثاني  من شهر آانوول في النصف األاجتماعًا المشترآة

 .  مجال الزراعي تعاون في الاتفاقية •
 . تعاون في مجال وقاية النبات والحجر الصحي النباتي والمبيدات الزراعية اتفاقية •
 . تعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري اتفاقية •
 .حول توحيد قواعد ترخيص واستيراد األدوية واللقاحات البيطرية اتفاقية •

  : الزراعي بين البلدين وفق ما يليتقرر تشكيل لجان فنية لتنفيذ التعاون  .ب 
ات والمب   • ة النب ة وقاي ة يلجن ر ودات الزراعي صحي الحج شتول     ال مدة وال و واألس ات النم اتي ومنظم النب

  .والبذور
 .البيطرية والحجر البيطريواللقاحات لجنة الصحة الحيوانية واألدوية  •
 .الصيد البحري لجنة •
 . البطاطا بذارلجنة مشروع إآثار •

ى                     تسمية أعضا  – ة للمجلس األعل ة العام الغ األمان انبين خالل أسبوع من تاريخه وإب ل الج ء اللجان من قب
  .السوري اللبناني بذلك 

ان      – ن اللج ة م ل لجن ل آ دد لعم ال المح ي المج وارق ف شترآة والف م الم ة القواس ان بدراس ام اللج دد مه تح
رورية لتطوير التعاون العلمي والفني المشكلة ووضع الخطط التنفيذية والبرامج الالزمة واالقتراحات الض

  .بين البلدين لتحقيق تبادل الخبرة والنتائج الناجحة لدى آل منهما بما يخدم الجانب اآلخر

ي  أخذ الجانب السوري علمًا بموافقة المجلس االقتصادي واالجتماعي         .ج  ة          العرب ة الزراعي د الروزنام ى تجدي  عل
  .2011االستثنائية اللبنانية لعام 

  :   في مجال وقاية النبات والصحة النباتية والنحلـثالثا 

  : اجات الزراعية اللبنانية إلى سوريحول موضوع اإلذن المسبق إلدخال المنت −
ى سوري       أآد الجانب السوري سعيه إللغاء اإلذن المسبق إلدخال المنت         • ة إل ة اللبناني أن   اجات الزراعي ين ب  وب

اإل  صود ب ص  المق و الح سبق ه ى الموذن الم ستو  ول عل ة للم ة الحجري ات   رافق ة واآلف ه باألنظم د وتعريف
 .إلدخالها وهي ليست قيدًا إداريًاالحجرية السورية المتعلقة بالحجر الصحي 

  :الجنوبيمكافحة عشبة زهرة النيل في مجرى النهر الكبير بعملية ما يتعلق  −
ام     لعشبة زهرة النيل     مكافحة المتزامنة المشترآة  لعملية ال اطلعت اللجنة على النتائج االيجابية       •  ،2009في ع

ى                      ؤدي إل وقد بين الجانب السوري أن عدم تنفيذ الجانب اللبناني ما هو مطلوب منه في عملية المكافحة قد ي
دم اة   ع ة المتوخ ق النتيج ول لتحقي ين   ، الوص د ب ة    وق ة اللبناني أن وزارة الزراع اني ب ب اللبن ت الجان قام

اه      ة والمي ة  (بمراجعة وزارة الطاق ذا الموسم               ) المسؤولة  الجه ة له ات المكافحة المتزامن ة عملي  ألجل متابع
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ة للمكافحة         شترآة المتزامن رامج الم ى نجاح الب ة حرصًا عل ة   وفي األعوام المقبل دوب األمان اد من د أف ، وق
اري                      ى القطاع الخاص بت ة إل خ العامة بأنه قد تم تلزيم عمليات المكافحة من قبل وزارة الطاقة والمياه اللبناني

دًء           18/10/2010 على أن يبدأ العمل في       15/10/2010 التزامن ب ، وأآد الجانبان على ضرورة تنفيذ األعمال ب
 . من ربيع آل عام وفق البرنامج المخطط لذلك

  : ما يتعلق بمحصول بطاطا الطعام −
ى  ق نظام مراقبة ومتابعة  يلتحقالتي تم تنفيذها    بين الجانب اللبناني اإلجراءات اإلدارية والفنية والصحية         • عل

األمراض                    اني من اإلصابة ب تج اللبن و المن ى ضمان خل ا عل آل سلسلة إنتاج محصول البطاطا حرصًا منه
ة    وقد أثنى الجانب السوري على هذه اإلجراءات واتفق على متابعة أعمال ال            ،الحجرية ة  اللجن شترآة  الفني م

د ارة وف ك بزي اني وذل اج اللبن ع اإلنت ة واق ى وضع لمتابع صار إل ة اإلجراءات لي ان لمتابع ى لبن  سوري إل
 . ابطاطا اللبنانية إلى سوريالمناسبة لتسهيل عمليات تصدير االقتراحات ال

  : إجراءات مرور البطاطا اللبنانية بالترانزيت عبر األراضي السوريةحول  −
سهيل اإلجرا            • ع ت ه لواق سوري عن تفهم اني عن شكره للجانب ال ا  أعرب الجانب اللبن ءات لمرور البطاط

 .اللبنانية بالترانزيت عبر األراضي السورية

شدرة        • ا الم ة بالبطاط شاحنات المحمل سماح لل راءات وال ذه اإلج تمرار به ى االس سوري عل ب ال د الجان أآ
سورية      ر األراضي ال المرور عب ة ب ات المعني ل الجه ن قب ة م دًا والمرفق ت( والمرصصة جي ، )بالترانزي

  . ة لهذه الشروطورفض أي شاحنة مخالف

  : بذار البطاطا −
اطق      • تثمار المن شترك الس شروع م يس م دف تأس ة به اً اللبناني ة بيئي رر ،المعزول شكلة    تق ة الم ام اللجن قي

 :لمشروع إنتاج بذار البطاطا للعمل على
  .إعادة تحديث وتفعيل المشروع المشترك −
 .تحديد أهداف المشروع −
 . والماليةتحديد التزام آل دولة من النواحي الفنية −
 .وضع برنامج زمني للبدء بتنفيذ المشروع −
 .تحديد آليات التنفيذ −

 :تربية األعداء الطبيعية −
ل مر          أآد الجانب السوري استعداده ل     • ادة تأهي ة األعداء   آز   امساعدة الجانب اللبناني بإعداد دراسة إلع  تربي

ع ال            والحيوية   ى واق ًا لإلطالع عل ر خالل خمسة عشرة يوم ك بإرسال خبي د االحتياجات    ذل مراآز وتحدي
   .ووضع برنامج لإلنتاج والتدريب

   : النحل تربيةفي مجال −
راد                      • ة ومكافحة األمراض وخاصة  ق االستفادة من الخبرة السورية في مجال تحسين سالالت النحل المحلي

ل  اروا(النح راض الن    ) الف ى توصيف أم اني عل ب اللبن ساعدة الجان سوريين لم الفنيين ال تعانة ب ل واالس ح
 . وحصرها وتدريب الكوادر الفنية اللبنانية في مجال آفات النحل

  .   بالسالالت المحلية األصيلة المتوافرة من النحل في لبنانهتزويدطلب الجانب السوري  •

 .  األشجار الحراجية والنباتات العطرية والرحيقية المناسبة آمراعي للنحلنشرالتعاون في مجال  •

  :  واألحياء المائيةةاج الحيواني والصحة الحيوانية واألدوية البيطري في مجال اإلنتـرابعًا 
  . والنوعية والجودة والمراقبة الصحية للمنتجات الحيوانيةواصفات القياسية تبادل النصوص المتعلقة بالم •

تيراد           • ة باس ة المتعلق صحية البيطري شهادات ال د ال ى توحي ول إل شترآة متخصصة للوص ات م د اجتماع عق
  .  الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانيةوتصدير
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ة       • سوحات الوبائي ذ الم دود وتنفي ابرة للح راض الع ة األم ال مكافح ي مج دائم ف اون ال سيق والتع تمرار التن اس
  . المشترآة

سويق           • سجيل والت ة الت ة لجه دات العلفي ة والمزي ة واللقاحات البيطري استمرار تبادل النصوص الخاصة باألدوي
 . واالستيراد

م عقد اجتماع بين الفنيين من الجانبين لإلطالع على الصيغة النهائية لقانون الصيد البحري المقترح في آال                   يت •
 . والبدء بوضع النظم والضوابط الخاصة بتربية األحياء المائية،البلدين لبيان التوافق فيما بينهما

ة         أبدى الجانب السوري استعداده للحظ تدريب الفنيين اللبنانيين في مج          • رات الداخلي ال تربية األسماك في البحي
 . والمياه المالحة من خالل البرامج التنفيذية لالتفاقيات الموقعة بين الجانبين

 :  في مجال البحوث العلمية الزراعيةـخامسًا 
 : يتضمن15/11/2010 مسؤولي البحوث في البلدين برفع تقرير للسادة الوزراء قبلقيام  •

  .السابقةلبرامج المشترآة البحوث واتقييم نتائج  –
 .التي تلبي حاجة آل بلدمج المشترآة االبراقتراح  –
 .مقترحات التطوير –

  .      تمهيدًا لعقد اجتماع برئاسة وزيري الزراعة في البلدين إلقرار ما يلزم

دًا لوضع مشروع مشتر         ) اإلنتاج العضوي (تبادل المعلومات الخاصة بالزراعة العضوية       • ك، بين البلدين تمهي
  .2010 تشرين األول 26بنان بتاريخ لمر اإلنتاج العضوي الذي سيقام بودعوة الجانب السوري لحضور مؤت

م     أآد الجانب اللبناني دعمه المطلق لتنفيذ مشروع إقليمي للزراعة الحافظة مع منظمة األغذية             •   والزراعة لألم
   .المتحدة

  :  الزراعي في مجال اإلنتاج النباتي واالستثمارـسادسًا
اج     • اءة اإلنت ع آف ة لرف رامج تنفيذي ي وضع ب دين ف ين البل ل الزراعي ب يرية للتكام ة التأش ن الخط تفادة م االس

 . الزراعي في آل منهما ضمن البرامج التنفيذية لالتفاقيات الموقعة

  .اعيةتبادل األنظمة المعمول بها في البلدين المتعلقة بتنظيم عمليات االستثمار والتعاقدات الزر •

ى                     • ة عل ات المترتب ى أن يتحمل آل جانب النفق أبدى الجانبان استعدادهما لتقديم الغراس والبذار والخدمات عل
 . ذلك

تزويد الجانب اللبناني بقانون تنظيم المشاتل والمساعدة في تأسيس مشاتل الغراس المثمرة في لبنان واالستفادة  •
 . رة خالية من األمراض الفيروسيةمن الخبرة اللبنانية في مجال إنتاج غراس مثم

ع     • ة المواق سيق لحماي شرقية والتن ان ال ال لبن سلة جب انبي سل ى ج شترك عل ريج الم شروع التح ذ م ة تنفي متابع
 . الحراجية لمنع التعديات عليها

اتي           • شقيها النب ة ب ات الزراعي ادل المنتج د تب رأ عن ي تط صعوبات الت ة ال رعة معالج ى س ان عل ى الجانب أثن
  .ني من خالل االتصال المباشروالحيوا

رة             • راس المثم ه الغ ى بيع ة عل ه بالموافق ة طلب ى تلبي سوري عل ب ال اني الجان ب اللبن كر الجان ون (ش الزيت
  . )والحمضيات

اني  • ب اللبن ع الجان تعداده لبي سوري اس ب ال ين الجان دودب ن 1500  بح ذار  طن م نالب ح القاسي م  أصناف قم
تم       من  )  عدس ـ حمص(البقوليات وبذار  )7  بحوثـ 3 شام ـ 1دوما( ى أن ي ذار عل ار الب ة إلآث المؤسسة العام

ة للمجلس          خالل أسبوع من تاريخه      واألسعار   على مستوى الصنف     تحديد الكميات  ة العام سيق مع األمان بالتن
 . األعلى السوري اللبناني
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ى الموز ال          • سورية عل ة ال سعيرة الجمرآي ادة الت م زي اني المصدر   بين الجانب اللبناني بأنه ت ى سوري  لبن      من اإل
ى 80 ة      250 دوالر إل صة للدراس وزارات المخت ى ال رض الموضوع عل سوري بع ب ال د الجان  دوالر، ووع

 .والمعالجة، وسيتم إعالم األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني بالنتيجة

  وزير الزراعة
  اللبنانيةفي الجمهورية 

  حسين الحاج حسن. د

  عاماألمين ال
  للمجلس األعلى السوري اللبناني

  نصري الخوري. أ

  اإلصالح الزراعي ووزير الزراعة
  العربية السوريةفي الجمهورية 

  عادل سفر. د
 


