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  مذآرة تفاهم
  للتعاون في مجال البحوث العلمية الزراعية

  بين
  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في الجمهورية العربية السورية

  ومصلحة األبحاث العلمية الزراعية في الجمهورية اللبنانية
   

ين الجمهورية العربية السورية انطالقًا من أهمية استمرار التعاون في مجال البحوث الزراعية بين البلدين الشقيق
ع في دمشق  المشترآة الموّقةوالجمهورية اللبنانية وبناًء على محضر اجتماع اللجنة الزراعية السورية اللبناني

  .3/11/2008بتاريخ 

  :اتفق الجانبان على استمرار التعاون القائم بينهما في مجال البحوث الزراعية في المواضيع التالية

  :أوًال
  :بحوث مشترآة في المجاالت التاليةتنفيذ  .1

 .تربية الخضار والتحسين الوراثي لألصناف المحلية وإنتاج البذور واألعالف −
 .استنباط أصناف جديدة من محاصيل الحبوب والبقوليات المقاومة للجفاف −
 .رفع آفاءة مياه الري واألسمدة واستخدام وسائل الري الحديثة −
 .فات الزراعيةالمكافحة المتكاملة والحيوية لآل −
 .التقانات الحيوية −
 .إنتاج الزيتون −
 . إنتاج الحمضيات −
 .األصول الوراثية النباتية −
 .اإلنتاج الحيواني −
 .استخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في الزراعة −

 :تبادل زيارات الباحثين بهدف االطالع والمشاورة خاصة في مجاالت .2
 .لوراثي لألصناف المحليةوالتحسين ا تربية الخضار  −
 .التنوع الحيوي والمواد الوراثية النباتية −
 .تربية الحيوانات الزراعية وتحسين الثروة الحيوانية −
 .استعمال المياه غير التقليدية في الزراعة واستخدام وسائل الري الحديث والتسميد −
 .التقانات الحيوية −
 .بعدعن  المعلومات الجغرافية واالستشعار استخدام نظم −

تبادل عينات من البذور المحسنة والسالالت المحلية والموارد الوراثية لمحاصيل الخضار واألشجار المثمرة  .3
 .والمحاصيل

 .استمرار التعاون في مجال الذرة الصفراء والبيضاء .4

 .تبادل الدعوات للباحثين للمشارآة في الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية في آال البلدين .5

 المعلومات في ما يتعلق بالزراعة العضوية وتشريعاتها، وبحث إمكانية تقديم مشروع مشترك لتنمية تبادل .6
 .الزراعة العضوية في البلدين

 .تبادل المطبوعات والمنشورات الصادرة عن الجهات البحثية لدى الجانبين .7

 . آال البلدينيالزراعة فلتطوير ) إلى الجهات المانحة(تقديم مسودة مشاريع بحوث زراعية مشترآة  .8
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  :ثانيًا
 دعت الحاجة الستعراض ما تم تنفيذه ووضع برامج وخطط التعاون المشترك يجتمع الجانبان سنويًا أو آلما .1

 .طالعيةاإلفي مجاالت البحوث الزراعية والتدريب والزيارات 

فقات اإلقامة والتنقالت ويتحمل الجانب المستقبل ن والنفقات النثرية يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر .2
 .الداخلية

يتم تقييم النشاطات واألعمال المنفذة بشكل دوري خالل تنظيم اجتماع أو مؤتمر سنوي يعقد بالتناوب في آال  .3
 .البلدين أو آلما دعت الحاجة

س تدخل هذه المذآرة حيز التنفيذ من تاريخ اعتمادها رسميًا في آال البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة خم .4
 .سنوات، وتجدد تلقائيًا ما لم يطلب أحد الطرفين خطيًا تعديلها قبل سنة من تاريخ انتهاء مدتها

  28/1/2009تم توقيع المذآرة على نسختين أصليتين باللغة العربية في دمشق 

  مدير عام
  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

  محمد وليد الطويل. د

  مدير عام/ رئيس مجلس إدارة
  لحة األبحاث العلمية الزراعيةمص

  ميشال افرام. د
    

  
  

  مصّدق 
  وزير الزراعة واإلصالح الزراعي

  الدآتور عادل سفر

  مصّدق
  وزير الزراعة

  األستاذ الياس سكاف
  
  
  
  


