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  محضر اجتماع
  المشترآةالسورية اللبنانية زراعية اللجنة ال

  2/7/2003 دمشق
    

في الجمهورية العربية السورية قام زراعة واإلصالح الزراعي وزير الالدآتور نور الدين منى بدعوة من السيد 
يوم سورية لعربية الالجمهورية ا في الجمهورية اللبنانية بزيارة إلى الزراعةوزير  خليل علي حسناألستاذ معالي 

 األستاذ بحضور اجتماع اللجنة الزراعية السورية اللبنانية المشترآة  عقدتم خاللها 2/7/2003األربعاء الموافق لـ 
 ، والسيد إبراهيم شامية رئيس االتحاد العام للفالحين األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبنانينصري الخوري

  :لسادةوشارك في االجتماع آل من ا

    :عن الجانب اللبناني
  الزراعةمدير عام وزارة   المهندس جوزيف جبور
  مدير الثروة الزراعية  المهندس سمير الشامي 
  مدير الثروة الحيوانية  الدآتور منصور آساب
  مدير التنمية الريفية  المهندس غطاس عقل

  مدير الدراسات والتنسيق  المهندس حسين نصر اهللا
  مستشار معالي الوزير  ويداألستاذ حسين س

  مستشار معالي الوزير  الدآتور محمد فران
  مستشار معالي الوزير  األستاذ رضوان عقيل 

    :عن الجانب السوري
  معاون وزير الزراعة واإلصالح الزراعي  المهندس حسن إبراهيم 
  معاون وزير الزراعة واإلصالح الزراعي  الدآتور نبي رشيد محمد

  مدير االقتصاد الزراعي  ين الدينالمهندس محمد ز
  مدير الشؤون الزراعية  المهندس عبد المعين قضماني

  مدير الصحة الحيوانية  الدآتور جورج خوري
  مدير الحراج   الدآتور علي داود

  معاون مدير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  الدآتور محمد وليد طويل
  اسات األدوية البيطريةمدير مكتب در  الدآتور فداء األخرس
  رئيس مكتب التسويق في االتحاد العام للفالحين  السيد حسين جيجاوي 
  رئيس مكتب الهندسة الريفية في االتحاد العام للفالحين  المهندس صفوان سعيد

  معاونة مدير وقاية المزروعات  المهندسة إيمان داغستاني
   إدارة اآلفاترئيس قسمـ معاون مدير الوقاية   عدنان عثمان. د

  معاونة مدير التعاون الدولي  اآلنسة ضرام حقي
  رئيس دائرة التعاون مع الدول العربية  المهندس ماهر مزرزع

  .مالك يازجي من األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني. آما شارك في االجتماع م

 تملى جدول األعمال وعلى ضوء المناقشة وبعد تبادل آلمات الترحيب، ناقش المجتمعون البنود المدرجة ع
  :التوصل إلى ما يلي

  . التوقيع على اتفاقية توحيد قواعد تسجيل األدوية واللقاحات البيطرية،أوًال
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  :ورية اللبنانية المشترآة آما يلي تسمية أعضاء لجنة المتابعة الزراعية الس،ثانيًا

  عن الجانب اللبناني  عن الجانب السوري 
  رئيسًا  جوزيف جبور. م  رئيسًا  يد محمدنبي رش. د
  عضوًا  ميشال أفرام . د  عضوًا  مجد جمال. د
  عضوًا  سمير الشامي . م  عضوًا  رياض قاسم . د
  عضوًا  منصور آساب . د  عضوًا  محمد زين الدين. م
  عضوًا  غطاس عقد. م  عضوًا  عبد المعين قضماني. م
  عضوًا  حسين نصراهللا. م  عضوًا  جورج خوري. د
  عضوًا  سعيد عون. م  عضوًا  علي داود. د
      عضوًا  جمال حجار. د
      عضوًا  ماهر مزرزع . م

المشكلة والمقدم من األمانة العامة للمجلس ير الملخص ألعمال الفرق واللجان  تم االطالع على التقر،ثالثًا
  :وتقرر ما يلي) مرفق ربطًا(األعلى السوري اللبناني 

1.  
ة في البلدين ن وزارتي الزراعير المتعلقة بإعداد الدراسات والبرامج التنفيذية بياإلسراع في إنجاز التقار  .أ 

من خطة التكامل الزراعي ومن ثم تقوم لجنة المتابعة الزراعية المشترآة باإلعداد لورشة عمل ولمدة 
السورية يومين على األقل لمناقشة وإنجاز المقترحات في صيغتها النهائية ورفعها إلى اللجنة الزراعية 

 .اللبنانية المشترآة إلقرارها

تمت الموافقة وبناًء على اقتراح األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني على حضور ممثل عن   .ب 
 .مجلس رجال األعمال السوري اللبناني باجتماعات لجنة المتابعة الزراعية السورية اللبنانية المشترآة

سوري استعداده لتلبية تحريج سلسلة جبال لبنان الشرفية، وقد أبدى الجانب الاالستمرار بعمل اللجنة المكلفة ب .2
 هكتار 140 آم لتخديم مساحة 15 اللبناني بتأمين اآلليات الالزمة ومتمماتها لشق طرقات طلب الجانب

 .2004-2003والغراس الالزمة لموسم 

آغ من بذور األرز 650يم البذور المطلوبة من قبل الجانب السوري وهي أبدى الجانب اللبناني استعداده لتسل
 .والشوح

ما تزال مصلحة األبحاث العلمية الزراعية اللبنانية تقوم بأبحاثها حول الجدوى االقتصادية واالجتماعية  .3
 .2004لزراعة القطن في لبنان وستقدم تقريرها في نهاية عام 

ر اجتماع اللجنة السورية اللبنانية المشترآة إلنصاف الفالحين والحفاظ اعتماد المقترحات الواردة في محض .4
على الغطاء النباتي واستمرار عملها على أن تأخذ بعين االعتبار المواقع المماثلة في مناطق القاع وسهل 

 .عكار

 وتأمين آافة الموافقة على برنامج عمل اللجنة السورية اللبنانية المشترآة إلنتاج بذار البطاطا في لبنان .5
المستلزمات التي من شأنها إنجاح هذا المشروع لما له من أهمية استراتيجية ولمصلحة الجانبين في المجال 

 .الزراعي

االستمرار بالمشاريع البحثية المشترآة وتطويرها بالمزيد من األبحاث التطبيقية ونشر نتائجها في التقارير  .6
 .في البلدين مع اعتماد إجراء مشاهدات حقلية للمزارعينالسنوية لمؤسستي البحث العلمي الزراعي 
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7.   
 لفرقة عمل الوقاية على أن تنجز 11/3/2003 المؤرخ في على ما جاء في محضر االجتماعالموافقة   .أ 

المقترحات الواردة ضمنه خالل ثالثة أشهر من تاريخه على األآثر وتكليف فرقة عمل الوقاية بدراسة 
 . مع التربةآلية نقل الغراس والشتول

آذلك الصيغة وح الخاصة باتفاقية الحجر الصحي الزراعي ووضع المالحظات في تبادل اللوائاإلسراع   .ب 
 .الموحدة الستيراد وتداول ومراقبة المبيدات الزراعية تمهيدًا الجتماع مشترك للمناقشة وإقرار ما يلزم

يارة الجانب السوري لمناطق نشر تفعيل عمل اللجنة الخاصة بمتابعة موضوع حشرة ذبابة الدراق وز  .ج 
 .المصائد الخاصة بالحشرة في لبنان

االستمرار بإعداد دراسة الجدوى االقتصادية بشأن اقتراح التعاون في مجال استخدام تقنية الحشرات العقيمة  .8
 .ومراسلة الهيئة العربية للطاقة الذرية حول هذا الموضوع من آال الطرفين

زيادة الواضحة في حرآة تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين وتم التأآيد على أبدى الطرفان ارتياحهما لل .9
 .مراعاة الدقة في شهادة المنشأ

اجل لوضع عالطلب إلى فرق العمل واللجان التي لم تجتمع خالل الفترة السابقة عقد اجتماعات في القريب ال .10
  .برامج تنفيذية لعملها

رتي الزارعة في االجتماعات العربية والدولية وخاصًة المتعلقة التأآيد على ضرورة التنسيق بين وزا .11
  . واالجتماعي أثناء بحث قواعد المنشأ التفصيليةباجتماعات المجلس االقتصادي

 الصيد البحري وضوابطه بإنهاء أعمالها نالتأآيد على اللجنة المشترآة المكلفة بدراسة واقتراح تعديالت قواني .12
  .خهخالل ثالثة أشهر من تاري

  .التأآيد على وضع اتفاقية االعتراف المتبادل بشهادات المطابقة موضع التنفيذ .13

  :رابعًا
أبدى الجانب اللبناني استعداده لتقديم خبرته للجانب السوري في مجال مراقبة الصادرات الزراعية من   . أ

  . إلى لبنانل زيارة إطالعية لفريق فني سوريخضار وفواآه من خال

ني على الجانب السوري زيارة فريق فني لمرآز صور لتربية األعداء الحيوية الذي تم تمنى الجانب اللبنا  . ب
 .بناؤه لالستفادة من خبرته في تجهيز مثل هذه المراآز وإجراء دورات تدريبية للفنيين  والمزارعين

  الزراعة واإلصالح الزراعيوزير   األمين العام  الزراعةوزير 
  في الجمهورية العربية السورية  األعلى السوري اللبنانيللمجلس   في الجمهورية اللبنانية

  نور الدين منى الدآتور   نصري الخورياألستاذ   علي حسن خليلاألستاذ

  


