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  متخصصة حول ورشة عمل
  الخطوط التوجيهية للتكامل الزراعي

  بين سوريا ولبنان

  2004 األول نآانو 2 :  الزمان •

   دوما –دمشق  :  المكان •

   في لبنانوزارة الزراعة :  تنظيم •
   في سورياوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

  لمجلس األعلى السوري اللبنانيألمانة العامة لوا

  البرنامج
  :تــاحاالفت

  نصري الخوري. أ  آلمة أمين عام المجلس األعلى السوري اللبناني •
  الياس جوزف سكاف. م   الزراعة اللبنانيآلمة معالي وزير  •
  عادل سفر. د   السوري الزراعة واإلصالح الزراعيآلمة معالي وزير  •
  مالك يازجي. م  عرض توصيات الورشة السابقة التي انعقدت في بيروت •

   بين البلدين)النباتي والحيواني (الخطوط التوجيهية لتطوير وتنمية القطاع الزراعي: لالمحور األو

اح األسواق وبحسب                   التوقعات •  المستقبلية للمنتجات الزراعية الممكن تبادلها بين البلدين في ظل سياسة انفت
 .الميزة النسبية لإلنتاج الزراعي في آال البلدين

ساحات المزروع    • ى الم ة عل ة       المحافظ روف الحالي ل الظ ي ظ ذائي ف ن الغ أمين األم ا لت ة أو زيادته
 ....)، القمح، الشوندر، القطن، الزيتونتالبقوليا (...والمستقبلية

 .سياسات الدعم والجدوى منها •
 ....)اتات طبية وعطرية، بذور زيتيةبن(إيجاد زراعات بديلة  •
 .الفائض من بعض السلع في آال البلدينإقامة مصانع مشترآة لبعض الزراعات التصنيعية الستيعاب  •
ة            • ة التقليدي صناعية والزراعي ا      (تحقيق قيمة مضافة لبعض المنتجات ال ون، آشك، فريك وغيره زيت الزيت

 ...).من مشتقات القمح، مربيات، آبيس، رب البندورة

واني   ال(الخطوط التوجيهية للتشريعات والقوانين الالزمة للتكامل الزراعي          : المحور الثاني  اتي والحي  )نب
  بين البلدين

وم           • ا مع مفه دين ومدى توافقه استعراض القوانين واألنظمة التي تم إصدارها أو تحديثها مؤخرًا في آال البل
 .التكامل الزراعي بين البلدين

 .اقتراح التعديالت المناسبة للقوانين والتشريعات النافذة فيما يخص التكامل الزراعي بين البلدين •
اع س • ة    إتب ار أن المزرع ا واعتب ل منهم وق آ ى حق اظ عل ع الحف صنع م زارع والم ين الم دات ب ة التعاق ياس

 .والمصنع هي في نفس البلد
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ين   )النباتية والحيوانية ( هاالخطوط التوجيهية لتسويق وتبادل المنتجات الزراعية بشقي      : المحور الثالث  ب
  البلدين

 . البلدين في األسواق المحلية والخارجيةإجراءات تصريف السلع الزراعية المنتجة في آال •
 .مراآز التوضيب والتعبئة •
 ).اعتماد المواصفات القياسية(النوعية والجودة  •
 .المستندات الرسمية المطلوبة •
 .التعامالت المالية •
 ...).األسعار، األنواع، الكميات(تبادل المعلومات التسويقية  •
 . فيما بينهاتنظيم أسواق الجملة والمسالخ والتنسيق •
 .إقامة شرآات تسويقية مشترآة يطال نشاطها األسواق العربية األخرى واألوروبية •
 ...).تحسين نوعية هذه الوسائل وتنظيم عملها(وسائل نقل المنتجات الزراعية والحيوانية الطازجة  •
 .التعاون إليجاد أسواق جديدة غير تقليدية •
 . لصالح البلدينالسلع الممكن استيرادها بصورة مشترآة •

  الملخص

التنسيق والتكامل بين سوريا ولبنان من أجل صياغة علمية نهائية للخطوات            وعقدت هذه الورشة في إطار التعاون       
ة                              اط مراجع ا نق ا من آونه أتي أهميته ق التكامل الزراعي، وت اه تحقي دمًا باتج سير ق ذها لل المرحلية المفترض تنفي

   .م في االرتقاء بمستوى العالقات التبادلية الزراعية بين البلدينوارتكاز لتوجهات مستقبلية تسه

ان         بدأت ورشة العمل بكلمات عن عمق العال          ين سوريا ولبن ة ب ات التاريخي ة ا   ق ي رسمتها      إل والرؤي ستراتيجية الت
  .خوة بينهما والتي خطت آفاقًا للمستقبل وانطالقًا للحاضر لتحقيق التكامل الزراعي المنشودألمعاهدة ا

ة تحدد مسارات       ستقبلية    هذه الرؤي ة    م دول                   سورية  -لزراعة لبناني ام سلع ال ذ أم تح المناف أثر بنظام ف ة ال تت  متكامل
  .األخرى التي يقيم معها البلدان اتفاقيات تحرير التجارة

ا  ة القطاع الزراآم سائل تنمي ة وم شة الخطوط العام دن مناق دة تعتم ل جدي ة عم امج وآلي ي آال اعي ضمن برن  ف
  .  للوصول إلى نتائج سليمة صحيحةالبلدين تعتبر تسهيًال

ة    ناقشت مجموعات العمل في الورشة ثالثة محاور، وخلصت إلى عدد من التوصي      الخطوط التوجيهي ات الخاصة ب
  :وهي

  :عن طريق الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وذلك تطوير وتنمية القطاع •
  ؛عية من ناحية الموارد الطبيعية واإلنتاج والتوجهات المستقبليةالعمل على تنسيق السياسات الزرا –
  ؛دراسة أسباب عدم تصدير السلع الفائضة بين البلدين وتحليل النتائج إليجاد الحلول الالزمة –
  ؛إيجاد أساليب لدعم المنتج الزراعي مما يساعد على تطوير اإلنتاج –
ي ا – ة ف ين المراآز البحثي سيق ب اون والتن ز التع شر تعزي ة ون ة عالي ة ذات ريعي اد زراعات بديل دين واعتم لبل

  ؛األبحاث
  ؛ستراتيجية  ذات األثر االجتماعي واالقتصادي وخفض تكاليفهاإلإعطاء األهمية للزراعات ا –
 ؛وضع خطة مشترآة لتشجيع زراعة األعالف الحيوانية –
ة،            – ة والحيواني رات والمعلومات        وضع برامج وقائية مشترآة لمكافحة اآلفات واألمراض الزراعي ادل الخب  تب

  ؛في مجاالت حصاد مياه األمطار واستخداماتها
  ؛استمرار التعاون بين الخبرات الفنية المختلفة –
رامج     نهاء عمل لجنة  البرامج الوقائية وتحديد المنطقة العازلة ع         إإسراع     –  المتفق   لى الحدود والبدء بتطبيق الب

  .عليها

  :امل الزراعي النباتي والحيواني بين البلدينالتشريعات والقوانين الالزمة للتك •
  ؛فق على تحديد المعوقات اإلدارية التي تؤثر على تبادل المنتجات وإصدار تعليمات لتجاوزهاات –
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شريعات واأل إنشاء قاعدة معلومات زراعية     – ة       لكال البلدين توثق الت ة والفني ذة في المجاالت القانوني ة الناف نظم
  ؛ة الجهات ذات العالقة بالقطاع الزراعيوالتسويقية وإتاحتها لكاف

  ؛تشكيل لجان خبراء فنيين وقانونيين لوضع أطر قانونية تسهل إقامة شرآات تسويق مشترآة –
  ؛إيجاد صيغة قانونية مشترآة لتنظيم عمليات االستثمار والتعاقدات الزراعية –
سجاماً             – شراآة     تفا مع اال تحضير مشاريع قوانين متماثلة في مجال مكافحة اإلغراق ان ة ال ة واتفاقي ات الدولي ق

 بية وفض المنازعات التجارية؛ووراأل
  ؛تفاقية تسجيل األدوية واللقاحات البيطرية متابعة إجراءات إبرام ا –
  .ري في البلدينوضع مذآرة مشترآة تتضمن الخطوط العريضة لموائمة قوانين الصيد البح –

 :لحيوانيتسويق وتبادل المنتجات الزراعية بشقيها النباتي وا •
 ؛تشجيع إقامة شرآات تسويقية مشترآة للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية –
 ؛إعطاء األولوية للتكامل في مجال تصنيع المنتجات الزراعية لالستفادة من القيمة المضافة –
  ؛يةالتأآيد على توحيد إجراءات استيراد السلع المشترآة المطلوبة في البلدين خاصة المستلزمات الزراع –
  ؛متابعة إنشاء لجنة تسهيل التجارة والنقل لحل المشاآل التجارية الخاصة بتخليص البضائع ونقلها –
  ؛توحيد المواصفات والمقاييس في البلدين وتشكيل لجنة فنية لذلك –
  ؛اعتماد شرآات المراقبة العالمية في مجال الجودة في البلدين –
  ؛ًايللرقابة الصحية رسممواءمة المتطلبات الصحية واعتماد مراآز موحدة  –
اد مراآز توضيب موحدة                  تتقديم تسهيال  – سويق الخارجي وإيج  ومساعدات للحلقات الوسيطة في عمليات الت

  ؛في البلدين
  ؛ قانونية لتسليم المستحقات المالية للمصدرين في آال البلدينإيجاد حلول جذرية –
ة – ة لمراجع شكيل لجن شكاوت صاى ال رارات ال ق الق ة بتطبي سهيل  المتعلق رح إصدارها لت سياب ادرة أو المقت ن

  .السلع بين البلدين

  


