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    المشترآةالسورية اللبنانيةالزراعية اللجنة  محضر اجتماع
  11/12/2004 زحلة

  
انطالقًا من معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق واستمرارًا للتعاون في المجال الزراعي وتنفيذًا لتوجيهات قائدي 

سد رئيس الجمهورية العربية البلدين فخامة العماد إميل لحود رئيس الجمهورية اللبنانية وسيادة الدآتور بشار األ
السورية، وبدعوة من معالي األستاذ المهندس الياس سكاف وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية، قام السيد 
الدآتور عادل سفر وزير الزراعة واإلصالح الزراعي في الجمهورية العربية السورية بزيارة إلى الجمهورية 

 خاللها عقد اجتماع اللجنة الزراعية السورية اللبنانية المشترآة بحضور  تم11/12/2004اللبنانية يوم السبت 
  :األستاذ نصري الخوري األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني وشارك في االجتماع السادة

  :عن الجانب السوري  
 مجد جمال. د المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

 محمد زين الدين. م لزراعي واالستثمارمدير االقتصاد ا
 محمد حًسان قطنا. م مدير االحصاء والتخطيط

 عطية الهندي. م مدير مرآز السياسات الزراعية
 جورج الخوري. د مدير الصحة الحيوانية 
 محمد جمال الحجار. د مدير وقاية المزروعات

 ماهر مزرزع. م رئيس دائرة التعاون مع الدول العربية 

  :عن الجانب اللبناني  
 لويس لحود لحود. م مدير عام الزراعة

 ميشال فرام. د مدير عام األبحاث العلمية الزراعية 
 غلوريا ابو زيد .م رئيس مكتب المشروع األخضر

 خالد النجار. أ مستشار الوزير
  نجاح شمعون. م   مستشار الوزير
  فكتور ريا. م  مستشار الوزير

 طوني حايك .أ المستشار اإلعالمي
 سمير الشامي. م مدير الثروة الزراعية
 منصور آساب. د مدير الثروة الحيوانية

  حسين نصر اهللا. م مدير الدراسات والتنسيق
  شارل زرزور. م )الحجر الصحي الزراعي(من مديرية الثروة الزراعية 
  ًيرفضل اهللا من. د )الحجر الصحي البيطري(من مديرية الثروة الحيوانية 

  داهج المقداد. د )دائرة الصيد البحري(من مديرية التنمية الريفية 
  بيار نًصار. م رئيس مصلحة زراعة البقاع

  جمانه آرامة . م مقررة اللجنة

  :عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني
 مالك يازجي . م رئيس دائرة الزراعة

ش المجتمعون البنود المدرجة على جدول األعمال، وعلى ضوء المناقشة تم وبعد تبادل الكلمات الترحيبية، ناق
  :التوصل إلى
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  : أوًال
وتبادل ) 1مرفق رقم (اعتماد الصيغة الفنية المشترآة لألسس الواجب تضمينها في مشروع قانون الصيد البحري 

 بقانون وعلى أن تكون هذه الصيغ الصيغ القانونية بين الجانبين قبل إحالتها إلى الجهات التشريعية إلصدارها
   .   1/3/2005جاهزة قبل تاريخ 

  :ثانيًا
  :وتقرر) 2 مرفق رقم( الزراعية لى ملخص أعمال اللجان وفرق العملتم اإلطالع ع

  :الطلب إلى المعنيين في مجال البحوث الزراعية في البلدين .1
  .خه خالل مهلة شهر من تاري2004إعداد تقرير مشترك عن نتائج أبحاث   .أ 

  . خالل مهلة شهر من تاريخهوالبرامج الزمنية التنفيذية لها 2005وضع خطة عمل   .ب 
  .ضع مسودة مشروع االتفاق الخاص بتنمية الزراعة العضويةاإلسراع بو  .ج 
 من قبل مصلحة 2004إنجاز الدراسة االقتصادية حول زراعة القطن في البقاع وعكار قبل انتهاء عام   .د 

  . للبنانيةاألبحاث العلمية الزراعية ا
  .      التوصية بدعم المراآز البحثية الزراعية في البلدين  .ه 

على ضوء انتهاء اللجنة المشترآة المكلفة بوضع دراسة وإعداد مشروع عمل مشترك حول تأهيل مناطق  .2
  : فقد تقررونظرًا ألهميتها إلنتاج بذار البطاطا في لبنان 

لدراستها على أن تعرض على  من الوزارتين في البلدينأن تقوم اللجنة المذآورة برفع الدراسة إلى آل   .أ 
  .     جتماعها القادم إلقرارهاااللجنة الزراعية السورية اللبنانية في 

    . 2005إستمرار المشروع المشترك لعام   .ب 

3.      
 وتقديم  سابقًا على جانبي سلسلة جبال لبنان الشرقية قيام فرقة عمل الحراج بزيارة المواقع المحرجة  .أ 

  .  وإعداد خطة زمنية مستقبليةر مشترك عنهاتقري
خاصة المتعلقة و(الضرورية لذلك ستمرار بالمشروع وتأمين اإلعتمادات والمستلزمات الالتأآيد على ا  .ب 

  .)للجانب السوريبتأمين خمسة بواآير بوآلين صغيرة 

نب السوري من بحثها الموافقة عل تأجيل إنجاز اللوائح الخاصة بالحجر الصحي الزراعي لحين انتهاء الجا .4
     .ن يعقد اجتماع مشترك عند جهوزية الجانب السوريأ، على مع منظمة الفاو

السورية اللبنانية المشترآة ) المبيدات(ضرورة اجتماع لجنة األدوية الزراعية اللبنانية وفرقة عمل الوقاية  .5
بعض النصوص المتعلقة  وذلك لبحث إمكانية تعديل 2005خالل النصف األول من شهر آانون الثاني 

 ورفع تقرير بهذا الخصوص 15/9/2004 تاريخ 280/1بالصيغة الموحدة وقرار وزير الزراعة اللبناني رقم 
واستمرار التعاون القائم في ، 1/2/2005إلى اللجنة الزراعية السورية اللبنانية المشترآة في مهلة أقصاها 

  .يةمجال تحديد مدى انتشار اآلفات واألمراض النبات

  :لمعنيين في الصحة الحيوانية متابعة إنجاز ما يلي اىلإالطلب  .6
  .آم على طرفي الحدود المشترآة15المنطقة العازلة بعمق   .أ 

  .أسس مطابقة النوعية والجودة والمتابعة والمراقبة الصحية  .ب 
  .األدوية واللقاحات البيطرية  .ج 

  :تمنى الجانب السوري على الجانب اللبناني .7
  .بإنجاز إبرام اتفاقية توحيد األدوية واللقاحات البيطريةالعمل على اإلسراع   .أ 

 لتفعيل عمل اللجنة المكلفة بإنصاف ًاتمهيد  المناطق بعضإنجاز الجداول الخاصة بتداخل األراضي في  .ب 
  .الفالحين والحفاظ على الغطاء النباتي

    .التأآيد على وضع اتفاقية االعتراف المتبادل بشهادات المطابقة موضع التنفيذ .8
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 من خالل عقد ورشات عمل، وإصدار نشرات إرشادية وحلقات تفعيل التعاون في مجال اإلرشاد الزراعي .9
  .توعية مشترآة

 أعدت الصيغة المشترآة لقانون الصيد البحري بدراسة النظم والضوابط الخاصة بتربية التيقيام اللجنة  .10
  . االحياء المائية في مزارعها في البحر والمياه العذبة

  .أآيد على لجان وفرق العمل التي لم تجتمع بعد بعقد اجتماعاتها ووضع البرامج الزمنية لعملهاالت .11

  .التأآيد على  ضرورة التنسيق بين الوزارتين في االجتماعات العربية والدولية .12

  :ثالثًا
  دمشق بتاريخي فتم اإلطالع على توصيات ورشة العمل المتعلقة بالخطة التأشيرية للتكامل الزراعي المنعقدة 

  : وتقرر)3مرفق رقم  (2004 /2/12

  : من خالل3اعتماد التوصيات الواردة في المرفق رقم  .1
  .الهدفلى إجتماع فرق العمل الزراعية وتحديد اإلجراءات التنفيذية والعملية للوصول ا  .أ 

  .لنصوص الواجب تعديلها أو إصدارهاتحديد ا  .ب 

زراعية وفق اختصاصاتها توصيات من خالل فرق العمل التكليف لجنة التكامل الزراعي بمتابعة تنفيذ ال .2
  .جراءات التنفيذية والعملية واقتراح المناسبلتحديد اإل

  .جراءات الكفيلة لتنفيذ التوصياتالقتراح اإل) الرسمية والخاصة(حالة التوصيات الخاصة بالجهات األخرى إ .3

يق قامة شرآات تسوإطر القانونية لتسهيل وضع األتشكيل لجنة مشترآة من الخبراء الفنيين والقانونيين ل .4
  .يجاد صيغة قانونية مشترآة لتنظيم عمليات االستثمار والتعاقدات الزراعيةإمشترآة للمنتجات الزراعية، و

قليمية والدولية للمشارآة في الدراسة لوضع البرامج للخطة التأشيرية عرض النتائج على المنظمات اإل .5
  .للتكامل الزراعي

  :رابعًا
واإلستعانة تقرر تشكيل لجنة من اإلدارات والقطاع الخاص لصياغة برامج العمل التنفيذية للخطة التأشيرية 

  .بخبراء متخصصين للمساعدة في إعداد هذه البرامج

  : خامسًا
ان لسماح للبنجتماعي العربي لالقتصادي واب اللبناني المقدم إلى المجلس االأآد الجانب السوري تأييده لطلب الجان

  .تفاقية التيسير العربية فيما يتعلق بالقطاع الزراعيابتأجيل تطبيق بنود 

  : سادسًا
تقرر أن تقوم اللجنة المختصة بمراجعة االتفاق الثنائي لتبادل المنتجات الزراعية على ضوء التنفيذ ووضع 

  .المقترحات التي تؤمن تفعيله

 وزير الزراعة 
 في الجمهورية اللبنانية

  م األمين العا
 للمجلس األعلى السوري اللبناني

  وزير الزراعة واإلصالح الزراعي 
 في الجمهورية العربية السورية

 الدآتور عادل سفر األستاذ نصري الخوري  سكافياسلاالمهندس 
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  )3مرفق رقم (
  توصيات ورشة العمل الخاصة

    ولبنانوجيهية للتكامل الزراعي بين سوريابالخطوط الت
  2/12/2004  في دمشق بتاريخوالتي عقدت

  

  بين البلدين) النباتي والحيواني(الخطوط التوجيهية لتطوير وتنمية القطاع الزراعي : المحور األول .1

الموارد الطبيعية ـ اإلنتاج ـ التوجهات (العمل على تنسيق السياسات الزراعية بين البلدين من آافة النواحي  –
 .عقد ورشات عمل متخصصة للمعنيين بهذه المواضيع في آال البلدين، من خالل تبادل الخبرات و)المستقبلية

: مثًال(دراسة أسباب عدم تصدير السلع الفائضة بين البلدين وتحليل النتائج، لوضع المقترحات العملية لحلها،  –
 ).يات من سورياالبقول

تشجيعهم على تطوير إنتاجهم إيجاد األساليب الكفيلة لدعم المنتج الزراعي بما يحقق ريعية أفضل للمنتجين و –
 .آمًا ونوعًا

الزراعة (تعزيز التعاون والتنسيق بين المراآز البحثية في البلدين واعتماد زراعات بديلة ذات ريعية عالية  –
، )...العضوية، إدخال أصناف جديدة من أشجار مثمرة، الزراعات العلفية، النباتات الطبية، بذار البطاطا

 .ونشر نتائج األبحاث

يالء األهمية للزراعات اإلستراتيجية ذات األثر االجتماعي واالقتصادي والسعي لتخفيض تكاليفها بكافة إ –
 .األساليب الممكنة

وضع خطة مشترآة لتحفيز زراعة األعالف الحيوانية بحيث تساهم بزيادة نسب احتياجات الثروة الحيوانية  –
 .في البلدين

 .ت واألمراض على الحاصالت الزراعية والثروة الحيوانيةة مشترآة لمكافحة اآلفاوضع برامج وقائي –

تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تقانات حصاد مياه األمطار واستخداماتها الزراعية والحرجية  –
 .والرعوية

التحريج ـ المحميات الطبيعية ـ االستثمار : استمرار التعاون والتنسيق بين الخبرات الفنية المختلفة وخاصًة –
 .إنتاج الغراس ـ حماية الغابات من الحرائق وغيرها لالستفادة من الخبرات المتوفرة في البلدين اجي ـالحر

اإلسراع في إنهاء عمل لجنة البرامج الوقائية وتحديد المنطقة العازلة على طول الحدود السورية اللبنانية  –
 .2005والبدء بتطبيق البرامج في عام 

بين ) النباتي والحيواني(يهية للتشريعات والقوانين الالزمة للتكامل الزراعي  الخطوط التوج:المحور الثاني .2
  البلدين

تحديد المعوقات اإلدارية وغيرها التي تؤثر سلبًا على تبادل المنتجات وإصدار القرارات والتعليمات الالزمة  –
 .لتجاوزها

ظمة النافذة في المجاالت القانونية إنشاء قاعدة معلومات زراعية في آال البلدين لتوثيق التشريعات واألن –
 .والفنية والتسويقية وغيرها وإتاحتها لكافة الجهات ذات العالقة بالقطاع الزراعي

 :تشكيل لجان من الخبراء الفنيين والقانونيين تقوم بـ –
 .وضع األطر القانونية التي تسهل إقامة شرآات تسويق مشترآة للمنتجات الزراعية •
 . قانونية مشترآة لتنظيم عمليات االستثمار والتعاقدات الزراعيةالعمل على إيجاد صيغة •
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تحضير مشاريع قوانين متماثلة في مجال مكافحة اإلغراق انسجامًا مع اتفاقية الشراآة األوروبية  •
 .واالتفاقات الدولية األخرى

  .وضع مشروع قانون بشأن اإلجراءات المتعلقة بفض المنازعات التجارية •

 .إبرام اتفاقية توحيد قواعد تسجيل األدوية واللقاحات البيطرية من قبل الجانب اللبنانيمتابعة إجراءات  –

 ولبنان قيد ورياوضع المذآرة المشترآة المتضمنة الخطوط العريضة لمواءمة قوانين الصيد البحري في س –
 .التنفيذ واعتمادها في تعديل القوانين في آل من البلدين

  .ات والمنتجات الحيوانية بين البلدينتوحيد شروط استيراد الحيوان –

بين ) النباتي والحيواني(الخطوط التوجيهية لتسويق وتبادل المنتجات الزراعية بشقيها : المحور الثالث .3
  البلدين

تشجيع إقامة شرآات تسويقية مشترآة للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية من خالل تسهيل االستثمار في  –
ضمن شروط يتم تحديدها في إطار التكامل الزراعي من قبل الجهات (ازات تفضيلية البلدين ومنحها امتي

 .بهدف إيجاد أسواق جديدة وتحسين عمليات التصدير في آال البلدين) المعنية

إعطاء األولوية للتكامل في مجال تصنيع المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني لالستفادة من القيمة  –
الل تشجيع إقامة شرآات مشترآة أو دمج الشرآات القائمة وإقامة تحالفات إنتاجية لتعزيز المضافة، من خ

 .القدرة التنافسية للمنتجات في البلدين

التأآيد على توحيد إجراءات استيراد السلع المشترآة المطلوبة في البلدين وخاصًة مستلزمات اإلنتاج  –
 .الزراعي

للجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل في آال البلدين، والتأآيد على أهميتها متابعة المستجدات المتعلقة بإنشاء ا –
 .من حيث حل المشاآل التجارية المتعلقة بتخليص البضائع ونقلها وتخفيض آلفة هذه العمليات

 .توحيد المواصفات والمقاييس في البلدين وتشكيل لجنة فنية مشترآة للمساعدة في إنجازها –

 .اقبة العالمية في مجال الجودة في البلديناعتماد شرآات المر –

، واعتماد مراآز موحدة للرقابة الصحية من خالل مختبرات )النباتية والحيوانية(مواءمة المتطلبات الصحية  –
 .يتم اعتمادها رسميًا من قبل وزارتي الزراعة في البلدين

) الخ....نقل ـ توضيب (ويق الخارجي تقديم التسهيالت والمساعدة الالزمة للحلقات الوسيطة في عملية التس –
 . وإيجاد مراآز توضيب وتعبئة موحدة في البلدين

إيجاد حلول جذرية قانونية دائمة لتسليم المستحقات المالية للمصدرين في آال البلدين ضمن مهل زمنية  –
 .محددة

ح إصدارها لتسهيل تشكيل لجنة مشترآة لمراجعة الشكاوى المتعلقة بتطبيق القرارات الصادرة أو المقتر –
  .انسياب السلع بين البدين

 
  


