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 محضر اجتماع
   اللبنانية المشترآة -اللجنة الزراعية السورية

  3/11/2008دمشق 
   

 الزراعي في الجمهورية العربية السورية الدآتور عادل واإلصالحبناًء على دعوة آريمة من السيد وزير الزراعة 
 مرافق بزيارة إلى على رأس وفدسفر قام معالي وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية المهندس الياس سكاف 

 تم خاللها عقد اجتماع اللجنة الزراعية السورية اللبنانية 3/11/2008الجمهورية العربية السورية يوم االثنين 
 : األستاذ نصري الخوري األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني وبمشارآة السادةرالمشترآة بحضو

  :عن الجانب اللبناني
   وزارة الزراعة باإلنابةممدير عا  سمير زآريا الشامي. م
  مدير عام مصلحة األبحاث العلمية الزراعية  ل أنطون افراماميش. م
  مدير مكتب وزير الزراعة  أمين منصور فاخوري. أ
  مدير الثروة الحيوانية  نبيه عباس غوش. د
  الزراعي رئيس مصلحة التصدير واالستيراد الزراعي والحجر الصحي  شارل زرزور. م
  رئيس مصلحة المشاريع اإلنمائية   توفيق الحاجحنا. أ
  رئيس دائرة الثروة الزراعية في مصلحة زراعة الجنوب  عدنان أحمد الزين. م
  رئيس فرع وقاية النبات في مصلحة األبحاث العلمية الزراعية  إيليا إميل شويري..د

  :عن الجانب السوري
  عيمعاون وزير الزراعة واإلصالح الزرا  نبي رشيد محمد. د
   الزراعية العلميةمدير عام الهيئة العامة للبحوث  محمد وليد الطويل. د
  مدير اإلحصاء والتخطيط  محمد حسان قطنا. م
  مدير اإلنتاج النباتي  محمد عبد المعين قضماني. م
  مدير التسويق الزراعي  محمد خزمة. م
  مدير الصحة الحيوانية  زياد نمور. د
  لنباتمدير وقاية ا  عبد الحكيم محمد. د
  مدير مكتب السيد الوزير  فايز شاآوش. م
  مديرة التعاون الدولي  ضرام حقي. آ
  رئيس دائرة العالقات مع الدول العربية بمديرية التعاون الدولي  ماهر المزرزع. م

  . آما شارك في االجتماع عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني المهندس مالك يازجي

  :تبادل الكلمات الترحيبية تم ما يليوبعد التعارف و

  :أوًال
  : وتبين ما يلي2/7/2008استعراض محضر اجتماع اللجنة الزراعية السورية اللبنانية المشترآة المؤرخ في 

شكر الجانب اللبناني الجانب السوري على إعادة السماح بدخول البطاطا ذات المنشأ اللبناني إلى األسواق  −
 .اضي السورية بالترانزيتالسورية وذلك عبر األر

 .جان الفنية الرئيسية األربعة بين البلدينلتم تبادل أسماء أعضاء ال −
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  :ثانيًا
  :تم االتفاق على إعادة تسمية أعضاء لجنة المتابعة الزراعية السورية اللبنانية المشترآة من الجانبين وفق ما يلي

  الجانب اللبناني  الجانب السوري
  المدير العام للزراعة  إلصالح الزراعيمعاون وزير الزراعة وا

  مدير عام األبحاث العلمية الزراعية  مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
  مدير الثروة الزراعية  مدير اإلحصاء والتخطيط

  مدير الثروة الحيوانية  مدير اإلنتاج النباتي 
  مدير الدراسات والتنسيق  مدير اإلنتاج الحيواني

  مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية  تسويق الزراعيمدير ال
  رئيس مصلحة التصدير واالستيراد النباتي   مدير الصحة الحيوانية

  رئيس مصلحة التصدير واالستيراد الحيواني  مدير وقاية النبات
  رئيس مصلحة االقتصاد   التعاون الدوليرئيس دائرة العالقات مع الدول العربية بمديرية

  .2009وتقرر عقد اجتماعها المقبل خالل النصف الثاني من آانون الثاني 

  :ثالثًا
الطلب إلى اللجان الزراعية الرئيسية األربعة المشكلة بموجب محضر اجتماع اللجنة الزراعية السورية اللبنانية 

الجانبين، بغية تطويرها  الموقعة بين ت عقد اجتماعاتها لمراجعة االتفاقيات والبروتوآوال2/7/2008المؤرخ في 
، آما تمت الموافقة 2009 البلدين ووضع خطط عملها والبرامج الزمنية للتنفيذ لعام بينلصالح التنمية الزراعية 

 تم تحديد  فقدبالسماح لهذه اللجان الرئيسية بتشكيل لجان فنية فرعية مهمتها إعادة تفعيل آافة أوجه التعاون وعليه
  :المواعيد التالية

 .2009 خالل النصف الثاني من آانون الثاني : التكامل الزراعيلجنة −

 . في بيروت1/12/2008 :لجنة الثروة الزراعية والثروات الطبيعية −

 . في دمشق3/12/2008: لجنة البحوث العلمية الزراعية −

 .18/12/2008: لجنة الثروة الحيوانية واألسماك −

  .اجتماعاتهاوقد طلب من اللجان تبادل المقترحات قبل مواعيد 

  التبادل التجاري الزراعي بين البلدين: رابعًا
 الصادر عن 4/9/2008من الكتاب رقم بال تاريخ ) األذن المسبق -3(أشار الجانب اللبناني إلى تعارض البند 

 الكبرى وأجاب الجانب السوري بأن هناك مديرية وقاية النبات في سوريا مع تعليمات اتفاقية التجارة العربية
انين وأنظمة تمنع إلغاء إذن االستيراد وبعد التداول والمناقشة توصل المجتمعون إلى التوحيد باعتماد شهادة قو

المطابقة واعتماد المخابر الرسمية في آال البلدين على أن تدرس تفصيًال في اجتماع لجنة الثروة الزراعية 
  .انسياب السلع بين البلدينوالثروات الطبيعية القادم ووضع المقترحات المناسبة لتسهيل 

  ما يستجد من أمور: خامسًا
  :أشار الجانب اللبناني إلى المعوقات التي تواجه التبادل التجاري والمتعلقة بموضوع النقل مثل

 .الرسم المفروض على المازوت −
 .زيادة الحموالت المحورية −
 .قوافل الترفيق −
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دين فقد تقرر إحالة دراستها إلى اجتماع لجنة النقل البري المقبل باعتبار هذه األمور تابعة إلى وزارة النقل في البلو
   .والمتوقع عقده في الفترة القريبة القادمة بهدف تذليلها

  وزير الزراعة 
  اللبنانيةفي الجمهورية 

  الياس سكاف. م

  األمين العام
   للمجلس األعلى السوري اللبناني

  نصري الخوري. أ

  اإلصالح الزراعي ووزير الزراعة
  العربية السوريةفي الجمهورية 

   عادل سفر. د
 


