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 1/1     19/8/1998 االقتصادية واالجتماعية  الشؤونجنةلملخص اجتماع  

   اجتماعملخص
  قتصادية واالجتماعية اال الشؤونلجنة

   حول تطوير العالقات الزراعية
  19/8/1998 دمشق

  

  : حضرهًامشترآ ًا في دمشق اجتماع19/8/1998عقد بتاريخ 

  : اللبنانيعن الجانب 
 رئيس مجلس الوزراء السيد رفيق الحريري
  وزير الزراعة   السيد شوقي فاخوري

  :السوريعن الجانب 
  رئيس مجلس الوزراء د المهندس محمود الزعبيالسي

  نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات  السيد رشيد أختريني
 نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية السيد الدآتور سليم ياسين

 وزير االقتصاد والتجارة الخارجية السيد الدآتور محمد العمادي
  زير الماليةو السيد الدآتور محمد خالد المهايني

 وزير الزراعة واإلصالح الزراعي السيد أسعد مصطفى
  وزير اإلعالم السيد الدآتور محمد سلمان

  وزير الدولة لشؤون التخطيط  السيد الدآتور عبد الرحيم السبيعي

  .آما حضر االجتماع األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني نصري الخوري

ول العالقات االقتصادية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها في ظل معاهدة وجرى الحديث خالل االجتماع ح
  .األخوة والتعاون والتنسيق واالتفاقات المنبثقة عنها

ومن ثم تطرق البحث إلى الموضوع الزراعي وسبل تطوير العالقات الزراعية وتنميتها، وتم على ضوء ذلك 
 اع اإلنتاج الزراعي في آل من سورينية المشترآة حول واقاستعراض الدراسة التي أعدت من قبل اللجنة الف

ولبنان، ومدى آفايته لالستهالك المحلي في آل من البلدين الشقيقين، والفائض المتاح للتصدير، وأفضل السبل 
، ومن ثم استعراض عام لالقتراحات والخالصات التي توصلت إليها ورقة العمل يات تصدير مشترآةلمعللقيام ب

  .هذه ومدى إمكانية المباشرة بتطبيقها

آما جرى التطرق بشكل خاص إلى اإلمكانات المتاحة إلطالق حرية تبادل السلع الزراعية الوطنية المنشأ بشكل 
وعلى ضوء هذه المناقشات وأهمية . رآة للبلدينيوفر مصلحة المنتجين والمستهلكين ويحقق المصلحة المشت

المقترحات المطروحة في إطار ورقة العمل وعلى ضوء إعالن الجانب السوري جاهزيته إلطالق حرية تبادل 
 15السلع الزراعية واستعداده لألخذ بكل ما ورد في الدراسة من اقتراحات ، اقترح الجانب اللبناني أن يعطى مهلة 

ه المقترحات وتقديم تصور نهائي حول آيفية تنفيذها مرحليًا بشكل يؤمن المصلحة المشترآة يومًا لدراسة هذ
 وقد وافق الجانب السوري على ذلك وتقرر أن يصار إلى عقد اجتماع ،ويؤدي إلى التكامل الزراعي بين البلدين

  .يتم تحديد موعده الحقًا

  األمين العام                           
             


