
 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

 
  1/3     النباتي والحيواني الزراعة بشقيها التبروتوآول تعاون في مجا

  بروتوآول خاص بالتعاون
  في مجاالت الزراعة بشقيها النباتي والحيواني

  بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية
    

إن الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وانطالقًا مما نصت عليه معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق 
  .والتعاون في المجال الزراعيالسورية اللبنانية واتفاق التنسيق 

ـ اللبنانية المشترآة الذي عقد في دمشق بتاريخ   اجتماع اللجنة الزراعية السوريةواستنادًا إلى محاضر
19/2/1994.  

  وإلى رغبتهما المشترآة في استمرار وتعزيز التنسيق والتعاون في المجاالت الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، 

  :ياتفقتا على ما يل

  في مجال البحوث العلمية الزراعية: أوًال

  :في مجال بحوث اإلنتاج النباتي. 1
  :الجانب السوري

  :يمكن تزويد الجانب اللبناني حسب طلبه بما يلي
  .أصناف محسنة ومبشرة من محاصيل القمح، الشعير، العدس، الحمص، الفول،  الذرة الصفراء، البصل −
  .س المثمرة، اللوز، التفاح، الكرز، العنب، الدراق، الزيتونأصول أقالم مطاعيم من مختلف الغرا −

 :الجانب اللبناني
  :يمكن تزويد الجانب السوري حسب طلبه بما يلي

  .بذور األصناف المحسنة من المحاصيل الحقلية والخضار المختلفة −
  .والحمضياتغراس مثمرة من أصناف األفوآادو والجوز والبكان وأصناف التفاح الحديثة وأصناف الكرز  −

  :في مجال بحوث اإلنتاج الحيواني. 2
  .تبادل العروق المحلية المحسنة لذآور األبقار واألغنام والماعز −

  :البحوث المشترآة. 3
تنفيذ بحوث مشترآة حول اآلفات واألمراض المنتشرة في البلدين خاصة في مجال المكافحة الحيوية  −

  .للحشرات واألمراض والنيماتودا وحافرات الخشب

  :الزيارات االطالعية والدورات التدريبية القصيرة. 4
 :الجانب السوري

  :يمكن تقديم الخبرة للجانب اللبناني حسب طلبه في المجاالت التالية

استقبال  باحثين من مراآز البحوث اللبنانية لالطالع على تجارب تربية الحبوب والبقوليات الغذائية  −
  .العلمية الزراعيةوالشوندر السكري في مراآز البحوث 

  .استقبال وفود لالطالع على نشاطات البحوث في مجال وقاية النبات −
  .استقبال باحثين للتعرف على تجارب المبيدات العشبية ومعقمات البذار −
  .استقبال باحثين للتعرف على تجارب المبيدات الفطرية ضمن البيوت البالستيكية −
 .ت الحشرية واالآاروسيةاستقبال باحثين للتعرف على تجارب المبيدا −

 



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

 
  2/3     النباتي والحيواني الزراعة بشقيها التبروتوآول تعاون في مجا

  :الجانب اللبناني
  :يمكن تقديم الخبرة للجانب السوري حسب طلبه في المجاالت التالية

استقبال باحثين من مراآز البحوث السورية لإلطالع على نشاطات تخزين وتصنيع العنب والبطاطا  −
  .والحمضيات وحفظ الخضار والفواآه في لبنان

  :الت التاليةتبادل الخبرات في المجا. 5
  .الطاقات البديلة في تدفئة البيوت البالستيكية وترشيد هذه الطاقات −
  .تحسين السالالت المحلية لعروق الثروة الحيوانية −
  .تحسين القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية الستخدامها في تغذية الحيوان −

  :تبادل المطبوعات والمنشورات. 6
حوث الزراعية المتعلقة بالمعامالت الزراعية ومحاصيل فول الصويا ـ ارسال تقارير علمية حول نتائج الب −

  .الشوندر السكري ـ عباد الشمس
تبادل المطبوعات والمنشورات ونتائج البحوث والمعلومات الدورية حول اآلفات واألمراض التي تصيب  −

  .المحاصيل الزراعية في آال البلدين

  في مجال التشجير المثمر: ثانيًا

 : الجانب السوري
  :يمكن تزويد الجانب اللبناني حسب حاجته من

  .أنواع الغراس المثمرة الجيدة المنتجة لدى مراآز إنتاج الغراس −
  .أصول أنواع األشجار المثمرة المختلفة −
  .الخبرة والدراسات الالزمة عن مواقع التشجير واألحزمة الخضراء −
  .يات التطعيم في مراآز إنتاج الغراستدريب بعض الكوادر الفنية اللبنانية على عمل −

 : الجانب اللبناني
  :يمكن تزويد الجانب السوري حسب حاجته من

األصول الوراثية لبعض أنواع الغراس المثمرة ال سيما التفاحيات والحمضيات والجوز إلدخالها مراآز إنتاج  −
  .الغراس السورية

  .برة الجانب اللبناني في هذا المجالفسائل الموز وخاصة المالئمة للزراعة المحمية وآذلك خ −

  .تبادل الخبرات في مجال استصالح األراضي للتشجير

  في مجال التحريج والغابات: ثالثًا

 :الجانب السوري
  .يمكن تلبية متطلبات الجانب اللبناني من مختلف أنواع الغراس الحراجية السورية والبذور

 :الجانب اللبناني
  :سب طلبه في مجاالتيمكن تزويد الجانب السوري ح

  .تربية وإآثار األرز وتأمين بذور وغراس األرز الالزمة والخبراء المختصين في هذا المجال −
استنبات بذور اللذاب وتأمين البذور الالزمة إلحياء الغابات المتدهورة لشجرة اللذاب  والخبراء المختصين  −

  .في هذا المجال



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

 
  3/3     النباتي والحيواني الزراعة بشقيها التبروتوآول تعاون في مجا

الالزمة منها، وتأمين الكميات الالزمة من بذور الصنوبرى السالالت المحسنة من الحور وتأمين العقل  −
  .الثمرى

  :النشاطات المشترآة
  .إنشاء غابة مشترآة في المواقع الحدودية باسم غابة الشهيد باسل األسد −
  .التعاون في مجال تشجير المناطق السياحية لتشجيع النشاط السياحي وتبادل الخبرات −
الحدودية لمنع تهريب األخشاب والفحم وآذلك منع رعي الغابات من تشكيل دوريات مشترآة في المناطق  −

  .قبل الماعز لوقف تدهورها

  في مجال اإلنتاج الحيواني: رابعًا

التعاون في نشر وتعميم التلقيح االصطناعي لألبقار في البلدين من خالل تدريب الكوادر الفنية فيهما على   .أ 
  .يةأعمال التلقيح االصطناعي والرعاية التناسل

  :التعاون وتبادل الخبرات في  .ب 
  .سباقات الخيول −
  .مكافحة الصيد الجائر لألسماك وآذلك الصيد بالوسائل الممنوعة −

  .من سوريا ولبنان) األبقار ـ الماعز ـ األغنام(تشكيل دوريات مشترآة لمنع تهريب الحيوانات   .ج 

   خامسًا

ن وبإشراف اللجنة الزراعية السورية اللبنانية يتم تنفيذ هذا البروتوآول من قبل الجهات المختصة في البلدي
  .المشترآة

  .وعلى نسختين باللغة العربية 1994 نيسان 7 الموافق 1414 شوال 26حرر ووقع 

  عن الجمهورية العربية السورية  عن الجمهورية اللبنانية

  األستاذ أسعد مصطفى  عادل قرطاس. د

  وزير الزراعة واإلصالح الزراعي  وزير الزراعة

  


