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 محضر اجتماع
  اللجنة الزراعية السورية اللبنانية المشترآة

  2/7/2008 دمشق
   

لعربية السورية الدآتور عادل بناًء على دعوة آريمة من السيد وزير الزراعة واإلصالح الزراعي في الجمهورية ا
مرافق بزيارة إلى  معالي وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية الدآتور طالل الساحلي على رأس وفد مسفر قا

 تم خاللها عقد اجتماع اللجنة الزراعية السورية اللبنانية 2/7/2008الجمهورية العربية السورية يوم األربعاء 
  :المشترآة بحضور األستاذ نصري الخوري األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني وبمشارآة السادة

  :اللبنانيعن الجانب 
  ام وزارة الزراعة باإلنابةمدير ع  سمير الشامي. م
   رئيس مجلس إدارة مصلحة األبحاث العلمية الزراعية-مدير عام  ميشال فرام. د
  مستشار معالي الوزير  حسين سويد. أ
  مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية  شادي مهنا. د
  مدير الثروة الحيوانية  نبيه غوش. د
  راد الزراعيرئيس مصلحة التصدير واالستي  شارل زرزور. م
  رئيس مصلحة التصدير واالستيراد الحيواني  جورج فرام. م
  مهندس وقاية في مصلحة األبحاث العلمية الزراعية  اآلنسة سهير الزمار. م
  مهندس وقاية في مصلحة األبحاث العلمية الزراعية  فؤاد جريجيري. م
  رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع  جورج صقر. أ

  :ريالسوعن الجانب 
  معاون وزير الزراعة واإلصالح الزراعي  نبي رشيد محمد. د
  مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  طويلمحمد وليد . 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
  مدير وقاية النبات  عبد الحكيم محمد. د
  مدير مكتب السيد الوزير  أحمد معال. م
  مديرة التعاون الدولي   حقيضرام. أ
  رئيس دائرة العالقات مع الدول العربية بمديرية التعاون الدولي  مزرزعالماهر . م

  السوري اللبناني المهندس مالك يازجيآما شارك في االجتماع عن األمانة العامة للمجلس األعلى 

  :وبعد التعارف وتبادل الكلمات الترحيبية تم ما يلي

  :أوًال
 ومحضر اجتماع فرقة عمل الوقاية 12/12/2005تم استعراض محضر اجتماع اللجنة الزراعية المؤرخ في 

والتقرير عن  16/4/2007 و2/4/2007يل المؤرخين في  ومحضري اجتماع فرقة عمل الخ28/10/2007المؤرخ في 
  .8/11/2006اجتماع فرقة عمل الحراج المؤرخ في 

  :ثانيًا
 :تم االطالع على جدول األعمال المقترح وتمت الموافقة عليه، وبنتيجة الدراسة والمناقشة تم التوصل إلى ما يلي
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 تصدير البطاطا اللبنانية إلى سوريا وإجراءات مرور البطاطا بالترانزيت .1
 :طا اللبنانية إلى سورياتصدير البطا  .أ 

 لوضع آلية عمل 15/7/2008يوم الثالثاء  :يعقد اجتماع أول مشترك في مديرية وقاية النبات في سوريا
مشترآة لعمل المختبرات والكشف والفحوصات التي تحقق مراقبة إنتاج البطاطا وفق القوانين الحجرية في 

آل من الجانبين مسودة آللية عمل مناسبة لبحثها في االجتماع المذآور أعاله وعلى أن البلدين على أن يضع 
 اللبناني بأسماء فريقي - السورياألعلى تنجز هذه اللجنة عملها خالل شهر وستوافى األمانة العامة للمجلس

  .العمل من الجانبين خالل أسبوع من تاريخه

 :إجراءات مرور البطاطا بالترانزيت  .ب 
جانب اللبناني مرور البطاطا بالترانزيت عبر األراضي السورية بالشاحنات المشدرة والمرصصة طلب ال

 ورفض أي شاحنة مخالفة لهذه الشروط، ووافق الجانب السوري على طلب الجانب اللبناني بشكل جيد
رية  السويبالسماح للشاحنات المحملة بالبطاطا المشدرة والمرصصة بشكل جيد بالمرور عبر األراض

   .مباشرة

 التبادل التجاري الزراعي بين البلدين .2
أعرب الجانبان عن ارتياحهما لحرآة تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين وبدون معوقات تذآر آما أعربا عن 
رغبتهما باستمرار تطوير التبادل التجاري وبما يتناسب مع فتح أسواق جديدة في آال البلدين لزيادة التكامل في 

 .جال تصدير المنتجات الزراعيةم

 إعادة دور اللجان الفنية المشترآة بما فيها البحوث الزراعية .3
 :اعتماد اللجان الزراعية المشترآة الرئيسية وفق ما يلي  .أ 

 لجنة الثروة الزراعية والثروات الطبيعية −
 لجنة الثروة الحيوانية واألسماك −
 لجنة البحوث العلمية الزراعية −
 لزراعيلجنة التكامل ا −

 :يحدد االجتماع األول خالل شهر من تاريخه  .ب 
 .توافى األمانة العامة بأسماء آل جانب من هذه اللجان خالل أسبوعين من تاريخه −
  . ويحدد من خاللها خطة العمل والبرنامج الزمني للتنفيذ2009 -2008تضع هذه اللجان خطة عملها لعامي  −

 مواضيع أخرى .4
المنفذة في مجال الوقاية من مرض أنفلونزا الطيور واإلجراءات الصحية لباقي استعرض الجانبان النشاطات 

 .قطعان الثروة الحيوانية بشكل عام

أبديا ارتياحهما لإلجراءات الفنية المنفذة في آال البلدين واتفقا على تبادل المعلومات الوبائية في مجال الصحة 
ا في إجراءات الحجر البيطري وتنفيذ برامج زمنية موحدة الحيوانية وتفعيل األنشطة في هذا القطاع وال سيم

 على أن تناقش خالل اجتماع لجنة الثروة للتحصين الوقائي في المناطق الحدودية وتسجيل األدوية البيطرية
  .الحيوانية الذي يحدد موعده الحقًا

  وزير الزراعة 
  اللبنانيةفي الجمهورية 

  طالل الساحلي. د

  األمين العام 
   األعلى السوري اللبنانيللمجلس

  نصري الخوري .أ

   واإلصالح الزراعي وزير الزراعة
  العربية السوريةفي الجمهورية 

   عادل سفر. د
  


