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  اتفاقية 
  حول توحيد قواعد ترخيص واستيراد األدوية واللقاحات البيطرية 

  حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية بين
  

ا وزارة          إن  سورية وتمثله ة ال ة العربي ة الجمهوري ة وحكوم ا وزارة الزراع ة وتمثله ة اللبناني ة الجمهوري حكوم
، وانطالقًا من الروابط األخوية المميزة المعبر   )الطرفان(والمشار إليهما فيما بعد بـ      الزراعة واإلصالح الزراعي،    

اريخ      شق بت ي دم ة ف سيق الموقع اون والتن وة والتع دة األخ ي معاه ا ف ز  22/5/1991عنه ي تعزي ا ف ًة منهم ، ورغب
  بيطرية، وتطوير التعاون الثنائي في مجال توحيد قواعد ترخيص واستيراد األدوية واللقاحات ال

  :اتفقتا على ما يلي

  :المادة األولى
ه في                          ًا المسجل والمرخص والموافق علي تج محلي ة المن دوائي البيطري أو اللقاحات البيطري اعتبار المستحضر ال

  .إحدى وزارتي الزراعة اللبنانية أو السورية مسجًال ومرخصًا ومعد محليًا في البلد اآلخر

  :المادة الثانية
وي                    يتبادل الطرفان  ي تحت ميًا والت ة المرخصة رس ة المحلي ة واللقاحات البيطري  الجداول الرسمية المتضمنة األدوي

  :على المعلومات التالية

  .اسم المعمل المصنع للمستحضر البيطري .1
  .اسم المستحضر البيطري والشكل الصيدالني .2
  .الترآيب الكيميائي للمادة األولية والسواغات .3
  .عالجاالستطباب ونوع الحيوان الم .4
  .التأثيرات الجانبية .5
  .أشكال العبوات المرخصة وسعتها .6
  .فترات السحب .7
  .رقم ترخيص المعمل وتاريخه .8
 .رقم وتاريخ ترخيص المستحضر .9

  :المادة الثالثة
  :يتبادل الطرفان

  .المعلومات المتوفرة لديهما عن األدوية البيطرية الممنوعة عالميًا .1

  .لمعتمدة لديهما لتحليل األدوية البيطرية وطرق التحليل الموافق عليهاالمعلومات الفنية حول المخابر النوعية ا .2

دة     .3 المعلومات الفنية حول قواعد تسجيل األدوية واللقاحات البيطرية المستوردة األجنبية المنشأ والطرق المعتم
ابر المسجلة والمست               حضرات  لتسجيلها، ويزود أحد الطرفين الطرف اآلخر بأسماء المعامل والشرآات والمخ

  .التي يتم تسجيلها فنيًا وعدد هذه المستحضرات ورقم وتاريخ تسجيلها

  :المادة الرابعة
د اآلخر إن          ابر البل يتم تحليل المواد األولية والمستحضرات البيطرية المتعذر تحليلها في أحد مخابر البلدين في مخ

  .رغب في ذلك
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  :المادة الخامسة
اد       يتم اعتماد الئحة موحدة في آال البل       ة واعتم ة البيطري دين تتضمن المواد الفعالة األولية الداخلة في ترآيب األدوي

الئحة موحدة للمواد المساعدة الداخلة في ترآيب األدوية البيطرية الممنوع استخدامها وإعالم الطرف اآلخر عن                    
  .آل تعديل يطرأ على هذه اللوائح

  :المادة السادسة
د                       يسمح لمستوردي األدوية البيطرية ف      ميًا في البل شأ المسجلة رس ة المن ة الوطني تيراد األدوي دين باس ي آل من البل

  .اآلخر مباشرًة وفق القوانين واألنظمة المعتمدة لدى البلد المستورد

  :المادة السابعة
ة ممنوعة                      ة بيطري واد طبي و أو م  يسمح بتبادل المزيدات العلفية بين البلدين والتي ال يدخل في ترآيبها منشطات نم
وائح والمعلومات                       ان الل ادل الطرف ى أن يتب ة المتخصصة عل ات العلمي ة أو الهيئ من قبل منظمات أو اتحادات دولي

  .الخاصة بذلك

  :المادة الثامنة
األدوية واللقاحات البيطرية   في حال حدوث جائحة مرضية طارئة يقوم آل طرف بمساعدة الطرف اآلخر بإمداده ب             
  .المسجلة والمرخصة في حال عدم توفرها لدى أحد الطرفين وتوفرها لدى الطرف اآلخر

  :المادة التاسعة
يعمل الطرفان بعد إبرام هذه االتفاقية على متابعة توحيد قواعد تسجيل ومراقبة الجودة لألدوية واللقاحات البيطرية                

  .صنيع المحلي في آال البلدينوالمواد األولية المستوردة للت

  :المادة العاشرة
ه أحد الطرفين الطرف                          .1 م بموجب ذي يعل اني ال تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بداية من تاريخ تلقي اإلشعار الث

اريخ  دين بت ين البل ة ب ة الموقع ا، وتحل محل االتفاقي ة للمصادقة عليه ام اإلجراءات الداخلي ًا بإتم اآلخر خطي
  . دمشق في2/7/2003

دة                .2 ًا لم ا تلقائي دد العمل به دين ويم يعمل بهذه االتفاقية لمدة ثالث سنوات من تاريخ اعتمادها رسميًا في آال البل
  .مماثلة

يمكن تعديل هذه االتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل التعديالت المتفق عليها حيز التنفيذ طبقًا لإلجراءات الواردة       .3
  .بالفقرة األولى من هذه المادة

ى              .4 ة للمجلس األعل يمكن لكل طرف إشعار الطرف اآلخر برغبته بإنهاء العمل بهذه االتفاقية عبر األمانة العام
ذا                                الغ ه اريخ إب ة أشهر من ت د انقضاء ثالث ة عن ذه االتفاقي ة ينتهي العمل به ذه الحال اللبناني السوري وفي ه

 .اإلشعار إلى الطرف اآلخر

ا نفس          18/7/2010 بتاريخ حررت ووقعت هذه االتفاقية في دمشق    ة لكل منه ة العربي سخ أصلية باللغ ى ثالث ن  عل
  . الحجة القانونية

  عن حكومة الجمهورية اللبنانية
 وزير الزراعة

  الدآتور حسين الحاج حسن

  عن حكومة الجمهورية العربية السورية
 وزير الزراعة واإلصالح الزراعي

  الدآتور عادل سفر
   


