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 ندوة 
 العولمة وآثارها االقتصادية على الدول النامية
 وخصوصًا على االقتصادين اللبناني والسوري

 1999 نيسان 16-15: الزمان •

  فندق الكارلتون–بيروت : المكان •

 آلية االقتصاد وإدارة األعمال في الجامعة اللبنانية: تنظيم •
 بالتعاون مع آلية االقتصاد في جامعة دمشق

 سيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبنانيبالتن

 أسعد دياب. درئيس الجامعة اللبنانية : رعاية •

 1999 آذار 14برنامــج 

 :االفتتــاح
 عبد الهادي يموت. د آلمة عميد آلية العلوم االقتصادیة وإدارة األعمال  •
 علي الخضر. د آلمة عميد آلية االقتصادي في جامعة دمشق •
 أسعد دياب. د لمة رئيس الجامعة اللبنانيةآ •

 

  آثار العولمة على القطاعات اإلنتاجية في لبنان وسوريا  :المحور األول
 زآريا فواز العولمة وأثرها على القطاع الزراعي اللبناني •
 جعفر عبد الخالق العولمة وأثرها على القطاع الصناعي اللبناني •
 مصطفى عبد اهللا اعة والزراعة في سوریاالعولمة وأثرها على قطاعي الصن •
 محمد شعيب العولمة وأثرها على االقتصاد اللبناني •

 

  آثار العولمة على القطاع المصرفي والمالي في لبنان وسوريا  :المحور الثاني
 أماليا عازوري العولمة والتشریعات الخاصة في القطاع المالي اللبنانية •
 محمد جباعي نان في ظل العولمة مستقبل صناعة التأمين في لب •
 يوسف صيداني المحاسبة بين الحاجات المحلية والتحوالت العالمية  •
 علي آنعان العولمة وأثرها على النظام المصرفي في سوریا •

 1999 آذار 15برنامــج 

 العولمة ومحددات سوق العمل  : المحور الثالث
 غسان شلوق )مقارنة بين لبنان وسوریا(وقعات  وقائع وت–العولمة وأثرها على اليد العاملة  •
 معتز نعيم العولمة وأثرها على سوق العمل في سوریا •
 مفيد قطيش العولمة وأثرها على محددات سوق العمل في آوریا الجنوبية •
 آليب آليب العولمة وأثرها على العمالة في بلدان جنوبي شرق آسيا •

 

 قتصادية في لبنان وسوريا العولمة والحرية اال  :المحور الرابع
 ألبير داغر العولمة ومنطقة التجارة الحرة بين لبنان وسوریا •
 عصام خوري اآلثار االقتصادیة للشراآة السوریة األوروبية في إطار العولمة وتحدیاتها  •
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 عبد الرزاق شربجي أین یقع آل من لبنان وسوریا على مؤشرات الحریة االقتصادیة •
 فضل سراج لي وأثره على االقتصاد اللبناني والسوري صندوق النقد الدو •
 عبد اهللا رزق منظمة التجارة الدولية وأثرها على قطاع التجارة اللبناني •

 الملخص

ار     أقيم المؤتمر   ة آث ا ومعرف بهدف محاولة معرفة آثار العولمة على الدول الصناعية الحدیثة واالستفادة من تجاربه
 .يقينالعولمة على البلدین الشق

د دخل عصر                  الم ق ادة تشكيل االقتصاد، ویظهر أن الع اه إع أهمية المؤتمر تأتي في ظل ظروف تحول العالم باتج
ام   الم أم الي الع اره، بالت أى عن آث ون بمن رة األرضية أن تك ى الك ة عل ن ألي منطق ذي ال یمك وني ال االقتصاد الك

 .راتيجية اإلنتاج العالميمرحلة انتقالية من استراتيجية اإلنتاج الوطني إلى است

ة                              م تعریف العولم اني، حيث ت ى االقتصاد اللبن ة عل أثير العولم ؤتمر ت ي عرضت في الم من المواضيع الهامة الت
د السير                      ة عن أقلم أو المواجه ى الت ي عل اني المحل ة االقتصاد اللبن ا هي طاق د، م المي الجدی وفلسفتها في النظام الع

ة،  ب العولم ة     برآ رات الكلي راءة المؤش ق ق ن طری اني ع اع االقتصادي اللبن ى القط ة عل أثيرات العولم ة ت دراس
ادیة  ة االقتص رات الجزئي ات      . والمؤش توى السياس ى مس ون عل ة فتك أقلم أو المواجه تراتيجية للت دائل االس ا الب أم

ة العربي         ى مستوى المنطق ا االقتصادیة والتصحيح وعلى مستوى المنشآت والمؤسسات وعل وفي موضوع   . ة آله
يئات                      ر، حسنات وس ي تواجه سياسة التحری تحریر تجارة الخدمات المالية عدا التأمين، تم استعراض التحدیات الت

ة أو أي  . تحریر التجارة المالية والوضع الحالي لتحریر هذه التجارة    آما أن انضمام لبنان إلى منظمة التجارة الدولي
د من                    اتفاقية اقتصادیة دولية أخرى، ال     ذلك الب ه االقتصادیة ل  یمكن أن یمر دون أن یتعرض إلى خسائر بسبب بنيت

جملة تدابير داخلية، بدءًا من إعادة هيكلة االقتصاد نحو تدعيم القطاعات االنتاجية والتدقيق في أي قطاعات تحقق                    
ة ى ا . التنمي لبية عل ة والس ار االیجابي ه من الصعوبة إدراك اآلث ى أن ة وخلص بحث آخر إل اني نتيج القتصاد اللبن

 .االنضمام إلى منظمة التجارة الدولية

ادل الحر من حيث   ة التب ة بمنطق ائع المتعلق ه عرض الوق م في ة ت رة السوریة اللبناني ارة الح ة التج موضوع منطق
ة،                     ة للتكتالت االقليمي ات المحدث ى المقارب تناد إل ة وباالس ة التقليدی أدوات النظری ا ب  عرض  ظروف نشأتها، تعریفه

ا      ه               . آفاقها والمهمات المطروحة أمامه ى أن ة االقتصادي، إل ى مؤشر الحری ان عل ع سوریا ولبن وخلص بحث موق
ة السياسية                       ة عن الحری ة االقتصادیة المختلف یجب أن نكون أقویاء حتى نتعامل مع العولمة وذلك عن طریق الحری

 .والمدنية

ادة ترتيب    أهمية موضوع العولمة بالنسبة إلى سوریا یأتي من          ا إع آونها جزء من العالم الثالث، لذلك یتوجب عليه
ة  ة القادم رات االقتصادیة واالجتماعي زة للتغي ون رآي ي یك ا المصرفي آ ل  . نظامه ات العم ي اتجاه تم البحث ف ف

ع المصرفية والقروض واالدخار،                   ة الودائ الي، المصرف المرآزي والمصارف المتخصصة، بني المصرفي الح
ل   تقبل                النقد والتس ة والمصارف والتضخم والمشاآل والصعوبات وتحدیات المس ة الدول ا أن سوق     . يف، مدیوني آم

دة ناتجة عن                ره بسبب عوامل عدی العمل في سوریا البد أن یتعرض آلثار عولمة االقتصاد بشكل مختلف عن غي
ة سوف یعمل عل             رة االقتصادات المعولم اع معدالت   خصوصيته، أي أن إلحاق االقتصاد السوري في دائ ى ارتف

و                     . البطالة اته، نم ع االقتصاد السوري وتطور سياس وبالنسبة إلى قطاعي الزراعة والصناعة فقد تم البحث في واق
حيح    راءات التص ات وإج اص، سياس اع الخ ة (القط ة العولم ة    )بدای ات الزراعي ى القطاع ات عل ة الغ ر اتفاقي ، أث

 .   والصناعية، وآيفية مواجهة عولمة االقتصاد

ة یتطلب                        ي یفرضها نظام العولم ة التحدیات الت عرض موضوع الشراآة األوربية السوریة انطالقًا من أن مواجه
ه    وده وأنظمت ن بن د م ي العدی ق ف ه ینطل ة ألن ات العولم راآة إحدى بواب م، ومشروع الش رار سياسي مالئ اذ ق اتخ

ة الشراآة،          تم في هذه المحاضرة     . ویتكامل مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية      استعراض أهم سمات مشروع اتفاقي
لبية            ار الس ارة، اآلث ر التج ة لتحری ات العام ددة، المتطلب رة مح ة لفت روف معين ة ظ ة لمواجه راءات الوقائي اإلج

 .واإلیجابية المتوقعة لتنفيذ االتفاقية

 


