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  الندوة االقتصادية األولى
 العالقات االقتصادية السورية اللبنانية

 "الواقع واآلفاق"

 1996تشرين الثاني  19-18: الزمان •

 دمشق ـ آلية االقتصاد: المكان •

 آلية االقتصاد في جامعة دمشق: تنظيم •
 آلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال في الجامعة اللبنانية

 األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

 1996 تشرين الثاني 18ـج برنام

 :االفتتــاح
 محمد مرعشلي. د ةآلمة عميد آلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال في الجامعة اللبناني •
 علي الخضر. د آلمة عميد آلية االقتصاد بجامعة دمشق •

 

 محمد مرعشلي.  د:رئيس الجلسة    :الجلسة األولى
ادي       • ل االقتص ى التكام ا عل ي وآثاره ادي العرب ل االقتص كاليات التكام إش

 السوري اللبناني
 
 عصام خوري. د

 محمد دياب. د والعوائق التي تعترضهالتكتل االقتصادي العربي ـ موجبات قيامه  •
 

 علي الخضر.  د:رئيس الجلسة    :الجلسة الثانية
ة السورية            • ات اللبناني ة ـ دراسة في االتفاقي التكامل االقتصادي وأطره النظري

 استنادًا للمعنى النظري والعملي للتكامل االقتصادي
 
 زآريا فواز. د

 مصطفى العبد اهللا. د  اللبنانيةتاريخ العالقات االقتصادية السورية •

 1996 تشرين الثاني 19ـج برنام

 حسين بدران.  د:رئيس الجلسة    :الجلسة الثالثة
 مطانيوس حبيب. د تنسيق السياسات الزراعية والتكامل بين سوريا ولبنان •
 فضل اهللا سراج. د أهمية ودور القطاع المصرفي في مجال التكامل •

 

 نزيه رعد.  د:رئيس الجلسة    :الجلسة الرابعة
 عبد اهللا رزق. د العمالة بين سوريا ولبنان بين الواقع التشريعي والحاجة االقتصادية •
اق في إطار التنسيق والتكامل السوري                  • العمالة السورية اللبنانية، الواقع واآلف

 اللبناني 
 
 سعيد النابلسي. د

 

 د الرحيم بوادقجيعب.  د:رئيس الجلسة    :الجلسة الخامسة
ة والشراآة المتوسطية ة واللبنانية تجاه الشرق أوسطيتنسيق السياسات السوري •

 وأثره على التكامل السوري اللبناني
 
 عارف دليلة. د

 السيدة نهاد دمشقية السياحة وأهميتها في التكامل االقتصادي السوري اللبناني •
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 الملخص

دف تحق   ادية به دوة االقتص ت الن ع       أقيم ى جمي وريا عل ان وس ين لبن ودة ب ات المعق ب االتفاقي اون بموج ق التع ي
 .األصعدة األآاديمية والعلمية، لتبادل الخبرات وإقامة الندوات وإجراء البحوث العلمية لما فيه مصلحة البلدين

والً                     ًة وق لوآًا وممارس ان س ين سوريا ولبن ًال، من     أآدت آلمات افتتاح الندوة على تجسيد  التعاون األخوي ب  وعم
خالل التعاون القائم وبشكل دائم في الميادين العلمية، ووضع برامج عمل مشترآة وطموحة في مجال البحوث                      

قيقين           ق التكامل        . العلمية المشترآة والملتقيات لمعالجة القضايا االقتصادية التي تهم البلدين الش ى تحقي والعمل عل
ة                  الهادئ المدروس الذي يحقق المصالح المشترآ       د حتمي دين تؤآ ربط البل ي ت ة الت ا، ألن المقومات التاريخي ة لهم

دأت                        دو قصيرة إذا ب ة وصعبة ولكن المسيرة تغ التواصل والتنسيق لتحقيق هذا التكامل، ورغم أن الطريق طويل
 .بخطوات صحيحة وثابتة مع التأآيد أن إرادة الشعوب المؤمنة بقضاياها البد أن تنتصر

دو   ي الن ل ف ات العم ق      جلس ات تعمي ه، متطلب ث مفهوم ن حي ي م ادي العرب ل االقتص ت موضوع التكام ة تناول
ة                 ة البيني . أواصره، موجبات قيامه، المعوقات التي تعترض قيامه والعقبات التي اعترضت تطوير التجارة العربي

ه  إضافًة إلى أهمية التعاون االقتصادي السوري اللبناني آنموذج ونواة للتكامل العربي وخطوة ها          ة باتجاه ذا  . م ه
التعاون يساهم في تطوير القدرة اإلنتاجية للبلدين، يعزز موقعهما ويكون مدخًال إلرساء قواعد نهضة اقتصادية                   

دين  ال البل تقبلية لك ا،     . مس ة بأبعاده ة مختلف ل تاريخي ي مراح ة ف ورية اللبناني ات الس اريخ العالق تعرض ت م اس ث
موضوع تنسيق  . الوحدة  وصوًال إلى معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق       واالتفاقيات التي انبثقت عنها ومحاوالت      

دين في إطار           السياسات الزراعية والتكامل االقتصادي السوري اللبناني، تم فيه بحث خصائص الزراعة في البل
ة                        ان بخطى هادئ ين سوريا ولبن ة ب ات في تنسيق السياسات الزراعي  التكامل االقتصادي، وضرورة تجاوز العقب

اء        ل األعب ة ودور      . ومستمرة ومتطورة بحيث تصل إلى غايتها بأسرع ما يمكن وبأق ى أهمي اء الضوء عل م إلق وت
ة          ات وتنمي ام للمؤسس رفي اله ويلي المص دور التم الل ال ن خ ل م ة التكام ي عملي ي ف رفي العرب اع المص القط

د االقتصاد العربي لمواجهة التغيرات العالمية التي ال يمكن التكهن بنتائ    دوة موضوع     . جها بع ات الن وتابعت فعالي
ة                         ذة والجاذب اني، العوامل الناب ى االقتصاد اللبن اني وعل العمالة السورية في لبنان، تأثيرها على سوق العمل اللبن
ع والظروف                         ة الواق ة، لرؤي اني وقضايا التشغيل والبطال لهذه العمالة بعد عرض سريع لسمات سوق العمل اللبن

ة في سوريا وقضايا           . لعمالة السورية إلى لبنان   التي تأتي فيها ا    وى العامل ع السكان والق باإلضافة إلى دراسة واق
بعد ذلك تم البحث في تنسيق السياسات تجاه الشرق أوسطية والمتوسطية وتأثيره على التكامل السوري        . التشغيل
 انعكاسات إيجابية متعددة على اقتصاديات    وأخيرُا تناولت  دور السياحة وأهميتها في التكامل بما لها من          . اللبناني

ة                      دين والعجل آل من لبنان وسوريا وآون التكامل السياحي سيشكل العجلة المكملة للتنمية االقتصادية في آال البل
 .الدافعة لعملية التكامل الشامل

 


