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 ندوة 
 المتغيرات الدولية 

 وانعكاساتها على االقتصادین اللبناني والسوري

 2002 أيار 17-16: الزمان •

  فندق البوريفاج– الرملة البيضاء -بيروت : المكان •

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

 مانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني بالتعاون مع األ

 رئيس الجامعة اللبنانية: رعایة •

 2002 أیار 16برنامــج 

 :االفتتــاح
  نصر اهللا نصر اهللا. د ابراهيم قبيسي. آلمة ممثل رئيس الجامعة اللبنانية د •
 طارق الخير. د آلمة عميد آلية االقتصاد في جامعة دمشق •

 

                       على االقتصادین السوري واللبنانيالمنظمات والتكتالت االقتصادیة الدولية وتأثيرها    :الجلسة األولى
 طارق الخير. د: رئيس الجلسة

 بشير المر. د  تأثير منظمة التجارة العالمية على االقتصادين اللبناني والسوري •
 غسان شلوق. د ين اللبناني والسوري تأثير الشراآة األوروبية المتوسطية على االقتصاد •
 معتز نعيم. د     العالقات االقتصادية السورية األوروبية •
ي     • وري ف اني الس اون اللبن ى التع ة عل تالت االقتصادية الدولي اس التك انعك

 إطار العمل العربي المشترك
 
   عصام خوري. د

 عكاس المتغيرات المالية والنقدیةان   :الجلسة الثانية
 فضل اهللا یخني. د: يس الجلسةرئ 

 حسن صالح. د  عجز الموازنة العامة في لبنان وتقييم التصحيح المالي •
رات         • ل المتغي ي ظ ورية ف ي س الي ف ز الم د العج ادية لتزاي ار االقتص األث

 االقتصادية الدولية
 
 علي آنعان. د

 لخالقجعفر عبد ا. د تراآم الدين العام اللبناني، المشكلة، المسؤولية والحل •
اني             • ى االقتصادين اللبن اليورو في مواجهة الدوالر وأبعاده االستراتيجية عل

 والسوري
 
 ناظم حمادة. د

 سعيد النابلسي. د التأمين في سورية •
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 2002 أیار 17برنامــج 

 تفعيل العالقات االقتصادیة اللبنانية السوریة   :الجلسة الثالثة
 علي آنعان. د: رئيس الجلسة

 عبد اهللا رزق. د  قات االقتصادية اللبنانية السورية، الواقع والتحدياتالعال •
 سمير طنوس. د الضريبة على القيمة المضافة وأثرها على التبادل التجاري بين البلدين •
 غسان إبراهيم. د    تفعيل التنسيق الصناعي بين سورية ولبنان •
 ب آليبآلي.  د مستقبل التنمية الصناعية بين لبنان وسوريا •
 آامل آالآش. د تفعيل العالقات اللبنانية السورية في مجال القطاع الزراعي •
ات                • ى العالق ا عل تحسين وتطوير التشريعات االقتصادية في سورية وأثره

 السورية اللبنانية
 
 مصطفى عبد اهللا الكفري. د

 الملخص

التعاون المشترك بين الجامعات اللبنانية والسورية،     عقدت الندوة في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين  بناءًا على            
 .لطرح إشكاالت اقتصادية ووضع تصور لمواجهة التحديات في مطلع األلفية الثالثة في ضوء المصلحة المشترآة

ا،          ادية بينهم ات االقتص ل العالق رورة تفعي ان وض وريا ولبن ين س اون ب ة التع ى أهمي ارت إل اح أش ات االفتت آلم
ا،       ومالمسة هذه    ينها وتعميقه ا لتحس العالقات بموضوعية وإرادة، حيث تفرض ضرورة العالقات النظرة النقدية له

ن خالل     ي م ع العرب ا المجتم ي يتعرض له ديات الت ي ظل التح ترك، ف ي المش ل العرب واة العم وين ن ن أجل تك م
دول            ذوبان         التكتالت االقتصادية الدولية، ألن المجريات العالمية واإلقليمية بينت أن ال ة معرضة لل  الصغيرة العادي

ات      ورة المعلوم ة وث ا المعرف ز بتكنولوجي ذي يتمي ر ال ذا العص ي ه ات، ف ل اإلمكاني لح بك وي المتس ام الق أم
انيين والسو        . واالتصاالت احثين اللبن ين الب رات والحوار ب ى تسليط      آما أن تبادل الخب ريين يساعد في الوصول إل

 .الضوء بشكل علمي وعملي على المتغيرات الدولية وانعكاساتها على اقتصاد البلدين

وري،     اني والس ى االقتصادين اللبن ة عل ارة العالمي ة التج أثير منظم ول ت دة مواضيع ح ت ع دوة تناول ات الن فعالي
ة        ذه المنظم ة     . وأهمية انضمام البلدين إلى ه دمت رؤي ة المتوسطية مع آل من سوريا          وق ة للشراآة األوربي تحليلي

ان        وانعكاس التكتالت   . ولبنان بسلبياتها وإيجابياتها، وعرضت الجوانب التاريخية للشراآة وخلفيات االتفاق مع لبن
ة التجارة الح                    ة منطق رة االقتصادية الدولية على التعاون اللبناني السوري في إطار العمل العربي المشترك، وأهمي

ق    ات التطبي م معوق تعراض أه ع اس رى م ة الكب يتها   . العربي ورية بخصوص ادية الس ات االقتص وعرضت العالق
آما تناولت موضوع عجز الموازنة العامة في . وتميزها، وناقشت موضوع التامين، وآثار العجز المائي في سوريا

ه ام في دين الع راآم ال ان وت ة . لبن ات اللبناني رًا موضوع العالق ا، وضرورة وأخي ي تواجهه السورية والتحديات الت
ة    ة واإلقليمي رات والظروف العالمي ذه المتغي ي ظل ه ي ف ى أساس علم اول موضوعها عل ورية . تن ة الس والعالق

ي آال  ة وللسياسات ف رات الهيكلي دة للتغي ائج البعي ا تتحدد بالنت ا إنم ائم حالي دد بالق د ال تتح ق البعي ي األف ة ف اللبناني
ادل             البلدين، لل  تثمار المشترك والمتب م عرضت مفصًال      . وصول إلى تحالف سوري لبناني مستدام ينطلق من االس ث

 .واقع االقتصاد في آل من سوريا ولبنان والعوائق التي ال تزال قائمة في العالقات االقتصادية بين البلدين

 : في ختام الندوة صدرت عدة توصيات أآدت على
ي اق    - ي ف الح الهيكل رورة اإلص ع         ض اءًا للواق ة بن ات المنتج ى القطاع ز عل اه الترآي دين باتج اديات البل تص

 والعالقات المتبادلة بينهما؛ 
ة           - اميل العربي ذب الرس ة، وج اميل المحلي ى الرس اظ عل م للحف تثماري المالئ اخ االس أمين المن ى ت ل عل العم

 واألجنبية؛ 
 مات والتكتالت االقتصادية القائمة؛ تهيئة البنى االقتصادية المالئمة للدخول والتفاعل مع المنظ -
دين    - ين البل ة ب اري وتطوير العالق ادل التج ه التب ي وج ي تقف ف ة الت ات اإلداري ل المعوق ة آ ى إزال ل عل العم

 الشقيقين؛ 
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البدء بإقامة دراسات ميدانية تحت إشراف األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني، لمعالجة آافة أنواع               -
 ا يخدم تنفيذ االتفاقيات المعقودة بين البلدين؛ المعوقات بم

 الترآيز على قاعدة التخصص اإلنتاجي بين البلدين تمهيدًا للتكامل االقتصادي بينهما؛  -
 تفعيل العمل المؤسساتي في العالقات االقتصادية بين البلدين؛  -
 جديدة لمصلحة البلدين؛  والخروج من دائرة التنافس باتجاه إيجاد أسواق ،إقامة المشاريع المشترآة -
 الترآيز على االستثمارات في القطاعات المنتجة، والتي تتوافر فيها إمكانيات التطوير؛  -
 إزالة العوائق الضريبية التي ما زالت تقيد حرآة األشخاص والبضائع؛  -
 توحيد معابر الحدود والنقل والمواصالت؛  -
 ن لما لها من تأثير على النمو االقتصادي؛ إعطاء أهمية للسيطرة على العجز في موازنتي البلدي -
 مواجهة المديونية بخطوات متكاملة سياسيًا واقتصاديًا؛  -
ة    - ة العام ى المالي ابي عل اس إيج ن انعك ذلك م ا ل ام الضرائبي، لم ة النظ ة الضريبية وتطوير بني ز العدال تعزي

 .ومستويات المعيشة
 


