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 الملخص

شاريع ا  ة الم رًا ألهمي ذه نظ ل ه ة العم دت ورش شروع  إلانعق وريا خاصة الم ان وس ين لبن شترآة ب تراتيجية الم س
  .المشترك إلنتاج بذار البطاطا

ة أع ي بداي ي ف ة بالقطاع الزراعي ف ات المعني ين المؤسسات والهيئ اون ب ق التع ى توثي د عل م التأآي ال الورشة ت م
شت            ة الم رات ودعوة        سوريا ولبنان، آما تم التنويه إلى أهمية المشاريع الزراعي ادل الخب ا وتب زارعين   رآة بينهم  الم

 . لبلدينلالستفادة من آافة اإلمكانيات التي توفرها المؤسسات الزراعية في ا

ذار                   مناقشتها من المحاور العديدة التي تمت     ار الب ة إلآث ه المؤسسة العام ذي أعدت ذار ال  البرنامج الوطني إلآثار الب
أضحت سوريا من إحدى الدول المتقدمة  من البذور، حيث ا المعنية بتأمين حاجتهسورياهي المؤسسة الوحيدة في و

اً      وضعت دراسة تهدف إلنتا    ف .في إنتاج البطاطا   ا محلي ذار البطاط ة    ج ب ة حاجة   ال وتغطي تغناء عن       المحلي ة االس  بغي
ا جاء في إحدى            آما وضعت استيرادها في المستقبل،     ان حسب م زارعين في لبن سورية بتصرف الم  التجارب ال

  . الجلسات

ة           ه عمل ذو مخاطر عالي د  تخللت ورشة العمل مداخلة حول إدارة مشروع يتعلق بإنتاج بذار البطاطا حيث أن  وعائ
اج سيكون صعباً     وإال فإ  ،إدارته أهمية آبيرة  تكتسب   لذلك   ،مرتفع  وعرضت عدد من تجارب     .ن االستمرار باإلنت

ى        دولية في إدارة مثل هذه ال      ا في              أمشاريع، آما تم إلقاء الضوء عل يش وتطور برامجه ة التفت ة موضوع أنظم همي
انس    ث التج ن حي وير المحصول م ة تط ا بغي ذار البطاط اج ب راض إنت ن األم و م اوة والخل تم  ، والنق تعراض ف اس

ا في سوريا من           ذار البطاط ار ب محاوالت عديدة عالمية لوضع نظام تفتيش رسمي موحد، حيث عانت مشاريع إآث
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شاآل و البعض ي صعوبات الم تج  الت ذار المن صريف الب ذ وت ق بالتنفي ذا    .تتعل ي ه ر ف ادة النظ ن إع د م ذلك الب  ل
  .واالستمرارية بوتيرة فعالةالمشروع لضمان االستقرار 

عرضت محاضرة واقع زراعة البطاطا في لبنان آافة المحاور المتعلقة بهذا المحصول واقتراح وضع استراتيجية     
ة عمل              اوطنية للبطاطا تشارك فيه    ى وضع آلي ة، باإلضافة إل ة المعني ة والحكومي  آافة المؤسسات والجهات األهلي

  .ستيراد من أجل المحافظة على مصلحة المزارعين في البلدين سورية مشترآة تتعلق باال-لبنانية

وم                    ي يق ان واألبحاث الت استعرض في إحدى فعاليات الورشة واقع األمراض الفيروسية والبكتيرية المنتشرة في لبن
ال ذا المج ا ه شمندر،عليه ا وال ة البطاط ي مجال زراع ي تمت وخاصة ف ارات الت ائج االختب ون ، وعرضت نت  آ

اني           الزراعة ؤثر             ، اللبنانية تحتل موقعًا ال يستهان به في النشاط االقتصادي اللبن ات أساسية ت ك يوجد معوق ع ذل  وم
ة  اج والنوعي ي اإلنت دن ف ى ت ؤدي إل اج الزراعي وت دم اإلنت ى تق ذه .عل ة طرق ضبط ه ى أهمي د عل م التأآي ا ت  آم

ذ             ي تب ود الت ذا الموضوع،            األمراض وخصوصًا الفيروسية منها مع اإلشارة إلى الجه لها الجهات الرسمية حول ه
ا في                        اطق زراعة البطاط شار وتصيب معظم من د واسعة االنت ي تع ة الت ى معالجة األمراض البكتيري باإلضافة إل

  .العالم

شملت أعمال الورشة جوالت ميدانية على حقول البطاطا والشمندر السكري ومعامل التصنيع الزراعي باإلضافة 
  .لمناطق المقترحة إلنتاج بذار البطاطا في لبنانإلى زيارة عدد من ا


