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 ورشة عمل متخصصة 
 حول التكامل الزراعي بين لبنان وسوريا

 2004 آانون الثاني 5: الزمان •

 بيروت: المكان •

 وزارة الزراعة في الجمهوریة اللبنانية: تنظيم •
 وزارة الزراعة في الجمهوریة العربية السوریة
 األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

 صادي واالجتماعي في لبنانالمجلس االقت: رعاية •

 برنامج ال

   :االفتتــاح
 روجيه نسناس. أ آلمة رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي •
 علي حسن خليل. أ معالي وزیر الزراعة اللبنانيآلمة  •

 :المحاور
 عرض للمنجزات الخاصة بالتعاون الزراعي بين سوریا ولبنان •

 ) األعلى السوري اللبنانياألمانة العامة للمجلس  (مالك يازجي. م

 عرض التفاقيات التبادل الزراعي العربي •
  )وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في سوریا رئيس قسم الدراسات االقتصادیة في( محمد خزمة. م
 )مدیر الثروة الزراعية في وزارة الزراعة اللبنانية(سمير الشامي . م

 لزراعي السوري اللبنانيعرض موجز للدراسة المشترآة حول التكامل ا •
  )وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في سوریا مدیر مرآز السياسات الزراعية في( عطية الهندي. م
 )مدیر الثروة الزراعية في وزارة الزراعة اللبنانية(هنادي جعفر . م

 أهمية إنشاء شرآات تسویقية وتصنيعية مشترآة •
 )اعي في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في سوریامدیر االقتصاد الزر(محمد زين الدين . م

 مناقشة المحاور ضمن مجموعات عمل •

 عرض نتائج عمل المجموعات وإصدار التوصيات •

  الملخص

تج         دخول المن ات ل ط واآللي دف وضع الخط ان به وریا ولبن ين س ي ب ل الزراع ول التكام ل ح ة العم ت ورش أقيم
 .اق الخارجية والترآيز على تبادل المنتجات الزراعية بين البلدینالزراعي السوري واللبناني إلى األسو

و                            وازن والتكامل والنم ى قواعد الت اون والتنسيق عل امج التع ى تطویر برن ال الورشة عل أآدت آلمات افتتاح أعم
و   عوامل التكامل      سوریا في اتجاه السوق المشترآة العربية وأنه آلما تشابكت األیدي ترسخت           و لبنانلصالح   والنم

الم                 .االقتصادي ة     ، إن انعقاد هذه الندوة ليس ترفًا بل حاجة ملحة في ظل المتغيرات على مستوى الع  فمنطق العولم
وانفتاح األسواق وتحدیات مثل هذا األمر یفرض البحث عما یمتن الصلة بين األقطار وتوحيد جهودها وأطرها في                
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ل              مواجهة حجم هذا التحدي الكبير، آما أن ندوة التك         ى المستوى الزراعي ب امل هذه تؤسس لعالقات ليست فقط عل
 .على آافة المستویات

ان " وریا ولبن ين س اون الزراعي ب اع  "عرض المنجزات الخاصة للتع ل القط ث یمث دوة حي ال الن ة أعم ان بدای  آ
ذلي            ى ت ل عل عدة والعم ف األص ى مختل ه عل ق تكامل ل تحقي ن أج عي م تم الس ي ی ات الت م القطاع ي أه ل الزراع

 .الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذه وإیجاد الحلول المالئمة لذلك

ة           "اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى     "وفي إطار     تم عرض إتفاقية إطالق حریة تبادل المنتجات الزراعي
ة،                 رار إنشاء السوق العربي دءَا من ق ان ب ر             بين سوریا ولبن ة التجارة الحرة بأسسها وقواعدها وتحری ة منطق إقام

االتفاقيات الثنائية في إطار البرنامج  التبادل التجاري بين الدول األطراف فيها وآخر التطورات في قطاع الزراعة،       
 . التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة

اج        "الشرآات التسویقية المتخصصة  " في الندوة موضوع     إحدى أوراق العمل  تناولت   ع اإلنت  وأهمية إقامتها من واق
اج الزراعي، م اإلنت ًة  بحج واردات السوریة مقارن ه بتطورات الصادرات وال باب انخفاض  وتطوره ومقارنت أس

 .    متطلبات التسویق الحدیثوالتصدیر 

ا  ل"أم اون والتكام ات التع ترآة حول اتجاه تقبلية "الدراسة المش ارات المس د المس ى تحدی دفت إل ي ه ة  الت لزراع
ة                              ذلك، حال ان التوسع ب تثمارها وإمك دین وأسلوب اس ة في البل وارد الطبيعي د تناولت الم ة فق ة متكامل سوریة لبناني

دین، لمحة موجزة       االنفتاح والتسویق واالستهالك للسلع الزراعية المختلفة،      اقتصادیة إنتاج السلع الزراعية في البل
ة واألور     ة ومدى مناف    وعن الزراعة العربي دین،     بي تها لمنتجات البل ة             س م السلع الزراعي اج أه بية إلنت زات النس المي

 .لية اإلفادة من هذه الميزاتآو

   :صدرت في ختام ورشة العمل مجموعة من التوصيات حول
ة: أوًال ن ناحي ة م ار والفاآه ادل الخض ویق وتب ة،:  تس مية المطلوب تندات الرس ودة، المس ة والج ادل  النوعي تب

ة  ویقية،المعلومات التس  ة، إقام ردة، تنظيم أسواق الجمل ل المنتجات الطازجة والمب ائل نق ة، وس امالت المالي المع
 .شرآات تسویقية مشترآة، مراآز التوضيب والتعبئة

ة           : ثانيًا ة من ناحي ادل المنتجات الحيواني ة              :  تسویق وتب ة والمراقب ة والجودة والمتابع ة للنوعي وضع أسس المطابق
دین،            لحيوانية،الصحية للمنتجات ا   اد الشهادات    التأآيد على ضرورة مكافحة األمراض المنتشرة في آال البل اعتم

ة، استكمال تحدیث                  الصحية البيطریة الموحدة آمرجع رسمي معتمد، العمل على تشجيع زراعة األعالف الحيواني
ة،       دات العلفي ة والمزی ات البيطری ة واللقاح ة باألدوی وانين الخاص ة والق ة    إقا األنظم ترآة خاص ارض مش ة مع م

 .بالمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني

ا        : التوجه المستقبلي لبعض الزراعات من ناحية : ًالثثا دین فيم ين البل ة ب ين السياسات الزراعي العمل على التنسيق ب
 .یخص زراعة الزیتون وزراعة النباتات الطبية والعطریة

  .تقنيات حصاد مياه األمطار و تبادل الخبرات: ية حصاد مياه األمطار من ناح: رابعًا

وي،            : زیادة الرقعة الحراجية والمثمرة من ناحية      :خامسًا وع الحي ة التن إدارة المشاتل، تشجيع السياحة البيئية وحمای
 .مواءمة قانون الصيد البحري، تحریج سلسلة لبنان الشرقية والقرى الحدودیة


