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 محضر اجتماع
  اللجنة الوزارية السورية اللبنانية المشترآة للسياحة 

  10/1/2011بيروت 
    

ة                         سياحة في الجمهوري ر ال سيد وزي ام ال ود ق بدعوة من معالي وزير السياحة في الجمهورية اللبنانية السيد فادي عب
ى رأس وف   ان عل ى لبن ارة إل ة بزي ا القلع عد اهللا آغ دآتور س سورية ال ة ال ة العربي اع للجن د اجتم ث عق ق حي د مراف

اريخ         ام للمجلس     10/1/2011السياحية الوزارية السورية اللبنانية المشترآة بت ين الع ى  بحضور األم سوري  األعل  ال
ي                ريم عل د الك اللبناني األستاذ نصري الخوري وسعادة سفير الجمهورية العربية السورية في لبنان األستاذ علي عب

  : السادةآما حضر االجتماع آل من

  :عن الجانب السوري
  معاون وزير السياحة  السيد مهند آلش

  مدير عام هيئة التدريب السياحي والفندقي  الدآتور بسام األحمد
  مدير إدارة التطوير والتسويق السياحي  السيد بسام بارسيك

  مدير إدارة االستثمار السياحي  المهندس هيثم الزرقاوي
  ق السياحيمديرة التسوي  المهندسة بانة تميم

  مديرة الخدمات السياحية  المهندسة رمزية أوطه باشي
  مديرة التعاون الدولي  المهندسة إيمان أباظة
  من مديرية التعاون الدولية  السيدة باسمة الهزاع

  :عن الجانب اللبناني
  مدير عام الشؤون السياحية   سردوكندىالسيدة 

  مستشار وزير السياحة  األستاذ ميشال حبيس
  مستشار وزير السياحة  امز بو نادراألستاذ ر

  مستشار وزير السياحة  األستاذ جوزف حيمري
  رئيس مصلحة اإلنماء السياحي ورئيس مصلحة استثمار األماآن األثرية  السيدة منى فارس
  رئيس مصلحة الضابطة السياحية  السيد أمين ذبيان 

  رئيس مصلحة األبحاث والدراسات  المهندسة جمانة آبريت
  رئيس مصلحة الديوان   آنعانالسيد سمير

  رئيس مصلحة التجهيز  السيد جان آلود نصار 
  رئيس مصلحة االستثمار  المهندسة خديجة المقدم

  رئيس دائرة العالقات العامة في الخارج  السيد أحمد الوزان

ائرة آما حضر عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني الدآتور عبد الناصر جمال الدين رئيس د
  .السياحة

في بداية االجتماع رحب معالي وزير السياحة اللبناني بالسيد وزير السياحة السوري والوفد المرافق في بلدهم 
الثاني لبنان مؤآدًا على أهمية االستمرار في عقد االجتماعات المشترآة والتنسيق في مختلف المجاالت التي من 

ن البلدين في المجال السياحي وفي تطوير هذا التعاون وعلى ضرورة شأنها أن تفعل عملية التعاون والتنسيق بي
 في إطار اجتماعات اللجنة الوزارية واللجان تقراراالعمل على وضع برامج زمنية لتنفيذ ما يتم اتخاذه من 

  .المشترآة األخرى
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ال والضيافة مؤآدًا بدوره شكر السيد وزير السياحة السوري معالي وزير السياحة اللبناني على حسن االستقب
 مما نصت عليه معاهدة األخوة والتعاون انطالقًا الدائم على تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين احرص سوري

والتنسيق واتفاق التعاون السياحي مؤآدًا على ضرورة السير قدمًا في تعميق التعاون الثنائي وعلى ضرورة توحيد 
  .نتديات السياحية العربية واإلقليمية والدوليةالمواقف في مختلف االجتماعات والم

وبعد ذلك تكلم األمين العام شاآرًا الجميع على تعاونهم متمنيًا أن يصار إلى تفعيل عملية التعاون والتنسيق بين 
البلدين في مختلف المجاالت األمر الذي يصب في مسيرة التكامل المشترآة مقترحًا المباشرة بمناقشة مشروع 

  .عمال المقترح لهذا االجتماعجدول األ

  :بعد ذلك باشر المجتمعون بمناقشة مشروع جدول األعمال حيث تم التوصل إلى ما يلي

  تشكيل اللجان المشترآة: أوًال

  :تم االتفاق على تشكيلها على الشكل التالي: اللجنة الوزارية السياحية المشترآة  .أ 

  عن الجانب اللبناني  عن الجانب السوري
  معالي وزير السياحة  ر السياحةالسيد وزي

  مدير عام الشؤون السياحية  السيد معاون وزير السياحة
  رئيس مصلحة اإلنماء السياحي السيد مدير عام هيئة التدريب السياحي والفندقي

  رئيس مصلحة األبحاث والدراسات والتوثيق  مدير إدارة التطوير والتسويق السياحي
  صلحة االستثماررئيس م  مدير إدارة االستثمار

وتحديد مهامها بإصدار القرارات الهادفة إلى إنماء التعاون الثنائي على أن تعقد اجتماعًا دوريًا آل ستة أشهر 
بالتناوب في إحدى البلدين وآلما دعت الحاجة بناًء على اتفاق الطرفين وبالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس 

  .األعلى السوري اللبناني

  :تم االتفاق على تشكيلها على الشكل التالي: عة المشترآةلجنة المتاب  .ب 

  :عن الجانب اللبناني  :عن الجانب السوري
  مدير عام الشؤون السياحية  السيد معاون وزير السياحة

  رئيس مصلحة اإلنماء السياحي  مدير إدارة التطوير والتسويق السياحي
  ت والتوثيقرئيس مصلحة األبحاث والدراسا  مديرة التعاون الدولي

  رئيس دائرة العالقات العامة في الخارج   دائرة العالقات العربيةرئيس

 توصيات اللجان الفنية قبتنسيوتحديد مهامها بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية السياحية المشترآة آما تقوم 
تضي الضرورة في المختصة وبرفع المقترحات إلى اللجنة الوزارية إلقرارها وتجتمع هذه اللجنة عندما تق

المكان الذي يتم االتفاق عليه ولها أن تعقد اجتماعات مع اللجان الفرعية الفنية المختصة آلما دعت الحاجة 
  .وبالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

 :اللجان الفنية المشترآة  .ج 

  :لجنة التسويق والترويج واإلعالم السياحي المشترك .1

  :عن الجانب اللبناني  :السوريعن الجانب 
  رئيس مصلحة اإلنماء السياحي  مدير إدارة التطوير والتسويق السياحي

  رئيس دائرة اإلنتاج والنشر   التسويق السياحيمدير
  رئيس دائرة العالقات العامة في الخارج  مدير الترويج السياحي

  االختصاصابات السياحية حسب ممثلين عن النقاالختصاص عن اتحاد غرف السياحة حسب ينممثل
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  :مهامها
 آإقليم سياحي واحد في اوضع خطة ترويجية وبرامج تنفيذية للترويج والتسويق المشترآة للبنان وسوري .1

وتحديد متطلبات هذا المحور بالتنسيق مع العاملين في القطاع . المغتربات والمقاصد السياحية البعيدة
  .ردن وترآياالسياحي في البلدين وإمكانية ضم األ

تحديد برنامج زمني ومكاني إلقامة الفعاليات من معارض وأسواق وأسابيع وليالي سياحية مشترآة أو  .2
وتبادل المشارآة في المناسبات السياحية التي تقام في البلدين وتنسيق المواقف . منفردة في الخارج

 .وتوحيدها بينهما في المؤتمرات السياحية الدولية

 المسارات الدينية والتاريخية المشترآة وتحديد الشرآات المختصة في هذا النوع من دراسة مجموعة من .3
دين لغرض القيام بتخطيط وتنفيذ متطلبات هذا المحور ووضع خطة زمنية ومكانية لالسياحة في آال الب

 .لتبادل المجموعات السياحية الدينية وعرض برامج سياحية مشترآة

المية السياحية الثنائية وتصوير أفالم مشترآة آمقصد سياحي واحد التي إصدار المطبوعات والمواد اإلع .4
 .تبرز المعالم السياحية والحضارية المشترآة للبلدين

 سوري مشترك وإعداد فيلم سياحي ـة سياحية للبلدين معًا ووضع تقويم سياحي لبناني طإصدار خار .5
 .مشترك عن المعالم السياحية والحضارية في البلدين

 . األساليب المناسبة لإلعالم السياحي المشترك ووسائل تنفيذهتحديد .6

 .تنظيم حمالت إعالمية سياحية مشترآة لترويج المعالم والمقومات السياحية لكال البلدين .7

ومات اإلعالمية حول التكامل السياحي في البلدين وعناصر الجذب إعداد البنية الالزمة لتوفير المعل .8
 .السياحي والخدمات والتسهيالت السياحية واإلمكانيات وإتاحتها للجهات اإلعالمية الداخلية والخارجية

  :لجنة النقل والخدمات والتسهيالت السياحية .2

  عن الجانب اللبناني  عن الجانب السوري
  رئيس مصلحة الضابطة السياحية  ياحيمدير إدارة االستثمار الس
  رئيس مصلحة التجهيز السياحي  مدير الخدمات السياحية

  رئيس دائرة وآاالت السفر واألدالء  ممثل عن شرآة الطيران السورية
  ممثل عن المديرية العامة لألمن العام  ممثل عن وزارة النقل 

  جماركممثل عن المديرية العامة لل  ممثل عن الهجرة والجوازات
  ممثل عن وزارة النقل  ممثل عن وزارة المالية

  ممثل عن وزارة المالية  ممثل عن مديرية الجمارك العامة
  ممثل عن طيران الشرق األوسطاالختصاص ممثلين عن اتحاد غرف السياحة حسب

  الختصاصا احسب ممثلين عن النقابات السياحية  )شعبة مكاتب السياحة والسفر(

  :مهامها
  . بين البلدينوانسيابها لمنح امتيازات أآبر لتنشيط الحرآة السياحية السعي .1

تحديد األمور اإلجرائية المتعلقة بموضوع تسهيل اإلجراءات على المعابر الحدودية في إطار البرنامج  .2
 .التكاملي السياحي

 .الهاوضع الترتيبات الالزمة إلقامة مراآز استعالمات مشترآة في الدول األخرى ومتابعة أعم .3

تنظيم ورش عمل تضم القطاع السياحي الخاص في البلدين والنقل والداخلية بهدف تحديد التسهيالت  .4
 .واء المجموعات السياحية وتحديد المعوقات ووضع الحلول الالزمة لهاإالالزمة لدخول وتنقل و
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 .الطرفانإنشاء مكاتب استعالمات سياحية مشترآة على الحدود المشترآة وفق آلية يتفق عليها  .5

 .تسهيل منح سمات الدخول للمجموعات السياحية القادمة لزيارة البلدين ضمن برامج مشترآة .6

 .التعاون المشترك بين خطوط الطيران لتسيير رحالت منتظمة جوية بين البلدين بأسعار منخفضة .7

 .إعداد دليل سياحي مشترك للخدمات السياحية في البلدين .8

النقل السياحي والفنادق والمطاعم الفعالة لوضع برامج سياحية مشترآة تحديد شرآات السياحة والسفر و .9
. لتسويق المنتج السياحي للبلدين في أهم البلدان المصدرة للسياح ودراسة األسعار التشجيعية الممكنة

 . المشتركالتسويقوتنظيم اجتماع نصف سنوي بينها لتحديد متطلبات 

  :لجنة التدريب وتأهيل الموارد البشرية .3

  عن الجانب اللبناني  عن الجانب السوري
  رئيس مصلحة األبحاث والدراسات والتوثيق  مدير عام هيئة التدريب السياحي والفندقي
  رئيس مصلحة الديوان  لتدريب السياحي والفندقيلمدير التدريب والتأهيل في الهيئة العامة 

  ممثل عن الكليات السياحية  مدير الموارد البشرية

  :مهامها
 مختلفة لتبادل الخبرات المشترآة وبهدف اإلطالع اختصاصاتنظيم زيارة سنوية لكل جانب وضمن ت .1

والتشاور في مختلف مجاالت العمل السياحي في البلدين السيما في مجال اإلحصاءات السياحية، الترويج 
ج السياحي ومجال والتسويق السياحي، اإلعالم السياحي، تنظيم المعارض، السياحة الثقافية، جودة المنت

وإدارة الفنادق والمنشآت السياحية وتطوير . اإلشراف على تنفيذ المشاريع السياحية بمختلف أنواعه
المنشآت السياحية بعد وضعها في الخدمة بما فيه تأهيل الكوادر وإعداد برامج التدريب للعاملين في 

  .المنشآت السياحية

 .الء السياحيين في البلدينإقامة دورات تدريبية سريعة ومتتابعة لألد .2

إقامة دورات تدريبية مشترآة وبالتعاون مع الجهات المعنية للعناصر ذات العالقة باستقبال السياح في  .3
 )... جمارك، موظفو استقبال، أدالءأمن عام،(المعابر الحدودية 

 .الجهات المعنيةإمكانية تبادل المنح الدراسية والتدريبية للطلبة من آال البلدين بعد التنسيق مع  .4

تبادل أنظمة ومناهج التدريب والتأهيل السياحي والفندقي المطبقة والسعي للتوصل إلى قواعد موحدة في  .5
 .البلدين بالتنسيق مع الجهات المعنية

 .التعاون بين الجامعات والمعاهد والمدارس ومراآز التدريب السياحي والفندقي في البلدين .6

 البلدين والتنسيق معها، لقبول خريجي مراآز التدريب السياحي والفندقي السعي لدى الجهات المعنية في .7
الراغبين بإآمال تحصيلهم العالي في الجامعات والمعاهد العليا للتعليم السياحي، إلآمال دراستهم 

 .األآاديمية مع احتساب فترة دراستهم في معاهد التدريب السياحي والفندقي

  :لجنة االستثمار السياحي .4

  عن الجانب اللبناني  جانب السوريعن ال
  رئيس مصلحة االستثمار   السياحياالستثمارمدير إدارة 

  رئيس مصلحة األبحاث والدراسات والتوثيق  مدير المشاريع السياحية
  رئيس دائرة الدراسات الفنية والتنفيذ  مدير المنشآت السياحية
  ثرية مصلحة استثمار األماآن األ-مهندس  مدير الجودة السياحية



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

                                                                     

 20115/5      /10/01محضر اجتماع اللجنة الوزارية السورية اللبنانية المشترآة للسياحة 

  الجهاز الفني ـ مهندس  مدير التخطيط السياحي
  االختصاصممثل عن النقابات السياحية حسب   االختصاصحسب  ممثل عن إتحاد غرف السياحة

  :مهامها
  .وضع واعتماد أسس فنية مشترآة للتصنيف والتسعير في المنشآت السياحية من أجل عملية التسويق .1

 .لمنشآت السياحيةتبادل معايير الجودة المطبقة في ا .2

تنظيم ورش عمل تضم رجال أعمال من البلدين تتضمن عرض القوانين والتشريعات والتسهيالت  .3
 .المتعلقة باالستثمار السياحي واألراضي المتاحة ذات الجدوى مع دراسة األشكال السياحية الممكنة

ت حول سبل وآليات تنظيم ورش عمل مشترآة للمتخصصين العاملين في الحقل السياحي لوضع تصورا .4
 .التكامل في مجال االستثمار السياحي

  :ثانيًا
 في النصف األول من شهر تم االتفاق على عقد ورشة عمل لدراسة سبل ووسائل تشجيع السياحة البينية المشترآة

 على أن يصار إلى تحديد الموعد النهائي بواسطة االتصاالت عن طريق األمانة العامة للمجلس 2011حزيران 
  .ألعلى السوري اللبنانيا

 حكومةبعد ذلك تم التوقيع على البرنامج التنفيذي التفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية و
 .الجمهورية العربية السورية لألعوام الخمس القادمة من قبل السيدين الوزيرين

المشكلة أعاله بعقد اجتماعات في شهري شباط   الفنيةوفي نهاية االجتماع تم االتفاق على ضرورة قيام اللجان
  .وآذار تحضيرًا الجتماع اللجنة الوزارية المشترآة المقبل

  حضر على ثالث نسخ أصلية محرر هذا ال
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