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 احية اللبنانية السورية المشترآةالسي اللجنة محضر اجتماع
  12/1/2005ق دمش

  

قام معالي وزير .  القلعةهغآبدعوة من السيد وزير السياحة في الجمهورية العربية السورية الدآتور سعد اهللا 
  موسعًاقد اجتماعًاالسياحة في الجمهورية اللبنانية الشيخ فريد الخازن بزيارة إلى سوريا على رأس وفد، حيث ع

للجنة السياحة المشترآة برئاسة الوزيرين وبحضور األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري 
  : الخوري وقد شارك في االجتماع آل من السادة

  :اللبنانيعن الجانب 
  مدير عام الشؤون السياحية  ندى سردوك

  البقاع رئيس دائرة امن عام   العميد عفيف مهدي
  رئيس مصلحة اإلنماء السياحي  منى فارس
  مسؤول السياحة العربية   طارق السبع

  مستشار وزير السياحة اللبناني  جوزف حيمري
  مستشار وزير السياحة اللبناني  جورج يونس
  مستشار وزير السياحة اللبناني  جوزف فياض

  :القطاع الخاص
  رئيس نقابة أصحاب الفنادق  بيار أشقر

  رئيس نقابة المؤسسات البحرية  بيروتيجان 
  رئيس نقابة المطاعم والمقاهي  وجيه آرم
  رئيس نقابة وآالء السفر  جان عبود
  رئيس نقابة ادالء السياحة  هيثم فواز

  عن شرآة سعد للسياحة والسفر  بهيج سكرية
  شرآة طيران الشرق األوسط  جورج فرح

  :عن الجانب السوري
  سياحة السوريمعاون وزير ال  مهند آلش

   السياحيةمديرة إدارة الترويج والتسويق واألنشطة  سوسن جوزي
  من دائرة الهجرة والجوازات  العميد محمد جمال جاد اهللا

  مستشار الوزير  بسام األحمد
  مدير العالقات الدولية  بسام بارسيك
  رئيس دائرة العالقات العربية  مي الصلح

  :القطاع الخاص
   اتحاد غرف السياحةرئيس  نشأت صناديقي

   السياحةرئيس شعبة مكاتب السياحة في اتحاد غرف  روال العلي
   السياحةدالء في اتحاد غرفرئيس شعبة األ  هاني زعرورة
   السياحةرئيس شعبة الفنادق في اتحاد غرف  رامي مارتيني
   السياحةرئيس شعبة المطاعم في اتحاد غرف  فهمي الحسيني

   السوريةن المدير التجاري في شرآة الطيرانمعاو  غيداء عبد اللطيف

  .عبد الناصر جمال الدين.رئيس دائرة السياحة د آما حضر عن األمانة العامة
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  :يلي تقرر ما وعلى ضوء ذلك رآة بمناقشة جدول أعمال االجتماعبعد آلمات الترحيب قامت اللجنة المشت

وضحت السيدة ندى سردوك مدير عام السياحة  أ:على صعيد تحسين صورة المنطقة أمام الدول األوروبية .1
وعلى . اللبنانية أن الوزارة آلفت شرآة إعالنية متخصصة بوضع دراسة ترويجية عن المنطقة العربية

 في القاهرة زار وفد من الشرآة المكلفة بوضع الدراسة  هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية التي عقدت مؤخرًا
 على مجلس وزراء السياحة العرب المقرر  وتقرر عرضهااقت استحسانوال صيغة الجديدة عليهاالوعرض 

 وانطالقا من هذا العرض قررت اللجنة متابعة الموضوع بشكل مشترك مع التأآيد على 2005عقده في أيار 
  .راسة اإلجراءات العملية المطلوبةأهمية تأمين سبل التمويل وان تتضمن الد

  رسم المغادرة للمجموعات السياحية فقطالقتصادية واالجتماعية للموافقة على توحيدرفع اقتراح إلى اللجنة ا .2
  .)ميرآيأ دوالر 5(ي  سوريا وهو واعتماد الرسم المقرر ف

تماعات اللجنة السياحية دعوة ممثلي غرف السياحة وممثلي القطاع الخاص اللبناني للمشارآة في اج .3
  .المشترآة

والبطاقة الذآية على المعابر الحدودية  الذآية دراسة إمكانية اعتماد البوابات لرفع اقتراح للجهات المعنية .4
 .يال لعبور األفراد واآللياتتسه

 المشترآة إقامة مراآز مشترآة لالستعالمات السياحية في المراآز الحدوديةالعمل على تنفيذ القرار القاضي ب .5
 .ومتابعتها مع الجهات المختصة

 قام الجانب حداث آوة خاصة بالمجموعات السياحية من قبل الجانب السوري بعد أنإتنفيذ القرار القاضي ب .6
 .اللبناني بتنفيذ ذلك

المشارآين في الرحالت السياحية الطالبية والشبابية رفع اقتراح إلى اللجنة االقتصادية واالجتماعية إلعفاء  .7
 . في البلدين زيارة المواقع األثرية والدينيةمن رسوم

لتشجيع االستثمارات السياحية بين البلدين في لى اقتراح الجانب السوري بإقامة الملتقى المقرر الموافقة ع .8
 .شق خالل شهر شباط القادممد

تقرر متابعة الموضوع المتعلق بمشروع الخطة التأشيرية للتكامل السياحي مع منظمة السياحة العالمية وعقد  .9
لعام لتحديد الخطوط العريضة لمفهوم التكامل وذلك بناء اجتماع مشترك يضم ممثلين عن القطاع الخاص وا

 .المنظمة تمهيدا لمناقشة ذلك معهاعلى االتصال الهاتفي مع 
 متابعة العمل المشترك إلنشاء برنامج المسافر الدولي إلى سوريا ولبنان والترآيز على دول شرق آسيا .10

 ).الصين(
لسفر بزيارة البلدين وتكليف لجنة الترويج السياحي توجيه دعوة مشترآة لإلعالميين ومكاتب السياحة وا .11

 .ذ هذا القراربمتابعة وتنفي
 السيد نشأت صناديقي برفع ملخص عن مقترحات اللجنة رئيس اتحاد غرف السياحة في سوريا تمني علىال .12

ى ة للمجلس األعللمجلس رجال األعمال السوري اللبناني ورفعها إلى األمانة العام المشترآة السياحية
 .السوري اللبناني

  .ة بعد أن قام الجانب السوري بذلكالتمني على الجانب اللبناني اإلسراع في تسمية ممثليه في اللجان المشترآ .13
    

    .2007 - 2006 - 2005 وفي نهاية االجتماع تم التوقيع على البرنامج التنفيذي لألعوام

  .حرر هذا المحضر على ثالث نسخ أصلية
  12/1/2005دمشق في 

  األمين العام  وزير السياحة السوري
  للمجلس األعلى السوري اللبناني

  وزير السياحة اللبناني

  الشيخ فريد الخازن   نصري الخوري   القلعةهغآسعد اهللا . د
  


