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  محضر اجتماع
  المشترآةاللبنانية السورية السياحة لجنة 

  برئاسة الوزيرين
  30/6/2003 دمشق

    

بدعوة من السيد وزير السياحة في الجمهورية العربية السورية الدآتور سعد اهللا آغا القلعة قام معالي وزير 
على رأس وفد، حيث عقد اجتماعًا للجنة  ا علي العبد اهللا بزيارة إلى سوريالسياحة في الجمهورية اللبنانية الدآتور

السياحية المشترآة برئاسة الوزيرين وبحضور األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني وقد شارك في 
  :االجتماع آل من السادة

    :عن الجانب اللبناني
  مدير عام وزارة السياحة اللبنانية  ندى السردوك

  للبنانيمستشار وزير السياحة ا  جوزيف حيمري
  رئيس مصلحة التجهيز السياحي  إلهام حب اهللا
  رئيس مصلحة استثمار األماآن األثرية والتاريخية والمتاحف  منى فارس

    :عن الجانب السوري
  معاون وزير السياحة  مهند آلش
  مدير إدارة التخطيط والعالقات الدولية  بسام األحمد

  مدير إدارة استثمارات الدولة  طالل خضور
  مدير إدارة الصناعة السياحية  ير الرفاعينذ

  : وشارك في االجتماع مع الجانب السوري آل من
  مدير عام المؤسسة العربية السورية للطيران   شفيق داوود. د

  ممثًال لوزارة الداخلية  العميد غازي عباس

    :عن األمانة العامة
  ةرئيس دائرة السياح  عبد الناصر جمال الدين. د

ب السيد الدآتور سعد اهللا آغا القلعة بالسيد وزير السياحة اللبناني والوفد المرافق وبالسيد األمين العام  رحبدايًة
 للمجلس األعلى السوري اللبناني وبالسادة الحضور مؤآدًا على أهمية التنسيق والتعاون السياحي المشترك خاصًة

يد من المعوقات التي تعترض تحويلهما إقليمًا سياحيًا في ظل الظروف الحالية والتي تمر بها المنطقة ووجود العد
مما يستدعي القيام بنشاطات مشترآة لمواجهة هذه التحديات وإلزالة الصعوبات هذا باإلضافة إلى ضرورة . واحدًا

 القيام بشكل خاص وال سيما في أوساط الترويج المشترك في بلدان االغتراب، الجاليتين السورية واللبنانية مبينًا
المحاور األساسية التي يجب االنطالق منها وأهمها تسهيل حرآة االنتقال بين البلدين وتأهيل وتدريب الكوادر 

 بما االعملية السياحية في لبنان وسوريوإيجاد آلية للتنسيق ما بين آافة الجهات المعنية ب. العاملة في القطاع السياحي
  .فيها القطاع الخاص

 اللبناني علي العبد اهللا السيد وزير السياحة السوري الدآتور سعد اهللا آغا القلعة على بدوره شكر وزير السياحة
حسن االستقبال وعلى حضور األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري مشددًا على 

ى تنمية سياحية شاملة تتواآب أهمية المحاور المذآورة ومتمنيًا أن يخرج هذا االجتماع بقرارات عملية تساعد عل
 مؤآدًا على ،السياحة البحريةومع ما يمتلكه البلدان من مقومات سياحية آبيرة لم تستثمر بعد آسياحة االستشفاء، 

  .ما تم طرحه من السيد وزير السياحة السوري
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ل ة على آيفية تحويوبدوره تحدث السيد األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني فأآد على ضرورة اإلجاب
 إلى إقليم سياحي واحد ووضع خطة عملية لتنظيم ورش عمل فنية لتحقيق هذا الهدف وجعل التنافس البنان وسوري

  .السياحي ما بين البلدين في إطار تكاملهما

 في إطار البرنامج التنفيذي تنفيذه من محضر االجتماع السابقوقد قامت اللجنة المشترآة بإجراء تقييم لما تم 
  .2004-2003-2002التفاق التعاون السياحي بين البلدين للسنوات 

وبعد المناقشة والمداولة واالستماع إلى وجهات نظر آل من مدير عام السورية للطيران وممثل وزارة الداخلية 
اإلجراءات لزيادة حرآة القدوم حول أهمية التنسيق بين الجهات ذات العالقة بدفع تنمية هذا القطاع واتخاذ 

  .السياحي إلى البلدين

  :تم االتفاق على ما يلي

تشكيل لجنة مشترآة لدراسة األساليب واألدوات الالزمة لتحسين صورة البلدين في األسواق المصدرة  .1
 .للسياحة

ن مثل تشكيل لجنة لتحديد المواضيع التي يجب طرحها في المواد اإلعالمية التي ستصدر عن الوزارتي .2
 ).إلخ....م، الروزنامة المشترآة األفال(

وضع برامج سياحية متكاملة من قبل اإلدارات المختصة بالترويج والتسويق السياحي في الوزارتين  .3
 . في مجاالت السياحة الدينية والمدرسية السياحة والسفر السورية واللبنانية وخاصًةبوبالتنسيق مع مكات

 لالستفادة من 2003نانية لزيارة دمشق في أواخر الشهر السابع من العام دعوة جمعية المستغورين اللب .4
 .سورياتجربتهم في االستثمار السياحي للمغاور والكهوف في 

ضرورة تمثيل وزارتي السياحة في البلدين في اجتماعات اللجان المشترآة التي تبحث في القضايا السياحية  .5
 .في مجلس رجال األعمال المشترك ة السياحمثل مؤسسات الطيران والنقل ولجنة

 .دعوة ممثلي القطاع الخاص للمشارآة في اجتماعات اللجنة السياحية المشترآة في االجتماعات القادمة .6

دعوة عميد آلية السياحة في الجامعة اللبنانية على رأس وفد من أهم المؤسسات التعليمية السياحية اللبنانية  .7
 .نانية في مجال التأهيل والتدريب الفندقي والسياحي وشرح التجربة اللبسوريالزيارة 

ة لخطة التنمية السياحية في لبنان يميدعوة عدد من العاملين في وزارة السياحة السورية لحضور الدورة التقي .8
 .التي تقوم بتنظيمها منظمة جايكا اليابانية

 .2003 أيلول سورياالذي سيقام في المشارآة المتميزة لوزارة السياحة اللبنانية في مهرجان طريق الحرير  .9

تكليف آل من معاون وزير السياحة السوري ومدير عام وزارة السياحة اللبنانية بتشكيل اللجان المشار إليها  .10
أعاله باإلضافة إلى إعادة تشكيل اللجان الفنية األخرى على أن تبلغ األمانة العامة للمجلس األعلى السوري 

 .اللبناني بذلك

 . من آل من وزيري السياحة في البلدين بتسمية ممثلي آل جانب في لجنة المتابعة السياحيةإصدار قرار .11

   السوريالسياحةوزير   األمين العام   اللبنانيالسياحةوزير 
    للمجلس األعلى السوري اللبناني  

  سعد اهللا آغا القلعة. د  نصري الخوري  علي العبد اهللا. د

  


