
 

  برنامج تنفيذي
  للتعاون في مجال السياحة

  بين
   الهاشمية وحكومة جمهورية مصر العربيةاألردنيةحكومة المملكة 

      2009 -2007لألعوام 
  

 فيمـا بعـد     إليهمـا  مصر العربية والمشار      جمهورية  الهاشمية وحكومة  األردنيةحكومة المملكة   إن  
 االتفـاق الـسياحي   حكـام أل، واسـتنادًا     الـشقيقين  تدعيمًا للروابط الوثيقة بين البلـدين     بالطرفين،  

  .30/4/1986قع بين البلدين بتاريخ المو
  :اون بين البلدين في مجال السياحة، فقد اتفقتا على ما يليورغبة منهما في تعزيز التع

  
  األولىالمادة 

  الترويج السياحيو التسويق 
  

. في آال البلدينواإلحصاءات المعلومات والنشرات والمواد الدعائية تبادل •  
 
تحديث النشرات السياحية المشترآة التي تبرز أهم المعالم السياحية في آال البلدين             •

  .باللغتين العربية واالنجليزية
  

 المناسـبات الـسياحية التـي    أجنـدة تبادل االشتراك في المعـارض والمهرجانـات وتبـادل           •
  .البلدينتقام في آال 

  
 بـرامج سـياحية لكـال    إعـداد من خـالل    واحدةيةالتسويق للبلدين آوحدة سياحتشجيع   •

  .البلدين والترويج لها من خالل المعارض والبورصات الدولية
  

صناعات  سـياحي لعـرض المنـتج الـسياحي والفولكلـور والحـرف والـ              أسـبوع  إقامةتبادل   •
 .التقليدية في آال البلدين

  
. سياحي واحدالترآيز على مضاعفة الجهود التسويقية المشترآة للبلدين آإقليم •  

  
  المادة الثانية

  تنشيط الحرآة السياحية
  

وآــاالت الـسفر والــسياحة فـي البلــدين لتنظـيم بــرامج سـياحية لكــال البلــدين     تـشجيع   •
  .البحريةبأسعار تشجيعية خاصة في مجال سياحة المنتجعات 

  
 المختلفـة الطـالع مـواطني       اإلعالمتبادل زيارات الصحفيين السياحيين وممثلي وسائل        •

والمجاالت السياحية الجديدة لتنشيط الحرآة الـسياحية       بلدين على التطور السياحي     ال
 .بين البلدين 

  
تبادل الخبرات في مجال الحد من اآلثار السلبية لالزمات واألوضاع الطارئة بكافة أنواعهـا               •

ــسياحي فــي      ــالمنتج ال ــة باســتعادة الثقــة ب ــسبل الكفيل ــسياحية وال علــى الحرآــة ال
 .األسواق المصدرة للسياح

  
  المادة الثالثة

  التخطيط واالستثمار السياحي
  

 السياحي خاصـة فـي المنـاطق    التخطيطمجال المعلومات والخبرات في   تشجيع وتبادل    •
  .البلدينالسياحية الجديدة في آال 

  
ــة        • ــدمها الدول ــي تق ــسياحي الت ــسهيالت االســتثمار ال ــوافز وت ــرص وح ــرض ف ــادل ع تب

 .البلدينللمستثمرين في آال 

 



 

  المادة الرابعة
  التدريب السياحي

  
تـدريب الـسياحي     ال لفـي مجـا    المعلومـات وزيـارات الخبـراء والمـسئولين          تبادلتشجيع   •

  .والفندقي في آال البلدين
  

تبادل البرامج التدريبية ومناهج التعليم المطبقة في الكليات والمعاهد والمدارس ومراآز            •
 .ريب السياحي والفندقي في البلدينالتد

 
  المادة الخامسة
  السياحة العالجية

  
 قعاوالتعريـف بـالمو   السياحة العالجية   التعاون وتبادل الخبرات في مجال      يشجع الجانبان    •

 . الموجودة في آال البلدينشفائيةالسياحية العالجية والست
  

  المادة السادسة
   السياحيةواألنظمةالتشريعات 

  
 الـسياحية والفندقيـة بمختلـف مكوناتهـا        باألنـشطة  المتعلقة   واألنظمةتبادل التشريعات    •

 .المعمول بها في آال البلدين وتصنيفاتها  عياتهاونو
 

  سابعةالمادة ال
  النفاذ

  
  يدخل هذا البرنامج حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه 

ــع  ــة    وق ــي مدين ــامج ف ــذا البرن ــاهرة ه ــوم الق ــقم 16/11/2006ي ــوال 24 المواف ـــ           1427 ش   هـ
  .القانونيةالحجية ذات  لكل منهما ، باللغة العربيةنتأصلي  نسختينمن

  
  
  
  
  
  

   حكومةعن                                               حكومة عن   
  

  جمهورية مصر العربية                الهاشمية             األردنيةالمملكة 
  
  
  
  
  
  
  
  

 


