بزوامج تىفيذي للتعاون السياحي بيه حكىمة المملكة األردوية الهاشمية
وحكىمة الجمهىرية اليمىية
لألعىام 2007-2005
استُاداً إنً اتفالُح انتؼاوٌ انسُاحٍ تٍُ حكىيح انًًهكح األسدَُح انهاشًُح وحكىيح اندًهىسَح
انًُُُح انًىلؼح تٍُ انثهذٍَ انشمُمٍُ فٍ صُؼاء تتاسَخ  1999/6/23واَطاللاً يٍ انشغثح انصادلح
واألكُذج فٍ تؼضَض وتطىَش وتذػُى ػاللاخ انتؼاوٌ انسُاحٍ  ،وتُظًُاً ألوخه انتؼاوٌ تُُهًا اتفك انداَثاٌ
ػهً يا َهٍ :
وو ًال :في مجال التزويج والتسىيق السياحي :
َؼًم انداَثاٌ ػهً تُشُط حشكح انسُاحح تٍُ انثهذٍَ يٍ خالل :
 .1تثادل انخثشاخ وانًؼهىياخ انسُاحُح تٍُ يؤسساخ انثهذٍَ انًؼُُح حىل تشوَح وتسىَك انًُتىج
انسُاحٍ نذَهًا فٍ األسىاق انذونُح .
 .2دػىج يُظًٍ ووكالء انسُاحح وانسفش فٍ انثهذٍَ إنً إلايح ػاللاخ يثاششج نىضغ تشايح يشتشكح
نألفىاج انسُاحُح و تأسؼاس تشدُؼُح.
 .3إلايح انًؼاسض وانفؼانُاخ انسُاحُح انًشتشكح تٍُ انثهذٍَ.
اوياًال :في مجال التشزيعات واألوظمة السياحية :
تثادل انًؼهىياخ تخصىص انتششَؼاخ واألَظًح انسُاحُح انًؼًىل تها وانتٍ تُظى أػًال انمطاع
انسُاحٍ فٍ كال انثهذٍَ.
اللاًال :في مجال السياحة العالجية :
 .1تثادل انخثشاخ وانًؼهىياخ فٍ يدال انسُاحح انؼالخُح واالستفادج يٍ تداسب انثهذٍَ فٍ هزا
انًدال .
 .2دػىج اإلداساخ انسُاحُح التخار انتذاتُش انالصيح نهتؼشَف تاإليكاَُاخ انسُاحُح انؼالخُح فٍ انثهذٍَ
وانؼًم ػهً تُشُط حشكح انسُاحح انؼالخُح تُُهًا.
رابعاًال :في مجال التدريب السياحي :
 .1تثادل انخثشاء وانًذستٍُ فٍ انًدال انفُذلٍ وفٍ يدال انتشوَح وانتخطُط انسُاحٍ .
 .2تثادل يُاهح واسانُة انتؼهُى وانتذسَة انًؼتًذج فٍ انًؼاهذ وانًشاكض انًتخصصح فٍ انثهذٍَ وكزنك
تثادل يُح انذساسح وانتذسَة انسُاحٍ انفُذلٍ فٍ يؤسساخ كال انثهذٍَ .
َ .3مىو كم يٍ انداَثاٌ خالل ثالثح أشهش يٍ تاسَخه تتمذَى تصىس َهائٍ ػٍ االحتُاخاخ انتذسَثُح وكزنك
اإليكاَُاخ انًتاحح نتُظُى انذوساخ انتذسَثُح نكىادس كم يُهًا.
امساًال :في مجال اوستلمار السياحي:
َشدغ انداَثاٌ إلايح يشاسَغ سُاحُح يشتشكح يٍ خالل تمذَى كافح انتسهُالخ وانًضاَا انماَىَُح
نالستثًاساخ انًؼًىل تها فٍ انثهذٍَ وانؼًم ػهً تُظُى ػمذ نماء سُىٌ تٍُ انًستثًشٍَ انخىاص
فٍ يدال انسُاحح نهتؼشَف تانفشص االستثًاسَح انًتاحح فٍ انثهذٍَ .
سادساًال :في مجال السياحة الصحزاوية:

ًَم انداَثاٌ ػهً تثادل انخثشاخ فٍ يدال انتًُُح انسُاحُح فٍ انًُاطك انصحشاوَح وتثادل انًؼهىياخ
وانخثشاخ فًُا َتؼهك تاألسانُة انًتثؼح فٍ انحفاظ ػهً انًمىياخ وانطاتغ انثٍُُ فٍ تهك انًُاطك.
حكام عامة:
 .1تشكُم ندُح فُُح يشتشكح نًتاتؼح تُفُز تُىد هزا انثشَايح ػهً أٌ تدتًغ سُىَاً فٍ احذي انثهذٍَ
وتانتُاوب .
َ .2ذخم هزا انثشَايح حُض انتُفُز تؼذ ثالثٍُ َىياً يٍ تثادل االخطاساخ تئَهاء اإلخشاءاخ انًؼًىل تها فٍ
كال انثهذٍَ وَسشٌ نًذج ثالثح سُىاخ لاتهح نهتدذَذ  .حشس وولغ فٍ يذَُح ػًاٌ َىو انثالثاء انًىافك
 2005/2/8يٍ َسختٍُ أصهُتٍُ تانهغح انؼشتُح ونكم يُها َفس انحدح انماَىَُح وَحتفع كم خاَة
تُسخح يُه.
ػٍ حكىيح انًًهكح األسدَُح انهاشًُح
علياء حاتىغ بىران
وسيز السياحة واآل ار.

ػٍ حكىيح اندًهىسَح انًُُُح
د .الد راجح شيخ
وسيز الصىاعة والتجارة
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