
  اتفاقية تعاون في مجال السياحة
  بين

  حكومة المملكة األردنية الهاشمية
  و

  أذربيجانحكومة جمهورية 
  

  
  

إن حكومة المملكة األردنيـة الهاشـمية وحكومـة جمهوريـة أذربيجـان والمـشار إليهمـا فيمـا بعـد                  
 بالطرفين المتعاقدين، سوف يعمالن علـى تطـوير التعـاون بـين البلـدين علـى أسـاس المـساواة           
والمنفعة المتبادلة وذلك من خالل حكومة آال البلدين، وانطالقـًا مـن اعترافهمـا بأهميـة التبـادل                  

  -:السياحي على أساس المنفعة المتبادلة فان الطرفين اتفقا على ما يلي
  

  )1(المادة 
  

يعمل الطرفان المتعاقدان على بذل آافـة الجهـود المختلفـة لتقويـة وتطـوير التعـاون فـي مجـال                     
يتم التعاون في مجـال الـسياحة       .  لتاريخ وثقافة الشعبين   أفضلاحة آوسيلة لتحقيق تفهم     السي

  .بما ينسجم مع مواد هذه االتفاقية والتشريعات الوطنية لكل من الطرفين المتعاقدين
  

  )2(المادة 
  

 الـضرورية لزيـادة التبـادل       اإلجـراءات  الطرفين المتعاقـدين سـوف يعمـالن علـى تـسهيل آافـة               إن
 وأذربيجــان وذلــك عــن طريــق تــشجيع التعــاون المباشــر بــين الــشرآات   األردناحي بــين الــسي

 الطرفــانآمــا يــشجع . والمؤســسات العاملــة غــي مجــال النــشاط الــسياحي فــي آــال البلــدين
المناسـبات  المتعاقدان تبادل المنشورات السياحية والمواد الدعائية في البلـدين، وآـذلك إقامـة              

  . المتوفرةواإلدارية التقنية واإلمكانياتل آافة المرافق السياحية عن طريق استغال
  

  )3(المادة 
  

يقوم الطرفان المتعاقدان بدعم القطاع الخاص في مجال التبـادل الـسياحي ودعـم المؤسـسات                
  .الترويجية الخاصة لتسويق برامجها السياحية وبأفضل مستوى

  
  )4(المادة 
  

 مـن اجـل ضـمان سـالمة الـسياح فـي آـال               ةلمالئمـ يتخذ الطرفان المتعاقـدان آافـة اإلجـراءات ا        
   . المعايير المتبعة دوليًاالبلدين ضمن

  
  )5(المادة 

  
يعمــل الطرفــان المتعاقــدان علــى تبــادل الخبــرات والمعلومــات فيمــا يتعلــق باألعمــال الــسياحية 

  .والحرف اليدوية بما ينسجم مع القوانين والتعليمات في آل بلد
  

  )6(المادة
  

  . في آال البلدين والمنتجعاتيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال السياحة العالجية
  

  )7(المادة
  

  .يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال السياحة الدينية في آال البلدين



  
  )8(المادة 
  

ــدان   ــان المتعاق ــسهل الطرف ــسياي ــالفرص االســتثمارية فــي مجــا  بإن ل  المعلومــات المتعلقــة ب
  .السياحة في آال البلدين

  
  )9(المادة
  
 من آال الطـرفين مـن خـالل القنـوات           اإلشعاراتتدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي         
 لكـل منهمـا وفقـًا للتـشريعات     الالزمة اإلجراءاتالدبلوماسية التي تبين إنهاء الطرفان المتعاقدان     

  .الوطنية
  

  )10(المادة 
  

 ما لـم  أضافيةه االتفاقية خمس سنوات، تجدد تلقائيًا لمدة خمس سنوات   تكون مدة صالحية هذ   
 مـن تـاريخ انتهـاء       أشـهر  خطيـًا قبـل سـتة        األخـر يقم احـد الطـرفين المتعاقـدين بإشـعار الطـرف            

  . بقراره بخالف ذلكالصالحية
  
امـات   هذه االتفاقية وفقًا لشروط هذه المـادة تبقـى بنودهـا صـالحة فيمـا يتعلـق بااللتز                  إبطال إن

 احـد الطـرفين غيـر    ه رغبإذا لحين االنتهاء منها بشكل تام إال المبرمةالمعقودة والصفات التجارية    
  .ذلك

  
 ولهمـا   االذريـة و باللغـات االنجليزيـة      أصـليتين  علـى نـسختين      6/11/2006وقعت في باآو  بتاريخ      
   .نفس القوه القانونية

  
  
  
  
  
  
  

  التنمية االقتصادية وزير                         وزير التخطيط والتعاون الدولي             
  أذربيجانجمهورية             الهاشمية                                  األردنيةالمملكة    

   السيد حيدر بابيف           العلي                                       رالسيدة سهي       
  
  
  
  
 


