
 

 بزوامج تىفيذي للتعاون في مجال السياحت بيه

  حكىمت المملكت األردويت الهاشميت 

 وحكىمت جمهىريت مصز العزبيت

 2007 – 2005 لألعىام 

 إٌ حكىيت انًًهكت األسدَيت انهاشًيت وحكىيت جًهىسيت يصش انؼشبيت وانًشاس إنيهًا فيًا بؼذ بانجاَبيٍ 

تذػيًاً نهشوابط انىثيمت بيٍ انبهذيٍ انشميميٍ ، واعتُاداً ألحكاو االتفاق انغياحي انًىلغ بيٍ انبهذيٍ 
فمذ اتفمتا ػهى يا . وسغبت يُهًا في تؼضيض انتؼاوٌ بيٍ انبهذيٍ في يجال انغياحت  . 30/4/1986بتاسيخ 

 :يهي 

 :في مجال التسىيق و التزويج السياحي يشجع الجاوبان :  أوال

 .تبادل انًؼهىياث وانُششاث وانًىاد انذػائيت واإلحصاءاث في كال انبهذيٍ  • 

تحذيث انُششاث انغياحيت انًشتشكت انتي تبشص أهى انًؼانى انغياحيت في كال انبهذيٍ بانهغتيٍ  • 
 .انؼشبيت واالَجهيضيت 

تبادل االشتشان في انًؼاسض وانًهشجاَاث وتبادل أجُذة انًُاعباث انغياحيت انتي تماو في كال  • 

 .انبهذيٍ

انتغىيك نهبهذيٍ كىحذة عياحيت واحذة يٍ خالل إػذاد بشايج عياحيت نكال انبهذيٍ وانتشويج نها يٍ  • 

 .خالل انًؼاسض وانبىسصاث انذونيت

تبادل إلايت أعبىع عياحي نؼشض انًُتج انغياحي وانفىنكهىس وانحشف وانصُاػاث انتمهيذيت في كال  • 

 .انبهذيٍ 

 :في مجال تىشيط الحزكت السياحيت يشجع الجاوبان :   اوياًا 

وكاالث انغفش وانغياحت في انبهذيٍ نتُظيى بشايج عياحيت نكال انبهذيٍ بأعؼاس تشجيؼيت خاصت في  • 

 .يجال عياحت انًُتجؼاث انبحشيت

تبادل صياساث انصحفييٍ انغياحييٍ ويًثهي وعائم اإلػالو انًختهفت الطالع يىاطُي انبهذيٍ ػهى  • 

 .انتطىس انغياحي وانًجاالث انغياحيت انجذيذة نتُشيط انحشكت انغياحيت بيٍ انبهذيٍ 

 :في مجال التخطيط واالستلمار السياحي يشجع الجاوبان :   اللاًا 

تبادل انًؼهىياث وانخبشاث في يجال انتخطيط انغياحي خاصت في انًُاطك انغياحيت انجذيذة في  • 

 .كال انبهذيٍ

تبادل ػشض فشص وحىافض وتغهيالث االعتثًاس انغياحي انتي تمذيها انذونت نهًغتثًشيٍ في كال  • 
 .انبهذيٍ

 :في مجال التذريب السياحي يشجع الجاوبان:  رابعاًا 

 . تبادل انًؼهىياث وصياساث انخبشاء وانًغؤونيٍ في يجال انتذسيب انغياحي وانفُذلي في كال انبهذيٍ  • 

تبادل انبشايج انتذسيبيت ويُاهج انتؼهيى انًطبمت في انكهياث وانًؼاهذ وانًذاسط ويشاكض انتذسيب • 

 . انغياحي وانفُذلي في انبهذيٍ 

 :في مجال السياحت العالجيت يشجع الجاوبان :  امساًا 



انتؼاوٌ وتبادل انخبشاث في يجال انغياحت انؼالجيت وانتؼشيف بانًىالغ انغياحيت انؼالجيت  • 

 .والعتشفائيت انًىجىدة في كال انبهذيٍ 

 :في مجال التشزيعاث واألوظمت السياحيت يشجع الجاوبان :  سادساًا 

تبادل انتششيؼاث واألَظًت انًتؼهمت باألَشطت انغياحيت وانفُذليت بًختهف يكىَاتها وَىػياتها  • 

 .وتصُيفاتها انًؼًىل بها في كال انبهذيٍ 

  يذخم هزا انبشَايج حيض انُفار يٍ تاسيخ انتىليغ ػهيه

 يٍ أصهيٍ بانهغت انؼشبيت ونكم 13/1/2005 حشس وولغ هزا انبشَايج في يذيُت ػًاٌ يىو انخًيظ بتاسيخ 

 . يُهًا َفظ انحجيت انماَىَيت

ػٍ حكىيت انًًهكت األسدَيت انهاشًيت 
علياء حاتىغ بىران 

 .وسيز السياحت واآل ار

ػٍ حكىيت جًهىسيت يصش انؼشبيت 
المهىذس رشيذ دمحم رشيذ 

 وسيز التجارة الخارجيت والصىاعت
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