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  اتفاق تعاون سياحي 
  بين حكومات 

  الجمهوریة العربية السوریة
  والجمهوریة اللبنانية

  والمملكة األردنية الهاشمية 
  

ق         ا في تعمي ًة منه ة الهاشمية، رغب إن حكومات الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية والمملكة األردني
ذه المصالح من            الروابط األخوية بين البلدان الثالث وتقديرًا        ا تقتضيه ه ا وم ة المشترآة بينه منها للمصالح الحيوي

ي       يق ف اون والتنس ط التع ة رواب ا بإقام دًا لرغبته ياحي، وتأآي ل الس ي الحق اون ف ة للتع ضرورة وضع أسس ثابت
روح ت                          ة ب ة عامل ياحية في األقطار الثالث ات الس ين الهيئ ات ب ًا للعالق ة، وتوثيق ياحية المختلف وصيات  المجاالت الس

  المؤتمر العالمي للسياحة وتوصيات االتحاد العربي السياحة،  

  :فقد اتفقت على ما یلي

  :مادة أولى
إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة األردنية الهاشمية توافق على 

ة مصالحها المشترآة ف             ة لتنمي اون             اتخاذ جميع اإلجراءات الالزم ياحة وتنشيطها وتوسيع مجال التع ي مجال الس
  :والتبادل السياحي فيما بينها، ومن أجل هذه الغاية فقد اتفق األطراف الثالثة على ما يلي

ة        .أ  ة والمالي ات الجمرآي ذليل العقب فر وت راءات الس اه إج ة تج م بالمرون ع تتس اق واس ى نط هيالت عل ديم تس تق
  .ياحية بين البلدان الثالثة والعمل على توحيد تلك اإلجراءات وتسهيلهاواإلدارية التي قد تعوق الحرآة الس

ة المخيمات                        .ب  ة وخاصة رحالت الشباب وإقام واطني األقطار الثالث ياحية لم تشجيع وتسهيل تبادل األفواج الس
  .الالزمة لهم

لسياحي والصناعة    تبادل الخبرات والمعلومات المتوفرة في األقطار الثالثة في مجاالت التخطيط والتسويق ا                .ج 
  .الفندقية والتدريب المهني والدعاية والدورات السياحية وغيرها

  .العمل على توحيد القوانين واألنظمة السياحية  .د 
يتعاون األطراف الثالثة في تطوير المواقع السياحية في بالدها ووضع المشاريع والبرامج السياحية المشترآة                .ه 

  .الجتذاب السياح
  .ياحية مشترآة لألقطار الثالثة وتبادلهاإعداد برامج دعائية س  .و 
  .التنسيق التام بين أجهزة السياحة لتنظيم حمالت للتوعية السياحية داخل الدول الثالث  .ز 
  .إعداد برامج مشترآة لدعوة رجال السياحة واإلعالم لزيارة الدول الثالث  .ح 
ا       .ط  ام بينه يق الت ة والتنس ياحية الدولي ؤتمرات الس ارض والم ي المع تراك ف ي   االش اد العرب ار االتح من إط  ض

  .للسياحة

  :مادة ثانية
  .العمل على إبراز أهمية المنطقة من النواحي األثرية والتاريخية والحضارية

  :مادة ثالثة
ياحية           رحالت الس ة وتنظيم ال ؤتمرات الدولي تعمل الدول الثالث على وضع وتنسيق برامج للمغتربين، في إقامة الم

  .وتجنيد طاقاتهم وإمكاناتهم في مجاالت التنمية المختلفةالمشترآة للبلدان الثالثة، 
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  :مادة رابعة
  .التعاون مع شرآات الطيران في الدول الثالث لالستفادة منها في مجال اإلعالم والدعاية السياحية في الخارج

  :مادة خامسة
رات       ن خب تفادة م ياحية واالس ات الس رامج المهرجان عبية وب ون الش رق الفن ادل ف جيع تب ذه  تش ي ه ين ف  المختص

  .الميادين

  :مادة سادسة
اق                   تم االتف العمل على تقديم التسهيالت الالزمة للنقل السياحي، من الدول الثالث ووضع الترتيبات الخاصة، بذلك ي

  .عليه في اللجنة المشترآة

  :مادة سابعة
ة دراسة     لتحقيق غايات هذه االتفاقية ووضعها موضع التنفيذ تؤلف لجنة مشترآة من البلدان              ا مهم الثالثة تعهد إليه

  :اإلجراءات التالية

ده،                 .أ  تتألف اللجنة من ممثلين اثنين عن آل بلد باسم اللجنة المشترآة ويترأس آل وفد المدير العام للسياحة في بل
  .ويجوز لكل وفد االستعانة بمن يشاء من الخبراء ذوي العالقة في المواضيع التي يجري بحثها

د               تجتمع اللجنة مرتين    .ب   في السنة على األقل، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية آلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعق
ا رؤساء              ي يتفق عليه واريخ الت هذه االجتماعات بصورة دورية في آل بلد من البلدان الثالثة بالتناوب وفي الت

ا يكون ذ                     اع آم ه االجتم د في ذي يعق د ال د البل ال      الوفود، ويترأس االجتماع رئيس وف د مسؤوًال عن أعم ك البل ل
  .ومصاريف أمانة السر

رر رؤساء                   .ج  ا يق ا آم ي سيجري بحثه تقوم اللجنة في االجتماع األول بوضع مخطط العمل العام والمواضيع الت
  .الوفود المواد التي ستدرج في جدول األعمال قبل شهر واحد على األقل من اجتماع اللجنة

رارات واالقتراحات والتوصيا        .د  ا ويجري          ترفع الق ة عليه ثالث للموافق ى الحكومات ال ة إل ا اللجن ي تتبناه ت الت
  .تنفيذها بعد الموافقة النهائية

ة                  .ه  يعلم رؤساء الوفود في اللجنة المشترآة آل منهم اآلخر عن آافة اإلجراءات التي اتخذت لتنفيذ قرارات اللجن
  .التي وافقت عليها الحكومات الثالث

  :مادة ثامنة
عضو في االتحاد العربي للسياحة أن تنضم إلى هذا االتفاق في أي وقت بعد إيداع وثائق التصديق          يجوز ألية دولة    

  .عليها من قبل السلطات المختصة في آل دولة من الدول األعضاء بالطرق الديبلوماسية المتعارف عليها

  :مادة تاسعة
ه ويتجدد تلقائ              اريخ إبرام ذا                    مدة سريان هذا االتفاق سنة اعتبارًا من ت م يخطر أحد أطراف ه ا ل د سنة م ًا سنة بع ي

  .االتفاق األطراف األخرى برغبته في إنهاء العمل به قبل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة

   م3/9/1974 هـ الموافق في 1394 شعبان 17حرر في دمشق بتاريخ 
  

  عن حكومة
  المملكة األردنية الهاشمية

  غالب برآات
  وزير السياحة واآلثار

  حكومةعن 
  الجمهورية اللبنانية
  صورین خان أميریان

  وزير السياحة

  عن حكومة
  الجمهورية العربية السورية

  عبد اهللا الخاني
  وزير السياحة

  


