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  *اتفاق التعاون السياحي بين األردن وإسرائيل
  **.4/4/1995دير عال، 

  
  

إن حكومة اململكة األردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل املشار إليهما هنا الطرفين ووفقاً ألحكام 
 1994أكتوبر عام /تشرين أول 26معاهدة السالم املوقعة بين اململكة األردنية الهاشمية ودولة إسرائيل يف 

منها ورغبة منهما يف تعميق  17واملشار إليها هنا بمعاهدة السالم وتمشياً مع روح هذه األحكام السيما املادة 
عالقات الصداقة بين بلديهما على أسس من املساواة ومن أجل املنفعة املتبادلة ونظراً إلدراكهما ألهمية السياحة 

  :فقد اتفقتا على ما يلي
طرفان ضمن القوانين واألحكام واألنظمة املعمول بها يف بلديهما باتخاذ يقوم ال :املادة األوىل

اإلجراءات املالئمة لتطوير وتشجيع وتنمية السياحة بين البلدين وبتكثيف التعاون بين املنظمات السياحية 
  .العاملة يف البلدين يف كل من القطاع العام والقطاع اخلاص بما يف ذلك النقل اجلوي لكال البلدين

يقوم الطرفان بدراسة الطرق املمكنة لتسهيل وتطوير احلركة السياحية ضمن القوانين : املادة الثانية
  .واألنظمة املعمول بها يف كال البلدين

يوافق الطرفان على تسهيل تبادل املعلومات بخصوص األمور املتعلقة بالسياحة والسفر  :املادة الثالثة
  .السياحية التي يخطط لها مسبقاًيف البلدين بما يف ذلك النشاطات 

  .التدريب املهني السياحييوافق الطرفان على تطوير وتعزيز التعاون الفني يف جمال  :املادة الرابعة
خرى ـ األسواق املصدرة للسياحة ـ يتعهد الطرفان بتشجيع السياحة من البلدان األُ :املادة اخلامسة

خاص للتعاون يف جمال التسويق ونشاطات الترويج وخاصة يف وبالتايل يقوم كال الطرفين بإيالء اهتمام 
  .اجلهود الهادفة إىل إطالة مدة إقامة السياح وذلك من أجل تأمين استفادة الطرفين من هذه احلركة السياحية

يبذل الطرفان اجلهود املالئمة لزيادة التعاون بينهما يف إطار الهيئات الدولية  :املادة السادسة
  . جمال السياحة وكذلك تبادل املعلومات عن إجنازاتهما يف هذا امليدانواإلقليمية يف

تشكل جلنة مشتركة تكون مهمتها دراسة ومتابعة واملوافقة على اإلجراءات الكفيلة  :املادة السابعة
  .باملساهمة يف حتقيق األهداف املذكورة أعاله

عينهما وزارة السياحة يف اململكة األردنية تتألف اللجنة املشتركة من ممثلين اثنين ت :املادة الثامنة
الهاشمية وممثلين اثنين تعينهما وزارة السياحة يف دولة إسرائيل ويكون لهؤالء املمثلين صفة وفدي البلدين 

  .وفدي البلدين ويحق لكل وفد أن يكون مصحوباً بخبرائه إذا ما كان ذلك ضرورياًبـ املشار إليهما هنا 
مهمة احلكومات األساسية هي املساعدة يف تنشيط حركة السياحة والسفر بينما ونظراً إلدراكهما أن 

تقوم مؤسسات القطاع اخلاص بتوفير السلع واخلدمات للمسافرين والسياح فقد اتفق الطرفان على إدخال ممثلين 
  .عن القطاع اخلاص من كال البلدين يف جميع جمموعات العمل والنشاطات الناجمة عن هذا االتفاق

جتتمع اللجنة املشتركة مرة واحدة يف السنة ويجوز لها أن تعقد اجتماعات استثنائية إذا  :املادة التاسعة
  .ما وجدت ذلك ضرورياً وذلك بموافقة رئيسي وفدي البلدين

جتتمع اللجنة املشتركة بالتناوب يف كل من البلدين يف موعد يتفق عليه رئيسا وفدي البلدين ويرأس 
وفد الدولة املضيفة ويكون وفد الدولة املضيفة مسؤوالً عن أعمال ومصاريف سكرتارية االجتماع رئيس 

  .االجتماع
                                                 

  .زير السياحة اإلسرائيلي، عوزي برعاموالسياحة واآلثار األردني، السيد عبد اإلله الخطيب، و ع االتفاق وزيُروّق *
 

 .5/4/1995، )انعّم" (الرأي" **
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  .ي اللغة اإلنكليزيةهتكون لغة عمل اللجنة املشتركة  :املادة العاشرة
تقوم اللجنة املشتركة بوضع برنامج عملها وترتيب أولويات املواضيع والقضايا  :املادة احلادية عشرة

ي بحثها باإلضافة إىل أي موضوع آخر قد تراه اللجنة ضرورياً ويقوم رئيسا الوفدين بوضع جدول التي سيجر
  .أعمال كل اجتماع قبل شهر واحد على األقل من انعقاد ذلك االجتماع

 تقوم اللجنة املشتركة بعرض قراراتها على اجلهات املعنية يف احلكومتين للموافقة :املادة الثانية عشرة
  .ري تنفيذ هذه القرارات بعد املوافقة عليهاويج عليها

يعين كل من الطرفين بموجب هذه الوثيقة وزارة السياحة لديه باعتبارها اجلهة  :املادة الثالثة عشرة
  .املعنية ذات املسؤولية األساسية عن تنفيذ هذا االتفاق على املدى الطويل

صادقة عليه وفقاً للتشريعات الوطنية املعمول بها يخضع هذا االتفاق للموافقة وامل :املادة الرابعة عشرة
  .يف بلد كل من الطرفين ويصبح ساري املفعول يف اليوم التايل لتبادل مذكرات اإلقرار أو التصديق عليه

  .حتل النزاعات الناجمة عن تنفيذ أو تفسير هذا االتفاق عن طريق املفاوضات - 1 :املادة اخلامسة عشرة
من تاريخ بدء املفاوضات وبقي النزاع دون حل تطبق يف هذه احلالة املادة إذا مضى ستة أشهر  - 2

  .من معاهدة السالم 29/2
يسري مفعول هذا االتفاق ملدة ثالث سنوات ويجدد بشكل تلقائي بموافقة الطرفين  :املادة السادسة عشرة

يف عدم جتديد االتفاق وقبل إذا أعلن أحد الطرفين خطياً عن رغبته  خرى إالّالضمنية ملدة ثالث سنوات أُ
  .ثالثة أشهر من انتهائه

] املوافق[هجري  1415دة عام قعوقع هذا االتفاق يف دير عال يف هذا اليوم الرابع من ذي ال
ميالدي  1995عام ] أبريل[عبري واملوافق الرابع من نيسان  5755عام ] أبريل[الرابع من نيسان 

وتعتبر نصوص اللغات الثالث نصوصاً أصلية ويف حالة  باللغات العربية والعبرية واإلنكليزية
  .االختالف على التفسير يكون النص اإلنكليزي هو النص املعتمد

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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