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  اتفاق تعاون سياحي 
  بين الجمهوریة العربية السوریة

  والجمهوریة اللبنانية 
  

دیها                     ي ترت ة الت ار األهمي ين االعتب إن حكومة الجمهوریة اللبنانية وحكومة الجمهوریة العربية السوریة، آخذتين بع
 الشعوب مدرآتين ضرورة السياحة لبلدیهما سواء في الحقل االقتصادي واالجتماعي والثقافي أو آعنصر تفاهم بين

  .التعاون بين البلدین نظرًا لثرواتهما السياحية المشترآة أو المتكاملة مصممتين على جعل هذا التعاون مثمرًا

ا من                    د في روم ة المنعق ى   21عاملتين بروح توصيات مؤتمر األمم المتحدة للسياحة واألسفار الدولي ول  5 آب إل  أیل
  .هيئات السياحة الرسمية واالتحاد العربي للسياحة وتوصيات االتحاد الدولي ل1963

  :لقد اتفقتا على ما یلي

  :المادة األولى
وافق الفریقان المتعاقدان على اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتنمية وتعزیز الحرآة السياحية بين البلدین وتسهيل                

نقال   ة للت رامج منتظم ا ووضع ب ة بينهم ة والجماعي رحالت الفردی جيع ال ارات وتش جيع زی ذلك تش ياحية وآ ت الس
ل              اون في حق السائحين من بلدان ثالثة، ولهذه الغایة، تولي الحكومتان اهتمامًا خاصًا لتبسيط معامالت السفر، والتع

  .المواصالت والدعایة والنشر السياحيين المشترآين والقيام بمشاریع مشترآة

  :المادة الثانية
راء الس   ارات خب ان زی ادل الفریق نح    یتب ة وتخصيص عدد من الم نح المساعدات الفني ة وم ياحة والمعلومات التقني

  .لطلبة آل من البلدین سنویًا في المعاهد والمدارس السياحية في البلد اآلخر

  :المادة الثالثة
  .رتعفى المنشورات السياحية السوریة واللبنانية من الرسوم الجمرآية عند دخولها من أحد البلدین إلى البلد اآلخ

  :المادة الرابعة
دین                       ا من أحد البل د دخوله ة عن تعفى المصنوعات السياحية اليدویة المحلية اللبنانية والسوریة من الرسوم الجمرآي

  .إلى البلد اآلخر بصحبة المسافرین على أن تحدد هذه المواد بجدول الحق یتفق عليه الطرفان

  :المادة الخامسة
ة     تنظم برامج رحالت مشترآة بين البل     ياحة بقصد الدعای دین تذآر في المنشورات التي توزعها مكاتب السفر والس

  .والتسویق في األسواق السياحية الخارجية

  :المادة السادسة
  .العمل على إقامة شرآات سوریة لبنانية للنقل السياحي وشرآات أخرى للتسویق والترویج السياحيين

  :المادة السابعة
أنها اإلسهام في             ") اللجنة"يما بعد   المسماة ف (تؤلف لجنة مشترآة     ي من ش یعهد إليها بدرس وتطبيق اإلجراءات الت

  .تحقيق األهداف المنوه بها

  :المادة الثامنة
ين رئيسي                       اق ب تثنائية باالتف د االقتضاء اجتماعات اس تجتمع اللجنة مرة واحدة آل ستة أشهر وتستطيع أن تعقد عن

  .الوفدین
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  . البلد المضيفیرأس اجتماع اللجنة رئيس وفد

  .یتحمل وفد البلد المضيف مسؤولية أمانة السر ونفقاتها

  :المادة التاسعة
ة                  د موافق ة بع ا اللجن تضع اللجنة برنامج عملها وترتيب األولویة للقضایا المطلوب حلها، وتطبق التدابير التي تقره

  .المراجع المختصة في البلدین

  :المادة العاشرة
  .تبعا اإلجراءات المتخذة لتطبيق مقررات اللجنةعلى رئيسي الوفدین أن یت

  :المادة الحادیة عشرة
ول      ن قب ه یمك اق فإن ذا االتف ى ه ة باالنضمام إل ة والوطني ا ذات المصالح اإلقليمي دان أخرى له ة بل ال رغب ي ح ف

  .انضمامها إليه شرط الموافقة المسبقة من قبل الحكومتين

  :المادة الثانية عشرة
م یخطر أحد طرفي                 مدة سریان هذا اال    ه، وإذا ل ائق التصدیق علي تفاق خمس سنوات ویعمل به من تاریخ تبادل وث

اء السنوات الخمس یتجدد                         اریخ انته هذا االتفاق الطرف اآلخر برغبته في إنهاء العمل به من قبل ستة أشهر من ت
  .االتفاق تلقائيًا لمدة خمس سنوات أخرى

  

  عن 
   حكومة الجمهوریة العربية السوریة

  عن 
  حكومة الجمهوریة اللبنانية

  


