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مر�ســــوم �ســــلطانى

رقــم 2011/72

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان 

وحكومة جمهورية جنوب اأفريقيا حول منتدى ال�سراكة

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى التفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب اأفريقيا حول منتدى 

ال�سراكة املوقعة مبدينة كيب تاون بتاريخ 28 اأكتوبر 2010م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 17 من رجــب �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 19 من يونيــو �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان

اجلريدة الر�سمية العدد )938(
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اتفاقيـــــــة 
بني 

حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب اأفريقيا
حـــول منتــــدى ال�سراكـــة

اإن حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب اأفريقيا ) ي�سار اإليهما اأدناه جمتمعني 
بالطرفني ولكل منهما على حدة بالطرف ( . 

اإذ يقران برغبتهما فى تعزيز العالقات الودية القائمة بني بلديهما ، 

ورغبة منهما فى دعم التعاون ال�سيا�سـى والتجــارى واالقت�سـادى والثقافــى والعلمـى والفنـى 
والتكنولوجـى علـى اأ�ســا�س امل�ساواة وامل�سلحة املتبادلة ،

امل�سرتكة  الطرفني  م�سلحة  يخدم  اأن  �ساأنه  من  التعاون  هذا  اإقامة  باأن  منهما  واإميانا 
وي�ساهم فى تعزيز التنمية االقت�سادية واالجتماعية ل�سعبى البلدين ، 

اأفريقى �سوف ي�سهم فى  العمانى - اجلنوب  ال�سراكة  اإقامة منتدى  باأن  اأي�سا  واإذ يقران 
تعزيز التعاون فى املجاالت املذكورة اأعاله ،

فقد اتفقتا على ما يلى :

املــادة الأولـــــى 
يقـــوم الطرفــــان باإن�سـاء منتــدى ال�سراكـة العمانــــى - اجلنــــوب اأفريقــى )ي�سـار اإليه اأدنـاه 

" منتدى ال�سراكة "( .

املــادة الثانيــــة 
ي�سعى منتدى ال�سراكة من اأجل حتقيق ما يلى :

والتجارية  ال�سيا�سية  املجاالت  الطرفني فى  التعاون بني  وتقوية وتطوير  دعم  اأ - 
واالقت�سادية والثقافية والعلمية والتقنية والتكنولوجية . 

اإبـــرام اتفاقيــات ثنائيــة وبرامـج تنفيذيـة خا�سـة لتنفيــذ هـــذه  اإمكانيـــة  درا�ســة  ب - 
االتفاقية .

دعم امل�سروعات امل�سرتكة ومبادرات القطاع اخلا�س مع و�سع مميزات وقدرات كل  ج - 
طرف فى االعتبار .
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املــادة الثالـثــــة 
تعقــد اجتماعــــات منتــدى ال�سراكـة علــى م�ستــوى الوزيــر امل�ســوؤول عــن ال�ســوؤون   - 1
اخلارجية العمانى ، ووزير العالقات الدولية والتعاون اجلنوب اأفريقى ، وعلى 

م�ستوى كبار امل�سوؤولني اأو ممثليهم املفو�سني .
يـــراأ�س اجتماعـــات منتــدى ال�سراكــة الوزيــران امل�ســـار اإليهمــا اأعــاله اأو ممثلوهــــــم   - 2

املخولون بذلك .

املــادة الرابعــة
ميكن الجتماعات كبار امل�سوؤولني درا�سة ق�سايا حمددة والتقدم بتو�سيات منا�سبة تتعلق 
بالق�سايا املطروحة على جدول اأعمال منتدى ال�سراكة ، كما يقوم الطرفان بتحديد مقار 

ومواعيد تلك االجتماعات .

املــادة اخلام�سة
يجتمع منتدى ال�سراكة ، ح�سب االتفاق ، بناء على طلب اأى من الطرفني بالتناوب   - 1
فى جمهورية جنوب اأفريقيا وفى �سلطنة عمان اأو فى اأى مكان اآخر يتفق عليه 

الطرفان .
يعقد منتدى ال�سراكة اجتماعاته وفقا جلدول االأعمال املتفق عليه وح�سب االتفاق   - 2

بني رئي�سى االجتماع ، كما يحدد املنتدى كافة القواعد االإجرائية اخلا�سة به .
3 - يوفر الطرف امل�ست�سيف مقر االجتماع وكافة خدمات ال�سكرتارية .

4 - يتحمل كل طرف كافة التكاليف املتعلقة بح�سور وفده اإىل اجتماعات املنتدى .

املــادة ال�ساد�سة
يتم ت�سوية اأى نزاع ين�ساأ بني الطرفني حول تف�سري هذا االتفاق وتطبيقه بالطرق الودية 

وعرب الت�ساور اأو التفاو�س بني الطرفني . 

املــادة ال�سابعــة
يخ�سع التعاون بني الطرفني فى اإطار هذا االتفاق للقوانني الداخلية ال�سارية فى البلدين .
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املــادة الثامنــــة
ميكن تعديل هذه االتفاقية مبوافقة الطرفني من خالل تبادل املذكرات بني الطرفني 

عرب القنوات الدبلوما�سية .

املــادة التا�سعــة
تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ فى اليوم والتاريخ الذى يبلغ فيه كل طرف   - 1
كافة  باتخاذ  قام  باأنه  الدبلوما�سية  القنوات  خالل  ومن  كتابيا  االآخر  الطرف 
االإجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة لتنفيذهــا . يبــداأ �سريـــان االتفاقيـــة مـــن تاريــــخ 

االإخطار االأخري بذلك .
ي�ستمــر �سريــان هــــذه االتفاقيـــة ملـدة خمـ�س �سنــوات وجتــدد تلقائيـا ملـدد مماثلــة ،   - 2
ما مل يبلغ اأى من الطرفني الطرف االآخر كتابيا عن طريق القنوات الدبلوما�سية 

بنيته فى اإنهاء االتفاقية قبل انتهائها ب�ستة اأ�سهر على االأقل .

واإثباتا ملا تقدم وقع املفو�سان بالتوقيع نيابة عن حكومتى �سلطنة عمان وجمهورية جنوب 
اأفريقيــا علــى ن�سختيـن باللغـة العربيــة واالإجنليزيــة مــن هــذه االتفاقيـة وتتمتـع كـل مـن 

الن�سختني باحلجية القانونية .

وقعت هذه االتفاقية فى مدينة كيب تاون فى يوم اخلمي�س املوافق 2010/10/28م .

عن حكومة                                                                   
�سلطنـــــــة عمــــــــان                                              

يو�سف بن علوى بن عبداللـه                                  
الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون اخلارجية             

عن حكومة
جمهورية جنوب اأفريقيا

مايتـــى نكوانــــا ما�سابانــــــى
وزيرة العالقات الدولية والتعاون
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Agreement

Between
The Government of the Sultanate of Oman

And
The Government of the Republic of South Africa

On
The Establishment of A Partnership Forum

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the 
Republic of South Africa ( hereinafter jointly referred to as the "Parties"and 
separately as a "Party" ) .     

Recognizing their desire to strengthen the existing friendly relations 
between the two countries ; 

Desiring to promote political, trade, economic, cultural, scientific, technical 
and technological cooperation on the basis of equality and mutual benefit ; 

Believing that the establishment of such cooperation would serve their 
common interest and contribute to the enhancement of economic and social 
development of the peoples of both countries ; 

Further recognizing that the establishment of the "Omani - South African 
Partnership Forum" will contribute in furthering cooperation in the above 
fields ; 

HAVE AGREED as follows : 

Article 1 
The Parties hereby establish the Omani - South African Partnership Forum 
( hereinafter referred to as the "Partnership Forum" ) . 

Article 2 
The Partnership Forum shall endeavour to : 
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a - advance, strengthen and develop cooperation between the Parties 
in the political,trade, economic, cultural, scientific, technical and 
technological fields ; 

b - study the possibility of concluding bilateral agreements and 
executive programmes in order to implement this Agreement; and 

c -  promote joint ventures and private sector initiatives taking into 
account the advantages as well as the comparative capabilities of 
each Party . 

Article 3 
1 -  Meetings of the Partnership Forum shall be held at the level 

of Minister Responsible for Foreign Affairs on the side of the 
Sultanate of Oman, and the Minister of lnternational Relations and 
Cooperation on the side of the Republic of South Africa, and on 
the level of senior officials or their designated representatives . 

2 - Meetings of the Partnership Forum shall be jointly chaired by the 
Ministers mentioned above or their designated representatives . 

Article 4 
Meetings at the level of senior officials can consider specific issues and 
make appropriate recommendations relating to the issues on the agenda 
of the Partnership Forum . The venue and time of such meetings shall be 
determined by the Parties . 

Article 5 
1 - The Partnership Forum shall meet, subject to agreement, at the 

request of either Party alternatively in the Republic of South Africa 
and the Sultanate of Oman or another agreed venue . 
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2 - The Partnership Forum shal1 conduct its meetings as per the 

approved agenda and as agreed between the chairpersons and shall 

determine its own procedures . 

3 - The Party hosting the meeting shall provide the venue and all 

secretarial services . 

4 - Each Party shall bear the costs related to the attendance of  meetings 

by its delegation . 

Articlc 6 
Any dispute between the Parties arising out of the interpretation and 

application of  this Agreement shall be settled amicably through consultation 

or negotiations between the Parties . 

Article 7 
Cooperation between the Parties within the framework of this Agreement 

shall be governed by the domestic law in force in both countries . 

Article 8 
This Agreement may be amended by mutual coensent of the Parties through 

an Exchange of Notes between the Parties through the diplomatic channels . 

Article 9 
1 - This Agreement shall enter into force on the date on which each 

Party has notified the other in writing through the diplomatic 

channels, that it has taken the legal measures necessary for the 

implementation thereof, the date of entry into force shall be the 

date of the last notification . 
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2 - This Agreement shall remain in force for a period of five years, 

where after it shall be renewed automatically for further periods of 

five years at a time, unless terminated by either Party by giving at 

least six months' written notification in advance to the other Party 

through the diplomatic channels of its intention to terminate this 

Agreement . 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by 
their respective Governments, have signed and sealed this Agreement in 
two originals in the English and Arabic languages, all texts being equally  
authentic . 

DONE at Cape Town on this Thursday of 28/10/2010 .

For 

the Government of 

the Republic of South Africa 

Maite Nkoana Mashabane 

Minister of International 

Relations and Cooperation

For                                                               

the Government of                    

the Sultanate of Oman           

Yousuf bin Alawi bin Abdullah        

The Minister Responsible for                 

Foreign Affairs 


