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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2016/35

بالت�سديـق علـــى اتفاقيـة تعـــاون 

بين حكومـة �سلطنـة عمــان وحكومــة دولـة قطـــر في المجـال الأمنـي

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى اتفاقية التعاون بني حكومة �سلطنة عمان ، وحكومة دولة قطر فـي املجال الأمني ، 

املوقعة فـي مدينة الدوحة بتاريخ 19 من رجب 1437هـ ، املوافق 26 من ابريل 2016م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديـق علـى التفاقيـة امل�سـار اإليهـا ، وفقـا لل�سيغـة املرفقـة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي :  6  من �ســـــــــــــوال �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 11 من يوليــــــــــــو �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــــة تعــــــاون 

بني حكومـة �سلطنـة عمـان وحكومـة دولـة قطر فـي املجـال الأمنـي

اإن حكومــــــة �سلطنــــة عمـــان ممثلـــــة فـــي وزارة الداخليـــــة ، وحكومـــة دولـــة قطــــر ممثلـــــة 

فـي وزارة الداخلية امل�سار اإليهما فيما بعد بـ "الطرفني"، وانطالقا من روح الأخوة ال�سادقة 

والروابط الوثيقة التي جتمع بني �سعبي البلدين ال�سقيقني ، وتعزيزا لعالقات التعاون 

بينهمـــا مبـــا يخـــدم امل�سالـــح امل�سرتكـــة ، وحر�سا منهما على حتقيق اأكرب قدر من التعاون 

مــن اأجـــل امل�ساهمـــة الفعالــة فـــي مكافحـــة اجلرميـــة بكافــة اأ�سكالهــا ، ورفع كفاءة الأجهزة 

الأمنيـــة ، وانطالقـــا مــن قناعتهمـــا باأوا�ســـر الروابـــط التي جتمــع بني اأبنائهما ووحدتهما 

الإقليمية وم�سريهما الواحد وم�ساحلهما امل�سرتكة ،

فقد اتفق الطرفان على ما ياأتي : 

املــادة ) 1 (

مـع مراعـــاة ما تق�ســي بـــه الت�سريعــات الوطنيــة للبلديــن والتفاقيـات الدولية التي تكون 

الدولتان طرفا فيها ، يعمل الطرفان على تعزيز وتطوير التعاون القائم بينهما ، وتبادل 

اخلربات الأمنية والفنية من اأجل مكافحة اجلرمية بكافة اأ�سكالها ، وخا�سة فـي املجالت 

الآتيــــة :

1 - الإرهــاب بكافـة اأ�سكالـه و�ســوره .

2 - مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية و�سالئفها .

3 - البحــــــث اجلنائــــــــــي .

4 - الهجـرة واجلـــوازات .

5 - التعليـــــم والتدريـــب .

6 - اأمـــــــــــــن املن�ســــــــــــــــــاآت .

7 - الإجتــــــــار بالب�ســــــــــر .
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8 - الأجانب املبعدون لأ�سباب �سحية اأو اأمنية اأو جنائيـة .

9 - اجلرائــم الإلكرتونيـــة وجرائــــم احلا�ســــب الآلـــــي .

10 - املــــــــــــــــــــرور .

11 - اأي جمالت اأخرى يحددها الطرفان ب�سورة م�سرتكة .

املــادة ) 2 (

يتبادل الطرفان املعلومات املتعلقة باجلرائم التي يتم الإعداد لرتكابها اأو التي مت ارتكابها 

اأو التي لها عالقات بالتنظيمات ذات ال�سلة بهذه اجلرائم ، وما يظهر من جرائم جديدة 

واأ�ساليــب ارتكابهــا ، ومــا تــم اتخــاذه مــن اإجراءات لتعقبهــا وجمعهــا ، وفـي �سبيل ذلك ين�ساأ 

ات�سال وثيق بني م�سوؤويل الأجهزة الأمنية املخت�سة فـي البلدين .

املــادة ) 3 (

يعمــل الطرفـــان علــى تعزيــز التعـــاون فـــي جمــال تطويــر اأنظمــة احلمايـة املدنيــة والدفــاع 

املدين ، وتقدمي امل�ساعدة املتبادلة فـي مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات البيئية والتلوث 

البحري ، وتخفيف الأخطار الناجمة عن احلوادث اجل�سيمة .

املــادة ) 4 (

يقــدم الطرفــان الت�سهيــالت املتبادلــة فـــي جمــالت التعليــم والتدريـب ، والزيـارات للمعاهـد 

والكليات واملوؤ�س�سات املختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية املماثلة فـي البلدين  .

املــادة ) 5 (

يحيط كل طرف الآخر علما باملوؤمترات واحللقات الدرا�سية والندوات الثقافية التي تدخل 

فـي نطاق هذه التفاقية ، وب�سفة خا�سة جمالت اجلرمية و�سالمة املرور والتعليم والتدريب  

وذلك قبـــل مـــدة كافيــــة من انعقادهــــا ، لكي يت�سنى للطـــرف الآخــر امل�ساركة والإ�سهــام فيهـــا 

متى رغب فـي ذلك .
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املــادة ) 6 (

يتخــــذ الطرفــــان الإجراءات ال�سرورية للمحافظة على �سريــة املعلومات املتبادلة بينهمــا ، 

اإذا بيـن الطـرف الـذي قــام بت�سليمهـــا باأنهـــا �سريـــة ، ول يجوز ت�سليم امل�ستنــــدات والوثائـــق 

اأو املواد امل�سلمــة مبوجــب هــذه التفاقيــة اأو الإف�ســاح عنهــا اأو اإف�ساوؤهــا لطرف ثالــث دون 

موافقــة الطرف الآخر .

املــادة ) 7 (

يتبــادل الطرفــان اأ�سمــاء وبيانــات الأ�سخــا�ص ذوي ال�سوابــق اجلرميــة اخلطــرة ، املدرجيــن 

علـى قوائـم املمنوعيـن مـن دخـول البـالد اأو اخلـروج منهـا . 

املــادة ) 8 (

يحق لأي طرف اأن ميتنع عن اإجابة اأي طلب مبوجب هذه التفاقية ، اإذا كان من �ساأن هذا 

الطلــــب اأن يوؤثــر علــى �سيــادة واأمــن دولتــه اأو نظامهــا العــام ، اأو اأي م�سلحــة اأ�سا�سيــة لــه ، 

اأو يتعار�ص مع ت�سريعاته الوطنية .

املــادة ) 9 (

تنفيذا لأحكام هذه التفاقية يتم الت�سال بني الطرفني مبا�سرة ، وميثل اجلانب العماين 

اإدارة الت�ســال لل�سرطـــة العربيـــة والدوليـــة ب�سرطــة عمــان ال�سلطانيــة ، وميثــل اجلانــب 

القطري اإدارة التعاون الدويل بوزارة الداخلية القطرية .

املــادة ) 10 (

تتولــى �سرطـــة عمـــان ال�سلطانيـــة ب�سلطنـــة عمـــان ، ووزارة الداخليـــة بدولـــة قطـــر تنفيـــذ 

اللتزامات املرتتبة على هذه التفاقية .

املــادة ) 11 (

جميع النفقات الناجتة عن تطبيق هذه التفاقية ، يتحملها الطرف الذي تتم الإجراءات 

املطلوبة على اإقليمه .
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املــادة ) 12 (

يجــــوز تعديــــل اأحكـــام هــذه التفاقيـــة اأو اأي نــ�ص من ن�سو�سهـــا باتفـــاق الطرفــني كتابـة ، 

وذلك وفقا لالإجراءات القانونية املعمول بها فـي كال البلدين .

املــادة ) 13 (

اأي خــالف قد ين�ســاأ عــن تف�سيــر اأحكــام هــذه التفاقيــة ، يتــم ت�سويته بوا�سطة املفاو�سات 

عن طريق القنوات الدبلوما�سية .

املــادة ) 14 (

تدخل هذه التفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الت�سديق عليها ، وفقا 

لالإجراءات القانونيــة املعمــول بهــا فـــي كــــال البلديــــن ، وت�ســري ملــدة )3( ثــالث �سنــوات ، 

وجتدد تلقائيا ملــدة اأو ملـــدد مماثلة ، ما مل يخطر اأحد الطرفني الآخر كتابة عرب القنوات 

الدبلوما�سية برغبته فـي اإنهائها ، وذلك قبل )6( �ستة اأ�سهر على الأقل من تاريـخ اإنهائهـا 

اأو انتهائها ، وتظل اأحكام التفاقية نافذة بالن�سبة للطلبات التي قدمت قبل اإنهائها .

واإ�سهــادا علــى مــا تقــدم ، قــام املفو�ســان اأدنــاه واملخــولن مــن قبــل حكومتيهمـــا بالتوقيـــع 

على هذه التفاقية .

حررت هــذه التفاقيــة ، ووقعــت فـي مدينــة الدوحــة يــوم الثالثاء بتاريــــخ 19 رجــــب 1437هـ 

املوافق 26 ابريل 2016م ، من ن�سختني اأ�سليتني باللغة العربية ، ولكل منهما ذات احلجية .

 

                     

عــن

حكومـة �سلطنـة عمـان

حمــود بن في�ســل البو�سعيــدي

وزيـــــــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــة

عــن

حكومـة دولـة قطـر

عبــــداللــــــه بن نا�ســـــــر اآل ثانــــــــــي

رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخليــة


