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مر�ســــو �ســــلطا
ر ــم 2021/28
بالت�سديــ علــ اتفا يــة
ب

ومة �سلطنة عمان و ومة ور يا ول االإعفا

م متطل ات التا س ة امل
نحـ هيثــم بــ

ــار

وازات ال�سفر الدبلوما�سية وا ا سة وا دمة
�سلطـان عمـان

بعد الطالع على الن ام الأ�صا�صي للدولة
وعلى التفاقية بني حكومة �صلطنة عمان وحكوم ــة جورجــيا حــول الإعفاء من متطلبات
التاأ�صرية حلاملي جوازات ال�صفر الدبلوما�صية واخلا�صة واخلدمة املوقعة فـي مدينة م�صق
بتاري  18من فرباير 2021م
وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا ـــا هــــو ات
املــا ة االولــــ
الت�صديق على التفاقية امل�صار اإليها وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــا ة الثانيـــة
ين�صر هذا املر�صوم فـي اجلريدة الر�صمية ويعمل به من تاري �صدوره.
سـدر ـ  1م سع ـــــــــان �سنـة
املـوا ــــ  15 :م مـــــــــــار� �سنـة 2021

هـ
هيثــم ب ــار
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية
ومـة �سلطنـة عمـان و ومـة ور يا
بـ
ول االإعفا م متطل ات التا س ة امل وازات ال�سفر
الدبلوما�سية وا ا سة وا دمة
اإن حكومة �صلطنة عمان وحكومة جورجيا وامل�صار اإليهما فـيما بعد بـ"الطرفـ،"Ú
اإ تر بان فـي تعزيز اأوا�صر ال�صداقة وعالقات التعاون بني البلدين
واإ تدركان احلاجة اإ ت�صهيل �صفر مواطنيهما حاملي جوازات ال�صفر الدبلوما�صية اأو
اخلا�صة اأو اخلدمة
فقد اتفقتا على الآتي
املــا ة ) 1
تطبق اأحكام هذه التفاقية على مواطني اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�صفر
الآتية
 - 1جوازات ال�صفر الدبلوما�صية اأو اخلا�صة اأو اخلدمة �صارية املفعول والتابعة
حلكومة �صلطنة عمان.
 - 2جوازات ال�صفر الدبلوما�صية اأو اخلدمة �صارية املفعول والتابعة حلكومة جورجيا.
املــا ة ) 2
يجوز ملواطني دولة اأي من الطرفني حاملي اأي من جوازات ال�صفر امل�صار اإليها فـي املادة )1
الدخول اإ اأو البقاء فـي اأو اخلروج من اأو املرور عرب اإقليم دولة الطرف الآخر دون
�صرط احل�صول على التاأ�صرية ملدة ل تتجاوز  90ت�صعني يوما فـي اأي مدة  )180مائة وثمانÚ
يوما.
املــا ة ) 3
يجب على مواطني دولة اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�صفر امل�صار اإليها فـي
اŸادة ( 1عدم القيام باأي اأن�صطة مدفوعة الأجر التي تتطلب ت�صريح عمل فـي اأ ناء
بقائهم فـي اإقليم دولة الطرف الآخر.
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املــا ة ) 4
يجب على مواطني دولة اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�صفر امل�صار اإليها فـي
اŸادة ( 1اللتزام بالقوانني والأن مة ال�صارية فـي اأ ناء بقائهم فـي اإقليم دولة الطرف
الآخر.
املــا ة ) 5
يجب على مواطني دولة اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�صفر امل�صار اإليها فـي
اŸادة ( 1الدخول اإ والبقاء فـي واخلروج من واملرور عرب اإقليم دولة الطرف الآخر
من خالل نقاط منافذ احلدود املخ�ص�صة واملفتوحة حلركة املرور الدولية و ل وجب
الأن مة لدى الطرف الآخر.
املــا ة ) 6
 - 1يجب على مواطني دولة اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�صفر الدبلوما�صية
اأو اخلا�صة اأو اخلدمة �صارية املفعول والذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�صية اأو
قن�صلية اأو فـي من مة دولية تقع فـي اإقليم دولة الطرف الآخر احل�صول على تاأ�صرية
قبل دخولهم اإقليم دولة الطرف الآخر لأول مرة.
 - 2تطبق اأحكام الفقرة  1من هذه املادة على اأفراد عائالت املواطنني امل�صار اإليهم
وكذل على الأ�صخا�س املعتمدين عليهم ب�صرط اأن يكونوا حاملي اأي من جوازات
ال�صفر الدبلوما�صية اأو اخلا�صة اأو اخلدمة �صارية املفعول.
 - 3على الأ�صخا�س امل�صار اإليهم فـي الفقرتني  )1و( 2احل�صول على العتماد خالل
( 30ال ني يوما من تاري دخولهم.
 - 4يجب على كل طرف اأن ي�صدر العتماد املنا�صب لالأ�صخا�س امل�صار اإليهم فـي الفقرتني
( )1و( 2خالل  30ال ني يوما من تاري دخولهم.
املــا ة ) 7
ل توؤ ر هذه التفاقية على حق ال�صلطات املخت�صة لأي من الطرفـني فـي رف�س دخول
مواطني الطرف الآخر حاملي اأي من جوازات ال�صفر امل�صار اإليها فـي املادة  1اإ اإقليم
دولة كل منهما اأو تق�صري مدة اإقامتهم اأو اإنهائها و ل فـي حالة اعتبار املواطنني املعنيني
ري مر و فـيهم اأو فـي حالة ثيلهم خلطر على اأمن الدولة اأو الن ام العام اأو ال�صحة
العامة اأو عندما يكون وجودهم فـي اإقليم الدولة املعني ري قانوين.
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املــا ة ) 8
 - 1فـي حالة فقدان اأو �صرقة اأو تلف اأو بطالن �صالحية اأي من جوازات ال�صفر امل�صار اإليها
فـي املادة  1ملواطن دولة اأي من الطرفـني فـي اإقليم دولة الطرف الآخر تقدم البعثة
الدبلوما�صية اأو املركز القن�صلي التي ينتمي اإليها �صاحب اجلواز املعني له الو ائق
التي كنه من العودة اإ اإقليم دولة الطرف الذي ينتمي اإليه.
 - 2يجب على البعثة الدبلوما�صية اأو القن�صلية اآنفة الذكر اإبال اجلهات املخت�صة لدى
الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه احلواد عرب القنوات الدبلوما�صية.
املــا ة ) 9
 - 1يتبادل الطرفان ا ج من جوازات ال�صفر امل�صار اإليها فـي املادة  1عرب القنوات
الدبلوما�صية خالل  30ال ني يوما من تاري التوقيع على هذه التفاقية.
 - 2فـي حالة حدو اأي تغيري على جوازات ال�صفر امل�صار اإليها فـي الفقرة  1لأي من
الطرفـني يتعني على الطرف الذي مت تغيري جوازاته توفـري ا ج من اجلوازات
املعدلة اإ الطرف الآخر عرب القنوات الدبلوما�صية خالل  30ال ني يوما قبل
دخول هذا التعديل حيز التنفـيذ.
املــا ة ) 10
يجوز اإجراء تعديالت واإ�صافات على هذه التفاقية وافقة الطرفـني ويتم تو يقها فـي
م�صتند منف�صل وتدخل حيز التنفـيذ وفقا للفقرة  )1من اŸادة ( 15من هذه التفاقية
وتعترب تل امل�صتندات جزءا ل يتجزاأ من هذه التفاقية.
املــا ة ) 11
ل توؤ ر هذه التفاقية على اللتزامات املرتتبة وجب التفاقيات الثنائية املربمة بني
الطرفـ.Ú
املــا ة ) 12
 - 1يعمل الطرفان بهذه التفاقية طبقا لت�صريعاتهما الداخلية املعمول بها فـي كل من
البلدين.
 - 2يتم تطبيق الت�صريعات الداخلية للطرفـني اإ ا كانت تت�صمن �صروطا اأف�صل من تل
الواردة فـي هذه التفاقية.
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املــا ة ) 13
ي�صوي الطرفان اأي خالفات تن�صاأ عن تنفـيذ اأو تف�صري اأحكام هذه التفاقية وديا من خالل
امل�صاورات و اأو املفاو�صات عرب القنوات الدبلوما�صية.
املــا ة ) 14
 - 1يجوز لأي من الطرفـني تعليق العمل بهذه التفاقية موؤقتا ب�صكل جزئي اأو كلي
لأ�صبا تتعلق باأمن الدولة اأو الن ام العام اأو ال�صحة العامة اأو اإ ا تبني �صوء ا�صتخدام
احلقوق املن�صو�س عليها فـي هذه التفاقية.
 - 2يجب على الطرف الذي ير ب فـي تعليق العمل بهذه التفاقية اإخطار الطرف الآخر
عن التعليق مع بيان اأ�صبابه كتابة عرب القنوات الدبلوما�صية قبل � 7صبعة اأيام على
الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفـيذ كما اأن عليه اإخطار الطرف الآخر بانتهاء
هذا التعليق كتابة عرب القنوات الدبلوما�صية قبل � 7صبعة اأيام على الأقل من اإنهاء
هذا التعليق.
 - 3ل ي ؤو ر تعليق العمل بهذه التفاقية على الو�صع القانوين ملواطني دولة اأي من
الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�صفر امل�صار اإليها فـي املادة  1املوجودين فـي اإقليم
دولة الطرف الآخر.
املــا ة ) 15
 - 1تدخل هذه التفاقية حيز التنفـيذ بعد  30ال ني يوما من تاري ت�صلم اآخر اإ�صعار
كتابي باكتمال كافة الإجراءات الداخلية لدى الطرفـني والالزمة لدخول هذه
التفاقية حيز التنفـيذ.
 - 2ت�صري هذه التفاقية ملدة ري حمددة ويجوز لأي من الطرفـني وفـي اأي وقت اإنهاء
هذه التفاقية و ل باإخطار الطرف الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�صية وينتهي
العمل بالتفاقية بعد  30ال ني يوما من ت�صلم مثل هذا الإخطار من قبل الطرف
الآخر.
وقعت هذه التفاقية فـي م�صق بتاري  18فرباير 2021م من ن�صختني اأ�صليتني باللغات
العربية واجلورجية والإ ليزية لكل منها ات احلجية القانونية وفـي حالة الختالف
يعتد بالن�س الإ ليزي.

عــ

عـــ

ـومــة �سلطنــة عمــان
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