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¿É`ªY ¿É`£∏°S

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى الت اقية بني كومة �سلطنة عمــان و كومــة اجلمهوريــة العربيــة ال�سوري ــة ــو
الإع اء املتباد من التاأ س ة املي وازات ال�س ر الدبلوما�سيــة وا ا�ســة وا دمة،
املوقعة فـي مدينة م�سق بتاريخ  21من مار� 2021م،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
äBG ƒ````g É```Ã É```æª°SQ
≈````dhC’G IOÉ``ŸG
الت�سديق على الت اقية امل�سار اإليها ،وفقا لل�سي ة املرفقة.
á```«fÉãdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �سدوره.
`g1442 á`æ°S ¿É`````````Ñ©°T øe 29 :»`a Qó`°U
Ω2021 á`æ°S π``````````jôHCG øe 12 :≥````aGƒ`ŸG
¥QÉ``W øH º``ã«g
¿É```ª`Y ¿É£∏```°S
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á``````«bÉØJG
ájQƒ°ùdG á«Hô©dG ájQƒ¡ª÷G áeƒµMh ¿ÉªY áæ£∏°S áeƒµM ÚH
ôØ°ùdG äGRGƒL »∏eÉ◊ IÒ°TCÉàdG øe ∫OÉÑàŸG AÉØYE’G ∫ƒM
áeóÿGh á°UÉÿGh á«°SÉeƒ∏HódG
اإن كومة �سلطنة عمـ ــان ،و كومة اجلمهورية العربية ال�سورية ،وامل�سار اإليهما اأدناه
من ردين بــ" الطر " ،و تمعني ب ـ "الطرفـني"،
انطالقا من رواب الأ وة وعالقات التعاون وال�سداقة القا مة بني بلديهما،
ور بة منهما فـي ت�سهيل اإ راءات د و مواطني ال البلدين اإ اإقليم الطر ال ر
ن يحملون وازات �س ر دبلوما�سية ،اأو ا�سة ،اأو دمة،
فقد ات قتا على التي
( 1 ) IOÉ``ŸG
تطبق اأ كام هذه الت اقية وت�سري على املي وازات ال�س ر التية
 1وازات ال�س ر الدبلوما�سية ،وا ا�سة ،وا دمة� ،سارية امل عو  ،التابعة كومة
�سلطنة عمان ال�سادرة قبل وبعد توقي هذه الت اقية.
 2وازات ال�س ر الدبلوما�سية ،وا ا�سة ،وا دمة� ،سارية امل عو  ،التابعة كومة
اجلمهورية العربية ال�سورية ال�سادرة بعد توقي هذه الت اقية فق .
( 2 ) IOÉ``ŸG
يع ـي الطرفان ،وعلى اأ�سا� مبداأ املعاملة بامل ل ،مواطني البلدين املي اأي من وازات
ال�س ر امل�سار اإليها فـي املـ ــادة  1من ت أا سيـ ــرة الد ــو اإ  ،والإقام ـ ــة فـي ،وا ـ ــرو
مـ ــن ،اأو املرور ع اإقليم ل منهما ،ملدة ل ت يد على  30ال ني يوما من تاريخ د و
اإقليم الطر ال ر.
( 3 ) IOÉ``ŸG
 1يطبق الإع اء املن�سو� عليه فـي املادة  2على مواطني اأي من الطرفـني الذين يتم
تعيينهم فـي اإ د بع اتها الدبلوما�سية ،اأو القن�سلية ،اأو فـي املنظمات الدولية فـي
اإقليم الطر ال ر ،واأفراد عا التهم الذين يقيمون معهم فـي املن ن �سه ،سريطة
اأن يكونوا املني لأي من وازات ال�س ر امل�سار اإليها فـي املادة .)1
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 2ي ب على وزارة ا ار ية فـي الطر ال ر اعتماد املواطنني امل�سار اإليهم فـي ال قرة
( 1ال  30ال ني يوما من د ولهم اإ اإقليمه ،وبناء على ل يتم منحهم
الت أا س ات ا ا�سة بهم وفقا لالأنظمة الوطنية املعمو بها لديه.
( 4 ) IOÉ``ŸG
ل توؤ ر هذه الت اقية على ق ال�سلطات امل ت�س ــة لأي من الطرفـي ــن فـي رفــ� د و ،
اأو اإل اء اإقامة ،اأو تق�س مدة تاأ س ات مواطني الطر ال ر املي اأي من وازات
ال�س ر امل�سار اإليها فـي املادة  ، 1و ل فـي ا اعتبار املواطنني املعنيـني مر و
فـيهم ،اأو ي�سكلون طرا على النظام العام ،اأو الأمن الوطنـي ،اأو ال�سحة العامة ،اأو عندما
يكون و ودهم فـي الإقليم املعني ب�س ة قانونية.
( 5 ) IOÉ``ŸG
يلت م اجلانب ال�سوري باإ سعار اجلانب العماين بانت اء ال�س ة التم يلي ــة الر�سمي ــة لأي
من مواطنيـها املي وازات ال�سـ ر امل�سار اإليها فـي املادة .)1
( 6 ) IOÉ``ŸG
ي ـ ــب على مواطن ــي اأي مـن الطرفـني املي اأي من ـ ــوازات ال�س ــر امل�س ــار اإليها فـي
املادة  1اللت ام بالقوانني والأنظمة ال�سارية فـي اأ ناء بقا هم فـي اإقليم الطر ال ر.
( 7 ) IOÉ``ŸG
 1يحق لأي من الطرفـني تعليق العمل بهذه الت اقية موؤقتا ب�سكل ي اأو لي لأ�سبا
تتعلق بالأمن الوطني ،اأو النظام العام ،اأو ال�سحة العامة ،اأو اإ ا تبني �سوء ا�ست دام
للحقو املن�سو� عليها فـي هذه الت اقية.
 2ي ب على الطر الذي ات ذ قرار التعليق امل�سار اإليه فـي ال قرة  1اإ طار الطر
ال ر عن التعليق ع القنوات الدبلوما�سية ،قبل � 7سبعة اأيام على الأقل من د و
هذا التعليق ي التن ـيذ ،ما اأن عليه اإ طار الطر ال ر فورا عند رف هذا التعليق.
( 8 ) IOÉ``ŸG
ي ب على مواطني اأي من الطرفـني املــي اأي من ـ ــوازات ال�س ــر امل�س ــار اإليهـ ــا فـي
املادة  1عدم القيام باأي اأن�سطة مدفوعة الأ ر اأ ناء اإقامتهم فـي اإقليم الطر ال ر.
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( 9 ) IOÉ``ŸG
ي ب علــى مواطن ــي اأي من الطرفـيـ ــن املي اأي مـن وازات ال�س ر امل�سار اإليه ــا فـي
املادة  1الد و اإ  ،اأو املرور ع  ،اأو م ادرة اإقليم الطر ال ر من ال نقا عبور
ا دود الدولية امل تو ة ر ة امل�سافرين الدولية.
( 10 ) IOÉ``ŸG
 1يتبــاد الطرفـ ــان ــا من ــوازات ال�س ـر امل�سار اإليهــا فـي املادة  1ع القنوات
الدبلوما�سية ال  30ال ني يوما من تاريخ ت�سلم ا ر اإ طار مكتو من الطر
ال ر ع القنوات الدبلوما�سية ب�ساأن اإ ام الإ راءات الدا لية ات ال�سلة وفقا
للمادة  14من هذه الت اقية.
 2اإ ا قام اأ د الأطرا بتعديل ــوازات ال�س ر امل�س ــار اإليها فـي املـ ــادة  ، 1فاإنه ي ب
عليه ت ويد الطر ال ر دون ت أا ع القنوات الدبلوما�سية بنما من هذه
اجلوازات ،و ل قبل د ولها ي التن ـيذ ب ة ل تقل عن � 60ستني يوما ،وي ب
على الطرفـني تطبيق املعاي ا ا�سة ب وازات ال�س ر املقروءة اليا التي اأو�س بها
منظمة الط ان املدين.
 3ي طر الطرفان بع�سهما بع�سا دون تاأ باأي ت ات فـي ت�سريعاتهما الوطنية فـي
ما يتعلق باإ�سدار وازات ال�س ر امل�سار اإليها فـي املادة .)1
( 11 ) IOÉ``ŸG
اإ ا فقد اأ د مواطني الطرفـني املي وازات ال�س ر امل�سار اإليها فـي املادة  1واز �س ره
اأو تعر لل�سرقة فـي اإقليم الطر ال ر فعلى البع ة التي ينتمي اإليها �سا ب اجلواز
امل قود اإبال ال�سلطات امل ت�سة فـي البلد امل�سي با اد ة ،ع القنوات الدبلوما�سية،
وعلى تل البع ة اأي�سا اأن ت�سدر له واز �س ر ديدا اأو و يقة ر�سمية كنه من العودة
اإ بلده.
( 12 ) IOÉ``ŸG
تتم ت�سوية اأي ال ين�س أا عن تطبيق اأو ت �س اأ كام هذه الت اقية وديا ع القنوات
الدبلوما�سية.
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( 13 ) IOÉ``ŸG
ي وز تعدي ــل هذه الت اقية وافقة الطرفـني الكتابية ،وت�سب تل التعديـ ــالت ـ ـ ـ ءا
ل يت اأ منها ،وتد ل تل التعديالت ي التن ـيذ وفقا للمادة  14من هذه الت اقية.
( 14 ) IOÉ``ŸG
تد ل هذه الت اقي ــة ي التن ـي ــذ بع ــد  30ال ني يوم ــا من ت�سلم ا ر اإ طار ع
القنوات الدبلوما�سية من اأ د الطرفـني يبل الطر ال ر فـيه ب إا ما اإ راءاته الدا لية
الالزمة لد و الت اقية ي التن ـيذ ،وت�سري الت اقية ملدة حمددة ،ما ي طر
اأ د الطرفـني الطر ال ر تابة ،وع القنوات الدبلوما�سية ،عن ر بته فـي اإنها ها
قبل � 60ستني يوما على الأقل من تاريخ د و هذا الإنهاء ي التن ـيذ.
( 15 ) IOÉ``ŸG
ل ت ؤو ر هذه الت اقية علـى اللت امات ال ر امل تبة على الطرفـني و ب الت اقيات
الدولية ،اأو اأي ات اقيات نا ية م مة بني البلدين.
( 16 ) IOÉ``ŸG
يعمــل الطرف ــان باأ ك ـ ــام ه ــذه الت اقيـ ــة وفق ــا للقواني ــن والأنظم ــة املعمـ ــو بها فـي ل
من البلدين.

وقع هذه الت اقية فـي مدينة م�سق يوم الأ د بتاريخ  7سعبان 1442هـ  ،املوافق 2021 /3/21م،
من ن�س تني اأ�سليتني بالل ة العربية ولكل منهما ات ا ية القانونية.
عن كومة
اجلمهورية العربية ال�سورية

عن كومة
�سلطنة عمـ ــان

-13-

