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ع على النظام االأ�سا�سي للدولة بعد االط

وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخ�ستان ب�ساأن اإن�ساء اللجنة 

اير 2023م العمانية - الكازاخ�ستانية امل�سرتكة املوقعة فـي مدينة م�سق بتاري 1 من ف

سي امل�سلحة العامة. وبناء على ما تقت
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ة املرفقة. الت�سديق على االتفاقية امل�سار اإليها وفقا لل�سي
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á```cÎ°ûŸG á````«fÉà°ùNGRÉµdG - á```«fÉª©dG á```æé!dG AÉ``°ûfEG ¿CÉ``°ûH
 ،)"Úاإن حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخ�ستان )وامل�سار اإليهما فـيما بعد بـ "الطرفـ
وتطوير  تعزيز  اإ  و�سعيا  الطرفـني  دولتي  بني  املنفعة  متبادل  التعاون  تعزيز  بهد 
قافة والتكنولوجيا والعلوم  يـــة فــــي جمـــاال التجـــارة واالقت�ساد وال نا قـــا ال الع
ا االهتمام امل�سرت على اأ�سا�س مباد امل�ساواة  وال�سياحة والتعليم واملجاال االأخر 

وامل�سال امل�سرتكة وقواعد القانون الدو قد اتفقتا على ما ياأتي

( 1 ) IOÉ``ŸG
امل�سرتكة  الكازاخ�ستانية   - العمانية  اللجنــة  االتفاقيـــة  هـــ  وجـــ  الطرفـــان  ين�ســـئ 

وي�شار اإليها فـيما بعد بـ "اللجنة".

( 2 ) IOÉ``ŸG
ي فـي جماال  نا تهد اللجنة وفقا لت�سريعا الطرفـني اإ امل�ساعدة فـي تو�سي التعاون ال
سافـــة  باالإ والتعليـــم  وال�سياحــــة  والعلــــوم  والتكنولوجيـــا  قافـــة  وال واالقت�ســـاد  التجــارة 
هود لتنفـي التعاون بني الطرفـني  ا االهتمام امل�سرت وتن�سيق ا اإ املجاال االأخر 

على اأ�سا�س امل�ساواة وامل�سال امل�سرتكة.
( 3 ) IOÉ``ŸG

ت�سمل اخت�سا�سا اللجنة ما ياأتي
ية  نا قا ال ليل نتا التعاون متبادل املنفعة بني الطرفـني فـي الع ١ - مراجعة و
قافة والتكنولوجيا والعلوم وال�سياحة والتعليم. فـي جماال التجارة واالقت�ساد وال

ــية  نا قا ال كومـــي الدولـــي فـــي الع ٢ - امل�ساعــدة فـــي اإقامــــة وتنفـيـــ التعــــاون ا
قافة والتكنولوجيا والعلوم وال�سياحة والتعليم. فـي جماال التجارة واالقت�ساد وال

ية فـي جماال  نا قا ال ة التو�سيا من اأجل تعزيز وزيادة تطوير الع ٣ - �سيا
قافة والتكنولوجيا والعلوم وال�سياحة والتعليم. التجارة واالقت�ساد وال

ية فـي جماال  نا قا ال ٤ - تنفـي املهام االأخر الهادفة اإ تنمية التعاون فـي الع
قافة والتكنولوجيا والعلوم وال�سياحة والتعليم وفقا لت�سريعا  التجارة واالقت�ساد وال

الطرفـÚ الوطنية.
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( 4 ) IOÉ``ŸG
لني لك الطرفـني من �ستى جماال  يتم اإن�ساء اللجنة على اأ�سا�س التكافو وتتكون من مم

سمن اخت�سا�سا اللجنة. االأن�سطة التي تق 

 ،" ي�س امل�سار ي�س وي�سار اإلي فـيما بعد بـ"الر يقوم كل طر وفقا لت�سريعات بتعيني ر

ا ال�سلة باللجنة. ها الوطنية  لني عن ا ومم

( 5 ) IOÉ``ŸG
التجارة  جماال  فـي  ية  نا ال قا  بالع معنية  عمل  جمموعا  تن�سئ  اأن  للجنة  يجوز 

سافـة اإلـى املجــاال  قافـة والتكنولوجيـا والعلـوم وال�سياحــة والتعليـم باالإ واالقت�سـاد وال

ا االهتمام امل�سرت والتي يج اأن تنف اأن�سطتها  اإ�سرافها. االأخر 

( 6 ) IOÉ``ŸG
تم اللجنة على اأ�سا�س دوري بالتناو فـي كل من �سلطنة عمان وجمهورية كازاخ�ستان.  - ١

٢ - يتـــم االتفــا علــى املواعيــد املحــددة لعقــد اجتمــاع اللجنـة وجدول اأعمالها من قبل 

الطرفـني ع القنوا الدبلوما�سية.

ا ال�سلة لكل اجتماع  سي باإعداد جدول االأعمال املوق واملواد االأخر  ٣ - يقوم الطر امل

سافـية اإ جدول االأعمال  سافة بنود اإ كن اإ ل بعد الت�ساور م الطر االخر. و و

املوق باالتفا املتبادل بني الطرفـني.

ل عـ القنـوا الدبلوما�سيـة فاإنـ يجـوز لكـل طـر دعوة  ا اتفـق الطرفـان علـى  ٤ - اإ

. اء للم�ساركة فـي االجتماعا خ

( 7 ) IOÉ``ŸG
تها فـي �سكل  تت اللجنة قراراتها بناء على موافقة ك الطرفـني كتابة والتي تتم �سيا

بروتوكول م مراعاة متطلبا الت�سريعا لك الطرفـني.

( 8 ) IOÉ``ŸG
ق اجتماعا اللجنة واإعداد  ا ارجية لد كل طر م�سوولة عن اإدارة و تكون وزارة ا

س  سر اجتماعاتها وتن�سيق اأن�سطة اأي جمموعا عمل ف قها واإعداد حما ا موادها وو

عن امل�سووليا االإدارية االأخر املطلوبة للجنة.
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( 9 ) IOÉ``ŸG
ل يتحمل الطر املوفد التكالي املرتبطة بال�سفر  ما  يتفق الطرفان على خ 

هابا واإيابا والنقل الداخلي واالإقامة بالن�سبة لوفد بينما يتحمل الطر امل�ستقبل النفقا 

االإدارية املرتبطة بتنظيم اجتماعا اللجنة واجتماع الرو�ساء امل�ساركني وجمموعا العمل.

( 10 ) IOÉ``ŸG
ل امل�ساورا  فا التي تن�ساأ عن تف�س اأو تطبيق اأحكام ه االتفاقية من خ يتم حل ا

سا بني الطرفـني. واملفاو

( 11 ) IOÉ``ŸG
ل اإبرام بروتوكوال والتي تدخل حيز التنفـي  يجوز للطرفـني تعديل ه االتفاقية من خ

إجراءا املن�سو�س عليها فـي املادة )١٢( من ه االتفاقية. وفقا ل

( 12 ) IOÉ``ŸG
اإخطار  اخر  ت�سلم  تاري  يوما من  ني  بعد )٣0(  التنفـي  االتفاقية حيز  ه  تدخل 

سهما االخر  ل الطرفان باإب بع ي يقوم من خ كتابي ع القنوا الدبلوما�سية وال

. زمة لدخول ه االتفاقية حيز التنفـي با�ستكمال جمي االإجراءا الداخلية ال

مانني  ة و ت�سري ه االتفاقية ملدة  حمددة ويتوق العمل بها فور انتهاء )١80( ما

يومــا مـن تاريــ ت�سلــم اأحــد الطرفـــني الإخطـار كتابـي مـن الطـر االخـر عبــر القـنوا 

ها. الدبلوما�سية يع فـي عن نيت باإنها

تني  هـ من ن�س م املوافق  من رجــ  ايـــر  حرر فـي م�سق بتاري  من ف

جية القانونية  ا ا ليزية لكل منها  ا العربية والكازاخية والرو�سية واالإ اأ�سليتني بالل

ليزي. وفـي حالة االخت يعتد بالن�س االإ
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