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 ،" Úاإن حكومة �سلطنة عمان وجمل�س وزراء جمهورية األبانيا وامل�سار اإليهما اأدناه بــ"الطرفـ

رغبة منهما فـي تعزيز عالقاتهما الثنائية

واإ حتدوهمـــا الرغبـــة فـــي ت�سهيــل �سـفـــر مواطنيهــما حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية  

واخلا�سة واخلدمة

فقد اتفقتا على ما ياأتي

( 1 ) IOÉ``ŸG
تطبق اأحكام هذه االتفاقية على حاملي اأي من جوازات ال�سفر االآتية

1 - جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة �سارية املفعول التابعة حلكومة 

�سلطنة عمان.

2 - جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلدمة �سارية املفعول التابعة جلمهورية األبانيا.

( 2 ) IOÉ``ŸG
1 - يجـوز ملواطني اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1( 

من هذه االتفاقية الدخول اإىل اإقليم الطرف االآخر من دون تاأ�سرية واالإقامة فـيه ملدة 

ال تزيد على )90 ت�سعني يوما خالل )180 مائة وثمانني يوما من تاري الدخول.

2 - يجب على مواطني اأي من الطرفـني امل�سار اإليهم فـي الفقرة ال�سابقة الذين يعتزمون 

االإجراءات  اتخا  االآخر  الطرف  اإقليم  فـي  يوما  ت�سعني   90( على  تزيد  ملدة  البقاء 

انتهاء مدة  االآخر قبل  الطرف  لد  املخت�سة  ال�سلطات  تاأ�سرية من  الالزمة لطلب 

)90 الت�سعني يوما.
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( 3 ) IOÉ``ŸG

1 - يحق ملواطني اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1( 

من هذه االتفاقية الذين مت تعيينهم فـي بعثات دبلوما�سية اأو قن�سلية اأو فـي منظمات 

دولية فـي اإقليم الطرف االآخر الدخول اإىل اإقليم الطرف االآخر بدون تاأ�سرية.

2 - يطبق االإعفاء املذكور فـي الفقرة )1 االأوىل من هذه املادة على اأفراد عوائل االأ�سخا�س 

ن يحملون جوازات ال�سفر امل�سار اإليها  املعنيني الذين يقيمون معهم فـي نف�س املنزل 

فـي املادة )1 من هذه االتفاقية.

( 4 ) IOÉ``ŸG
يجب على مواطني اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1(، 

فـي  بقائهم  اأثناء  فـي  التي تتطلب ت�سري عمل  االأجر  اأن�سطة مدفوعة  باأي  القيام  عدم 

اإقليم الطرف االآخر.

( 5 ) IOÉ``ŸG
يجوز ملواطني اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1( 

ادرة  واملرور ع اإقليم الطرف االآخر فـي اأي  من هذه االتفاقية الدخول  والبقاء  وامل

. �س�سة للعبور الدو نقطة عبور حدودية 

( 6 ) IOÉ``ŸG
1 - يخ�سع مواطنو اأي من الطرفـني حاملو اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1( 

من هذه االتفاقية للقوانني واالأنظمة املعمول بها فـي اإقليم الطرف االآخر خالل مدة 

ل الطرف. اإقامتهم فـي اإقليم 

2 - ال تقيد هذه االتفاقية حق الطرفـني فـي رف�س دخول اأو تقليل اإقامة �سخ�س من اإقليم 

الطرف االآخر باعتباره �سخ�سا غري مرغو فـيه.

( 7 ) IOÉ``ŸG
1 - يحق لكال الطرفـني تعليق العمل بهذه االتفاقية ب�سكل جزئي اأو كلي الأ�سبا تتعلق 

باالأمن الوطني اأو النظام العام اأو ال�سالمة اأو ال�سحة العامة ملواطنيها.
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العمل بهذه  تعليق  اإبال بع�سهما بع�سا مبا�سرة عن قرار  الطرفـني  - يجب على كال   2

االتفاقية ب�سكل جزئي اأو كلي اأو معاودة العمل بها ع القنوات الدبلوما�سية.

( 8 ) IOÉ``ŸG
ا من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1 من هذه االتفاقية  1 - يتبادل الطرفان 

خالل )30 ثالثني يوما من دخول االتفاقية حيز التنفـيذ ع القنوات الدبلوما�سية.

يري يطراأ على هذه النما قبل )60 �ستني  2 - يخطر الطرفان اأحدهما االآخر عن اأي ت

يريات. يوما من العمل بهذه الت

ا من جوازات ال�سفر اجلديدة اأو املعدلة امل�سار اإليها فـي املادة )1(  3 - يتبادل الطرفان 

من هذه االتفاقية قبل )30 ثالثني يوما على االأقل من ا�ستحداثها.

( 9 ) IOÉ``ŸG
تتم ت�سوية اأي خالف ينتج عن  تنفـيذ وتف�سري هذه االتفاقية ع القنوات الدبلوما�سية.

( 10 ) IOÉ``ŸG
يجوز تعديل هذه االتفاقية باالتفا املتبادل بني الطرفـني بوا�سطة بروتوكوالت اإ�سافـية 

اأو تبادل مذكرات دبلوما�سية والتي �سوف يتم اعتبارها جزءا ال يتجزاأ من هذه االتفاقية.

( 11 ) IOÉ``ŸG
اأي  تبقى هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة غري حمددة ويحق الأي من الطرفـني وفـي 

ل باإخطار الطرف االآخر كتابيا ع القنوات الدبلوما�سية ويتم  وق اإنهاء العمل بها و

العمل بهذا االإنهاء بعد )30 ثالثني يوما من ت�سلم الطرف االآخر مثل هذا االإخطار.

( 12 ) IOÉ``ŸG
وجب االتفاقيات الدولية  ال توؤثــــر هـــذه االتفاقيـــة علــى التزامات الطرفـني النا�سئة 

وخا�ســـة االلتزامـــات النا�سئـــة مـــن اتفاقـــية فـييـــنا للعالقــــات الدبلوما�سيــــة املوؤرخـــة فـي 

18 اأبريل 1961م واتفاقية فـيينا للعالقات القن�سلية املوؤرخة فـي 24 اأبريل 1963م.
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( 13 ) IOÉ``ŸG

تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ بعد )30 ثالثني يوما من ت�سلم اآخر اإخطار كتابي عن 

طريق القنوات الدبلوما�سية والذي يبل فـيه الطرفان بع�سهما البع�س با�ستكمال جميع 

ات ال�سلة. االإجراءات الداخلية 

2021م من ن�سختني اأ�سليتني  3 حررت فـي مدينــة الريــا�س فـي يوم االأربعاء بتاري 31

ات احلجية القانونية وفـي حالة االختالف  ليزية لكل منها  ات العربية واالألبانية واالإ بالل

ليزي. فـي التف�سري يعتد بالن�س االإ
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