(1440) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á«bÉØJG
¿ÉªY áæ£∏°S áeƒµM ø«H
á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓéæH ájQƒ¡ªL áeƒµMh
»∏eÉëd Iô«°TCÉàdG øe ∫OÉÑàªdG AÉØYE’G ∫ƒM
áeóîdGh á°UÉîdGh á«ª°SôdGh á«°SÉeƒ∏HódG ôØ°ùdG äGRGƒL
Éª«`a Éª¡«dEG QÉ°ûŸGh) ,á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓéæH ájQƒ¡ªL áeƒµMh ,¿ÉªY áæ£∏°S áeƒµM ¿EG
,( Ú`aô£dG `H ó©H
,Éª¡jó∏H ÚH ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG ô°UGhCG õjõ©J »`a Éª¡æe áÑZQh
,á«°SÉeƒ∏HódG ôØ°ùdG äGRGƒL »∏eÉM ,Éª¡«æWGƒe ôØ°S π«¡°ùJ ≈dEG áLÉë∏d Éª¡æe ÉcGQOEGh
,áeóÿGh ,á°UÉÿGh ,á«ª°SôdGh
:»JB’G ≈∏Y Éà≤ØJG ó≤a
( 1 ) IOÉ``ŸG
:á«JB’G ôØ°ùdG äGRGƒL øe …CG »∏eÉM ≈∏Y á«bÉØJ’G √òg ΩÉµMCG ≥Ñ£J
á©HÉàdG ∫ƒ``©ØŸG á`` jQÉ°S áeóÿGh ,á`` °UÉÿGh ,á`` `«°SÉeƒ∏HódG ô`` `Ø°ùdG äGRGƒ`` L - 1
.¿ÉªY áæ£∏°S áeƒµ◊
áeƒµ◊ á©HÉàdG ∫ƒ©ØŸG á`jQÉ°S á`` «ª°SôdGh ,á`` «°SÉeƒ∏HódG ô`` `Ø°ùdG äGRGƒ`` `L - 2
.á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓéæH ájQƒ¡ªL
( 2 ) IOÉ``ŸG
∫ƒNódG ,(1) IOÉŸG »`a É¡«dEG QÉ°ûŸG äGRGƒ÷G øe …CG »∏eÉM ,Ú`aô£dG øe …CG »æWGƒŸ Rƒéj
 واخلروج من اإقليـ ــم الطرف الآخر دون �صرط احل�صول، واملرور عرب، والبق ــاء فـي،اإلى
.Éeƒj Ú©°ùJ (90( على التاأ�صرية ملدة ل تتجاوز
( 3 ) IOÉ``ŸG
É``¡«dEG QÉ`` `°ûŸG ô`` ` Ø°ùdG äGRGƒ``L ø``e …CG »`` ∏eÉM Ú`aô£dG øe …CG »`` æWGƒe ≈`` ∏Y Ö`` éj
) عدم القيام باأي اأن�صطة مدفوعة الأجر التي تتطلب ت�صريح عمل فـي اأثناء1) IOÉ`` `ŸG »`a
.بقائه ــم فـي اإقليم الطرف الآخر
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( 4 ) IOÉ``ŸG
É`` ` `¡«dEG QÉ°ûŸG ô`` Ø°ùdG äGRGƒ`` L øe …CG »``∏eÉM Ú`aô£dG ø``e …CG »`` æWGƒe ≈`` ` ∏Y Ö`` éj
 )1) IOÉŸG »`aاللتزام بالقوانني والأنظمة املعمول بها فـي اأثناء بقائهم فـي اإقليم الطرف
.ôNB’G
( 5 ) IOÉ``ŸG
øe …CG »æWGƒÃ á°UÉÿGh ,(1) IOÉŸG »`a É¡«dEG QÉ°ûŸG ôØ°ùdG äGRGƒL ¿ƒµJ ¿CG Öéj
� )6) IóŸ ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ,Ú`aô£dGصتة اأ�صهر على الأقل عند دخولهم اإلى اإقليم الطرف
.ôNB’G
( 6 ) IOÉ``ŸG
É`` ` ¡«dEG QÉ`` °ûŸG ô`` Ø°ùdG äGRGƒL ø`` `e …CG »`` `∏eÉM ø`` `«`aô£dG øe …CG »`` `æWGƒe ≈``∏Y Ö`` `éj
 )1) IOÉŸG »`aالدخول اإلى ،واملرور عرب ،واخلروج من اإقليم الطرف الآخر من خالل نقاط
عبور احلدود املخ�ص�صة للمنافذ الدولية ،وذلك وفقا للقوانيـ ــن والأنظم ـ ــة املعمول بها
فـي بلد الطرف الآخر.
( 7 ) IOÉ``ŸG
»`a É¡«dEG QÉ°ûŸG ájQÉ°ùdG ôØ°ùdG äGRGƒL øe …CG ƒ∏eÉM Ú`aô£dG øe …CG ƒæWGƒe ≈Ø©j - 1
 ،)1) IOÉŸGوالذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�صية اأو قن�صلية اأو فـي منظمة دولية
فـي اإقليم الطرف الآخر ،من �صرط احل�صول على تاأ�صرية قبل دخولهم اإقليم الطرف
.ôNB’G
 )1) Iô≤ØdG »`a É¡«dEG QÉ°ûŸG á∏eÉ©ŸG óà“ - 2من هذه املادة لت�صمل اأفراد عائالت املواطنني
امل�صار اإليهم اأعاله الذين يقيمون معهم فـي املنزل نف�صه� ،صريطة اأن يكونوا حاملي اأي
.(1) IOÉŸG »`a É¡«dEG QÉ°ûŸG ôØ°ùdG äGRGƒL øe
 - 3يجـ ــب على وزارة اخلارجيـ ـ ــة فـي الط ــرف الآخـ ـ ــر اعتم ـ ـ ــاد املواطنيـ ــن امل�ص ــار اإليهـ ـ ــم
 )30) ∫ÓN IOÉŸG √òg øe (2)h (1) ÚJô≤ØdG »`aثالثني يوما من دخولهم اإلى
اإقليمه ،وبناء على ذلك يتم منحهم التاأ�صريات اخلا�صة وفقا لالأنظمة املعمول بها
لدى الطرف الآخر.
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( 8 ) IOÉ``ŸG
 - 1ل توؤثر هذه التفاقية على حق ال�صلطات املخت�صة لأي من الطرفـني فـي رف�ض دخول
مواطني الطرف الآخر ،حاملي اأي من جوازات ال�صفر امل�صار اإليها فـي املادة (≈dEG (1
اإقليم كل منهما اأو تق�صري مدة اإقامتهم اأو اإنهائها ،وذلك فـي حالة اعتبار املواطنني
املعنيني غري مرغوب فـيهم ،اأو فـي حال متثيلهم خلطر على الأمن الوطني اأو النظام
العام اأو ال�صحة العامة اأو عندما يكون وجودهم فـي اإقليم الدولة املعنية ب�صفة غري
قانونية.
 - 2فـي حالة تاأثر اأحد مواطني الطرف الآخر مبوجب اأحكام هذه املادة ،يتوجب على
الطرف امل�صوؤول عن الإجراء امل�صار اإليه فـي الفقرة ( )1من هذه املادة اإخطار الطرف
الآخر كتابة عرب القنوات الدب∏.ÒNCÉJ ¿hO á«°SÉeƒ
( 9 ) IOÉ``ŸG
QÉ°ûŸG ôØ°ùdG äGRGƒL øe …CG á«MÓ°U ¿Ó£H hCG ∞∏J hCG ábô°S hCG ¿Gó≤a á`` `dÉM »`a - 1
 )1) IOÉŸG »`a É¡«dEGملواطن اأي من الطرفـني فـي اإقليم الطرف الآخر ،تقدم له البعثة
الدبلوما�صية اأو القن�صلية ،التي ينتمي اإليها �صاحب اجلواز املعني ،الوثائق التي متكنه
من العودة اإلى الإقليم الذي ينتمي اإليه.
 - 2يجب على البعثة الدبلوما�صيـ ــة اأو القن�صلية امل�صار اإليهـ ــا فـي الفقرة (√òg øe (1
املادة اإبالغ اجلهات املخت�صة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه احلوادث عرب
.á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG
( 10 ) IOÉ``ŸG
 ¿Éaô£dG ∫OÉÑàj - 1مناذج من جوازات ال�صفر امل�صار اإليها فـي املادة ( )1عرب القنوات
 )30) ∫ÓN á«°SÉeƒ∏HódGثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه التفاقية.
 - 2فـي حالة حدوث اأي تغيري على جوازات ال�صفر امل�صار اإليها فـي املادة (≈∏Y Ú©àj ,(1
الطرف الذي مت تغيري جوازاته توفـري مناذج من اجلوازات املعدلة اإلى الطرف الآخر
عرب القنوات الدبلوما�صي )30) ∫ÓN áثالثني يوما قبل دخول هذا التعديل حيز
.ò«`ØæàdG
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( 11 ) IOÉ``ŸG
يجوز للطرفـني تعديل اأحكام هذه التفاقية مبوافقتهما كتابة عرب القنوات الدبلوما�صية،
√ò`` g øe (16) IOÉª∏d É`` `≤ah ò`` «`ØæàdG õ`` `«M π`` NóJ ¿É`` `aô£dG É¡«∏Y ≥Øàj äÓ`` jó©J …CGh
التفاقية ،وتكون جزءا ل يتجز أا منها.
( 12 ) IOÉ``ŸG
ل توؤثر هذه التفاقية على اللتزامات الأخرى املرتتبة على الطرفـني مبوجب التفاقيات
الدولية ،اأو اأي اتفاقيات ثنائية مربمة بني البلدين.
( 13 ) IOÉ``ŸG
يعمل الطرفان بهذه التفاقية طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي كل من البلدين.
( 14 ) IOÉ``ŸG
∫ÓN øe ÉjOh á«bÉØJ’G √òg ΩÉµMCG Ò°ùØJ hCG ò«`ØæJ øY ÉC °ûæJ äÉaÓN …CG ¿Éaô£dG …ƒ°ùj
امل�صاورات عرب القنوات الدبلوما�صية.
( 15 ) IOÉ``ŸG
 …C’ Rƒéj - 1من الطرفـني تعليق العمل بهذه التفاقية موؤقتا ،ب�صكل جزئي ،اأو كلي،
لأ�صباب تتعلق بالأمن الوطني اأو النظام العام اأو ال�صحة العامة ،اأو فـي حال خمالفة
.á«bÉØJ’G √òg ΩÉµMCG
 - 2يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه التفاقية اإخطار الطرف الآخر
عن التعليق مع بيان اأ�صبابه كتابة عرب القنوات الدبلوما�صية قبل (≈∏Y ΩÉjCG á©Ñ°S (7
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
.≥«∏©àdG Gòg
 - 3ل يوؤثر تعليق العمل بهذه التفاقية على الو�صع القانوين ملواطني اأي من الطرفـني
 )1) IOÉŸG »`a É¡«dEG QÉ°ûŸG ôØ°ùdG äGRGƒL øe …CG »∏eÉMالذين دخلوا م�صبقا اإقليم
الطرف الآخر.
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( 16 ) IOÉ``ŸG
QÉ£NEG ôNBG º∏°ùJ ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK (30) ó©H ò«`ØæàdG õ«M á«bÉØJ’G √òg πNóJ
∫ÉªcEÉH ôNB’G ±ô£dG ¬«`a ≠∏Ñj Ú`aô£dG óMCG øe ,á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ÈY ,»HÉàc
IóŸ á«bÉØJ’G √òg …ô°ùJh ,ò«`ØæàdG õ«M á«bÉØJ’G ∫ƒNód áeRÓdG á«∏NGódG ¬JGAGôLEG
á«°SÉeƒ∏HódG äGƒæ≤dG ÈY ,áHÉàc ôNB’G ±ô£dG Ú`aô£dG óMCG ô£îj ⁄ Ée ,IOófi ÒZ
.É¡FÉ¡fEG ïjQÉJ øe πbC’G ≈∏Y Éeƒj ÚKÓK (30) πÑb É¡FÉ¡fEG »`a ¬àÑZQ øY
`g1443 ¿ÉÑ©°T 21 ≥aGƒŸG ,Ω2022 ¢SQÉe 24 ïjQÉàH ¢ù«ªÿG Ωƒj ÉcO »`a á«bÉØJ’G √òg â©bh
,á«fƒfÉ≤dG á«é◊G äGP Éª¡æe πµd ,ájõ«∏‚E’Gh á«Hô©dG :Úà¨∏dÉH Úà«∏°UCG Úàî°ùf øe
.…õ«∏‚E’G ¢üædÉH óà©j ±ÓàN’G ádÉM »`ah

áeƒµM øY

áeƒµM øY

á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓéæH ájQƒ¡ªL

¿É``````ªY á````æ£∏°S
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