مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2008/32
ب�إ�صدار قانون تنظيم وزارة الخارجية
�سلطان عمان
		
نحن قابو�س بن �سعيد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  86/28بتنظيم �إ�صدار جوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخا�صة
وتعديالته ،
وعلى قانون ال�سلكين الدبلوما�سي والقن�صلي ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 86/40
وتعديالته ،
وعلى قانون جواز ال�سفر العماني ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 97/69
وعلى قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  2004/120وتعديالته ،
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون تنظيم وزارة الخارجية المرافق .
املــادة الثانيــة
ي�صــدر ال ــوزيـ ــر الم�س ـ�ؤول عن ال�شـ ـ�ؤون الخارجي ـ ــة الالئح ــة والقــرارات الالزمـ ــة لتنفي ــذ
هذا القانون  ،و�إلى �أن ت�صدر هذه الالئحة ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها
فيما ال يتعار�ض مع �أحكام القانون المرافق .
املــادة الثالثــة
يلغى المر�سوم ال�سلطاني رقم  86/28والمر�ســوم ال�سلطاني رقم  86/40الم�شار �إليهما ،
كما يلغى كل ما يخالف �أحكام القانون المرافق .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هــذا المر�سوم في الجريدة الر�سمــية  ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره .
�صــــدر في  10 :من ربيع الأول �سنــة 1429هـ
المـوافــــق  18 :من مـــــــــــــار�س �سنــة 2008م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطـان عـمـــان

قانون تنظيم وزارة الخارجية
الباب الأول
في التعريفات واالخت�صا�صات
الف�صل الأول
في التعريفات
املــادة ( ) 1
في تطبيق �أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل
منها :
القانــــــــــــــــــون :
قانون تنظيم وزارة الخارجية .
الـــــــــــــــــــوزارة :
وزارة الخارجية .
الوزيـر الم�س�ؤول :
الــوزير الم�سـ ـ�ؤول ع ــن ال�شـ ـ�ؤون الخ ــارجيــة المكلف بالإ�شراف على الوزارة .
الـوكـــــــيــــــــــــل :
وكيل الوزارة .
ال�سفــــــــــــــــــــير :
المكـلـف برئا�سة �إحدى البعثات �أو الإ�شراف على �أحـد الأجهزة في الــديـوان العـام بالوزارة .
البعـثـــــــــــــــــات :
�س ـفـارات وقن�ص ـل ـ ـي ــات ال�سـلطن ــة فـ ــي الخ ــارج وال ــوفـود الدائمة لدى المنظمات الإقليمية
وال ــدوليـ ـ ــة وملحقياته ــا ومكـ ــاتب تمثيلــها التجاري ووكال�ؤها المعتمدون .
�أع�ضاء ال�سلكين :
الم ــوظفــون الــذيـن ي�شغ ـلــون وظـ ــائف دبلوما�سيـة �أو قن�صلية .
اللجـــــنـــــــــــــة :
لجنة �ش�ؤون ال�سلكين .
الالئـحــــــــــــــة :
الالئحة التنفيذية للقانون .
الأجهــــــــــــــزة :
الـدوائر والأق�سام المحددة فــي الهيكل التنظيمي للوزارة .
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الف�صـــل الثـــاني
في االخت�صا�صات
املــادة ( ) 2
تلت ــزم الـ ــوزارة ف ــي �أداء اخت�صــا�صاتها بالمبـادئ المن�صـو�ص عليـها فـي النظــام الأ�سا�سي
للدولة  ،وخا�صة المبادئ ال�سيا�سية الآتية :
�أ  -المحافظة على اال�ستقالل وال�سيادة  ،و�صون كيان الدولة .
ب  -ت ــوثيق ع ــرى التعــاون وت ـ�أكيد �أوا�ص ــر ال�ص ــداق ــة م ــع جمي ـ ــع الـ ــدول وال�شعـوب
على �أ�س ــا�س م ــن االحـترام المتبـ ــادل  ،والم�صلح ــة الم�شــتركـ ــة  ،وع ــدم التدخـ ــل
في ال�شـ ـ�ؤون الداخليـ ــة  ،ومراع ــاة المواثيـ ــق والمعاه ــدات الدولي ــة والإقليميـ ــة
وقواع ــد القانـ ــون الدول ــي المعت ــرف بها ب�ص ــورة عامـ ــة وبم ــا يـ ـ�ؤدي �إلى �إ�ش ــاع ــة
ال�ســالم والأم ــن بين الدول وال�شعوب .
وتهتدي الوزارة ب ــوجه عام فـي تطــوير عـالقات ال�سلطنة الخارجية وتوطيدها بالفكر
ال�سيا�سي لجاللة ال�سلطان المعظم .
املــادة ( ) 3
تتـ ــولى الـ ــوزارة م�س�ؤوليـ ــة �إدارة ورع ــايــة العالقـ ــات وال�ش ـ ـ�ؤون الخارجية  ،وتعتبر القن ـ ــاة
الحكومية ال ــر�سمية لالت�ص ـ ــاالت الخ ــارجي ــة والمرج ــع الأ�س ــا�سـي للحكومة في الم�سائل
ذات ال�صلة بالعالقات الدولية .
املــادة ( ) 4
تخ ـت ــ�ص ال ـ ــوزارة بج ــميـ ــع ال�شـ ـ ـ�ؤون الخ ــارجيـ ــة لل�سل ـط ـنـ ــة بوجـ ــه عـ ــام  ،وتتولى على
وجه خا�ص ما ي�أتي :
�أ  -رعــاي ــة الم�صــالــح ال�سيا�سيــة واالقت�صــاديـ ــة والثقافيـ ــة والعلمي ـ ــة لل�سلطنـ ــة مع
دول العالم .
ب  -بنــاء وتع ــزيز عــالقــات ال�ص ــداقة والتعـاون بين ال�سلطنة ودول و�شعوب العالم .
ج � -إقــامــة عالقات دبلوما�سية مع دول العالم و�إن�شاء البعثات الدبلوما�سية بما يخدم
م�صالح ال�سلطنة .
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د  -رعاية �ش�ؤون المواطنين العمانيين في الخارج .
هـ  -التن�سي ـ ــق مع الـ ــوزارات والم�ؤ�س�س ـ ــات المعني ـ ــة في ال�سلط ــنة ب�ش ـ ـ�أن ا�ستط ـ ــالع
وتطوير �آفاق التعاون االقت�صادي والفني مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة .
و  -الم�شــاركة فــي الإعـ ــداد للجــان الثنائيـة والمتعددة الأطراف واجتماعاتها  ،وفــي
المفــاو�ضات التي تج ــرى بين ال�سلطنـ ــة والــدول الأخــرى وخــا�صــة فيما يتعلق
ب�إب ـ ــرام االتفاقي ـ ــات والمعاه ــدات  ،وف ــي الم�ؤتم ــرات الدوليـ ــة ذات ال�صل ــة بعم ــل
الوزارة .
ز  -تقييـ ــم م�سـ ــار العالقـ ــات الثنائيـ ــة والمتعـ ـ ــددة الأطـ ــراف بين ال�سلطنـ ــة وال ــدول
والمنظمات الإقليمية والدولية .
ح  -ت ــزوي ـ ــد ال ـ ــوزارات والم�ؤ�س�س ــات المعنـيــة بالمعــلوم ــات والتن�سي ــق معها ب�ش ـ ـ ـ�أن
�صياغة مواقف ال�سلطنة �إزاء الم�سائل ذات ال�صلة بعملها .
ط  -ر�صـ ــد الأحـ ــداث والتط ــورات ال�سي ـ ــا�سية الإقليم ـيـة والـ ــدولي ــة وجمــع المعلومات
عنها بما يخدم الم�صلحة العليا لل�سلطنة .
ي � -صيــاغ ــة المواقــف ال�سيا�سيـة لل�سلطنة �إزاء الأحداث الإقليمية والدولية  ،و�إبراز
ال�سيا�سة العمانية العامة �أمام المحافل الدولية .
ك  -التعـ ــاون مع ال ــوزارات والجـهـ ـ ــات المخت�ص ـ ـ ــة في التروي ـ ــج لف ـ ــر�ص اال�ستثمـ ـ ــار
الخــارجـ ــي فــي ال�سلطنـ ــة وكــل م ــا مـ ــن �ش ـ�أنـ ــه �أن يخ ـ ــدم الم�صـالـ ــح الم�شتركـ ــة
ويعزز ال�شراكة الإيجابية بين ال�سلطنة ودول العالم في المجاالت االقت�صادية
والتجارية والعلمية والتربوية والثقافية .
ل  -ت�شجيــع الحــوار بـين الــدول وحـل المنازعات بالطرق ال�سلمية بما يحقق التع ــاون
والتفـاه ــم البـناء  ،ويخــدم الأمــن وال�سلم ال ــدوليــين والتنمية االقت�صادية .
م  -اتخ ــاذ �إجـ ـ ــراءات ا�ست�ص ـ ــدار المــرا�سي ــم ال�سلطاني ــة بالتفويـ ــ�ض فـ ــي التوقيـ ـ ــع
�أو االن�ضمــام �أو الت�صــديق على االتفاقيات الدولية بعد موافقة مجل�س الوزراء ،
وحفظ هذه االتفاقيات .
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ن � -إ�ص ـ ــدار �أوراق التف ــويــ�ض لـلـ ــوف ـ ــود العم ــاني ـ ـ ــة الم�شـ ــارك ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي المـ ـ�ؤتمـ ـ ـ ــرات
الدولية  ،ووثائق االن�ضمام والت�صديق على االتفاقيات الدولية .
�س  -الإ�شراف على البعثات العمانية في الخارج و�إدارتها .
ع � -إ�صــدار جــوازات ال�سفـر الــدبلوما�سية والخا�صة وجوازات الخدمة  ،بما يتفق مع
�أحكام القانون .
ف  -الإ�شـ ــراف على المعه ـ ــد الدبلومــا�سـ ـ ــي العمان ـ ــي و�إدارتـ ــه  ،وتطويـ ــر برامـ ـ ـ ــجه
ومناهجه العلمية والأكاديمية لتطوير قدرات وم�ستويات العاملين بالوزارة وفقا
لما تحدده الالئحة .
�ص  -الإ�ش ـ ـ ــراف على الن ـ ـ ــادي الدبلومـا�سـ ــي العمان ـ ـ ــي وفق ـ ــا للأو�ض ـ ـ ــاع وال�شــروط
التي تحددها الالئحة .
ق  -الإ�شـ ـ ــراف على البعث ـ ــات الدبلوما�سي ـ ــة المعتمـ ــدة لدى ال�سلطنة  ،بما في ذلك
الحــي الدبلومــا�سي  ،والتن�سيق مـع الجهـات المخت�صة ب�ش�أن كل ما من �ش�أنه
ت�سهيل مهام تلك البعثات .
ر  -الت�ص ــدي ـ ـ ــق على جمـ ـي ــع ال�شـ ـهـ ـ ــادات والم�ستن ـ ــدات وال ــوثــائ ـ ـ ـ ــق ال�ص ــادرة م ــن
الـ ــوزارات والم ـ�ؤ�س�ســات الحـكومـي ــة ف ــي ال�سلطن ــة �أو الم�صـ ــادق عليهـ ــا من قب ــل
بعثات ال�سلطنة في الخارج .
�ش  -الق ـ ـيــام بم ـهـ ــام �أمـ ـي ـ ــن ال�سج ـ ــل المدن ـ ـ ـ ـ ــي من خـ ــالل بع ـ ـث ـ ــات ال�سلطنـ ـ ـ ــة في
الخارج وفقا لأحكام قانون الأحوال المدنية .
ت  -تنظيــم قــواعـد �إن�شـاء لجــان �أو جمعي ــات ال�صــداقــة مــع الـدول الأخرى و�إ�صــدار
الـتراخي�ص بـ�إن�شائها بـقــرار مــن الوزير الم�س�ؤول طبقا لما تقرره الالئحة .
املــادة ( ) 5
تمــار�س الـ ـ ــوزارة اخت�صا�صــات ــها م ــن خـ ــالل بعثاتها فــي الخــارج و�أجهـزتهـا المحددة في
هيكلها التنظيمي .
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الباب الثاني
في �شـــ�ؤون �أع�ضاء ال�سلكين
الف�صل الأول
في تعيين �أع�ضـــاء ال�سلكـين
املــادة ( ) 6
تكون م�سميات �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي على النحو الآتي :
�أ � -س ـ ـ ـ ـ ـف ـ ــير
		
ب  -وزيــر مفــو�ض
		
		
ج  -م�ستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش ـ ـ ـ ـ ــار
د � -س ـ ـ ــكرتير �أول			
		
هـ � -سـ ــكرتير ثـ ـ ــان
		
و � -سك ــرتير ثالـ ــث
ز  -ملحق دبلوما�سي
وتكون م�سميات �أع�ضاء ال�سلك القن�صلي على النحو الآتي :
�أ  -قن�صـ ــل عـ ـ ـ ــام
		
ب  -قنــ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
		
ج  -نائــب قن�صـ ـ ــل
		
د  -قن�صــل فخري
املــادة ( ) 7
تق�سم وظائف ال�سلكين �إلى ثالث فئات هي :
�أ  -الوظائف العليا .
ب  -الوظائف التخ�ص�صية .
ج  -الوظائف الم�ساعدة .
وتح ــدد الالئح ـ ـ ــة التنفيذيــة ال ــوظائـ ــف الت ــي تن ــدرج تحت ك ــل فئ ــة  ،وفقــا لقانون
الخدمة المدنية .
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املــادة ( ) 8
ي�شترط فيمـن ي�شغــل �إحـدى وظ ــائف ال�سـ ـ ــلكين  -فيمـ ـ ــا ع ـ ــدا وظيفـ ــة قن�صـل فخري -
�أن يكون :
�أ  -عمانيا .
ب  -حـ ــ�سن ال�س ــيرة وال�ســلوك ولم ي�سبـق �أن حكــم عليـ ــه في جن ــاي ــة �أو جنحة مخلة
بال�شرف والأمانة �أو تم ف�صله من وظيفة �سابقة لأ�سباب جزائية �أو ت�أديبية .
ج  -حا�صـ ــال على الم ـ ـ�ؤه ــالت العلميـ ـ ــة �أو الخـ ــبرات العملي ـ ــة الـ ـ ــالزمـ ــة ل�شغ ـ ـ ـ ــل
الوظيفة وفقا لما تحدده الالئحة .
د  -اجتـ ـ ــاز بنج ـ ــاح االختب ـ ــارات والمق ــاب ـ ــالت التي تعق ــد له ــذا الغر�ض  ،وفقـ ــا لما
		
تحدده الالئحة .
		
هـ  -ا�ستوفى ال�شروط الأخرى التي تحددها الالئحة .
املــادة ( ) 9
يعــين ال�سفــراء المعتمــدون لدى الدول والمندوبون لدى المنظمـات الإقليميـة والدولية
ومن في حكمهم بمر�سوم �سلطاني وينقلون �إلى الديوان العام بال ــوزارة بمر�سـ ــوم �سلطاني ،
ويعين وينقل باقي �أع�ضاء ال�سلكين بقرار من الوزير الم�س�ؤول .
املــادة ()10
يم ــار�س �أع�ضـ ــاء ال�سلــكين عمله ــم بعـ ــد ت ـ�أدي ــة اليم ـيــن القــانـونيـ ــة  ،وي�ؤديه ــا ال�سف ــراء
الذين يكلفون برئا�سة �إحدى البعثات �أمام جاللة ال�سلطان � ،أما �سائر �أع�ضاء ال�سلكين
في�ؤدونها �أمام الوزير الم�س ـ�ؤول �أو المخــولين ر�سـميا بالوزارة  ،وتكون �صيغة اليميـ ــن
كالآتـ ــي :
" �أق�سـ ــم باهلل العظي ــم �أن �أكـون مخل�صــا للوطــن ولجاللــة ال�سلطــان  ،و�أن �أحترم النظام
الأ�سا�سي للدولة وقوانينها  ،و�أن �أحافـظ على �أ�سرار وظيفتي خالل الخدمة وبعدها " .
املــادة ()11

تحـدد الالئحــة والقرارات الوزارية �إجراءات التعيين في وظائف ال�سلكــين .
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الف�صل الثاني
في مهام وواجبات �أع�ضاء ال�سلكين
املــادة ()12
تكون مهام وواجبات �أع�ضاء ال�سلكين كالآتي :
		
�أ  -تمثيل ال�سلطنة لدى الدولة المعتمدين لديها .
ب  -حمـايــة م�صالح ال�سلطنـة وم�صالح رعاياهـا لدى الــدولــة المعتمــدين لديها .
ج  -ا�ستطــالع الأحـوال والتطورات ف ــي ال ــدولة المعتمدين لـديهـا بجميع الو�سائل
		
الم�شروعة وتقديم التقارير الالزمة عنها �إلى الوزارة .
د  -تع ــزي ــز الع ــالق ـ ــات الوديـ ــة بين ال�سلطنـ ــة والدولــة المعتمدين لديها و�إنماء
عالقات التعاون في جميع المجاالت		.
هـ  -تنفيـ ـ ــذ الت ــوجيه ـ ــات التي ي�ص ــدرهـ ــا الوزي ــر الم�سـ ـ ـ�ؤول �أو المخــولــون ر�سمـيا
بالوزارة .
و  -تجنب كل ما من �ش�أنه الإ�ضرار بعالقات ال�سلطنة بالدول الأخرى .
ز  -االلتزام بالعادات والتقاليد العمانية .
ح  -احـ ــترام قـ ــوان ــين و�أنظمـ ـ ــة الـ ــدول ـ ـ ــة المعتمـ ـ ــدين ل ــديهـ ـ ــا وم ــراعـاة عاداتها
وتقاليدها .
املــادة ()13
عل ــى �أع�ض ـ ــاء ال�سـلكين الظــهور بالمظهـر الالئـ ــق وااللتــزام في �سلوكهـم العام وال�شخ�صــي
بالواجبات التي تفر�ضها عليهم �صفتهم التمثيلية ويقت�ضيها الحفاظ على �سمعة البالد
وكرامة وظائفهم .
املــادة ()14
يحظر على �أع�ضاء ال�سلكين ما ي�أتي :
�أ  -ممــار�س ــة �أي ن�ش ــاط تج ــاري �أو مهني خـالل فترة عملهم فــي �إحدى البعثات .
ب  -الإفــ�ض ــاء ب�أي ــة معلـومات تتعل ــق ب�أعمـال وظائفـه ــم �أو �إي ــ�ضــاحـ ــات ع ــن الم�سائ ــل
ال�سري ــة التي تحددهـ ـ ــا الالئح ــة حتى بعد انته ــاء مدة خدمته ــم � ،إال بموافقة
		
خطية من الوزير الم�س�ؤول .
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جـ  -الإدالء ب ـ�أيــة ت�صــريح ــات �أو �أح ـ ــاديث �صحفي ــة �إال بموافقـ ــة م�سبقـ ــة من الوزير
الم�س�ؤول �أو المخول ر�سميا بالوزارة .
د  -ت ـ ـ�ألي ــف و ن�ش ـ ـ ــر الكــتب و �إ�ص ـ ــدار ال�صحــف �أو الن�شرات �أو الأف ــالم ال�سينمــائـ ـي ــة
�أو اال�شتراك في �أي عمل �إعالمـي �إال بت�صريح كتــابي م�سبق مــن الوزير الم�س�ؤول
		
�أو المخول ر�سميا بالوزارة .
هـ  -مغادرة ر�ؤ�ساء البعـ ـثـات مق ــار عملهم �إال بموافقـة مـ�س ــبق ــة من الوزي ــر الم�سـ ـ�ؤول
�أو المخول ر�سميا بالوزارة � ،أما بقية �أع�ضاء ال�سلكين فبموافقة ر�ؤ�سائهم  ،على
�أن تخطر الوزارة بذلك .
الف�صل الثالث
في لجنة �ش�ؤون ال�سلكين
املــادة ()15
تن�شـ ـ�أ بال ــوزارة لجن ــة ل�ش ـ ـ�ؤون ال�سلك ــين تح ــدد رئا�ستهـا و�أع�ضا�ؤها بقرار من الوزير
الم�س�ؤول .
املــادة ()16
تخت�ص اللجنة بالآتي :
�أ  -النظـ ـ ــر فـ ـ ــي الم�سـ ــائل المتعلق ـ ــة بترقي ـ ــات وتنقـ ــالت �أع�ضـ ــاء ال�سلك ــين مــن
الديوان العام �إلى البعثات والعك�س  ،وتقديم تو�صياتها في هذا ال�ش�أن .
ب  -النظـر في �أية م�سائل �أخرى يحيلها الوزير الم�س�ؤول �أو المخول ر�سميا بالوزارة .
املــادة ()17
تع ـق ــد اللجنـ ــة دورة عادي ــة بدع ـ ــوة من رئي�سهـ ــا �أو كل ـ ـمــا دعـ ــت الحاج ــة �إلى ذلك ويكون
انعقادها �صحيحا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها .
وتحدد الالئحة قواعد و�إجراءات عمل اللجنة و�إ�صدار تو�صياتها .
الف�صل الرابع
في تقارير الكفاية
املــادة ()18
يخ�ضع �أع�ضاء ال�سلكين لنظام تقارير كفاية الأداء الوظيفي  ،وت ـعــد على النماذج المقررة
وفقا لل�شروط والإجراءات التي تحددها الالئحة .
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الفــ�صـــل الخامــــ�س
في الترقيـات والتنقالت والندب والإعارة
املــادة ()19
ي ـ ـتـدرج �أعـ ــ�ضاء ال�سـ ــلك ــين في الم�سـ ــميـات الوظيـ ـف ـي ــة وف ـ ـقــا لل�شـ ــروط والإجراءات التي
		
تحددها الالئحة .
املــادة ()20
		
تحدد الالئحة �شروط و�إجراءات تنقالت �أع�ضاء ال�سلكين .
املــادة ()21
يجرى لترقيــة �أع�ضـاء ال�سلكين الحا�صلين على تقدير متميز في تقارير الكفاية اختبار
�أو م�سابقة  ،وفقا لما تحدده الالئحة .
املــادة ()22
يجــوز نـدب و�إعارة مــوظفين بتر�شيح مـن الــوحـدات والهيئات والم�ؤ�س�سات الحك ــوميــة
للعمــل فــي البعثــات  ،تحـت رعــايــة ر�ؤ�ســائها  ،وفقــا لل�شــروط والإجراءات التي تحددها
		
الالئحة .
الف�صل ال�ساد�س
في االمتيــازات والدرا�سة والتدريب
املــادة ()23
تحــدد الالئحــة والقــرارات الـوزارية العالوات والبدالت واالمتيازات التــي تمنح لأع�ضاء
ال�سلكين بالبعثات والديوان العام .
املــادة ()24
يجــوز �إيف ــاد �أع�ضــاء ال�سلكين للــدرا�سة �أو التدريـب فــي التخ�ص�صـات التي لها �صلة بعمل
الوزارة  ،وفقا لل�شروط والإجراءات التي تحددها الالئحة .
الف�صل ال�سابع
في الم�ســـاءلة والجزاءات
املــادة ()25
م ــع مراعـ ــاة ن�ص المادة ( ، )26ك ــل من يخال ــف �أحك ـ ــام هذا ال ـقــان ـ ــون من �أع�ضاء
ال�سلكين �أو يخل بواجبات وظيفته �أو ي�سلك �سلوكا ينال من �شرف الوظيفة �أو يحط من
قدرها  ،يوقع عليه �أحد الجزاءات الت�أديبية الآتية :
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�أ  -التنبيه .
ب  -اللــوم .
ج  -الحرمان من العالوة الدورية الم�ستحقة .
د  -النقل �إلى وظيفة �أخرى .
هـ  -الإحالة �إلى التقاعد .
و  -الف�صل من الخدمة .
املــادة ()26
يحيــل الــوزير الم�س ـ�ؤول ع�ضـو ال�سـلكين المخـالف �إلى التحقيق بقرار يحدد فيه الواقعة
�أو الوقائع المن�سوبة �إليه وال�سلطة التي تتولى التحقيق معه كتابة وت�سمع �أقواله وتحقق
دفاعه  ،وتعر�ض نتيجة التحقيق على الوزير الم�س�ؤول ليقرر حفظ التحقيق �أو توقيع
جزاء التنبيه �أو �إحالة المخالف �إلى مجل�س م�ساءلة و�إلى الجهة الق�ضائية المخت�صة �إذا
كان الفعل المن�سوب �إليه ي�شكل جريمة جنائية .
املــادة ()27
ل ـلـوزير الم�س�ؤول حق تنبيه ع�ضو ال�سلكين �شفاهــة �أو كتاب ــة �إلى ما يقع منه من تق�صير
�أو مخالفة لواجبات ومقت�ضيات وظيفته .
املــادة ()28
لل ــوزيــر الم�س ـ�ؤول �أن يــوقف ع�ضــو ال�ســلكين عـن عمله �إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق ذلك
لمدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر  ،وال يترتب على ذلك وقف راتبه �أو بدالته .
املــادة ()29
�إذا �أحيــل ع�ضــو ال�سـلكين المخـالف �إلى مجـل�س م�سـاءلة  ،وجب �أن يت�ضمن قرار الإحالة
المخالفات المن�سوبة �إليه و�أن يخطر به قبل التاريخ المحدد لم�ساءلته �أمام المجل�س
بخم�سة ع�شر يوما على الأقل .
املــادة ()30
ي�شـكــل مجـل�س الم�س ــاءلة بق ــرار من الــوزير الم�سـ�ؤول  ،على �أال تقل درجة رئي�س و�أع�ضاء
المجلـ�س عن درجة الع�ضو المحال للم�ساءلة .
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املــادة ()31
يك ــون انعقــاد مجــل�س الم�س ــاءل ـ ــة �صحيحـ ــا �إذا ح�ض ـ ــره ال ــرئي�س وغ ــالبــية الأع�ضاء ،
وتكون جل�ساته �سرية وت�صدر تو�صياته ب�أغلبية الأ�صوات بعد �أن يقدم ع�ضو ال�سلكين
المحال دفاعه كتابة �أو �شفاهة  ،وللمجل�س �أن ي�ستوفي التحقيق من تلقاء نف�سه �أو بناء
على طلب الع�ضو المحال و�أن يعهد بذلك �إلى �أحــد �أع�ضــائه  ،وللع�ضــو المحــال �أن يطلــع
على المــذكــرات والتقارير المتعلقة بمو�ضوع المخالفة .
املــادة ()32
لمجــل�س الم�س ــاءلة �أن يوقف ع�ضو ال�سلكين عن العمل حتى تنتهي م�ساءلته و�أن يعيد
النظر في �أمر الوقف ف ــي �أي وقت  ،وال يترتب على ذلك وق ــف راتبه �أو بدالته .
املــادة ()33
لمجــل�س الم�س ــاءلة �أن يو�صــي بتوقي ــع �أح ــد الجـ ــزاءات الت ــالي ــة على ع�ض ــو ال�سلكين
الذي تثبت في حقه كل �أو بع�ض المخالفات الواردة بقرار الإحــالة :
�أ  -اللوم .
ب  -الحرمان من العالوات الدورية الم�ستحقة 		.
		
جـ  -النقل �إلى وظيفة �أخرى .
د  -الإحالة �إلى التقاعد .
هـ  -الف�صل من الخدمة .
املــادة ()34
ي�صـ ـ ــدر مج ـلـ ــ�س الم�ســاءلـ ــة تو�صــياتـ ــه م�سبب ــة  ،وتعت ـمـ ــد من الــوزيـ ــر الم�سـ ـ�ؤول خـ ــالل
ثالثين يوما من تاريخ �إ�صدارها  ،ولع�ضو ال�سلكين �أن يتظلم من قرار الجزاء �إلى مجل�س
ا�ستئنافي ي�شكل بقرار من الوزير الم�س�ؤول  .ويقدم التظلم خالل الثالثين يوما التالية
لإخطار الع�ضو كتابة بقرار الجزاء  ،وينظر المجل�س اال�ستئنافي في التظلم وفقا للمادة
( )31وي�صـدر قراره خالل الثالثين يوما التالية لتاريخ تقديمه  ،وتكون قراراته نهائية .
املــادة ()35
�إذا ك ــان قـ ــرار الج ــزاء بالإحــالــة �إلى المعـا�ش �أو الف�صل من الخدمة موقعا على مـن
ي�شـغل وظيفة �ســفير معتمد في بعثة  ،ور�أى المجل�س اال�ستئنافي ت�أييده وجب رف ــع الأمر
ب�ش�أنه �إلى جاللة ال�سلطان المعظم .
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الف�صل الثامن
في انتهـــاء الخدمــة
املــادة ()36
تنتهي خدمة �أي من �أع�ضاء ال�سلكين ب�أحد الأ�سباب الآتية :
�أ  -الوفاة .
		
ب  -اال�ستقالة .
جـ  -الإحالة �إلى التقاعد		.
		
د  -الف�صل من الخدمة .
هـ  -الأ�سباب الأخرى التي تحددها الالئحة .
املــادة ()37
تحدد الالئحة االمتيازات ال�شرفية لل�سفراء بعد تركهم الخدمة .
الباب الثالث
في جـــــوازات ال�ســـفـــر
الف�صل الأول
في �أنواع جوازات ال�سفر
املــادة ()38
مــع عــدم الإخ ــالل ب ـ�أحكــام قــانون ج ــواز ال�ســفر العمـ ــانــي  ،الم�ش ــار �إلي ــه ،
تخت�ص الوزارة ب�إ�صدار جوازات ال�سفر الآتية :
		
 الجواز الدبلوما�سي الجواز الخـا�ص ج ـ ــواز الخدمــة		وتح ــدد ال ــوزارة بالتن�ســيق مــع الجـه ــات المعنيـ ــة �شك ــل ومـ ــوا�صفـ ــات ه ــذه الجوازات .
املــادة ()39
يق ــدم طـلب مـنــح الجــواز على النم ــاذج الت ــي تعدها الوزارة لهذا الغر�ض وفقا للقواعد
والإجراءات التي تحددها الالئحة .
املــادة ()40
تح ــدد �صــالحيــة ج ــواز ال�سفــر ال ــدبلومــا�ســي بع�شــر �سـنوات  ،وجواز �سفر الخدمة بخم�س
�سنوات .
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الف�صل الثاني
في الفئات التي تمنح جوازات ال�سفر
املــادة ()41
يمنح جواز ال�سفر الدبلوما�سي لكل من :
 - 1رئي�س مجل�س الوزراء .
		
 - 2نواب رئي�س مجل�س الوزراء .
		
 - 3كبار �أفراد الأ�سرة المالكة و�أزواجهم و�أوالدهم .
		
 - 4رئي�سي مجل�سي الدولة وال�شورى .
 - 5م�ست�شاري جاللة ال�سلطان 		.
		
 - 6الوزراء ومن في مرتبتهم .
		
 - 7نواب رئي�سي مجل�سي الدولة وال�شورى .
 - 8وكيل الوزارة ومن في مرتبته بديوان عام الوزارة .
		
� - 9أع�ضاء ال�سلكين والملحقين بالبعثات .
		
 -10الع�سكريين من رتبة لواء ف�أعلى .
		
 -11كبار موظفي ديوان البالط ال�سلطاني .
		
� -12ضباط المكتب ال�سلطاني .
 -13مــن يحـ ـ ــال �إلى التقاع ـ ــد مــن المن�ص ــو�ص عليه ــم في البـ ـنـ ــود ( )1و ( )2و ()4
		
و ( )5و ( )6و (. )8
� -14أزواج المن�ص ــو�ص عليهــم في البن ــود ال ـ ــ�ســابـ ـقــة  -عـ ــدا البـ ــند (  - ) 3و�أوالدهم
		
غير المتزوجين دون �سن الحادية والع�شرين .
		
 -15حاملي الحقائب الدبلوما�سية .
� -16أع�ضاء الحا�شية ال�سلطانية .
املــادة ()42
يمنح جواز ال�سفر الخا�ص لكل من :
� - 1أف ــراد الأ�ســرة المالك ــة من غير المن�ص ــو�ص عليهـ ــم ف ــي البنـ ــد ( )3من الــمادة
ال�سابقة و�أوالدهم .
� - 2أزواج المن�صو�ص عليهم في البند ( . ) 1
� - 3أع�ضاء مجل�سي الدولة وال�شورى .
 - 4وكالء الوزارات ومن في مرتبتهم .
 - 5رئي�س ونواب وق�ضاة المحكمة العليا .
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 - 6الع�سكريين برتبة عميد ومن في مرتبتهم بوحدات الأمن والدفاع .
 - 7المحالين �إلى التقاعد من المن�صو�ص عليهم في البند ( . ) 4
� - 8أزواج المن�صـ ــو�ص عليهـ ــم في البـ ــنود (  ) 6 ، 5 ، 4 ، 3و�أوالده ـ ـ ــم غـ ــير المتزوجين
دون �سن الحادية والع�شرين .
 - 9ال�سفراء المحالين �إلى التقاعد .
املــادة ()43
يمنح جواز �سفر الخدمة لكل من :
 - 1الموظفـ ـيـن الحكوميـ ـيـ ــن المبعوثـ ـيـ ــن لتمثي ـ ـ ــل ال�سلطن ـ ـ ــة ف ــي االجتماعـ ــات
والم�ؤتمرات الر�سميـة بناء على اقتراح رئي�س الوحدة التابع لها الموظف .
 - 2الموظفين المحليين في البعثات وفقا لما تقرره الوزارة .
الف�صل الثالث
�سحب جواز ال�سفر
املــادة ()44
يتم �سحب الجواز في الحاالت الآتية :
�أ  -تغير ال�صفة التي ا�ستحق معها الجواز .
ب � -إ�ساءة ا�ستخدام الجواز .
جـ  -فقد �أهلية حمل الجواز .
د  -الوفاة .
املــادة ()45
في حال ــة �سح ــب الج ــواز الدبلوما�سي �أو الخ ــا�ص من حامــله يفقد �أفــراد �أ�سرته الذين
ح�صلوا على الجواز بالتبعية له � ،أحقيتهم في حمله فيما عدا من ي�ستثنى منهم ب�أمر من
جاللة ال�سلطان المعظم .
املــادة ()46
تحدد الالئحة والقرارات الوزاريــة �إجراءات منح و�سحب الجواز .
الباب الرابع
في الأحكام الختامية
املــادة ()47
تنــ�شـ ـ ـ�أ البـعـ ـث ــات والـ ــدوائـ ـ ــر وتلغ ـ ــى ب�أوامـ ـ ــر مـ ــن جـ ــالل ــة ال�سـ ـل ـط ـ ـ ــان  ،وتن�ش�أ بقيــة
الأجهزة وتلغى �أو تعدل بقرار من الوزير الم�س�ؤول .
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املــادة ()48
يجوز بمر�س ــوم �سلطاني �أن ير�أ�س البعثات وزير مفو�ض �أو م�ست�ش ــار ومـن في درجتهم
ويمن ــح لقــب �سفي ــر ف ــوق الع ــادة مفــو�ض ويتمتـ ــع بجميع االمتي ــازات المق ــررة لل�سف ــراء
المعتمدين لدى الدول فترة تر�ؤ�سه للبعثة وتحدد الالئحة و�ضعه عند نقله �إلى الديوان
العام .
املــادة ()49
يج ــوز بمر�س ــوم �سلطاني تعيـي ــن رئي ــ�س البعث ــة المعتمدة في دولــة �أو منظمـ ــة �إقليمي ـ ــة
�أو دولية �أو �سفير من الديوان العام � ،سفيرا غير مقيم لدى دولة �أو دول �أخرى .
املــادة ()50
يج ــوز بقـرار من الوزير الم�س�ؤول تعيين قنا�صل فخريين وتحديد ما يقرر لهم من
مكاف�آت في الدول التي لل�سلطنة م�صالح فيها .
املــادة ()51
للوزير الم�س ـ�ؤول تكليف ذوي الخبرة والكفـ ــاءة من غ ــير �أع�ض ــاء ال�سلك ــين بمهام ر�سمية
محددة وفقا لعقود عمل تحدد طبيعة المهمة ومدتها والمكاف�آت �أو االمتيازات الم�ستحقة
للمكلف وفقا لما تحدده الالئحة .
املــادة ()52
تكون دائرة اخت�صا�ص رئي�س البعثة هي �إقليم الدولة المعتمد لديها .
املــادة ()53
تعت ــبر ممتلك ــات البعث ــات المنقولــة والعقارية وغيرهـا �أمواال عام ــة يتولى رئي�س البعثة
و�أع�ضا�ؤها المحافظة عليها وعدم الت�صرف فيها �إال وفقا لما تن�ص عليه الالئحة .
املــادة ()54
يحدد ال ـ ــوزي ــر الم�س�ؤول بـعــد م ــوافـ ـقـ ــة وزارة الماليــة الر�سـوم الم�ستحقة على الت�صديق
على جميع ال�شهادات والم�ستندات والوثائق ال�صادرة عن الوزارات والم�ؤ�س�سات الحكومية
في ال�سلطنة �أو تلك الم�صادق عليها من قبل البعثات في الخارج .
املــادة ()55
ت�سـ ــري �أحك ــام قانون الخدمة المدنيـة والئحته التنفيذية وقانون معا�شات ومكاف�آت ما
بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين في �ش�أن العاملين بالوزارة من غير �أع�ضاء
ال�سلكين .
كما ت�سري �أحكامهما فيما لم يرد به ن�ص في هذا القانون في �ش�أن �أع�ضاء ال�سلكين .
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