
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1216(

 وزارة اÿارجيــــة

قــرار وزاري 

رقـــم 2017/330 

سانـ إن ولـ ا انـو ال مانيـة لل نـة ال باإن�سـا الل

ارة اخلارجية ال�شادر باملر�شوم ال�شلطا رقم 2008/32 ،  ا�شتنادا اإ قانون تنظيم و

راء   ل�ص الو واإ موافقة 

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة 

ـــرر  ـ

أولــــ ــاد ا ا

ارة اخلارجيــة جلنــة ت�شمــى " اللجنــة العمانيــة للقانــون الدولــي الإن�شانــي " . تن�شــاأ بــو

انيـــة ــاد ال ا

ارة اخلارجيــة   ثـــل عــن و ت�شكل اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�شانــي برئا�شــة 

يفة اأي منهم عن مدير عام ومن فـي حكمه من اجلهات التية  ثل ل تقل و وع�شوية 

ارة الدفاع  نائبــا للرئيــ�ص  . - و

ارة العـدل . - و

ارة ال�شوون القانونية . - و

ارة الرتا والثقافة . - و

ارة الرتبية والتعليم . - و

ارة التعليم العايل . - و

ارة القو العاملة . - و

- جامعة ال�شلطان قابو�ص .

- �شرطة عمان ال�شلطانية .

ة العامة للدفاع املد والإ�شعا . - الهي

ة العمانية لالأعمال اخلريية . - الهي
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ت�ش حل�شور جل�شاتها   اء وامل ن تراه منا�شبا من امل�شت�شارين واخل وللجنة ال�شتعانة 

بهـــد ال�شرت�شــــاد بارائهــــم   دون اأن يكــــون لهــــم �شــــوت معـــدود فـيمـــا ت�شــدره اللجنــة 

من قرارات اأو تو�شيات .

ـــة ال ــاد ال ا

ال �شنوات قابلة  تكون مدة الع�شوية فـي اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�شا  

لة . ا للتجديـد ملــدة اأو ملــدد اأخر 

ير امل�شوول عن ال�شوون اخلارجية . وي�شدر بت�شمية رئي�ص واأع�شاء اللجنة قرار من الو

ـــة ــاد الراب ا

ت�ص اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�شا بدرا�شة جميع امل�شائل املت�شلة بالقانون  ت

الت تطبيقه  ويكون لها ب�شفة خا�شة ما ياأتي  الدويل الإن�شا و

قافته داخل ال�شلطنة . باد القانون الدويل الإن�شا  ون�شر   - التعري 

 - اقتـــرا التدابيـــر والدرا�شـــات الكفـيلـــة بتنفـيـــ قواعــد القانــون الدولــي الإن�شانــي 

على ال�شعيد الوطني .

مة ملواءمة الت�شريعات الوطنية مع قواعد القانون الدويل   - تقد املقرتحات الال

ال�شلطنـــة   لــها  ان�شمـــت  التــي  الدولية  يق  واملوا التفاقيات  واأحكام  الإن�شا  

ات ال�شلة بالقانون الدويل  واقرتا الن�شمام اإ التفاقيات الدولية الأخر 

الإن�شا .

قافة القانون  مــة لن�شر   - اقرتا خطة �شنوية تت�شمن التدابيـــر الوطنيـــة الال

الدويل الإن�شا وتطبيقه على ال�شعيد الوطني بالتن�شيق مع اجلهات املعنية  

راء لالعتماد . ل�ص الو ورفعها اإ 

القانــون  قت�شــى  املتمتعة باحلمايــة  املواقع  املعنية ب�شاأن  التن�شيق مع اجلهات   - 

الدويل الإن�شا .
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 - اقتــرا عقـــد النـــدوات و�شائــــر الفعاليـــات املت�شلــــة بالقانـــون الدولـــي الإن�شانــي 

على امل�شتو الوطني .

ثيل ال�شلطنة فـي الجتماعات وامللتقيات الإقليمية والدولية اخلا�شة بالقانون   - 

الدويل الإن�شا .

ال القانون  اإعداد وتدري وتطوير الكوادر الوطنية فـي   - الإ�شهام فـي برام 

الدويل الإن�شا .

ائق وامل�شتندات املت�شلة بالقانون الدويل الإن�شا .  - ترجمة الو

راء . ل�ص الو ات �شلة تكل بها من  10 - اأي مهام اأخر 

ســة ام ــاد ا ا

ة  ال جتتمع اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�شا بدعوة من رئي�شها مرة كل  

لبية  ل  ويكون اجتماع اللجنة �شحيحا بح�شور اأ اأ�شهــر  اأو كلمـــا دعـــت احلاجة اإ 

لبية  اأع�شائهـــا  على اأن يكـــون من بينهــم الرئي�ص اأو نائبه  وت�شدر اللجنة قراراتها باأ

ي منه رئي�ص  شرين  وعنـــد ت�شـــاوي الأ�شــوات يرجـــ اجلان ال اأ�شوات الأع�شاء احلا

الجتماع .

ساد�ســة ــاد ال ا

يجو للجنة العمانية للقانون الدويل الإن�شانــي ت�شكيـــل جلــان عمـــل مـــن بـــ اأع�شائهـــا 

ص تل اللجان نتائ  ات ال�شلة باخت�شا�شاتها  وتعر ريهم لبح اأي من امل�شائل  اأو من 

اأعمالها على اللجنة .

ـــة ساب ــاد ال ا

تعد اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�شا تقريرا �شنويا عن اأن�شطتها واخت�شا�شاتها 

ير امل�شـــوول  راء مـــن خـــالل الـــو ل�ص الــو مت�شمنا ما تراه من تو�شيات  وترفعه اإ 

عن ال�شوون اخلارجية .

امنـــة ــاد ال ا

هامها   يكون للجنة العمانية للقانون الدويل الإن�شا اعتماد مايل مل�شاعدتها على القيام 

ارة اخلارجية فـي امليزانية العامة للدولة . �ش�شات املالية املقررة لو شمن امل ويدر 
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ـــة ا�س ــاد ال ا

راء . ل�ص الو حتدد مكافاأة رئي�ص واأع�شاء اللجنة بقرار من 

ســــر ا ــاد ال ا

ارة اخلارجية معاونة اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�شا فـي القيام بكافة  تتو و

تابعة وتنفـــي قراراتهــا وتو�شياتهـــا  ال�شوون الفنية والإدارية اخلا�شة بها  كما تقوم 

بالتن�شيق مع اجلهات املعنية .

اديــة ع�ســر ــاد ا ا

على وحدات اجلها الإداري للدولة معاونة اللجنــة العمانيــة للقانــون الدولـــي الإن�شانــي 

ـــا تطلبـــه مـــن بيانـــات  اأداء مهامها  وتي�شري مبا�شرتها اخت�شا�شاتها  وتزويدهــا  فـي 

ص مع القوان والنظم املعمول بها . ا ل يتعار ا الخت�شا�ص  و اأو معلومات تت�شل به

انيــة ع�ســر ــاد ال ا

ا القرار فـي اجلريدة الر�شمية  ويعمل به من اليوم التايل لتاري ن�شره . ين�شر ه

ـــــر 1439هـ   �صـدر فـي : 19 م م

وبــــر 2017 ـــــ : 10 م اأ وا ا
اللــــ ـ يــو�ســ بـ علـــــو بـ ع

يــر امل�شــوول عن ال�شـــوون اخلارجيـة الو
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