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الئحة وزارة اخلارجية

 م١٩٩٧لسنة)٢٤٤( رقم قرار جمهوري
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة الخارجية

 
 :الجمهورية رئيس 

 .اليمنية الجمهورية على دستور االطالعبعد 
م بشـان مجلـس     ١٩٩١لسـنة )٢٠(قرار الجمهوري بالقانون رقم   وعلى ال 
 .الوزراء

م بتشكيل الحكومة وتسمية    ١٩٩٧لسنة)١٥٣(وعلى القرار الجمهوري رقم     
 .اعضائها

 .وبناء على عرض وزير الخارجية
 .وبعد موافقة مجلس الوزراء

 قـــــرر
 الباب االول

 التسمية واالهداف والمهام
 واالختصاصات العامة

 ).الالئحة التنظيمية لوزارة الخارجية(تسمى هذه الالئحة ) ١(مادة
وزارة الخارجية هي جهاز الدولة الرئيسي المسئول عن اقامة وتطوير          ) ٢(مادة

وتعزيز عالقات الجمهورية اليمنية بالدول الشقيقة والصديقة والمنظمـات         
ة الدولة  والهيئات االقليمية والدولية ولها في سبيل ذلك اقتراح وتنفيذ سياس         

الخاصة بالعالقات العربية والدولية والهيئات والمنظمات الدولية واالقليمية        
وتسهم في المحافظة على امن البالد وسالمتها وحماية مصـالحها وذلـك            
استنادا الى احكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وتتولى علـى           

 :وجه الخصوص ممارسة المهام التالية
 .تنفيذ السياسة الخارجيةاقتراح و-ا
 -ثقافيـة -اقتصادية-قانونية-سياسية(االشراف على العالقات الخارجية     -ب

مع البلدان العربية واالسالمية    ) اجتماعية-عسكرية- تجارية -فنية-اعالمية
واالجنبية والمنظمات الدولية واالقليمية بالتنسيق واالشراف مع الوزارات        

 : في ذلك المسائل التاليةوالجهات االخرى ذات العالقة بما
 .الشئون السياسية بكافة جوانبها -١
الشئون االقتصادية والنقد واالتفاقيات التجارية الخارجيـة واالسـتثمارات          -٢

 .االجنبية بالداخل وغيرها من المشاريع المشتركة
 .المعونات واالعانات والمنح والمساعدات والقروض االجنبية -٣
 . والهيئات والمنظمات االقليمية والدوليةالتعاون الثقافي والفني مع الدول -٤
 .شئون االعالم والدعاية للجمهورية اليمنية بالخارج -٥
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الموضوعات والمسائل الخاصة بهيئة االمم المتحدة وجامعة الدول العربية          -٦
ومنظمة المؤتمر االسالمي وحركة عدم االنحياز والوكـاالت والهيئـات          

نظمات االقليمية والدوليـة لغـرض      المنبثقة عنها او التابعة لها وجميع الم      
 .تحديد موقف الجمهورية اليمنية منها ومن القضايا المعروضة امامها

دراسة وتحليل االوضاع السياسية المختلفة بسياسة الدول االخرى ومـدى          -ج
تاثيراتها االنية والمستقبلية على سياسة الدولة ومتابعة تطوراتها وتقييمهـا          

 .لدولةفي ضوء السياسة الخارجية ل
المشاركة والتنسيق مع االجهزة الرسمية ذات العالقة في وضع الترتيبـات           -د

 .المتعلقة بامن الجمهورية وسالمتها
التنسيق والمشاركة مع الجهات ذات العالقة في المسائل المتصلة بقضايا          -هـ

 .الحدود
جمع البيانات والمعلومات المتصلة بسياسة الدولة الخارجية من الـوزارات          -و

المصالح والجهات ذات العالقة وتزويدها بمـا يهمـا مـن بيانـات او              و
معلومات او ابحاث من تقارير وغيرها مما له صلة بعالقات الجمهوريـة            

 .الخارجية
تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربيـة واالسـالمية           -ز

ية لدى الـدول    واالجنبية واالشراف على اعمال البعثات التمثيلية للجمهور      
 .المعتمدة لديها ولدى الهيئات والمنظمات االقليمية والدولية

تمثيل الجمهورية في المؤتمرات واالجتماعات والندوات االقليمية والدولية        -ح
 .والمشاركة في الوفود ذات الصلة بالعالقات الثنائية واالقليمية والدولية

منيـين طبقـا لالتفاقيـات      رعاية المصالح اليمنية وقضايا المغتـربين الي      -ط
والمعاهدات واالعراف الدولية وفقا للتشريعات الوطنية للدول والتشريعات        

 .النافذة في الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
االشتراك مع االجهزة الرسمية المختصة فـي المباحثـات والمفاوضـات           -ي

تفاقيـات الثنائيـة    المتعلقة بعقد وابرام او تفسير او نقض المعاهدات واال        
والمتعددة االطراف واالقليمية والدوليـة ومتابعـة جميـع االجـراءات           
الدستورية للتصديق عليها ومتابعة تطبيقها باالشتراك مـع الجهـات ذات           

 .العالقة
اجراء االتصاالت الرسمية مع الحكومات العربية واالسـالمية واالجنبيـة          -ك

 الجمهورية او بواسـطة البعثـات       عن طريق بعثاتها التمثيلية المعتمدة في     
التمثيلية اليمنية وكذا تنظيم االتصـاالت بـين الجهـات الرسـمية فـي              
الجمهورية وبين الجهات االجنبية في الداخل والخارج في كل ما له صلة            

 .من هذه المادة) ب(بعالقات الجمهورية طبقا للفقرة 
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 . بذلكتولي شئون المراسم طبقا لالختصاصات والقواعد الصادرة-ل
اصدار وتجديد والغاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وفقـا          -م

 .للقانون المنظم لذلك
حفظ صور لكافة االتفاقيات والمعاهدات والبروتوكوالت والوثائق الرسمية        -ن

التي تبرم بين الجمهورية وجميع الدول والمنظمات والهيئـات االقليميـة           
 .والدولة

ر القضائية في العالقات الدولية كاسـترداد المجـرمين         التوسط في االمو  -س
 .وغيرها من القضايا ذات الصلة بالعالقات الخارجية

اقتراح منح االوسمة لالجانب واليمنيين وابداء الراي بشان السماح لليمنيين          -ع
فيما يتصل بحمل االوسمة العربية واالسالمية واالجنبية طبقـا للقـانون            

 .المنظم لذلك
 .وتنمية الكادر الدبلوماسي والقنصلي ورفع مستواه العلمي والفنياعداد -ف
تنظيم سفر الوفود اليمنية الرسمية الى الخارج وفقا للقواعد المقـرة مـن       -ص

 .قبل مجلس الوزراء
القيام باعمال جمع الوثائق وتبادل المعلومات والبيانـات المتعلقـة بمهـام            -ق

 .واختصاصات الوزارة
 .ت اخرى تنص عليها التشريعات النافذةاية مهام واختصاصا-ر

 الباب الثاني
 مهام واختصاصات قيادة الوزارة

 الفصل االول
 مهام واختصاصات الوزير

الوزير هو الرئيس االعلى في الوزارة ويعتبر مسئوال مسئولية فرديـة           ) ٣(مادة
عن االعمال التي تجري في مجال اختصاصه ضمن اطـار التشـريعات            

 :مهام واالختصاصات االتيةالنافذة ويتولى ال
 .االشراف على الوزارة وتوجيه ادارتها ومكاتبها-ا
يصدر القرارات الالزمة الدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشـكل          -ب

قرارات واوامر تنظيمية وله الحق فـي اصـدار التوجيهـات المباشـرة             
 .لمرؤوسيه العاملين في الوزارة

لب منهم تقديم التقـارير ويشـرف       يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويط    -ج
على تنفيذ المهام االساسية للوزارة وله حق الغـاء قـراراتهم اذا كانـت              

 .مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة او لتحسين تنفيذ المهام
يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلـس الـوزراء ويتـابع             -د

 والبرامج التنفيذية العمال    تنفيذها ويقوم بتقديم تقارير عن مستوى الخطط      
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الوزارة ويتابع ويقيم تقارير انجازها كما يشرف علـى وضـع الخطـط             
 .والبرامج التنفيذية العمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته

يشكل مجلس الوزارة واللجان االستشارية ولجان العمل الخاصـة عنـد           -هـ
 .الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم

 شئون السلك الدبلوماسي والقنصلي والمنصوص عليهـا فـي          يشكل لجنة -و
 .م بشان السلك الدبلوماسي والقنصلي١٩٩١لسنة)٢(القانون رقم

يصادق على قرارات مجلس الوزراء او الغائها او تعديلها او تجميدها وفقا            -ز
 .للسياسة العامة للدولة والتشريعات النافذة

لحوادث والمخالفـات الجسـيمة     يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء با      -ح
 .لنظام الدولة وسياستها وفقا للتشريعات النافذة

 .ينسق مع الوزراء تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق االمر بوزارات اخرى-ط
ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلـس الـوزراء وقـرارات            -ي

ر وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضـمن الـوزي           
ايجاد عالقات مع المحافظين بمختلف المحافظات وعلى وجه الخصـوص          
في اعداد الخطط الخمسية والسنوية من اجـل التحقيـق الكامـل للمهـام              
الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته وعليه ان يشرك ممثلي مكاتب           
المحافظات ودوائرها المختصة في اعداد تلك القرارات المركزيـة التـي           

 .عليها تاثير في اطار المحافظة وفقا للقوانين والتشريعات النافذةيترتب 
 .يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه-ك
يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليـه بمقتضـى القـوانين واللـوائح             -ل

 .والقرارات النافذة
 الفصل الثاني
 نائب الوزير

 : المهام واالختصاصات التالية يتولى نائب الوزير) ٤(مادة
يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصـاته تحـت اشـراف الـوزير              -١

 .وتوجيهاته
يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بمـا فـي ذلـك حضـور               -٢

 .اجتماعات مجلس الوزراء
 .يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها -٣
لوزارات االخرى عنـدما يكـون      التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع ا       -٤

 .التنسيق في مستواه
يعاون الوزير في االشراف على اعداد مشـروعات الـنظم واللـوائح             -٥

 .التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة
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يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ويتابع           -٦
 .عملية التنفيذ

ائر واالدارات العامة بما يكفـل تنفيـذ        ينسق بين اعمال القطاعات والدو     -٧
 .المهام والواجبات

يقيم االعمال والنشاطات في الوزارة بالتشـاور مـع وكـالء الـوزارة              -٨
ورؤساء الدوائر واالدارات العامة وتقديم المقترحات بهـذا الصـدد الـى          

 .الوزير
يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها الى          -٩

 .الوزير
يتابع تنفيذ االجراءات النظامية الكفيلة بتحقيـق االنضـباط الـوظيفي            -١٠

 .وتحسين عالقات العمل
رئاسة لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي وفقا لما نص عليـه قـانون             -١١

 .السلك الدبلوماسي والقنصلي
القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القـوانين واللـوائح            -١٢

 .والقرارات النافذة
 ل الثالثالفص

 وآيل الوزارة
 :يتولى وكيل الوزارة المهام واالختصاصات التالية ) ٥(مادة
االشراف المباشر على القطاع الذي يراسه من قطاعات الـوزارة فـي             -١

 .ضوء القرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير او من نائبه
 .يتولى التنسيق بين الدوائر او االدارات العامة الواقعة تحت اشرافه -٢
يتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج الدوائر او االدارات العامة التابعة            -٣

 .له
 .ينسق بين اعمال الدوائر او االدارات العامة واالدارات التابعة له -٤
ينظم االجتماعات الالزمة بين الـدوائر او االدارات العامـة واالدارات            -٥

 .التابعة له
المقترحات بهذا الصـدد الـى      يقيم االعمال والنشاطات في قطاعه ويقدم        -٦

 .نائب الوزير
 .يصدر التعليمات التنفيذية واالدارية في نطاق اعماله وفقا للوائح -٧
يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقـرارات           -٨

 .النافذة
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 الفصل الرابع
 مجلس الوزارة

 :تشكيله ومهامه ) ٦(مادة
 :ى النحو التالي يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير عل

 نائبا للرئيس     نائب الوزير -١
   اعضاء     وكيلي الوزارة -٢
 مقررا مدير عام االدارة العامة للتخطيط والبحوث -٣
 اعضاء    مستشارو الوزارة -٤
اي شخص اخر مختص يرى الوزير ضـرورة حضـوره مـن             -٥

 .مدراء العموم او رؤساء الدوائر او غيرهم
 :مهام المجلس : ثانيا 

جلس تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة         يتولى الم 
 :وخاصة االمور التالية 

االوضاع السياسية واالقليمية والدولية وتطوراتها ومـا يتعلـق منهـا            -١
 .بالجمهورية اليمنية

 .الخطة السنوية للتحرك السياسي الخارجي للوزارة -٢
 .ةخطة الدوائر العامة والدوائر الجغرافية والتخصصي -٣
تقييم عالقات الجمهورية مع الدول االخـرى والمنظمـات والهيئـات            -٤

 .االقليمية والدولية وكذا مستوى فعاليات ونشاط البعثات التمثيلية اليمنية
 .خطط العمل السنوي للوزارة -٥
 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة -٦
 .تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها -٧
 .لتقارير السنوية عن منجزات الوزارة وتقييمهامناقشة واقرار ا -٨
المواضيع التي تقدم الى رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء والتـي            -٩

 .يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة
 .مشروعات القوانين واللوائح واالنظمة المتعلقة بنشاط الوزارة -١٠

تكـون  يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة علـى ان           : ثالثا  
 .اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة

تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النمـوذج المطلـوب           : رابعا  
 .وترسل في نهاية كل عام الى االمانة العامة لمجلس الوزراء
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 الباب الثالث
 تنظيم الوزارة
 الفصل االول
 البناء التنظيمي

 من ديوانها العام وبعثاتها التمثيلية ومكاتبها       يتكون الهيكل العام للوزارة   ) ٧(مادة
 .واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية 

 :يتبع الوزير مباشرة ما يلي) ٨(مادة
 . مجلس الوزارة-٢   . مكتب الوزير-١
 .دائرة الحدود-٤ . دائرة الشئون القانونية والمعاهدات-٣
 .المعلومات دائرة التوثيق و-٦   .دائرة المراسيم-٥
 . االدارة العامة للتخطيط والبحوث-٧
 :يتكون البناء التنظيمي للوزارة من ) ٩(مادة

ويتكون من الوحدات الجغرافية والتخصصية     : قطاع الشئون السياسية    : اوال  
 :التالية

 :الدوائر الجغرافية -ا
 .دائرة اسيا واستراليا-٢   . دائرة الوطن العربي-١
 ).تشمل دول القرن االفريقي العربيةو( دائرة افريقيا -٣
 .دائرة االمريكيتين-٥    . دائرة اوروبا-٤
 :الدائرة التخصصية التالية-ب
 . دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات-١
 .الدائرة الثقافية-٣   .الدائرة االعالمية-٢

 :قطاع الشئون المالية واالدارية: ثانيا
 .داريةاالدارة العامة للشئون المالية واال -١
 .دائرة الشئون القنصلية والمغتربين -٢
يراس كل قطاع وكيل وزارة بدرجة سفير يتم اختياره مـن الكـادر             ) ١٠(مادة

الدبلوماسي ويتم تعيينه بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير الخارجيـة           
 .وبعد موافقة مجلس الوزراء

سلك الدبلوماسي  يراس كل من الدوائر واالدارات العامة احد موظفي ال        ) ١١(مادة
 .بدرجة سفير او وزير مفوض ويصدر بتعيينه قرار من وزير الخارجية

يصدر بقرار من الوزير التقسـيمات التنظيميـة الفرعيـة للـدوائر            ) ١٢(مادة
 .االدارات العامة

يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الـوزير بـدائرة ويصـدر بتحديـد            ) ١٣(مادة
 .اختصاصاته قرارا من الوزير



 

 ٢٣٦

الئحة وزارة اخلارجية

 الثانيالفصل 
 مهام واختصاصات الدوائر واالدارات العامة

 :تتولى الدوائر الجغرافية المهام واالختصاصات التالية) ١٤(مادة
متابعة تنفيذ السياسة الخارجية للدولة والعمل على تنمية عالقاتها مع الدول           -ا

االخرى في مختلف المجاالت في حدود المهام واالختصاصات المنصوص         
 .من هذه الالئحة) ٢(ةعليها في الماد

متابعة البلدان ذات العالقة ودراسة اتجاهاتهـا الرئيسـية فـي جميـع             -ب
 .المجاالت ورفع التقارير بشانها

دراسة وبحث وتقييم اهم القضايا االقليمية ومتابعـة تطوراتهـا وتقـديم            -ج
 .التقارير حولها متضمنة المقترحات لمواقف الجمهورية منها

ت الجمهورية مع الدول المختلفة وتنميـة عالقاتهـا         تعزيز وتنشيط عالقا  -د
بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهوريـة ودراسـة القضـايا ذات            

 .االهتمام المشترك مع تلك الدول
تقديم المقترحات والتصورات المتصلة بالتمثيل الدبلوماسي والقنصـلي        -هـ

 .مع الدول في نطاق اختصاصاتها
ثات الرسمية مع وفود حكومات الدول المختلفة       االعداد والتحضير للمحاد  -و

التي تجري داخل الجمهورية او خارجها وذلك بالتنسيق مع الجهـات ذات            
 .العالقة بتلك المحادثات

التنسيق والمشاركة مع الجهات المختصة في الدولـة فـي المفاوضـات            -ز
 .المتعلقة بابرام االتفاقيات والبروتوكوالت

 .تفاقيات والبروتوكوالت المبرمة مع مختلف الدولمتابعة وتقييم تنفيذ اال-ح
االشراف على البعثات التنفيذية المعتمدة وتوجيههـا وتقيـيم انشـطتها           -ط

 .وتزويدها بالمعلومات والدراسات ومتابعة التقارير التي ترد منها
اجراء االتصاالت مع البعثات المعتمدة في الجمهورية في االمور التـي           -ي

 .صاصاتهاتدخل في نطاق اخت
اعداد الخطط السنوية لكل دائرة على حدة عن مهامها وبـرامج تنفيذيـة             -ك

 .عن انشطتها وتقديم تقارير فصلية حول انجازاتها
 .اية مهام اخرى تكلف بها-ل
وتتـولى ممارسـة المهـام      : االدارة العامـة للتخطـيط والبحـوث        ) ١٥(مادة

 :واالختصاصات التالية
ة للتحرك السياسي والدبلوماسـي الخـارجي       اعداد مشروع الخطة السنوي   -ا

 .لوزارة الخارجية



 

 ٢٣٧

الئحة وزارة اخلارجية

اعداد الدراسات والبحوث ذات الطبيعة االستراتيجية والسياسـية حـول          -ب
التطورات االقليمية والدولية وتاثيراتها على الجمهورية اليمنية ومصالحها        

 .الوطنية العليا وتقديم المقترحات بموافقة الجمهورية تجاهها
حث الوسائل الكفيلة بتطوير عمل الوزارة وبعثاتهـا التمثيليـة          دراسة وب -ج

 .وابداء المقترحات الهادفة لذلك
ابالغ الوحدات التنظيمية بالخطة المعتمدة للوزارة وبعثاتها التمثيلية وابداء         -د

 .المقترحات الهادفة لذلك
 .متابعة سير العمل وتقييم مستوى تنفيذ الخطة السنوية-هـ
لدوائر المعنية في الوزارة وخارجها حول اسـتقدام خبـراء          التنسيق مع ا  -و

 .غير يمنيين للوزارة للقيام بمهام محددة وذلك بعد موافقة وزير الخارجية
االشراف على المعهد الدبلوماسي واقرار برامجه وخططه بمـا يحقـق           -ز

 .اهداف الوزارة
هـا  تحليل المعلومات والتطورات الخارجية االمنيـة والعسـكرية وغير        -ح

والمرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بمصالح الجمهورية اليمنية والتـي           
تؤثر فيها سلبا او ايجابا وتقديم المقترحات المناسبة بشان تلك المعلومـات            

 .او التطورات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها
شـطتها وتقـديم    اعداد الخطط السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذيه عن ان        -ط

 .تقارير فصلية حول انجازاتها
 .اية مهام اخرى-ي
وتتـولى ممارسـة المهـام      : دائرة الشئون القانونيـة والمعاهـدات     ) ١٦(مادة

 :واالختصاصات التالية
دراسة المعاهدات واالتفاقيات الدوليـة ورفـع التوصـيات والمقترحـات        -ا

 .للجهات المعنية التخاذ القرارات الالزمة بشانها
المشاركة في اعداد االتفاقيات الثنائية والمتعددة االطراف التي تبرمهـا          -ب

 .الجمهورية ومتابعة استكمال االجراءات الدستورية بشان المصادقة عليها
متابعة انشطة محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدولي ولجنة القانون          -ج

مـات واللجـان    الدولي التابعة لالمم المتحـدة واعمـال الهيئـات والمنظ         
 .والمؤتمرات االقليمية والدولية ذات الطابع القانوني واعداد التقارير عنها

ابداء الراي والمشورة القانونية في المسائل التي تحال الى الـدائرة مـن             -د
 .قيادة الوزارة

 .ابداء الراي القانوني في المفاوضات المتعلقة بحدود الجمهورية-هـ



 

 ٢٣٨

الئحة وزارة اخلارجية

 بحقوق االنسان ورفع التقارير المطلوبة في هـذا         متابعة المسائل المتعلقة  -و
الشان والرد على اي استفسارات متعلقة بالتزامات الجمهورية بالتنسيق مع          

 .الجهات ذات العالقة
تقديم الراي القانوني بشان تطبيقات قانون السلك الدبلوماسي والقنصـلي          -ز

 .ولوائحه التنفيذية واية تشريعات اخرى متعلقة بالوزارة
 .ممارسة المهام الداخلية في اختصاصاتها وفقا لقانون قضايا الدولة-ح
تقييم كفاءة التنظيم القانوني للوزارة وتقديم المقترحات المناسبة في هـذا           -ط

 .الشان بهدف تطويره
اعداد وثائق التفويض للوفود اليمنية لغرض المشاركة فـي المـؤتمرات           -ي

الجمهوريـة وتقـديمها لـوزير      والندوات الدولية وعقد االتفاقيات باسـم       
 .الخارجية للتوقيع عليها

الدورية لالتفاقيات والمعاهدات   ) سياسية-علمية-قانونية(اعداد الدراسات   -ك
الثنائية والمتعددة االطراف التي سبق ابرامها مـن قبـل الجمهوريـة او             
االنضمام اليها وبغرض تحسين تنفيذها او للتحقق مـن مـدى مالءمتهـا             

 .جدةللظروف المست
متابعة العالقة بين الوزارة والبرلمان وتزويده بما يطلبه مـن معلومـات            -ل

حول السياسة الخارجية للدولة ذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونيـة           
 .وشئون مجلس النواب

اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن انشطتها وتقديم           -م
 .تقارير فصلية عن منجزاتها

 .اي مهام اخرى تكلف بها-ن
وتتـولى ممارسـة المهـام      : دائرة المنظمات والمـؤتمرات الدوليـة     ) ١٧(مادة

 :واالختصاصات التالية
 .تعزيز دور الجمهورية اليمنية داخل المنظمات الدولية-ا
تقديم المقترحات حول انضمام الجمهورية الى اي منظمـات دوليـة او            -ب

 .اقليمية ليست عضوا فيها
داد والتحضير السياسي والفنـي للـدورات العاديـة واالسـتثنائية           االع-ج

للمؤتمرات والندوات التي تعقد في اطار منظمات االمم المتحـدة وتزويـد     
 .الوفود المشاركة بالوثائق والتوجيهات الالزمة

 التنسيق مع الجهات المختصة بشان مواقف الجمهوريـة مـن اعمـال             -د
 .الت المتخصصةوانشطة المنظمات الدولية والوكا



 

 ٢٣٩

الئحة وزارة اخلارجية

اعداد التقارير حول اعمال المنظمات الدولية والوكاالت المتفرعة عنها         -هـ
ومتابعة تنفيذ ما يتخذ فيها من قـرارات وتوصـيات واطـالع الجهـات              

 .المختصة والبعثات التمثيلية عليها
ابداء الراي حول جدوى مشاركة الوفود اليمنية في المؤتمرات والندوات          -و

 .الدولية
ابعة الجهات المختصة بشان تسديد االشـتراكات الماليـة للجمهوريـة           مت-ز

 .للمنظمات الدولية واالقليمية
المشاركة في لجنة الترشيحات للوزارة بشان الطلبات المقدمة من مختلف          -ح

 .الدول لدعم عضويتها في مختلف المنظمات االقليمية والدولية
دوليـة واالقليميـة    متابعة حصص الجمهورية في وظائف المنظمـات ال       -ط

 .ومتابعة اجراءات قبول المرشحين للتوظيف فيها
اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذيـة عـن انشـطتها             -ي

 .وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها
 .اية مهام اخرى تكلف بها-ك
 :تتولى المهام واالختصاصات التالية: دائرة التوثيق والمعلومات) ١٨(مادة
مع وتصنيف وفهرسة وتوصيف وتنظيم وحفظ كافة المعلومات والبيانات         ج-ا

والحقائق المعرفية بمختلف اشكالها واوعيتها المتعلقـة بنشـاط الـوزارة           
ومتابعة انتظام تدفقها وتحديثها واسترجاعها وبثها وتعديلها وذلك باستخدام         

 .احدث الوسائل والنظم
 . المعلوماتيةادارة نظام متكامل للمعلومات والخدمات-ب
تنظيم االرشيف العام ومكتبة الوزارة بالتنسيق مـع الـدوائر واالدارات           -ج

 .العامة المعنية
مواكبة التطورات الحديثة في مجال التوثيق وخدماته واالتصال والتنسيق         -د

 .مع نظم المعلومات الوطنية والخارجية
ومات المتوفرة  وضع اسس منهجية لربط البعثات التمثيلية اليمنية بالمعل       -هـ

بالدائرة وتزويدها بالمعلومات التي تحتاج اليها لتسيير اعمالها ونشـاطها           
بفاعلية واستقبال وتخزين المعلومات الواردة منها واجراء االتصال معهـا          

 .عبر شبكة االتصال االلية
اقتراح اسس ومنهجية حصر وتقييم حجم ونوع المعلومـات والبيانـات           -و

 والبعثات لفرزها وتجهيزها وتسـليمها السـتكمال        المتوفرة لدى الوزارة  
 .اجراءات ومراحل التوثيق والحفظ واالسترجاع والبث

وضع نظام للعمل بالدوائر واالدارات مما يسهل استخدام النظـام االلـي            -ز
 .وتطبيق اساليب موحدة لالعمال المختلفة



 

 ٢٤٠

الئحة وزارة اخلارجية

علومـات  اعداد الدورات التدريبية التي تساهم في االستخدام االمثـل للم         -ح
بالتعاون مع االدارة العامة للتخطيط والبحوث واالدارة العامـة للشـئون           

 .المالية واالدارية بالوزارة للمساهمة في تاهيل كادر الوزارة
االشراف على جمع ارشـيفات الـدوائر واالدارات العامـة بـالوزارة            -ط

ارجيـة  وارشيفات البعثات التمثيلية اليمنية وشبكاتها االلية الداخليـة والخ        
 .بهدف تطوير ادائها

وضع نظام معلومات خاص بـالوزير وقيـادة الـوزارة يتعامـل مـع              -ي
 .المعلومات الحيوية والسرية

التنسيق مع المركز الوطني للمعلومات والجهات االخرى المعنيـة فيمـا           -ك
 .يتعلق بالنظم العلمية والفنية التي تساعد على تطوير ادائها

 السنوية للـوزارة لتقـديم تصـور لتطـوير          المساهمة في اعداد الخطط   -ل
الخدمات المعلوماتية فيها والمساهمة في اعداد الميزانية السـنوية للـدائرة           

 .ملحقة بميزانية الوزارة
 .االشراف على المكتبة وتنظيمها-م
اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذيـة عـن انشـطتها             -ن

 .اوتقديم تقارير فصلية عن منجزاته
 .اي مهام اخرى تكلف بها-س
 :وتتولى ممارسة المهام والختصاصات التالية: دائرة الحدود ) ١٩(مادة
حصر وحفظ الوثائق والخرائط المتعلقة بقضايا الحدود وترتيبها وتنظيمها         -ا

 .في ارشيف خاص
المشاركة مع الجهات المختصة في اعداد الخـرائط الخاصـة بالحـدود            -ب

مهورية اليمنية وجمع المعلومات الطبوغرافيـة عـن        البرية والبحرية للج  
 .االرض

اعداد الدراسات والمقترحات حول المسائل المتعلقة بحـدود الجمهوريـة          -ج
بالتعاون والتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات ومع الجهات ذات          

 .الصلة
مـع  متابعة اي احداث او تطورات في مناطق الحدود بالتنسيق والتشاور           -د

 .الجهات المعنية االخرى
اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عـن انشـطتها            -هـ

 .وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها
 .اية مهام اخرى تكلف بها-و
 :وتتولى ممارسة المهام واالختصاصات التالية : الدائرة االعالمية ) ٢٠(مادة



 

 ٢٤١

الئحة وزارة اخلارجية

اطار خطة الدولة الخاصـة بـاالعالم       اقتراح خطة الوزارة االعالمية في      -ا
 .الخارجي وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة

توزيع الصحف والنشرات والكتب والمواد االعالمية المحليـة المختلفـة          -ب
 .بين اوساط الطالب المغتربين في الخارج عبر البعثات التمثيلية

ا وتقـديم التقـارير     متابعة ورصد كل ما ينشر عن الجمهورية وتجميعه       -ج
 .عنها

التنسيق مع الملحقيات االعالميـة فـي البعثـات التمثيليـة وتزويـدها             -د
 .بالمستجدات المتعلقة بطبيعة عملها

متابعة تنفيذ البروتوكوالت االعالمية بالتنسيق مع الجهـات المختصـة          -هـ
 .داخل وخارج الوزارة

ذيـة عـن انشـطتها      اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفي       -و
 .وتقديم تقارير عنها

 .اية مهام اخرى تكلف بها-ز
 :تتولى ممارسة المهام واالختصاصات التالية: دائرة المراسيم ) ٢١(مادة
 .كافة المسائل المتعلقة بالنواحي المراسمية في الجمهورية اليمنية-ا
 .تطبيق الئحة المراسم في الجمهورية-ب
نات العضاء السلك الدبلوماسي والقنصـلي      تطبيق نظام المزايا والحصا   -ج

وممثلي المنظمات الدولية واالقليمية المعتمدين فـي الجمهوريـة وكبـار           
 .الشخصيات االجنبية التي تزور الجمهورية

المشاركة في الترتيبات المراسيمية الخاصة بزيارات رئيس الجمهوريـة         -د
 .جهات المعنيةونائبه ورئيس مجلس الوزراء الى الخارج بالتنسيق مع ال

المشاركة في المراسم المتعلقة بزيارات رؤساء الدول والحكومات واية         -هـ
 .وفود اخرى تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية

متابعة الجهات المعنية للحصول على ردها فيما يتعلق بالمرشحين لرئاسة          -و
اءات البعثات التمثيلية المعتمدة في الجمهوريـة لغـرض ترتيـب اجـر           

 .اعتمادهم
موافاة الدوائر الجغرافية بالمعلومات الالزمة حول سفر مختلف الوفـود          -ز

 .اليمنية في الخارج بغرض ابالغها للبعثات التمثيلية
التنسيق مع اقسام العالقات العامة بالوزارات والمرافـق المختلفـة بمـا            -ح

وريـة  يمكنها من االشراف على ترتيبات مرافقة الوفـود الزائـرة للجمه          
 .والخبراء العاملين فيها

اصدار وتجديد والغاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وفقا         -ط
 .للقانون المنظم لذلك



 

 ٢٤٢

الئحة وزارة اخلارجية

اجراء االتصاالت والترتيبات الالزمة المتعلقة بترشيح سفراء الجمهورية        -ي
 .في الخارج

ـ            -ك طتها اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذيـة عـن انش
 .وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها

 . اية مهام اخرى تكلف بها-ل
 :تتولى ممارسة المهام واالختصاصات التالية : الدائرة الثقافية ) ٢٢(مادة
متابعة تنفيذ القضايا ذات الطـابع الفنـي البحـت فيمـا يتصـل بمهـام                -ا

ختلـف  واختصاصات الدائرة وذلك بعدم قيام الدائرة الجغرافية بدراسـة م         
الجوانب السياسية واالقتصادية الهادفة لتطوير العالقات الثقافية للجمهورية        

 .مع مختلف الدول والمنظمات
متابعة تنفيذ االتفاقيات والبروتوكوالت الثقافية والفنية والعلمية والتربوية        -ب

 .التي تعقدها الجمهورية
سية واوضـاع   المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة بشان المنح الدرا       -ج

 .الطلبة في الخارج
االشراف على الملحقيات الثقافيـة فـي البعثـات التمثيليـة وتزويـدها             -د

 .بالتوجيهات الالزمة
المساهمة في وضع مشاريع البرامج مع اليونسكو والمعونات االخـرى          -هـ

المقدمة منها بالتنسيق مع دائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليـة بالـديوان           
 .ية بالدولةوالجهات المعن

اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذيـة عـن انشـطتها             -و
 .وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها

 .اية مهام اخرى تكلف بها-ز
تتـولى ممارسـة المهـام     : االدارة العامة للشئون المالية واالداريـة       ) ٢٣(مادة

 :واالختصاصات التالية
ائح والقرارات والنظم المتعلقة بشئون الخدمـة       تطبيق وتنفيذ القوانين واللو   -ا

في الكادر الدبلوماسي واالداري وكذلك اللوائح المالية والتعليمـات التـي           
 .تصدرها الوزارة واجهزة الدولة الرسمية

القيام باالعمال المالية واالدارية ومراقبـة مسـك السـجالت والـدفاتر            -ب
الشـئون وفقـا للتعليمـات      والملفات الالزمة لكل االعمال المختصة بتلك       

 .الرسمية واللوائح والنظم المالية
اعداد مشروع ميزانية الوزارة وتحديد احتياجاتها واستكمال وتلبية هـذه          -ج

االحتياجات بالتنسيق مع االدارات والدوائر المعنية والجهـات الحكوميـة          
 .ذات العالقة



 

 ٢٤٣

الئحة وزارة اخلارجية

 وكافـة شـئون     اعداد مشاريع القرارات المتعلقة بتنظيم وترتيب الوظائف      -د
 .الخدمة وابداء الراي في كل ما يتصل بها من مسائل

ادارة وتصريف الشئون المالية واالدارية المتصلة بالنشاط اليومي فـي          -هـ
 .الوزارة بما فيها مستحقات الموظفين والسرعة في تنفيذها

تقدير االحتياجات من المواد واالجهـزة والمعـدات واالدوات المكتبيـة           -و
 .شرائها طبقا الحكام االنظمة واللوائح المالية المعمول بهاووضع خطط ل

المحافظة على سالمة الممتلكات العامة والتامين عليها وتسجيلها بالكميـة          -ز
والقيمة وتنظيم المخازن الخاصة بها واداراتها وجردها دوريـا واعـداد           

 .وتنفيذ برامج لصيانتها
زارة ومتابعـة اجـراءات     تنظيم حركة المواصالت وتوفير وسائلها بالو     -ح

 .التسجيل والترخيص وتسديد الرسوم
معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب واستقالة          -ط

وغيرها من الحاالت وتنظيم اجازاتهم ومعالجة قضايا االجور والحـوافز          
 .والبدالت وفقا للقانون

م االداري واسـاليب    اعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير التنظـي      -ي
 .العمل في الوزارة

االحتفاظ ببيانات شاملة عن الموظفين بما فيها تقارير الكفـاءة السـنوية            -ك
 .وحفظ ملفاتهم والقضايا المتعلقة بخدماتهم وتنظيمها وتصنيفها

 .تنظيم السجالت والوثائق وحفظها وصيانتها ومراجعتها دوريا-ل
ابقة تتولى اية مهام واختصاصـات      عالوة على المهام واالختصاصات الس    -م

اخرى لم تشملها هذه الالئحة ونص عليها القانون العام بشان اختصاصات           
 .االدارة العامة النمطية بالدولة

اعداد خطة االدارة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيـذها عـن انشـطتها     -ن
 .وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها

 .امها او تكلف بهااية مهام اخرى تقتضيها طبيعة مه-س
وتتـولى ممارسـة المهـام      : دائرة الشئون القنصـلية والمغتـربين     ) ٢٤(مادة

 :واالختصاصات التالية 
 .تعزيز وتطوير العالقات القنصلية مع الدول االخرى-ا
اعداد االتفاقيات القنصلية الثنائية التي تبرمها الجمهوريـة مـع الـدول            -ب

تنسيق مع دائـرة الشـئون القانونيـة    االخرى ومتابعة اجراءات تنفيذها بال 
 .والمعاهدات والجهات ذات العالقة

 .االشراف على االنشطة القنصلية للبعثات التمثيلية اليمنية ومتابعتها-ج



 

 ٢٤٤

الئحة وزارة اخلارجية

اجراء االتصاالت بالبعثات القنصلية المعتمدة في الجمهورية فـي حـدود           -د
 .اختصاصاتها

تي تحال الى الدائرة مـن      ابداء الراي والمشورة في المسائل القنصلية ال      -هـ
 .قيادة الوزارة

متابعة التصاريح الخاصة بالطيران والمالحـة بالتنسـيق مـع جهـات            -و
 .االختصاص في الدولة

تنفيذ القواعد واالنظمة المتعلقة برعاية مواطني الجمهورية ومصـالحهم         -ز
 .في الخارج

 .المصادقة على الشهادات والوثائق القنصلية-ح
المتعلقة باكتساب الجنسية اليمنية وفقا للقانون بالتنسيق مع        متابعة المسائل   -ط

 .دائرة الشئون القانونية والمعاهدات والجهات ذات العالقة
المساهمة في تقديم المساعدات الالزمة للمغتربين لتذليل الصعوبات التي         -ي

 .يواجهونها في الداخل والخارج
ين وتوثيق روابط اعضـاء     تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بشئون المغترب      -ك

 .الجاليات اليمنية في الخارج بوطنهم
تقديم التقارير عن شئون المغتربين بمختلف جوانبها الى قيـادة الـوزارة            -ل

 .والجهات المعنية
اعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذها عن انشطتها وتقديم       -م

 .تقارير فصلية عن منجزاتها
 .كلف بهااية مهام اخرى ت-ن

 الفصل الثالث
 المهام المشترآة للدوائر واالدارات العامة

 :تلتزم الدوائر واالدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي ) ٢٥(مادة
اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عـام لتنفيـذ مهامهـا             -ا

 .واختصاصاتها
نشـاطها وانجازاتهـا    اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عـن        -ب

 .ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها
تطبيق المبادئ االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الرابع          -ج

 .من هذا الباب
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة-د

بحثي اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واالسهام في العمل ال         -هـ
 .على صعيد الوزارة

 .القيام باية اعمال اخرى توكل اليها-و



 

 ٢٤٥

الئحة وزارة اخلارجية

 الفصل الرابع
 مبادئ عامة في التنظيم واالداء لمهام الوزارة

الغراض التنفيذ االمثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلـي مـن المبـادئ             ) ٢٦(مادة
 :واالسس التنظيمية

بـادئ واالسـاليب    تطبيق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشـاطها الم        -ا
العلمية في االدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلـوم االخـرى            
فيما تضعه من خطط او برامج او نظم في معالجـة وتحديـد المشـكالت      

 .والظواهر التي تنشا في محيط االدارة
تقوم الدوائر واالدارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمـل           -ب

 .تنفيذ مهامها واختصاصاتهافصلية وسنوية ل
تقوم العالقة بين قيادات الوزارة على اساس التعاون والتشاور والتنسـيق           -ج

 .المستمر
تبني العالقات التنظيمية من حيث سلطة االشراف والمسئولية على اساس          -د

انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المسـتويات          
ا اخالل باالساليب واالشكال التنظيمية المعتمدة      االدارية للتنظيم وذلك دونم   

 .لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير االعمال
 تعمل الوزارة على صعيد عالقات التنظيم الداخلي فيها وفي عالقاتهـا            -هـ

بوحدات الدوائر او االدارات العامة على تطبيق مبـدا تفـويض السـلطة             
 الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهـداف        والتوسع فيه طبقا لتطور االدارة في     

 .االصالح االداري
تكفل قيادة الوزارة والرئاسات االدارية فيها التنظيم الموضـوعي لتنفيـذ           -و

مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيـذا فـي عالقاتهـا       
الداخلية ومع وحدات الدوائر واالدارات العامة االخرى ذات العالقة كمـا           

تطوير نظام االتصاالت فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسـائل          تكفل  
 .العمل االساسية

اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ         -ز
المهام خاصة ما كان منها متصل بالجمهور واستخدامها كادلـة ارشـادية            

لى مراجعتهـا دوريـا     للعاملين في الوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل ع      
 .بهدف تطويرها

يعتبر الرؤساء االداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تـدريب االفـراد           -ح
العاملين تحت اشرافهم باالضافة الى دورهم االساسي في تنظيم وتبسـيط           

 .االعمال والتوجيه والرقابة



 

 ٢٤٦

الئحة وزارة اخلارجية

تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص فـي كافـة مجـاالت             -ط
ز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العالقات االنسانية وعالقات        نشاطها وتحفي 

 .العمل بهدف االرتقاء المستمر بمستوى اعمالها واداراتها
تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب فـي الوظيفـة العامـة             -ي

 .اعتمادا على مدى االلتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم
تطوير مكاتبها بالمحافظات السيما النائية منها      تعمل الوزارة على دعم و    -ك

في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة فـي            
 .التنمية االدارية والريفية بصورة فاعلة

تلتزم كافة التقسيمات التنظيميـة للـوزارة بجمـع وتصـنيف وتحليـل             -ل
لفة كاسلوب علمي التخاذ    المعلومات واالحصاءات المتعلقة بانشطتها المخت    

 .القرار وتخطيط وتقييم االعمال واقتراح الحلول لمشكالت التنمية االدارية
تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجالت والوثائق والرقابة على          -م

 .تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة
لموضوع يشكل حالة جديـدة ال      يكون لزاما على الموظف عند معالجته       -ن

تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع االمر الى رئيسه           
 .المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة

تحديد مهام وواجبات وسلطة الوظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن          -س
 .بين السلطة والمسئولية

في الوزارة اعمال السـكرتارية للجـان       تتولى كل دائرة او ادارة عامة       -ع
المشكلة في مجال اختصاصاتها اال في حالة النص على خالف ذلك فـي             

 .النظم المتعلقة بهذه التشكيالت
 الباب الرابع
 احكام عامة

يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسـين          ) ٢٧(مادة
خاصة فيما يتعلق بتفويض بعـض      تنفيذ االعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم و     

سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشـجيع          
 .تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته

يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحـة          ) ٢٨(مادة
 .وتحقيق اغراضها

 المحافظات بمستوى ادارات    يكون للوزارة بحسب االحوال مكاتب في     ) ٢٩(مادة
وادارات عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التـي           
يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير المقرة من وزارة الخدمة المدنيـة             

 .واالصالح االداري
 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٣٠(مادة



 

 ٢٤٧

الئحة وزارة اخلارجية

 . الجمهورية ـ بصنعاءصدر برئاسة  
 هـ١٤١٨/ جماد الثاني/١٦بتاريخ    
 م١٩٩٧/اكتوبر /١٨ الموافق   

 علي عبد اهللا صالح/ الفريق    فـــرج بن غانم.د عبد الكريم االرياني.د
 الجمهـــــورية   رئيس رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراءنائب 

 وزير الخارجيــة


