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الالئحة التنظيمية للشئون القانونية

 م١٩٩٣لسنة)٤٦( رقم قرار جمهوري
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية

 :مجلس الرئاسة رئيس 
 .ةاليمني الجمهورية على دستور االطالعبعد 

 .م١٩٩٢/نوفمبر/١٤وعلى االعالن الدستوري الصادر بتاريخ 
م بشـان مجلـس     ١٩٩١لسـنة )٢٠(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم    

 .الوزراء
 .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٠لسنة)١(وعلى القرار الجمهوري رقم 

 .وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
 .وبعد موافقة مجلس الرئاسة

 قـــــرر
 االولالباب 

 التسمية واالهداف  والمهام العامة
 ).الالئحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية(تسمى هذه الالئحة ) ١(مادة
تهدف وزارة الشئون القانونية الى المسـاهمة فـي تعزيـز الشـرعية             ) ٢(مادة

الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح اجهزة الدولة ووحدات         
والمختلط والمنظمـات الجماهيريـة ، وتقـديم الخـدمات          القطاعين العام   

القانونية والتشريعية المطورة لها ، والعمل علـى رفـع مسـتوى االداء             
العملي والتطبيق الصحيح للقانون، وذلك من خـالل المتابعـة الدوريـة            
لمستوى االداء القانوني لهذه االجهزة ومراجعة جميع التشريعات لضـمان   

 الصـياغة التشـريعية والمصـطلحات والتعـابير         وحدة التشريع وتوحيد  
القانونية، وتحليل كافة التشريعات واالنظمة النافـذة وتقييمهـا وتنقيحهـا           
وتطويرها والعمل على سد اي نقص او قصور فـي هـذه التشـريعات              

من خالل االقتراح واالعداد والمتابعة  واالنظمة يكشف عنه التطبيق العمل
ة للوفاء بالتزاماتها القانونية التـي تفرضـها        والتنسيق مع الجهات المعني   

 .القوانين والمعاهدات واالتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفا فيها
وذلك استنادا الى احكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطـة           
التنمية االقتصادية واالجتماعية وتتولى على وجـه الخصـوص المهـام           

 :التالية
مسئوليات االنابة القانونية عن الدولة في جميع قضايا الدولة         القيام مهام و   -١

بكافة شخصياتها االعتبارية العامة امام الجهات القضائية وهيئات التحكـيم     
 .اليمنية واالجنبية
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الفصل في الخالفات والمنازعات الناشئة بـين االجهـزة والمؤسسـات            -٢
حكيم الحكومي  والشركات العامة والجهات االخرى عن طريق االفتاء والت       

 .وفقا الحكام القانون
ابداء المشورة القانونية لكافة اجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاع العام           -٣

والمختلط بشان اي مسالة او نص او قاعدة قانونية وفقا الحكـام الالئحـة      
 .الخاصة بذلك

اعداد وصياغة مشاريع التشريعات التي تتولى الحكومة اعدادها بالتنسيق          -٤
ات المعنية تمهيدا لعرضها على مجلسي الوزراء والنواب بحسب         مع الجه 

 .الحال واستكمال اجراءات اصدارها
دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات المعدة من قبـل الـوزارات            -٥

والمصالح واالجهزة الحكومية ووحدات القطاعين العام والمختلط من حيث         
والمعاهدات والتي تكون   الشكل والموضوع بما في ذلك مشاريع االتفاقيات        

 .الدولة او ايا من هذه االجهزة طرفا فيها
دراسة ومراجعة جميع التشريعات واالنظمة النافذة والعمل على تنقيحهـا    -٦

وتطويرها بما يتمشى ومتطلبات برامج التنمية في جميع المجاالت وذلـك           
 .بالتنسيق مع الجهات المعنية

لمستوى االداء في تطبيق القوانين     اجراء المسح الميداني والتقييم الدوري       -٧
واللوائح واالنظمة النافذة ولمعرفة مدة مالءمتهـا للتطبيـق واالسـاليب           
والوسائل التي تكفل االداء المتميز اقتراح التدابير واالجـراءات الكفيلـة           
بازالة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بهذا الجانب وتقديم تقارير بذلك الى           

 .رئيس مجلس الوزراء
دراسة المعاهدات واالتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء          -٨

 .بااللتزامات القانونية التي تفرضها هذه المعاهدات او االتفاقيات
ابداء المشورة القانونية في المسائل الدوليـة والدسـتورية والتشـريعية            -٩

يا او اية   وغيرها من المسائل القانونية التي تعرض عليها من الجهات العل         
 .وحدة من وحدات الجهاز االداري للدولة والقطاعين العام والمختلط

ابداء المشورة القانونية في االتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او           -١٠
 .المصادقة عليها او االنضمام اليها

مراجعة عقود تاسيس الشركات المساهمة وانظمتهـا االساسـية قبـل            -١١
 .صدور القرار بترخيصها

راجعة مشاريع العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الخزينة          م -١٢
العامة للدولة والتي تكون الحكومة او احد اجهزة الدولة او هيئاتها العامـة    
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طرفا فيها اذا تجاوزت قيمتها حدود الصالحيات المقررة للوزير او رئيس           
التوقيـع  الجهة بموجب قانون المناقصات والمزايدات العامة وذلك قبـل          

 .النهائي عليها
دراسة ومراجعة مشروعات العقود ذات العنصر االجنبي والتي تنـوي           -١٣

الحكومة او احد اجهزتها او احدى وحدات القطـاعين العـام والمخـتلط             
وتمثيلهـا فـي المنازعـات القضـائية        (ابرامها وذلك قبل التوقيع عليها      

 .التي ترفع منها او عليها) والتحكيمية
 .يمي على اعمال التحكيم الحكومياالشراف التنظ -١٤
وضع النظم الخاصة بالرقابة والتفتـيش والمتابعـة لسـالمة تطبيـق             -١٥

 .التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها
االشراف المباشر على جميع اعمال االدارات القانونية باجهزة وهيئات          -١٦

الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط وعلى كافة القانونيين العـاملين          
بها والقيد في الجدول العام والخاص بالقانونيين الذين يجوز لهم الترافـع            

 .في قضايا الدولة واصدار التراخيص بذلك
تدريب وتاهيل الكوادر القانونية لالستفادة منها في مختلف اجهزة الدولة           -١٧

 .ووحدات القطاعين العام والمختلط
نون وكذا اجراء   اجراء الدراسات والبحوث القانونية لمختلف فروع القا       -١٨

الدراسات المقارنة للتشريعات العربية واالجنبية واعداد الدراسات المتعلقة        
 .بالقضايا التشريعية الدولية واالقليمية واحكام المحاكم الدولية

تجميع المعلومات ذات الصبغة القانونية وبرمجتهـا وتخزينهـا وفقـا            -١٩
لـى تبـادل    الحدث الطرق وانشاء مكتبة قانونيـة متطـورة والعمـل ع          

التشريعات والنشرات القانونية مع الدولة الشـقيقة والصـديقة ومختلـف           
 .الهيئات والمنظمات االقليمية والدولية

توثيق وحفظ اصول التشريعات الصادرة والوثائق التي تكـون الدولـة            -٢٠
 .طرفا فيها وتبويب وفهرسة التشريعات النافذة

 .انون المنظم لهااصدار الجريدة الرسمية للدولة دوريا وفقا للق -٢١
المشاركة مع الجهات المعنية في وضع برامج التوعية القانونية وبرامج           -٢٢

الدورات التدريبية التي تقيمها تلك الجهات بغـرض تحقيـق االسـتيعاب            
 .القانوني والتشريعي وكفالة حسن االداء والتطبيق القانوني السليم

 االهـداف   تمثيل الحكومة في المؤتمرات والنـدوات واللقـاءات ذات         -٢٣
 .القانونية على المستويين الدولي واالقليمي
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اصدار الشهادات القانونية للجهات المعنية بشان استكمال االجـراءات          -٢٤
الدستورية والقانونية فيما تصادق عليها الدولة من معاهدات واتفاقيـات او           

 .تنضم اليها
القيام باية اعمال قانونية اخرى تحال اليهـا مـن مجلسـي الرئاسـة               -٢٥
 .لوزراءوا
 .اي مهام واختصاصات اخرى ينص عليها القانون -٢٦

 الباب الثاني
 مهام واختصاصات قيادة الوزارة

 الفصل االول
 مهام واختصاصات الوزير

 :يتولى المهام واالختصاصات التالية : الوزير ) ٣(مادة
يتولى الوزير االشراف على الوزارة وتوجيه ادارتها ومكاتبها في جميع           -١

ية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الـوزارة وفقـا           انحاء الجمهور 
 .للقوانين واللوائح والقرارات النافذة

يقود الوزارة في كافة المجاالت ويعتبر الرئيس االعلى فيها ويديرها طبقا            -٢
لمبدا المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشان القضايا االساسية ويتحمل         

 . الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراءالمسئولية الفردية عن نشاط
يصدر القرارات الالزمة الدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشـكل           -٣

قرارات واوامر تنظيمية ، وله الحق في اصـدار التوجيهـات المباشـرة             
 . العاملين في الوزارةهلمرؤوسي

يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشـرف            -٤
 .يذ المهام االساسية للوزارةعلى تنف

يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الـوزراء ويتـابع             -٥
تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى الخطط والبرامج التنفيذية العمال          

 .الوزارة ويتابع ويقيم تقارير انجازها
يشكل مجلس الوزارة واللجان االستشارية ولجان العمل الخاصـة عنـد            -٦

 . مع تحديد مهامها وفقا للنظمالضرورة
يصادق على قرارات مجلس الوزارة او الغائها او تعـديلها او تجميـدها            -٧

 .وفقا للسياسة العامة للدولة
يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسـيمة           -٨

 .لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون
يذا عندما يتعلق االمر بوزارات     ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنف       -٩

 .اخرى
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ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الـوزراء وقـرارات            -١٠
وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضـمن الـوزير            
ايجاد عالقة مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص          

 وذلك من اجـل التحقيـق       في اعداد خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية     
 .الكامل للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته

 .يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه -١١
يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضـى القـوانين واللـوائح             -١٢

 .والقرارات النافذة
 الفصل الثاني
 نائب الوزير

 :ويتولى المهام واالختصاصات التالية : ير نائب الوز) 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
لوزارة مع الوزارات االخرى عنـدما يكـون        التنسيق في مجال نشاط ا     -٤

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

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

 .عملية التنفيذ
قطاعات واالدارات العامة بما يكفـل تنفيـذ المهـام          ينسق بين اعمال ال    -٧

 .والواجبات
يقيم االعمال والنشاطات في الوزارة بالتشـاور مـع وكـالء الـوزارة              -٨

 .ومديري االدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير
يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها الى          -٩

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

 .وتحسين عالقات العمل
 .يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه -١١
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القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القـوانين واللـوائح            -١٢
 .والقرارات النافذة

 الفصل الثالث
 وآيل الوزارة

 :ويتولى المهام واالختصاصات التالية : يل الوزارة وك) ٥(مادة
االشراف المباشر على القطاع الذي يراسه من قطاعات الـوزارة فـي             -١

ضوء القرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير بقـرار منـه او نائـب             
 .الوزير

 .يتولى التنسيق بين االدارات العامة الواقعة تحت اشرافه -٢
 .مال وبرامج االدارات العامة التابعة لهيتابع يوميا تنفيذ مهام واع -٣
 .ينسق بين اعمال االدارات العامة واالدارات التابعة له -٤
 .ينظم االجتماعات الالزمة بين االدارات العامة واالدارات التابعة له -٥
يقيم االعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات بهذا الصدد الـى            -٦

 .نائب الوزير
 .ذية واالدارية في نطاق اعماله وفقا للوائحيصدر التعليمات التنفي -٧
يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقـرارات           -٨

 .النافذة
 الفصل الرابع
 مجلس الوزارة

 :تشكيله ومهامه : مجلس الوزارة ) ٦(مادة
 :تشكيل المجلس : اوال 

 :يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير على النحو التالي
 نائبا للرئيس  لوزيرنائب ا -١
   اعضاء  وكالء الوزارة -٢
 اعضاء مديرو االدارات العامة -٣
 اعضاء مستشارو الوزارة -٤
 .اي شخص اخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره -٥
 :مهام المجلس : ثانيا 

يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقـة بنشـاط الـوزارة            
 :وخاصة االمور التالية 

 . للوزارةخطط العمل السنوية -١
 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة -٢
 .تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها -٣
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المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتـي يـرى الـوزير             -٤
 .عرضها على مجلس الوزارة

 .تقارير االنجاز وتقييمها -٥
 .مشروعات القوانين واللوائح واالنظمة المتعلقة بنشاط الوزارة -٦

يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة علـى ان تكـون            : لثا  ثا
 .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

 الباب الثالث
 تنظيم الوزارة

 الولالفصل ا
 البناء التنظيمي

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

 :يتبع الوزير مباشرة ما يلي) ٨(مادة
 . مكتب الوزير-٢  . مجلس الوزارة-١
 :سيمات التاليةيتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتق) ٩(مادة

 :ويتكون من االدارات العامة التالية: قطاع االفتاء والتشريع : اوال 
 . االدارة العامة لالفتاء-٢  . االدارة العامة للتشريع-١
 . االدارة العامة لالصدار والتوثيق-٣

 :ويتكون من االدارات التالية : قطاع قضايا الدولة : ثانيا 
 .دولة االدارة العامة لقضايا ال-١
 . االدارة العامة للمنازعات الخارجية-٢
 . االدارة العامة للتحكيم الحكومي-٣
 :قطاع الجريدة الرسمية والبحوث والرقابة القانونية: ثالثا 
 :   ويتكون من االدارات العامة التالية  
 .االدارة العامة للجريدة الرسمية -١
 .االدارة العامة للبحوث والمعلومات -٢
 . لالشراف القانوني والتوعيةاالدارة العامة -٣
 
 

 :االدارات العامة النمطية : رابعا 
 .االدارة العامة للتخطيط والتنظيم والتدريب -١
 .االدارة العامة للشئون المالية واالدارية -٢
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 .يراس كل قطاع وكيل وزارة ويراس كل ادارة عامة مدير عام) ١٠(مادة
مية الفرعية لالدارات العامة    يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظي     ) ١١(مادة

 .بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية واالصالح االداري
وتتبعـه ادارة   (يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامـة         ) ١٢(مادة

 .ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير) العالقات العامة
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات االدارات العامة
 :وتختص بما يلي :  االدارة العامة للتشريع )١٣(مادة

اعداد وصياغة التشريعات التي تنوي الحكومة اصدارها والتنسـيق مـع            -
الجهات المعنية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب بحسب          

 .االحوال
دراسة ومراجعة جميع مشروعات التشريعات المعدة من قبـل ايـا مـن              -

لدولة والقطاعين العام والمختلط من حيث الشـكل        وحدات الجهاز االداري ل   
 .والموضوع

القيام بعمليات المسح للتشريعات النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها بما           -
يلبي متطلبات الحياة المعاصرة ويفي باحتياجات برامج التنمية فـي شـتى            

 .المجاالت وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
تفاقيـات والمعاهـدات الثنائيـة واالقليميـة        دراسة ومراجعة مشاريع اال    -

 .والدولية
 .مراجعة عقود تاسيس الشركات المساهمة وانظمتها االساسية قبل تاسيسها -
 .المشاركة في اعمال اللجان ذات الصبغة القانونية -
 .العناية بجميع القوانين والتشريعات النافذة االخرى وتعديالتها -
 .اي مهام اخرى تكلف بها -
 :وتختص بما يلي : الدارة العامة لالفتاء ا) ١٤(مادة

ابداء المشورة القانونية في المسـائل الدوليـة والدسـتورية والتشـريعية             -
وغيرها من المسائل القانونية التي تعرض عليها من قبل الجهات العليـا او             

 .اي وحدة من وحدات الجهاز االداري للدولة والقطاعين العام والمختلط
نونية في االتفاقيات والمعاهدات الدوليـة قبـل عقـدها          ابداء المشورة القا   -

 .واالنضمام اليها
ابداء الراي مسببا في المسائل المختلف عليها بين وحدات الجهاز االداري            -

للدولة والقطاعين العام والمختلط وتكون للراي صفة الفتوى الملزمة اذا كان           
 .الدولةاطراف الخالف من الجهات المشمولة باحكام قانون قضايا 

 .اي مهام اخرى تكلف بها -
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 :وتختص بما يلي : االدارة العامة لالصدار والتوثيق ) ١٥(مادة
 .متابعة استكمال اجراءات اصدار التشريعات المقرر اصدارها -
القيام باعمال التوثيق للتشريعات الصادرة وفق احـدث الـنظم وتـرقيم             -

 .اصولها
م اصـدارها وموافـاة     استخراج صور طبق االصل من التشريعات التي ت        -

 .الجهات المعنية بها
موافاة الجريدة الرسمية اوال باول بصور طبق االصل من التشريعات التي            -

تم اصدارها وفقا لتسلسل رقم االصدار وتاريخه وذلك لنشرها في الجريـدة            
 .الرسمية

المساهمة في اجراء المسوحات والفهرسة القانونية للتشريعات التـي تـم            -
 .اصدارها

 .د الصياغة للشهادات القانونية ومتابعة اجراءات اصدارهااعدا -
 .اي مهام اخرى تكلف بها -
 :وتختص بما يلي : االدارة العامة لقضايا الدولة ) ١٦(مادة

دراسة واعداد وتحضير كافة القضايا المتعلقة بقضايا الدولة وما تخـتص            -
 .به او يحال اليها وعليها رفع الراي بشانها

لدولة او احد اجهزتها امام المحاكم الوطنية في قضـايا          اقتراح من يمثل ا    -
 .الدولة وفقا لقانون قضايا الدولة

القيام بكافة االجراءات المتعلقة بقضايا الدولة ومتابعتهـا لـدى االجهـزة           -
 .المعنية والمحاكم ، والقيام بقيد وحفظ اوراقها ووثائقها

اشرتها االدارة العامة   قيد كافة االحكام التي تصدر في قضايا الدولة سواء ب          -
 .او اي ادارة قانونية ، وحفظ سجالت بذلك

 .وضع تقارير دورية بشان اوضاع قضايا الدولة التي تباشرها -
متابعة سير القضايا التي تباشرها االدارات القانونية في الجهات المعنيـة            -

 .للتاكد من سالمة االداء فيها ورفع تقارير بذلك
ايا التي ترى عدم جدوى نظرها والفصل فيها        ابداء الراي مسببا في القض     -

 .من المحاكم واقتراح سبل حلها
مراجعة مشاريع العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الميزانيـة            -

 .العامة للدولة والتي هي في حدود ما هو مقرر في قانون قضايا الدولة
 .الموافقة على قبول محامين اذا كان لذلك ضرورة -
 . ملفات وسجالت بطاقة القضاياامساك وحفظ -
 .اي مهام اخرى تكلف بها -
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 :وتختص بما يلي : االدارة العامة للمنازعات الخارجية ) ١٧(مادة
دراسة ومراجعة مشاريع العقود ذات العنصر االجنبي التي تنوي ابرامها           -

الحكومة او احدى وزاراتها او مؤسساتها او هيئاتها او اي مـن وحـدات              
 .والمختلط وذلك قبل التوقيع عليهاالقطاعين العام 

اقتراح من يمثل الدولة او احد اجهزتها في جميع المنازعات ذات العنصر             -
االجنبي باسمها ولحسابها امام المحاكم او لجان التحكيم ، سواء التي ترفـع             

 .منها او عليها وذلك طبقا الحكام قانون قضايا الدولة
صر االجنبي ومتابعتهـا حتـى      دراسة واعداد وتحضير القضايا ذات العن      -

 .نهايتها والموافقة على قبول محامين اذا كان لذلك ضرورة
متابعة سير القضايا ذات العنصر االجنبـي التـي تكلـف بهـا االدارات               -

القانونية في الجهات المعنية فيما يدخل في اختصاص هذه االدارات وذلـك            
 .للتاكد من سالمة االداء فيها ، ورفع تقارير بشانها

ابداء الراي مسبقا بشان القضايا التي ترى االدارة العامـة عـدم جـدوى           -
 .متابعتها امام المحاكم او لجان التحكيم ، واقتراح سبل حلها

القيام بكافة االجراءات المتعلقة بقضايا الدولـة ذات العنصـر االجنبـي             -
 ومتابعتها لدى االجهزة المعنية والمحاكم او لجان التحكيم ، والقيـام بقيـد            

 .وحفظ اوراقها ووثائقها
قيد كافة االحكام التي تصدر في القضايا ذات العنصـر االجنبـي سـواء               -

 .باشرتها االدارة العامة او كلفت بها الى ادارة قانونية وحفظ سجالت بذلك
وضع تقارير دورية بشان اوضاع القضايا ذات العنصر االجنبـي التـي             -

 .تباشرها
 .لقضاياامساك وحفظ ملفات وسجالت بطاقة ا -
 .اي مهام اخرى تكلف بها -
 :وتختص بما يلي : االدارة العامة للتحكيم ) ١٨(مادة

تلقي ودراسة طلبات التحكيم الحكومي المحال الى الوزارة والتاكـد مـن             -
 .استيفائه للشروط المنصوص عليها قانونا

 .اقتراح تشكيل هيئات التحكيم الحكومي -
 .القيام بامانة سر لجان التحكيم الحكومي -
اخطار االطراف كتابيا بميعاد الجلسات ومكان انعقادها واخطار الشـهود           -

 .والخبراء الذين يتقرر استدعائهم
 .رفع تقارير دورية عن نشاط التحكيم الحكومي ومستوى تنفيذ القرارات -
 .تقديم المقترحات بشان تطوير نظام التحكيم الحكومي -
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بالوزارة وفقا للنصوص   مباشرة االختصاصات المتعلقة بالتحكيم المنوطة       -
الواردة بهذا الشان في قانون قضايا الدولـة ، وكـذا قـانون المؤسسـات               

 .والهيئات والشركات العامة والقوانين النافذة
 .اية مهام اخرى تكلف بها -
 : االدارة العامة للجريدة الرسمية ) ١٩(مادة

تجميع وفهرسة ونشر القوانين وقرارات مجلس الرئاسة وقرارات رئـيس           -
مجلس الرئاسة وقرارات رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وكافة ما          

 .ينص على نشرة قانون تنظيم الجريدة الرسمية
جمع االتفاقيات الدولية والمعاهدات المصادق عليها وترتيبهـا واعـدادها           -

 .للطبع والنشر
 .طبع مجلدات التشريعات دوريا  -
 .ع المنتظم لهامتابعة واصدار الجريدة الرسمية دوريا والتوزي -
االشراف على طبع الفتاوى والدراسات واالبحاث والنشرات القانونية التي          -

 .تنوي الوزارة طبعها
 .اي مهام اخرى تكلف بها -
 :وتختص بما يلي : االدارة العامة للبحوث والمعلومات ) ٢٠(مادة

 .اجراء الدراسات والبحوث لمختلف فروع القانون -
علقة بالتشريعات والمواضيع والمسائل ذات     اعداد الدراسات والبحوث المت    -

 :الصبغة الدولية واالقليمية وبخاصة ما يلي 
 .المواضيع المتعلقة بالقانون الدولي العام والخاص ♦
 .المواضيع والمسائل المتعلقة بقوانين البحار واستغالل الثروة الحيوانية ♦
 .احكام المحاكم الدولية واحكام هيئات التحكيم الدولية ♦
 .ل الدولية المطروحة للبحث والنقاشالمسائ ♦

اجراء الدراسات المقارنـة للتشـريعات والقـوانين واالنظمـة العربيـة             -
 .واالجنبية

متابعة نتائج المؤتمرات والندوات واللقاءات االقليمية والدولية واالسـتفادة          -
 .من الدراسات والبحوث القانونية وما يصدر منها من قرارات وتوصيات

خطط الخاصة برفع مستوى البحث العلمـي والقـانوني         وضع البرامج وال   -
 .وتطوير النظام القانوني

تجميع التشريعات والقوانين العربية واالجنبية واالنظمة الدستورية للـدول          -
والمواثيق والمعاهدات الدولية واالنشـطة الخاصـة بالمنظمـات الدوليـة           
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متعلقة بـالترافع   واالقليمية وفروعها وانظمة المحاكم الدولية واالجراءات ال      
امامها واالحكام الصادرة عنها وكذا احكام محاكم التحكيم الدولية وكل ما له            

 .اهمية من المسائل والقضايا القانونية والدولية
ترتيب المعلومات القانونية وتقييمها وفهرستها وبرمجتها على احدث النظم          -

 .وتخزينها وحفظها بالوسائل الحديثة
القطاعين العام والمختلط بكافة المعلومات القانونيـة       امداد اجهزة الدولة و    -

 .التي تحتاج اليها
تكوين ادارة المكتبة القانونية بحيث تضم مختلـف القـوانين واالنظمـة             -

والتشريعات المحلية والعربية واالجنبية والدوليـة ومشـروعات القـوانين          
ة ومـا   والموضوعات القانونية واهم المراجع والدراسات والبحوث القانوني      

تصدره الجهات والهيئات والمنظمات القانونيـة مـن مجـالت ونشـرات            
 .ودراسات وبحوث في مختلف فروع القانون

التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على المراجع والدراسـات وجميـع            -
المنشورات في المجال القانوني من قبل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات          

 .يةوالهيئات الدولية واالقليم
القيام باعمال الترجمة لالعمال القانونية المختلفة من الملفات االجنبية الى           -

 .العربية والعكس
 .القيام باالعمال والمهام التي يكلفها بها الوزير -
 .اي مهام اخرى تكلف بها -
 :وتختص بما يلي : االدارة العامة لالشراف القانوني والتوعية) ٢١(مادة

لخاصة باالشـراف والرقابـة والتفتـيش       وضع واعداد مشاريع النظم ا     -١
 .لسالمة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها

االشراف على اعمال االدارات القانونية بوحدات الجهاز االداري للدولة          -٢
ووحدات القطاعين العام والمخـتلط وبمـا يكفـل تعزيـز دور االدارات             

نيـة لضـمان سـالمة      القانونية بالجهات المعنية في تحقيق الرقابة القانو      
 .التطبيق االمثل للتشريعات النافذة بتلك الجهات

تلقي المقترحات والتقارير الدورية المرفوعة مـن االدارات القانونيـة           -٣
بوحدات الجهاز االداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمخـتلط عـن           
نشاط واعمال االدارات فيما يتعلق بالرقابة القانونيـة بالجهـات المعنيـة            
وبخاصة ما يتعلق بمدى التزام الجهات المعنية بتطبيق التشريعات النافـذة           
ومعرفة مدى سالمة تطبيقها والقيام بدراستها وتقييمها وتقديم المقترحـات          

 .بشانها
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تقديم المقترحات بشان تطوير اساليب الرقابة القانونيـة فـي وحـدات             -٤
 .الجهاز االداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط

اجراء المسح الميداني والتقييم الـدوري لمسـتوى االداء فـي تطبيـق              -٥
القوانين واللوائح واالنظمة النافذة ولمعرفة مدى مالءمتها للتطبيق واقتراح         
االساليب والوسائل التي تكفل االداء المتميز واقتراح التدابير واالجراءات         

انب وتقديم التقـارير    الكفيلة بازالة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بهذا الج       
 .الدورية بذلك الى الوزير

القيام باعمال السكرتارية للجان التاديب والتبليغ بقراراتها وفقا للقـوانين           -٦
 .واالنظمة النافذة

وضع برامج التوعية القانونية وبرامج الدورات التدريبية التـي تقيمهـا            -٧
كفالة حسن  الجهات المعنية لغرض تحقيق االستيعاب القانوني والتشريعي و       
 .االداء والتطبيق القانوني السليم بالمشاركة مع الجهات المعنية

اصدار نشرات قانونية لالسهام في رفع مستوى الوعي القـانوني لـدى             -٨
 .المواطنين

 .تنظيم اساليب االعالم المختلفة البراز نشاط الوزارة -٩
اعداد موجز لما ينشر في الصحف والمجالت عن اخبار او مواد تتعلق           -١٠
 .لوزارة والوحدات التابعة لها وعرضه على الوزيربا
االتصال باالجهزة االعالمية المختلفة ومدها بالبيانات والمعلومات التي         -١١

 .يوافق الوزير على نشرها
 .اصدار الكتيبات والنشرات االعالمية -١٢
 .اية مهام اخرى تكلف بها -١٣
 :ما يلي وتختص ب: االدارة العامة للتخطيط والتنظيم والتدريب ) ٢٢(مادة

جمع ودراسة وتحليل البيانات والمعلومات االحصـائية المتعلقـة بنشـاط         -
 .الوزارة

اعداد البيانات والمعلومات والدراسات الالزمة لتحديـد مسـتويات االداء           -
 .ورصد اتجاهاته

اعداد مسودة خطة الوزارة وفقا الدلة اعـداد الخطـط وتعليمـات وزارة          -
 .ذكرة تفسيرية خاصة بهاالتخطيط والتنمية ورفعها لها مع م

 العاملة بالتنسيق مع االدارات المختصة فـي الـوزارة          ىاعداد خطة القو   -
 .ورفعها الى وزارتي التخطيط والتنمية والخدمة المدنية
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انزال مؤشرات الخطة بعد اقرارها الى االدارات المختصة في الـوزارة            -
مهام المكلف بهـا    مرفقا بها الضوابط واالجراءات التنفيذية بها مع تحديد ال        

 .كل ادارة على حدة
اعداد البرامج التنفيذية لخطة الوزارة فصليا وسنويا وتحديـد متطلبـات            -

 .تنفيذها وجهات التنفيذ
اعداد تقارير المتابعة واالنجاز فصليا وسنويا ورفعها الى وزارة التخطيط           -

والتنمية والجهاز المركزي لالحصاء وفقا للنماذج والجـداول المخصصـة          
 . لك بحسب المواعيد المحددة لهالذ
المشاركة في اجتماعات لجنة الخطة في الوزارة مـع تحملهـا مسـئولية              -

 .سكرتارية لجنة الخطة في الوزارة
توثيق التقارير والمراسالت والقرارات والمنشورات ووثائق الخطط العامة         -

 .السنوية والفعلية
 .المتعلقة بالوزارةتوثيق البيانات والمعلومات التخطيطية واالحصائية  -
ـ           -  ااقامة نظام احصائي للوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي لالحصاء بم

يكفل جمع المعلومات االحصائية المتعلقة بشئون الوزارة من خالل استخدام          
 .مختلف االساليب المالئمة

تجهيز المعلومات االحصائية للوزارة وتبويبها وتحليلها ونشرها بالتنسيق          -
 .لمركزي لالحصاءمع الجهاز ا

اعداد التقارير المنتظمة والبيانات الالزمـة عـن نشـاط االدارة العامـة              -
 .ومنجزاتها

االشراف على تدريب وتاهيل الكوادر القانونية بما يكفل رفـع مسـتوى             -
 .االداء واالستفادة منها في مختلف اجهزة الدولة والقطاعين العام والمختلط

 : وتختص بما يلي : المالية واالدارية االدارة العامة للشئون ) ٢٣(مادة
 .االشراف على اعمال شئون الموظفين وفقا للقوانين والنظم النافذة -
اقتراح الخطط والبرامج التي تستهدف رفع مستوى كفـاءة االداء االداري            -

 .في الوزارة وفروعها في المحافظات ومتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج
وعها من القوى العاملة كما ونوعا واتخـاذ        تحديد احتياجات الوزارة وفر    -

 هذه االحتياجات وتطبيـق كافـة القـوانين والقـرارات           لاجراءات استكما 
 .واللوائح والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بشئون الموظفين

اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالتاهيـل االداري لمـوظفي الـوزارة            -
 .وفقا للقوانين واالنظمة النافذةوفروعها ومعالجة المسائل المتصلة بذلك 
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القيام باعمال المحفوظات الخاصة بالمكاتبات الواردة واتخـاذ اجـراءات           -
 .قيدها وحفظها وتداولها وفقا للقوانين واالنظمة النافذة

نسخ وطباعة المكاتبات والتقارير والمذكرات التي تحـال اليهـا وتبليـغ             -
الخارجية بعد تصنيفها وتبويبها    القرارات والتعميمات والمنشورات الداخلية و    
 .وحفظ صورا منها بطريقة يسهل الرجوع اليها

 .اعداد مشروع الخطة المالية المتعلقة بالقوى العاملة الالزمة كل عام -
اعداد التقارير المنتظمة والبيانات الالزمـة عـن نشـاط االدارة العامـة              -

 .ومنجزاتها
ذا اعـداد الحسـابات     اعداد مشروع الوزارة وفروعها في المحافظات وك       -

 .الختامي لها ومسك حساباتها وفقا للقوانين واللوائح واالنظمة النافذة
تامين وجود نظام الرقابة الداخلية على كافة التصرفات الماليـة صـرفا             -

وايرادا ومتابعة وتقييم فعالياته وتطويرها بما يكفل سالمة استخدام االموال          
 .والممتلكات العامة

 .ئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي للوزارةادارة وتصريف الش -
 .ادارة وتنظيم العالقات المالية بين الوزارة وفروعها في المحافظات -
تحديد احتياجات الوزارة من المعدات واالالت واالثاث واالدوات المكتبية          -

والقرطاسية وغيرها وتوفيرها عن طريق الشراء واتخاذ اجراءات تخزينها         
 .ا للقوانين واالنظمة النافذةوالصرف منها وفق

اعداد برامج دورية لصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل العمل فيما يتعلـق            -
بالترميم واالصالحات والمحافظة على نظافة مبنى الوزارة وتنظيفه يوميـا          

 .بوسائل التنظيف المختلفة والمناسبة
تنظيم حركة سير المواصالت والسيارات بصرف الوقود الالزمـة وفـق            -
ظام معين وممارسة الرقابة على اسـتخدام السـيارات التابعـة للـوزارة             ن

 .لالغراض الرسمية واالقتصادية في استهالك الوقود
 .توفير وتنظيم الخدمات الهاتفية الالزمة للوزارة داخليا وخارجيا -
العمل على تنظيم المخازن داخل الوزارة والرقابة المستمرة عليها والقيام           -

 .ورية والسنوية وفقا للقوانين واالنظمة النافذةباعمال الجرد الد
القيام بالمتابعة المستمرة في تحصيل االيرادات المتـاخرة مـن الجهـات             -

المعنية واعداد تقارير دورية بااليرادات المختلفة وفقا للقـوانين واالنظمـة           
 .النافذة

 .اية مهام اخرى تكلف بها -
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 الفصل الثالث
 مةالمهام المشترآة لالدارات العا

 :تلتزم القطاعات واالدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي) ٢٤(مادة
اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيـذ مهامهـا             -١

 .واختصاصاتها
اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عـن نشـاطها وانجازاتهـا            -٢

 .ومستوى تنفيذ مهامها وبرامجها
ساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحـددة فـي الفصـل          تطبيق المبادئ اال   -٣

 .الرابع
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة -٤
اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واالسهام في العمل البحثـي            -٥

 .على صعيد الوزارة
 .القيام باية مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة -٦

  الرابعالفصل
 مبادئ عامة في التنظيم واالداء لمهام الوزارة

الغراض التنفيذ االمثل للمهام تعتمد الوزارة بما يلي مـن المبـادئ            ) ٢٥(مادة
 :واالسس التنظيمية 

تطبيق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبـادئ واالسـاليب            -١
ئل العلوم االخرى   العملية في االدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسا       

فيما تضعه من خطط وبرامج او نظم في معالجة وتحليـل المشـكالت             
 .والظواهر التي تنشا في محيط االدارة

تقوم القطاعات واالدارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل           -٢
 .فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها

 التعـاون والتشـاور     تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على اسـاس مـن          -٣
 .والتنسيق المستمر

تبني العالقات التنظيمية من حيث سلطة االشـراف والمسـئولية علـى             -٤
اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية فـي مختلـف           
المستويات االدارية للتنظيم وذلك دونما اخـالل باالسـاليب واالشـكال           

 .تشاور في سير االعمالالتنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة وال
تعمل الوزارة على صعيد عالقات التنظيم الداخلي فيها وفي عالقاتهـا            -٥

بوحدات االدارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسـع فيـه            
طبقا لتطور االدارة العامة في الدولة بما يـؤدي الـى خدمـة اهـداف               

 .االصالح االداري
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دارية فيها والتنظيم الموضوع لتنفيـذ      تكفل قيادة الوزارة والرئاسات اال     -٦
مهامها تحقيقا للتنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا فـي عالقاتهـا           
الداخلية ومع وحدات االدارة العامة االخرى ذات العالقـة كمـا تكفـل             
تطوير نظام االتصاالت فيها لخدمة اغراض التنسيق وتـوفير وسـائل           

 .العمل االساسية
وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفـل تحقيـق         تحديد مهام وواجبات     -٧

 .التوازن بين السلطة والمسئولية
اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحـل واجـراءات           -٨

تنفيذ المهام وخاصة ما كان منها متصال بالجمهور واستخدامها كادلـة           
عتهـا  ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراج       

 .دوريا بهدف تطويرها
يعتبر الرؤساء االداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تـدريب االفـراد            -٩

العاملين بمعيتهم باالضافة الى دورهم االساسي فـي تنظـيم وتبسـيط            
 .االعمال والتوجيه والرقابة

تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل متحضر فـي كافـة مجـاالت              -١٠
عة فيها وتنميـة العالقـات االنسـانية        نشاطها وتحفيز الكفاءات المبد   

 .وعالقات العمل بهدف االرتفاع المستمر بمستوى اعمالها واداراتها
تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفـة العامـة             -١١

 .اعتمادا على مدى االلتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم
ا فـي المحافظـات     تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعه       -١٢

السيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيـذ            
 .مهامها والمشاركة في التنمية االدارية والريفية بصورة فاعلة

تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمـع وتحليـل المعلومـات            -١٣
خاذ القرار  واالحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي الت      

 .وتخطيط وتقييم االعمال واقتراح الحلول لمشكالت التنمية االدارية
تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجالت والوثائق والرقابـة           -١٤

 .على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مراكز لذاكرة الوزارة
ال يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة            -١٥

تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع االمـر الـى            
 .رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة

 احكام عامة
يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسـيط وتحسـين تنفيـذ            ) ٢٦(مادة

اته لمرؤوسيه في   االعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم فيما يتعلق بتفويض سلط       
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الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبـدا فـي            
 .اطار وزارته

يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحـة          ) ٢٧(مادة
 .وتحقيق اغراضها

يكون للوزارة بحسب االحوال مكاتب في المحافظات بمسـتوى ادارة          ) ٢٨(مادة
و ادارة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخـدمات التـي    عامة ا 

 .يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير المقرة
يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبـع              ) ٢٩(مادة

 .في انشاء اي منها قواعد التنظيم االداري
 . وينشر في الجريدة الرسميةيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره) ٣٠(مادة

 .صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء  
 هـ١٤١٣/ ذو القعدة/١بتاريخ    
 م١٩٩٣/ابريل /٢٢ الموافق   

    
 علي عبد اهللا صالح/ الفريق     حيدر ابو بكر العطاس

 مجلس الرئاســـةرئيس   رئيس مجلس الوزراء    
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 م٢٠٠٣لسنة ) ١٥٦(قرار جمهوري رقم
 م ١٩٩٣لسنة ) ٤٦(القرار الجمهوري رقمبتعديل 
 الالئحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونيةبشان 
 -:رئيس الجمهورية

 .بعد االطالع  على دستور الجمهورية اليمنية -
 .م بشان الخدمة المدنية١٩٩١لسنة )١٩(وعلى القانون رقم -
م بشان الالئحة التنظيمية    ١٩٩٣لسنة) ٤٦(وعلى القرار الجمهوري رقم    -

 .لوزارة الشئون القانونية
م بتشـكيل الحكومـة     ٢٠٠٣لسـنة )١٠٥(وعلى القرار الجمهوري رقم    -

 .وتسمية اعضائها
 .وبناء على عرض وزير الشئون القانونية -
 .وبعد موافقة مجلس الوزراء -

 قــــــــرر
م  الخـاص بالالئحـة      ١٩٩٣لسـنة   ) ٤٦(يعدل القرار الجمهوري رقم   ) ١(مادة

 -:ن القانونية على النحو التاليالتنظيمية لوزارة الشئو
تنشا ادارة عامة لالتفاقيات  والمعاهدات والعقـود تتبـع قطـاع االفتـاء               .  أ

 -:والتشريع وتختص بما يلي
االشتراك في اعداد ومراجعة مشاريع العقود واالتفاقيـات التـي تكـون             .١

الدولة او احدى الجهات الحكومية طرفا فيها وذلك بالتنسـيق مـع تلـك              
 .الجهات

سة المعاهدات واالتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفـاء          درا .٢
 .بااللتزامات القانونية التي تفرضها تلك المعاهدات او االتفاقيات

تحديد اداة المصادقة على االتفاقيات او المعاهدات التي يتم التوقيع عليها            .٣
مـا يسـهل    واعداد اداة المصادقة وحفظ تلك االتفاقيات او المعاهـدات م         

 .الرجوع اليها عند الحاجة
مراجعة عقود تاسيس الشركات المساهمة  وانظمتها االساسية قبل صدور           .٤

 .القرار بتراخيصها
المشاركة مع الجهات المعنية في اعداد وصـياغة العقـود واالتفاقيـات             .٥

المحلية النمطية والتي تخص كل جهة على حده والتـي تتجـاوز قيمتهـا             
ولة للوزير او رئيس الجهة وفقا الحكـام قـانون          حدود الصالحيات المخ  

 .قضايا الدولة والقوانين النافذة
 .اية مهام اخرى تكلف بها .٦
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تنقل االدارة العامة لالصدار والتوثيق من قطاع االفتاء والتشـريع الـى             .  ب
 .قطاع الجريدة الرسمية والبحوث والرقابة القانونية

 .نشر في الجريدة الرسميةيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وي) ٢(مادة
 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

 هـ١٤٢٤/جماد ثاني/١١بتاريخ 
 مـ٢٠٠٣/اغسطس/٩الموافق 
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