
 م2002( لسنة 93قانون رقم )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى

 

 باسم الشعب :

 رئيس الجمهورية :

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنيـة .

 وبعد موافقــة مجلــس النــــواب .

  أصدرنا القانون اآلتي نصه 

 الباب األول

 التسمية والتعاريف واألهداف والمهام

 األولالفصل 

 التسمية والتعاريف

 ( : يسمى هذا القانون )القانون الخاص بالالئحة الداخلية لمجلس الشورى( .1مادة )

( : يقصد باأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعااني المبيناة قا يل مال منهاا 2مادة )

 مالم يقتض سياق النص خالف ذلك :

 المجلــــــــــــــس: مجلس الشورى .

القااانون الخاااص بالالئحااة الداخليااة للمجلااس الماانلم لسااي  العماال بااالمجلس 

ولجاناااه وأصاااول ممارساااته لاافاااة صاااال ياته الدساااتورية والمحااادد لشااا وط 

 عضوية مجلس الشورى و قوق وواجبات أعضاء المجلس.

 القانـــــــــــــــون:

 :هيئـة ال ئاسـة  رئيس المجلس ونائباه .

 رئيس المجلــس : رئيس مجلس الشورى.

اللجنااااة المشااااالة ماااال هيئااااة ال ئاسااااة وربساااااء اللجااااان الدائمااااة بااااالمجلس 

 ومق ريها.

 اللجنة ال ئيسيـة :

 اللجـــــــــــــان : اللجان الدائمة وأي لجان خاصة يشالها المجلس .

 األمانة العامــة : الجهاز اإلداري التنفيذي والفني للمجلس .

 األميل العــــــــــام: المسئول اإلداري التنفيذي لألمانة العامة للمجلس .

الالئحااااة التنليميااااة المتضاااامنة األ اااااام التفصاااايلية والتقساااايمات ال ئيسااااية 

 والف عية ألجهزة المجلس.

 الالئحـــــــــــــة :

اد دورة اإلنعقاااااااااااااااااا إ ـدى دورات اإلنعقاد التي يعقدها المجلس خالل عام مامـل .

 العادي:

 فت ة اإلنعقــــــــاد : الجلسات التي يعقدها المجلس خالل شه .



 الفصل الثاني

 األهداف والمهام

( : مجلااس الشااورى هيئااة دسااتورية يشااال بقاا ار ماال رئاايس الجمهوريااة ويهاادف ماال خااالل 9مااادة )

ممارساااته لمهاماااه وصاااال ياته إلاااى توساااية قاعااادة المشاااارمة فاااي الااا أي وا ساااتفادة مااال 

 الافاءات والخب ات الوطنية .

( : يتولى مجلاس الشاورى إباداء الا أي والمشاورة فاي المواساية األساساية التاي يا ى رئايس 4مادة )

الجمهوريااة ع سااها علااى المجلااس وتقااديم الدراسااات والمقت  ااات والمشااورة بمااا يساااعد 

ا وتحاادي  الدولاة علااى رسام اساات اتيجياتها التنمويااة والوطنياة والقوميااة وتفعيال م سساااته

أجهزتهاا   ممااا يتاولى رعايااة الصاحافة ومنلمااات المجتماة الماادني ورعاياة تج بااة الساال ة 

 المحلية   ويمارس المجلس على وجه الخصوص الصال يات الدستورية التالية: 

تقااديم الدراسااات والمقت  ااات التااي تساااعد الدولااة علااى رساام اساات اتيجياتها التنمويااة  -أ

ة مل أجل ت سيخ النهج الديمق اطي   وتقديم ا قت ا اات وتسهم في  شد الجهود الشعبي

التاي تسااعد علاى تفعيال م سساات الدولاة وتساهم فاي  ال المشاامل ا جتماعياة وتعماا  

 الو دة الوطنية .

إباداء الا أي والمشاورة فاي المواساية األساسااية التاي يا ى رئايس الجمهورياة ع سااها  -ب

 على المجلس 

ي رسام ا سات اتيجية الوطنياة والقومياة للدولاة فاي تقديم ال أي والمشاورة بماا يساهم فا -ج

المجا ت السياسية وا قتصادية وا جتماعية والعسا ية واألمنياة لتحقيا  أهادافها علاى 

 المستوييل الوطني والقومي .

إبااداء الاا أي والمشااورة فااي السياسااات والخ اال والباا امج المتعلقااة باإلصااال  اإلداري  -د

 ألداء .وتحدي  أجهزة الدولة وتحسيل ا

ا شت اك مة مجلس النواب في تزمية الم شحيل لمنصب رئيس الجمهورياة والمصاادقة  -ه

علااى خ اال التنميااة ا قتصااادية وا جتماعيااة والمعاهاادات وا تفاقيااات المتعلقااة بالاادفاع 

والتحالف والصلح والسلم والحدود   والتشاور فيما ي ى رئيس الجمهورياة ع ساه مال 

 شت ك.قضايا على ا جتماع الم

رعاياااة الصاااحافة ومنلماااات المجتماااة المااادني ودراساااة أوسااااعها واقتااا ا  ت وي هاااا  -و

 وتحسيل أدائها .

رعايااة تج بااة الساال ة المحليااة ودراسااة نشاااطها وتقييمهااا واقتاا ا  ت وي هااا وتعزيااز  -ز

 دورها .

 تقييم السياسات ا قتصادية والمالية والنقدية   وتقييم تنفيذ ب امج ا ستثمار السنويـة . -ح

 استع اض تقاريـ  جهـاز ال قابة والمحاسبة ورفة تق ي  بشأنها ل ئيس الجمهورية . -ط

يتاون مجلس الشورى مال مائاة وأ اد عشا  عضاوان يعيانهم رئايس الجمهورياة مال بايل  -( : أ5مادة )

ذوي الخب ات والافاءات والشخصايات ا جتماعياة مال  يا  األعضااء فاي مجلاس الناواب 

 والمجالس المحلية .



إذا خااال ماااان أ ااد أعضاااء المجلااس فيلاال المقعااد شااا  ان فااي المجلااس  تااى يصاادر قاا ار  -ب 

 رئيس الجمهورية بتعييل البديل.  

 ( : يجب أن تتوف  في عضو مجلس الشورى الش وط التالية :6مادة )

 أن ياون يمنيان . -أ

 أن   تقل سنه عل أربعيل عامان. -ب

 يات اإلجتماعية .أن ياون مل ذوي الخب ات والافاءات والشخص -ج

أن ياون مستقيم الخل  والسلوك م ديان للفا ائض الدينياة وأن   يااون قاد صادر ساده  -د

  ام قضائي بات في قضية مخلة بالش ف واألمانة   مالم يال قد رد إليه اعتباره .

( : مق  مجلس الشورى العاصمة صانعاء   ويجاوز للمجلاس عقاد اجتماعاات فاي مديناة أخا ى 7مادة )

 على طلب مل رئيس الجمهورية.بناءن 

 ( :   يجوز الجمة بيل عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب أو أي مل المجالس المحلية .8مادة )

 الفصل الثال 

 تاوينات المجلس

 ( : أجهزة المجلس ال ئيسية هي :3مادة )

 هيئة رئاسة المجلس . -1

 اللجنـــة ال ئيسيــة . -2

 اللجــــان الدائمـــة . -9

 األمانــــة العامـــة . -4

( : ي دي أعضاء مجلس الشورى أمام رئيس الجمهورية خالل عش ة أيام مل تاريخ تعييانهم 10مادة )

 اليميل الدستورية التالية :

  أقساام باااع العلاايم أن أمااون متمساااان باتاااب   وساانة رسااوله   وأن أ اااف  مخلصااان علااى

النلااام الجمهااوري   وأن أ تاا م الدسااتور والقااانون   وأن أرعااى مصااالح الشااعب و  ياتااـه 

   رعايـة ماملة   وأن أ اف  على و دة الوطل وإستقالله وسالمة أراسيه

 الباب الثاني

 أعمال المجلــــس

 صل األولالف

 تقديم الدراسات والمقت  ات

 وإبداء ال أي والمشــــــــورة

( : يقاااوم المجلاااس بتقاااديم الدراساااات والمقت  اااات والدراساااات التقويمياااة وإباااداء الااا أي 11ماااادة )

 والمشورة في القضايا المتصلة بمهامه بناءن على ما يلي :

 تاليف مل رئيس الجمهورية . -

 طلب مل الحاومــــــة . -



 طلب مل هيئة ال ئاســـة .  -

 اقت ا  مل إ دى اللجــان .  -

 اقت ا  عضو أو أمث  مل أعضاء المجلس. -

( : يع ض رئيس المجلاس المواساية األساساية التاي يا ى رئايس الجمهورياة ع ساها علاى 12مادة )

المجلس لإلطالع عليهاا والنلا  فاي إ التهاا إلاى اللجاان المتخصصاة   ماالم تتضامل أساساان 

ستعجال أو ت لب الحاومة نل ها على وجه اإلستعجال أو ي ى رئيس المجلاس ذلاك صفة اإل

فيتم إ التها مباش ة منه إلى اللجنة المختصة ويخ   المجلس بذلك في أول جلسة تالياة ماة 

توزية الموسوع على األعضاء ب فقة جادول األعماال   وت با  األ ااام الاواردة فاي الفقا ة 

ب الحاومااة بشااأنها تقااديم الدراسااات والمقت  ااات أو إبااداء السااابقة علااى أي مواسااية ت لاا

 ال أي والمشورة .

( : إذا قدم اإلقت ا  مل أ د أعضاء المجلس فيحال أو ن إلى اللجنة المختصة إلبداء ال أي فاي 19مادة )

 فا ته.

ماة لاـه ( : ينشأ م مز أبحاث وتوثي  يتبة رئيس المجلس   وتصـدر اللوائح والقا ارات المنل14مادة )

 مل رئيس المجلس بعد إق ارها مل المجلس .

 الفصل الثاني

 صال يات المجلس الدستورية

 المشت مة مة مجلس النـــواب

( : يدعو رئيس الجمهورية إلى عقد اجتماعات مشت مة لمجلسي الشاورى والناواب لمناقشاة 15مادة )

مجلااس النااواب رئاسااة المهااام المشاات مة بينهمااا   المحااددة فااي الدسااتور   ويتااولى رئاايس 

 ا جتماعات المشت مة  مما يحل محله رئيس مجلس الشورى في  الة  يابه .

( : يلتزم المجلس في ممارساة الصاال يات الدساتورية التاي يشات ك فيهاا ماة مجلاس الناواب 16مادة )

تزمية الم شحيل لمنصب رئيس الجمهورياة والمصاادقة علاى خ ال التنمياة  -والمحددة في 

ة واإلجتماعية والمعاهدات واإلتفاقات المتعلقة بالادفاع والتحاالف والصالح والسالم اإلقتصادي

والحدود والتشاور فيما ي ى رئيس الجمهورية ع سه مل قضايا ـ باإل اام والضوابل التاي 

تتضااامنها الالئحاااة الخاصاااة بتنلااايم وسااابل ساااي  أعماااال اإلجتماعاااات المشااات مة لمجلساااي 

يهاااا المجلساااان بنااااءن علاااى إقتااا ا  لجناااة مشاااالة مااال الشاااورى والناااواب التاااي يصاااادق عل

 المجلسيل وتصدر بق ار مل هيئة رئاسة اإلجتماع المشت ك .

 الفصل الثال 

 رعاية المجلس للصحافة ومنلمات

 المجتمة المدني والسل ة المحليـــة

 بة ( : في سبيل قيام المجلس بمهمته في رعاية الصحافة ومنلمات المجتمة المدني وتج17مادة )

 السل ة المحلية يعمل المجلس على ما يلي:

 مجال رعاية الصحافــــة: (أ )

 يقوم المجلس في مجال رعاية الصحافة بما يلي :



دراسة أوساع الصحافة ال سمية والحزبية واألهلية وتقييمها وإقت ا  ت وي ها بما ينسجم  -1

 مة الدستور والقوانيل النافذة.

الصحافة والتزامها بالقيم والمبادئ التي تحام  تقديم ال بى والمشورة بما يافل   ية -2

 المهنة.

تقديم ال بى والمشورة لت وي  التش يعات واللوائح المنلمة للصحافة والعمل الصحفي  -9

 وبما يافل تشجية قيام الم سسات الصحفية الخاصة وبناء مجتمة الشفافية.

وتذليلها والعمل مة دراسة المصاعب التي تواجه العمل الصحفي وإقت ا  معالجتها  -4

 الجهات ذات العالقة على إيجاد ميثاق ش ف للعمل الصحفي وفقان للثوابت الوطنية.

 مجال رعاية منلمات المجتمة المدني: (ب )

ي عى المجلس منلمات المجتمة المدني المتمثلة في   األ زاب السياسية والنقاباات واإلتحاادات 

 خالل :والمنلمات والجمعيات وم امز البحوث وذلك مل 

دراسة مل ما يتعل  بالقوانيل واللوائح واألنلماة الخاصاة بمنلماات المجتماة المادني ومادى  -1

ت ابقهااا مااة الدسااتور والقااوانيل ومالئمتهااا للت ااورات المسااتجدة علااى المسااتوى الااوطني 

 واإلقليمي والدولي.

ة إقامااة ناادوات للدراسااة والبحاا  والتقياايم ألوساااع منلمااات المجتمااة الماادني بصاافة عاماا -2

 وللمنلمات التي يضمها بحام طبيعة نشاطها إطار وا د بصفة خاصة.

دراسة أسباب التعث  التي تواجاه منلماات المجتماة المادني وتعيقهاا عال القياام بادورها فاي   -9

 شااد الجهااود الشااعبية ماال أجاال ت ساايخ الاانهج الااديمق اطي واإلسااهام فااي  اال المشااامل 

   النماء والت ور.اإلجتماعية وتعمي  الو دة الوطنية وبما يحق

 مجال رعاية تج بة السل ة المحلية: (ج )

 يعمل المجلس في مجال رعاية تج بة السل ة المحلية على ما يلي :

إعداد التصورات الخاصة بدور المجاالس المحلياة الفاعال فاي خلا  مجتماة مناتج وتوساية  -1

والمانح  قاعدة العمل ورفة معد ت النمو مل خالل توجياه الماوارد والقا وض والتساهيالت

 التي تافلها الدولة والم سسات الدولية المانحة.

م اجعة قانون السل ة المحلية ولوائحه التنفيذية والمالية وإقت ا  التعديالت وتقديمها إلاى  -2

الحاومااة والتااي تقتضااي الضاا ورة إج اءهااا وبمااا يخاادم التج بااة وي ورهااا ويمانهااا ماال 

داء المجااالس المحليااة ومسااتوى تنفيااذ ممارسااة مافااة الصااال يات  ومااذا التقياايم العااام أل

 خ  ها السنوية ومهامهـا.

اإلطالع علاى تجاارب المجاالس المحلياة الناجحاة ودراساة مقوماات نجا هاا بماا يساهم فاي  -9

مساعدة المجالس المتعث ة لإلستفادة مل تلاك التجاارب وتقيايم أعمالهاا وصاو ن لإلساتخدام 

   السبل للمواطنيل.األمثل للموارد المتا ة وتوفي  الخدمات بأيس

دراسة تقااري  الجهااز الم مازي لل قاباة والمحاسابة ذات الصالة بنشااط المجاالس المحلياة  -4

ورفااة تق ياا  دوري وشااامل لاا ئيس الجمهوريااة يسااب  إنعقاااد الماا تم  العااام للمجااالس 



المحلية يتضمل أنش ة المجلس وساعيه ل عاياة التج باة وتقييماه لهاا وإقتا ا  التوصايات 

  وي ها وتعزيز دورها.الالزمة لت

مساااعدة المجااالس المحليااة فااي تو يااد الجهااود مااة المنلمااات  ياا  الحاوميااة التااي تقااوم  -5

بنشاط خادمي وتنماوي وإقتا ا  تنلايم الحصاول علاى ماوارد مال الماانحيل أو الم سساات 

 الدولية أو األف اد أو الهيئات بالخارج.

ة علاى ت سايخ الاوعي فاي صافوف العمل بمختلف الوسائل للتعاون ماة الجهاات ذات العالقا -6

المجتماااة ولااادى أعضااااء المجاااالس بأهمياااة التج باااة ودورهاااا فاااي التنمياااة اإلقتصاااادية 

 واإلجتماعية وإدارتها للشأن المحلي وإتساع قاعدة المشارمة الشعبية .

 الفصل ال ابة

 تقويم المجلس للسياسات النافذة

 وتقاري  ال قابة والمحاسبـــــــــة

سبيل قيام المجلس بمهمته في تقويم السياسات اإلقتصادية والمالية والنقدية وتقويم ( : في 18مادة )

ب امج اإلستثمار السنوية واستع اض تقاري  جهــاز ال قابـة والمحاسبة  يعمل المجلس 

 على ما يلي :

يقااوم المجلااس بتقااويم السياسااات اإلقتصااادية والماليااة والنقديااة وتقااويم تنفيااذ باا امج  -أ

السنوية في سوء ما يقدم إليه وي لبه مل بيانات وتقاري  عل ذلك وماا ي لاة اإلستثمار 

عليااه ماال معلومااات ماال قباال المختصاايل فااي مختلااف الجهااات المعنيااة وتبلاا  الحاومااة 

والجهاات المعنياة فيهااا بماا توصاال إلياه المجلااس مال تقيايم ممااا ي فاة بااذلك تق يا ان إلااى 

 رئيس الجمهورية .

ال قابيااااة والمحاساااابية الساااانوية والدوريااااة والخاصااااة دراسااااة وتمحاااايص التقاااااري   -ب

 وإستخالص اللواه  السلبية واقت ا  المعالجات لها وفقان لما يلي :

يتلقااى المجلااس تقاااري  الجهاااز الم ماازي لل قابااة والمحاساابة م فقااان بهااا رسااائل  -1

التغ يااة الموجهااة إلااى الحاومااة والبيااان الااذي يلقيااه رئاايس الجهاااز أمااام مجلااس 

  الة ذلك إلى اللجنة المالية وإلى اللجان الدائمة في المجلس .النواب وإ

تقااوم اللجااان بدراسااة التقاااري  المحالااة إليهااا وم فقاتهااا وتقااديم تقاااري  عنهااا إلااى  -2

 المجلس .

يقاوم المجلااس باساتع اض تقاااري  الجهااز الم ماازي لل قاباة والمحاساابة وماا ي فااة  -9

نتااااائج وإتخاااااذ التوصاااايات إليااااه ماااال تقاااااري  اللجااااان بشااااأن ذلااااك وإسااااتخالص ال

 والمقت  ات التي يضمنها المجلس في تق ي  ه الذي ي فة إلى رئيس الجمهورية.

 الفصل الخامس

 ا ستفسارات وال  بات العامة

 والمناقشــــــــــات العامــة

 ( : لمجلس الشورى إبداء ر بات للحاومة بالمسائل العامة.13مادة )



س ما يقت  ه مل ر بات في األمور الداخلة في اختصاصات المجلس (:يقدم العضو إلى ال ئي20مادة )

  وللمجلس في  الة ا ستعجال أن يق ر نل  ا قت ا  بق ار ب  بة مباش ة دون إ الته إلى 

اللجنة المختصة فإذا ق ر المجلس مناقشته فـوران أ اله إلى لجنة خاصة إلبداء رأيها في 

 نفس الجلسة .

ال ئيس أن إقت ا ان بق ار ب  بة ليس مل إختصاص المجلس   مان له بموافقة (:إذا رأى 21مادة )

هيئة رئاسة المجلس عدم ع سه على المجلس وفي  الة إعت اض مقدم اإلقت ا  على ذلك 

  يع ض األم  على المجلس ألخذ ال أي دون مناقشه ويجوز مذلك إستبعاد مل إقت ا  

ا امة األشخاص أو الهيئات أو س ر بالمصلحة يشمل عبارات  ي   ئقة أو فيها مساس ب

العليا للبالد   أو يتضمل أستجوابان أو تحقيقان أو مناقشة مما   تنلمه أ اام خاصة في 

 الدستور .

( : لال عضو أن يوجه أستفسارات إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزي  المختص 22مادة )

ت الدستورية لمجلس الشورى و  إلستيضا  أي أم  مل األمور الداخلة في الصال يا

يجوز أن يوجه اإلستفسار إ  مل عضو وا د على أن   ياون اإلستفسار متعلقان بمصلحٍة 

شخصيه مما يجب أن ياون اإلستفسار متابة وموقعان مل مقدمه وأن ياون واسحان 

ت  ي  ومقصوران على األمور الم اد اإلستفهام عنها بدون أي تعلي    وخاليان مل العبارا

 الالئقة .

( : يجيب رئيس الوزراء أو الوزي  المختص عل اإلستفسارات المدرجة بجدول األعمال   29مادة )

وله أن ي لب تأجيل اإلجابة إلى موعد   يزيد على أسبوع   فيجاب إلى طلبه   وإذا  اب 

طالع موجه اإلستفسار   فل ئيس الوزراء أو للوزي  أن يودع اإلجابة أمانة المجلس إل

 األعضاء عليها   ويثبت ذلك في محض  الجلسة.

( : يجوز بناءن على طلب موقة مل عش يل عضوان ط   موسوع متصل بإختصاصات 24مادة )

المجلس الدستورية على المجلس للمناقشة وإستيضا  سياسة الحاومة في شأنه وتبادل 

 ال أي بصدده ولسائ  األعضاء    اإلشت اك في المناقشة.

( : يبل  رئيس المجلس طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزي  25مادة )

المختص  سب األ ول ويدرج في جدول أعمال جلسة تالية لتحديد موعد للنل  فيه 

ول ئيس مجلس الوزراء أو الوزي  المختص أن ي لب تأجيل النل  في تحديد الموعد لمدة 

اون  التأجيل ألمث  مل هذه المدة إ  بق ار مل المجلس مما أسبوع فيجاب إلى طلبه   و  ي

يجوز للمجلس إذا رأى أن الموسوع  ي  صالح للمناقشة بحالته أن يق ر إرجاء النل  

 فيه أو إستبعاده.

 الباب الثال 

 التاوينات والمهام –أجهزة المجلس 

 الفصل األول

 هيئة رئاسة المجلس



فااي جلستـااـه األولااى أمباا  األعضاااء ساانان إلدارة الجلسااة اإلج ائيااة  يختـااـار المجلااس  -(:  أ 26مااادة )

 إلنتخاب رئيس المجلس .

 قبل بــدء عمليـــة اإلنتخاب تتخذ اإلج اءات التالية : -ب

 فتح باب الت شيح لمنصب رئيس المجلس. -1

 تشايل لجنة اإلش اف على تنليم عملية اإلقت اع والف ز .  -2

المجلس الم شح الحاصل على األ لبية المحددة وفقاان لهاذا  يعتب  فائـزان بمنصب رئيس  -ج

 القانون.

 يعلل رئيس الجلسة اإلج ائية اسم الفائز لمنصب رئيس المجلس . -د

( : يقوم الم شح الفائز لمنصب رئيس المجلاس باإدارة بقياة الجلساة وتتباة نفاس اإلجا اءات 27مادة )

 إنتخاب نائبي رئيس المجلس .واأل اام الواردة في المادة السابقة في عملية 

( :  يااتم انتخاااب رئاايس ونااائبي رئاايس المجلااس ب  ياا  ا قتاا اع الساا ي علااى أن تباادأ أو ن 28مااادة )

اإلجاا اءات الخاصااة بت شاايح وانتخاااب رئاايس المجلااس يلااي ذلااك إجاا اءات انتخاااب نااائبي 

ن لام يحصال ال ئيس    ويعتب  فائزان مل يحصل على األ لبية الم لقة ألعضااء المجلاس فاإ

أي مل الم شاحيل علاى األ لبياة الم لقاة أعياد ا نتخااب بايل الم شاحيل اللاذيل ناا  أمثا  

األصوات عددان وياتفى في هذه الحالة باأل لبياة النسابية فاإذا  صال أمثا  مال م شاح علاى 

 أصوات متساوية تاون األولوية لمل يفوز بالق عة.

ل عشا ة أياام مال تااريخ صادور قا ار تعييناه بنااءن علاى ( : يعقد المجلس أول اجتماع لاه خاال23مادة )

دعااوة رئاايس الجمهوريااة   وينتخااب المجلااس فااي هااذا ا جتماااع ماال باايل أعضااائه رئيسااان 

 ونائبيل لل ئيس ياونون جميعان هيئة ال ئاسة .

( : تتاون هيئة ال ئاسة مل رئيس المجلاس وناائبيل للا ئيس ياتم إنتخاابهم باا قت اع السا ي 90مادة )

اـدة م ل قبل المجلس وإذا خــال ماان أ دهم انتخب المجلس مل يحل محلـاـه  تاى نهاياة المة

. 

 الفصل الثاني

 إختصاصات هيئة ال ئاسة

( : مة م اعاة ا ختصاصات الواردة في الدستور تتاولى هيئاة ال ئاساة اإلشا اف علاى نشااط 91مادة )

ة بتساهيل مهاام المجلاس ولجاناه المجلس ولجانه وإدارة جلساته واتخااذ اإلجا اءات الافيلا

مما تتولى اإلش اف وال قابة على أعمال األمانة العاماة وتاويناتهاا ولهاا فاي سابيل تحقيا  

 أ  اسها ممارسة ا ختصاصات التالية :

مناقشاة وإقاا ار مشاا وع جاادول أعمااال المجلاس وع سااه علااى المجلااس إلقاا اره فااي  -1

 بداية مل دورة إنعقاد.

 العادية و ي  العادية.ت بس اجتماعات المجلس  -2

 مناقشة وإق ار جدول أعمال اجتماعات الهيئة  -9

توزية المهام بيل نائبي رئيس المجلس بما يضامل اسا الع مال منهماا بمهاام محاددة  -4

 وفقان لما تحدده الالئحة التنليمية.



الدعوة إلنعقاد دورات المجلس العادية و ي  العادية وذلك طبقان أل اام الدستور وهاذا  -5

 ون .القان

دراسة مش وع موازناة المجلاس والحسااب الختاامي لاه وإ التهاا إلاى اللجناة المالياة  -6

 لم اجعتها وع سها مة تقاري  اللجنة على المجلس للمناقشة واإلق ار.

الفصاال فيمااا يحيلااه المجلااس إليهااا ماال إعت اسااات علااى مضاامون محاساا  جلسااات  -7

 المجلس.

ق عة و ي  ذلك مل األماور التاي تعا ض إقت ا  لجنة لف ز األصوات والقيام بعملية ال -8

 أثناء جلسات المجلس

متابعة تنفياذ التوجيهاات والتوصايات التاي يق هاا المجلاس وتقاديم تق يا  بشاأنها إلاى  -3

 المجلس في بداية مل دورة إنعقاد .

إختيار الوفود لتمثيل المجلاس فاي الاداخل والخاارج وإساتع اض التقااري  التاي تعادها  -10

 سها على المجلس لإلطالع عليها .تلك الوفود ومل ثم ع 

مناقشة وإق ار الهيال التنليماي القاانوني والفناي واإلداري والماالي الخااص باألماناة  -11

 العامة.

الدعوة لإلجتماع ب بساء ونواب ومقا ري اللجاان ومال تا ى دعاوتهم وذلاك لدراساة  -12

 أي موسوع مع وض عليها .

تاااي تخولهاااا القاااوانيل تماااارس الهيئاااة فاااي شااا ون ماااوظفي المجلاااس الصاااال يات ال -19

والق ارات واللوائح لمجلاس الاوزراء ووزارتاي المالياة والخدماة المدنياة فيماا يتعلا  

 بشئون الوزارات وموظفيها .

العماال علااى تعزيااز عالقااات المجلاااس مااة المجااالس المماثلااة واإلتحااادات اإلقليمياااة  -14

 والدولية ذات الصلة بنشاطه .

  رأي عاام يتفاعال ماة دور المجلاس وسة سياساة إعالمياة للمجلاس تهادف إلاى خلا -15

 ومهامه وصال ياته وبما يعزز التج بة الديمق اطية .

متابعااة اللجااان الدائمااة والخاصااة إلنجاااز األعمااال المحالااة إليهااا . وتقااديم تق ياا  إلااى  -16

 المجلس عل مستوى أداء مل لجنة في بداية مل دورة إنعقاد .

 أي أم  آخ  تالف به مل قبل المجلس . -17

( : تجتمة هيئة ال ئاسة بصورة منتلمة أسبوعيان   أو بدعوة مل رئيسها وتصـــدر ق اراتها 92)مادة 

بأ لبية أراء األعضاء   على أن ياـــون مل بينهم ال ئيس وإذا تعذر  ضور أ د األعضاء 

جاز إنعقاد الهيئة   وفي هذه الحالة تصدر ق اراتها باتفاقهما وتحدد الالئحة التنليمية مل 

 وم بسا تارية الهيئة .يق

 الفصل الثال 

 إختصاصات رئيس المجلس

 ونائبيه واللجنة ال ئيسيـــة



( : رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات األخ ى وفقان إلرادة المجلس 99مادة )

ويع ض على المجلس نتائج لقاءاته واتصا ته وزياراته ويش ف على جمية أعماله 

 جمية تاويناته . وعلى أعمال

( : مة م اعاة اإلختصاصات المخولة لل ئيس بموجب أ اام الدستور والقانون .. يتولى 94مادة )

 رئيس المجلس اإلختصاصات التالية :

ت بس اجتماعات المجلس والهيئاة واللجناة ال ئيساية وافتتاا  الجلساات ورفعهاا طبقاان  -1

 أل اام هذا القانون .

وع النقاااو وفقااان لجاادول األعمااال وبم اعاااة أ اااام هااذا اإلذن بااالاالم وتحديااد موساا -2

 القانون .

 التوسيح أو ا ستيضا  في أي مسألة ي اها  امضة . -9

بلورة واستخالص اآلراء والمقت  ات التي تنبثا  عال مناقشاة المجلاس إلاى إتجاهاات  -4

رئيسة ومحددة   وط  ها للتصويت والعمل على تق يب وجهات نل  أعضاء المجلاس 

 وسوع الم  و  في الجلسة  ول الم

 إعالن ما يصدره المجلس مل ق ارات . -5

 إ الة الموسوعات ومشارية القوانيل وال سائل إلى اللجان المختصة . -6

يوقة ا تفاقيات والعقود بأسم المجلس أو تفويض مل ي اه في ساوء الالئحاة المنلماة  -7

 لذلك.

ولتحقي  هذه المهماة يحا  لاه المحافلة على استتباب النلام أثناء إجتماعات المجلس  -8

 اإلستعانة بح س المجلس إذا أقتضى األم  ذلك .

يمااارس رئاايس المجلااس فيمااا يخااص شاائون مااوظفي المجلااس الصااال يات المخولااة  -3

 ل ئيس مجلس الوزراء.

 أية اختصاصات أخ ى يالف بها مل قبل المجلس أو الهيئة . -10

با ال ئيس وفي  الة  يابه يقوم بممارسة ( : يعاون رئيس المجلس في ممارسة أعماله نائ95مادة )

اإلختصاصات في المادة السابقة مل ينيبه رئيس المجلس منهما   ويتولى نائبا ال ئيس 

 بصفـة خاصـة مساعدتـه فيما يلي :

متابعاااة قااا ارات وتوصااايات المجلاااس وهيئاااة ال ئاساااة المتعلقاااة بالشااائون التنليمياااة  -1

 والفنية.

ات والب وتومااو ت التااي ياا ى المجلااس إب امهااا مااة إقتاا ا  م اجعااة مشااارية اإلتفاقياا -2

 المجالس األخ ى وع سها على هيئة ال ئاسة إلق ارها .

 اإلش اف على أعمال م مز األبحاث والتوثي  وفقان للق ار الخاص إلنشائه . -9



التوجيه بت جمة المواسية الصادرة عل المجلس للتع يف بنشااطه   وماذا المواساية  -4

ل المجاااالس المماثلاااة لإلساااتفادة منهاااا وتباااادل المعلوماااات الاااواردة إلاااى المجلاااس مااا

 والخب ات معها .

 أية أعمال أخ ى يتم التاليف بها مل هيئة ال ئاسة أو رئيس المجلس . -5

( مال هاذا القاانون فيماا 91( مال الماادة )4أي مهام أخ ى تسند إليهما وفقاان للفقا ة ) -6

 يتعل  بتوزية المهام بيل نائبي ال ئيس .

: ياون ل ئيس المجلس ماتب يتولى المهام واإلختصاصات التي تحددها الالئحة التنليمية  (96مادة )

للمجلس مما ياون لال مل نائبي ال ئيس سا تارية تقوم بالمهام التي تحددها الالئحة 

 التنليمية .

 الفصل ال ابة

 تشايل اللجان وإختصاصاتها

ومل ربساء اللجان الدائمة ومق ريها    ( : تشال لجنة مل هيئة رئاسة مجلس الشورى97مادة )

 تسمى اللجنة ال ئيسية وتختص بما يلي :

وسة است اتيجية عمل المجلس في سوء الصال يات الدستورية والمهاام المحاددة فاي  -1

 الدستور .

 اإلسهام في ت وي  عمل المجلس وتحديد أولويات األعمال والتحضي  لدورات انعقاده. -2

 المجلس مل ق ارات وتوصيات ومقت  ات . متابعة وتنفيذ ما يصدر عل -9

مناقشااة مشااارية الخ اال الساانوية للمجلااس فااي سااوء مااا تعااده اللجااان الدائمااة وهيئااة  -4

 ال ئاسة .

 مناقشة مش وع الميزانية والحسابات الختامية للمجلس . -5

المساااهمة فااي اإلعااداد والتحضااي  للناادوات التااي يشاا ف عليهااا المجلااس بالتعاااون مااة  -6

 قة .الجهات ذات العال

 أي مهام أخ ى تالف بها مل المجلس أو ت اها هيئة ال ئاسة . -7

في  الة  ياب أي مل ربساء اللجان الدائمة يحال محلاه فاي  ضاور ا جتماعاات نائاب  -8

رئيس اللجنة  وتجتماة اللجناة ال ئيساية بصافة دورياة مال أسابوع ما ة وا ادة ويجاوز 

المجلاس جادول أعمالهاا   ل ئيس المجلس دعوتها متى دعت الض ورة   ويحدد رئيس 

ويدي  مناقشااتها   ويعلال ق اراتهاا وتوصاياتها   و  يااون إجتمااع اللجناة صاحيحان إ  

 بحضور أ لبية أعضائها وتصدر ق اراتها بأ لبية آراء األعضاء الحاس يل .

(: يشااال المجلااس بناااءن علااى إقتا ا  ماال هيئااة ال ئاسااة فااي دورتاه األولااى ماال باايل أعضااائه 98ماادة )

للجان الدائماة الالزماة لتسايي  أعمالاه ويجاوز لاه أن يجا ي تعاديالت فاي تشاايالتها وعلاى ا

اللجااان أن تباشاا  صااال ياتها إلنجاااز مااا لااديها ماال أعمااال تمهياادان لع سااها عليااه ممااا يحاا  

 للمجلس عند اإلقتضاء تشايل لجان خاصة للقيام بمهام محددة.



الدائمة بناء على ر بة األعضاء مة م اعاة ( : ت شح هيئة ال ئاسة أعضاء اللجان 93مادة)

التخصص والخب ة والافاءة  وتتاون مل لجنة مل عدد   يقل عل سبعة أعضاء و  يزيد 

على أ د عش  عضوان وتع ض هيئة ال ئاسة ذلك على المجلس للموافقة و  يجوز للعضو 

 أن يشت ك في عضوية لجنة أخ ى إ  بموافقة هيئة ال ئاسة .

 ( : تشال بالمجلس اللجان الدائمة التالية :40مادة )

 اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية . -1

 اللجنة السياسية والعالقات الخارجية والمغت بيل . -2

 اللجنة اإلقتصاديـــة . -9

 اللجنة الماليـــــة . -4

 لجنة السل ة المحلية والخدمات . -5

 والتنمية البش ية .لجنة اإلصال  اإلداري والتأمينات  -6

 لجنة الدفاع واألمل . -7

 لجنة الت بية والتعليم والبح  العلمي . -8

 لجنة اإلعالم والثقافة والشباب وال ياسة. -3

 لجنة الزراعة واألسماك والموارد المائية . -10

 لجنة  قوق اإلنسان والح يات العامة والمجتمة المدني . -11

 لجنة الصحة والساان. -12

 لجنة البيئة والسيا ة. -19

تنتخب مل لجنة مل بيل أعضائها رئيسان ونائبان ومق ران   وياون لها سا تي  أو أمث    -( : أ 41مادة )

 مل موظفي المجلس وفقان لما تحدده الالئحة التنليمية .

في  الة  ياب رئيس اللجنة ينوب عناه نائاب الا ئيس فاالمق ر فاإن  ااب ثالثاتهم  ال  -ب 

   األعضاء الحاس يل سنان.محلهم أمب

 ( : تمارس اللجان الدائمة المهام واإلختصاصات األتي بيانها :42مادة )

 اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية   وتختص بما يلي :

تقااديم الاا أي والمشااورة القانونيااة للمجلااس بشااأن مهااام المجلااس الدسااتورية والقانونيااة  -1

 المشت مة.المشت مة مة مجلس النواب و ي  

إبداء الا أي والمشاورة القانونياة إذا طلاب منهاا أو أقتضات الحاجاة إلاى ذلاك فاي المواساية  -2

المع وسة على المجلس أو هيئة رئاسة المجلس أو إ دى لجانه بناءن على طلب مال عشا ة 

 مل أعضاء المجلس .

مساااعدة تقااديم الاا أي والمشااورة وتقااديم المقت  ااات والدراسااات والتصااورات القانونيااة   ل -9

المجلااس   سااواءن أمااان ذلااك متصااالن بااالقوانيل النافااذة التااي تقتضااي المصاالحة العامااة تعااديل 

بعض أ اامها أو ماان ذلاك متعلقاان باإقت ا  مشا وعات قاوانيل أو ماان ذلاك م تب اان بت اوي  

 النلام الدستوري والتش يعي في البالد   بما مل شأنه اإلسهام في تعزيز الو دة الوطنية.



الاا أي والمشااورة القانونيااة للمجلااس بشااأن رعايااة ودراسااة وتقياايم نشاااط الساال ة  تقااديم -4

 المحلية وتقديم المقت  ات والتصورات القانونية لت وي  أدائها وتعزيز دورها .

إبااداء الاا أي والمشااورة للمجلااس فااي المجاااليل الدسااتوري والقااانوني فيمااا يع سااه رئاايس  -5

 الجمهورية مل قضايا.

 نه إستقاللية وتعزيز السل ة القضائية وتحسيل أدائها لمهامها.دراسة مل ما مل شأ -6

 أي مهام أخ ى تالف بها مل المجلس أو هيئة رئاسته. -7

 اللجنة السياسية والعالقات الخارجية والمغت بيل   وتختص بما يلي :

دراسة ومناقشة القضايا ذات العالقة بالمصلحة الوطنية العليا للبالد وتقديم تصاوراتها إلاى  -1

 المجلس.

المبااادرة إلااى تحلياال وتقياايم أيااة قضااية ماال قضااايا السياسااة الداخليااة والخارجيااة وإقتاا ا   -2

 المعالجات والسياسات العامة للدولة في هذا المجال.

المبادرة في إقت ا  السياسات التي تخدم تعزيز الو دة الوطنية والجبهة الداخلياة وتوساية  -9

 المشارمة الشعبية وتعزيز الديمق اطية.

دراسة وتحليل وتقييم أية قضية مل القضاايا  السياساية الع بياة والدولياة ذات األهمياة فاي  -4

 مجال العالقات الدولية ورصد توجهاتها وإبداء ال أي  ولها.

مساعدة منلمات المجتمة المدني خارجيان في تأدية دورها ومسااعدتها علاى اإلساتفادة مال  -5

 ه المنلمات.تجارب اآلخ يل دون أي مساس بإستقاللية هذ

 بح  ودراسة مل ما يتعل  بالسياسة الخارجية لبالدنا وأنش ة بعثاتنا في الخارج.  -6

دراسة أوسااع المغتا بيل وتقاديم المقت  اات الخاصاة ب عاايتهم وتعزياز صاالتهم باالوطل  -7

 ومعالجة قضاياهم .

متابعة مافة أنش ة وفعاليات المجلس الخارجية والمشارمة مة هيئاة رئاساة المجلاس فاي   -8

وسة اإلطار العام لعالقات المجلس والب وتومو ت ماة المجاالس المماثلاة والمشاارمة فاي 

 تنفيذ فعالياتها.

اإلهتمام باإلقليم الذي يشال اليمل جزءان منه والمسااهمة مال خاالل العالقاات ماة المجاالس  -3

المشااابهة فااي المن قااة علااى تعزيااز العالقااات الثنائيااة فااي مافااة المجااا ت  )السياسااة ـ 

 إلخ ( . …اإلقتصادية ـ التجارية 

المشارمة مة أي جهات  اومية أو أهلياة فاي القياام بفعالياات مشات مة داخلياة أو خارجياة  -10

 بما يحق  أهداف وخ ل المجلس على هذا الصعيد.

 قبل المجلس أو هيئة رئاسته .أي مهام أخ ى تالف بها مل  -11

 اللجنة ا قتصادية   وتختص بما يلي :

دراسااة وتقااويم الخ اال الوطنيااة للدولااة فااي المجااا ت اإلقتصااادية والتجاريااة والنف يااة  -1

 والث وات المعدنية واإلستثمار.



دراسة التحليالت المتعلقاة بمعاد ت النماو اإلقتصاادي فاي الق اعاات اإلنتاجياة والخدمياة  -2

 المعوقات وسبل المعالجات الالزمة . وتحديد

دراسااة وتحلياال وتقياايم أيااة قضااية ماال القضااايا المتعلقااة بنشاااط ماال ماال الق اااع العااام  -9

والمخااتلل والخاااص ومااا تواجهااه هااذه الق اعااات ماال صااعوبات ومعوقااات وتقااديم الاا أي 

والمشورة إلى المجلس بالمعالجاات المناسابة التاي تساهم فاي تعزياز دور هاذه الق اعاات 

 في مسار التنمية   باإلشت اك مة اللجنة المالية .

دراسة وتقاويم السياساات الم تب اة بالخصخصاة وتقاديم الا أي والمشاورة للمجلاس بماا  -4

 يضمل توسية قاعدة الملاية   ونمو ف ص العمل واإلرتقاء بالمنتج ممان ونوعان.

إلشت اك ماة اللجناة دراسة وتقييم أداء السياسات الم تب ة بالق وض وسداد المديونية با -5

 المالية .

دراسة وتقديم مشارية التش يعات والقوانيل اإلقتصادية وإبداء ال أي والمشاورة بشاأنها  -6

. 

تشارك اللجنة اإلقتصادية مة اللجنة المالية في دراساة وتقاويم الخ ال التنموياة والمالياة  -7

 للدولة .

وربى بماا يعازز تحصايل تشت ك اللجنة اإلقتصادية واللجنة المالياة فاي وساة مقت  اات  -8

 اإلي ادات المالية للدولة وت شيد النفقات   ويعزز فاعلية هذه الم سسات .

تشااات ك اللجناااة اإلقتصاااادية واللجناااة المالياااة فاااي المشاااارمة فاااي المااا تم ات والنااادوات  -3

 اإلقتصادية التي تقام في الداخل والخارج .

مة اللجناة المالياة   وتقاديم  دراسة وتحليل وتقويم ظ وف وسياسات اإلستثمار بالتنسي  -10

 تصورات للمجلس لما مل شأنه أن يدعم جهود الدولة لتحسيل مناخ ا ستثمار.

 أي مهام تالف بها مل قبل المجلس أو هيئة رئاسته . -11

 اللجنة الماليـــــــــة   وتختص بما يلي:

ذات  تقااديم الدراسااات والمقت  ااات إلااى المجلااس التااي تساااعد الدولااة فااي جميااة القضااايا -1

ال ابة المالي والنقدي على رسم إست اتيجية التنمية   وتسهم فاي  شاد الجهاود الشاعبية 

 مل أجل المشارمة في البناء والنماء ت سيخان للنهج الديمق اطي.

دراسة وتحليل وتقويم أية قضية مل القضايا المتعلقة بميزانية الدولاة وسياساتها النقدياة  -2

ولة في ت شيد اإلنفاق وتنمية الموارد   وصيانة الماال   بما يساعد على دعم توجهات الد

 العام وماافحة التضخم باإلشت اك مة اللجنة اإلقتصادية .

تقااديم الاا أي والمشااورة إلااى المجلااس فااي اإلتجاهااات العامااة التااي تساااعد علااى تفعياال  -9

الم سساااات المالياااة والمصااا فية واإلهتماااام بساااوق األوراق المالياااة وشااا مات التاااأميل 

سسات التاي تهاتم بجماة األماوال وهيئاات التقاعاد والضامان اإلجتمااعي باإلشات اك والم 

 مة اللجنة اإلقتصادية .



تقاديم الاا أي إلااى المجلااس  ااول السياسااات المالياة والنقديااة وآثارهااا العامااة علااى مجماال  -4

الق اعات اإلقتصادية والتنموية   بما يسهم في رسم وتحقي  إست اتيجيه وطنية وقومياة 

 باإلشت اك مة اللجنة اإلقتصادية . للدولة

ا هتمام بدراسة وتحليل التقاري  الدورية والسنوية والق اعية للجهااز الم مازي لل قاباة  -5

والمحاساابة  ااول األداء الحااالي للميزانيااة العامااة للدولااة   وإقتاا ا  المعالجااات القانونيااة 

 للحفاظ على األموال العامة   ورفة تق ي  بذلك إلى المجلس .

راسة وتقديم الا أي إلاى المجلاس  اول الميزانياات العاماة السانوية للدولاة   ساواءن مال د -6

 ي  ت وي هاا أو مال  يا  اإلعتماادات   أو التبوياب   أو طا ق اإلعاداد أو المخصصاات 

 أو القواعد التي تحام التنفيذ لتلك الميزانيات أو تعل  األم  بتوزيعها م مزيان أو محليان.

 ورة تجاه ت وي  اإلي ادات العامة وت شيد اإلنفاق العام .إبداء ال أي والمش -7

إبداء ال أي والمشورة  ول الق وض المحلية منهاا والخارجياة   وطا ق اإلساتفادة منهاا  -8

 والفوائد المت تبة عليها وت تيبات سدادها .

دراسااااة وتحلياااال التقاااااري  الماليااااة الدوريااااة لتنفيااااذ الميزانيااااات العامااااة والحسااااابات  -3

 وتقديم ال أي إلى المجلس .الختامية 

م اجعااة ودراسااة مشاا وع ميزانيااة المجلااس و ساااباته الدوريااة والختاميااة   وم اجعااة  -10

نتائج عملية الج د السنوي لخزينة المجلاس وممتلااتاه الثابتاة والمنقولاة   ورفاة تق يا  

 بذلك إلى المجلس .

التي تحاام األداء الماالي  ا هتمام بدارسة وت وي  القوانيل المالية والنقدية والمص فية   -11

والنقاادي بهاادف ت ااوي  األداء الفنااي والمااالي والم سسااي بمااا يحقاا  أفضاال مسااتويات 

 األداء.

إبداء الا أي والمشاورة  اول السياساات النقدياة واإلئتمانياة للبناوك العاملاة بالجمهورياة  -12

 وتفعيل أداء هذه الم سسات المختصة   بالتنسي  مة البنك الم مزي.

دارسة أسعار الفائدة المدينة والدائنة وآثارها على مستوى اإلئتماان واإلقا اض ا هتمام ب -19

 والمدخ ات العامة   وميفية توجيهها لخدمة  اإلستثمار الوطني .

 أي مهام تالف بها مل المجلس أو هيئة ال ئاسة  -14

 لجنة السل ة المحلية والخدمات   وتختص بما يلي :

تسهم في رسم اإلسات اتيجيات الوطنياة للدولاة فاي المجاا ت تقديم الدراسات إلى المجلس والتي 

الخدمية ورعاية تج باة السال ة المحلياة ودراساة نشااطها وتقييمهاا وإقتا ا  ت وي هاا وتعزياز 

 دورها في المجا ت التالية :

 أو ن : في مجال السل ة المحلية :

الالم مزياة والمشاارمة الشاعبية دراسة وتقويم تج بة نلام السل ة المحلية القائم على مبدأ  -1

وتقديم التصورات والمقت  ات المتعلقة بت وي  التج بة بماا ينساجم ماة الانهج الاديمق اطي 

وخدمتااه ألهااداف المجتمااة الحاادي  وبمااا يحقاا  تنميااة الااوعي فااي المجتمااة والتوجهااات 

 الديمق اطية والتنموية .



قااة بالساال ة المحليااة والتقساايم إبااداء الاا أي والمشااورة إلااى المجلااس فااي القااوانيل المتعل -2

اإلداري للجمهوريااة وتقااديم الدراسااات التااي تسااتهدف ت ااوي  الو اادات اإلداريااة والمجااالس 

المحليااة بإعتبارهمااا جاازء   يتجاازأ ماال ساال ة الدولااة وبمااا يعاازز ت ساايخ الو اادة الوطنيااة 

علقاة بهاذا والنماء اإلقتصادي واألمل والسالم اإلجتمااعي ودراساة العوامال والمحاددات المت

 الجانب مة م اعاة المعايي  اآلتية :

 المعايي  الساانيـــــــة .-أ

 المعايي  اإلقتصاديـــــة .-ب

 المعايي  اإلجتماعيـــــة .-ج

 المعايي  الجغ افيــــــة .-د

ا شاات اك فااي الماا تم ات الساانوية للمحااافليل والمجااالس المحليااة التااي يتبناهااا مجلاااس  -9

 رة المحلية.الوزراء ووزارة اإلدا

 ثانيان:في مجال الخدمات  :

تقديم المشورة وال أي  ول م اجعة القوانيل واللوائح المنلماة ألعماال الاوزارات الخدمياة  -1

وتقديم المقت  ات الالزمة لت وي ها فاي ساوء المساتجدات وبماا يضامل اإلرتقااء بمساتوى 

لموامباة الت ااور النااوعي للعماال أدائهاا   وتقااديم اآلراء  ااول ت بيقاات نلااام اإلدارة الحديثااه 

 وتوسية صال ياتها .

دراساة وتحليال السياساات والخ ال المتعلقاة بالمياااه والصا ف الصاحي بالتنساي  ماة لجنااة  -2

الزراعااة والمااوارد المائيااة بهاادف دعاام جهااود الحاومااة فااي ت ااوي  هااذه الخاادمات وتنميااة 

زنة منها على المنلاور البعياد الموارد المائية وتقديم التصورات  ول ميفية اإلستفادة المتوا

 وذلك مل خالل :

 المقت  ات والمال لات للسي  ة على الوسة المائي. (أ )

 صاا  مافااة الدراسااات ماال مختلااف المصااادر والجهااات وإسااتخ اج د  تهااا بغاا ض  (ب )

 ت وي  السياسات واإلست اتيجيات والخ ل المتعلقة بالمياه .

اإلسااتهالك وت ااوي  منلومااة  تقااديم الاا بى والمشااورة  ااول إدارة المياااه وت شاايد (ج )

السياسات واإلج اءات والتش يعات الالزماة للتعامال ماة مشاالة الميااه مال مختلاف 

 جوانبها .

تقااديم اآلراء والمقت  ااات لت ااوي  ق اااع الاه باااء فااي مختلااف المناااط  وبمااا يلبااي  اجااات  -9

 خ ل التنمية اإلقتصادية الصناعية منها والزراعية.

 لمواصالت:ثالثان:في مجال النقل وا

تقااديم الاا أي والتصااورات  ااول أوساااع النقاال الباا ي بمختلااف أنواعااه وتقااديم المقت  ااات  -1

لموامبااة الت ااور فااي خدمااة النقاال الباا ي ورفااة مسااتوى مفاءتااه اإلقتصااادية والعماال علااى 

 تشجية الق اع الخاص لالستثمار في ق اع النقل الب ي.

لنقاال الجااوي لموامبااة الت ااور فااي هااذا تقااديم المقت  ااات والمال لااات الهادفااة إلااى ت ااوي  ا -2

 المجال .



تقديم المشورة وال أي لت وي  رفة مفاءة الهيئة العامة لل ي ان المادني واألرصااد وت اوي   -9

 وسائل المال ة الجوية لتأميل سالمة ال ي ان في البالد .

ها مال تقديم المقت  ات والمال لات لت وي  الموانئ البح ية و  مة النقل البح ي بما يمان -4

تقديم الخدمات الض ورية في ت وي  اإلقتصااد الاوطني وتشاجية الق ااع الخااص لإلساتثمار 

 في مافة نشاطات ق اع النقل البح ي .

تقاااديم اآلراء والمقت  اااات  اااول شااا  ال  قاااات ال ئيساااية والف عياااة فاااي مختلاااف منااااط   -5

تماال الحاوماة الجمهورية التي ت مل سالمة الوطل وتحاف  علاى تعزياز الو ادة الوطنياة و

مل توصيل الخدمات الض ورية وتسهيل   ماة الماوطنيل ونقال وتساوي  البضاائة وتسايي  

 وتقديم الخدمات في مجال التنمية.

وساة اآلراء والتصااورات لت اوي  خاادمات الب ياد والباا ق والهااتف وشااباة اإلنت نات لتلبيااة  -6

  اجات ت وي  اإلقتصاد الوطني .

أهليااة فااي القيااام بفعاليااات مشاات مة بمااا يحقاا  أهااداف المشااارمة مااة أي جهااة  اوميااة أو  -7

 المجلس .

 أي مهام أخ ى تالف بها مل المجلس أو هيئة رئاسته . -8

 لجنة اإلصال  اإلداري والتأمينات والتنمية البش ية   وتختص بما يلي :

دراساااة السياساااات والخ ااال والبااا امج المتعلقاااة باإلصاااال  اإلداري وتقاااديم المقت  اااات  -1

والت ااوي  اإلداري وصااو ن إلااى تحقياا  إدارة التنميااة وتصااحيح مسااار الخدمااة للتحاادي  

 المدنية والوظيفة العامة .

دراسة التش يعات المتعلقة بالتنليم اإلداري الاوظيفي والهيالاي ألجهازة الدولاة المختلفاة  -2

وإستخالص عوامل التعث  في قيامها بمهامها وتقديم المقت  ات التي تسهم في ت وي هاا 

 عيل وتحسيل أدائها.وتف

دراسة وم اجعاة سياساات وبا امج التنمياة للماوارد البشا ية وتقاديم اآلراء والمقت  اات  -9

الهادفة إلاى ت اوي  هاذه السياساات والبا امج وتنساي  جهاود جمياة الم سساات المعنياة 

 وتحقي  التاامل في أدوارها.

ل الوظيفاة العاماه إبداء ال أي والمشاورة بشاأن سا ورة ا لتازام بتاااف  الفا ص فاي شاغ -4

علاى المسااتوى المحلاي   وإنهاااء ظاااه ة التوظياف الماازدوج ورباال شاغل الوظااائف وفاا  

 خ ه عامه لتصنيف الوظائف.

إبداء ال أي والمشاورة لتنلايم أسااليب العمال وتبسايل اإلجا اءات مماا يافال قياام أجهازة  -5

فااي التعاماال الدولااة بااأداء خاادماتها وفاا  أدلااه إرشااادية واسااحة تافاال الساا عة والنزاهااة 

 اإلداري داخل األجهزة ومة المواطنيل .

إبااداء الااا أي والمشاااورة بمااا يسااااعد علاااى إيجااااد سياسااة واساااحة وعلمياااه لألجاااور -6 -6

والم تبااات قابلااة للت ااوي  وبمااا يحقاا  اإلسااتق ار الااوظيفي واألرتقاااء بمسااتوى الافاااءة 

 واألداء في م سسات الدولة والمجتمة  .



والبااا امج والخ ااال فاااي المجاااال اإلجتمااااعي وتقاااديم  دراساااة التشااا يعات والسياساااات -7

التصورات والمقت  ات الهادفاة إلاى ت اوي  العمال فاي مجاا ت تأميناات العمال والضامان 

الصاااحي وال عاياااة اإلجتماعياااه وشااامولها للفئاااات المحتاجاااة والمساااتحقة وذلاااك سااامل 

 المقومات األساسية للتنمية البش ية.

تماعي بايل أبنااء المجتماة   وإباداء الا أي والمشاورة دراسة وإقت ا  ت وي  التاافل اإلج -8

بشااأن ماادى فعاليااة باا امج ماافحااة الفقاا  والب الااة والحااد ماال ظاااه ة التسااول فااي إطااار 

ب نااامج اإلصاااال  اإلقتصاااادي وأهاااداف التنميااة اإلقتصاااادية واإلجتماعياااة ودور الق ااااع 

إلسااهام فااي  اال الخاااص واألهلااي والوقااف الخياا ي فااي تنميااة الق اعااات اإلجتماعيااة وا

 مشالة الفق  والب الة .

تقديم المقت  ات لحماية ال فولة وإلتزام مختلف األجهزة والمجتماة بحقاوق ال فال وفقاان  -3

للقانون والقيم الدينية والمواثي  اإلقليمية والدولية التي ت تبل بها بالدنا فاي هاذا المجاال 

. 

على مشاارمة الما أة فاي ساوق  دراسة أوساع الم أة وإبداء ال أي والمشورة بما يساعد -10

العمل وتنمية قدراتها وإدماجها في التنمياة اإلقتصاادية واإلجتماعياة فاي ساوء الضاوابل 

الشاا عية والدينيااة والتقاليااد اإلجتماعيااة    ومااذا تقااديم المقت  ااات بمااا يسااهم فااي وسااة 

 اإلست اتيجية الوطنية في هذا المجال.

لمناساابة للحااد ماال هااذه اللاااه ة ماال خااالل دراسااة ظاا وف الب الااة وتقااديم المقت  ااات ا -11

 تنسي  الجهود في توفي  ف ص العمل للعاطليل وامتصاص العمالة الفائضة.

 أي مهام أخ ى تالف بها مل المجلس أو هيئة رئاسته . -12

 لجنة الدفــــــــاع واألمل   وتختص يما يلي:

األماال وت وي هااا ممااان المتابعااة المسااتم ة لسااي  عمليااة البناااء واإلعااداد لم سسااات الاادفاع و -1

ونوعان وعلى األسس والمبادئ التاي تمانهاا مال األداء الفاعال والنااجح لمهامهاا وواجباتهاا 

فاااي الااادفاع عااال أراساااي الجمهورياااة اليمنياااة والحفااااظ علاااى ساااالمتها و ماياااة الشااا عية 

الدسااتورية وماتساابات الشااعب اليمنااي والتصاادي للنشاااط المعااادي للشااعب وتعزيااز أمنااه 

 . وإستق اره

العمل على بلورة مهامها مال خاالل الدراساات والتقييماات وتقاديم الا أي والمشاورة للقياادة  -2

 السياسية والعسا ية العليا وقيادة مجلس الشورى في  الة طلبها.

 دراسة تنليم  مل السال  في المدن وتقديم المقت  ات الالزمة بشأن ذلك . -9

 هذه اللاه ة .دراسة موسوع التق ة وإقت ا  المعالجات إلنهاء  -4

تشت ك اللجنة في اإلجتماعات والندوات والم تم ات التي ينلمها مجلس الشاورى وتسااهم  -5

 في اإلعداد لها مة م سسات الدولة المعنية .

 تشت ك اللجنة في الم تم ات السنوية التي تعقدها القوات المسلحة واألمل . -6

 أي مهام تالف بها مل المجلس أو هيئة رئاسته . -7

 الت بية والتعليـــم والبح  العلمي   وتختـــــص بما يلي :لجنة 



م اجعااة التشاا يعات واللااوائح والسياسااات المتعلقااة بت ااوي  وتفعياال العمليااة الت بويااة  -1

 والتعليمية.

تقااديم الدراسااات إلااى المجلااس بمااا يسااهم فااي رساام ا ساات اتيجية الوطنيااة فااي مجااا ت  -2

على تقويم السياساات التعليمياة بماا يخادم أهاداف الت بية والتعليم والبح  العلمي والعمل 

 التنمية  .

تقديم الدراسات والتصورات التاي تساتهدف ت اوي  العملياة الت بوياة والتعليمياة والبحا   -9

 العلمي بما يخدم أهداف وتوجهات خ ل التنمية الشاملة .

والتقناي تقديم اآلراء والمقت  ات التي تستهدف تحسايل وت اوي  التعلايم الفناي والمهناي  -4

 بهدف تغ ية سوق العمل ومت لبات التنمية .

دراسة سياسات وإست اتيجيات التعليم العالي والبح  العلمي بهدف ت وي  وتحسايل أداء  -5

 الجامعات اليمنية ومخ جاتها األماديمية الم لوبة لخ ل التنمية .

وإ تياجااات وسااة المقت  ااات الالزمااة لإليفاااد ورب ااه بالسياسااة التعليميااة وبمت لبااات  -6

 التنمية في البالد.

تقااويم وسااة التعلاايم األهلااي فااي مختلااف الم ا اال الدراسااية وتقااديم اآلراء والمقت  ااات  -7

 لتحسينه ورب ه بخ ل التنمية اإلقتصادية .

تقديم التصورات الخاصة بتفعيل نشاط محو األمية وتعليم الابار لما لهذا األم  مل أهمياة  -8

 ماعية واإلقتصادية والسياسية .بالغة في مختلف النوا ي اإلجت

رفااة المقت  ااات واآلراء  ااول أهميااة التوسااة فااي باا امج تعلاايم الماا أة وت ااوي  مجااا ت  -3

التدريب والتخصص بهدف تماينها مل أداء دورها في ت بية األس ة والتنمية اإلجتماعية 

 والمشارمة في الحياة بوعي وفهم .

 رئاسته .أي مهام أخ ى تالف بها مل المجلس أو هيئة  -10

 لجنة اإلعالم والثقافة والشباب وال ياسة   وتختــــص بما يلي :

تقاااديم الدراساااات والمقت  اااات التاااي تسااااعد الدولاااة علاااى ت اااوي  إسااات اتيجيتها ورسااام  -1

سياساتها العامة في مجاال اإلعاالم والثقافاة والشاباب وال ياساة وربال ذلاك ملاه بتحقيا  

 األهداف والغايات الوطنية والقومية.

بااااداء المقت  ااااات واآلراء المتعلقااااة بت ااااوي  عماااال الم سسااااات اإلعالميااااة والثقافيااااة إ -2

والم سسات الشبابية وال ياسية وتحقي  أهداف خ ال اإلصاال  والت اوي  المتعلقاة بهاا 

والعمل على تحديثها .. وإتسااع ن ااق م دودهاا علاى مال المساتويات ومال خاالل التقيايم 

 تها .المستم  للسياسات المنفذة وت بيقا

إبداء ال أي والمشورة  ول مل ما يحق  رعاية الدولة للصحافة وت وي  العمال الصاحفي  -9

والتش يعات واللوائح المنلمة له وتشاجية قياام الم سساات الصاحفية الخاصاة الملتزماة 

 بالح ية والمس ولية على  د سواء والمساهمة في بناء المجتمة اليمني الحدي .

سية األساساية اإلعالمياة والثقافياة وقضاايا ال فولاة وقضاايا دراسة مافة القضايا والموا -4

 الشباب وال ياسة التي تحال إلى اللجنة وإقت ا  سبل معالجتها .



دراساة أوسااع وأسالوب أداء اإلعاالم ال سامي وتقاديم التصاورات والمقت  اات المتعلقاة  -5

ٍة وت اوٍر بت وي ه وتحسايل أدائاه ومفالاة انساجامه ماة مال ماا يساتجد مال تقنياٍة وب مجا

علاااى الصااااعيد الع باااي والعااااالمي   والت اااوي  المسااااتم  للخ ااااب اإلعالمااااي المقاااا وء 

 والمسموع والم ئي واإلهتمام باإلعالم اإللات وني .

القياااام بم اجعاااة التشااا يعات واألنلماااة واللاااوائح المتعلقاااة بااااإلعالم والثقافاااة والشاااباب  -6

 في جوانب القصور.وال ياسة في سوء الحاجة وبهدف التنقيح والت وي  وتال

تقااديم المقت  ااات المتعلقااة ب عايااة وتشااجية المباادعيل والعنايااة بالمواهااب الواعاادة فااي  -7

 المجال اإلبداعي الثقافي واإلعالمي وال ياسي واإلهتمام بالفنون والفلالور الشعبي.

تقاديم الا أي والمشااورة  اول إهتمااام أجهازة اإلعااالم ال سامية والخاصااة إلبا از المبااادئ  -8

والثوابت الوطنية التاي تقاوم عليهاا سياساة بالدناا الخارجياة وبخاصاة عالقاتهاا ماة دول 

 الجوار واألق ار الشقيقة والصديقة .

إقتاا ا  ت ااوي  الباا امج الهادفااة لموامبااة اإلعااالم لعمليااة بناااء الدولااة اليمنيااة الحديثااة  -3

ساة الديمق اطياة وت سيخ دولة النلام والقانون وإجالء الصورة الواساحة لحقيقاة الممار

 الماثلة ومنجزات الخ ل اإلنمائية النافذة .

تقااديم الدراسااات والاا أي والمشااورة  ااول تعزيااز اإلهتمااام بتوثياا  تاااريخ الثااورة اليمنيااة  -10

وبمااا يساااعد الجهااات ذات العالقااة علااى نشاا  الشااهادات المتعلقااة بهااا وتع يااف األجيااال 

النلااام الجمهااوري فااي البناااء  الجدياادة بتاااريخ ثورتهم وتضااحيات شااعبهم   ومااا  ققااه

 والتنمية مجزء   يتجزأ مل اإلهتمام بالتاريخ اليمني وت اثنا الحضاري .

القيام بالدراسة لواقة اآلثار في بالدنا والمخ وطات بهدف تقاديم الا أي والمشاورة  اول  -11

ت وي  ب امج البح  والتنقيب عال اآلثاار والحفااظ عليهاا والعناياة بالمخ وطاات والعمال 

 ى إعادة تحقيقها ونش ها .عل

 أي مهام أخ ى تالف بها مل قبل المجلس أو هيئة رئاسته. -12

 لجنـــة الزراعــة واألسمــــاك والمــوارد المائية   وتختص بما يلي :

تقديم ال أي والمشورة إلى المجلس والتي تسهم في رسام سياساة زراعياة وساماية ومائياة  -1

الحيواني وإستغالل الث وة السماية والحفاظ علاى الميااه للدولة في مجا ت اإلنتاج النباتي و

مماا ياا دي إلاى تقلياال الفجاوة الغذائيااة وزياادة قيمااة الصاادرات وتحقياا  التنمياة المسااتدامة 

 وبالمشارمة الشعبية.

تقاااديم الااا أي والمشاااورة  اااول أوسااااع ق اعاااات الزراعاااة واألساااماك والثااا وة الحيوانياااة  -2

الهادفااة إلااى زيااادة وتحساايل اإلنتاااج ال أسااي واألفقااي  والوسااة المااائي وتقااديم المقت  ااات

 واإلستغالل األمثل للث وة السماية.



دراساااة نلاااام التساااوي  القاااائم لمحاصااايل ومنتجاااات الق ااااع الزراعاااي والساااماي وتقاااديم  -9

المقت  ااات الهادفااة إلاااى إسااتامال البنياااة التحتيااة لتسااوي  وتصااادي  المنتجااات الزراعياااة 

 الفائض وتص يف اإلنتاج وزيادة الدخل القومي. والسماية بما يضمل إمتصاص

دراسااة أوساااع المااوارد المائيااة وتقااديم المقت  ااات  ااول ميفيااة ت شاايد اإلسااتخدام وتنميااة  -4

 وزيادة وسائل ومصادر التعويض مل الحواجز والسدود و ي  ذلك.

حوافز تقديم الدراسات ألوساع الح مة التعاونية الزراعية والساماية وتقاديم المقت  اات باال -5

 والتشجية لتفعيلها وتنميتها وتوسية وتقويم قاعدتها.

وسااة المقت  ااات  ااول اإلسااتغالل األمثاال للشااواطئ والجاازر اليمنيااة وبمااا يضاامل ال قابااة  -6

الجياادة للدولااة علااى تجنااب ا صاا ياد الجااائ  وعاادم إ تاااار أي نااوع ماال األسااماك واأل ياااء 

 البح ية مل قبل الش مات العاملة.

ك التسليف وصنادي  التمويل الزراعاي والساماي وتقاديم المقت  اات التاي دراسة أوساع بن -7

تهاادف إلااى زيااادة دورهااا وتفعياال نشاااطها وتيسااي  وتبساايل إج اءاتهااا وصااو ن إلااى وسااة 

 سياسة واسحة لإلئتمان واإلق اض الزراعي والسماي.

التنميااة دراسااة أوساااع التنميااة ال يفيااة وتقااديم اآلراء والمقت  ااات الهادفااة إلااى تحقياا   -8

ال يفية المستدامة بماا يضامل إشا اك الجهاد الشاعبي والتعااوني والعمال علاى تنمياة الما أة 

 ال يفية وتشجية ساان ال يف على البقاء فيه دون الهج ة إلى المدن.

تقااديم دراسااات  ااول بعااض التشاا يعات والقااوانيل النافااذة فااي مجااا ت الزراعااة واألسااماك  -3

  اات بت وي هاا بماا يضامل تفعيال دورهاا فاي عملياة التنمياة والموارد المائية وتقديم المقت

 الزراعية والسماية   وعدم إ تاار األص ياد ألي نوع مل األسماك.

 أي مهام أخ ى تالف بها مل المجلس أو هيئة رئاسته . -10

 لجنة  قوق اإلنسان والح يات العامة والمجتمة المدني   وتختص بما يلي :

 والح يات العامة :في مجال  قوق اإلنسان  (أ )

رعاية  قوق اإلنسان والح يات العامة وتقاديم الا أي والمشاورة  اول تعزياز هاذه الحقاوق  -1

 والح يات.

م اجعة وتوثي   قوق اإلنساان التاي ناص عليهاا الدساتور والقاوانيل النافاذة وإباداء الا أي  -2

والنقابيااة فيمااا يتعلاا  بت بيقهااا وماادى اإللتاازام بهااا ماال قباال األجهاازة ال ساامية والشااعبية 

 والق اع الخاص و ي ها.

إبداء ال أي والمشورة إلى الجهات المختصاة فاي الدولاة بهادف تفعيال التشا يعات المتصالة  -9

بالحقوق والح يات والمساهمة في تقديم المعالجات لإلخاتال ت التاي قاد تااون موجاودة فاي 

الما أة فاي الحيااة  تلك القوانيل وت بيقها واإلهتمام بحقوق الم أة وال فال وتعزياز مسااهمة

 العامة.



المساااهمة مااة اللجااان المعنيااة فااي المجلااس بتقااديم المقت  ااات إلااى المجلااس بالسياسااات  -4

الصاائبة فيمااا يتعلاا  ب عايااة منلمااات المجتمااة الماادني وت ااوي  أوساااعها وساامان توسااية 

 وتعزيز الممارسات الديمق اطية دون المساس بإستقالليتها و  يتها.

يااة واإلقليميااة فااي مجااال  قااوق اإلنسااان والح يااات العامااة وتحليلهااا رصااد التوجهااات الدول -5

 وتقديم ال أي بشأنها.

م اجعااة التقاااري  الدوليااة واإلقليميااة التااي تت اا ق إلااى وسااة  قااوق اإلنسااان فااي الاايمل  -6

 وتقييمها وتقديم ال أي بشأنها.

الاايمل إلااى دراسااة المواثياا  الدوليااة المتعلقااة بحقااوق اإلنسااان وتقااديم الاا أي بشااأن  اجااة  -7

 اإلنضمام إليها.

 في مجال م سسات المجتمة المدني )المنلمات  ي  الحاومية(: (ب )

رعاية م سسات المجتمة المدني وتفعيل دورها وتقديم الا أي بشاأن تاذليل الصاعوبات التاي  -1

 تعت ض اس العها بمهامها.

والمسااهمة فاي تقديم ال أي بشأن التش يعات المتصلة بالمنلماات  يا  الحاومياة وتفعيلهاا  -2

 ت وي ها .

رصد التوجهات الدولية واإلقليمياة والمحلياة فاي مجاال المنلماات  يا  الحاومياة وتحليلهاا  -9

 وتقديم ال أي بشأنها.

تقديم ال أي بشأن المواثيا  الدولياة المتعلقاة بالمنلماات  يا  الحاومياة و اجاة الايمل إلاى  -4

 اإلنضمام إليها.

واإلقليمية المعنية بالمنلمات  يا  الحاومياة فاي الايمل توطيد العالقة مة المنلمات الدولية  -5

 وتبادل ال أي والخب ات معها.

المشارمة في اإلجتماعاات والنادوات والما تم ات المحلياة واإلقليمياة والدولياة  اول وساة  -6

 وأنش ة المنلمات  ي  الحاومية والح يات العامة.

 أي مهام أخ ى تالف بها مل المجلس أو هيئة رئاسته. -7

 الصحـــــــــــــة والساان   وتختص بما يلي : لجنة

دراسة وثيقة اسات اتيجية وزارة الصاحة إلصاال  الق ااع الصاحي وتقاديم توصاياتها إلاى  -1

 المجلس بهدف دعم الحاومة لتنفيذ عناص  اإلست اتيجية .

 ا  الحاومااة علااى تاوفي  ووسااة قاعاادة بياناات معلومااات وخارطااة صاحيحه قباال القيااام  -2

 رية والب امج الخاصة بالمجا ت الصحية وقائيان وعالجيان.بتنفيذ المشا

دراساة ت اوي  با امج ماافحااة األوبئاة واألما اض المعدياة و ياا  المعدياة وسابل الوقايااة  -9

 منها .

 دراسة وتقويم ب امج الصحة اإلنجابية وتنليم األس ة . -4

 دراسة ب امج للحد مل النمو السااني واقت ا  المعالجات لذلك . -5



امج ال عايااة الصااحية بااال مسااتوياتها وتقااويم عدالااة توزيعهااا علااى مسااتوى دراسااة باا  -6

الجمهورية وبجودة مقبولة للمستهلك مة الت مياز علاى إع ااء األولوياة لبا امج ال عاياة 

 الصحية األولية .

 دراسة مش وع ب نامج التأميل الصحي ورفة المقت  ات إلى المجلس . -7

 يض الفني العام والتخصصي المستم  مل  يا  دراسة وتقييم وسة التعليم ال بي والتم -8

 الجودة ومستوى ا تياجات ال عاية الصحية لمختلف محافلات الجمهورية .

 اا  الجهااات المختصااة للعماال علااى تااوفي  قاعاادة بيانااات ومعلومااات السااالمة الغذائيااة  -3

 والدوائية والايماوية  وإقت ا  اآللية الضامنة لذلك.

ماااا يتعلااا  بإنشااااء الم افااا  الصاااحية ذات اإلمااناااات إعاااداد التصاااورات والدراساااات في -10

والافاءات العالية والمتخصصة وذلك بغ ض الحد مل سف  المواطنيل للعالج في الخاارج 

 وتوفي  العمالت الصعبة التي تستنـزف الخزينة العامة.

 أي مهام أخ ى تالف بها مل المجلس أو هيئة رئاسته . -11

 يلي :لجنة البيئة والسيا ة   وتختص بما 

تقديم الدراسات والمقت  ات إلى المجلس في مجال البيئة بما يساعد الجهات ذات العالقاة  -1

علاى ميفياة المحافلاة علاى ماوناتهاا وخواصاها وتوازنهاا ال بيعاي ومناة التلاوث البيئاي 

والحد منه و سل إستخدام الموارد ال بيعية المتجددة و ي  المتجددة بماا يضامل ساالمة 

وإستغاللها والحفاظ على إستم ار قدرتها اإلنتاجية لمصالحة المجتماة  اسا ان إستعمالها 

 ومستقبالن.

دراسة وتقويم مادى تنفياذ إسات اتيجية وخ ال وبا امج الدولاة فاي  ماياة البيئاة و ماياة  -2

 المحميات ال بيعية والتخلص مل المخلفات والنفايات الخ  ة .

وياة المختلفاة بهادف لفات نلا  الجهاات ذات دراسة وتقيايم اآلثاار البيئياة للمشاارية التنم -9

العالقااة لوسااة الضااوابل الضاا ورية لهااذه المشااارية والااتخلص ماال مخاط هااا بصااورة 

نهائيه خالل فت ة زمنية محددة مة إش اك المجتماة والمجاالس المحلياة فاي الحفااظ علاى 

 البيئة ونلافتها والعمل على تجميلها .

لتاي مال شاأنها المحافلاة علاى نلافاة البيئاة المساهمة في وسة الدراسات والتصورات ا -4

 ووسة المقت  ات الخاصة بتجميل المدن ال ئيسية والثانوية.

 دراسة وتقديم المقت  ات الافيلة بت وي  وتنشيل السيا ة في البالد  . -5

القيام بالدراسات الخاصاة بتنلايم النشااط السايا ي بمختلاف تاويناتاه وأنواعاه بماا يتفا   -6

 ة موظيفاااة إقتصاااادية وثقافياااة وإعالمياااة وت اااوي  الصاااناعات وأصاااول صاااناعة السااايا

 الح فية والمشغو ت اليدوية ووسة الب امج للحفاظ عليها وتنميتها.

م اجعااة القااوانيل واللااوائح التنليميااة فااي مجااالي  مايااة البيئااة واإلسااتثمار والتاا ويج  -7

ال أداء الم س سأ ساات الق اعياة السيا ي وتقديم المقت  ات إلى المجلس بماا يعازز مال  ة

 وت وي  التش يعات المنلمة لذلك موامبة للت ورات العالمية .



المشارمة مة الجهاات المختصاة فاي عقاد النادوات العلمياة و لقاات النقااو والما تم ات  -8

التي تعني بحماية البيئة وتنمية السايا ة فاي الجمهورياة وخلا  رأي عاام بأهمياة  ماياة 

لك مل خالل الوسائل اإلعالمية المختلفاة الصاحافة ـ البيئة ومورد السيا ة اإلقتصادي وذ

 اإلذاعة ـ التلفزيون 

تنمية التعاون في مجال  ماية البيئة وتشجية اإلستثمار السايا ي ماة اللجاان والمجاالس  -3

 المثيلة في الدول الشقيقة والصديقة والمنلمات اإلقليمية والدولية .

ئيس أو المجلاس بالتعااون ماة اللجاان ذات إبداء ال أي والمشورة فيما يحال إليها مل الا  -10

 العالقة.

 أي مهام أخ ى تالف بها مل المجلس أو هيئة رئاسته . -11

(: توافي هيئة رئاسة المجلس اللجان بالتقاري  والبيانات والمعلومات الواردة إليها مل 49مادة )

بصورة الجهاز الم مزي لل قابة والمحاسبة أو مل الحاومة ومافة أجهزتها وم سساتها 

دورية أو تلك التي ت فة إليها مل لجنة مل لجان المجلس وذلك عل نشاط األجهزة 

 التنفيذية بمختلف مستوياتها بهدف تحليلها وتقديم تقاري  عنها إلى المجلس .

(: تضة مل لجنة مل اللجان الدائمة للمجلس ب نامج عمل سنوي لها يقدم الى هيئة ال ئاسة 44مادة )

ة ب امج اللجان وتنسيقها في ب نامج عمل سنوي للمجلس وفي سوء التي تتولى دراس

ذلك تضة مل لجنة في بداية مل دورة مل دورات إنعقاد المجلس ب نامج عمل يتضمل 

األولويات والمهام الموملة إليها ومواعيد إجتماعاتها خالل تلك الدورة وع ض ذلك على 

 هيئة رئاسة المجلس.

ل لجان المجلس الدائمة جلسات دوريه منتلمة بحسب ما تحدده الالئحة ( : تعقد مل لجنة م45مادة )

التنليمية   مما تعقد اللجان اجتماعات استثنائية بدعوة مل رئيس المجلس أو ب لب مل 

ثل  أعضائها وتاون دعوة اللجنة قبل موعد عقد جلساتها بأربة وعش يل ساعة على 

فقان به المش وعات واألوراق موسوع األقل ويخ   األعضاء بجدول أعمال اللجنة م 

 البح  .

(: تقوم اللجان الدائمة بعقد جلساتها أثناء إنعقاد جلسات المجلس إلنجاز ما لديها مل أعمال 46مادة )

و  يحول تأجيل أو رفة المجلس لجلساته دون إنعقاد اللجان وذلك تمهيدان لع ض ما 

ول ئيس المجلس أو رئيس اللجنة أن أنجزته مل أعمال على المجلس عند أول إجتماع   

 يدعو اللجنة لإلجتماع فيما بيل أدوار اإلنعقاد إذا أقتضى الحال ذلك.

(: لال لجنة عند بح  الموسوع المع وض عليها أن تحيله إلى عضو أو أمث  مل أعضائها 47مادة )

 أو إلى لجنة ف عية لدراسته وتقديم تق ي  عنه إلى اللجنة األصلية.

: للجان التي تشت ك في بح  موسوع وا د أن تعقد إجتماعان مشت مان بينها وفي هذه الحالة (48مادة )

تاون ال ئاسة ومنصب المق ر ألمب  ال بساء والمق ريل سنان ويجب لصحة اإلجتماع 

المشت ك  ضور أ لبية أعضاء مل لجنة على  ده على األقل   و  تاون الق ارات 

 عضاء الحاس يل.صحيحة إ  بموافقة أ لبية األ

(:   ياون إنعقاد جلسات اللجان صحيحان إ  بحضور أ لبية أعضائها وتتخذ توصياتها 43مادة )

باأل لبية الم لقة للحاس يل   وإذا تساوت األصوات  ول الموسوع المع وض ي جح 



 الجانب الذي فيه ال ئيس   و  يجوز ألعضاء اللجنة المناقشة في المجلس للتق ي  المقدم

مل لجنتهم إ  إذا مان على سبيل التوسيح والبيان ويستثنى مل ذلك مل سب  له التحف  

عند دراسة الموسوع في اللجنة   ولال عضو مل أعضاء المجلس  ضور جلسات اللجان 

 التي ليس عضوان فيها وله    المناقشة وإبداء رأيه في اللجنة وليس له    التصويت.

مل جلسات اللجان محض  تدون فيه أسماء األعضاء الحاس يل (: يح ر لال جلسة 50مادة )

والغائبيل وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقعه سا تي  اللجنة ومق رها 

 ورئيسها.

(: في  الة عدم إمتمال النصاب الالزم لعقد إجتماعات اللجان ي جل اإلجتماع إلى اليوم التالي 51مادة )

المعنية بإبالغ األعضاء بموعد اإلجتماع الجديد وإذا لم على أن تقوم سا تارية اللجنة 

يتوف  النصاب في اليوم التالي ياون اإلجتماع صحيحان بمل  ض  مل أعضائها ملجنة 

مصغ ة وتع ض ما توصلت إليه مل ق ارات على اللجنة األصلية و  تاون ق ارات أي 

ذر توف  النصاب الم لوب لجنة صحيحة إ  بموافقة أ لبية األعضاء الحاس يل وإذا تع

إلتخاذ الق ار خالل ثالث جلسات متتالية مبل  بها جاز للجنة المصغ ة تقديم تق ي ها إلى 

 المجلس.

( : عند بدء مل دورة إنعقاد عادي تستأنف اللجان بح  المواسية القائمة لديها مل تلقاء 52مادة )

الخاصة بالمواسية واإلقت ا ات التي نفسها دون  اجة إلى إ الة جديدة ... أما التقاري  

بدأ المجلس النل  فيها في دور إنعقاد ساب  فيستأنف المجلس نل ها بالحالة التي مانت 

 عليها.

(:  يجوز للمجلس إعادة النل  في تشايل اللجان الدائمة بعد م ور سنتيل مل تشايلها في 59مادة )

 لة إليها.سوء نشاط مل لجنة والخ ل المق ة والمواسية المحا

يعتب  مستقيالن مل عضوية اللجنة مل عضو تغيب عل  ضور خمسة إجتماعات متتالية  -(: أ 54مادة )

أو عش ة إجتماعات  ي  متتالية بدون عذر مقبول وذلك خالل دورة إنعقاد المجلس 

 وعلى اللجنة إبالغ هيئة رئاسة المجلس بغياب العضو لتقوم بت شيح بديل عنه.

و عاال إجتماعااات اللجنااة الخاصاااة ثالثااة إجتماعااات تبلاا  هيئااة رئاساااة إذا  اااب عضاا -ب 

 المجلس  ستبداله بعضو آخ  في هذه اللجنة.

  يجوز لغي  اللجان المشت مة والخاصة أن تعقد إجتماعاتها في الفتا ة الصابا ية خاالل  -ج 

 إنعقاد جلسات المجلس .

ب أعضاء اللجان   وإذا تبيل مل خالل  واف  على هيئة ال ئاسة أن تتابة  ضور و يا -(: أ 55مادة )

( وجب على هيئة  54الحضور تجاوز عضو أو أمث  للحد المنصوص عليه في المادة)

 ال ئاسة ت شيح البديل وتقديمه إلى المجلس لإلق ار.

إذا تبيل لهيئة ال ئاسة أن لجنة ما لم ت د المهام المناطه بهاا وفقاان أل ااام هاذا القاانون   -ب 

لااى الهيئااة بحاا  األسااباب أو ن وإذا تعااذر تفعليهااا .. فااإن علااى الهيئااة ت شاايح وجااب ع

 أعضاء آخ يل لهذه اللجنة وع ض أسمائهم على المجلس لإلق ار.

( : تحدد الالئحة المالية بدل جلسات عل مل جلسة عمل ألعضاء اللجان وسا تارياتها  56مادة )

 وسوابل استحقاقها .



جلس أن ت لب عب  هيئة ال ئاسة مل الوزارات والمصالح والم سسات للجان الم -(: أ 57مادة )

العامة والمختل ة البيانات والمستندات التي ت اها  زمة لدراسة موسوع مع وض 

 عليها وعلى هذه األجهزة تقديم البيانات والمستندات الم لوبة.

ص بالموساوع يجوز للجان المجلس أن ت لب عب  هيئة ال ئاساة  ضاور الاوزي  المخات -ب 

المعاا وض أمامهااا أو ماال يمثلااه أو ربساااء األجهاازة الم مزيااة والهيئااات والم سسااات 

العامة والو دات ا قتصادية التابعة لها و ي هم مل القائميل على إدارة ق اعات عاماة 

أو مختل ااااة ماااال نشاااااط المجتمااااة وعلااااى الم لااااوب  ضااااورهم أن ياااازودوا اللجااااان 

د اللجان علاى أداء اختصاصااتها   و  يااون لهام  ا  باإليضا ات والبيانات التي تساع

التصويت وإنما تثبت آرائهم في محض  الجلسة ويتضمنها التق ي  الذي سايع ض علاى 

 المجلس .

 في  الة عدم ا ستجابة ي فة الموسوع لهيئة ال ئاسة لمخاطبة رئيس الحاومة بذلك. -ج 

يحتاجاه مال معلوماات لتساهيل أعمالاه وعلاى  (: للمجلس أن ي لب مال األجهازة ال سامية ماا58مادة )

 هذه الجهات تزويد المجلس بالمعلومات الم لوبة.

 الباب ال ابة

 ســي  عمل المجلس

 الفصل األول

 إجتماعات المجلس

( : يعقد مجلس الشورى أو ل إجتماع له خالل عش ة أيام على األمث  مل تاريخ تعيينه بناءن 53مادة )

 . على دعوة رئيس الجمهورية

( : يشت ط لصحة اجتماعات مجلس الشورى  ضور أمث  مل نصف أعضائه وتصدر 60مادة )

الق ارات باأل لبية الم لقة لألعضاء الحاس يل وعند تساوي األصوات يعتب  موسوع 

المداولة م فوسان في نفس الدورة وتاون له أولوية الع ض على المجلس في  الة 

 تقديمه في دورة إنعقاد أخ ى.

( : يعقد المجلس جلساته لمـدة أسبوع على األقل مل مل شه  وله أن يعدل ذلك مل ما دعت 61) مادة

 الحاجة.

( :    يجوز أن يحض  الجلسة أ د مل  ي  األعضاء إ  مل ي خص لهم المجلس بذلك مل 62مادة )

موظفي المجلس أو خب ائه   وللمجلس أن يق ر تدويل محض  الجلسة أو إذاعة ق اراتها 

وتعود الجلسة علنية بق ار مل المجلس إذا زال سبب إنعقادها س يان   ويتولى تح ي  

محض  الجلسة مل تختاره هيئة رئاسة المجلس  ويحف  هذا المحض  بمع فة هيئة 

ال ئاسة   و  يجوز لغي  األعضاء أو مل ص   لهم بالحضور اإلطالع عليه   وللمجلس 

   أو بعضه .في أي وقت أن يق ر  نش  هذا المحض

 الفصل الثاني

 المحافلة على النلام في المجلس



لمجلس الشورى و ده    المحافلة على النلام واألمل داخل أبنية المجلس ويتولى  -( : أ 69مادة)

ذلك رئيس المجلس أو مل ينوبه في إدارة الجلسات عل ط ي    س خاص يأتم ون 

 بأم ه.

س أو اإلستق ار علاى مق باة مال أبواباه إ  ب لاب   يجوز ألية قوة مسلحة دخول المجل -ب 

 مل رئيس المجلس ويحل   مل األسلحة النارية داخل قاعة المجلس وسا تـه .

( :   يجوز لغي  األعضاء الدخول إلى قاعة المجلس ألي سبب مان أثناء جلسات المجلس 64مادة )

السا تارية والفنييل عدا الوزراء ونوابهم أو ممثلي الحاومة أو المالفيل بأعمال 

والخدمات الذيل يحملون ب اقات دخول القاعة   و  يجوز لغي  مل ذم وا الدخول إلى 

أروقة المجلس وش فاته إ   بتص يح يمنح مل هيئة ال ئاسة وفقان للقواعد واإلج اءات 

المنلمة لذلك   ويجب على مل رخص لهم بالدخول م اعاة النلام العام  لجلسات المجلس 

. 

 الفصل الثال 

 نلام العمل في الجلسات

تع ض على األعضاء قبل إفتتا  الجلسة بنصف ساعة قائمة بأسمائهم  يوقعون  -( : أ 65مادة )

 عليها عند  ضورهم ومذا المحض  التق ي ي للجلسة السابقة.

 يوزع جدول عمل مل جلسة في اليوم الساب  لها  -ب 

محض  التق ي ي عل جلسة المجلس السابقة   ثم ال سائل (: عند افتتا  الجلسة يتلى ال66مادة )

الموجهة إلى مجلس الشورى مل رئيس الجمهورية  أو رئيس الحاومة أو الهيئات 

 المماثلة الخارجية أو أي موسوع أخ  ت ى هيئة ال ئاسة ع سه على المجلس .

المعنيون أو مندوبو ( : تسجل طلبات الاالم بحسب ت تيب تقديمها و  يتقيد الوزراء 67مادة )

الحاومة  بهذا الت تيب ومذلك ربساء اللجان والمق رون خالل المناقشة في الموسوعات 

الصادرة عل لجانهم و  يقبل طلب الاالم في موسوع محال إلى إ دى اللجان إ  بعد تقديم 

 تق ي ها .

التسجيل لدى هيئة رئاسة ( : يأذن ال ئيس بالاالم لألعضاء المسجلة أسمابهم  سب أولوية 68مادة )

المجلس ثم األعضاء الذيل ي لبون الاالم أثناء الجلسة وذلك مله بحسب ت تيب طلباتهم 

 مة م اعاة عدم الخ وج عل الموسوع الم  و  للمناقشة.

( :   يجوز ألي عضو أن يتحدث بغي  إذن مل رئيس المجلس   و  يجوز ألي عضو أن 63مادة )

 د أمث  مل م ه إ  بأذن مل رئيس المجلس وأن   يتجاوز يتحدث في الموسوع الوا

 ( دقائ .5 ديثه في الم ة الثانية أمث  مل )

 ( : ي ذن دائمان بالاالم  في األ وال اآلتية :70مادة )

  توجيه النل  إلى م اعاة أ اام الدستور وهذا القانون مة ذم  الانص الدساتوري وناص

 القانون 

 . طلب التأجيل 

  واقعة مدعى بها .تصحيح 



 .ال د على قول يمس شخص طالب الاالم 

ولهااذه ال لبااات بت تيبهااا المااذمور أولويااة علااى الموسااوع األصاالي ويت تااب عليهااا وقااف 

المناقشة فيه  تى يصدر ق ار المجلس بشأنها   و  يجوز في  ي  الحالة األولاى أن يا ذن 

 بالاالم قبل أن يتم المتالم أقواله.

يجوز أل د مقاطعة المتالم   مما   يجوز للمتالم إستعمال عبارات  ي   ئقة أو فيها ( :   71مادة )

مساس  با امة األشخاص أو الهيئات أو إس ار بالمصلحة العليا للبالد أو أن يحدث أم ان 

 مخالن بالنلام فإذا أرتاب العضو شيئان مل ذلك لفت ال ئيس نل ه.

ويتحدث ربساء اللجان والمق رون فيما يتعل  بتقاري هم مل  ( : يتحدث المتالم مل ماانه72مادة )

على المنب  مالم ي لب ال ئيس  ي  ذلك   و  يجوز للمتالم أن يوجه مالمه لغي  ال ئيس 

أو هيئة المجلس .. ويجب على المتالم أن   يا ر أقواله و  أقوال  ي ه وأن   يخ ج عل 

نل ه إلى ذلك في أي لحله أثناء مالمه مما الموسوع الم  و  ولل ئيس و ده أن يلفت 

يجوز لل ئيس أن يوجه نل  المتالم إلى أن رأيه قد وسح وسو ان مافيان وأن   محل 

إلست ساله في الاالم فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نل ه م ة أخ ى مة إثباث ذلك في 

ي الجلسة ذاتها المحض  فإذا لفت ال ئيس نل  المتالم ثم عاد إلى ما يوجب لفت نل ه ف

 فلل ئيس    إنذار المتالم.

( : للمجلس أن يوقة على العضو الذي يخل بالنلام أو   يمتثل لق ار رئيس المجلس إ دى 79مادة )

 الجزاءات اآلتية :

 .لفت النل  واإلنذار 

 . منة العضو مل النقاو بقية الجلسة 

 ة أعمال الجلسة .اإلخ اج مل قاعة اإلجتماع مة الح مان مل اإلشت اك في بقي 

( :  إذا أختل النلام ولم يتمال رئيس المجلس مل السي  ة عليه وسب ه أعلل عزمه على 74مادة )

وقف الجلسة فإذا لم يعد النلام جاز لـه وقفها لمدة   تزيد على نصف ساعة فإذا أستم  

الجلسة اإلخالل بالنلام بعد إعادة الجلسة جاز لل ئيس تأجيل اإلجتماع وإعالن موعد 

 القادمة.

( : لعش ة مل أعضاء المجلس ول ئيس أو مق ر اللجنة المختصة أو ممثل الحاومة    75مادة )

 طلب تأجيل المناقشة أو التصويت  ول موسوع مع وض على المجلس .

( : يتم مناقشة وإق ار جدول األعمال في بداية مل دورة انعقاد وذلك للمواسية التي قد 76مادة )

زة لدى سا تارية الجلسات   وبعد إنتهاء المجلس مل مناقشة جدول األعمال أصبحت جاه

وإق اره   يجوز إسافة موسوع جديد تحت بند ما يستجد مل أعمال وذلك بناءن على طلب 

الحاومة أو رئيس الجلسة أو ب لب مسبب مل أي عضو مة موافقة المجلس على ذلك في 

لحاومة أن ي لب تأجيل النل  في الموسوع جمية األ وال وللوزي  المختص أو ممثل ا

محل النقاو إلى جلسة تالية يحددها المجلس مما يجوز للمجلس أن يخصص أيامان محددة 

 لمناقشة القضايا العامة .



( : يجوز ل ئيس مجلس الوزراء والوزراء إلقاء أي بيانات أمام مجلس الشورى و ضور 77مادة )

 أي موسوع يدخل في اختصاص المجلس .جلسات المجلس ولجانه للمناقشة في 

 الفصل ال ابة

 إقفال المناقشــــــــــة

 ( : يعلل ال ئيس إنتهاء المناقشة بعد إنتهاء طالبي الاالم مل مالمهم.78مادة )

( : لل ئيس أن يقت   إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموسوع قد أستوفى بحثه مما يجوز 73مادة )

المناقشة بناءن على طلب متابي موقة مل عش يل عضوان على األقل ممل إقت ا  إقفال باب 

 لم ياونوا قد تالموا  ول الموسوع ويع ض هذا اإلقت ا  على المجلس.

( : للمجلس  بناءن على إقت ا  مل رئيسه أو الحاومة أو اللجنة المختصة أو بناءن على طلب 80مادة )

يحدد وقتان لإلنتهاء مل مناقشة أ د  متابي مقدم مل عش يل عضوان على األقل أن

الموسوعات وأخذ ال أي فيه أو إقفال باب المناقشة ويلزم إلقفال باب المناقشة أن ياون 

قد سب  اإلذن بالاالم ألثنيل مل الم يديل للموسوع وأثنيل مل المعارسيل على األقل   

 ومة.وي ذن دائمان لعضو وا د على األقل بالاالم عقب المتالم مل الحا

( :   ي ذن بالاالم في إقت ا  إقفال باب المناقشة إ  لوا د مل معارسيه ووا د مل م يديه  81مادة )

وتاون األولوية في ذلك لمل مانوا قد طلبوا الاالم في الموسوع األصلي تم يصدر 

 المجلس ق اره بإقفال باب المناقشة أو اإلستم ار فيها وذلك بأ لبية الحاس يل فإذا تق ر

 إنتهاء المناقشة يتم التصويت على الموسوع األصلي .

( :   يجوز طلب الاالم بعد إقفال باب المناقشة وقبل أخذ ال أي إ  لتحديد صيغة الس ال 82مادة )

 الواجب أخذ ال أي فيه.

 الفصل الخامس

 التصويت )إبداء ال أي(

الجلسة أ لبية أعضائه وتصدر الق ارات ( :   يجوز للمجلس أن يتخذ ق اران إ  إذا  ض  89مادة )

باأل لبية الم لقة للحاس يل وعند تساوي اآلراء يعتب  الموسوع الذي ج ت المداولة 

 بشأنه م فوسان .

( :   ي    الس ال ألخذ ال أي عليه إ  مل ال ئيس وي خذ ال أي أو ن على اإلقت ا ات 84مادة )

وسعها مدى وأبعدها عل النص األصلي وفي المقدمة بشأن الموسوع المع وض ويبدأ بأ

  الة عدم قبول اإلقت ا ات ي خذ ال أي على النص األصلي.

( : إذا تضمل ا قت ا  المع وض مسائل وطلب تجزئتها اخـذ الـــ أي على مل منها على  ده 85مادة )

. 

يجوز ا متناع ( :  يجب على مل عضو إبداء رأيه في مل موسوع يع ض ألخذ ال أي   و  86مادة )

 عل إع اء ال أي إ ن ألسباب يبديها بعد اخذ ال أي وقبل إعالن النتيجة .

( :   يعد الممتنعون عل إع اء آرائهم مل الموافقيل على الموسوع أو ال افضيل له فإذا 87مادة )

 تبيل أن عدد األعضاء الذيل أع وا أصواتهم فعالن يقل عل األ لبية الالزمة إلصدار الق ار



بسبب ا متناع أةجل اخذ ال أي على الموسوع المع وض إلى جلسة أخ ى وفي الجلسة 

 الثانية تصدر الق ارات باأل لبية الم لقة للحاس يل.

( : ي خذ ال أي أو ن ب  يقة رفة األيدي فإذا لم يتبيل لل ئيس رأي األ لبية اخذ ال أي 88مادة )

م   فإذا لم يتبيل النتيجة مة ذلك ت خذ اآلراء ب  يقة القيام بأن ي لب مل الم يديل القيا

 بالنداء با سم.

يجب اخذ ال أي بالنداء با سم أو عب  جهاز الامبيوت  إذا قدم بذلك طلب مل عش ة  -(: أ 83مادة )

أعضاء على األقل قبل الش وع في اخذ اآلراء ويجب لقبول هذا ال لب موافقة المجلس 

جلسة ويجوز اخذ ال أي ب  ي  ا قت اع الس ي في والتحق  مل وجود مقدميه في ال

 الحالة المنصوص عليها في هذه الفق ة .

يجب اخذ ال أي ناداء با سام فاي األ اوال التاي يشات ط فيهاا الدساتور أو القاانون أ لبياة  -ب 

خاصة ويجوز اخذ ال أي في هذه الحا ت ب  ي  ا قتا اع السا ي إذا وافا  علاى ذلاك 

طلاب مقادم مال الحاوماة وفاي جمياة األ اوال يااون إد ء الا ئيس المجلس بنااءن علاى 

وناااواب الااا ئيس بااادرائهم بعاااد إنتهااااء األعضااااء مااال اإلد ء بااادرائهم إذا لااام ياوناااوا 

 مشت ميل في المناقشة .

 الفصل السادس

 محاس  الجلســـــات

تفصيالت جمية ( : يح ر لال جلسة محض ان أ دهما تق ي ي موجز واآلخ  يدون فيه 30مادة )

إج اءات الجلسة وما ع ض فيها مل موسوعات وما دار مل مناقشات وما صدر مل 

ق ارات وأسماء األعضاء في مل اخذ رأي بالنداء با سم أو عب  الامبيوت  مة بيان رأي 

 مل منهم .

( : تسلم نسخه مل المحض  التفصيلي لال لجنة مل لجان المجلس وتودع خمس نسخ منه 31مادة )

دى ماتبة المجلس ولال عضو الح  في الحصول على نسخه مل  المحض  إذا طلب ذلك ل

..وفي  ال تقدم أي عضو ل لب إج اء ما ي اه مل تصحيحات   ع ض المحض  على 

المجلس مة طلب إج اء التصحيحات ومتى صدر ق ار المجلس بقبول التصحيحات يثبت 

س ويصحح بمقتضاه المحض  الم لوب ذلك في محض  الجلسة التي صدر فيها ق ار المجل

 تصحيحه .

( : قبل التصدي  على المحض  التق ي ي يسمح ألي عضو  ض  الجلسة طلب تصحيح 32مادة )

المحض  بالحذف أو اإلسافة فقل و  يسمح ألي عضو بإعادة النقاو مل جديد ويحف  

لح  الج يدة المحض  في سجالت المجلس وينش  مله أو بعضه إذا رأى ذلك ال ئيس في م

 ال سمية مالم ي  المجلس  ي  ذلك .

( : يعد للنش  بصفة عاجلة بعد مل جلسة موجز لمحض ها يبيل فيه بصفة عامة 39مادة )

الموسوعات التي ع ست على المجلس وما دار فيه مل مناقشات وما اتخذ مل ق ارات 

 لياون في متناول أجهزة النش  المختلفة .



يأم  بان يحذف مل محض  الجلسة مل ما يصدر مل أ د األعضاء خالف ( : لل ئيس أن 34مادة )

  اــم هذا القانون .

 الباب الخامس

 تاويل األمانة العامة وإختصاصاتها

 الفصل األول

 األمانة العامة

ياون للمجلس أمانة عامة تسمى األمانة العامة لمجلس الشورى وتتألف مل أميل عام  -(: أ 35مادة)

 وعدد مل الدوائ  المتخصصة .بدرجة وزي  

يااتم تعياايل األماايل العااام بقاا ار ماال رئاايس الجمهوريااة بناااءن علااى  ت شاايح هيئااة رئاسااة   -ب

المجلااس   ويشاات ط فااي الم شااح لمنصااب األماايل العااام الشاا وط الواجااب تواف هااا فااي 

 الموظف العام باإلسافة إلى الم هل العلمي والخب ة .

لمسئول التنفيذي لألمانة العامة للمجلس وياون مسئو ن مباش ةن أمام ( : األميل العـام هو ا36مادة )

 هيئة ال ئاسة ويتلقى التوجيهات مل رئيس المجلس أو مل ينوبه بحسب ا ختصاص  .

 ( : يتولى األميل العام اإلختصاصات والصال يات التالية:37مادة )

قاان للقاانون والالئحاة التنليمياة تسيي  أعمال األمانة العامة الفنياة واإلدارياة والمالياة وف -أ

 للمجلس .

اقتااا ا  مشاااارية اللاااوائح والقااا ارات المتعلقاااة بمهاااام األماناااة العاماااة وتقاااديمها لهيئاااة  -ب

 ال ئاسة.

متابعااة تنفيااذ توجيهااات رئاايس المجلااس وقاا ارات هيئااة ال ئاسااة والمجلااس المتعلقااة  -ج

 بأجهزة وماونات األمانة العامة.

العاماة وتوزياة العمال بايل تاويناتهاا المختلفاة ورقاباة  اإلش اف على العمال فاي األماناة -د

 األداء فيها وتقييم نتائج أعمالها وذلك تحت إش اف رئيس المجلس .

اإلش اف على إعداد محاس  الجلسات وإبالغ األعضاء طبقان لتوجيهاات رئايس المجلاس  -ه

 أو نائبه  سب األ وال.

ومااا تحتاجااه ماال وثااائ  وتقاااري  تااوفي  مافااة المسااتلزمات التااي يت لبهااا نشاااط اللجااان  -و

 وبيانات.

إقتاا ا  مشاا وع الميزانيااة وإعااداد الحساااب الختااامي وتقااديمها لهيئااة ال ئاسااة واللجنااة  -ز

ال ئيسية إلستامال اإلج اءات تمهيدان إل التها إلى اللجنة المالية لدراستها وتقديم تق يا  

 عنها إلى المجلس.

  ات والق ارات واللوائح ومافة الوثاائ  اإلش اف على  ف  الدراسات واألبحاث والمقت -ح

 الصادرة عل المجلس والواردة إليه .

 أية مهام توملها إليه الالئحة التنليمية للمجلس أو هيئة رئاسته أو المجلس. -ط



( : تضم األماناة العاماة إلاى جاناب األمايل العاام عاددان مال التاويناات اإلدارياة والفنياة بحساب 38مادة )

المجلس  وتصدر  ئحة تنليمية بعد موافقة المجلس بق ار مال رئايس  اجة وطبيعة عمل 

المجلااس بناااءن علااى عاا ض ماال األماايل العااام   تاانلم األمانااة العامااة وتاويناتهااا وتحاادد 

 اختصاصاتها .

 الفصل الثاني

 ميزانية المجلس و ساباته الختامية

 ميزانية الدولة . ( : لمجلس الشورى ميزانية مستقلة وتدرج رقمان وا دان في33مادة )

( : ي اعى عند تحضي  مش وع ميزانية المجلس تحديد المبال  الالزمة لال نوع مل أنواع 100مادة )

المص وفات ثم يحيله رئيس المجلس مة القواعد المنلمة للص ف إلى اللجنة المالية 

 لبحثهما ورفة تق ي  عنهما إلى المجلس للمناقشة واإلق ار .

ق ار ميزانية المجلس يودع اإلعتماد المخصص له في البنك الم مزي و  يص ف ( : بعد إ101مادة )

أي مبل  إ  بإذن مل رئيس المجلس أو مل ينوب عنه مل أعضاء هيئة رئاسة المجلس 

 أو األميل العام وفقان لالئحة المالية التي يق ها المجلس .

صة بتنليم  سابات المجلس ونلام ( : تضة هيئة رئاسة المجلس الالئحة المالية الخا102مادة )

الص ف والج د و ي  ذلك مل الشئون المالية وع سها على المجلس للموافقة عليها 

 بناءن على ع ض األميل العام المقدم إلى هيئة ال ئاسة .

( : ي اعى عند إعداد ميزانية المجلس تلبية إ تياجات اللجان ومت لباتها المادية لنجا  109مادة )

  ية أنش تها .خ  ها وتغ

( : يقوم األميل العام بإعداد الحساب الختامي لميزانية المجلس وع سه على هيئة 104مادة )

ال ئاسة ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المالية لم اجعته ورفة تق ي  إلى المجلس 

ان عنه وذلك خالل الشه يل التالييل لنهاية السنة المالية   وتقوم اللجنة المالية سنوي

 بج د أثاث المجلس وأدواته و ي  ذلك مل األعمال التي تاون مل اختصاصاتها.

 الباب السادس

 ش ون العضويــــــــــــة

 الفصل األول

 مزايا و قوق األعضاء

( :   ي اخذ عضو مجلس الشورى بحال مل األ وال بسبب الوقائة التي ي لة عليها أو 105مادة )

يوردها للمجلس أو األ اام واآلراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب 

التصويت في الجلسات العلنية أو الس يــة و  ين ب  هـذا الحام على ما يصدر مل العضو 

 أو سب مل قــذف 

( :   يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس الشورى أي إج اء مل إج اءات التحقي  أو 106مادة )

التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إج اء جزائي إ  بإذن مل هيئة ال ئاسة ما عدا  الة 

التلبس وفي هذه الحالة يجب إخ ار المجلس فوران وعلى المجلس أن يتأمد مل سالمة 



 ي  دورة إنعقاد المجلس يتعيل الحصول على إذن مل هيئة ال ئاسة  اإلج اءات وفي

 ويخ   المجلس عند أول إنعقاد     لـه بما أتخذ مل إج اءات.

( : يقدم طلب اإلذن ب فة الحصانة عل العضو إلى رئيس المجلس مل وزي  العدل ويجب 107مادة )

ائية فيها أو صورة مل أن ي ف  بال لب أوراق القضية الم لوب اتخاذ إج اءات جز

ع يضة الدعوى المزمة رفعها مة المستندات الم يدة لها ويحيل ال ئيس ال لب إلى لجنة 

الشئون الدستورية والقانونية والقضائية لبحثه وإبداء ال أي فيه وياون نل ه في اللجنة 

 أو المجلس ب  ي  اإلستعجال .

األدلة أو عدم تواف ها مل الوجهة القضائية وإنما  ( :   تنل  اللجنة أو المجلس في تواف 108مادة )

يقتص  البح  فيما إذا مانت الدعوى ميدية ويقصد بها منة العضو مل أداء واجبه 

بالمجلس   ويأذن باتخاذ اإلج اءات الجزائية متى تبيل له أنها ليست مذلك   ويتخذ 

 المجلس ق اره بشأن رفة الحصانة باأل لبية الم لقة ألعضائه .

 الفصل الثاني

 واجبات األعضاء وسوابل الغياب

( : يعامل أعضاء مجلس الشورى معاملة أعضاء مجلس النواب مل  ي  المزايا والحقوق 103مادة )

ويحتف  العضو باافة  قوقه الماتسبة قبل التعييل في المجلس و  يح م منها وبم اعاة 

 عدم ا زدواج بالحقوق المالية 

 عضو المجلس مافة الحقوق المق رة مل تاريخ أول اجتماع يحض ه بعد تعيينه.( : يستح  110مادة )

( : يلتزم عضو مجلس الشورى بحضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان التي هو 111مادة )

 عضو فيها و  يجوز لـه التغيب عل هذه اإلجتماعات إ  بعذر مش وع.

 م مزه أل  اض  ي  مش وعة .( :   يجوز لعضو المجلس أن يستغل 112مادة )

يتمتة عضو المجلس خالل دورات ا نعقاد بإجازة م سية إذا اقتضت ظ وفـــه  -( : أ 119مادة )

 الصحية ذلك.

 على عضو المجلس أن يحيل هيئة ال ئاسة علمان بسف ه خارج البالد  . -ب

تقتضيها ل ئيس المجلس أن يمنح عضو المجلس إجازة اعتيادية خاصة محددة  -ج

 ظ وفه.

  يجوز للعضو الذي  ض  الجلسة ا نص اف مل قاعة الجلسات نهائيان قبل اختتامها  -د

 إ  بإذن مل ال ئيس .

( :   يجوز للعضو أن يتغيب عل  ضور جلسات المجلس إ  بإجازة مل رئيس المجلس أو 114مادة )

بدون عذر مقبول تتخذ  أ د نوابه وإذا تغيب العضو عل  ضور الجلسات بغي  إجازة أو

 بشأنه اإلج اءات التالية:

إذا  اب العضو خمس جلسات متتالية أو سبة جلسات  يا  متتالياة خاالل أي فتا ة مال  (أ )

( جلساة ياتم تنبيهاه 14فت ات إنعقاد المجلس العادية التي   تزيد الجلساات فيهاا عال )

 مل رئيس المجلس أو مل ينوبه .



ت متتالية أو أمث  مال عشا  جلساات  يا  متتالياة إذا  اب العضو أمث  مل خمس جلسا (ب )

( 14خالل أي فت ة مل فت ات انعقاد المجلس العادية التي   تزياد الجلساات فيهاا عال )

 جلسة يوجه له إشعار خ ي مل هيئة رئاسة المجلس .

إذا  اااب العضااو دورتاايل ماااملتيل ماال دور اإلنعقاااد الساانوي طاا   موسااوعه علااى  (ج )

 مناسبان بشأنه.المجلس إلتخاذ ما ي اه 

( : إذا تغيب العضو عل إ دى جلسات المجلس ألم  خارج عل إرادته فعليه هو أو مل 115مادة )

يالفه أن يبل  رئيس المجلس أو أ د نوابه   وعلى رئيس المجلس أو النائب المبل  بذلك 

 التوجيه لإلدارة المختصة بالمجلس إلعتباره  ائبان بعذر .

 الفصل الثال 

 العضويةإسقاط 

  يجوز إسقاط عضوية أي عضو مل أعضاء مجلس الشورى إ  إذا فقد ش طان مل  –(: أ 116مادة  )

ش وط العضوية المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون أو أخل إخال ن جسيمان 

بواجبات العضوية ويعتب  إخال ن جسيمان بواجبات العضوية ارتااب العضو أل د األفعال 

 التالية:

 خ ق الدستور والقانون . -1

 القيام بأي عمل يعد طبقان للقانون خيانة علمى أو مساسان باستقالل وسيادة البالد . -2

 ارتااب أي فعل مل األفعال التي تعد ج يمة جسيمة بموجب القانون . -9

الجمة بيل عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب أو المجالس المحلية  -4

. 

ي موسوع طلب اإلسقاط بالنسبة لألفعال المنصوص عليها   يجوز للمجلس البت ف -ب

( مل هذه المادة ما لم يال قد صدر في أي منها  ام قضائي 9   2   1في البنود )

 بات .

 (: وفقان أل اام المادة السابقة تتبة بشأن إسقاط العضوية اإلج اءات التالية : 117مادة  )

س متابة ومعززان باألدلة وموقعان مل يقدم اقت ا  إسقاط العضوية إلى رئيس المجل -1

 % مل أعضاء المجلس .20

يخ   رئيس المجلس العضو المقدم بشأنه إسقاط العضوية ويع ض على المجلس  -2

 في أول جلسة .

يحيل المجلس اقت ا  إسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة )اللجنة الدستورية  -9

أسبوعيل على األمث  ويع ض  والقانونية والقضائية( .لبحثه وتقديم تق ي ها خالل

 على المجلس في أول جلسة .

ياون صدور ق ار المجلس بشأن إسقاط العضوية في مدة   تتجاوز أسبوعيل مل  -4

تاريخ ع ض التق ي  عليه   ويح  للعضو الذي اقت   إسقاط عضويته أن يشت ك 

جتماع في المناقشة التي تدور في اللجنة والمجلس ويبدى دفاعه على أن يغادر ا 

 عند أخذ األصوات .



يفصل المجلس في اقت ا  إسقاط العضوية ب  يقة أخذ ال أي بالمناداة با سم  -5

ويصدر الق ار بإسقاط العضوية باأل لبية الم لقة ألعضاء المجلس   ويجوز 

للمجلس أن يق ر جعل التصويت س يان وي فة رأي المجلس بشأن ذلك الى األخ 

 سباب ومب رات إسقاط العضوية .رئيس الجمهورية مشفوعان بأ

 الفصل ال ابة

 ا ستقالـة والمقاعد الشا  ة

يوجه عضو المجلس استقالته متابيان إلى رئيس الجمهورية عب  رئيس المجلس  -( : أ 118مادة )

 الذي يتولى ع سها على رئيس الجمهورية لتق ي  ما ي اه بشأنها.

 تقالة يعتب  المقعد شا  ان مل تاريخ قبول اإلس -ب 

( :  إذا خال ماان عضو مل أعضاء مجلس الشورى فيتم ملء المقعد الشا   بتعييل البديل 113مادة )

 بق ار مل رئيس الجمهورية .

( :  يح  ل ئيس الجمهورية إستبدال عضو أو أمث  مل أعضاء المجلس متى رأى ذلك 120مادة )

 س وريــان .

 الباب السابة

 أ اـــــــام ختاميــــة

( : يتم تنليم وسبل سي  أعمال ا جتماعات المشت مة لمجلسي النواب والشورى وفقان 121مادة )

لالئحة خاصة تقت  ها لجنة مشالة مل المجلسيل ويواف  عليها ا جتماع المشت ك في 

 أول جلساته وتصدر بق ار مل هيئة ال ئاسة المشت مة للمجلسيل . 

( مل الدستور   يعد مجلس 38  37  36  35  34  39ـواد )( : بناءن على أ اــام الم122مادة )

الوزراء مس و ن مسئوليه جماعية أو  ف دية أمام المجلس ومة ذلك يجوز للمجلس أن 

يدعو لحضور جلساته رئيس مجلس الوزراء أو أ د نوابه أو الوزي  المختص أو مل 

 ضورهم مل ذوي  ينوبه عند مناقشة موسوع يتعل  بوزارته ومذا مل ي ى المجلس

 الخب ة وا ختصاص بالموسوعات الم  و ة علي المجلس (. 

يعقد مجلس الشـورى دورتيل عاديتيل في السنة   تبدأ أو هما في األول مل مارس  -( : أ 129مادة )

مل شه  يوليو يعقبها شه  أ س س إجازة وتبدأ الدورة الثانية في  90وتنتهي في 

 مل يناي  ويعقبها شه  فب اي  إجازة . 91 األول مل سبتمب  وتنتهي في

يعتب  شه  رمضان المبارك إجازة رسمية وإذا صادف أ د اشه  دورة ا نعقاد  -ب 

 فيستعاض عنه بأ د اشه  اإلجازة التي تلي الدورة مباش ة .

يجوز في  ا ت الض ورة دعوة مجلس الشورى لدورات انعقاد  ي  عادية بق ار مل  -ج 

ية أو بق ار مل هيئة رئاسة المجلس أو ب لب خ ي مل ثل  أعضاء رئيس الجمهور

 المجلس .

( : يعد المجلس  ئحة تنليمية تفصيلية تحدد التقسيمات الف عية الداخلية للمجلس وأمانته 124مادة )

 العامة واختصاص مل منها.

 ( : يعمل بهذا القانون مل تاريخ صدوره وينش  في الج يدة ال سمية .125مادة )
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