
 النافذ دستور الجمهورية اليمنية

 

 أسـس الدولـة  الباب األول

 األسـس السياسيـةل الفصـل األو

( الجمهورية اليمنية دولة عربية إسالممية مساللة ة تاس ساليادةه ووالد والالدة ز للجاليج وز يجالوي اللنالاي  عال  ج  ٔمادة )

 جيٍء منهاه والشعب اليمند جيء م  األمة العربية واإلسمميــة.

 ( اإلسمم دي  الدولةه وال غـة العربيـة لغلهـا الرسميـة.ٕمادة )

 ( الشريعـة اإلسمميـة مصـدر جميـع اللشريعـاس.ٖمادة )

( الشالالعب مالالالس السالال دة ومصالالدرواه ويمارسالالها بشالالط  مباشالالر عالال  دريالالا ازسالاللالاء وازنل الالـاباس العامالالةه طمالالا ٗمالالادة )

اللشالالريعية واللنايتيالالة والةةالالا ية وعالال  دريالالا المجالالال  المال يالالـة  يياولهالالا بدريةالالر ميالالر مباشالالرة عالال  دريالالا الهي الالاس

 المنل بــة.

( يةوم النظام السياسد ل جمهورية ع ى اللـعددية السياسية والاليبيالة وتلالس بهالدد لالداو  السال دة سال مياظه ويالنظم ٘مادة )

النشالالاد السياسالالد وز يجالالوي الةالالانو  األالطالالام واإلجالالراءاس ال اصالالة بلطالالوي  اللنظيمالالاس واألالالالياب السياسالالية وممارسالالة 

 لس ير الوظياة العامة جو الما  العام لمص الة  اصة باليب جو لنظيم سياسد معـيـ .

( لؤطد الدولة العم  بميثـاا األمم الملـالـدة واإلعالم  العالالمد لالةالوا اإلنسالا  وميثالـاا جالـامعة الالدو  العربيالـة ٙمادة )

 ـة. وقواعد الةانو  الدولد المعلرد بها بصـورة عام

 األسس االقتصاديةي الفصل الثانـ

( يةوم ازقلصاد الودند ع ى جسا  الرية النشاد ازقلصاد  بما يالـةا مص الـة الاالرد والمجلمالعه وبمالا يعاليي 7مادة )

 ازسلةم  الودند وباعلماد المبادئ اللالية:

ة اإلنلاج ولدويره ولالـةيا اللطالـاف  واللالواي  ج. العدالة ازجلماعية اإلسممية فد العمقاس ازقلصادية الهادفة إلى لنميـ 

 ازجلماعد ولطافؤ الارص ورفع مسلوى معيشـة المجلمـع.

ب. اللناف  المشروع بي  الةداع العام وال الاص واللعاونالـد والم الل د ولالةيالا المعام الة الملسالاوية العادلالة بالي  جميالـع  

 الةداعـاس.

   إز ل ةرورة ولمص الـة عامة وبلعويض عاد  وفةـاظ ل ةانــو .ج. الـماية وااللرام الم طيـة ال ـاصة فم لم 

( الثرواس الدبيعية بجـميع جنواعها ومصادر الداقة الموجودة فد باد  األرض جو فوقها جو فالد الميالاه اإلق يميالة 8مادة)

 ص الـة العامـة.جو ازملداد الةار  والمندةة ازقلصادية ال ـالصة م س ل دولةه وود اللـد لطا  اسلغملها ل م

( لةوم السيـاسة ازقلصادية ل دولة ع ى جسا  الل ديد ازقلصاد  الع مده وبما يطا  ازسلـغم  األمثال  لطافالـة 9مادة )

الموارد ولنمية ولدوير قدراس ط  الةداعاس ازقلصاديـة فد شلى مجازس اللنميـة ازقلصادية وازجلماعية وفد إدالار 

 ي ـدم المص الـة العـامـة وازقلصـاد الودـنـد. ال دة العامة ل دولة بما



( لرعى الدولة الرية اللجارة وازسـلـثـمـار وتلس بمالا ي الـدم ازقـلـصالـاد الودنالـده ولصالـدر اللشالريعاس اللالد ٓٔمادة )

  لطاالال  المايالالة المنلجالالي  والمسالالله طي  ولوفيالالـر السالال ع األساسالالية ل موادنالالـي ه ومنالالـع ازاللطالالار ولشجـيالالـع رؤو  األمالالوا

 ال ـاصة ع ى ازسلـثـمار فـد م ل د مجـازس اللنمية ازقلصادية وازجلماعية وفةـاظ ل ةانـو .

 ( ينظم الةانو  العم ة الرسميـة ل دولة والنظام المالد والمصرفد ويالدد المةايي  والمطاييـ  والمواييـ .ٔٔمادة )

لمجلمالالالع ولالةيالالالا العدالالالالة ازجلماعيالالالـة بيالالالـ  ( يراعالالالى فالالالد فالالالرض الةالالالرا ب واللطالالالاليد العامالالالة مص الالالالـة إٔمالالالادة )

 الموادنيـ .

إنشاء الةرا ب العامة ولعدي ها وإلغاؤوا ز يطو  إز بةانو  وز يعاى جالد مال  جدا هالا ط هالا جو بعةالها إز  -( جٖٔمادة )

لعامالالة إز فالالد األالالالوا  المبينالالة فالالد الةالالانو  وز يجالالوي لط يالالد جالالالد بالالضداء ميالالر تلالالس مالال  الةالالرا ب والرسالالوم واللطالالاليد ا

 بةانو .

 إنشاء الرسوم وجبايلها وجوجر صرفها ولعدي ها وإلعااء منها ز يطو  إز بةانو . -ب

( لشجالالـع الدولالالة اللعالالاو  وازد الالـار ولطاالال  ولرعالالى ولشالالجع لطالالوي  المنشالالوس والنشالالاداس اللعاونيالالة بم ل الالـد ٗٔمالالادة )

 صوروــا.

 موا  العامة وإجـراءاس صرفهــا.( يالدد الةانو  الةواعد األساسية لجباية األ٘ٔمادة )

( ز يجالالـوي ل س دالالـة اللنايتيالالـة عةالالد قالالروض جو طااللهالالـا جو ازرلبالالاد بمشالالروع يلرلالالب ع يالالر إناالالاا مالال   يانالالة ٙٔمالالادة )

 الدولة فد سنة جو سنواس مةب ة إز بموافةة مج ـ  النـواب.

انالالاس والمطافالالوس اللالالد للةالالرر ع الالى  يانالالـة ( يالالالدد الةالالانو  مالالنت المرلبالالاس والمعاشالالاس واللـعويةالالـاس واإلع7ٔمالالادة )

 الدولـة.

( عةد ازملياياس الملع ةة باسلغم  موارد الثروة الدبيعية والمرافا العامة ز يلم إز بةانو ه ويجوي ج  يبالي  8ٔمادة )

نهاه ويبالالي  الةالالانو  الالالالازس مالالالدودة األوميالالة اللالالد يالاللم مالالنت ازمليالالاياس بشالالضنها وفةالالاظ ل ةواعالالد واإلجالالراءاس اللالالد يلةالالم

الةالالالانو  جالالالالوا  ودالالالرا اللصالالالرد مجانالالالاظ فالالالد العةالالالاراس المم وطالالالة ل دولالالالة واللنالالالاي  عالالال  جموالهالالالا المنةولالالالة والةواعالالالد 

واإلجراءاس المنظمة لتلسه طما يالنظم الةالانو  طيايالة مالنت ازمليالاياس ل والالداس المال يالة واللصالرد مجانالاظ فالد األمالـوا  

 العامـة.

 العامة الرمة وع ى الدولة وجميع جفالراد المجلمالع صاليانلها والمايلهالا وطال  عبالأ بهالا جو( لألموا  والممل طاس 9ٔمادة )

 عدوا  ع يها يعلبر ل ريبا وعدوانا ع ى المجلمعه ويعاقب ط  م  ينلهس الرملها وفةـاظ ل ةانـو .

 هوز لجـوي المصادرة ال اصة إز بالطـم قةا ــد. ( المصادرة العامة لألموا  مالـظورةٕٓمادة )

 ( للولى الدولة لالصي  اليطاة وصرفها فد مصارفها الشرعيـة وفةـا ل ةانـو .ٕٔة )ماد

( لألوقالالاد الرملهالالاه وع الالى الةالالا مي  ع يهالالا لالسالالي  ولدالالوير مواردوالالا ولصالالرياها بمالالا يطاالال  لالةيالالا جوالالدافها ٕٕمالالادة )

 ومةاصدوـا الشرعيـة.

 ر قانـو .( الـا اإلرأ مطاـو  وفةاظ ل شريعـة اإلسمميـة ويصـدر بٖٕمادة )

 

 



 األسس االجتماعية والثقافية الفصل الثالث

( لطا  الدولة لطافؤ الارص لجميع الموادني  سياسياظ واقلصادياظ واجلماعيالاظ وثةافيالاظ ولصالدر الةالواني  للالةـيالـا ٕٗمادة )

 تلـس.

 والمساواة وفةـاظ ل ةانـو .( يةوم المجلمع اليمند ع ى جسا  اللةام  ازجلماعد الةا م ع ى العد  والالرية ٕ٘مادة )

 ( األسرة جسا  المجلمع قوامها الدي  واأل ما والب الود  يالافظ الةانو  ع ى طيانـها ويةـو  جواصروـا.ٕٙمادة )

( لطا  الدولة الرية البالأ الع مد واإلنجاياس األدبيـة والانيالة والثةافيالة الملاةالة وروأ وجوالداد الدساللور طمالا 7ٕمادة )

لمالةةالالة لالالتلس ولةالالدم الدولالالة طالال  مسالالاعدة للةالالدم الع الالوم والانالالو ه طمالالا لشالالجع از لراعالالاس الع ميالالة والانيالالة لالالوفر الوسالالا   ا

 واإلبداع الاند ولالمد الدولـة نلا جهــا.

( ال دمة العامة لط يد وشرد ل ةا مي  بهاه ويسلهدد الموظاو  الةا مو  بهالا فالد جدا هالم ألعمالالهم المصال الة 8ٕمادة )

 ب ويالـدد الةانو  شرود ال دمـة العامة والةوا وواجباس الةا ميـ  بها.العامة و دمة الشع

( العم  الا وشرد وةرورة للدوير المجلمع ولط  مواد  الالا فـد ممارسالـة العمال  الالت  ي الـلاره لناسالر 9ٕمادة )

ة وبمةابال  فد الدود الةالانو  وز يجالـوي فالرض ج  عمال  جبالراظ ع الى المالوادني  إز بمةلةالى قالانو  وألداء  الـدمة عامالـ

 ججـر عاد ه وينظم الةانو  العم  النةابـد والمهند والعمقة بي  العما  وجصالـاب العمـ .

 ( لالمد الدولة األمومة والداولة ولرعى النــشء والشبــاب.ٖٓمادة )

يالـر ( النساء شةا ا الرجـا  ولهال  مال  الالةالوا وع يالـه  مال  الواجبالاس مالا لطا الر ولوجبالر الشالريعة وينالـص ع ٖٔمادة )

 الةانـو .

( اللع يم والصالـة وال دماس ازجلماعية جرطا  جساسية لبناء المجلمالع ولةدمالر يسالهم المجلمالع مالع الدولالـة فالـد ٕٖمادة )

 لوفيروـا.

 ( لطا  الدولة باللةام  مع المجلمع لالم  األعباء الناجمة ع  الطوارأ الدبيعيـة والـمال  العامـة.ٖٖمادة )

ميالع جفالراد المجلمالع المايالة وصاليانة اوثالار والمنشالوس اللاري يالةه وطال  عبالأ بهالا جو عالدوا  ( ع الى الدولالة وجٖٗمادة )

 ع يها يعلبر ل ريباظ وعدوانا ع ى المجلمعه ويعاقب ط  م  ينلهطها جو يبيعهـا وفةـاظ ل ةانـو .

 ( الماية البي ة مس ولية الدولة والمجلمعه وود واجب ديند وودند ع ى ط  مواد .ٖ٘مادة )

 أسس الدفاع الوطني الرابع الفصل

( الدولة ود اللد لنشئ الةواس المس الة والشردة واألم  وجية قواس ج رىه وود م س الشعب ط الره ومهملهالا ٖٙمادة )

المايالالة الجمهوريالالة وسالالممة جراةالاليها وجمنهالالا وز يجالالوي أل  وي الالة جو فالالرد جو جماعالالة جو لنظالاليم جو الالاليب سياسالالد إنشالالاء 

بر عسالالطرية أل  مالالرض طالالا  ولالالالس ج  مسالالمىه ويبالالي  الةالالانو  شالالرود ال دمالالـة قالالواس جو لشالالطيمس عسالالطرية جو شالال

 واللرقيـة واللضديب فد الةواس المس الة والشردـة واألمـ .

 ( لنظم اللعب ة العامة بةانو ه ويع نها ر ي  الجمهورية بعد موافةـة مج ـ  النــواب.7ٖمادة )

لولى ر ي  الجمهورية ر اسلر وي الـلص بالالنظر فالد الشال و  ( ينشض مجـ   يسمى )مج   الدفاع الودند( وي8ٖمادة )

 ال اصة بوسا   لضمي  الجمهورية وسمملها ويبي  الةانو  دريةة لطوينر ويالدد ا لصاصالـر ومهامـر األ ـرى.



( الشردة وي ة مدنيالة نظاميالة لالؤد  واجبهالا ل دمالة الشالعب ولطاال  ل مالوادني  الدمضنينالة واألمال  ولعمال  ع الى 9ٖمادة )

النظالام واألمال  العالامه واوداب العامالةه ولنايالت مالا لصالدره إليهالا السال دة الةةالا ية مال  جوامالره طمالا للالولى لنايالت مالا  الاظ

 لارةر ع يها الةواني  وال وا ت م  واجباسه وتلس ط ر ع ى الوجر المبيـ  فـد الةانـو .

الت الاليب جو فالرد جو جماعالة ويجالب ( يالظر لس ير الةواس المس الـة واألم  والشردة وجية قواس ج رى لصٓٗمادة )

ا لاليالالـادوا وقيالالـامها  صالاليانلها عالال  طالال  صالالور اللارقالالة الاليبيالالـة والعنصالالرية والدا ايالالة والمنادةيالالة والةب يالالة وتلالالس ةالالمانظ

 بمهامها الودنيـة ع ى الوجـر األمث  ويالظر ازنلماء والنشاد الاليبد فيهـا وفةـاظ ل ةانــو .

  

 المواطنيـن األساسيـةحقوق وواجبات  الباب الثاني

 ( الموادنـو  جميعهم ملساوو  فد الالةوا والواجبـاس العامـة.ٔٗمادة )

( لط  مواد  الا اإلسهام فد الالياة السياسالية وازقلصالادية وازجلماعيالة والثةافيالة ولطاال  الدولالة الريالة الاطالر ٕٗمادة )

 واإلعراب ع  الرج  بالةو  والطلابة واللصوير فد الـدود الةانـو .

( ل مواد  الا ازنل الـاب واللرشاليت وإبالداء الالرج  فالد ازساللالاءه ويالنظم الةالانو  األالطالام الملع ةالة بممارسالـة ٖٗمادة )

 وـتا الـالـا.

( ينظم الةانو  الجنسية اليمنيةه وز يجوي إسةادها ع  يمنالد إدمقالاظ وز يجالوي سالالبها ممال  اطلسالبها إز وفةالاظ ٗٗمادة )

 ل ةانـو .

 وي لس يم ج  مواد  يمند إلى س دـة ججنبيـة.( ز يج٘ٗمادة )

 ( لس يـم المج ـيـ  السياسييـ  مالظـور.ٙٗمادة )

( المس ولية الجنا ية ش صية وز جريمة وز عةوبة إز بناءاظ ع الى نالص شالرعد جو قالانونده وطال  ماللهم بالر ء 7ٗمادة )

 فعا  بضثـر رجعـد لصــدوره.اللى لثبس إدانلر بالطم قةا د باسه وز يجوي س  قانو  يعاقب ع ى ج  ج

لطا  الدولة ل موادني  الريلهم الش صية ولالافظ ع ى طراملهم وجمنهم ويالدد الةانو  الالالازس اللالد لةيالد  -( ج8ٗمادة )

 فيها الرية المواد  وز يجوي لةييد الرية جالد إز بالطـم م  مالـطـمـة م لــصـة.

ز فد الالة الل ب  جو بضمر لوجبـر ةرورة اللالـةيا وصاليانة ز يجوي الةبض ع ى ج  ش ص جو لاليشر جو الجيه إ -ب

األم  يصدره الةاةد جو النيابة العامة وفةظا ألالطام الةانو ه طما ز يجوي مراقبـة ج  شال ص جو اللالالر  عنالر إز وفةالـاظ 

 ل ةانو .

  قيد يجب ج  لصا  طراملالر طما ز يجوي مراقبة ج  ش ص جو اللالر  عنر إز وفةاظ ل ةانو  وط  إنسا  لةيد الريلر بض

ويالظر اللعتيب جسدياظ جو ناسياظ جو معنوياظه ويالظر الةسر ع ى ازعلراد جثناء اللالةيةالاسه ولننسالا  الالت  لةيالد الريلالر 

الالالالا فالالد ازملنالالاع عالال  اإلدزء بضيالالة جقالالوا  إز بالةالالور مالاميالالر ويالظالالر الالالب  جو الجالالي ج  إنسالالا  فالالد ميالالر األمالالاط  

 جو  ويالرم اللعتيب والمعام ة مير اإلنسانية عند الةبض جو جثناء فلرة ازاللجاي جو السج .ال اةعة لةانو  لنظيم الس

ط  م  يةبض ع ير بصاة مؤقلة بسبب ازشلباه فد ارلطابر جريمة يجب ج  يةدم إلى الةةالاء  الم  جربالع وعشالري   -ج

ـغر بضسبالـاب الةالبض واساللجوابر ولمطينالر ساعة م  لاريخ الةبض ع ير ع ى األطثر وع ى الةاةالد جو النيابالة العامالة لب يال

 م  إبداء دفاعر واعلراةالر ويجب ع ى الاور إصدار جمر مسبب باسلمرار الةبض جو اإلفراج عنر. 



وفد ط  األالوا  ز يجوي ل نيابة العامالة ازساللمرار فالد الالجالي ألطثالر مال  سالبعة جيالام إز بالضمر قةالا ده ويالالدد الةالانو  

 ادـد.المدة الةصـوى ل البـ  ازاللي

عند إلةاء الةبض ع ى ج  ش ص أل  سالبب يجالب ج  ي دالر فالوراظ مال  ي لالاره المةبالوض ع يالر طمالا يجالب تلالس عنالد  -د

صدور ط  جمر قةا د باسلمرار الالجاليه فالاتا لعالتر ع الى المةبالوض ع يالر از ليالار وجالب إبالمأ جقاربالر جو مالـ  يهمالـر 

 األمـر.

  فةراس وته المادةه طـما يالـدد اللعويض المناسب عال  األةالرار يالدد الةانو  عةاب م  ي ـالد جالطام ج  فةره م -وـ

اللد قد ل الا بالش ص مال  جالراء الم الاالةه ويعلبالر اللعالتيب الجالـسد  جو الناسالد عنالد الةالبض جو ازاللجالاي جو السالج  

 جريمة ز لسةد باللةادم ويعاقب ع يها ط  م  يمارسها جو يضمر بها جو يشـارس فيهــا.

فاع جصالة جو وطالة مطاو  فالد جميالع مراالال  اللالةيالا والالدعوى وجمالام جميالع المالالاطم وفةالـاظ ألالطالام ( الا الد9ٗمادة )

 الةانو ه ولطا  الدولة العو  الةةا د لغير الةادريـ  وفةـاظ ل ةانـو .

 ( ز يجوي لنايت العةوباس بوسا   مير مشروعة وينظـم تلس الةانــو .ٓ٘مادة )

جالالض إلالالى الةةالالاء لالمايالالة الةوقالالر ومصالالالالر المشالالروعة ولالالر الالالالا فالالد لةالالديم الشالالطاو  ( يالالالا ل مالالواد  ج  ي ٔ٘مالالادة )

 وازنلةاداس والمةلرالاس إلى ججهية الدولة ومؤسسالها بصورة مباشـرة جو ميـر مباشـرة.

( ل مسالالاط  ودور العبالالـادة ودور الع الالم الرمالالة وز يجالالوي مراقبلهالالا جو لاليشالالها إز فالالد الالالالازس اللالالد يبينهالالـا ٕ٘مالالادة )

 الةانـو .

( الرية وسرية المواصمس البريدية والهالاية والبرقية وطافة وسا   ازلصالا  مطاولالة وز يجالـوي مراقبلهالا جو ٖ٘مادة )

 لاليشها جو إفشاء سريلها جو لض يروا جو مصادرلها إز فد الالازس اللد يبينها الةانـو  وبضمـر قةا ــد.

طا الالر الدولالالة وفةالالاظ ل ةالالانو  بانشالالاء م ل الالد المالالدار  والمؤسسالالاس الثةافيالالة ( اللع الاليم الالالا ل مالالوادني  جميعالالاظ لٗ٘مالالادة )

واللربويالالةه واللع الاليم فالالد المرال الالة األساسالالية إليامالالده ولعمالال  الدولالالة ع الالى مالالالو األميالالة ولهالاللم باللوسالالع فالالد اللع الاليم الانالالد 

بيالالة الدينيالالة والعة يالالة والمهنالالده طمالالا لهالاللم الدولالالة بصالالورة  اصالالة برعايالالة الالالنشء ولالـميالالـر مالال  ازنالالالراد ولالالوفر لالالر اللر

 والبدنية ولهيئ لر الظرود المناسبة للنميـة م طالـر فد جميـع المجـازس.

( الرعاية الصالية الا لجميالع المالوادني ه ولطاال  الدولالة والتا الالالا بانشالاء م ل الد المسلشالاياس والمؤسسالاس ٘٘مادة )

الصالية المجـانية ونشر الوعد الصالالـد بيالـ   الصالية واللوسع فيهاه وينظم الةانو  مهنة الدب واللوسع فد ال ـدماس

 الموادنيــ .

( لطاالال  الدولالالة لالالوفير الةالالماناس ازجلماعيالالة ل مالالوادني  طافالالة فالالد الالالـازس المالالرض جو العجالالـي جو البدالالالة جو ٙ٘مالالادة )

 الشيـ ـو ـة جو فةدا  العا ـ ه طما لطا  تلس بصاة  ـاصة ألسر الشهداء وفةـا ل ةانـو .

للنة  م  مطا  إلى آ ر فد األراةد اليمنيـة مطاولة لط  مواد ه وز يجوي لةييدوا إز فد الالالازس ( الرية ا7٘مادة )

اللد يبينها الةانو  لمةلةياس جم  وسممة الموادني  والرية الد ـو  إلالى الجمهوريالة وال الروج منهالا ينظمهالا الةالانو ه 

 عـودة إليهـا.وز يجوي إبعاد ج  مواد  ع  األراةد اليمنية جو منعـر م  ال

الالالا فالد لنظاليم جناسالهم سيالـاسياظ  -بما ز يلعالارض مالع نصالوص الدساللور -( ل موادني  فد عموم الجمهورية 8٘مادة )

ومهنيالالاظ ونةابيالالاظ والالالالا فالالـد لطالالوي  المنظمالالـاس الع ميالالـة والثةافيالالة وازجلماعيالالة وازلالالالاداس الودنيالالـة بمالالا ي الالدم جوالالداد 

طما لل ت جـميع الوسا   الةرورية اللد لمطال  المالوادني  مال  ممارساللره ولةالم  الدسلوره ولةم  الدولة وتا الالاه 

 طافة الالرياس ل مؤسساس والمنظماس السياسيـة والنةابيـة والثةافيـة والع ميـة وازجلماعيـة.



 ( جداء الةرا ب واللطاليـد العامـة واجـب وفةـاظ ل ةانـو .9٘مادة )

 واجب مةد ه وال دمة العسطرية شرده و دمة الدفاع الودند ينظمهـا الةانـو .( الدفاع ع  الدي  والود  ٓٙمادة )

( الالااظ ع ى الوالـدة الودنيالة وصاليانة جسالرار الدولالة وااللالرام الةالواني  واللةيالد بضالطامهالا واجالـب ع الـى طالـ  ٔٙمادة )

 موادـ .

 تنظيـم سلطـات الـدولـة الباب الثالث

 (النوابالسلطة التشريعية )مجلس ل الفصل األو

( مج   النواب وو الس دة اللشريعية ل دولالة ووالو الالت  يةالرر الةالواني  ويةالر السياسالة العامالة ل دولالة وال دالة ٕٙمادة )

العامالة ل لنميالة ازقلصالالادية وازجلماعيالة والمواينالالة العامالة والالسالالاب ال لالامده طمالا يمالالار  الرقابالة ع الالى جعمالا  الهي الالة 

 ا الدسلـور.اللنايتية ع ى الوجر المبيـ  فـد وـت

( يلالالضلد مج الال  النالالواب مالال  ثمثما الالة عةالالو وعةالالو واالالالده ينل بالالو  بدريالالا اإلقلالالراع السالالر  العالالام الالالالـر ٖٙمالالادة )

المباشالالر الملسالالاو  ولةسالالم الجمهوريالالة إلالالى دوا الالر انل ابيالالة ملسالالاوية مالال  اليالالأ العالالدد السطانالالـد مالالع اللجالالـاوي عالال  نسالالبة 

 واالـد. %( ييادةظ جو نةصاناظ وينل ب ع  ط  دا رة عةـو٘)

 -يشلرد فد النا ب الشردا  اوليا : -ٔ(ٗٙمادة )

 ج  يطـو  يمنيـــاَ. -ج 

 ج  ز ية  سنر ع  ثمانيـة عشر عامــاظ. -ب

 يشلرد فد المرشت لعةوية مجـ   النواب الشرود اوليــة: -ٕ

 ج  يطــو  يمـنـيــاَ. -ج

 ج  ز ية  سنر ع   مسـة وعشريـ  عامــاظ. -ب

 جيـداظ ل ةـراءة والطلابــة.ج  يطـو  م -ج

ج  يطو  مسلةيم ال  ا والس وس مؤديا ل ارا ض الدينيالة وج  ز يطالو  قالد صالدر ةالده الطالم قةا الـد بالاس فالد قةالية  -د

 م  ة بالشرد واألمانة ما لم يط  قـد رد إليـر اعلبــاره.

ه ويالالدعو ر الالي  الجمهوريالالة مالالدة مج الال  النالالواب سالالس سالالنواس شمسالالية لبالالدج مالال  لالالاريخ جو  اجلمالالاع لالالر -( : ج٘ٙمالالادة )

النا بي  إلى انل اب مج   جديد قب  انلهاء مدة المج   بساللي  يومالا ع الى األقال ه فالاتا لعالتر تلالس لظالرود قالاورة ظال  

 المج   قا ماظ ويباشر س دالر الدسلورية اللى ليو  وته الظرود ويلم انل ـاب المج ـ  الجديد.

( لمدد فلرة مج   النواب الالالد سنلي  شمسيلي  لمرة واالدة مراعاة ٘ٙ) م  جالطام الاةرة ) ج ( م  المادة اسلثناءظ  -ب

 ل مص الة الودنية الع يا.

( مةر مج   النواب العاصمة صنعاءه ولالدد الم الـة الدا  ية الالازس والظالرود اللالد يجالوي فيهالا ل مج ال  ٙٙمادة )

 عةد اجلماعالـر  ارج العاصمة.



الدا  يالـة ملةالمنة سالير العمال  فالـد المج ال  ولجالـانر وجصالو  ممارسلالـر لطافالـة ( يةع مج   النواب ز اللالر 7ٙمادة )

صمالـيـالر الدسلوريةه وز يجوي ج  للةم  الم الالة نصوصالاظ م الاالة ألالطالام الدسلالـور جو معدلالة لهالا ويطالو  صالدور 

 الم الـة ولعدي هـا بةانــو .

ب إالالالة الدعال  إلالى المالطمالة الع يالا  الـم  ( ي لص مج   النواب بالاص  فد صالة عةالوية جعةالا ر ويجال8ٙمادة )

 مسة عشر يومالاظ مال  لالاريخ لسال يمر ل مج ال  ولعالرض نليجالة اللالةيالا بالالرج  الالت  انلهالس إليالر المالطمالة ع الى مج ال  

النواب ل اص  فد صالة الدع   م  سلي  يومالاظ مال  لالاريخ اساللمم نليجالة اللالةيالا مال  المالطمالةه وز لعلبالر العةالوية 

صدر م  مج   النواب بضم بية ث ثد جعةاء المج   ويجب ازنلهاء م  اللالةيالا  الم  لسالعي  يومالـاظ باد ة إز بةرار ي

 م  لاريـخ إالاللـر إلى المالطمــة.

( لمج   النواب والده الا المالافظة ع د النظام واألم  دا   جبنية المج   ويلولى تلس ر ي  المج ال  عال  9ٙمادة )

جالوي أل  قالوة مسال الة ج الرى د الو  المج ال  جو ازساللةرار ع الى مةربالة مال  دريا الر   اص يضلمرو  بضمرهه وز ي

 جبوابر إز بدـ ب مـ  ر ـي  المـج ـ .

( يعةد مج   النواب جو  اجلماع لر  م  جسبوعي  ع ى األطثالر مال  إعالم  نلالا ن ازنل الاب بنالاء ع الى دعالوة 7ٓمادة )

 صباأ اليوم اللالد لألسبوعيـ  المتطوريـ .ر ي  الجمهورية فا  لم ُيدَع اجلمع المج   م  ل ةاء ناسر 

( ينل ب مج   النواب فد جو  اجلماع لر م  بي  جعةا ر ر يسا وثمثة نواب ل الر ي ه ُيطّونالوَ  جميعالاظ وي الة 7ٔمادة )

ر اسة المج  ه ويرج  المج   جثناء انل الاب ر الي  المج ال  جطبالر األعةالاء سالناظه ولالالدد الم الالة الدا  يالة إجالراءاس 

وي ة ر اسالة المج ال  ومالدلها وا لصاصالالها األ الرىه ويطالو  ل مج ال  جمانالة عامالة يرجسالها جمالي  عالامه ولالالدد  انل اب

 الم الة الدا  ية ل مج   األالطام الملع ةة بلشطي ها واألالطـام األ ـرى الملص ـة بها.

ةالاء الالتي  جلع ال  ( يشلرد لصالة اجلماعاس مج   النواب الةور جطثر م  نصد جعةا ر مع اسلبعاد األع7ٕمادة )

  الالو مةاعالالدوم ولصالالدر الةالالراراس باألم بيالالة المد ةالالة لألعةالالاء الالالالـاةري  إز فالالد الالالالازس اللالالد يشالاللرد فيهالالا بموجالالب 

الدسلور والم الة الدا  ية ل مج   جم بية  اصة وعنالد لسالاوى األصالواس يعلبالر موةالوع المداولالة مرفوةالاظ فالد ناال  

 فد الالة لةديمـر فد دورة انعةـاد ج ــرى. الدورةه ولطو  لر جولوية العرض ع ى المج  

( ج ساس مج   النواب ع نية ويجوي انعةاده فد ج ساس سرية بنالاء ع الى د الب ر يسالر جو ر الي  الجمهوريالة 7ٖمادة )

جو الالطومة جو عشري  عةواظ م  جعةا ر ع ى األق  ثم يةرر المج   ما إتا طانس المناقشالة فالد الموةالوع المدالروأ 

  سـاس ع نيـة جو سريــة.جمامر لجرى فد ج

( يعةد مج   النواب دورلي  عاديلي  فد السنةه طما يجوي دعولر لدوراس انعةالاد ميالر عاديالة ولالالدد الم الالة 7ٗمادة )

الدا  ية ل مج   مواعيد الدوراس العادية ومددواه ويدعى فد الازس الةالرورة لالدوراس انعةالاد ميالر عاديالة بةالرار مال  

م  وي ة ر اسالة المج ال  بنالاء ع الى رمبلهالا جو بد الب  دالد مال  ث الأ جعةالاء المج ال  وز ر ي  الجمهورية جو بةرار 

 يجوي فض دورة ازنعةاد  م  الربع األ ير م  السنة قب  اعلماد المواينـة العامـة ل دولـة.

 رد.( عةو مج   النواب يمث  الشعب بطام ر ويرعى المص الـة العامـة وز يةيـد نيابلـر قيـد جو شــ7٘مادة )

 ( ُيةِسم مج   النواب قب  مباشرة مهام العةوية جمام المج   اليمي  الدسلوريـة فد ج سـة ع نيـة.7ٙمادة )

( يلةاةى ر ي  مج   النواب وجعةاء وي ة الر اسة وبةيـة جعةاء المج   مطافضة عادلالة يالالـددوا الةالانو ه 77مادة )

 المطافضة المتطورة إتا طانوا جعةـاء فد مج ـ  النـواب.وز يسلالا ر ي  مج   الويراء ونوابر والويراء 



( إتا  م مطا  عةو م  جعةاء مج   النواب قب  نهاية مدة المج   بما ز ية  ع  سالنةه انل الب   الد لالر 78مادة )

  م  سلي  يوماظ م  لاريخ إعم  قرار المج   ب  و مطانر ولنلهد عةويلر بانلهاء مـدة المـج ـ .

 يجالالوي لعةالالو مج الال  النالالواب ج  يلالالد   فالالد األعمالالا  اللالالد لطالالو  مالال  ا لصالالاص السالال دلي  اللنايتيالالـة ( ز79مالالادة )

 والةةا يـة.

( ز يجوي الجمع بي  عةوية مج   النواب وعةوية المج ال  المال الد جو ج  وظياالة عامالةه ويجالـوي الجمالع 8ٓمادة )

 بي  عةوية مج   النواب ومج   الويراء.

   النالواب بالالا  مال  األالالوا  بسالبب الوقالا ع اللالد يد الع ع يهالا جو يوردوالا ل مج ال ه جو ( ز يؤا ت عةو مج8ٔمادة )

األالطام واوراء اللد يبديها فد عم ر فد المج   جو لجانر جو بسبب اللصويس فد الج ساس الع نية جو السرية وز يدبا 

 وتا الالطم ع ى ما يصدر م  العةـو م  قـتد جو سـب.

ّل الالت نالالالو عةالالو مج الال  النالالواب ج  إجالالراء مالال  إجالالراءاس اللالةيالالا جو اللالالاليش جو الةالالبض جو ( ز يجالالوي ج  يل 8ٕمالالادة )

الالب  جو ج  إجالراء جيا الد إز بالات  مال  مج ال  النالواب ماعالدا الالالة الل الب ه وفالد والته الالالالة يجالب إ دالار المج ال  

لالصو  ع ى إت  مال  وي الة فوراظه وع ى المج   ج  يلضطد م  سممة اإلجراءاس وفد مير دورة انعةاد المج   يلعي  ا

 الر اسةه وي در المج   عند جو  انعةاد زالا لر بما جلـ ـت م  إجـراءاس.

ر جعةاء مج   النواب 8ٖمادة )  سلةاللهـم.اسلةاللهم إلى المج   ووو الت  يةبـ  ا( ُيوجِّ

عةالوية المنصالوص ( ز يجوي إسةاد عةوية ج  عةو م  جعةاء مج   النالواب إز إتا فةالد جالالد شالرود ال8ٗمادة )

 ع يها فد وتا الدسلور جو ج  َّ إ مزظ جسيماظ بواجباس العةوية وفةاظ لما لالدده الم الـة الدا  يـة ل مج ـ .

قلراأ لعدي هاه ع الى ج  الةالواني  الماليالة اللالد لهالـدد اوقلراأ الةواني  ا( لعةو مج   النواب ول الطومة الا 8٘مادة )

جو ل ايةالالها جو اإلعاالاء مال  بعةالها جو اللالد لرمالالد إلالى ل صاليص جاليء مال  جمالالوا   إلالى ييالادة جو إلغالاء ةالريبة قا مالة

%( م  النواب ع ى األقال ه وطال  ٕٓالدولة لمشروع مـا فم يجوي اقلراالها إز م  قب  الالطومة جو عشري  فد الما ة )

المج ال  إز بعالالد مةلرالالاس الةالواني  المةدمالالة مال  عةالالو جو جطثالر مالال  جعةالاء مج ال  النالالواب ز لالالا  إلالالى إالالدى لجالالا  

فالصها جمام لجنة  اصة إلبداء الرج  فد جواي نظر المج   فيهـاه فاتا قرر المج ال  نظالر ج  منهالا يالالا  إلالى ال جنالة 

الم لصة لاالصالر ولةالديم لةريالـر عنالـره وج  مشالروع قالانو  قالدم مال  ميالر الالطومالة ورفةالر المج ال  ز يجالوي لةديمالر 

 ثانيـة فد ناـ  دور ازنعةاد.

ةدم ر ي  مج   الويراء  م   مسالة وعشالري  يومالاظ ع الى األطثالر مال  لالاريخ لشالطي  الالطومالة برنامجهالا ( ي8ٙمادة )

العام إلى مج   النواب ل الصو  ع ى الثةة باألم بية لعدد جعةاء المج  ه وإتا طا  المج   فالد ميالر انعةالاده العالاد  

ةيالالب ع الالى برنالالامن الالطومالالة ويعلبالالر عالالدم دعالالد إلالالى دورة انعةالالاد ميالالر عاديالالـة وألعةالالاء المج الال  ول مج الال  ططالال  اللع

 الصو  الالطومة ع ى األم بية المتطورة بمثابـة الجـب ل ثةــة.

( يةر مج   النواب  دد اللنمية ازقلصادية وازجلماعيةه ويالالدد الةالانو  دريةالة إعالداد ل الس ال دالد وطيايالة 87مادة )

 عرةها واللصويس ع يها وإصداروا.

مواينة العامة ع ى مج   النواب قب  شهري  ع ى األق  مال  بالدء السالنة الماليالـةه يجب عرض مشروع ال -( ج88مادة )

ويلم اللصويس ع ى مشروع المواينة باباظ باباظ ولصدر بةانو ه وز يجوي لمج   النواب ج  يعد  مشالروع المواينالة إز 

إز بةالانو  وإتا لالم يصالدر  بموافةة الالطومة وز يجوي ل صيص ج  إيراد م  اإليراداس لوجر معي  م  جوجالر الصالرد

 قانو  المواينة الجديدة قب  بدء السنة المالية عم  بمواينة السنة السابةة إلى الي  إعلماد المواينـة الجديــدة.



 يالدد الةانو  دريةة إعداد المواينـةه ولبويبهــا طمـا يالـدد السنـة الماليــة. -ب

ب غ م  باب إلى آ ر مال  جبالواب المواينالة العامالة وطال  مصالرود ( يجب موافةة مج   النواب ع ى نة  ج  م89مادة )

 مير وارد بها جو يا د فد إيرادالـها يلعـيـ  ج  يـالـدد بةانــو .

( يالالالدد الةالالانو  جالطالالام مواينالالاس الهي الالاس والمؤسسالالاس والشالالرطاس العامالالة والسالالابالها والمواينالالاس المسالاللة ة 9ٓمالالادة )

تلس لسر  ع يها األالطالام ال اصالة بالمواينالة العامالة والسالابها ال لالامد بمالا فالد والم الةة والسابالها ال لامية وفيما عدا 

 تلس عرةها ع ى مج ـ  النـواب ل مصادقـة.

( يجب عرض الالساب ال لالامد لمواينالة الدولالة ع الى مج ال  النالواب فالد مالدة ز لييالد ع الى لسالعة جشالهر مال  9ٔمادة )

بابالاظ ولصالدر مصالادقة المج ال  بةالانو ه طمالا يجالب عالرض اللةريالر  لاريخ انلهاء السنة الماليـة ويلم اللصويس ع يالر بابالاظ 

السنو  ل جهاي الم لص بالرقابة المالاسبية وممالظالر ع ى مج ال  النالوابه ول مج ال  ج  يد الب مال  والتا الجهالـاي ج  

 بيانـاس جو لةاريــر ج رى.

الدوليالة تاس الدالابع العالام جيالاظ طالا   ( يصادا مج   النواب ع ى المعاوداس وازلااقياس السياسية وازقلصادية9ٕمادة )

شط ها جو مسلواوا  اصة ل س الملع ةة بالالدفاع جو اللالالالد جو الصال ت والسال م والالالدود جو اللالد يلرلالب ع يهالا الليامالـاس 

 ماليـة ع ى الدولـة جو اللد ياللاج لنايتوـا إلى إصـدار قانـو .

فد المسالا   العامالة جو فالد ج  شالض  يلع الا بضدا هالا لمهامهالا لمج   النواب الا لوجير اللوصياس ل الطومة  -( ج9ٖمادة )

 جو بضداء ج  م  جعةا ها وع د الالطومة لنايتوا فاتا اسلالا  ع يها اللنايت بينس تلس ل مج  .

إتا لم يةلنع المج   بالمبرراس يالا لر مباشرة إجراءاس سالب الثةة م  جالالد نالواب ر الي  مج ال  الالويراء جو ج   -ب

نيي  وز يجوي عرض د ب سالب الثةة ع ى المج   إز بناء ع الى اقلالراأ مال  ربالع جعةالاء المج ال  م  الويراء المع

وبعد اسلجوابه وز يجوي ل مج   ج  يصدر قراره فد الد ب قب  مالرور سالبعة جيالام مال  عرةالر ويطالو  قالرار سالالب 

 الثةة بضم بية جعةاء المج  .

لمج الال  دالالرأ موةالالوع عالالام لمناقشالاللر وإسليةالالاأ سياسالالة ( يجالالوي لعشالالري  بالما الالة ع الالى األقالال  مالال  جعةالالاء ا9ٗمالالادة )

 الالطومة فير ولبـاد  الـرج  الولــر.

َ  لجنالة  اصالة جو 9٘مادة ) ( لمج   النواب بناءظ ع ى د ب موقع م  عشالرة جعةالاء ع الى األقال  مال  جعةالا ر ج  ُيَطالول

اد إالالدى الالوياراس يط د لجنة مال  لجانالر للةصالد الالةالا ا فالد موةالوع يلعالارض مالع المصال الة العامالة جو فالالص نشال

والهي ـاس والمؤسساس العامة جو والداس الةداع العام جو الم ل د جو المجالال  المال يالة ول جنالة فالد سالبي  الةيالام بمهامهالا 

ج  لجمع ما لراه م  جدلة وج  لد ب سمـاع م  لرى ةرورة سماع جقوالر وع ى جميع الجهاس اللنايتية وال اصالـة ج  

 صرفها لهتا الغرض ما لم طـر م  مسلنـداس جو بيـانـاس.لسلجيب لد بها وج  لةع لالس ل

( مج الال  الالالويراء مسالال و  مسالال ولية جماعيالالة وفرديالالة ولطالال  عةالالو مالال  جعةالالاء مج الال  النالالواب ج  يوجالالر إلالالى 9ٙمالالادة )

ر ي  مج   الويراء جو جالد نوابر جو جالد الويراء جو نوابهم جس  ة فد ج  موةوع يد   فد ا لصاصهالـم وع الى مال  

 سلجواب فد نا  الج ســة.اع ير وز يجوي لالوي  السؤا  إلى لسؤا  ج  يجيب يوجر إلير ا

( لط  عةو م  جعةاء مج   النواب الا لوجير اسلجواب إلى ر ي  مج   الالويراء جو نوابالر جو الالويراء 97مادة )

األقال  مال  لمالاسبلهم عال  الشال و  اللالد لالد   فالد ا لصاصالهم ولجالرى المناقشالة فالد ازساللجواب بعالد سالبعة جيالام ع الى 

 لةديـمـره إز فد الازس ازسلعجا  اللد يراوا المج   وبموافةـة الالطومة.



( لمج الال  النالالواب الالالا سالالالب الثةالة مالال  الالطومالالةه وز يجالالوي د الالب سالالب الثةالالة إز بعالالد اسالاللجواب يوجالالر إلالالى 98مالادة )

وي ل مج   ج  يصالدر ر ي  الويراء جو م  ينوب عنره ويجب ج  يطو  الد ب موقعاظ م  ث أ جعةاء المج   وز يج

 قراره بالد ب قب  سبعة جيام ع ى األق  م  لةديمر ويطو  سالب الثةة م  الالطومة بضم بية جعةاء المـج ـ .

( يسمع ر ي  مج   الويراء ونوابر والويراء ونوابهم فد مج   النـواب ولجانر ط مالا د بالـوا الطالـمم ولهالـم 99مادة )

اي ه وز يطو  لهالم ج  صالوس معالدود عنالد ج الت الالرج  إز إتا طالانوا مال  جعةالاء ج  يسلعينوا بم  يرو  م  طبار الموظ

 مج   النوابه ولمج   النواب ج  يد ب م  الالطومـة جو جالد الويراء الةور ج  م  ج سالره وع يهـم ل بيـة تلس.

ع قالانو  جم الة ( يجر  اللصويس ع ى مشاريع الةواني  مالادةظ مالادة وياللم اللصالويس النهالا د ع الى طال  مشالروٓٓٔمادة )

 ولوةت الم الة الدا  ية ل مج   اإلجراءاس الملع ةـة بـتلس.

ز يجالالوي لالالر ي  الجمهوريالالة الالال  مج الال  النالالواب إز عنالالد الةالالرورة وبعالالد اسالاللالاء الشالالعبه ويجالالب ج   -( جٔٓٔمالالادة )

ساللي  يومالاظ مال   يشلم  قرار الال  ع ى األسباب اللد بند ع يها وع ى دعوة النا بي  زنل اب مج   نواب جديد  م 

 لاريخ صدور قرار الال .

 -نل اباس نيابية مبطرة دو  الاجة إلد اسلالاء فد األالوا  اولية:زلر ي  الجمهورية الا الدعوة  -ب

إتا لم لاض ازنل اباس إلالد جم بيالة لمطال  ر الي  الجمهوريالة مال  لط يالد مال  يشالط  الالطومالة ولعالتر لشالطي  الطومالة  -ٔ

 ا لمد.

النواب الثةة ع  الالطومة جطثر م  مرلي  مللاليلي  ما لم يط  الالجالب بسالبب اللعالارض مالع جالطالام إتا الجب مج    -ٕ

 " م  الاةرة "ب" م  وته المادة.ٔالبند "

وفالد طال  األالالوا  إتا لالم يلةالم  قالرار  إتا سالب المج   الثةة م  الالطومة جطثر م  مرلي   م  سنلي  مللاليلي . -ٖ

مبطرة دعوة النا بي   م  السلي  يومالاظ اللاليالة لصالدور قالرار الالال  جو الالدعوة زنل ابالاس  الال  جو الدعوة إلى انل اباس

مبطالالرة جو لالالم لجالالر ازنل ابالالاس فالالد الموعالالد المالالالدد جعلبالالر الةالالرار بالالادمظ ويجلمالالع المج الال  بةالالوة الدسالاللوره فالالاتا ججريالالس 

 ابالالاسه فالالاتا لالالم ُيالالدع لمنعةالالاد اجلمالالع بالطالالم ازنل ابالالاس يجلمالالع المج الال  الجديالالد  الالم  العشالالرة األيالالام اللاليالالة إللمالالام ازنل

الدسلور فد نهاية األيام العشرة المشار إليهاه وإتا اُل  المج   فم يجالوي ال الر مالرة ج الرى ل سالبب ناسالره طمالا ز يجالوي 

 ال  المج   فد دورة انعةاده األولى.

لنالوابه ويجالب ع يالـر الين الت ( لر ي  الجمهورية الا د ب إعادة النظر فد ج  مشروع قانو  جقالره مج ال  إٓٔمادة )

ج  يعيده إلى مجـ   النواب  م  ثمثي  يوماظ م  لاريـخ رفعر إلير بةرار مسببه فاتا لم يرده إلـى المج    ـم  وته 

المدة جورّد إلير وجقره ثانية بضم بية مجـموع جعةا ر اعلبر قانونـا وع الى ر الي  الجمهوريالة إصالداره  الم  جسبوعيالـ ه 

اعلبر صادراظ بةوة الدسلور دو  الـاجة إلـى إصداره وينشر فد الجريالدة الرسميالـة فالورا ويعمال  بالر بعالد فاتا لم يصدره 

 جسبوعيـ  م  لاريـخ النشــر.

( لنشر الةواني  فد الجريالدة الرسميالـة ولالتاع  الـم  جسالبوعي  مال  لالاريخ إصالداروا ويعمال  بهالا بعالد ثمثالي  ٖٓٔمادة )

 جو قصر وتا الميعـاد بنـص  ـاص فد الةانـو .يوماظ م  لاريخ نشرواه ويجوي مـد 

( ز لسر  جالطام الةواني  إز ع ى ما يةع م  لاريخ العم  بها وز يلرلالب جثالر ع الى مالا وقالع قبال  إصالدارواه ٗٓٔمادة )

ومع تلس يجالـوي فالد ميالر المالواد الةالريبية والجيا يالة الالنص فالد الةالانو  ع الى  المد تلالسه وبموافةالـة ث ثالـد جعةالـاء 

  .المجــ 

 



 السلطة التنفيذية الفصل الثاني

( يمار  الس دة اللنايتية نيابة ع  الشعب ر ي  الجمهورية ومج ـ  الالـويراء ةالم  الالالدود المنصالوص ٘ٓٔمادة )

 ع يهـا فد الدسلـور.

 رئاسة الجمهورية الفرع األول

 ر ي  الجمهورية وو ر ي  الدولة ويلم انل ابر وفةـا ل دسلـور. -( جٙٓٔمادة )

( مالال  8ٕٔه8ٔٔه7ٔٔه7ٓٔيطالالو  لالالر ي  الجمهوريالالة نا بالالاظ يعينالالر الالالر ي  ولدبالالا بشالالا  النا الالب جالطالالام المالالواد ) -ب

 الدسلور.

 -( ط  يمند للوفر فير الشرود المالددة فيما يضلـد يمطـ  ج  ُيرشـت لمنصـب ر يـ  الجمهوريـة:7ٓٔمادة )

 ج.  ج  ز يةـ  سنـر عـ  جربعيـ  سنــة. 

 والـديـ  يمـنيـيـ . ب. ج  يطـو  مـ  

 ج. ج  يطو  ململعا بالةوقر السياسية والمدنية. 

د.  ج  يطو  مسلةيم األ ما والس وس مالافظاظ ع ى الشعا ر اإلسممية وج  ز يطو  قالد صالدر ةالده الطالم قةالا د بالاس  

 فد قةية م  ة بالشرد جو األمانة ما لـم يطـ  قـد رد إليـر اعلبــاره.

 جاظ م  ججنبية وجز يليوج جثناء مـدة وزيلـر مـ  ججنبيــة.ه.  ج  ز يطو  مليو 

 -( يطو  اللرشيت وازنل اب لر ي  الجمهورية طما ي د:8ٓٔمادة )

 ج.  لـةـدم اللرشيالاس إلى ر ي  مـج ـ  النــواب. 

ي لالد ر اسالة ب. يلم فالص اللرشيالاس ل لضطد م  اندبـاا الشرود الدسلوريالـة ع الى المرشالالـي  فالد اجلمالاع مشاللرس له 

 مجـ   النواب ومج   الشورى.

ج. لعرض جسالماء المرشالالـي  الالتي  للالوفر فاليهم الشالرود فالد اجلمالاع مشاللرس لمج الـسد النالـواب والشالورى ل ليطـيالـةه  

%( مالال  مجمالالوع عالالدد ٘ويعلبالالر مرشالالالا لمنصالالب ر الالي  الجمهوريالالة مالال  يالصالال  ع الالد ليطيالالة نسالالبة  مسالالة فالالد الما الالة )

 قلراع السر  المباشر.بازطو  الليطية األعةاء الالاةري  ل مج سي  ول

د. يطالالو  ازجلمالالاع المشالاللرس م يمالالاظ ج  ييطالالد لمنصالالب ر الالي  الجمهوريالالة ثمثالالة جشالال اص ع الالى األقالال  لمهيالالداظ لعالالرض  

 المرشالي  ع ى الشعب فد انل اباس لنافسية ز ية  عدد المرشالي  فيها ع  اثني .

 انل ـاباس لنافسيـة.ه. يلم انل اب ر ي  الجمهورية م  الشعب فد  

و. يعلبر ر يسالاظ ل جمهوريالة مال  يالصال  ع الى األم بيالة المد ةالة ل التي  شالارطوا فالد ازنل ابالاسه وإتا لالم يالصال  ج  مال   

المرشالي  ع الى والته األم بيالة جعيالد ازنل الاب بالنا  اإلجالراءاس السالابةة ل مرشالالي  ال التي  الصالم ع الى جطثالر عالدد مال  

 لهم.جصواس النا بي  ال تي  جدلوا بضصوا

 ( يؤد  ر يـ  الجمهورية جمام مج   النواب قب  ج  يباشر مهام منصبـر اليميـ  الدسلوريـة.9ٓٔمادة )



( يعم  ر يالـ  الجمهوريالة ع الى لجساليد إرادة الشالعب وااللالـرام الدساللور والةالانو  والمايالة الوالالدة الودنيالة ٓٔٔمادة )

 مد ل س دةه واإلشالراد ع الى المهالام الساليادية الملع ةالة بالالدفاع ومبـادئ وجوداد الثـورة اليمنيـةه وازلليام باللداو  الس

 ع  الجمهوريةه ول س المرلبدة بالسياسة ال ارجية ل دولةه ويمار  صماليالر ع ى الوجـر المبيـ  فد الدسلــور.

 ( ر ـي  الجمهوريـة وـو الةا ـد األع ـى ل ةـواس المس الـة.ٔٔٔمادة )

سبع سالنواس شمسالية لبالدج مال  لالاريخ جداء اليمالي  الدساللورية وز يجالوي أل  شال ص  ( مدة ر ي  الجمهوريةٕٔٔمادة )

 لولد منصب الر ي  ألطـثـر م  دورلي  مدة ط  دورة سبع سنواس فةد.

( إتا انلهس مدة مج   النواب فد الشهر الت  انلهالس فيالر مالدة ر الي  الجمهوريالة يساللمر ر الي  الجمهوريالة ٖٔٔمادة )

انلهالاء ازنل ابالاس النيابيالة واجلمالاع المج ال  الجديالد ع الى ج  ياللم انل الاب ر الي  الجمهوريالة  ليمار  مهامر إلى ما بعالد

 ( يوماظ م  جو  انعةـاد لمج ـ  النـواب الجديـد.ٓٙالجديد وتلس  م  سلي  )

ويجالب  ( قب  انلهاء مدة ر ي  الجمهورية بلسعي  يوماظ لبدج اإلجراءاس زنل اباس ر ي  ل جمهورية جـديـدهٗٔٔمادة )

ج  يلم انل ابر قب  انلهاء المدة بضسبوع ع ى األق  ه فاتا انلهس المدة دو  ج  يلم انل اب الر ي  الجديالد أل  سالبب طالا  

اسلمر الر ي  السابا فد مباشرة مهام منصبر بلط يالد مال  مج ال  النالواب لمالدة ز للجالاوي لسالعي  يومالـاظ وز لييالد والته 

 عية جو جية الالة ج رى يسلالي  معها إجـراء ازنل ابـاس.المدة إز فد الالة الرب جو طارثة دبي

( يجوي لر ي  الجمهورية ج  يةدم اساللةالة مسالببة إلالى مجالـ   النالوابه ويطالو  قالرار مج ال  النالواب بةبالو  ٘ٔٔمادة )

ازسلةالـة وع الى ازسلةالة باألم بية المد ةـة لعدد جعةا ـر فاتا لم لةبـ  ازسلةالـة فم  الةـر  ـم  ثمثـة جشهر ج  يةدم 

 مج ـ  النـواب ج  يةب هـا.

( فالالد الالالالة   الالو منصالالب ر الالي  الجمهوريالالة جو عجالالـيه الالالدا م عالال  العمالال  يلالالولى مهالالام الر اسالالة مؤقلالالاظ نا الالب ٙٔٔمالالادة )

الر ي  لمدة ز لييد ع  سلي  يوماظ م  لاريخ   و منصالب الالر ي  ياللم  ملهالا إجالراء انل ابالاس جديالـدة ل الر ي ه وفالد 

صب ر الي  الجمهوريالة ونا الب الالر ي  معالاظ يلالولى مهالام الر اسالة مؤقلالاظ ر اسالة مج ال  النالـوابه وإتا طالا  الالة   و من

مج   النواب منالـمظ ال الس الالطومالة مالال  ر اسالة مج ال  النالواب لممارسالة مهالام الر اسالة مؤقلالـاظه وياللم انل الاب ر الي  

 لمجـ   النـواب الجديــد.الجمهورية  م  مدة ز للجـاوي سلي  يومـاظ م  لاريـخ جو  اجلمـاع 

( يالالالـدد الةالالانو  مرلبالالاس وم صصالالاس ر الالي  الجمهوريالالة وز يجالالوي لالالر ج  يلةاةالالى ج  مرلالالـب جو مطافالالـضة 7ٔٔمالالادة )

 ج ـرى.

( ز يجـوي لر ي  الجمهورية جثناء مدلـر ج  يياو  ولو بدريةة مير مباشرة مهنة الرة جو عمالم لجاريالـاظ جو 8ٔٔمادة )

ه طما ز يجالوي لالر ج  يشاللر  جو يساللضجر شالي اظ مال  جمالـوا  الدولالة ولالو بدريةالـة المالـياد الع الـند جو ج  ماليـاظ جو صناعيـاظ 

 يؤجروـا جو يبيعهـا شي ـاظ م  جموالـر جو يةايةهـا ع يــر.

 -( يلولى ر ي  الجمهورية از لصاصــاس اللاليــة:9ٔٔمادة )

 لمثي  الجمهورية فد الدا   وال ارج. -ٔ

 ا بي  فد الموعد المالدد إلى انل اب مج   النواب.دعوة الن -ٕ

 الدعـوة إلى ازسلالـاء العـام. -ٖ

 لط يـد م  يشط  الالطومة وإصدار الةرار الجمهور  بلسميـة جعةا هــا. -ٗ

 يةـع بازشلراس مع الالطومة السياسة العامة ل دولة ويشرد ع ى لنايتوا ع ى الوجـر المبيـ  فد الدسلـور. -٘



 وة مج   الويراء إلى اجلماع مشلرس مع ر ي  الجمهورية ط ما دعـس الالاجـة إلى تلـس.دعـ -ٙ

 لسميـة جعةـاء مج ـ  الدفـاع الودنـد دبةـاظ ل ةانـو . -7

 إصـدار الةواني  اللد وافـا ع يها مج   النواب ونشروا وإصدار الةراراس المناتة لهــا. -8

 ولـة م  المدنيـيـ  والعسطريي  وفةـاظ ل ةانــو .لعـيـي  وعـي  طـبـار مـوظاـد الد -9

 إنشـاء الرلـب العسطريـة بمةلةـى الةانـو . -ٓٔ

 منـت النياشيـ  واألوسمـة اللد ينص ع يـها الةانو ه جو اإلت  بالم  النياشي  اللد لمنـت م  دو  ج ـرى. -ٔٔ

 ـا ع يها مج ـ  النـواب.إصـدار قرار المصادقة ع ى المعاوداس وازلااقياس اللد يواف -ٕٔ

 المصادقـة ع ى ازلااقياس اللد ز لاللاج إلى لصديا مج   النواب بعد موافةـة مج ـ  الــويراء. -ٖٔ

 إنشاء البعثاس الدب وماسية ولعيي  واسلدعـاء الساـراء دبةـاظ ل ةانو . -ٗٔ

 اعلماد الممث يـ  ل ـدو  والهي ـاس األجنبية. -٘ٔ

 السياسد.منت الا ال جوء  -ٙٔ

 إعم  الالـة الدوارئ واللعب ـة العامـة وفةـاظ ل ةانـو . -7ٔ

 يلولى ج  ا لصاصـاس ج ـرى ينـص ع يهـا الدسلـور والةانـو . -8ٔ

( يصالالدر ر الالي  الجمهوريالالـة بنالالـاءظ ع الالى اقلالالراأ الالالويير الم الاللص وبعالالد موافةالالة مج الال  الالالويراء الةالالراراس ٕٓٔمالالادة )

نالالـي  ولنظالاليم المصالالالت واإلداراس العامالالـةه ع الالى ج  ز يطالالو  فالالد ج  منهالالا لعديالال  ألالطالالام وال الالوا ت الميمالالة للنايالالت الةوا

الةوانيـ ه جو إعااء م  لنايتوا ولر ج  ياوض ميـره فد إصدار ل الس ال وا الـت والةالراراسه ويجالوي ج  يعالي  الةالانو  مال  

 يصـدر ال وا ـت والةـراراس الميمـة للنايـته.

ورية الالة الدوارئ بةرار جمهور  ع ى الوجر المبي  فد الةانو  ويجب دعالوة مج ال  ( يع   ر ي  الجمهٕٔٔمادة )

النواب لعرض وتا اإلعم  ع ير  م  السبعــة األيالام اللاليالة لنعالم ه فالاتا طالا  مج ال  النالواب مالنالم ينعةالد المج ال  

انعةالاده ع الى النالالو السالاباه يالالس الالالة الةديم بالطم الدسلور فاتا لم ُيْدَع المج   لمنعةاد جو لم لعرض ع يالر فالد الالالة 

الدوارئ بالطم الدسـلور. وفـد جميـع األالالـوا  ز لالـع   الـالالـة الدالوارئ إز بسالبب قيالام الالالرب جو الالنالة الدا  يالة جو 

 الطوارأ الدبيعية وز يطو  إعم  الالة الدوارئ إز لـمدة مالـدودة وز يـجـوي مدوـا إز بموافةـة مج ـ  النـواب.

( يالا لر ي  الجمهورية ج  يد ب لةارير مال  ر الي  الالويراء للع الا بلالةيالا المهالام المسال و  عال  لنايتوالـا ٕٕٔمادة )

 مج ـ  الـويراء.

 ( ز ينات الطم اإلعدام إز بعد اللصديا ع يـر م  ر ـي  الجمهوريـة.ٖٕٔمادة )

 ج  ياـوض نا بـر فد بعض ا لصاصالـر. ( يعاو  ر ي  الجمهورية فد جعمالـر نا ب الر يـ ه ول ر ي ٕٗٔمادة )

( ينشض بةرار م  ر ي  الجمهوريـة مج   شالورى مال  توى ال بالراس والطاالاءاس والش صالياس ازجلماعيالة ٕ٘ٔمادة )

للوسيع قاعدة المشارطة فد الرج  وازسلاادة م  الطااءاس وال براس الودنيةه وفد سبي  الةيالام بمهامالر يمالار  مج ال  

 -لدسلورية اللالية:الشورى صماليالر ا



لةديم الدراساس والمةلرالاس اللد لساعد الدولة ع ى رسم اسلراليجيالها اللنموية ولسهم فد الشد الجهود الشعبية مال   - ج

اج  لرسيخ الالنهن الالديمةرادد ولةالديم ازقلراالالاس اللالد لسالاعد ع الى لاعيال  مؤسسالاس الدولالة ولسالهم فالد الال  المشالاط  

 دنية.ازجلماعية ولعما الوالدة الو

 إبداء الرج  والمشورة فد المواةيع األساسية اللد يرى ر ي  الجمهورية عرةها ع ى المج  . - ب

لةديم الرج  والمشورة بما يسهم فد رسم اإلسلراليجية الودنية والةومية ل دولة فد المجازس السياسالية وازقلصالادية  -ج

 سلويي  الودند والةومد.وازجلماعية والعسطرية واألمنية للالةيا جودفها ع د الم

إبداء الرج  والمشورة فد السياسياس وال دد والبرامن الملع ةة باإلصمأ اإلدار  ولالديأ ججهية الدولة ولالسالي   -د

 األداء.

ازشالاللراس مالالع مج الال  النالالالواب بليطيالالة المرشالالالي  لمنصالالب ر الالي  الجمهوريالالالة والمصالالادقة ع الالى  دالالد اللنميالالالة  -والالـ

اوالالداس وازلااقيالالاس الملع ةالالة بالالالدفاع واللالالالالد والصالال ت والسالال م والالالالدود واللشالالاور فيمالالا ازقلصالالادية وازجلماعيالالة والمع

 يرى ر ي  الجمهورية عرةر م  قةايا ع ى ازجلماع المشلرس.

 رعاية الصالافة ومنظماس المجلمع المدند ودراسة جوةاعها ولالسي  لدويروا ولعييي دوروا. -و

 نشادها ولةييمها واقلراأ لدويروا ولعييي دوروا.رعاية لجربة الس دة المال ية ودراسة  -ي

 لةييم السياساس ازقلصادية والمالية والنةدية ولةييم لنايت برامن ازسلثمار السنوية. -أ

 اسلعراض لةارير جهاي الرقابة والمالاسبة ورفع لةرير بشضنها إلد ر ي  الجمهورية. -د

عةوا يعينهم ر ي  الجمهورية م  مير األعةاء فد مج ال  ( يلطو  مج   الشورى م  ما ة وجالد عشر ٕٙٔمادة )

النواب جو المجال  المال يةه ويالدد الةانو  الشرود الواجب لوافروا فد عةو مج   الشالورى ع الى جز يةال  سالنر عال  

 جربعي  عاما. طما يالدد الميايا والالةوا اللد يلملع بها جعةاء مج   الشورىه ويؤدو  اليمي  الدساللورية جمالام ر الي 

الجمهوريةه ويةع مج   الشورى ز الة دا  ية لنظم جعمالر ودريةة انعةاد اجلماعالالر وطيايالة ال الات قرارالالر ولصالدر 

 بةانو .

( يعةالالد مج ال  النالالواب ومج ال  الشالالورى اجلماعالالاس مشاللرطة بالالدعوة مال  ر الالي  الجمهوريالة لمناقشالالة المهالالام 7ٕٔمالادة )

ع يها بضم بية األعةالاء الالاةالري  ويلالولى ر الي  مج ال  النالواب  المشلرطة بينهما المالددة فد الدسلور ويلم اللصويس

 ر اسة ازجلماعاس المشلرطة.

( يطو  الهام ر ي  الجمهورية بال يانة العظمى جو ب را الدسلور جو بض  عم  يم  اسلةم  وسيادة البمد 8ٕٔمادة )

بضم بيالة ث ثالد جعةا الـر ويبالي  الةالانو   بناء ع ى د ـب م  نصـد جعةاء مج ـ  النالـواب وز يصالدر قالرار ازلهالام إز

إجراءاس مالاطملـر فاتا طا  ازلهام موجهاظ إلى ر ي  الجمهورية ونا بـر لباشر وي ة ر اسة مج   النواب مهـام ر اسالة 

الجمهورية مؤقلاظ اللى صدور الطم المالطمةه ويجب ج  يصالدر الةالانو  المشالار إليالر  الم  دور ازنعةالاد العالـاد  األو  

لنواب اللالد لسريا  وتا الدسلور وإتا الطم باإلدانة ع ى ج  منهما اعاد مال  منصالبر بالطالم الدساللور مالع عالـدم لمج   ا

 اإل ـم  بالعةوباس األ رى وفد جميع الالازس ز لسةد باللةـادم ج  م  الجرا ـم المتطـورة فد وـته الـمـادة.

 مجلس الوزراء الفرع الثاني

طومة الجمهورية اليمنيالة ووالو الهي الة اللنايتيالة واإلداريالة الع يالا ل دولالة ويلبعهالا بالدو  ( مج   الويراء وو ال9ٕٔمادة )

 اسلثناء جميع اإلداراس واألجهية والمؤسساس اللنايتية اللابعـة ل دولـة.



( للطو  الالطومالة مال  ر الي  الالويراء ونوابالر والالويراءه ويؤلاالو  جميعالاظ مج ال  الالويراءه ويالالدد الةالانو  ٖٓٔمادة )

 العامة للنظيم الوياراس وججهية الدولة الم ل اة. األس 

( يجب ج  للوفر فد ر ي  الويراء ونوابر والويراء الشرود الواجب لوافروا فالد عةالو مج ال  النالواب ه ٖٔٔمادة )

مع مراعاة ج  ز لة  س  ج  منهم ع  ثمثي  سالنةه باساللثناء ر الي  الالويراء الالت  يجالب ج  ز يةال  سالنر عال  جربعـيالـ  

 .سنـــة

( ي لار ر ي  الويراء جعةاء ويارلـر باللشاور مع ر ي  الجمهورية ويد ب الثةالة بالالطومالة ع الى ةالوء ٕٖٔمادة )

 برنامن يلةدم بـر إلى مج ـ  النـواب.

( ر الالي  الالالويراء والالالويراء مسالال ولو  جمالالام ر الالي  الجمهوريالالة ومج الال  النالالواب مس وليالالـة جماعيالالـة عالالـ  ٖٖٔمالالـادة )

 جعمـا  الالطومـة.

( قبالالال  ج  يباشالالالر ر الالالي  وجعةالالالاء مج الالال  الالالالويراء صالالالماليالهم يالالالؤدو  اليمالالالي  الدسالالاللورية جمالالالام ر الالالـي  ٖٗٔ)مالالالادة 

 الجمهوريـة.

 ( يالـدد الةانو  مرلباس ر ي  الويراء ونوابـر والويراء ونوابـهـم.ٖ٘ٔمادة )

ج  وظياالة عامالة ج الرى جو ( ز يجوي لر ي  الويراء وز أل  م  الويراء جثناء لالوليهم الالويارة ج  يلولالوا ٖٙٔمادة )

ج  يياولوا ولو بدريةة مير مباشرة مهنة الرة جو عممظ لجاريالاظ جو ماليالاظ جو صالناعياظه طمالا ز يجالوي لهالم ج  يسالهموا فالد 

اللياماس لعةدوا الالطومة جو المؤسساس العامالة جو ج  يجمعالوا بالي  الالويارة والعةالوية فالد مج ال  إدارة ج  شالرطة وز 

  يشلروا جو يسلضجروا جموازظ م  جموا  الدولة جو يةايةوا ع يها ولالو بدريةالة المالياد الع نالد جو يجوي  م  ل س المدة ج

 ج  يؤجرووا جو يبيعووا شي ا م  جموالهم جو يةايةووـا ع يـر.

( يلالالولى مج الال  الالالويراء لنايالالت السياسالالة العامالالة ل دولالالة فالالد المجالالازس السياسالالية وازقلصالالادية وازجلماعيالالة 7ٖٔمالالادة )

 -افية والدفاعية وفةا ل ةواني  والةراراس طما يمار  بوجر  ـاص از لصاصـاس اللالـــية:والثة

 ج. ازشلـراس مع ر ي  الجمهورية فد إعداد ال دـود العريةـة ل سياسـة ال ارجيـة و الدا  يـــة. 

 الالساب ال لامد ل دولـة.ب إعداد مشروع ال دة ازقلصادية ل دولة والمييانية السنوية ولنظيم لنايتوا وإعداد  

 ج. إعداد مشاريع الةواني  والةراراس ولةديمها إلى مج   النواب جو ر ي  الجمهورية وفـا ا لصـاص طـ  منهمـا. 

د. الموافةة ع ى المعاوداس وازلااقياس قبال  عرةالها ع الى مج ال  النالواب جو ر الي  الجمهوريالة وفالا ا لصالـاص طالـ   

 منهمـا.

 الميمـة ل مالافظـة ع ى جمـ  الدولـة الدا  ـد وال ارجـد ولالمـاية الةـوا الموادنيــ . ه. ال ـات اإلجـراءاس 

و. لوجيالالر ولنسالاليا ومراجعالالة جعمالالا  الالالوياراس واألجهالالية اإلداريالالة والمؤسسالالاس والهي الالاس العامالالة والةدالالاعي  العالالام  

 والم ل د وفةاظ ل ةانو .

ورسالم ولنايالت السياسالة الهادفالة إلالى لنميالة الطالوادر الانيالة فالد ججهالية  ي.  لعيي  وعي  الموظاي  الةيالاديي  دبةالاظ ل ةالانو  

 الدولة ولضوي  الةوى البشرية وفةاظ زاللياجـاس البـمد فد إدـار ال دـة ازقلصاديـة.

 أ. ملابعـة لنايـت الةوانيـ  والمالافظـة ع ـى جمـوا  الدولـة. 

   واللضمـي . لمـاوازد. اإلشراد ع ى لنظيم وإدارة نظـم النةـد  



  . عةد الةروض ومنالها فد الدود السياسة العامة ل دولة وفد الدود جالطام الدسلور. 

( يدير ر ي  الويراء جعما  المج   ويرج  اجلماعالر ووو الت  يمث  المج   فيمالا يلع الا بلنايالت السياسالة 8ٖٔمادة )

والسياسة العامالة ل دولالة بشالط  موالالـد ومنسالا ولالر ج  العامة ل دولة ويشرد ويعم  ع ى لنايت قراراس مج   الويراء 

يد ـب م  جعةـاء المـج ـ  اللـةارير فد ج  شض  م  ش ـو  الوياراس واز لصاصاس اللد يباشرونها والمهـام اللالد 

 يط اـو  بها ووـم م يمـو  بـتلس.

ر جو الالالويراء إلالالى اللالةيالالا و لالالر ي  الجمهوريالالة ولمج الال  النالالواب الالالا إالالالالة ر الالي  الالالويراء جو نوابالال -ٔ( 9ٖٔمالالادة )

المالاطمة عما يةع منهم م  جرا م جثنـاء لضديـة جعمـا  وظا اهم جو بسالببهاه ويطالو  قالرار مج ال  النالواب بازلـهالـام بنالـاءظ 

 قلراأ مةـدم م   مـ  جعةا ـر ع ى األق ه وز يصدر قرار ازلهام إز بضم بية ث ثـد جعةـاء المج ـ .اع ى 

( م  وته المادة ع  عم ر إلى ج  ياص  فد جمالره وز يالالو  انلهالاء  دملالر ٔم  تطروا فد الاةرة )يوقد م  يلهم م -ٕ

 دو  إقامة الدعوى ع ير جو ازسلمرار فيها.

يطالالو  اللالةيالالا ومالاطمالالة ر الالي  مج الال  الالالويراء ونوابالالر والالالويراء وإجالالراءاس المالاطمالالة وةالالمانالهما ع الالى الوجالالر  -ٖ

 المبي  فد الةانو .

 م الاةراس السابةة م  وته المادة ع ى نواب الويراء.لسر  جالطا -ٗ

( عند اسلةالة الويارة جو إقاللها جو سالب الثةة منهالا لط الد الالويارة بلصالريد الشال و  العامالة العاديالة ماعالدا ٓٗٔمادة )

 اللعيي  والعي  اللى لشط  الـويارة الجديـدة.

د جعةالالـاء مج الالـ  الالالـويراء قالالد جصبالالـت مسلاليالالـم ج  ( يجالالوي لالالر ي  الالالويراء إتا لبالالي  ج  لعاونالالر مالالع جالالالـٔٗٔمالالادة )

 يد ـب م  ر ي  الجمهوريـة إعاـاء العةـو المعـند.

سلداعة ر ي  الويراء لالم  مسؤوليالر جو إتا الجب مج   النواب الثةة عال  الالطومالة جو ا( إتا لم يعد فد ٕٗٔمادة )

سلةالـة الالطومـة إلى ر ـي  ار ي  الويارة لةديـم  سالبها منها جو لم إجراء انل اباس عامة لمج   النـواب وجـب ع ى

 الجمهوريـة.

( إتا قالالالدم جم بيالالالـة جعةالالالـاء مج الالالـ  الالالالـويراء اسلةاللهالالـم وجالالالـب ع الالالى ر الالالـي  الالالالـويراء لةـديالالالـم اسلةالالالالـة ٖٗٔمالالادة )

 الالطـومــة.

الالاء الجمهوريالةه ( يلالولى طال  وييالر اإلشالراد ع الى شال و  ويارلالر ولوجيالر إدارلهالا وفروعهالا فالد جميالع جنٗٗٔمادة )

ويةوم بلنايت السياسالة العامالة ل الطومالة فالد ويارلالر ويبالي  الةالانو  الالالازس اللالد يمطال  فيهالا ل الويير إصالـدار الةالـراراس 

 للنايـت الةوانيـ .

 أجهزة السلطة المحلية الفرع الثالث

م جراةد الجمهورية اليمنية إلى والداس إداريالةه يبالي  الةالانو  عالددوا و٘ٗٔمادة ) الالـدودوا ولةساليمالها واألسال  ( ُلةسِّ

والمعالالايير الع ميالالة اللالالد يةالالوم ع يهالالا اللةسالاليم اإلدار ه طمالالا يبالالي  الةالالانو  دريةالالة لرشالاليت وانل الالاب جو إ ليالالار ولعيالالي  

  لصاصـاس رؤسـاء المصالـت فيهـا.اورؤسا هاه ويالدد ا لصاصالهمه 

مجالالال  مال يالالة منل بالالة انل ابالالاظ الالالراظ مباشالالراظ ( للملالالع الوالالالداس اإلداريالالة بالش صالالية ازعلباريالالة ويطالالو  لهالالا ٙٗٔمالالادة )

وملساوياظ ع ى مسلوى المالافظة والمديريالة ولمالار  مهمالهالا وصالماليالها فالد الالدود الوالالدة اإلداريالة وللالولى اقلالراأ 

البرامن وال دد والمواينالاس ازساللثمارية ل والالدة اإلداريالةه طمالا لةالوم باإلشالراد والرقابالة والمالاسالبة ألجهالية السال دة 



ة وفةالالاظ ل ةالالانو ه ويالالالدد الةالالانو  دريةالالة اللرشالاليت وازنل الالاب ل مجالالال  المال يالالة ونظالالام عم هالالا ومواردوالالا الماليالالة المال يالال

والةوا وواجباس جعةالا ها ودوروالا فالد لنايالت ال دالد والبالرامن اللنمويالة وجميالع األالطالام األ الرى الملصال ة بهالا وتلالس 

 سـا  لنظـام اإلدارة المال يـة.بمراعاة اعلمـاد مبـدج الممرطييـة اإلداريـة والماليـة طض

( لعلبالالر طالال  الوالالالداس اإلداريالالة والمجالالال  المال يالالة جالاليءظ ز يلجالاليج مالال  سالال دة الدولالالـةه ويطالالو  المالافظالالـو  7ٗٔمالالادة )

مالاسالالبي  ومسالال ولي  جمالالام ر الالي  الجمهوريالالة ومج الال  الالالويراء وقرارالهمالالـا م يمالالـة لهالالم ويجالالب ع الاليهم لنايالالتوا فالالد طالال  

 دريةـة الرقابـة ع ى جعمـا  المجاـ   المال يـة. الالازسه ويـالـدد الةانـو 

( لةوم الدولة بلشجيع ورعاية وي اس اللدوير اللعاوند ع ى مسلوى الوالالداس اإلداريالة باعلباروالـا مال  جوالـم 8ٗٔمادة )

 وسا ـ  اللنميـة المال يـة.

 السلطة القضائية الفصل الثالث

دارياظ والنيابالة العامالة وي الة مال  وي الالره وللالولى المالالاطم الاصال  فالد ( الةةاء س دة مسلة ة قةا ياظ ومالياظ وإ9ٗٔمادة )

جميع المنايعاس والجالرا مه والةةالاة مساللة و  ز سال دا  ع اليهم فالد قةالا هم لغيالر الةالانو  وز يجالوي أليالة جهالة وبضيالة 

لةانو ه وز لسةد صورة اللد   فد الةةايا جو فد شض  م  ش و  العدالة ويعلبر مث  وتا اللد   جريمة يعاقب ع يها ا

 الدعـوى فيهـا باللةـادم.

( الةةاء والدة ملطام ة ويرلب الةانو  الجهاس الةةا ية ودرجالها ويالدد ا لصاصالها طمالا يالالدد الشالرود ٓ٘ٔمادة )

الواجب لوفروا فيم  يلولى الةةاء وشرود وإجالراءاس لعيالي  الةةالاة ونة هالم ولالرقيلهم والةالماناس األ الرى ال اصالة 

 يجوي إنشاء مالاطم اسلثنا ية بض  الا  م  األالوا .بهم وز 

( الةةـاة وجعةـاء النيابـة العامـة مير قالاب ي  ل عالي  إز فالد الالالازس وبالشالرود اللالد يالالددوا الةالانو  وز ٔ٘ٔمادة )

يجوي نة هم م  الس س الةةا د إلى ج  وظالا د ميالر قةالا ية إز برةالاوم وبموافةالة المج ال  الم اللص بشال ونهم مالا لالم 

 يط  تلس ع ى سبي  اللضديب وينظم الةانو  مالاطملهم اللضديبية طما ينظم الةانو  مهنة المالاماة.

( يطو  ل ةةاء مج   جع ى ينظمـر الةانو  ويبي  ا لصاصالر ودريةة لرشاليت ولعيالي  جعةا ـالـره ويعمال  ٕ٘ٔمـادة )

والعالي  وفةالاظ ل ةالانو ه ويلالولى المج ال   ع ى لدبيالا الةالماناس الممنوالالة ل ةةالاة مال  اليالأ اللعيالي  واللرقيالة والاصال 

 دراسة وإقرار مشروع مواينة الةةـاءه لمهيـداظ إلدراجهـا رقماظ واالـداظ فد المواينة العامـة ل دولـة.

( المالطمالة الع يالا ل جمهوريالة والد جع الى وي الـة قةا يالـةه ويالالدد الةالانو  طيايالة لشالطي ها ويبالي  ا لصاصالالها ٖ٘ٔمادة )

 -للبع جمامهـاه ولمار  ع ى وجر ال صوص فد مجـا  الةةـاء ما ي ـد:واإلجراءاس اللد 

 ج. الاص  فد الدعاوى والدفوع الملع ةة بعدم دسلورية الةواني  وال وا ـت واألنظمـة والةـراراس. 

 ب. الاصـ  فد لنايع از لصاص بيـ  جهاس الةةاء. 

 م  مج   النواب الملع ةة بصالـة عةوية ج  م  جعةا ر.ج. اللالةيا وإبداء الرج  فد صالـة الدعو  المالالة إليها  

د. الاصالال  فالالد الدعالالو  فالالد األالطالالام النها يالالة وتلالالس فالالد الةةالالايا المدنيالالـة واللـجالالـارية والجنا يالالـة واألالالالـوا  الش صيالالـة  

 والمنايعاس اإلدارية والدعاوى اللضديبية وفةا ل ةانو .

 الويراء والويراء ونوابهم وفةاظ ل ةانو .ه. مالـاطمة ر ي  الجمهورية ونا ب الر ي  ور ي   

( ج سالالاس المالالالاطم ع نيالالـة إز إتا قالالررس المالطمالالة جع هالالا سالالرية مراعالالاة ل نظالالام العالالام واوداب وفالالـد جالالـميع ٗ٘ٔمالالادة )

 األالوا  يطو  الندا بالالطم فد ج سة ع نية.



 شعار الجمهورية وعلمها ونشيدها الوطني الباب الرابع

 نـو  شعـار الجمهوريـة وشارالــها وجوسملهـا ونشيدوـا الودنـد.( يـالـدد الةا٘٘ٔمادة )

 -( يلضلـد الع ـم الودنـد م  األلوا  المرلبـة ولبـدج م  جعـمه طاللـالـد:ٙ٘ٔمادة )

 األالـمــر          

 األبـيــض          

 األســـود          

 منيــة.( مدينــة صنعــاء وـد عاصمـة الجمهوريــة الي7٘ٔمادة )

 وأحكــام عامــه أصـول تعديـل الدستـــور البـاب الخامـس

( لط  م  ر ي  الجمهورية ومجـ   النواب د ب لعدي  مادة جو جطثر مال  مالواد الدسلالـوره ويجالب ج  يالتطر 8٘ٔمادة )

فد د ب اللـعدي  المواد المد وب لعدي ها واألسبـاب والمبالـرراس الداعيالة لهالتا اللعديالـ ه فالاتا طالا  الد الب صالادراظ عال  

وفد جميـع األالوا  يناقش المج   مبدج اللعدي  ويصدر قراره مج   النواب وجب ج  يطو  موقعاظ م  ث أ جعةا ـر. 

فد شضنر بضم بيـة جعةا ر فاتا لةـرر رفـض الدـ ب ز يجـوي إعادة د ب لعدي  المواد تالها قبال  مةالد سالنة ع الى والتا 

وافةالة المالواد الـرفـضه وإتا وافـا مجـ   النـواب ع ى مـبـدج لـعدي  يناقـش المج ـ  بعالد شالـهري  مال  لاريالـخ والته الم

المد الالالوب لعالالالدي ها فالالالـاتا وافالالالـا ثمثالالالة جربالالالاع المج الالال  ع الالالى لعالالالدي ه ج  مالالال  مالالالواد البالالالابي  األو  والثالالالاند والمالالالواد 

( 9٘ٔه8٘ٔهٙٗٔه9ٖٔه8ٕٔهٕٔٔه9ٔٔهٙٔٔهٕٔٔهٔٔٔهٓٔٔه8ٓٔه٘ٓٔهٔٓٔه98ه9ٖه9ٕه8ٕه8ٔهٖٙهٕٙ)

لعالالدي  األم بيالالة المد ةالالة لعالالدد مالال  جدلالالوا سالاللالاء العالالام فالالاتا وافالالا ع الالى اللممالال  الدسالاللور يالاللم عالالرض تلالالس ع الالد الشالالعب 

بضصوالهم فد ازسلالاء العام جعلبر اللعدي  نافتاظ م  لاريخ إعالم  نليجالة ازساللالاء وفيمالا عالدا تلالس لعالد  بموافةالة ثمثالة 

 جرباع المج   ويعلبر اللعدي  نافتا م  لاريخ الموافةة.

ء ازنل ـاباس العامـة وازسلالـاء العـام لجـنالـة ع يالـا مسلة الـة ( للولـى اإلدارة واإلشراد والرقابة ع ى إجـرا9٘ٔمادة )

ومالايـدةه ويالدد الةانو  عدد جعةالاء ال جنالة والشالرود الالميم لوفروالا فاليهم ودريةالة لرشاليالهم ولعيالـينهمه طالـما يالالـدد 

 الةانو  ا لصاصاس وصمالياس ال جنة بما يطا  لها الةيـام بمهامهـا ع ـى الوجـر األمثــ .

( اليميـ  الدسلوريـة اللـد يؤديهـا ر يـ  الجمهوريـة ونا بـر وجعةالـاء مج الـ  النالـواب ور يالـ  وجعةالـاء ٓٙٔ) مادة

))جقسالم بالـاا العظاليم ج  جطالو  ملمسالطاظ بطلالاب   وسالنة  -الالطومـة ور ي  وجعةاء مج   الشورى نصهـا طمـا ي الـد:

وج  جالـلرم الدسلـور والةـانالـو ه وج  جرعالـى مصالالـت الشعالـب رسولـره وج  جالـافظ م  صـاظ ع ى النظام الجمهـور ه 

 والـريالـر رعايـة طـام ـةه وج  جالـافـظ ع ى والـدة الودـ  واسلةملـر وسممـة جراةيـــر((.

" مال  الدساللور ابلالداء مال  الالدورة األولالى الالاليالة ٕٔٔ( لسر  مدة السبع السنواس الواردة فد نص المالادة "ٔٙٔمادة )

 الجمهورية. لمدة ر ي 

( مال  الدساللور ابلالداء مال  مالدة مج ال  ٘ٙ( لسر  مدة السنلي  المةافة إلى مدة مج ال  النالواب فالد المالادة )ٕٙٔمادة )

 النواب الةا م وقس إقرار وتا اللعدي  الدسلور .


