
 م2002( لسنة 93قانون رقم )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى

 

 رئيس الجمهورية : باسم الشعب :

 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 المعاني المبينة قرين كل 2مادة )

 منها مالم يقتض سياق النص خالف ذلك :

 المجلــــــــــــــس: مجلس الشورى .

القانون الخاص بالالئحةة الداخليةة للمجلةس المةنظم لسةير العمةل بةالمجلس 

ولجانةه وأصةةول ممارسةته لكافةةة صةالحياته الدسةةتورية والمحةدد لشةةروط 

 عضوية مجلس الشورى وحقوق وواجبات أعضاء المجلس.

 القانـــــــــــــــون:

 :هيئـة الرئاسـة  رئيس المجلس ونائباه .

 رئيس المجلــس : رئيس مجلس الشورى.

اللجنةةةة المشةةةكلة مةةةن هيئةةةة الرئاسةةةة وراسةةةاء اللجةةةان الدائمةةةة بةةةالمجلس 

 ومقرريها.

 اللجنة الرئيسيـة :

 اللجـــــــــــــان : اللجان الدائمة وأي لجان خاصة يشكلها المجلس .

 األمانة العامــة : الجهاز اإلداري التنفيذي والفني للمجلس .

األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين  المسئول اإلداري التنفيذي لألمانة العامة للمجلس .

 العــــــــــام:

الالئحةةة التنظيميةةة المتضةةمنة األحكةةام التفصةةيلية والتقسةةيمات الرئيسةةةية 

 والفرعية ألجهزة المجلس.

 الالئحـــــــــــــة :

اد دورة اإلنعقةةةةةةةةةةةةةة إحـدى دورات اإلنعقاد التي يعقدها المجلس خالل عام كامـل .

 العادي:

فتةةرة اإلنعقـــــــةةـاد  الجلسات التي يعقدها المجلس خالل شهر.

: 



 الفصل الثاني

 األهداف والمهام

( : مجلس الشورى هيئة دستورية يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويهدف مةن خةالل 3مادة )

ممارسته لمهامةه وصةالحياته إلةى توسةيع قاعةدة المشةاركة فةي الةرأي وامسةتفادة مةن 

 الكفاءات والخبرات الوطنية .

( : يتةةولى مجلةةس الشةةورى إبةةداء الةةرأي والمشةةورة فةةي المواضةةيع األساسةةية التةةي يةةرى 4مةةادة )

رئيس الجمهورية عرضها على المجلس وتقديم الدراسات والمقترحات والمشورة بمةا 

ا يساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنمويةة والوطنيةة والقوميةة وتفعيةل ماسسةاته

وتحديث أجهزتهةا   كمةا يتةولى رعايةة الصةحافة ومنظمةات المجتمةع المةدني ورعايةة 

تجربةةةة السةةةلطة المحليةةةة   ويمةةةارس المجلةةةس علةةةى وجةةةه الخصةةةوص الصةةةالحيات 

 الدستورية التالية: 

تقديم الدراسات والمقترحات التي تسةاعد الدولةة علةى رسةم اسةتراتيجياتها التنمويةة  -أ

ة مةةن أجةةل ترسةةيج الةةنهر الةةديمقراطي   وتقةةديم وتسةةهم فةةي حشةةد الجهةةود الشةةعبي

امقتراحةةات التةةي تسةةاعد علةةى تفعيةةل ماسسةةات الدولةةة وتسةةهم فةةي حةةل المشةةاكل 

 امجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية .

إبةةداء الةةرأي والمشةةورة فةةي المواضةةيع األساسةةية التةةي يةةرى رئةةيس الجمهوريةةة  -ب

 عرضها على المجلس 

ي رسم امستراتيجية الوطنية والقومية للدولة فةي تقديم الرأي والمشورة بما يسهم ف -ج

المجامت السياسية وامقتصادية وامجتماعية والعسةكرية واألمنيةة لتحقيةق أهةدافها 

 على المستويين الوطني والقومي .

إبداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامر المتعلقة باإلصالح اإلداري  -د

 ألداء .وتحديث أجهزة الدولة وتحسين ا

امشةةتراك مةةع مجلةةس النةةواب فةةي تزكيةةة المرشةةحين لمنصةةب رئةةيس الجمهوريةةة  -ه

والمصةةادقة علةةى خطةةط التنميةةة امقتصةةادية وامجتماعيةةة والمعاهةةدات وامتفاقيةةات 

المتعلقة بالدفاع والتحةالف والصةلو والسةلم والحةدود   والتشةاور فيمةا يةرى رئةيس 

 شترك.الجمهورية عرضه من قضايا على امجتماع الم

رعاية الصحافة ومنظمات المجتمةع المةدني ودراسةة أوضةاعها واقتةراح تطويرهةا  -و

 وتحسين أدائها .

رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرهةا وتعزيةز  -ز

 دورها .

تقيةةةيم السياسةةةات امقتصةةةادية والماليةةةة والنقديةةةة   وتقيةةةيم تنفيةةةذ بةةةرامر امسةةةتثمار  -ح

 السنويـة .

استعراض تقاريـر جهـاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها لرئيس الجمهورية  -ط

. 



يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضةوا  يعيةنهم رئةيس الجمهوريةة مةن  -( : أ5مادة )

بين ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات امجتماعية من غير األعضاء في مجلس 

 النواب والمجالس المحلية .

إذا خال مكان أحد أعضاء المجلةس فيظةل المقعةد شةاغرا  فةي المجلةس حتةى يصةدر  -ب 

 قرار رئيس الجمهورية بتعيين البديل.  

 ( : يجب أن تتوفر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية :6مادة )

 أن يكون يمنيا  . -أ

 أن م تقل سنه عن أربعين عاما . -ب

 يات اإلجتماعية .أن يكون من ذوي الخبرات والكفاءات والشخص -ج

أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ماديةا  للفةرائض الدينيةة وأن م يكةون قةد صةدر  -د

ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف واألمانة   مةالم يكةن قةد رد إليةه 

 اعتباره .

( : مقر مجلس الشورى العاصةمة صةنعاء   ويجةوز للمجلةس عقةد اجتماعةات فةي مدينةة 7مادة )

 على طلب من رئيس الجمهورية.أخرى بناء  

( : م يجةوز الجمةع بةين عضةوية مجلةس الشةورى ومجلةس النةواب أو أي مةن المجةالس 8مادة )

 المحلية .

 الفصل الثالث

 تكوينات المجلس

 ( : أجهزة المجلس الرئيسية هي :9مادة )

 هيئة رئاسة المجلس . -1

 اللجنـــة الرئيسيــة . -2

 اللجــــان الدائمـــة . -3

 األمانــــة العامـــة . -4

( : يادي أعضاء مجلس الشورى أمام رئيس الجمهورية خةالل عشةرة أيةام مةن تةاريج 11مادة )

 تعيينهم اليمين الدستورية التالية :

   أقسم بةا  العظةيم أن أكةون متمسةكا  بكتةاب ة وسةنة رسةوله   وأن أحةافظ مخلصةا

على النظام الجمهوري   وأن أحترم الدسةتور والقةانون   وأن أرعةى مصةالو الشةعب 

  وحرياتـه رعايـة كاملة   وأن أحافظ على وحدة الوطن وإستقالله وسالمة أراضيه

 

 

 

 



 الباب الثاني

 أعمال المجلــــس

 صل األولالف

 تقديم الدراسات والمقترحات

 وإبداء الرأي والمشــــــــورة

( : يقةةوم المجلةةس بتقةةديم الدراسةةات والمقترحةةات والدراسةةات التقويميةةة وإبةةداء الةةرأي 11مةةادة )

 والمشورة في القضايا المتصلة بمهامه بناء  على ما يلي :

 تكليف من رئيس الجمهورية . -

 طلب من الحكومــــــة . -

 طلب من هيئة الرئاســـة .  -

 اقتراح من إحدى اللجــان .  -

 اقتراح عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. -

( : يعرض رئيس المجلس المواضيع األساسية التةي يةرى رئةيس الجمهوريةة عرضةها 12مادة )

علةةى المجلةةس ل طةةالع عليهةةا والنظةةر فةةي إحالتهةةا إلةةى اللجةةان المتخصصةةة   مةةالم 

سةتعجال أو تطلةب الحكومةة نظرهةا علةى وجةه اإلسةتعجال أو تتضمن أساسا  صةفة اإل

يةةرى رئةةيس المجلةةس ذلةةك فيةةتم إحالتهةةا مباشةةرة منةةه إلةةى اللجنةةة المختصةةة ويخطةةر 

المجلس بذلك في أول جلسة تالية مةع توزيةع الموضةوع علةى األعضةاء برفقةة جةدول 

ب الحكومة األعمال   وتطبق األحكام الواردة في الفقرة السابقة على أي مواضيع تطل

 بشأنها تقديم الدراسات والمقترحات أو إبداء الرأي والمشورة .

( : إذا قدم اإلقتراح من أحةد أعضةاء المجلةس فيحةال أوم  إلةى اللجنةة المختصةة إلبةداء 13مادة )

 الرأي في فكرته.

( : ينشةةأ مركةةز أبحةةاث وتوثيةةق يتبةةع رئةةيس المجلةةس   وتصةةـدر اللةةوائو والقةةرارات 14مةةادة )

 مة لـه من رئيس المجلس بعد إقرارها من المجلس .المنظ

 الفصل الثاني

 صالحيات المجلس الدستورية

 المشتركة مع مجلس النـــواب

( : يةدعو رئةيس الجمهوريةة إلةى عقةد اجتماعةات مشةتركة لمجلسةي الشةورى والنةواب 15مادة )

مجلس النةواب لمناقشة المهام المشتركة بينهما   المحددة في الدستور   ويتولى رئيس 

 رئاسة امجتماعات المشتركة  كما يحل محله رئيس مجلس الشورى في حالة غيابه .

( : يلتةزم المجلةةس فةي ممارسةةة الصةالحيات الدسةتورية التةةي يشةترك فيهةةا مةع مجلةةس 16مةادة )

تزكية المرشحين لمنصب رئةيس الجمهوريةة والمصةادقة علةى  -النواب والمحددة في 

ة واإلجتماعيةةةة والمعاهةةةدات واإلتفاقةةةات المتعلقةةةة بالةةةدفاع خطةةةط التنميةةةة اإلقتصةةةادي

والتحالف والصلو والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضةه مةن 



قضايا ـ باإلحكام والضوابط التي تتضمنها الالئحة الخاصة بتنظيم وضبط سير أعمال 

يهةا المجلسةان بنةاء  اإلجتماعات المشتركة لمجلسي الشورى والنةواب التةي يصةادق عل

علةةى إقتةةراح لجنةةة مشةةكلة مةةن المجلسةةين وتصةةدر بقةةرار مةةن هيئةةة رئاسةةة اإلجتمةةاع 

 المشترك .

 الفصل الثالث

 رعاية المجلس للصحافة ومنظمات

 المجتمع المدني والسلطة المحليـــة

( : في سبيل قيام المجلس بمهمته في رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني 17مادة )

 ربة السلطة المحلية يعمل المجلس على ما يلي:وتج

 مجال رعاية الصحافــــة: (أ )

 يقوم المجلس في مجال رعاية الصحافة بما يلي :

دراسة أوضاع الصحافة الرسمية والحزبية واألهلية وتقييمها وإقتراح تطويرها بما  -1

 ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة.

الصحافة والتزامها بالقيم والمبادئ التي تحكم  تقديم الراى والمشورة بما يكفل حرية -2

 المهنة.

تقديم الراى والمشورة لتطوير التشريعات واللوائو المنظمة للصحافة والعمل  -3

 الصحفي وبما يكفل تشجيع قيام الماسسات الصحفية الخاصة وبناء مجتمع الشفافية.

وتذليلها والعمل مع دراسة المصاعب التي تواجه العمل الصحفي وإقتراح معالجتها  -4

 الجهات ذات العالقة على إيجاد ميثاق شرف للعمل الصحفي وفقا  للثوابت الوطنية.

 مجال رعاية منظمات المجتمع المدني: (ب )

يرعةةى المجلةةس منظمةةات المجتمةةع المةةدني المتمثلةةة فةةي   األحةةزاب السياسةةية والنقابةةات 

 خالل :واإلتحادات والمنظمات والجمعيات ومراكز البحوث وذلك من 

دراسة كل ما يتعلق بةالقوانين واللةوائو واألنظمةة الخاصةة بمنظمةات المجتمةع المةدني  -1

ومدى تطابقها مةع الدسةتور والقةوانين ومالئمتهةا للتطةورات المسةتجدة علةى المسةتوى 

 الوطني واإلقليمي والدولي.

ة إقامة ندوات للدراسة والبحث والتقييم ألوضاع منظمات المجتمةع المةدني بصةفة عامة -2

 وللمنظمات التي يضمها بحكم طبيعة نشاطها إطار واحد بصفة خاصة.

دراسة أسباب التعثر التي تواجه منظمات المجتمع المدني وتعيقها عةن القيةام بةدورها   -3

في حشد الجهود الشعبية من أجل ترسيج النهر الديمقراطي واإلسهام في حل المشةاكل 

 ق النماء والتطور.اإلجتماعية وتعميق الوحدة الوطنية وبما يحق

 مجال رعاية تجربة السلطة المحلية: (ج )

 يعمل المجلس في مجال رعاية تجربة السلطة المحلية على ما يلي :



إعةةداد التصةةورات الخاصةةة بةةدور المجةةالس المحليةةة الفاعةةل فةةي خلةةق مجتمةةع منةةتر  -1

وتوسةةيع قاعةةدة العمةةل ورفةةع معةةدمت النمةةو مةةن خةةالل توجيةةه المةةوارد والقةةروض 

 والمنو التي تكفلها الدولة والماسسات الدولية المانحة. والتسهيالت

مراجعة قانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية والمالية وإقتراح التعديالت وتقديمها  -2

إلى الحكومة والتي تقتضي الضرورة إجراءها وبما يخدم التجربة ويطورها ويمكنها 

داء المجةالس المحليةة ومسةتوى من ممارسةة كافةة الصةالحيات  وكةذا التقيةيم العةام أل

 تنفيذ خططها السنوية ومهامهـا.

اإلطالع على تجارب المجالس المحلية الناجحة ودراسةة مقومةات نجاحهةا بمةا يسةهم  -3

في مسةاعدة المجةالس المتعثةرة ل سةتفادة مةن تلةك التجةارب وتقيةيم أعمالهةا وصةوم  

 ر السبل للمواطنين.ل ستخدام األمثل للموارد المتاحة وتوفير الخدمات بأيس

دراسةةة تقةةارير الجهةةاز المركةةزي للرقابةةة والمحاسةةبة ذات الصةةلة بنشةةاط المجةةالس  -4

المحليةة ورفةع تقريةر دوري وشةامل لةرئيس الجمهوريةة يسةبق إنعقةاد المةاتمر العةةام 

للمجالس المحلية يتضمن أنشطة المجلس وسعيه لرعاية التجربة وتقييمه لها وإقتراح 

 طويرها وتعزيز دورها.التوصيات الالزمة لت

مساعدة المجالس المحلية في توحيد الجهود مع المنظمات غيةر الحكوميةة التةي تقةوم  -5

بنشةةةاط خةةةدمي وتنمةةةوي وإقتةةةراح تنظةةةيم الحصةةةول علةةةى مةةةوارد مةةةن المةةةانحين أو 

 الماسسات الدولية أو األفراد أو الهيئات بالخارج.

ة علةةى ترسةةيج الةةوعي فةةي العمةةل بمختلةةف الوسةةائل للتعةةاون مةةع الجهةةات ذات العالقةة -6

صةةةفوف المجتمةةةع ولةةةدى أعضةةةاء المجةةةالس بأهميةةةة التجربةةةة ودورهةةةا فةةةي التنميةةةة 

 اإلقتصادية واإلجتماعية وإدارتها للشأن المحلي وإتساع قاعدة المشاركة الشعبية .

 الفصل الرابع

 تقويم المجلس للسياسات النافذة

 وتقارير الرقابة والمحاسبـــــــــة

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

وتقويم برامر اإلستثمار السنوية واستعراض تقارير جهــاز الرقابـة والمحاسبة 

  يعمل المجلس على ما يلي :

يقوم المجلس بتقةويم السياسةات اإلقتصةادية والماليةة والنقديةة وتقةويم تنفيةذ بةرامر  -أ

السنوية في ضوء ما يقدم إليه ويطلبه من بيانات وتقارير عن ذلك ومةا اإلستثمار 

يطلع عليه من معلومةات مةن قبةل المختصةين فةي مختلةف الجهةات المعنيةة وتبلة  

الحكومة والجهات المعنية فيها بما توصل إليه المجلس مةن تقيةيم كمةا يرفةع بةذلك 

 تقريرا  إلى رئيس الجمهورية .

الرقابيةةةة والمحاسةةةبية السةةةنوية والدوريةةةة والخاصةةةة دراسةةةة وتمحةةةيص التقةةةارير  -ب

 وإستخالص الظواهر السلبية واقتراح المعالجات لها وفقا  لما يلي :



يتلقى المجلس تقارير الجهاز المركةزي للرقابةة والمحاسةبة مرفقةا  بهةا رسةائل  -1

التغطية الموجهة إلى الحكومة والبيان الةذي يلقيةه رئةيس الجهةاز أمةام مجلةس 

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

تقوم اللجان بدراسة التقارير المحالة إليها ومرفقاتهةا وتقةديم تقةارير عنهةا إلةى  -2

 المجلس .

يقةةوم المجلةةس باسةةتعراض تقةةارير الجهةةاز المركةةزي للرقابةةة والمحاسةةبة ومةةا  -3

نتةائر وإتخةاذ التوصةيات يرفع إليه من تقارير اللجان بشأن ذلك وإستخالص ال

والمقترحةةةات التةةةي يضةةةمنها المجلةةةس فةةةي تقريةةةر ه الةةةذي يرفةةةع إلةةةى رئةةةيس 

 الجمهورية.

 الفصل الخامس

 امستفسارات والرغبات العامة

 والمناقشــــــــــات العامــة

 ( : لمجلس الشورى إبداء رغبات للحكومة بالمسائل العامة.19مادة )

س ما يقترحه من رغبات في األمور الداخلة في اختصاصات (:يقدم العضو إلى الرئي21مادة )

المجلس   وللمجلس في حالة امستعجال أن يقرر نظر امقتراح بقرار برغبة مباشرة 

دون إحالته إلى اللجنة المختصة فإذا قرر المجلس مناقشته فـورا  أحاله إلى لجنة 

 خاصة إلبداء رأيها في نفس الجلسة .

الرئيس أن إقتراحا  بقرار برغبة ليس من إختصاص المجلس   كان له (:إذا رأى 21مادة )

بموافقة هيئة رئاسة المجلس عدم عرضه على المجلس وفي حالة إعتراض مقدم 

اإلقتراح على ذلك   يعرض األمر على المجلس ألخذ الرأي دون مناقشه ويجوز 

كرامة األشخاص كذلك إستبعاد كل إقتراح يشمل عبارات غير مئقة أو فيها مساس ب

أو الهيئات أو ضرر بالمصلحة العليا للبالد   أو يتضمن أستجوابا  أو تحقيقا  أو مناقشة 

 مما م تنظمه أحكام خاصة في الدستور .

( : لكل عضو أن يوجه أستفسارات إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص 22مادة )

ت الدستورية لمجلس الشورى إلستيضاح أي أمر من األمور الداخلة في الصالحيا

وم يجوز أن يوجه اإلستفسار إم من عضو واحد على أن م يكون اإلستفسار متعلقا  

بمصلحٍة شخصيه كما يجب أن يكون اإلستفسار كتابة وموقعا  من مقدمه وأن يكون 

واضحا  ومقصورا  على األمور المراد اإلستفهام عنها بدون أي تعليق   وخاليا  من 

 ت غير الالئقة .العبارا

( : يجيب رئيس الوزراء أو الوزير المختص عن اإلستفسارات المدرجة بجدول 23مادة )

األعمال   وله أن يطلب تأجيل اإلجابة إلى موعد م يزيد على أسبوع   فيجاب إلى 

طلبه   وإذا غاب موجه اإلستفسار   فلرئيس الوزراء أو للوزير أن يودع اإلجابة 

 طالع األعضاء عليها   ويثبت ذلك في محضر الجلسة.أمانة المجلس إل



( : يجوز بناء  على طلب موقع من عشرين عضوا  طرح موضوع متصل 24مادة )

بإختصاصات المجلس الدستورية على المجلس للمناقشة وإستيضاح سياسة الحكومة 

 في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر األعضاء حق اإلشتراك في المناقشة.

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

المختص حسب األحول ويدرج في جدول أعمال جلسة تالية لتحديد موعد للنظر فيه 

ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في تحديد 

كون  التأجيل ألكثر من هذه المدة إم الموعد لمدة أسبوع فيجاب إلى طلبه   وم ي

بقرار من المجلس كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالو للمناقشة 

 بحالته أن يقرر إرجاء النظر فيه أو إستبعاده.

 الباب الثالث

 التكوينات والمهام –أجهزة المجلس 

 الفصل األول

 هيئة رئاسة المجلس

فةةةي جلستـةةةـه األولةةةى أكبةةةر األعضةةةاء سةةةنا  إلدارة الجلسةةةة  يختـةةةـار المجلةةةس  -(:  أ 26مةةةادة )

 اإلجرائية إلنتخاب رئيس المجلس .

 قبل بــدء عمليـــة اإلنتخاب تتخذ اإلجراءات التالية : -ب

 فتو باب الترشيو لمنصب رئيس المجلس. -1

 تشكيل لجنة اإلشراف على تنظيم عملية اإلقتراع والفرز .  -2

المجلةس المرشةو الحاصةل علةى األغلبيةة المحةددة  يعتبر فائةـزا  بمنصةب رئةيس  -ج

 وفقا  لهذا القانون.

 يعلن رئيس الجلسة اإلجرائية اسم الفائز لمنصب رئيس المجلس . -د

( : يقةةوم المرشةةو الفةةائز لمنصةةب رئةةيس المجلةةس بةةإدارة بقيةةة الجلسةةة وتتبةةع نفةةس 27مةةادة )

إنتخةةاب نةةائبي رئةةيس اإلجةةراءات واألحكةةام الةةواردة فةةي المةةادة السةةابقة فةةي عمليةةة 

 المجلس .

( :  يتم انتخاب رئيس ونائبي رئيس المجلس بطريق امقتراع السري على أن تبدأ أوم  28مادة )

اإلجةةراءات الخاصةةة بترشةةيو وانتخةةاب رئةةيس المجلةةس يلةةي ذلةةك إجةةراءات انتخةةاب 

نائبي الرئيس    ويعتبر فةائزا  مةن يحصةل علةى األغلبيةة المطلقةة ألعضةاء المجلةس 

ن لم يحصل أي من المرشحين على األغلبية المطلقة أعيد امنتخاب بين المرشحين فإ

اللذين نام أكثر األصوات عددا  ويكتفى في هذه الحالةة باألغلبيةة النسةبية فةإذا حصةل 

 أكثر من مرشو على أصوات متساوية تكون األولوية لمن يفوز بالقرعة.

ل عشرة أيام من تةاريج صةدور قةرار تعيينةه بنةاء  ( : يعقد المجلس أول اجتماع له خال29مادة )

على دعوة رئيس الجمهورية   وينتخب المجلس في هذا امجتمةاع مةن بةين أعضةائه 

 رئيسا  ونائبين للرئيس يكونون جميعا  هيئة الرئاسة .



( : تتكةةون هيئةةة الرئاسةةة مةةن رئةةيس المجلةةس ونةةائبين للةةرئيس يةةتم إنتخةةابهم بةةامقتراع 31مةةادة )

ن قبل المجلس وإذا خــال مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محلــه حتى السري م

 نهاية الُمـدة .

 الفصل الثاني

 إختصاصات هيئة الرئاسة

( : مع مراعاة امختصاصات الواردة في الدستور تتولى هيئة الرئاسةة اإلشةراف علةى 31مادة )

ة بتسهيل مهام المجلس نشاط المجلس ولجانه وإدارة جلساته واتخاذ اإلجراءات الكفيل

ولجانه كما تتولى اإلشراف والرقابة على أعمال األمانة العامةة وتكويناتهةا ولهةا فةي 

 سبيل تحقيق أغراضها ممارسة امختصاصات التالية :

مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلةس وعرضةه علةى المجلةس إلقةراره  -1

 في بداية كل دورة إنعقاد.

 العادية وغير العادية.تراس اجتماعات المجلس  -2

 مناقشة وإقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة  -3

توزيع المهام بين نائبي رئةيس المجلةس بمةا يضةمن اضةطالع كةل منهمةا بمهةام  -4

 محددة وفقا  لما تحدده الالئحة التنظيمية.

الدعوة إلنعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وذلك طبقا  ألحكام الدستور  -5

 ون .وهذا القان

دراسةةة مشةةروع موازنةةة المجلةةس والحسةةاب الختةةامي لةةه وإحالتهةةا إلةةى اللجنةةة  -6

 المالية لمراجعتها وعرضها مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة واإلقرار.

الفصل فيما يحيله المجلس إليها من إعتراضات على مضمون محاضر جلسةات  -7

 المجلس.

قرعة وغيةر ذلةك مةن األمةور التةي إقتراح لجنة لفرز األصوات والقيام بعملية ال -8

 تعرض أثناء جلسات المجلس

متابعة تنفيذ التوجيهات والتوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشأنها إلى  -9

 المجلس في بداية كل دورة إنعقاد .

إختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج وإستعراض التقارير  -11

 ضها على المجلس ل طالع عليها .التي تعدها تلك الوفود ومن ثم عر

مناقشةةة وإقةةرار الهيكةةل التنظيمةةي القةةانوني والفنةةي واإلداري والمةةالي  -11

 الخاص باألمانة العامة.

الدعوة ل جتماع براساء ونةواب ومقةرري اللجةان ومةن تةرى دعةوتهم  -12

 وذلك لدراسة أي موضوع معروض عليها .

تةةي تخولهةةا تمةةارس الهيئةةة فةةي شةةاون مةةوظفي المجلةةس الصةةالحيات ال -13

القوانين والقرارات واللوائو لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والخدمةة المدنيةة 

 فيما يتعلق بشئون الوزارات وموظفيها .



العمل على تعزيةز عالقةات المجلةس مةع المجةالس المماثلةة واإلتحةادات  -14

 اإلقليمية والدولية ذات الصلة بنشاطه .

ق رأي عةةام يتفاعةل مةةع وضةع سياسةةة إعالميةة للمجلةةس تهةدف إلةةى خلة -15

 دور المجلس ومهامه وصالحياته وبما يعزز التجربة الديمقراطية .

متابعة اللجان الدائمة والخاصة إلنجةاز األعمةال المحالةة إليهةا . وتقةديم  -16

 تقرير إلى المجلس عن مستوى أداء كل لجنة في بداية كل دورة إنعقاد .

 أي أمر آخر تكلف به من قبل المجلس . -17

( : تجتمع هيئة الرئاسة بصورة منتظمة أسبوعيا    أو بدعوة من رئيسها وتصـــدر 32)مادة 

قراراتها بأغلبية أراء األعضاء   على أن يكـــون من بينهم الرئيس وإذا تعذر 

حضور أحد األعضاء جاز إنعقاد الهيئة   وفي هذه الحالة تصدر قراراتها باتفاقهما 

 وم بسكرتارية الهيئة .وتحدد الالئحة التنظيمية من يق

 الفصل الثالث

 إختصاصات رئيس المجلس

 ونائبيه واللجنة الرئيسيـــة

( : رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات األخرى وفقا  إلرادة 33مادة )

المجلس ويعرض على المجلس نتائر لقاءاته واتصامته وزياراته ويشرف على 

 جميع تكويناته . جميع أعماله وعلى أعمال

( : مع مراعاة اإلختصاصات المخولة للرئيس بموجب أحكام الدستور والقانون .. 34مادة )

 يتولى رئيس المجلس اإلختصاصات التالية :

تةراس اجتماعةات المجلةةس والهيئةة واللجنةةة الرئيسةية وافتتةةاح الجلسةات ورفعهةةا  -1

 طبقا  ألحكام هذا القانون .

وع النقاش وفقا  لجدول األعمال وبمراعةاة أحكةام هةذا اإلذن بالكالم وتحديد موض -2

 القانون .

 التوضيو أو امستيضاح في أي مسألة يراها غامضة . -3

بلةةورة واسةةتخالص اآلراء والمقترحةةات التةةي تنبثةةق عةةن مناقشةةة المجلةةس إلةةى  -4

إتجاهات رئيسة ومحددة   وطرحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات نظةر 

 وضوع المطروح في الجلسة أعضاء المجلس حول الم

 إعالن ما يصدره المجلس من قرارات . -5

 إحالة الموضوعات ومشاريع القوانين والرسائل إلى اللجان المختصة . -6

يوقةةع امتفاقيةةات والعقةةود بأسةةم المجلةةس أو تفةةويض مةةن يةةراه فةةي ضةةوء الالئحةةة  -7

 المنظمة لذلك.



ولتحقيق هذه المهمة يحق المحافظة على استتباب النظام أثناء إجتماعات المجلس  -8

 له اإلستعانة بحرس المجلس إذا أقتضى األمر ذلك .

يمارس رئيس المجلس فيما يخص شئون مةوظفي المجلةس الصةالحيات المخولةة  -9

 لرئيس مجلس الوزراء.

 أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو الهيئة . -11

با الرئيس وفي حالة غيابه يقوم ( : يعاون رئيس المجلس في ممارسة أعماله نائ35مادة )

بممارسة اإلختصاصات في المادة السابقة من ينيبه رئيس المجلس منهما   ويتولى 

 نائبا الرئيس بصفـة خاصـة مساعدتـه فيما يلي :

متابعة قرارات وتوصةيات المجلةس وهيئةة الرئاسةة المتعلقةة بالشةئون التنظيميةة  -1

 والفنية.

ات والبروتوكومت التةي يةرى المجلةس إبرامهةا إقتراح مراجعة مشاريع اإلتفاقي -2

 مع المجالس األخرى وعرضها على هيئة الرئاسة إلقرارها .

 اإلشراف على أعمال مركز األبحاث والتوثيق وفقا  للقرار الخاص إلنشائه . -3

التوجيةةه بترجمةةة المواضةةيع الصةةادرة عةةن المجلةةس للتعريةةف بنشةةاطه   وكةةذا  -4

ن المجةةالس المماثلةةة ل سةةتفادة منهةةا وتبةةادل المواضةةيع الةةواردة إلةةى المجلةةس مةة

 المعلومات والخبرات معها .

 أية أعمال أخرى يتم التكليف بها من هيئة الرئاسة أو رئيس المجلس . -5

( مةن هةذا القةانون 31( مةن المةادة )4أي مهام أخرى تسةند إليهمةا وفقةا  للفقةرة ) -6

 فيما يتعلق بتوزيع المهام بين نائبي الرئيس .

: يكون لرئيس المجلس مكتب يتولى المهام واإلختصاصات التي تحددها الالئحة  (36مادة )

التنظيمية للمجلس كما يكون لكل من نائبي الرئيس سكرتارية تقوم بالمهام التي 

 تحددها الالئحة التنظيمية .

 الفصل الرابع

 تشكيل اللجان وإختصاصاتها

ومن راساء اللجان الدائمة ومقرريها    ( : تشكل لجنة من هيئة رئاسة مجلس الشورى37مادة )

 تسمى اللجنة الرئيسية وتختص بما يلي :

وضةةةع اسةةةتراتيجية عمةةةل المجلةةةس فةةةي ضةةةوء الصةةةالحيات الدسةةةتورية والمهةةةام  -1

 المحددة في الدستور .

اإلسهام في تطوير عمةل المجلةس وتحديةد أولويةات األعمةال والتحضةير لةدورات  -2

 انعقاده.

 المجلس من قرارات وتوصيات ومقترحات . متابعة وتنفيذ ما يصدر عن -3

مناقشة مشاريع الخطط السنوية للمجلس في ضوء مةا تعةده اللجةان الدائمةة وهيئةة  -4

 الرئاسة .



 مناقشة مشروع الميزانية والحسابات الختامية للمجلس . -5

المساهمة في اإلعداد والتحضير للندوات التي يشرف عليها المجلس بالتعاون مةع  -6

 قة .الجهات ذات العال

 أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو تراها هيئة الرئاسة . -7

في حالة غياب أي من راساء اللجان الدائمة يحل محله في حضةور امجتماعةات  -8

نائب رئيس اللجنة  وتجتمع اللجنة الرئيسية بصفة دورية كل أسةبوع مةرة واحةدة 

المجلةةس ويجةوز لةةرئيس المجلةس دعوتهةةا متةى دعةةت الضةرورة   ويحةةدد رئةيس 

جةةةدول أعمالهةةةا   ويةةةدير مناقشةةةاتها   ويعلةةةن قراراتهةةةا وتوصةةةياتها   وم يكةةةون 

إجتمةةاع اللجنةةة صةةحيحا  إم بحضةةور أغلبيةةة أعضةةائها وتصةةدر قراراتهةةا بأغلبيةةة 

 آراء األعضاء الحاضرين .

(: يشكل المجلس بناء  على إقتراح من هيئة الرئاسة في دورته األولى من بين أعضائه 38مادة )

للجةةان الدائمةةة الالزمةةة لتسةةيير أعمالةةه ويجةةوز لةةه أن يجةةري تعةةديالت فةةي تشةةكيالتها ا

وعلى اللجان أن تباشر صالحياتها إلنجاز ما لةديها مةن أعمةال تمهيةدا  لعرضةها عليةه 

 كما يحق للمجلس عند اإلقتضاء تشكيل لجان خاصة للقيام بمهام محددة.

الدائمة بناء على رغبة األعضاء مع مراعاة ( : ترشو هيئة الرئاسة أعضاء اللجان 39مادة)

التخصص والخبرة والكفاءة  وتتكون كل لجنة من عدد م يقل عن سبعة أعضاء وم 

يزيد على أحد عشر عضوا  وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة وم 

 يجوز للعضو أن يشترك في عضوية لجنة أخرى إم بموافقة هيئة الرئاسة .

 ( : تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية :41مادة )

 اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية . -1

 اللجنة السياسية والعالقات الخارجية والمغتربين . -2

 اللجنة اإلقتصاديـــة . -3

 اللجنة الماليـــــة . -4

 لجنة السلطة المحلية والخدمات . -5

 والتنمية البشرية .لجنة اإلصالح اإلداري والتأمينات  -6

 لجنة الدفاع واألمن . -7

 لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي . -8

 لجنة اإلعالم والثقافة والشباب والرياضة. -9

 لجنة الزراعة واألسماك والموارد المائية . -11

 لجنة حقوق اإلنسان والحريات العامة والمجتمع المدني . -11

 لجنة الصحة والسكان. -12

 لجنة البيئة والسياحة. -13



تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا  ونائبا  ومقررا    ويكون لها سكرتير   -( : أ 41مادة )

 أو أكثر من موظفي المجلس وفقا  لما تحدده الالئحة التنظيمية .

في حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه نائب الرئيس فالمقرر فإن غاب ثالثتهم  -ب 

 ر األعضاء الحاضرين سنا .حل محلهم أكب

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

 اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية   وتختص بما يلي :

تقةةديم الةةرأي والمشةةورة القانونيةةة للمجلةةس بشةةأن مهةةام المجلةةس الدسةةتورية والقانونيةةة  -1

 المشتركة.المشتركة مع مجلس النواب وغير 

إبةةداء الةةرأي والمشةةورة القانونيةةة إذا طلةةب منهةةا أو أقتضةةت الحاجةةة إلةةى ذلةةك فةةي  -2

المواضيع المعروضة على المجلس أو هيئة رئاسة المجلس أو إحدى لجانه بناء  علةى 

 طلب من عشرة من أعضاء المجلس .

مساعدة تقديم الرأي والمشورة وتقديم المقترحات والدراسات والتصورات القانونية   ل -3

المجلس   سواء  أكان ذلك متصال  بالقوانين النافذة التي تقتضي المصلحة العامة تعديل 

بعةض أحكامهةا أو كةةان ذلةك متعلقةا  بةةإقتراح مشةروعات قةوانين أو كةةان ذلةك مرتبطةةا  

بتطوير النظةام الدسةتوري والتشةريعي فةي الةبالد   بمةا مةن شةأنه اإلسةهام فةي تعزيةز 

 الوحدة الوطنية.

الرأي والمشةورة القانونيةة للمجلةس بشةأن رعايةة ودراسةة وتقيةيم نشةاط السةلطة  تقديم -4

 المحلية وتقديم المقترحات والتصورات القانونية لتطوير أدائها وتعزيز دورها .

إبداء الرأي والمشورة للمجلس في المجالين الدستوري والقانوني فيما يعرضةه رئةيس  -5

 الجمهورية من قضايا.

 نه إستقاللية وتعزيز السلطة القضائية وتحسين أدائها لمهامها.دراسة كل ما من شأ -6

 أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته. -7

 اللجنة السياسية والعالقات الخارجية والمغتربين   وتختص بما يلي :

دراسةةةة ومناقشةةةة القضةةةايا ذات العالقةةةة بالمصةةةلحة الوطنيةةةة العليةةةا للةةةبالد وتقةةةديم  -1

 المجلس.تصوراتها إلى 

المبادرة إلى تحليل وتقييم أية قضية من قضايا السياسة الداخلية والخارجيةة وإقتةراح  -2

 المعالجات والسياسات العامة للدولة في هذا المجال.

المبةادرة فةةي إقتةراح السياسةةات التةةي تخةدم تعزيةةز الوحةةدة الوطنيةة والجبهةةة الداخليةةة  -3

 وتوسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية.

دراسة وتحليل وتقييم أية قضية من القضايا  السياسية العربية والدوليةة ذات األهميةة  -4

 في مجال العالقات الدولية ورصد توجهاتها وإبداء الرأي حولها.

مساعدة منظمات المجتمع المدني خارجيا  في تأدية دورها ومساعدتها على اإلستفادة  -5

 ه المنظمات.من تجارب اآلخرين دون أي مساس بإستقاللية هذ

 بحث ودراسة كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية لبالدنا وأنشطة بعثاتنا في الخارج.  -6



دراسةةة أوضةةاع المغتةةربين وتقةةديم المقترحةةات الخاصةةة برعةةايتهم وتعزيةةز صةةالتهم  -7

 بالوطن ومعالجة قضاياهم .

متابعة كافة أنشطة وفعاليات المجلس الخارجية والمشاركة مع هيئة رئاسة المجلةس   -8

فةةي وضةةع اإلطةةار العةةام لعالقةةات المجلةةس والبروتوكةةومت مةةع المجةةالس المماثلةةة 

 والمشاركة في تنفيذ فعالياتها.

اإلهتمةةام بةةاإلقليم الةةذي يشةةكل الةةيمن جةةزءا  منةةه والمسةةاهمة مةةن خةةالل العالقةةات مةةع  -9

المشةةابهة فةةي المنطقةةة علةةى تعزيةةز العالقةةات الثنائيةةة فةةي كافةةة المجةةامت  المجةةالس 

 إلج ( . …)السياسة ـ اإلقتصادية ـ التجارية 

المشةةاركة مةةع أي جهةةات حكوميةةة أو أهليةةة فةةي القيةةام بفعاليةةات مشةةتركة داخليةةة أو  -11

 خارجية بما يحقق أهداف وخطط المجلس على هذا الصعيد.

 قبل المجلس أو هيئة رئاسته .أي مهام أخرى تكلف بها من  -11

 اللجنة امقتصادية   وتختص بما يلي :

دراسة وتقويم الخطط الوطنية للدولة في المجامت اإلقتصادية والتجاريةة والنفطيةة  -1

 والثروات المعدنية واإلستثمار.

دراسةةة التحلةةيالت المتعلقةةة بمعةةدمت النمةةو اإلقتصةةادي فةةي القطاعةةات اإلنتاجيةةة  -2

 المعوقات وسبل المعالجات الالزمة . والخدمية وتحديد

دراسة وتحليل وتقييم أية قضية مةن القضةايا المتعلقةة بنشةاط كةل مةن القطةاع العةام  -3

والمخةةتلط والخةةاص ومةةا تواجهةةه هةةذه القطاعةةات مةةن صةةعوبات ومعوقةةات وتقةةديم 

الرأي والمشورة إلى المجلس بالمعالجات المناسبة التةي تسةهم فةي تعزيةز دور هةذه 

 في مسار التنمية   باإلشتراك مع اللجنة المالية .القطاعات 

دراسة وتقويم السياسات المرتبطةة بالخصخصةة وتقةديم الةرأي والمشةورة للمجلةس  -4

 بما يضمن توسيع قاعدة الملكية   ونمو فرص العمل واإلرتقاء بالمنتر كما  ونوعا .

إلشةتراك مةع دراسة وتقييم أداء السياسةات المرتبطةة بةالقروض وسةداد المديونيةة با -5

 اللجنة المالية .

دراسةة وتقةديم مشةاريع التشةريعات والقةوانين اإلقتصةادية وإبةداء الةرأي والمشةةورة  -6

 بشأنها .

تشةةارك اللجنةةة اإلقتصةةادية مةةع اللجنةةة الماليةةة فةةي دراسةةة وتقةةويم الخطةةط التنمويةةة  -7

 والمالية للدولة .

وراى بمةةا يعةةزز تشةةترك اللجنةةة اإلقتصةةادية واللجنةةة الماليةةة فةةي وضةةع مقترحةةات  -8

 تحصيل اإليرادات المالية للدولة وترشيد النفقات   ويعزز فاعلية هذه الماسسات .

تشترك اللجنة اإلقتصةادية واللجنةة الماليةة فةي المشةاركة فةي المةاتمرات والنةدوات  -9

 اإلقتصادية التي تقام في الداخل والخارج .



مةع اللجنةة الماليةة    دراسة وتحليل وتقةويم ظةروف وسياسةات اإلسةتثمار بالتنسةيق -11

وتقةةديم تصةةورات للمجلةةس لمةةا مةةن شةةأنه أن يةةدعم جهةةود الدولةةة لتحسةةين منةةا  

 امستثمار.

 أي مهام تكلف بها من قبل المجلس أو هيئة رئاسته . -11

 اللجنة الماليـــــــــة   وتختص بما يلي:

ذات  تقديم الدراسات والمقترحات إلى المجلس التي تساعد الدولة في جميع القضايا -1

الطةةابع المةةالي والنقةةدي علةةى رسةةم إسةةتراتيجية التنميةةة   وتسةةهم فةةي حشةةد الجهةةود 

 الشعبية من أجل المشاركة في البناء والنماء ترسيخا  للنهر الديمقراطي.

دراسةة وتحليةةل وتقةةويم أيةةة قضةةية مةن القضةةايا المتعلقةةة بميزانيةةة الدولةةة وسياسةةتها  -2

ولة فةي ترشةيد اإلنفةاق وتنميةة المةوارد   النقدية   بما يساعد على دعم توجهات الد

 وصيانة المال العام ومكافحة التضخم باإلشتراك مع اللجنة اإلقتصادية .

تقديم الرأي والمشورة إلى المجلس فةي اإلتجاهةات العامةة التةي تسةاعد علةى تفعيةل  -3

الماسسات المالية والمصةرفية واإلهتمةام بسةوق األوراق الماليةة وشةركات التةأمين 

سسةةةات التةةةي تهةةةتم بجمةةةع األمةةةوال وهيئةةةات التقاعةةةد والضةةةمان اإلجتمةةةاعي والما

 باإلشتراك مع اللجنة اإلقتصادية .

تقديم الرأي إلى المجلس حول السياسات المالية والنقدية وآثارها العامة على مجمل  -4

القطاعات اإلقتصادية والتنمويةة   بمةا يسةهم فةي رسةم وتحقيةق إسةتراتيجيه وطنيةة 

 باإلشتراك مع اللجنة اإلقتصادية . وقومية للدولة

امهتمام بدراسةة وتحليةل التقةارير الدوريةة والسةنوية والقطاعيةة للجهةاز المركةزي  -5

للرقابة والمحاسبة حول األداء الحالي للميزانية العامة للدولة   وإقتةراح المعالجةات 

 القانونية للحفاظ على األموال العامة   ورفع تقرير بذلك إلى المجلس .

راسة وتقديم الرأي إلةى المجلةس حةول الميزانيةات العامةة السةنوية للدولةة   سةواء  د -6

مةةن حيةةث تطويرهةةا أو مةةن حيةةث اإلعتمةةادات   أو التبويةةب   أو طةةرق اإلعةةداد أو 

المخصصات أو القواعد التي تحكم التنفيذ لتلك الميزانيات أو تعلق األمر بتوزيعهةا 

 مركزيا  أو محليا .

 ورة تجاه تطوير اإليرادات العامة وترشيد اإلنفاق العام .إبداء الرأي والمش -7

إبداء الرأي والمشورة حول القروض المحلية منهةا والخارجيةة   وطةرق اإلسةتفادة  -8

 منها والفوائد المترتبة عليها وترتيبات سدادها .

دراسةةةة وتحليةةةل التقةةةارير الماليةةةة الدوريةةةة لتنفيةةةذ الميزانيةةةات العامةةةة والحسةةةابات  -9

 وتقديم الرأي إلى المجلس .الختامية 

مراجعة ودراسة مشروع ميزانية المجلس وحساباته الدورية والختامية   ومراجعة  -11

نتةةائر عمليةةة الجةةرد السةةنوي لخزينةةة المجلةةس وممتلكاتةةه الثابتةةة والمنقولةةة   ورفةةع 

 تقرير بذلك إلى المجلس .



التةي تحكةم األداء  امهتمام بدارسة وتطوير القةوانين الماليةة والنقديةة والمصةرفية   -11

المةةالي والنقةةدي بهةةدف تطةةوير األداء الفنةةي والمةةالي والماسسةةي بمةةا يحقةةق أفضةةل 

 مستويات األداء.

إبةةةةداء الةةةةرأي والمشةةةةورة حةةةةول السياسةةةةات النقديةةةةة واإلئتمانيةةةةة للبنةةةةوك العاملةةةةة  -12

 بالجمهورية وتفعيل أداء هذه الماسسات المختصة   بالتنسيق مع البنك المركزي.

دارسةةة أسةةعار الفائةةدة المدينةةة والدائنةةة وآثارهةةا علةةى مسةةتوى اإلئتمةةان امهتمةةام ب -13

 واإلقراض والمدخرات العامة   وكيفية توجيهها لخدمة  اإلستثمار الوطني .

 أي مهام تكلف بها من المجلس أو هيئة الرئاسة  -14

 لجنة السلطة المحلية والخدمات   وتختص بما يلي :

تسةةهم فةةي رسةةم اإلسةةتراتيجيات الوطنيةةة للدولةةة فةةي تقةةديم الدراسةةات إلةةى المجلةةس والتةةي 

المجةةامت الخدميةةة ورعايةةة تجربةةة السةةلطة المحليةةة ودراسةةة نشةةاطها وتقييمهةةا وإقتةةراح 

 تطويرها وتعزيز دورها في المجامت التالية :

 أوم  : في مجال السلطة المحلية :

الالمركزيةة والمشةاركة دراسة وتقةويم تجربةة نظةام السةلطة المحليةة القةائم علةى مبةدأ  -1

الشعبية وتقديم التصورات والمقترحات المتعلقة بتطوير التجربة بما ينسجم مع الةنهر 

الديمقراطي وخدمته ألهداف المجتمع الحةديث وبمةا يحقةق تنميةة الةوعي فةي المجتمةع 

 والتوجهات الديمقراطية والتنموية .

قةة بالسةلطة المحليةة والتقسةةيم إبةداء الةرأي والمشةورة إلةى المجلةس فةةي القةوانين المتعل -2

اإلداري للجمهوريةةةة وتقةةةديم الدراسةةةات التةةةي تسةةةتهدف تطةةةوير الوحةةةدات اإلداريةةةة 

والمجةةالس المحليةةة بإعتبارهمةةا جةةزء م يتجةةزأ مةةن سةةلطة الدولةةة وبمةةا يعةةزز ترسةةيج 

الوحةةدة الوطنيةةة والنمةةاء اإلقتصةةادي واألمةةن والسةةالم اإلجتمةةاعي ودراسةةة العوامةةل 

 علقة بهذا الجانب مع مراعاة المعايير اآلتية :والمحددات المت

 المعايير السكانيـــــــة .-أ

 المعايير اإلقتصاديـــــة .-ب

 المعايير اإلجتماعيـــــة .-ج

 المعايير الجغرافيــــــة .-د

امشتراك في الماتمرات السةنوية للمحةافظين والمجةالس المحليةة التةي يتبناهةا مجلةس  -3

 رة المحلية.الوزراء ووزارة اإلدا

 ثانيا :في مجال الخدمات  :

تقةديم المشةةورة والةرأي حةةول مراجعةة القةةوانين واللةوائو المنظمةةة ألعمةال الةةوزارات  -1

الخدميةةة وتقةةديم المقترحةةات الالزمةةة لتطويرهةةا فةةي ضةةوء المسةةتجدات وبمةةا يضةةمن 

لمواكبةة اإلرتقاء بمستوى أدائها   وتقديم اآلراء حةول تطبيقةات نظةام اإلدارة الحديثةه 

 التطور النوعي للعمل وتوسيع صالحياتها .



دراسةة وتحليةل السياسةات والخطةةط المتعلقةة بالميةاه والصةةرف الصةحي بالتنسةيق مةةع  -2

لجنة الزراعة والموارد المائية بهدف دعةم جهةود الحكومةة فةي تطةوير هةذه الخةدمات 

زنةة منهةا علةى وتنمية الموارد المائية وتقةديم التصةورات حةول كيفيةة اإلسةتفادة المتوا

 المنظور البعيد وذلك من خالل :

 المقترحات والمالحظات للسيطرة على الوضع المائي. (أ )

حصةةر كافةةة الدراسةةات مةةن مختلةةف المصةةادر والجهةةات وإسةةتخراج دممتهةةا  (ب )

 بغرض تطوير السياسات واإلستراتيجيات والخطط المتعلقة بالمياه .

اإلستهالك وتطوير منظومةة  تقديم الراى والمشورة حول إدارة المياه وترشيد (ج )

السياسةةات واإلجةةراءات والتشةةريعات الالزمةةة للتعامةةل مةةع مشةةكلة الميةةاه مةةن 

 مختلف جوانبها .

تقةةديم اآلراء والمقترحةةات لتطةةوير قطةةاع الكهربةةاء فةةي مختلةةف المنةةاطق وبمةةا يلبةةي  -3

 حاجات خطط التنمية اإلقتصادية الصناعية منها والزراعية.

 لمواصالت:ثالثا :في مجال النقل وا

تقديم الرأي والتصورات حول أوضاع النقل البري بمختلف أنواعه وتقديم المقترحات  -1

لمواكبة التطور في خدمة النقل البري ورفع مستوى كفاءته اإلقتصةادية والعمةل علةى 

 تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في قطاع النقل البري.

لنقةل الجةوي لمواكبةة التطةور فةي تقديم المقترحات والمالحظات الهادفةة إلةى تطةوير ا -2

 هذا المجال .

تقديم المشورة والةرأي لتطةوير رفةع كفةاءة الهيئةة العامةة للطيةران المةدني واألرصةاد  -3

 وتطوير وسائل المالحة الجوية لتأمين سالمة الطيران في البالد .

تقةةديم المقترحةةات والمالحظةةات لتطةةوير المةةوانو البحريةةة وحركةةة النقةةل البحةةري بمةةا  -4

ها من تقديم الخدمات الضةرورية فةي تطةوير اإلقتصةاد الةوطني وتشةجيع القطةاع يمكن

 الخاص ل ستثمار في كافة نشاطات قطاع النقل البحري .

تقديم اآلراء والمقترحات حول شق الطرقةات الرئيسةية والفرعيةة فةي مختلةف منةاطق  -5

تمكةةن الجمهوريةةة التةةي تةةامن سةةالمة الةةوطن وتحةةافظ علةةى تعزيةةز الوحةةدة الوطنيةةة و

الحكومة من توصةيل الخةدمات الضةرورية وتسةهيل حركةة المةوطنين ونقةل وتسةويق 

 البضائع وتسيير وتقديم الخدمات في مجال التنمية.

وضع اآلراء والتصورات لتطوير خةدمات البريةد والبةرق والهةاتف وشةبكة اإلنترنةت  -6

 لتلبية حاجات تطوير اإلقتصاد الوطني .

أهلية في القيام بفعاليات مشتركة بمةا يحقةق أهةداف المشاركة مع أي جهة حكومية أو  -7

 المجلس .

 أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته . -8

 لجنة اإلصالح اإلداري والتأمينات والتنمية البشرية   وتختص بما يلي :



دراسة السياسات والخطط والبرامر المتعلقة باإلصالح اإلداري وتقديم المقترحةات  -1

والتطةةةوير اإلداري وصةةةوم  إلةةةى تحقيةةةق إدارة التنميةةةة وتصةةةحيو مسةةةار للتحةةةديث 

 الخدمة المدنية والوظيفة العامة .

دراسةةة التشةةريعات المتعلقةةة بةةالتنظيم اإلداري الةةوظيفي والهيكلةةي ألجهةةزة الدولةةة  -2

المختلفة وإستخالص عوامل التعثر في قيامها بمهامها وتقديم المقترحات التي تسهم 

 عيل وتحسين أدائها.في تطويرها وتف

دراسةةةةة ومراجعةةةةة سياسةةةةات وبةةةةرامر التنميةةةةة للمةةةةوارد البشةةةةرية وتقةةةةديم اآلراء  -3

والمقترحةةات الهادفةةة إلةةى تطةةوير هةةذه السياسةةات والبةةرامر وتنسةةيق جهةةود جميةةع 

 الماسسات المعنية وتحقيق التكامل في أدوارها.

ل الوظيفةةة إبةةداء الةةرأي والمشةةورة بشةةأن ضةةرورة املتةةزام بتكةةافا الفةةرص فةةي شةةغ -4

العامةةه علةةى المسةةتوى المحلةةي   وإنهةةاء ظةةاهرة التوظيةةف المةةزدوج وربةةط شةةغل 

 الوظائف وفق خطه عامه لتصنيف الوظائف.

إبةةداء الةةرأي والمشةةورة لتنظةةيم أسةةاليب العمةةل وتبسةةيط اإلجةةراءات ممةةا يكفةةل قيةةام  -5

فةي أجهزة الدولة بأداء خدماتها وفق أدله إرشادية واضحة تكفل السةرعة والنزاهةة 

 التعامل اإلداري داخل األجهزة ومع المواطنين .

إبداء الرأي والمشةورة بمةا يسةاعد علةى إيجةاد سياسةة واضةحة وعلميةه لألجةور -6 -6

والمرتبات قابلة للتطوير وبما يحقق اإلستقرار الوظيفي واألرتقاء بمسةتوى الكفةاءة 

 واألداء في ماسسات الدولة والمجتمع  .

والبةةرامر والخطةةط فةةي المجةةال اإلجتمةةاعي وتقةةديم  دراسةةة التشةةريعات والسياسةةات -7

التصةةورات والمقترحةةات الهادفةةة إلةةى تطةةوير العمةةل فةةي مجةةامت تأمينةةات العمةةل 

والضمان الصحي والرعاية اإلجتماعيه وشمولها للفئات المحتاجة والمستحقة وذلك 

 ضمن المقومات األساسية للتنمية البشرية.

تمةةاعي بةةين أبنةةاء المجتمةةع   وإبةةداء الةةرأي دراسةةة وإقتةةراح تطةةوير التكافةةل اإلج -8

والمشورة بشأن مدى فعالية برامر مكافحة الفقر والبطالة والحد من ظاهرة التسول 

فةةي إطةةار برنةةامر اإلصةةالح اإلقتصةةادي وأهةةداف التنميةةة اإلقتصةةادية واإلجتماعيةةة 

ودور القطةاع الخةةاص واألهلةةي والوقةف الخيةةري فةةي تنميةة القطاعةةات اإلجتماعيةةة 

 إلسهام في حل مشكلة الفقر والبطالة .وا

تقديم المقترحات لحماية الطفولة وإلتزام مختلف األجهةزة والمجتمةع بحقةوق الطفةل  -9

وفقا  للقانون والقيم الدينية والمواثيق اإلقليمية والدولية التي ترتبط بها بالدنا في هذا 

 المجال .

علةى مشةاركة المةرأة فةي  دراسة أوضاع المرأة وإبداء الرأي والمشورة بما يسةاعد -11

سوق العمل وتنمية قدراتها وإدماجها في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في ضةوء 

الضوابط الشرعية والدينية والتقاليد اإلجتماعية    وكذا تقديم المقترحات بمةا يسةهم 

 في وضع اإلستراتيجية الوطنية في هذا المجال.



لمناسبة للحد من هذه الظاهرة من خةالل دراسة ظروف البطالة وتقديم المقترحات ا -11

 تنسيق الجهود في توفير فرص العمل للعاطلين وامتصاص العمالة الفائضة.

 أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته . -12

 لجنة الدفــــــــاع واألمن   وتختص يما يلي:

األمن وتطويرها كما  المتابعة المستمرة لسير عملية البناء واإلعداد لماسسات الدفاع و -1

ونوعةةا  وعلةةةى األسةةةس والمبةةةادئ التةةةي تمكنهةةا مةةةن األداء الفاعةةةل والنةةةاجو لمهامهةةةا 

وواجباتها في الدفاع عن أراضي الجمهوريةة اليمنيةة والحفةاظ علةى سةالمتها وحمايةة 

الشةةرعية الدسةةتورية ومكتسةةبات الشةةعب اليمنةةي والتصةةدي للنشةةاط المعةةادي للشةةعب 

 . وتعزيز أمنه وإستقراره

العمةل علةى بلةةورة مهامهةا مةةن خةالل الدراسةةات والتقييمةات وتقةةديم الةرأي والمشةةورة  -2

 للقيادة السياسية والعسكرية العليا وقيادة مجلس الشورى في حالة طلبها.

 دراسة تنظيم حمل السالح في المدن وتقديم المقترحات الالزمة بشأن ذلك . -3

 هذه الظاهرة .دراسة موضوع التقطع وإقتراح المعالجات إلنهاء  -4

تشترك اللجنة فةي اإلجتماعةات والنةدوات والمةاتمرات التةي ينظمهةا مجلةس الشةورى  -5

 وتساهم في اإلعداد لها مع ماسسات الدولة المعنية .

 تشترك اللجنة في الماتمرات السنوية التي تعقدها القوات المسلحة واألمن . -6

 أي مهام تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته . -7

 التربية والتعليـــم والبحث العلمي   وتختـــــص بما يلي :لجنة 

مراجعة التشريعات واللوائو والسياسات المتعلقةة بتطةوير وتفعيةل العمليةة التربويةة  -1

 والتعليمية.

تقديم الدراسات إلى المجلس بما يسهم في رسم امسةتراتيجية الوطنيةة فةي مجةامت  -2

علةى تقةويم السياسةات التعليميةة بمةا يخةدم التربية والتعليم والبحةث العلمةي والعمةل 

 أهداف التنمية  .

تقةةديم الدراسةةات والتصةةورات التةةي تسةةتهدف تطةةوير العمليةةة التربويةةة والتعليميةةة  -3

 والبحث العلمي بما يخدم أهداف وتوجهات خطط التنمية الشاملة .

تقةةديم اآلراء والمقترحةةات التةةي تسةةتهدف تحسةةين وتطةةوير التعلةةيم الفنةةي والمهنةةي  -4

 والتقني بهدف تغطية سوق العمل ومتطلبات التنمية .

دراسة سياسات وإستراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تطوير وتحسين  -5

 أداء الجامعات اليمنية ومخرجاتها األكاديمية المطلوبة لخطط التنمية .

وإحتياجات وضع المقترحات الالزمة ل يفاد وربطه بالسياسة التعليمية وبمتطلبات  -6

 التنمية في البالد.

تقويم وضع التعليم األهلي في مختلف المراحل الدراسية وتقديم اآلراء والمقترحات  -7

 لتحسينه وربطه بخطط التنمية اإلقتصادية .



تقديم التصورات الخاصة بتفعيل نشاط محو األمية وتعليم الكبار لما لهذا األمر من  -8

 ماعية واإلقتصادية والسياسية .أهمية بالغة في مختلف النواحي اإلجت

رفةةع المقترحةةات واآلراء حةةول أهميةةة التوسةةع فةةي بةةرامر تعلةةيم المةةرأة وتطةةوير  -9

مجةةامت التةةدريب والتخصةةص بهةةدف تمكينهةةا مةةن أداء دورهةةا فةةي تربيةةة األسةةرة 

 والتنمية اإلجتماعية والمشاركة في الحياة بوعي وفهم .

 رئاسته .أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة  -11

 لجنة اإلعالم والثقافة والشباب والرياضة   وتختــــص بما يلي :

تقديم الدراسات والمقترحةات التةي تسةاعد الدولةة علةى تطةوير إسةتراتيجيتها ورسةم  -1

سياسةةاتها العامةةة فةةي مجةةال اإلعةةالم والثقافةةة والشةةباب والرياضةةة وربةةط ذلةةك كلةةه 

 بتحقيق األهداف والغايات الوطنية والقومية.

بةةداء المقترحةةات واآلراء المتعلقةةة بتطةةوير عمةةل الماسسةةات اإلعالميةةة والثقافيةةة إ -2

والماسسات الشبابية والرياضية وتحقيق أهداف خطط اإلصالح والتطوير المتعلقة 

بها والعمل على تحديثها .. وإتساع نطاق مردودها على كل المستويات ومن خالل 

 تها .التقييم المستمر للسياسات المنفذة وتطبيقا

إبداء الرأي والمشورة حةول كةل مةا يحقةق رعايةة الدولةة للصةحافة وتطةوير العمةل  -3

الصةةحفي والتشةةريعات واللةةوائو المنظمةةة لةةه وتشةةجيع قيةةام الماسسةةات الصةةحفية 

الخاصة الملتزمة بالحرية والمساولية على حد سواء والمسةاهمة فةي بنةاء المجتمةع 

 اليمني الحديث.

ضةةيع األساسةةية اإلعالميةةة والثقافيةةة وقضةةايا الطفولةةة دراسةةة كافةةة القضةةايا والموا -4

 وقضايا الشباب والرياضة التي تحال إلى اللجنة وإقتراح سبل معالجتها .

دراسةةة أوضةةاع وأسةةلوب أداء اإلعةةالم الرسةةمي وتقةةديم التصةةورات والمقترحةةات  -5

ٍة المتعلقة بتطويره وتحسين أدائه وكفالة انسجامه مع كل ما يستجد من تقنيٍة وبرمج

وتطةةوٍر علةةى الصةةعيد العربةةي والعةةالمي   والتطةةوير المسةةتمر للخطةةاب اإلعالمةةي 

 المقروء والمسموع والمرئي واإلهتمام باإلعالم اإللكتروني .

القيام بمراجعة التشةريعات واألنظمةة واللةوائو المتعلقةة بةاإلعالم والثقافةة والشةباب  -6

 في جوانب القصور.والرياضة في ضوء الحاجة وبهدف التنقيو والتطوير وتال

تقديم المقترحات المتعلقة برعاية وتشجيع المبدعين والعناية بالمواهب الواعةدة فةي  -7

المجةةةال اإلبةةةداعي الثقةةةافي واإلعالمةةةي والرياضةةةي واإلهتمةةةام بةةةالفنون والفلكلةةةور 

 الشعبي.

تقةةديم الةةرأي والمشةةورة حةةول إهتمةةام أجهةةزة اإلعةةالم الرسةةمية والخاصةةة إلبةةراز  -8

والثوابةةت الوطنيةةة التةةي تقةةوم عليهةةا سياسةةة بالدنةةا الخارجيةةة وبخاصةةة المبةةادئ 

 عالقاتها مع دول الجوار واألقطار الشقيقة والصديقة .



إقتراح تطوير البرامر الهادفةة لمواكبةة اإلعةالم لعمليةة بنةاء الدولةة اليمنيةة الحديثةة  -9

سةةةة وترسةةةيج دولةةةة النظةةةام والقةةةانون وإجةةةالء الصةةةورة الواضةةةحة لحقيقةةةة الممار

 الديمقراطية الماثلة ومنجزات الخطط اإلنمائية النافذة .

تقديم الدراسات والرأي والمشورة حول تعزيز اإلهتمام بتوثيق تاريج الثورة اليمنية  -11

وبما يساعد الجهات ذات العالقة على نشر الشهادات المتعلقة بها وتعريف األجيةال 

النظةام الجمهةوري فةي البنةاء  الجديدة بتاريج ثورتهم وتضحيات شعبهم   وما حققه

 والتنمية كجزء م يتجزأ من اإلهتمام بالتاريج اليمني وتراثنا الحضاري .

القيام بالدراسة لواقع اآلثار في بالدنا والمخطوطات بهدف تقةديم الةرأي والمشةورة  -11

حةةةةول تطةةةةوير بةةةةرامر البحةةةةث والتنقيةةةةب عةةةةن اآلثةةةةار والحفةةةةاظ عليهةةةةا والعنايةةةةة 

 ى إعادة تحقيقها ونشرها .بالمخطوطات والعمل عل

 أي مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس أو هيئة رئاسته. -12

 لجنـــة الزراعــة واألسمــــاك والمــوارد المائية   وتختص بما يلي :

تقةديم الةرأي والمشةةورة إلةى المجلةةس والتةي تسةهم فةةي رسةم سياسةةة زراعيةة وسةةمكية  -1

الحيةةواني وإسةةتغالل الثةةروة السةةمكية ومائيةةة للدولةةة فةةي مجةةامت اإلنتةةاج النبةةاتي و

والحفةةاظ علةةى الميةةاه ممةةا يةةادي إلةةى تقليةةل الفجةةوة الغذائيةةة وزيةةادة قيمةةة الصةةادرات 

 وتحقيق التنمية المستدامة وبالمشاركة الشعبية.

تقديم الرأي والمشورة حول أوضةاع قطاعةات الزراعةة واألسةماك والثةروة الحيوانيةة  -2

الهادفة إلى زيادة وتحسين اإلنتاج الرأسي واألفقي  والوضع المائي وتقديم المقترحات

 واإلستغالل األمثل للثروة السمكية.

دراسةة نظةام التسةويق القةائم لمحاصةيل ومنتجةات القطةاع الزراعةي والسةمكي وتقةةديم  -3

المقترحات الهادفة إلى إستكمال البنيةة التحتيةة لتسةويق وتصةدير المنتجةات الزراعيةة 

 الفائض وتصريف اإلنتاج وزيادة الدخل القومي. والسمكية بما يضمن إمتصاص

دراسة أوضاع الموارد المائية وتقديم المقترحات حول كيفية ترشيد اإلستخدام وتنميةة  -4

 وزيادة وسائل ومصادر التعويض من الحواجز والسدود وغير ذلك.

تقةةديم الدراسةةات ألوضةةاع الحركةةة التعاونيةةة الزراعيةةة والسةةمكية وتقةةديم المقترحةةات  -5

 حوافز والتشجيع لتفعيلها وتنميتها وتوسيع وتقويم قاعدتها.بال

وضةةع المقترحةةات حةةول اإلسةةتغالل األمثةةل للشةةواطو والجةةزر اليمنيةةة وبمةةا يضةةمن  -6

الرقابة الجيدة للدولة على تجنب امصطياد الجائر وعدم إحتكار أي نوع من األسماك 

 واألحياء البحرية من قبل الشركات العاملة.

ك التسليف وصناديق التمويل الزراعي والسمكي وتقديم المقترحةات دراسة أوضاع بن -7

التي تهدف إلى زيادة دورها وتفعيل نشاطها وتيسير وتبسةيط إجراءاتهةا وصةوم  إلةى 

 وضع سياسة واضحة ل ئتمان واإلقراض الزراعي والسمكي.



التنميةة دراسة أوضاع التنمية الريفيةة وتقةديم اآلراء والمقترحةات الهادفةة إلةى تحقيةق  -8

الريفيةةة المسةةتدامة بمةةا يضةةمن إشةةراك الجهةةد الشةةعبي والتعةةاوني والعمةةل علةةى تنميةةة 

 المرأة الريفية وتشجيع سكان الريف على البقاء فيه دون الهجرة إلى المدن.

تقةةةديم دراسةةةات حةةةول بعةةةض التشةةةريعات والقةةةوانين النافةةةذة فةةةي مجةةةامت الزراعةةةة  -9

رحات بتطويرها بما يضمن تفعيل دورهةا فةي واألسماك والموارد المائية وتقديم المقت

 عملية التنمية الزراعية والسمكية   وعدم إحتكار األصطياد ألي نوع من األسماك.

 أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته . -11

 لجنة حقوق اإلنسان والحريات العامة والمجتمع المدني   وتختص بما يلي :

 والحريات العامة :في مجال حقوق اإلنسان  (أ )

رعايةةة حقةةوق اإلنسةةان والحريةةات العامةةة وتقةةديم الةةرأي والمشةةورة حةةول تعزيةةز هةةذه  -1

 الحقوق والحريات.

مراجعةةة وتوثيةةق حقةةوق اإلنسةةان التةةي نةةص عليهةةا الدسةةتور والقةةوانين النافةةذة وإبةةداء  -2

الةةرأي فيمةةا يتعلةةق بتطبيقهةةا ومةةدى اإللتةةزام بهةةا مةةن قبةةل األجهةةزة الرسةةمية والشةةعبية 

 والنقابية والقطاع الخاص وغيرها.

إبةةداء الةةرأي والمشةةورة إلةةى الجهةةات المختصةةة فةةي الدولةةة بهةةدف تفعيةةل التشةةريعات  -3

المتصلة بالحقوق والحريات والمساهمة في تقديم المعالجات ل ختالمت التي قد تكون 

 موجودة في تلك القوانين وتطبيقها واإلهتمام بحقوق المةرأة والطفةل وتعزيةز مسةاهمة

 المرأة في الحياة العامة.

المساهمة مع اللجان المعنيةة فةي المجلةس بتقةديم المقترحةات إلةى المجلةس بالسياسةات  -4

الصةةائبة فيمةةا يتعلةةق برعايةةة منظمةةات المجتمةةع المةةدني وتطةةوير أوضةةاعها وضةةمان 

 توسيع وتعزيز الممارسات الديمقراطية دون المساس بإستقالليتها وحريتها.

ية واإلقليمية في مجال حقوق اإلنسان والحريات العامة وتحليلها رصد التوجهات الدول -5

 وتقديم الرأي بشأنها.

مراجعة التقارير الدولية واإلقليمية التي تتطرق إلى وضةع حقةوق اإلنسةان فةي الةيمن  -6

 وتقييمها وتقديم الرأي بشأنها.

الةيمن إلةى دراسة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وتقديم الرأي بشةأن حاجةة  -7

 اإلنضمام إليها.

 في مجال ماسسات المجتمع المدني )المنظمات غير الحكومية(: (ب )

رعاية ماسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها وتقديم الرأي بشأن تةذليل الصةعوبات  -1

 التي تعترض اضطالعها بمهامها.

والمسةاهمة تقديم الرأي بشأن التشريعات المتصلة بالمنظمات غير الحكومية وتفعيلهةا  -2

 في تطويرها .



رصةةد التوجهةةات الدوليةةة واإلقليميةةة والمحليةةة فةةي مجةةال المنظمةةات غيةةر الحكوميةةة  -3

 وتحليلها وتقديم الرأي بشأنها.

تقديم الرأي بشأن المواثيق الدولية المتعلقةة بالمنظمةات غيةر الحكوميةة وحاجةة الةيمن  -4

 إلى اإلنضمام إليها.

واإلقليمية المعنية بالمنظمةات غيةر الحكوميةة فةي توطيد العالقة مع المنظمات الدولية  -5

 اليمن وتبادل الرأي والخبرات معها.

المشةاركة فةي اإلجتماعةةات والنةدوات والمةاتمرات المحليةةة واإلقليميةة والدوليةة حةةول  -6

 وضع وأنشطة المنظمات غير الحكومية والحريات العامة.

 أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته. -7

 الصحـــــــــــــة والسكان   وتختص بما يلي : لجنة

دراسة وثيقة استراتيجية وزارة الصحة إلصالح القطاع الصحي وتقةديم توصةياتها  -1

 إلى المجلس بهدف دعم الحكومة لتنفيذ عناصر اإلستراتيجية .

حث الحكومة علةى تةوفير ووضةع قاعةدة بيانةات معلومةات وخارطةة صةحيحه قبةل  -2

 ريع والبرامر الخاصة بالمجامت الصحية وقائيا  وعالجيا .القيام بتنفيذ المشا

دراسةةة تطةةوير بةةرامر مكافحةةة األوبئةةة واألمةةراض المعديةةة وغيةةر المعديةةة وسةةبل  -3

 الوقاية منها .

 دراسة وتقويم برامر الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة . -4

 دراسة برامر للحد من النمو السكاني واقتراح المعالجات لذلك . -5

امر الرعاية الصحية بكل مستوياتها وتقويم عدالة توزيعهةا علةى مسةتوى دراسة بر -6

الجمهوريةةة وبجةةودة مقبولةةة للمسةةتهلك مةةع التركيةةز علةةى إعطةةاء األولويةةة لبةةرامر 

 الرعاية الصحية األولية .

 دراسة مشروع برنامر التأمين الصحي ورفع المقترحات إلى المجلس . -7

ريض الفني العام والتخصصي المستمر من دراسة وتقييم وضع التعليم الطبي والتم -8

 حيث الجودة ومستوى احتياجات الرعاية الصحية لمختلف محافظات الجمهورية .

حث الجهات المختصة للعمل على توفير قاعدة بيانات ومعلومات السةالمة الغذائيةة  -9

 والدوائية والكيماوية  وإقتراح اآللية الضامنة لذلك.

مةا يتعلةق بإنشةاء المرافةق الصةحية ذات اإلمكانةات إعداد التصورات والدراسةات في -11

والكفاءات العالية والمتخصصة وذلك بغرض الحد من سفر المةواطنين للعةالج فةي 

 الخارج وتوفير العمالت الصعبة التي تستنـزف الخزينة العامة.

 أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته . -11

 يلي :لجنة البيئة والسياحة   وتختص بما 

تقديم الدراسات والمقترحات إلى المجلس في مجال البيئةة بمةا يسةاعد الجهةات ذات  -1

العالقةةة علةةى كيفيةةة المحافظةةة علةةى مكوناتهةةا وخواصةةها وتوازنهةةا الطبيعةةي ومنةةع 



التلوث البيئي والحد منه وحسن إستخدام الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجةددة 

وإسةتغاللها والحفةاظ علةى إسةتمرار قةدرتها اإلنتاجيةة بما يضمن سةالمة إسةتعمالها 

 لمصلحة المجتمع حاضرا  ومستقبال .

دراسة وتقويم مدى تنفيذ إستراتيجية وخطط وبرامر الدولة في حماية البيئة وحماية  -2

 المحميات الطبيعية والتخلص من المخلفات والنفايات الخطرة .

ويةة المختلفةة بهةدف لفةت نظةر الجهةات دراسة وتقيةيم اآلثةار البيئيةة للمشةاريع التنم -3

ذات العالقة لوضع الضةوابط الضةرورية لهةذه المشةاريع والةتخلص مةن مخاطرهةا 

بصورة نهائيه خالل فترة زمنية محددة مع إشراك المجتمع والمجةالس المحليةة فةي 

 الحفاظ على البيئة ونظافتها والعمل على تجميلها .

لتةي مةن شةأنها المحافظةة علةى نظافةة المساهمة في وضع الدراسات والتصةورات ا -4

 البيئة ووضع المقترحات الخاصة بتجميل المدن الرئيسية والثانوية.

 دراسة وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير وتنشيط السياحة في البالد  . -5

القيام بالدراسةات الخاصةة بتنظةيم النشةاط السةياحي بمختلةف تكويناتةه وأنواعةه بمةا  -6

حة كوظيفةةةة إقتصةةةادية وثقافيةةةة وإعالميةةةة وتطةةةوير يتفةةةق وأصةةةول صةةةناعة السةةةيا

 الصناعات الحرفية والمشغومت اليدوية ووضع البرامر للحفاظ عليها وتنميتها.

مراجعة القوانين واللوائو التنظيمية في مجةالي حمايةة البيئةة واإلسةتثمار والتةروير  -7

ةةن أداء الماس سةةات السةةياحي وتقةةديم المقترحةةات إلةةى المجلةةس بمةةا يعةةزز مةةن ُحس 

 القطاعية وتطوير التشريعات المنظمة لذلك مواكبة للتطورات العالمية .

المشةةةاركة مةةةع الجهةةةات المختصةةةة فةةةي عقةةةد النةةةدوات العلميةةةة وحلقةةةات النقةةةاش  -8

والماتمرات التي تعنةي بحمايةة البيئةة وتنميةة السةياحة فةي الجمهوريةة وخلةق رأي 

لةةك مةةن خةةالل الوسةةائل عةةام بأهميةةة حمايةةة البيئةةة ومةةورد السةةياحة اإلقتصةةادي وذ

 اإلعالمية المختلفة الصحافة ـ اإلذاعة ـ التلفزيون 

تنميةةة التعةةاون فةةي مجةةال حمايةةة البيئةةة وتشةةجيع اإلسةةتثمار السةةياحي مةةع اللجةةان  -9

 والمجالس المثيلة في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات اإلقليمية والدولية .

ئيس أو المجلةس بالتعةاون مةع اللجةان إبداء الرأي والمشورة فيما يحال إليها من الر -11

 ذات العالقة.

 أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته . -11

(: توافي هيئة رئاسة المجلس اللجان بالتقارير والبيانات والمعلومات الواردة إليها من 43مادة )

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو من الحكومة وكافة أجهزتها وماسساتها 

بصورة دورية أو تلك التي ترفع إليها من لجنة من لجان المجلس وذلك عن نشاط 

 األجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها بهدف تحليلها وتقديم تقارير عنها إلى المجلس .

(: تضع كل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس برنامر عمل سنوي لها يقدم الى هيئة 44مادة )

ة برامر اللجان وتنسيقها في برنامر عمل سنوي للمجلس الرئاسة التي تتولى دراس

وفي ضوء ذلك تضع كل لجنة في بداية كل دورة من دورات إنعقاد المجلس برنامر 



عمل يتضمن األولويات والمهام الموكلة إليها ومواعيد إجتماعاتها خالل تلك الدورة 

 وعرض ذلك على هيئة رئاسة المجلس.

ن لجان المجلس الدائمة جلسات دوريه منتظمة بحسب ما تحدده ( : تعقد كل لجنة م45مادة )

الالئحة التنظيمية   كما تعقد اللجان اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس المجلس أو 

بطلب من ثلث أعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد عقد جلساتها بأربع وعشرين 

فقا  به المشروعات ساعة على األقل ويخطر األعضاء بجدول أعمال اللجنة مر

 واألوراق موضوع البحث .

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

أعمال وم يحول تأجيل أو رفع المجلس لجلساته دون إنعقاد اللجان وذلك تمهيدا  

ولرئيس المجلس أو لعرض ما أنجزته من أعمال على المجلس عند أول إجتماع   

 رئيس اللجنة أن يدعو اللجنة ل جتماع فيما بين أدوار اإلنعقاد إذا أقتضى الحال ذلك.

(: لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض عليها أن تحيله إلى عضو أو أكثر من 47مادة )

 أعضائها أو إلى لجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى اللجنة األصلية.

: للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد إجتماعا  مشتركا  بينها وفي هذه (48مادة )

الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر ألكبر الراساء والمقررين سنا  ويجب لصحة 

اإلجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حده على األقل   وم تكون 

 عضاء الحاضرين.القرارات صحيحة إم بموافقة أغلبية األ

(: م يكون إنعقاد جلسات اللجان صحيحا  إم بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها 49مادة )

باألغلبية المطلقة للحاضرين   وإذا تساوت األصوات حول الموضوع المعروض 

يرجو الجانب الذي فيه الرئيس   وم يجوز ألعضاء اللجنة المناقشة في المجلس 

من لجنتهم إم إذا كان على سبيل التوضيو والبيان ويستثنى من ذلك  للتقرير المقدم

من سبق له التحفظ عند دراسة الموضوع في اللجنة   ولكل عضو من أعضاء 

المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا  فيها وله حق المناقشة وإبداء رأيه 

 في اللجنة وليس له حق التصويت.

من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء األعضاء الحاضرين (: يحرر لكل جلسة 51مادة )

والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقعه سكرتير اللجنة ومقررها 

 ورئيسها.

(: في حالة عدم إكتمال النصاب الالزم لعقد إجتماعات اللجان ياجل اإلجتماع إلى 51مادة )

المعنية بإبالغ األعضاء بموعد اإلجتماع اليوم التالي على أن تقوم سكرتارية اللجنة 

الجديد وإذا لم يتوفر النصاب في اليوم التالي يكون اإلجتماع صحيحا  بمن حضر من 

أعضائها كلجنة مصغرة وتعرض ما توصلت إليه من قرارات على اللجنة 

األصلية وم تكون قرارات أي لجنة صحيحة إم بموافقة أغلبية األعضاء 

ذر توفر النصاب المطلوب إلتخاذ القرار خالل ثالث جلسات الحاضرين وإذا تع

 متتالية مبل  بها جاز للجنة المصغرة تقديم تقريرها إلى المجلس.



( : عند بدء كل دورة إنعقاد عادي تستأنف اللجان بحث المواضيع القائمة لديها من 52مادة )

الخاصة بالمواضيع تلقاء نفسها دون حاجة إلى إحالة جديدة ... أما التقارير 

واإلقتراحات التي بدأ المجلس النظر فيها في دور إنعقاد سابق فيستأنف المجلس 

 نظرها بالحالة التي كانت عليها.

(:  يجوز للمجلس إعادة النظر في تشكيل اللجان الدائمة بعد مرور سنتين من تشكيلها 53مادة )

 لة إليها.في ضوء نشاط كل لجنة والخطط المقرة والمواضيع المحا

يعتبر مستقيال  من عضوية اللجنة كل عضو تغيب عن حضور خمسة إجتماعات  -(: أ 54مادة )

متتالية أو عشرة إجتماعات غير متتالية بدون عذر مقبول وذلك خالل دورة 

إنعقاد المجلس وعلى اللجنة إبالغ هيئة رئاسة المجلس بغياب العضو لتقوم 

 بترشيو بديل عنه.

و عن إجتماعات اللجنة الخاصة ثالثة إجتماعةات تبلة  هيئةة رئاسةة إذا غاب عض -ب 

 المجلس مستبداله بعضو آخر في هذه اللجنة.

م يجوز لغير اللجان المشتركة والخاصة أن تعقد إجتماعاتها في الفترة الصباحية  -ج 

 خالل إنعقاد جلسات المجلس .

ب أعضاء اللجان   وإذا تبين من خالل على هيئة الرئاسة أن تتابع حضور وغيا -(: أ 55مادة )

(  54حوافظ الحضور تجاوز عضو أو أكثر للحد المنصوص عليه في المادة)

 وجب على هيئة الرئاسة ترشيو البديل وتقديمه إلى المجلس ل قرار.

إذا تبةين لهيئةةة الرئاسةةة أن لجنةة مةةا لةةم تةاد المهةةام المناطةةه بهةا وفقةةا  ألحكةةام هةةذا  -ب 

لةةى الهيئةةة بحةةث األسةةباب أوم  وإذا تعةةذر تفعليهةةا .. فةةإن علةةى القةةانون  وجةةب ع

 الهيئة ترشيو أعضاء آخرين لهذه اللجنة وعرض أسمائهم على المجلس ل قرار.

( : تحدد الالئحة المالية بدل جلسات عن كل جلسة عمل ألعضاء اللجان  56مادة )

 وسكرتارياتها وضوابط استحقاقها .

جلس أن تطلب عبر هيئة الرئاسة من الوزارات والمصالو والماسسات للجان الم -(: أ 57مادة )

العامة والمختلطة البيانات والمستندات التي تراها مزمة لدراسة موضوع 

 معروض عليها وعلى هذه األجهزة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة.

ص يجةةوز للجةةان المجلةةس أن تطلةةب عبةةر هيئةةة الرئاسةةة حضةةور الةةوزير المخةةت -ب 

بالموضوع المعروض أمامها أو من يمثله أو راساء األجهزة المركزية والهيئات 

والماسسات العامة والوحدات امقتصادية التابعة لهةا وغيةرهم مةن القةائمين علةى 

إدارة قطاعات عامة أو مختلطة من نشاط المجتمع وعلى المطلوب حضورهم أن 

د اللجان على أداء اختصاصةاتها يزودوا اللجان باإليضاحات والبيانات التي تساع

  وم يكون لهم حق التصويت وإنما تثبت آرائهةم فةي محضةر الجلسةة ويتضةمنها 

 التقرير الذي سيعرض على المجلس .

في حالة عدم امستجابة يرفع الموضوع لهيئةة الرئاسةة لمخاطبةة رئةيس الحكومةة  -ج 

 بذلك.



يحتاجةه مةن معلومةات لتسةهيل أعمالةه  (: للمجلةس أن يطلةب مةن األجهةزة الرسةمية مةا58مادة )

 وعلى هذه الجهات تزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة.

 الباب الرابع

 ســير عمل المجلس

 الفصل األول

 إجتماعات المجلس

( : يعقد مجلس الشورى أو ل إجتماع له خالل عشرة أيام على األكثر من تاريج تعيينه 59مادة )

 . بناء  على دعوة رئيس الجمهورية

( : يشترط لصحة اجتماعات مجلس الشورى حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر 61مادة )

القرارات باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات يعتبر 

موضوع المداولة مرفوضا  في نفس الدورة وتكون له أولوية العرض على المجلس 

 في حالة تقديمه في دورة إنعقاد أخرى.

( : يعقد المجلس جلساته لمـدة أسبوع على األقل من كل شهر وله أن يعدل ذلك كل ما 61) مادة

 دعت الحاجة.

( :  م يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير األعضاء إم من يرخص لهم المجلس 62مادة )

بذلك من موظفي المجلس أو خبرائه   وللمجلس أن يقرر تدوين محضر الجلسة أو 

وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب إنعقادها سريا    إذاعة قراراتها 

ويتولى تحرير محضر الجلسة من تختاره هيئة رئاسة المجلس  ويحفظ هذا المحضر 

بمعرفة هيئة الرئاسة   وم يجوز لغير األعضاء أو من صرح لهم بالحضور 

 ر أو بعضه .اإلطالع عليه   وللمجلس في أي وقت أن يقرر  نشر هذا المحض

 الفصل الثاني

 المحافظة على النظام في المجلس

لمجلس الشورى وحده حق المحافظة على النظام واألمن داخل أبنية المجلس  -( : أ 63مادة)

ويتولى ذلك رئيس المجلس أو من ينوبه في إدارة الجلسات عن طريق حرس 

 خاص يأتمرون بأمره.

س أو اإلستقرار على مقربةة مةن أبوابةه إم م يجوز ألية قوة مسلحة دخول المجل -ب 

بطلةةب مةةن رئةةيس المجلةةس ويحظةةر حمةةل األسةةلحة الناريةةة داخةةل قاعةةة المجلةةس 

 وساحتـه .

( : م يجوز لغير األعضاء الدخول إلى قاعة المجلس ألي سبب كان أثناء جلسات 64مادة )

السكرتارية المجلس عدا الوزراء ونوابهم أو ممثلي الحكومة أو المكلفين بأعمال 

والفنيين والخدمات الذين يحملون بطاقات دخول القاعة   وم يجوز لغير من ذكروا 

الدخول إلى أروقة المجلس وشرفاته إم  بتصريو يمنو من هيئة الرئاسة وفقا  

للقواعد واإلجراءات المنظمة لذلك   ويجب على من رخص لهم بالدخول مراعاة 

 النظام العام  لجلسات المجلس .



 الفصل الثالث

 نظام العمل في الجلسات

تعرض على األعضاء قبل إفتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة بأسمائهم  يوقعون  -( : أ 65مادة )

 عليها عند حضورهم وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة.

 يوزع جدول عمل كل جلسة في اليوم السابق لها  -ب 

محضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة   ثم الرسائل (: عند افتتاح الجلسة يتلى ال66مادة )

الموجهة إلى مجلس الشورى من رئيس الجمهورية  أو رئيس الحكومة أو الهيئات 

 المماثلة الخارجية أو أي موضوع أخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس .

المعنيون أو مندوبو ( : تسجل طلبات الكالم بحسب ترتيب تقديمها وم يتقيد الوزراء 67مادة )

الحكومة  بهذا الترتيب وكذلك راساء اللجان والمقررون خالل المناقشة في 

الموضوعات الصادرة عن لجانهم وم يقبل طلب الكالم في موضوع محال إلى 

 إحدى اللجان إم بعد تقديم تقريرها .

التسجيل لدى هيئة ( : يأذن الرئيس بالكالم لألعضاء المسجلة أسمااهم حسب أولوية 68مادة )

رئاسة المجلس ثم األعضاء الذين يطلبون الكالم أثناء الجلسة وذلك كله بحسب 

 ترتيب طلباتهم مع مراعاة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة.

( : م يجوز ألي عضو أن يتحدث بغير إذن من رئيس المجلس   وم يجوز ألي 69مادة )

حد أكثر من مره إم بأذن من رئيس المجلس عضو أن يتحدث في الموضوع الوا

 ( دقائق.5وأن م يتجاوز حديثه في المرة الثانية أكثر من )

 ( : ياذن دائما  بالكالم  في األحوال اآلتية :71مادة )

  توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور وهذا القانون مةع ذكةر الةنص الدسةتوري

 ونص القانون 

 . طلب التأجيل 

  واقعة مدعى بها .تصحيو 

 .الرد على قول يمس شخص طالب الكالم 

ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع األصلي ويترتب عليها وقف 

المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها   وم يجوز في غير الحالة األولى أن 

 ياذن بالكالم قبل أن يتم المتكلم أقواله.

يجوز ألحد مقاطعة المتكلم   كما م يجوز للمتكلم إستعمال عبارات غير مئقة أو ( : م 71مادة )

فيها مساس  بكرامة األشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبالد أو أن 

 يحدث أمرا  مخال  بالنظام فإذا أرتكب العضو شيئا  من ذلك لفت الرئيس نظره.

ويتحدث راساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم  ( : يتحدث المتكلم من مكانه72مادة )

من على المنبر مالم يطلب الرئيس غير ذلك   وم يجوز للمتكلم أن يوجه كالمه 

لغير الرئيس أو هيئة المجلس .. ويجب على المتكلم أن م يكرر أقواله وم أقوال 

نظره إلى ذلك غيره وأن م يخرج عن الموضوع المطروح وللرئيس وحده أن يلفت 



في أي لحظه أثناء كالمه كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد 

وضو وضوحا  كافيا  وأن م محل إلسترساله في الكالم فإذا لم يمتثل فله أن يلفت 

نظره مرة أخرى مع إثباث ذلك في المحضر فإذا لفت الرئيس نظر المتكلم ثم عاد 

 ي الجلسة ذاتها فللرئيس حق إنذار المتكلم.إلى ما يوجب لفت نظره ف

( : للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو م يمتثل لقرار رئيس المجلس 73مادة )

 إحدى الجزاءات اآلتية :

 .لفت النظر واإلنذار 

 . منع العضو من النقاش بقية الجلسة 

 ة أعمال الجلسة .اإلخراج من قاعة اإلجتماع مع الحرمان من اإلشتراك في بقي 

( :  إذا أختل النظام ولم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة عليه وضبطه أعلن عزمه 74مادة )

على وقف الجلسة فإذا لم يعد النظام جاز لـه وقفها لمدة م تزيد على نصف ساعة 

فإذا أستمر اإلخالل بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل اإلجتماع وإعالن 

 الجلسة القادمة.موعد 

( : لعشرة من أعضاء المجلس ولرئيس أو مقرر اللجنة المختصة أو ممثل الحكومة 75مادة )

 حق طلب تأجيل المناقشة أو التصويت حول موضوع معروض على المجلس .

( : يتم مناقشة وإقرار جدول األعمال في بداية كل دورة انعقاد وذلك للمواضيع التي قد 76مادة )

زة لدى سكرتارية الجلسات   وبعد إنتهاء المجلس من مناقشة جدول أصبحت جاه

األعمال وإقراره   يجوز إضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من أعمال وذلك 

بناء  على طلب الحكومة أو رئيس الجلسة أو بطلب مسبب من أي عضو مع موافقة 

لحكومة أن يطلب المجلس على ذلك في جميع األحوال وللوزير المختص أو ممثل ا

تأجيل النظر في الموضوع محل النقاش إلى جلسة تالية يحددها المجلس كما يجوز 

 للمجلس أن يخصص أياما  محددة لمناقشة القضايا العامة .

( : يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء إلقاء أي بيانات أمام مجلس الشورى 77مادة )

أي موضوع يدخل في اختصاص وحضور جلسات المجلس ولجانه للمناقشة في 

 المجلس .

 الفصل الرابع

 إقفال المناقشــــــــــة

 ( : يعلن الرئيس إنتهاء المناقشة بعد إنتهاء طالبي الكالم من كالمهم.78مادة )

( : للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد أستوفى بحثه كما 79مادة )

المناقشة بناء  على طلب كتابي موقع من عشرين عضوا  يجوز إقتراح إقفال باب 

على األقل ممن لم يكونوا قد تكلموا حول الموضوع ويعرض هذا اإلقتراح على 

 المجلس.

( : للمجلس  بناء  على إقتراح من رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء  على 81مادة )

يحدد وقتا  ل نتهاء من مناقشة  طلب كتابي مقدم من عشرين عضوا  على األقل أن



أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة ويلزم إلقفال باب المناقشة 

أن يكون قد سبق اإلذن بالكالم ألثنين من المايدين للموضوع وأثنين من المعارضين 

 ومة.على األقل   وياذن دائما  لعضو واحد على األقل بالكالم عقب المتكلم من الحك

( : م ياذن بالكالم في إقتراح إقفال باب المناقشة إم لواحد من معارضيه وواحد من 81مادة )

مايديه  وتكون األولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكالم في الموضوع األصلي تم 

يصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو اإلستمرار فيها وذلك بأغلبية 

 إنتهاء المناقشة يتم التصويت على الموضوع األصلي . الحاضرين فإذا تقرر

( : م يجوز طلب الكالم بعد إقفال باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إم لتحديد صيغة 82مادة )

 الساال الواجب أخذ الرأي فيه.

 الفصل الخامس

 التصويت )إبداء الرأي(

الجلسة أغلبية أعضائه وتصدر ( : م يجوز للمجلس أن يتخذ قرارا  إم إذا حضر 83مادة )

القرارات باألغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي اآلراء يعتبر الموضوع الذي 

 جرت المداولة بشأنه مرفوضا  .

( : م يطرح الساال ألخذ الرأي عليه إم من الرئيس وياخذ الرأي أوم  على 84مادة )

وسعها مدى وأبعدها عن اإلقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض ويبدأ بأ

 النص األصلي وفي حالة عدم قبول اإلقتراحات ياخذ الرأي على النص األصلي.

( : إذا تضمن امقتراح المعروض مسائل وطلب تجزئتها اخـذ الـــرأي على كل منها 85مادة )

 على حده .

يجوز ( :  يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض ألخذ الرأي   وم 86مادة )

 اممتناع عن إعطاء الرأي إم  ألسباب يبديها بعد اخذ الرأي وقبل إعالن النتيجة .

( : م يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له 87مادة )

فإذا تبين أن عدد األعضاء الذين أعطوا أصواتهم فعال  يقل عن األغلبية الالزمة 

بسبب اممتناع أُجل اخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة  إلصدار القرار

 أخرى وفي الجلسة الثانية تصدر القرارات باألغلبية المطلقة للحاضرين.

( : ياخذ الرأي أوم  بطريقة رفع األيدي فإذا لم يتبين للرئيس رأي األغلبية اخذ الرأي 88مادة )

م   فإذا لم يتبين النتيجة مع ذلك تاخذ بطريقة القيام بأن يطلب من المايدين القيا

 اآلراء بالنداء بامسم.

يجب اخذ الرأي بالنداء بامسم أو عبر جهاز الكمبيوتر إذا قدم بذلك طلب من  -(: أ 89مادة )

عشرة أعضاء على األقل قبل الشروع في اخذ اآلراء ويجب لقبول هذا الطلب 

جلسة ويجوز اخذ الرأي بطريق موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في ال

 امقتراع السري في الحالة المنصوص عليها في هذه الفقرة .

يجب اخذ الةرأي نةداء بامسةم فةي األحةوال التةي يشةترط فيهةا الدسةتور أو القةانون  -ب 

أغلبية خاصة ويجوز اخةذ الةرأي فةي هةذه الحةامت بطريةق امقتةراع السةري إذا 



طلةب مقةدم مةن الحكومةة وفةي جميةع األحةوال وافق على ذلك المجلس بناء  على 

يكةةون إدمء الةةرئيس ونةةواب الةةرئيس بةة رائهم بعةةد إنتهةةاء األعضةةاء مةةن اإلدمء 

 ب رائهم إذا لم يكونوا مشتركين في المناقشة .

 الفصل السادس

 محاضر الجلســـــات

تفصيالت ( : يحرر لكل جلسة محضران أحدهما تقريري موجز واآلخر يدون فيه 91مادة )

جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما 

صدر من قرارات وأسماء األعضاء في كل اخذ رأي بالنداء بامسم أو عبر 

 الكمبيوتر مع بيان رأي كل منهم .

( : تسلم نسخه من المحضر التفصيلي لكل لجنة من لجان المجلس وتودع خمس نسج 91مادة )

دى مكتبة المجلس ولكل عضو الحق في الحصول على نسخه من  المحضر إذا منه ل

طلب ذلك ..وفي حال تقدم أي عضو لطلب إجراء ما يراه من تصحيحات   عرض 

المحضر على المجلس مع طلب إجراء التصحيحات ومتى صدر قرار المجلس 

س بقبول التصحيحات يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار المجل

 ويصحو بمقتضاه المحضر المطلوب تصحيحه .

( : قبل التصديق على المحضر التقريري يسمو ألي عضو حضر الجلسة طلب 92مادة )

تصحيو المحضر بالحذف أو اإلضافة فقط وم يسمو ألي عضو بإعادة النقاش من 

جديد ويحفظ المحضر في سجالت المجلس وينشر كله أو بعضه إذا رأى ذلك 

 لحق الجريدة الرسمية مالم ير المجلس غير ذلك .الرئيس في م

( : يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة 93مادة )

الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من 

 قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة .

يأمر بان يحذف من محضر الجلسة كل ما يصدر من أحد األعضاء ( : للرئيس أن 94مادة )

 خالف حكــم هذا القانون .

 الباب الخامس

 تكوين األمانة العامة وإختصاصاتها

 الفصل األول

 األمانة العامة

يكون للمجلس أمانة عامة تسمى األمانة العامة لمجلس الشورى وتتألف من أمين  -(: أ 95مادة)

 وعدد من الدوائر المتخصصة .عام بدرجة وزير 



يتم تعيين األمين العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء  على  ترشيو هيئةة رئاسةة   -ب

المجلس   ويشترط في المرشو لمنصب األمين العام الشروط الواجب توافرها فةي 

 الموظف العام باإلضافة إلى الماهل العلمي والخبرة .

لمسئول التنفيذي لألمانة العامة للمجلس ويكون مسئوم  مباشرة  ( : األمين العـام هو ا96مادة )

أمام هيئة الرئاسة ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس أو من ينوبه بحسب 

 امختصاص  .

 ( : يتولى األمين العام اإلختصاصات والصالحيات التالية:97مادة )

قةةا  للقةةانون والالئحةةةة تسةةيير أعمةةال األمانةةة العامةةةة الفنيةةة واإلداريةةة والماليةةةة وف -أ

 التنظيمية للمجلس .

اقتةراح مشةةاريع اللةةوائو والقةرارات المتعلقةةة بمهةةام األمانةة العامةةة وتقةةديمها لهيئةةة  -ب

 الرئاسة.

متابعة تنفيذ توجيهات رئةيس المجلةس وقةرارات هيئةة الرئاسةة والمجلةس المتعلقةة  -ج

 بأجهزة ومكونات األمانة العامة.

العامةةة وتوزيةةع العمةةل بةةين تكويناتهةةا المختلفةةة  اإلشةةراف علةةى العمةةل فةةي األمانةةة -د

 ورقابة األداء فيها وتقييم نتائر أعمالها وذلك تحت إشراف رئيس المجلس .

اإلشراف على إعداد محاضر الجلسةات وإبةالغ األعضةاء طبقةا  لتوجيهةات رئةيس  -ه

 المجلس أو نائبه حسب األحوال.

وما تحتاجه من وثةائق وتقةارير توفير كافة المستلزمات التي يتطلبها نشاط اللجان  -و

 وبيانات.

إقتراح مشروع الميزانية وإعداد الحساب الختامي وتقديمها لهيئة الرئاسةة واللجنةة  -ز

الرئيسية إلستكمال اإلجراءات تمهيدا  إلحالتها إلى اللجنةة الماليةة لدراسةتها وتقةديم 

 تقرير عنها إلى المجلس.

رحةات والقةرارات واللةوائو وكافةة اإلشراف على حفظ الدراسات واألبحاث والمقت -ح

 الوثائق الصادرة عن المجلس والواردة إليه .

 أية مهام توكلها إليه الالئحة التنظيمية للمجلس أو هيئة رئاسته أو المجلس. -ط

( : تضم األمانةة العامةة إلةى جانةب األمةين العةام عةددا  مةن التكوينةات اإلداريةة والفنيةة 98مادة )

المجلةس  وتصةدر مئحةة تنظيميةة بعةد موافقةة المجلةس بحسب حاجةة وطبيعةة عمةل 

بقرار من رئيس المجلس بنةاء  علةى عةرض مةن األمةين العةام   تةنظم األمانةة العامةة 

 وتكويناتها وتحدد اختصاصاتها .

 الفصل الثاني

 ميزانية المجلس وحساباته الختامية

 ميزانية الدولة . ( : لمجلس الشورى ميزانية مستقلة وتدرج رقما  واحدا  في99مادة )



( : يراعى عند تحضير مشروع ميزانية المجلس تحديد المبال  الالزمة لكل نوع من 111مادة )

أنواع المصروفات ثم يحيله رئيس المجلس مع القواعد المنظمة للصرف إلى اللجنة 

 المالية لبحثهما ورفع تقرير عنهما إلى المجلس للمناقشة واإلقرار .

قرار ميزانية المجلس يودع اإلعتماد المخصص له في البنك المركزي وم ( : بعد إ111مادة )

يصرف أي مبل  إم بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه من أعضاء هيئة 

 رئاسة المجلس أو األمين العام وفقا  لالئحة المالية التي يقرها المجلس .

صة بتنظيم حسابات المجلس ونظام ( : تضع هيئة رئاسة المجلس الالئحة المالية الخا112مادة )

الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية وعرضها على المجلس للموافقة 

 عليها بناء  على عرض األمين العام المقدم إلى هيئة الرئاسة .

( : يراعى عند إعداد ميزانية المجلس تلبية إحتياجات اللجان ومتطلباتها المادية 113مادة )

 طية أنشطتها .لنجاح خططها وتغ

( : يقوم األمين العام بإعداد الحساب الختامي لميزانية المجلس وعرضه على هيئة 114مادة )

الرئاسة ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المالية لمراجعته ورفع تقرير إلى 

المجلس عنه وذلك خالل الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية   وتقوم اللجنة 

ا  بجرد أثاث المجلس وأدواته وغير ذلك من األعمال التي تكون من المالية سنوي

 اختصاصاتها.

 الباب السادس

 شاون العضويــــــــــــة

 الفصل األول

 مزايا وحقوق األعضاء

( : م يااخذ عضو مجلس الشورى بحال من األحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها 115مادة )

أو يوردها للمجلس أو األحكام واآلراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو 

بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السريــة وم ينطبق هـذا الحكم على ما 

 أو سب يصدر من العضو من قــذف 

( : م يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس الشورى أي إجراء من إجراءات التحقيق أو 116مادة )

التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إم بإذن من هيئة الرئاسة ما عدا 

حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فورا  وعلى المجلس أن يتأكد من 

غير دورة إنعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة  سالمة اإلجراءات وفي

 الرئاسة ويخطر المجلس عند أول إنعقاد محق لـه بما أتخذ من إجراءات.

( : يقدم طلب اإلذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل 117مادة )

ائية فيها أو ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جز

صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المايدة لها ويحيل الرئيس 

الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية والقضائية لبحثه وإبداء الرأي فيه 

 ويكون نظره في اللجنة أو المجلس بطريق اإلستعجال .



األدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية  ( : م تنظر اللجنة أو المجلس في توافر118مادة )

وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من أداء 

واجبه بالمجلس   ويأذن باتخاذ اإلجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك   

 ويتخذ المجلس قراره بشأن رفع الحصانة باألغلبية المطلقة ألعضائه .

 الفصل الثاني

 واجبات األعضاء وضوابط الغياب

( : يعامل أعضاء مجلس الشورى معاملة أعضاء مجلس النواب من حيث المزايا 119مادة )

والحقوق ويحتفظ العضو بكافة حقوقه المكتسبة قبل التعيين في المجلس وم يحرم 

 منها وبمراعاة عدم امزدواج بالحقوق المالية 

عضو المجلس كافة الحقوق المقررة من تاريج أول اجتماع يحضره بعد ( : يستحق 111مادة )

 تعيينه.

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

 هو عضو فيها وم يجوز لـه التغيب عن هذه اإلجتماعات إم بعذر مشروع.

 مركزه ألغراض غير مشروعة .( : م يجوز لعضو المجلس أن يستغل 112مادة )

يتمتع عضو المجلس خالل دورات امنعقاد بإجازة مرضية إذا اقتضت  -( : أ 113مادة )

 ظروفـــه الصحية ذلك.

 على عضو المجلس أن يحيط هيئة الرئاسة علما  بسفره خارج البالد  . -ب

تقتضيها لرئيس المجلس أن يمنو عضو المجلس إجازة اعتيادية خاصة محددة  -ج

 ظروفه.

م يجوز للعضو الذي حضر الجلسة امنصراف من قاعة الجلسات نهائيا  قبل  -د

 اختتامها إم بإذن من الرئيس .

( : م يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور جلسات المجلس إم بإجازة من رئيس 114مادة )

بدون  المجلس أو أحد نوابه وإذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير إجازة أو

 عذر مقبول تتخذ بشأنه اإلجراءات التالية:

إذا غاب العضو خمس جلسات متتالية أو سبع جلسات غير متتالية خالل أي فترة  (أ )

( جلسة يةتم 14من فترات إنعقاد المجلس العادية التي م تزيد الجلسات فيها عن )

 تنبيهه من رئيس المجلس أو من ينوبه .

ت متتالية أو أكثر من عشةر جلسةات غيةر إذا غاب العضو أكثر من خمس جلسا (ب )

متتالية خالل أي فترة مةن فتةرات انعقةاد المجلةس العاديةة التةي م تزيةد الجلسةات 

 ( جلسة يوجه له إشعار خطي من هيئة رئاسة المجلس .14فيها عن )

إذا غاب العضو دورتين كاملتين من دور اإلنعقاد السنوي طرح موضوعه علةى  (ج )

 مناسبا  بشأنه.المجلس إلتخاذ ما يراه 



( : إذا تغيب العضو عن إحدى جلسات المجلس ألمر خارج عن إرادته فعليه هو أو 115مادة )

من يكلفه أن يبل  رئيس المجلس أو أحد نوابه   وعلى رئيس المجلس أو النائب 

 المبل  بذلك التوجيه ل دارة المختصة بالمجلس إلعتباره غائبا  بعذر .

 الفصل الثالث

 العضويةإسقاط 

م يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الشورى إم إذا فقد  –(: أ 116مادة  )

شرطا  من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون أو أخل 

إخالم  جسيما  بواجبات العضوية ويعتبر إخالم  جسيما  بواجبات العضوية 

 ارتكاب العضو ألحد األفعال التالية:

 خرق الدستور والقانون . -1

القيام بأي عمل يعد طبقا  للقانون خيانة عظمى أو مساسا  باستقالل وسيادة  -2

 البالد .

 ارتكاب أي فعل من األفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون . -3

الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب أو المجالس  -4

 المحلية .

ي موضوع طلب اإلسقاط بالنسبة لألفعال المنصوص م يجوز للمجلس البت ف -ب

( من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في أي منها 3   2   1عليها في البنود )

 حكم قضائي بات .

 (: وفقا  ألحكام المادة السابقة تتبع بشأن إسقاط العضوية اإلجراءات التالية : 117مادة  )

س كتابة ومعززا  باألدلة وموقعا  يقدم اقتراح إسقاط العضوية إلى رئيس المجل -1

 % من أعضاء المجلس .21من 

يخطر رئيس المجلس العضو المقدم بشأنه إسقاط العضوية ويعرض على  -2

 المجلس في أول جلسة .

يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة )اللجنة الدستورية  -3

أسبوعين على األكثر  والقانونية والقضائية( .لبحثه وتقديم تقريرها خالل

 ويعرض على المجلس في أول جلسة .

يكون صدور قرار المجلس بشأن إسقاط العضوية في مدة م تتجاوز أسبوعين  -4

من تاريج عرض التقرير عليه   ويحق للعضو الذي اقترح إسقاط عضويته أن 

يشترك في المناقشة التي تدور في اللجنة والمجلس ويبدى دفاعه على أن يغادر 

 جتماع عند أخذ األصوات .ام

يفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة أخذ الرأي بالمناداة بامسم  -5

ويصدر القرار بإسقاط العضوية باألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس   ويجوز 

للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا  ويرفع رأي المجلس بشأن ذلك الى األ  

 سباب ومبررات إسقاط العضوية .رئيس الجمهورية مشفوعا  بأ



 الفصل الرابع

 امستقالـة والمقاعد الشاغرة

يوجه عضو المجلس استقالته كتابيا  إلى رئيس الجمهورية عبر رئيس المجلس  -( : أ 118مادة )

 الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية لتقرير ما يراه بشأنها.

 تقالة يعتبر المقعد شاغرا  من تاريج قبول اإلس -ب 

( :  إذا خال مكان عضو من أعضاء مجلس الشورى فيتم ملء المقعد الشاغر بتعيين 119مادة )

 البديل بقرار من رئيس الجمهورية .

( :  يحق لرئيس الجمهورية إستبدال عضو أو أكثر من أعضاء المجلس متى رأى 121مادة )

 ذلك ضروريــا  .

 الباب السابع

 أحكـــــــام ختاميــــة

( : يتم تنظيم وضبط سير أعمال امجتماعات المشتركة لمجلسي النواب والشورى 121مادة )

وفقا  لالئحة خاصة تقترحها لجنة مشكلة من المجلسين ويوافق عليها امجتماع 

 المشترك في أول جلساته وتصدر بقرار من هيئة الرئاسة المشتركة للمجلسين . 

( من الدستور م يعد 98  97  96  95  94  93ـواد )( : بناء  على أحكــام الم122مادة )

مجلس الوزراء مساوم  مسئوليه جماعية أو  فردية أمام المجلس ومع ذلك يجوز 

للمجلس أن يدعو لحضور جلساته رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير 

 المختص أو من ينوبه عند مناقشة موضوع يتعلق بوزارته وكذا من يرى المجلس

 حضورهم من ذوي الخبرة وامختصاص بالموضوعات المطروحة علي المجلس 

يعقد مجلس الشـورى دورتين عاديتين في السنة   تبدأ أومهما في األول من  -( : أ 123مادة )

من شهر يوليو يعقبها شهر أغسطس إجازة وتبدأ الدورة  31مارس وتنتهي في 

من يناير ويعقبها شهر فبراير  31 الثانية في األول من سبتمبر وتنتهي في

 إجازة .

يعتبر شهر رمضان المبارك إجازة رسمية وإذا صادف أحد اشهر دورة  -ب 
 امنعقاد فيستعاض عنه بأحد اشهر اإلجازة التي تلي الدورة مباشرة .

يجوز في حامت الضرورة دعوة مجلس الشورى لدورات انعقاد غير عادية  -ج 
ية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس أو بطلب خطي بقرار من رئيس الجمهور
 من ثلث أعضاء المجلس .

( : يعد المجلس مئحة تنظيمية تفصيلية تحدد التقسيمات الفرعية الداخلية للمجلس 124مادة )
 وأمانته العامة واختصاص كل منها.

 ( : يعمل بهذا القانون من تاريج صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .125مادة )
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