قرار إنشاء قطاع الرقابة والتوعية القانونية

قرار جمهوري رقم ) (٢٣١ﻟسﻧﺔ ٢٠٠٨م
بإﻧشاء قطاع ﻟلرقابﺔ واﻟتوعيﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ بوزارة اﻟشئون
اﻟقاﻧوﻧيﺔ

]*[

رئيس اﻟجمهوريﺔ.
بعد اﻹطﻼع على دستور اﻟجمهوريﺔ اﻟيمﻧيﺔ.
وعلى اﻟقاﻧون رقم ) (٣ﻟسﻧﺔ ٢٠٠٤م بشأن مجلس اﻟوزراء.
وعلى اﻟقاﻧون رقم ) (١٩ﻟسﻧﺔ ١٩٩١م بشأن اﻟخدمﺔ اﻟمدﻧيﺔ.
وعلى اﻟقرار اﻟجمهوري رقم ) (٤٦ﻟسﻧﺔ ١٩٩٣م بشأن اﻟﻼئحﺔ
اﻟتﻧظيميﺔ ﻟوزارة اﻟشئون اﻟقاﻧوﻧيﺔ وتعديﻼته.
وعلى اﻟقرار اﻟجمهوري رقم ) (٥٠ﻟسﻧﺔ ٢٠٠٧م بتشكيــل
اﻟحكومــﺔ وتسميــﺔ أعضائها وتعديﻼته.
وبﻧا ًء على عرض وزير اﻟشئون اﻟقاﻧوﻧيﺔ.
وبعد موافقﺔ مجلس اﻟوزراء.

قــــــــــــرر
م ادة )(١يُع دل اﻟق رار اﻟجمه وري رق م ) (٤٦ﻟس ﻧﺔ ١٩٩٣م بش أن
اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻧظيميﺔ ﻟوزارة اﻟشئون اﻟقاﻧوﻧيﺔ على اﻟﻧحو اﻟتاﻟي-:

]*[

هذا القرار منشور في الجريدة الرسمية ـ العدد ) (١٩لسنة ٢٠٠٨م.
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أ -يُﻧشأ بموجب هذا اﻟقرار ب وزارة اﻟش ئون اﻟقاﻧوﻧي ﺔ قط اع
يُس مى )قط اع اﻟرقاب ﺔ واﻟتوعي ﺔ اﻟقاﻧوﻧي ﺔ( يتب ع اﻟ وزير
مباشرة.
ب-ي رأس اﻟقط اع وكي ل وزارة يُع ين بق رار جمه وري بﻧ ا ًء
على ترش يح اﻟ وزير وع رض رئ يس اﻟ وزراء ويك ون ﻟ ه
وكيل مساعد يُعين بذات أداة تعيين اﻟوكيل.
م ادة ) (٢تح دد مه ام وإختصاص ات قط اع اﻟرقاب ﺔ واﻟتوعي ﺔ اﻟقاﻧوﻧي ﺔ
اﻟمﻧشأ بموجب هذا اﻟقرار على اﻟﻧحو اﻟتاﻟي -:
 -١إجراء اﻟمسح اﻟميداﻧي واﻟتﻧظ يم اﻟ دوري ﻟمس توى اﻷداء
في تطبيق اﻟقواﻧين واﻟلوائح اﻟﻧافذة ومعرفﺔ م دى مﻼئمته ا
ﻟلتطبي ق واﻷس اﻟيب واﻟوس ائل اﻟت ي تكف ل اﻷداء اﻟمتمي ز
وإقتراح اﻟتدابير واﻹجراءات اﻟكفيلﺔ بإزاﻟﺔ مظ اهر اﻟس لوك
اﻟس لبي اﻟمتعلق ﺔ به ذا اﻟجاﻧ ب وتق ديم تق ارير ب ذﻟك إﻟ ى
اﻟوزير.
 -٢اﻟمس اهمﺔ ف ي وض ع اﻟ ﻧظم اﻟخاص ﺔ باﻟرقاب ﺔ واﻹش راف
واﻟتفت يش ﻟلتأك د م ن س ﻼمﺔ تطبي ق اﻟتش ريعات اﻟﻧاف ذة
ومتابعﺔ تﻧفيذها.
 -٣اﻹشراف على أعمال اﻹدارات اﻟقاﻧوﻧي ﺔ بوح دات اﻟجه از
اﻹداري ﻟلدوﻟﺔ ووحدات اﻟقطاع اﻟعام واﻟمختلط وعل ى كاف ﺔ
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اﻟق اﻧوﻧيين اﻟع املين فيه ا بم ا يكف ل تعزي ز أداء اﻹدارات
اﻟقاﻧوﻧي ﺔ ف ي تحقي ق اﻟرقاب ﺔ اﻟقاﻧوﻧي ﺔ ﻟض مان س ﻼمﺔ
اﻟتطبيق اﻷمثل ﻟلتشريعات اﻟﻧافذة.
 -٤اﻹشراف على عمل مكاتب اﻟوزارة في اﻟمحافظات وتقييم
ﻧش اطها وموافاته ا ب اﻟبرامج اﻟخاص ﺔ باﻟتوعي ﺔ وتﻧظ يم
دورات تدريبيﺔ في هذا اﻟمجال.
 -٥اﻟعم ل عل ى تعزي ز اﻟﻧظ ام اﻟق اﻧوﻧي واﻟتطبي ق اﻟس ليم
ﻟلقواﻧين واﻟتشريعات اﻟﻧافذة في اﻟمديريات من خﻼل متابعﺔ
تﻧفي ذ ﻧ ص اﻟم ادة ) (١٥٧م ن اﻟق اﻧون رق م ) (٤ﻟس ﻧﺔ
٢٠٠٠م بشأن اﻟس لطﺔ اﻟمحلي ﺔ وذﻟ ك بف تح ف روع ﻟل وزارة
أو تزويد اﻟوحدات اﻹداريﺔ واﻟمجاﻟس اﻟمحلي ﺔ بمستش ارين
قاﻧوﻧيين بحسب اﻷصول واﻷحوال.
 -٦وض ع ب رامج اﻟتوعي ﺔ اﻟقاﻧوﻧي ﺔ وتﻧفي ذها باﻟتﻧس يق م ع
اﻟجه ات ذات اﻟعﻼق ﺔ ﻟغ رض تحقي ق اﻹس تيعاب اﻟق اﻧوﻧي
واﻟتشريعي وكفاءة حسن اﻷداء.
 -٧اﻟتﻧس يق م ع مختل ف أجه زة اﻟدوﻟ ﺔ اﻹعﻼمي ﺔ )اﻟمرئي ﺔ
واﻟمسموعﺔ واﻟمقروءة( وك ذا اﻟمج اﻟس اﻟمحلي ﺔ واﻟجه ات
اﻟشعبيﺔ ومﻧظمات اﻟمجتمع اﻟمدﻧي بما يسهم في خلق وعي
قاﻧوﻧي ﻟدى مختلف شرائح اﻟمجتمع.
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 -٨اﻟقيام بأيﺔ مهام أخرى تقتضيها طبيعﺔ عمله أو يكلف بها
اﻟقطاع من قِبل اﻟوزير.
مادة ) (٣يتكون اﻟهيكل اﻟتﻧظيمي ﻟلقطاع من -:
 -١وكيل اﻟقطاع .
 -٢اﻟوكيل اﻟمساعد.
 -٣اﻹدارات اﻟعامﺔ اﻟتاﻟيﺔ -:
أ -اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلرقابﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ.
ب -اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلتوعيﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ.
ج -اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلفروع.
د -اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟحقوق اﻹﻧسان.
م ادة ) (٤يت وﻟى اﻟوكي ل تح ت اﻹش راف اﻟمباش ر ﻟل وزير ممارس ﺔ
اﻹختصاصات واﻟمهام اﻟتاﻟيﺔ -:
 -١اﻹشراف اﻟمباشر على أعمال اﻟقطاع وفق ا ً ﻟﻺختصاص ات
اﻟمح ددة ف ي ه ذا اﻟق رار وك ذا اﻟتوجيه ات اﻟص ادرة ع ن
اﻟوزير.
 -٢اﻟتﻧس يق ب ين أعم ال ومه ام اﻹدارات اﻟعام ﺔ باﻟقط اع
وتﻧظ يم عق د اﻹجتماع ات اﻟدوري ﺔ بم ا يحق ق حس ن اﻷداء
وبصورة متكاملﺔ.
 -٣متابع ﺔ تﻧفي ذ اﻟمه ام واﻷعم ال اﻟمﻧاط ﺔ ب اﻹدارات اﻟعام ﺔ
اﻟتابعﺔ ﻟلقطاع وطلب تقارير عن مستوى اﻟتﻧفيذ.
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 -٤تقويم أعمال وأﻧشطﺔ اﻟقطاع ورفع اﻟتق ارير واﻟمقترح ات
اﻟمتعلقﺔ بتطوير اﻷداء ﻟلوزير.
 -٥إصدار اﻟتعليمات واﻟتوجيهات اﻹداريﺔ إﻟى مرؤوس يه ف ي
ﻧطاق اﻟصﻼحيات ووفقا ً ﻟلتشريعات اﻟﻧافذة.
 -٦متابع ﺔ أداء مكات ب اﻟ وزارة ف ي اﻟمحافظ ات م ن خ ﻼل
اﻹدارة اﻟعام ﺔ ﻟلف روع واﻹط ﻼع عل ى س ير ﻧش اطها
وتزوي دها باﻟتوجيه ات اﻟﻼزم ﺔ ﻟتعزي ز دوره ا وتفعي ل
ﻧش اطها اﻟرق ابي وك ذا تﻧفي ذ اﻟب رامج اﻟخاص ﺔ باﻟتوعي ﺔ
اﻟقاﻧوﻧيﺔ ومتابعﺔ أداء اﻟمستشارين اﻟقاﻧوﻧيين في اﻟمجاﻟس
اﻟمحلي ﺔ ورف ع اﻟتق ارير ع ن مجم ل ﻧش اطاتها بش كل دوري
إﻟى اﻟوزير.
 -٧حض ور إجتماع ات مجل س اﻟ وزارة وتق ديم اﻵراء
واﻟمقترح ات بش أن اﻟموض وعات اﻟمطروح ﺔ ف ي ج دول
اﻷعم ال وك ذا تمثي ل اﻟ وزارة ف ي اﻟفعاﻟي ات اﻟمختلف ﺔ ذات
اﻟصلﺔ بعمل اﻟقطاع.
 -٨اﻟتﻧسيق مع اﻟوكﻼء في قطاعات اﻟوزارة بما يحقق تﻧفي ذ
اﻟمهام اﻟمتعلقﺔ بمهام اﻟوزارة.
 -٩اﻟقيـــام بأيــﺔ مهـــام أخــ ـرى تقتض يها طبيع ـﺔ عمل ـه أو
يكلف بهــا من قِبل اﻟوزير.
م ادة ) (٥يت وﻟى اﻟوكي ل اﻟمس اعد ممارس ﺔ اﻟمه ام واﻹختصاص ات
اﻟتاﻟيﺔ-:
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 -١يساعد اﻟوكيل في أدائه ﻟمهامه.
 -٢يﻧوب عن اﻟوكيل في حاﻟﺔ غيابه.
 -٣اﻟمتابعﺔ اﻟيوميﺔ ﻟلﻧش اط اﻹداري واﻟق اﻧوﻧي ﻟلع املين ف ي
اﻟقطاع وتقييم أدائهم ورفع ذﻟك إﻟى وكيل اﻟقطاع.
 -٤إع داد مش اريع خط ط اﻟقط اع باﻟتﻧس يق م ع م ديري
اﻹدارات اﻟعامﺔ باﻟقطاع.
 -٥حضور إجتماعات مجلس اﻟوزارة.
 -٦تﻧفيذ أي مهام توكل إﻟيه من قِبل وكيل اﻟقطاع.
مادة ) (٦اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلرقابﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ وتختص باﻵتي -:
 -١اﻟمس اهمﺔ ف ي إع داد مش اريع اﻟ ﻧظم اﻟخاص ﺔ باﻹش راف
واﻟرقاب ﺔ واﻟتفت يش ﻟس ﻼمﺔ تطبي ق اﻟتش ريعات اﻟﻧاف ذة
ومتابعﺔ تﻧفيذها ورفعها إﻟى وكيل اﻟقطاع.
 -٢اﻟتواصل م ع اﻹدارات اﻟقاﻧوﻧي ﺔ بوح دات اﻟجه از اﻹداري
ﻟلدوﻟﺔ ووحدات اﻟقطاعين اﻟعام واﻟمختلط وبم ا يكف ل تعزي ز
دور تل ك اﻹدارات ف ي تحقي ق اﻟرقاب ﺔ اﻟقاﻧوﻧي ﺔ ﻟض مان
سﻼمﺔ اﻟتطبيق اﻷمثل ﻟلتشريعات اﻟﻧافذة بتلك اﻟجهات.
 -٣تلق ي اﻟمقترح ات واﻟتق ارير اﻟمرفوع ﺔ م ن اﻹدارات
اﻟقاﻧوﻧيﺔ بوحدات اﻟجهاز اﻹداري ﻟلدوﻟﺔ ووحدات اﻟقطاعين
اﻟعام واﻟمختلط عن ﻧشاط وأعم ال تل ك اﻹدارات فيم ا يتعل ق
باﻟرقابﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ باﻟجهات اﻟمعﻧيﺔ وبخاصﺔ ما يتعلق بمدى
إﻟت زام اﻟجه ات اﻟمعﻧي ﺔ بتطبي ق اﻟتش ريعات اﻟﻧاف ذة ومعرف ﺔ
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م دى س ﻼمﺔ تطبيقه ا واﻟقي ام بدراس تها وتقييمه ا وتق ديم
اﻟمقترحات بشأﻧها ﻟوكيل اﻟقطاع.
 -٤تقديم اﻟمقترحات بش أن تط وير أس اﻟيب اﻟرقاب ﺔ اﻟقاﻧوﻧي ﺔ
ف ي وح دات اﻟجه از اﻹداري ﻟلدوﻟ ﺔ ووح دات اﻟقط اع اﻟع ام
واﻟمختلط.
 -٥إجراء اﻟمس ح اﻟمي داﻧي واﻟتقي يم اﻟ دوري ﻟمس توى اﻷداء
في تطبيق اﻟقواﻧين واﻟلوائح واﻷﻧظمﺔ اﻟﻧافذة وﻟمعرفﺔ مدى
مﻼءمته ا ﻟلتطبي ق وإقت راح اﻷس اﻟيب واﻟوس ائل اﻟت ي تكف ل
اﻷداء اﻟمتميز وإقت راح اﻟت دابير واﻹج راءات اﻟكفيل ﺔ بإزاﻟ ﺔ
مظ اهر اﻟس لوك اﻟس لبي اﻟمتعلق ﺔ به ذا اﻟجاﻧ ب وتق ديم
اﻟتقارير اﻟدوريﺔ بذﻟك إﻟى قيادة اﻟقطاع.
 -٦اﻟقيام بأيﺔ مهام أخرى تكلف بها من قيادة اﻟقطاع.
مادة ) (٧اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلتوعيﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ وتختص باﻵتي -:
 -١وضع برامج اﻟتوعيﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ ﻟغرض تحقي ق اﻹس تيعاب
اﻟقاﻧوﻧي واﻟتشريعي وكفاﻟﺔ حسن اﻷداء واﻟتطبيق اﻟقاﻧوﻧي
اﻟسليم باﻟمشاركﺔ مع اﻟجهات اﻟمعﻧيﺔ.
 -٢إصدار ﻧشرات قاﻧوﻧيﺔ ﻟﻺسهام ف ي رف ع مس توى اﻟ وعي
اﻟق اﻧوﻧي ﻟ دى اﻟم واطﻧين باﻟتﻧس يق م ع اﻹدارة اﻟعام ﺔ
ﻟلجريدة اﻟرسميﺔ.
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 -٣اﻟتﻧسيق مع وسائل اﻹع ﻼم اﻟمختلف ﺔ ومﻧظم ات اﻟمجتم ع
اﻟمدﻧي ﻟلمساهمﺔ في ﻧشر اﻟتوعيﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ بم ا يس هم ف ي
خلق وعي قاﻧوﻧي ﻟدى مختلف شرائح اﻟمجتمع.
 -٤إعداد موجز ﻟما يﻧشر في اﻟص حف واﻟمج ﻼت ع ن أخب ار
أو م واد تتعل ق ب اﻟوزارة واﻟوح دات اﻟتابع ﺔ ﻟه ا وعرض ه
على قيادة اﻟوزارة.
 -٥اﻹتص ال ب اﻷجهزة اﻹعﻼمي ﺔ اﻟمختلف ﺔ وم دها باﻟبياﻧ ات
واﻟمعلومات اﻟتي يوافق اﻟوزير على ﻧشرها.
 -٦اﻟقيام بأيﺔ مهام أخرى تكلف بها من قيادة اﻟقطاع.
مادة ) (٨اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلفروع وتختص باﻵتي -:
 -١تﻧسيق كافﺔ اﻷعمال واﻷﻧشطﺔ واﻟمهام بين قيادة اﻟوزارة
ومكاتبها في اﻟمحافظات.
 -٢تق ديم اﻹقتراح ات واﻟتص ورات ﻟتط وير مكات ب اﻟ وزارة
اﻟقائمﺔ من حيث اﻹمكاﻧيات اﻟماديﺔ واﻟبش ريﺔ واﻟعم ل عل ى
إستكمال إﻧشاء مكاتب في اﻟمحافظ ات اﻟت ي ﻟ م ي تم اﻹﻧش اء
فيها.
 -٣متابعﺔ مكاتب اﻟوزارة باﻟمحافظات ﻹﻧشاء فروع ﻟل وزارة
ف ي اﻟم ديريات أو تزوي دهم بمستش ارين ق اﻧوﻧيين بحس ب
اﻷحوال.
 -٤تقي يم مس توى اﻷداء ﻟلمه ام واﻹختصاص ات اﻟمﻧاط ﺔ
باﻟمكاتب.
 -٥اﻟتﻧس يق م ع قط اع اﻟجري دة اﻟرس ميﺔ ﻹيص ال اﻟجري دة
اﻟرس ميﺔ واﻟتش ريعات اﻟص ادرة إﻟ ى ف روع مكات ب اﻟ وزارة
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ف ي اﻟمحافظ ات ف ي اﻷوق ات اﻟمح ددة ﻟتوزيعه ا وباﻵﻟي ﺔ
اﻟمﻧاسبﺔ ﻹيصاﻟها.
 -٦دراسﺔ اﻟتقارير اﻟمرفوعﺔ من مكاتب اﻟوزارة باﻟمحافظات
ع ن أدائه ا ﻟمهامه ا وإقت راح اﻟحل ول اﻟمﻧاس بﺔ ﻟلمش كﻼت
واﻟمعوقات اﻟتي تواجهها واﻟرفع بذﻟك إﻟى اﻟوكيل.
 -٧اﻟتواص ل م ع مكات ب اﻟ وزارة اﻟ دائم وإبﻼغه ا بسياس ات
وخطط اﻟوزارة اﻟجاري تﻧفيذها وكذا اﻟتوجيهات واﻟق رارات
اﻟصادرة عن قيادة اﻟوزارة.
 -٨اﻟتﻧس يق م ع اﻹدارة اﻟعام ﺔ ﻟلمعلوم ات ف ي إﻧش اء قاع دة
معلوماتيﺔ وإحصائيﺔ عن مكاتب اﻟوزارة باﻟمحافظات.
 -٩زي ارة مكات ب اﻟ وزارة باﻟمحافظ ات ﻟﻺط ﻼع عل ى س ير
عملها ورفع تقارير بذﻟك إﻟى وكيل اﻟقطاع وقيادة اﻟوزارة.
 -١٠اﻟقيام بأيﺔ مهام أخرى تكلف بها من قيادة اﻟقطاع.
مادة ) (٩اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟحقوق اﻹﻧسان وتختص باﻵتي -:
 -١دراسﺔ اﻟتقارير اﻟدوﻟيﺔ اﻟمتعلقﺔ بحقوق اﻹﻧس ان اﻟمحاﻟ ﺔ
م ن اﻟ وزارة اﻟمختص ﺔ واﻟمش اركﺔ ف ي إع داد اﻟ ردود
اﻟقاﻧوﻧيﺔ بشأﻧها باﻟتﻧسيق مع اﻹدارات اﻟمختصﺔ.
 -٢دراسﺔ اﻟتشريعات اﻟوطﻧيﺔ ﻟلتأكد من م دى إﻧس جامها م ع
مب ادئ وقواع د اﻹتفاقي ات واﻟمعاه دات اﻟدوﻟي ﺔ اﻟمتعلق ﺔ
بحق وق اﻹﻧس ان اﻟمﻧض مﺔ إﻟيه ا واﻟمص ادقﺔ عليه ا بﻼدﻧ ا
وإقتراح اﻟتعديﻼت اﻟﻼزمﺔ على ﻧصوصها وفقا ً ﻟلدستور.
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 -٣اﻟتﻧس يق م ع وزارة حق وق اﻹﻧس ان ومﻧظم ات اﻟمجتم ع
اﻟم دﻧي وتﻧمي ﺔ مج اﻻت اﻟتع اون معه ا ف ي مج ال حق وق
اﻹﻧسان وإستيعاب آرائه ا ف ي اﻟتش ريعات اﻟقاﻧوﻧي ﺔ اﻟﻧاف ذة
أو اﻟمقترح إصدارها.
 -٤اﻟتﻧسيق مع اﻟمﻧظمات اﻟعربيﺔ واﻷجﻧبيﺔ بهدف اﻹس تفادة
من تجاربها وخبراتها وتشريعات بل داﻧها ف ي مج ال حق وق
اﻹﻧسان.
 -٥اﻟمس اهمﺔ ف ي توعي ﺔ اﻟمجتم ع بحق وق اﻹﻧس ان اﻟت ي
كفلته ا اﻟتش ريعات اﻟﻧاف ذة م ع اﻹدارات واﻟجه ات اﻟمعﻧي ﺔ
وعبر وسائل اﻹعﻼم اﻟمرئيﺔ واﻟمقروءة واﻟمسموعﺔ.
 -٦اﻟمش اركﺔ ف ي اﻟم ؤتمرات واﻟﻧ دوات وورش اﻟعم ل
اﻟمتعلق ﺔ بحق وق اﻹﻧس ان عل ى اﻟمس توى اﻟمحل ي واﻟعرب ي
واﻟدوﻟي.
 -٧إقتراح اﻟدورات اﻟتأهيليﺔ ﻟلقاﻧوﻧيين في اﻟوزارة في مجال
تشريعات حقوق اﻹﻧسان.
 -٨توثي ق وتص ﻧيف اﻹتفاقي ات واﻟمعاه دات واﻟق واﻧين
واﻷﻧظم ﺔ اﻟمتعلق ﺔ بحق وق اﻹﻧس ان وكاف ﺔ اﻟتق ارير ع ن
حقوق اﻹﻧسان اﻟمحليﺔ مﻧها واﻟدوﻟيﺔ.
 -٩متابعﺔ اﻟدراسات واﻷبحاث واﻟمراجع في حق وق اﻹﻧس ان
وموافاة اﻟوزارة بﻧسخ مﻧها في حدود اﻹمكاﻧيات اﻟمتاحﺔ.
 -١٠إعداد اﻟتقارير اﻟمﻧتظمﺔ عن ﻧشاط اﻹدارة ومﻧجزاتها.
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 -١١اﻟمشاركﺔ في إعداد اﻟتقارير اﻟوطﻧيﺔ ع ن مس توى تﻧفي ذ
بﻼدﻧا ﻟﻺتفاقيات واﻟمعاهدات واﻟعهود واﻟصكوك اﻟدوﻟيﺔ
اﻟمتعلقﺔ بحقوق اﻹﻧسان باﻟتﻧسيق مع اﻹدارة اﻟمختصﺔ.
 -١٢إص دار تقري ر س ﻧوي ب اﻟتطورات اﻟقاﻧوﻧي ﺔ اﻟت ي تحم ي
حقوق اﻹﻧسان في اﻟقواﻧين اﻟيمﻧيﺔ وما تحققه م ن تق دم
في تطبيق هذه اﻟقواﻧين.
 -١٣متابعﺔ اﻟمستجد م ن اﻟدراس ات واﻷبح اث واﻟمراج ع ف ي
مجال حق وق اﻹﻧس ان ومواف اة اﻟ وزارة بﻧس خ مﻧه ا ف ي
حدود اﻹمكاﻧيات اﻟماديﺔ اﻟمتاحﺔ.
 -١٤اﻟقي ام بأي ﺔ مه ام أخ رى تكل ف به ا أو تقتض يها طبيع ﺔ
عملها.
مادة ) (١٠تــُلغى اﻟمادة ) (٢١من اﻟقرار اﻟجمه وري رق م ) (٤٦ﻟس ﻧﺔ
١٩٩٣م بشأن اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻧظيميﺔ ﻟوزارة اﻟشئون اﻟقاﻧوﻧيﺔ كما
ت ـُلغى جمل ﺔ )واﻟرقاب ﺔ اﻟقاﻧوﻧي ﺔ( م ن مس مى قط اع اﻟجري دة
اﻟرس ميﺔ اﻟ واردة ف ي اﻟفق رة )ثاﻟث اً( م ن اﻟم ادة ) (٩م ن ذﻟ ك
اﻟقرار.
م ادة ) (١١يُعم ل به ذا اﻟق رار م ن ت اريخ ص دوره ويﻧش ر ف ي اﻟجري دة
اﻟرسميﺔ.
صدر برئاسﺔ اﻟجمهوريﺔ ــ بصﻧعاء
بتاريخ  / ٥شــــــــوال ١٤٢٩ /هـ
اﻟموافق  / ٤أكتوبـــــــــر ٢٠٠٨/م
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د .رشاد أحمد اﻟرصاص د .علي محمد مجور

علي عبدﷲ صاﻟح

رئيس مجلس اﻟوزراء

رئيس اﻟجمهوريــﺔ

وزير اﻟشئون اﻟقاﻧوﻧيﺔ
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