تنظيم المكتب الفني بوزارة الشئون القانونية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) (٦٧لسﻧﺔ ٢٠٠٧م بشأن تﻧظيم
المكتب الفﻧي بوزارة الشئون القاﻧوﻧيﺔ
]*[

وتحديد مهامه وإختصاصاته
رئيس مجلس الوزراء :
بعد اﻹطﻼع على دستور الجمهوريﺔ اليمﻧيﺔ.

وعلى القاﻧون رقم ) (٣لسﻧﺔ ٢٠٠٤م بشأن مجلس الوزراء.
وعل ى الق رار الجمه وري رق م ) (٤٦لس ﻧﺔ١٩٩٣م بش أن الﻼئح ﺔ
التﻧظيميﺔ لوزارة الشئون القاﻧوﻧيﺔ وتعديﻼته.
وعلى الق رار الجمه وري رق م ) (١٣٧لس ﻧﺔ ٢٠٠٦م بش أن تعي ين
رئيس للمكتب الفﻧي بوزارة الشئون القاﻧوﻧيﺔ.
وعل ى الق رار الجمه وري رق م ) (١٠٥لس ﻧﺔ ٢٠٠٣م بتش كيل
الحكومﺔ وتسميﺔ أعضائها وتعديﻼته.
وبﻧا ًء على عرض وزير الشئون القاﻧوﻧيﺔ .
قـــــــــــــــرر
مادة) (١المهام واﻹختصاصات العامﺔ للمكتب الفﻧي :
يت ولى المكت ب الفﻧ ي تح ت اﻹش راف المباش ر لل وزير ممارس ﺔ
المهام واﻹختصاصات العامﺔ التاليﺔ -:
 -١مراجع ﺔ وتفح ص جمي ع اﻷعم ال ذات الص بغﺔ القاﻧوﻧي ﺔ
المﻧجزة والمرفوعﺔ من القطاعات المختص ﺔ ب الوزارة للتأك د
]*[ هذا القرار منشور في الجريدة الرسمية العدد )٦ج (٢لسنة ٢٠٠٧م.
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م ن إكتم ال وثائقه ا وس ﻼمﺔ ص ياغتها وع دم تع ارض
موض وعاتها م ع أحك ام الدس تور أو الق واﻧين الﻧاف ذة أو
اﻹتفاقيات الدوليﺔ الت ي تك ون بﻼدﻧ ا طرف ا ً فيه ا ومﻧاقش ﺔ أي
مﻼحظ ات بش أﻧها م ع المختص ين بالقط اع المعﻧ ي والرف ع
بالﻧتائج إلى الوزير.
-٢إعداد المذكرات الغطائيﺔ المتعلقﺔ بمشاريع القواﻧين واللوائح
أو القرارات المﻧجزة من قبل القطاع المختص والمراجعﺔ من
المكتب .
-٣تﻧظيم عرض جميع مش اريع التش ريعات وم ذكراتها الغطائي ﺔ
عل ى ال وزير وتلق ي أي مﻼحظ ات أو توجيه ات بش أﻧها م ن
الوزير والعمل على تﻧفيذها.
-٤خ تم جمي ع مش اريع التش ريعات بخ تم ال وزارة )روج ع( بع د
إستكمال جميع إجراءات إعدادها ومراجعتها وموافقﺔ الوزير
على ذلك وتسليمها إلى الجهﺔ المعﻧي ﺔ بع د اﻹحتف اظ بص ورة
مﻧها وصورة من مذكراتها الغطائيﺔ لدى المكتب الفﻧي .
-٥إقت راح السياس ات والخط ط والب رامج واﻹرش ادات المتعلق ﺔ
بالجواﻧب الفﻧيﺔ والتكﻧولوجيﺔ لرفع مستوى ﻧشاط الوزارة.
-٦متابع ﺔ القطاع ات المعﻧي ﺔ ب الوزارة بم ا توص لت إلي ه بش أن
الموض وعات والقض ايا المعروض ﺔ عل ى ال وزارة م ن قِب ل
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السلطات العليا والمحالﺔ إليها وطلب سرعﺔ إﻧجازه ا ورفعه ا
للمكتب للمراجعﺔ والعرض على الوزير.
-٧المش اركﺔ ف ي إع داد مش روع خط ﺔ عم ل ال وزارة ومتابع ﺔ
تﻧفي ذها بع د إقراره ا بالتﻧس يق م ع اﻹدارات المختص ﺔ
بالوزارة.
-٨المش اركﺔ ف ي إع داد ومراجع ﺔ مش اريع إتفاقي ات وب رامج
التعاون القاﻧوﻧي التي تﻧوي الوزارة أو الحكومﺔ إبرامها م ع
غيره ا م ن ال دول أوالمﻧظم ات اﻹقليمي ﺔ أو الدولي ﺔ ومتابع ﺔ
إس تكمال اﻹج راءات الدس توريﺔ والقاﻧوﻧي ﺔ للمص ادقﺔ عليه ا
واﻹشراف عل ى تﻧفي ذها بع د المص ادقﺔ عليه ا وتقي يم ﻧت ائج
التﻧفي ذ وأث ره ف ي خدم ﺔ وتط ور العم ل الق اﻧوﻧي المﻧ اط
بالوزارة .
-٩المش اركﺔ ف ي إع داد الدراس ات المتعلق ﺔ بالموض وعات الت ي
سيشارك فيها الوزير ض من ج داول أعم ال أي م ن المج الس
أو اللجان أو المؤتمرات في الداخل أو الخارج.
 -١٠متابعﺔ أعمال اللجان أو المؤتمرات المتعلقﺔ بﻧشاط الوزارة
وطل ب التق ارير م ن المش اركين فيه ا ﻧياب ﺔ ع ن ال وزارة
وعرضها على الوزير .
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 -١١المشاركﺔ مع اﻹدارات المختصﺔ بالوزارة في إعداد وتﻧفيذ
خطط وبرامج تأهيل وتدريب الكادر القاﻧوﻧي ب الوزارة ف ي
ضوء أولوي ات إحتياج ات ال وزارة ومتابع ﺔ القطاع ات ف ي
تحدي د المس تهدفين بالتأهي ل والت دريب حس ب إحتياج ات
العمل وطبيعﺔ مهام كل موظف.
 -١٢مراجع ﺔ الدراس ات والبح وث والتق ارير المتعلق ﺔ بتط وير
العم ل الق اﻧوﻧي ب الوزارة وإب داء المﻼحظ ات بش أﻧها
بالتﻧسيق مع اﻹدارات المختصﺔ وعرضها على الوزير .
 -١٣إعداد مشاريع القرارات والتعليم ات واﻷوام ر الت ي تص در
ع ن ال وزير ف ي مج ال ﻧش اط ال وزارة وإبﻼغه ا للمعﻧي ين
ومتابعﺔ تﻧفيذها ورفع التقارير بذلك إلى الوزير.
 -١٤متابع ﺔ القطاع ات واﻹدارات العام ﺔ ب الوزارة ف ي إع داد
تقاريرها الدوريﺔ عن مستوى تﻧفيذها وإﻧجازه ا لمهامه ا
وس ير العم ل فيه ا ومعوق ات اﻷداء ورفعه ا إل ى المكت ب
لدراس تها ومراجعته ا وعرض ها عل ى ال وزير مص حوبﺔ
بالتوصيات الﻼزمﺔ لمعالجﺔ الصعوبات وتحسين مستويات
اﻷداء.
 -١٥تتبع المعلومات والتقارير الخاصﺔ بأﻧشطﺔ فروع ال وزارة
بالمحافظات وتقييمها ورفع التقارير بشأﻧها إلى الوزير.
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 -١٦تلق ي وقي د جمي ع المخاطب ات والمراس ﻼت ال واردة إل ى
الوزارة والتأكد من مرفقاتها وس رعﺔ عرض ها أو إبﻼغه ا
لل وزير ليوج ه بم ا يج ب إتخ اذه حياله ا ومتابع ﺔ تﻧفي ذ
التوجيهات بشأﻧها .
 -١٧المشاركﺔ في إعداد ومﻧاقشﺔ الموازﻧﺔ السﻧويﺔ للوزارة.
 -١٨متابعﺔ إعداد الصياغﺔ الﻧهائيﺔ للشهادات القاﻧوﻧيﺔ ومتابعﺔ
إجراءات إصدارها وتسليمها للجهات ذات العﻼقﺔ.
 -١٩ترقيم وتوثيق كافﺔ القواﻧين والل وائح والق رارات الص ادرة
ع ن س لطات الدول ﺔ وحف ظ ص ور مﻧه ا ف ي ملف ات خاص ﺔ
مﻧتظمﺔ.
 -٢٠موافاة مكتب رئاسﺔ الجمهوري ﺔ ورئاس ﺔ مجل س ال وزراء
بص ور م ن الق واﻧين والل وائح والق رارات بع د ترقيمه ا
وقيدها بالمكتب .
 -٢١موافاة الجهات المعﻧيﺔ بصورة طبق اﻷصل من التشريعات
وق رارات التعي ين ومتابع ﺔ اﻹع ﻼن عﻧه ا وﻧش رها وفق ا ً
للﻧظام المتبع .
 -٢٢متابعﺔ إصدار التشريعات والق رارات بالتﻧس يق م ع رئاس ﺔ
الوزراء ومكتب رئاسﺔ الجمهوريﺔ .
 -٢٣أي مهام أو إختصاصات أخ رى تقتض يها طبيع ﺔ عمل ه أو
يكلف بها من ِقبل الوزير.
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مادة) (٢هيكليﺔ المكتب الفﻧي-:
تتكون الهيكليﺔ التﻧظيميﺔ للمكتب الفﻧي من اﻵتي-:
-١رئيس المكتب الفﻧي.
-٢الوحدات اﻵتيﺔ:
أ -وحدة الصياغﺔ والمراجعﺔ القاﻧوﻧيﺔ واللغويﺔ .
ب -وحدة الشئون الفﻧيﺔ .
ج-وحدة التﻧسيق والمتابعﺔ والتوثيق .
مادة) (٣رئيس المكتب الفﻧي-:
يت ولى رئ يس المكت ب الفﻧ ي تح ت اﻹش راف المباش ر لل وزير
ممارسﺔ المهام واﻹختصاصات اﻵتيﺔ-:
-١اﻹشراف المباشر عل ى أعم ال المكت ب ف ي ح دود التش ريعات
الﻧافذة والتوجيهات الصادرة من الوزير.
-٢التﻧس يق ب ين أعم ال وح دات المكت ب وتﻧظ يم اﻹجتماع ات
الﻼزمﺔ بيﻧها بما يحقق حس ن أداء اﻷعم ال بص ورة متكامل ﺔ
ومﻧجزة .
-٣متابع ﺔ تﻧفي ذ وح دات المكت ب للمه ام واﻷعم ال المﻧاط ﺔ بك ل
مﻧها وطلب التقارير عن مستويات التﻧفيذ.
-٤تق ويم أعم ال وأﻧش طﺔ المكت ب ورف ع التق ارير والتوص يات
المتعلقﺔ بتطوير اﻷداء إلى الوزير.
-٥إص دار التعليم ات والتوجيه ات اﻹداري ﺔ إل ى مرؤوس يه م ن
مدراء الوحدات في ﻧطاق صﻼحياته وفقا ً للتشريعات الﻧافذة.
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-٦حضور إجتماعات مجلس الوزارة وإبداء المﻼحظات واﻵراء
بشأن الموضوعات المطروحﺔ للﻧقاش في جدول اﻷعمال.
-٧أي مهام أو إختصاص ات أخ رى تقتض يها طبيع ﺔ وظيفت ه أو
يكلف بها من قِبل الوزير.
مادة) (٤وحدة الصياغﺔ والمراجعﺔ القاﻧوﻧيﺔ واللغويﺔ وتختص باﻵتي-:
-١مراجعﺔ مش اريع الق واﻧين والل وائح والق رارات ذات الطبيع ﺔ
القاﻧوﻧي ﺔ المرفوع ﺔ لل وزير م ن القط اع المخ تص ب الوزارة
للتأك د م ن س ﻼمﺔ الص ياغﺔ القاﻧوﻧي ﺔ واللغوي ﺔ ومراعاته ا
لوحدة الصياغﺔ التشريعيﺔ وعدم تعارض أي من أحكامها مع
أحك ام الدس تور أو التش ريعات اﻷخ رى الﻧاف ذة وإج راء أي
تع ديﻼت بش أﻧها بالتﻧس يق م ع اﻹدارة المختص ﺔ بالقط اع
المعﻧي.
-٢مراجعﺔ مشاريع الفتاوى واﻵراء القاﻧوﻧيﺔ المرفوعﺔ لل وزير
من قِبل القطاع المختص بالوزارة للتأكد من سﻼمﺔ أساﻧيدها
وتأص يلها الدس توري والق اﻧوﻧي وس ﻼمﺔ الص ياغﺔ اللغوي ﺔ
والقاﻧوﻧي ﺔ وإج راء أي تع ديﻼت عليه ا بالتﻧس يق م ع اﻹدارة
المختصﺔ بالقطاع المعﻧي.
-٣المش اركﺔ ف ي إع داد ومراجع ﺔ مش اريع إتفاقي ات وب رامج
التعاون القاﻧوﻧي التي تﻧوي الوزارة أو الحكومﺔ إبرامها مع
غيرها من ال دول أو المﻧظم ات اﻹقليمي ﺔ أو الدولي ﺔ ومتابع ﺔ
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إستكمال اﻹجراءات الدس توريﺔ للمص ادقﺔ عليه ا والمش اركﺔ
في اﻹشراف على تﻧفيذها بعد المص ادقﺔ عليه ا وتقي يم ﻧت ائج
التﻧفيذ وأثره في خدمﺔ وتطوير العمل القاﻧوﻧي للوزارة .
-٤مراجع ﺔ كاف ﺔ مش اريع العق ود واﻹتفاقي ات المحلي ﺔ والعربي ﺔ
والدولي ﺔ المرفوع ﺔ لل وزير م ن القط اع المخ تص للتأك د م ن
سﻼمﺔ دس توريتها وقاﻧوﻧيته ا وع دم تعارض ها م ع المص الح
العلي ا للدول ﺔ وإج راء أي تص ويبات بش أﻧها بالتﻧس يق م ع
اﻹدارة المختصﺔ بالقطاع المعﻧي والجهات الحكوميﺔ اﻻخرى
ذات العﻼقﺔ .
-٥إعداد مشاريع القرارات والتعليمات واﻷوامر التي تصدر عن
الوزير في مج ال ﻧش اط ال وزارة وإبﻼغه ا للمعﻧي ين ومتابع ﺔ
تﻧفيذها عبر وحدة التﻧسيق والمتابعﺔ والتوثيق بالمكتب .
-٦إعداد وصياغﺔ كافﺔ الق رارات المتعلق ﺔ بتعييﻧ ات أو ترقي ات
أو ترفيع ات م وظفي الدول ﺔ م ن الم دﻧيين والعس كريين ف ي
ضوء توجيهات الوزير .
-٧إع داد الم ذكرات الغطائي ﺔ لكاف ﺔ مش اريع التش ريعات أو
الموض وعات المﻧج زة م ن قِب ل ال وزارة بحس ب توجيه ات
الوزير.
-٨تﻧظ يم ع رض جمي ع مش اريع التش ريعات وأي مﻼحظ ات
بش أﻧها عل ى ال وزير عب ر رئ يس المكت ب وتلق ي أي
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توجيه ات بش أﻧها م ن ال وزير أو رئ يس المكت ب والعم ل
على تﻧفيذها.
-٩ختم جميع مشاريع التش ريعات بخ تم ال وزارة )روج ع ( بع د
إستكمال جميع مراحل مراجعتها وإعدادها بص يغتها الﻧهائي ﺔ
وموافق ﺔ ال وزير عل ى ذل ك وإرس الها للجه ات المعﻧي ﺔ بع د
اﻹحتفاظ بصورة مﻧها لدى المكتب.
 -١٠أي مهام أخرى تقتضيها طبيع ﺔ وظيفته ا أو تكل ف به ا م ن
ِقبل الوزيرأو رئيس المكتب.
مادة) (٥وحدة الشئون الفﻧيﺔ :وتختص باﻵتي -:
 -١المشاركﺔ في إعداد الدراسات المتعلقﺔ بالموضوعات الت ي
سيشارك بها ال وزير ض من ج داول أعم ال أي م ن اللج ان أو
المجالس أو المؤتمرات ف ي ال داخل أو الخ ارج بالتﻧس يق م ع
الوحدات ذات العﻼقﺔ بالمكتب.
 -٢المشاركﺔ مع اﻹدارات المختصﺔ بالوزارة في إع داد وتﻧفي ذ
خط ط وب رامج تأهي ل وت دريب الك ادر الق اﻧوﻧي ب الوزارة ف ي
ضوء دراسات تحدد أولويات إحتياجات ال وزارة م ن الك وادر
القاﻧوﻧي ﺔ المطل وب تأهيله ا ف ي مختل ف تخصص ات وف روع
القاﻧون.
 -٣المشاركﺔ في إعداد ومراجعﺔ الدراسات والبحوث والتقارير
المتعلقﺔ بتطوير العمل القاﻧوﻧي بالوزارة بالتﻧسيق مع وح دة
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الص ياغﺔ والمراجع ﺔ القاﻧوﻧي ﺔ واللغوي ﺔ بالمكت ب واﻹدارات
المختصﺔ بالوزارة .
 -٤دراس ﺔ مش روع خط ﺔ عم ل ال وزارة وإب داء المﻼحظ ات
بشأﻧها بالتﻧسيق مع اﻹدارة المختصﺔ بالوزارة .
 -٥متابعﺔ أعمال اللج ان والم ؤتمرات المتعلق ﺔ بﻧش اط ال وزارة
وطل ب التق ارير م ن المش اركين فيه ا لدراس تها وإب داء
المﻼحظات بشأﻧها ورفعها إلى الوزير عبر رئيس المكتب .
 -٦المش اركﺔ ف ي إع داد ومﻧاقش ﺔ الموازﻧ ﺔ الس ﻧويﺔ لل وزارة
وإبداء المﻼحظات بشأﻧها.
 -٧القي ام بعم ل اﻹحص اء وجم ع البياﻧ ات ع ن الخ دمات الت ي
تقدمها الوزارة بالتﻧسيق مع اﻹدارات المختصﺔ بالوزارة .
 -٨القي ام بالدراس ات الت ي م ن ش أﻧها تط وير آلي ات العم ل
ب الوزارة وإقت راح الس بل الكفيل ﺔ بتس هيل إج راءات تق ديم
الخدمات .
 -٩إع داد تق ارير ع ن مس توى تﻧفي ذ ال وزارة لق رارات وأوام ر
مجلس الوزراء والتي تكلف بها الوزارة بالمش اركﺔ أو عل ى
إﻧفراد.
 -١٠إقتراح ب رامج وآلي ات لتط وير وتأهي ل الع املين ب الوزارة
من الفﻧيين والمعاوﻧين.
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 -١١إعداد الدراسات والمقترحات ع ن وس ائل التقﻧي ﺔ الحديث ﺔ
واﻵﻻت والمعدات التي تحتاج لها الوزارة لتحسين وتسهيل
ﻧشاطها.
 -١٢تجميع البياﻧات والحق ائق ع ن إتجاه ات ال رأي الع ام ع ن
طري ق إع داد م وجز لم ا تﻧش ره الص حف والمج ﻼت ،وك ذا
شكاوى المواطﻧين والمتعلقﺔ بﻧشاط الوزارة.
 -١٣المش اركﺔ ف ي إع داد المواص فات الفﻧي ﺔ الخاص ﺔ
بالمش تروات الت ي تعت زم ال وزارة ش راؤها ع ن طري ق
المﻧاقص ات ،وك ذا اﻹش تراك بدراس ﺔ وتحلي ل الع روض
والعطاءات المقدمﺔ من المتقدمين للمﻧاقصﺔ.
 -١٤أي مهام أخرى تقتضيها طبيعﺔ وظيفتها أو تكلف بها من
قِبل الوزير أو رئيس المكتب الفﻧي.
مادة) (٦وحدة التﻧسيق والمتابعﺔ والتوثيق وتختص بمايلي-:
 -١متابعﺔ القطاعات واﻹدارات العامﺔ بالوزارة ﻹعداد تقاريره ا
الدوريﺔ عن مس توى تﻧفي ذها وإﻧجازه ا للمه ام المﻧاط ﺔ به ا
ومعوقات اﻷداء ورفعها للوحدة المختص ﺔ بالمكت ب لدراس تها
ومراجعته ا وعرض ها عل ى ال وزير عب ر رئ يس المكت ب
مش فوعﺔ بالتوص يات الﻼزم ﺔ لمعالج ﺔ الص عوبات وتحس ين
مستويات اﻷداء.
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 -٢تلقي وقيد جميع المخاطبات والمراسﻼت الواردة إلى الوزارة
والتأك د م ن مرفقاته ا وس رعﺔ عرض ها أو إبﻼغه ا لل وزير
عبر رئ يس المكت ب ليوج ه بم ا يج ب إتخ اذه حياله ا ومتابع ﺔ
تﻧفيذ ذلك .
 -٣متابعﺔ إعداد الص ياغﺔ الﻧهائي ﺔ للش هادات القاﻧوﻧي ﺔ ومتابع ﺔ
إجراءات إص دارها وتس ليمها للجه ات ذات العﻼق ﺔ بالتﻧس يق
م ع وح دة الص ياغﺔ والمراجع ﺔ القاﻧوﻧي ﺔ واللغوي ﺔ بالمكت ب
واﻹدارات ذات العﻼقﺔ بالوزارة .
 -٤ترقيم وتوثيق كافﺔ القواﻧين والقرارات الصادرة ع ن س لطات
الدول ﺔ وحف ظ ص ور طب ق اﻷص ل مﻧه ا ف ي ملف ات خاص ﺔ
مﻧتظمﺔ .
 -٥حف ظ وأرش فﺔ أص ول التش ريعات والق رارات الص ادرة م ن
سلطات الدولﺔ وترتيبها حسب سﻧوات صدورها.
 -٦مواف اة مكت ب رئاس ﺔ الجمهوري ﺔ ورئاس ﺔ مجل س ال وزراء
بص ورة طب ق اﻷص ل م ن الق واﻧين والق رارات الص ادرة بع د
ترقيمها وقيدها بالمكتب.
 -٧موافاة الجهات المعﻧيﺔ بصور طبق اﻷصل م ن التش ريعات أو
ق رارات التعي ين أو الترقي ﺔ وإع داد الخب ر اﻹعﻼم ي بص دور
التشريعات والقرارات الص ادرة ع ن الس لطﺔ التﻧفيذي ﺔ حس ب
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أهميته ا ومتابع ﺔ الجه ات اﻹعﻼمي ﺔ الرس ميﺔ لﻺع ﻼن عﻧه ا
وكذا متابعﺔ ﻧشرها وفقا ً للﻧظام المتبع.
 -٨متابع ﺔ إص دار التش ريعات القاﻧوﻧي ﺔ بالتﻧس يق م ع رئاس ﺔ
الجمهوري ﺔ ورئاس ﺔ مجل س ال وزراء بحس ب اﻹج راءات
المتبعﺔ في ذلك .
 -٩متابع ﺔ القطاع ات المعﻧي ﺔ ب الوزارة بم ا توص لت إلي ه بش أن
الموض وعات والقض ايا المعروض ﺔ عل ى ال وزارة م ن قِب ل
السلطات العليا والمحالﺔ إليها م ن قِب ل ال وزير وطل ب س رعﺔ
إﻧجازها ورفعها للمكتب لمراجعتها من قِبل الوح دة المختص ﺔ
بالمكتب وعرضها على الوزير عبر رئيس المكتب.
 -١٠متابعﺔ تﻧفيذ القرارات واﻷوامر والمﻧشورات والتعاميم التي
تص در ع ن ال وزير وإع داد التق ارير بش أﻧها وعرض ها عل ى
رئيس المكتب لرفعها إلى الوزير.
 -١١أي مهام أخرى تقتضيها طبيعﺔ عملها أو تكلف بها من قِب ل
الوزير أو رئيس المكتب .
مادة) (٧يك ون لك ل وح دة م ن وح دات المكت ب م دير بمس توى م دير ع ام
يصدر بتعييﻧه قرار من رئيس مجل س ال وزاء بﻧ ا ًء عل ى ترش يح
الوزير.
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مادة) (٨يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويﻧشر في الجريدة الرسميﺔ .
صــدر برئاسـة مجـلــس الـــوزراء
بتاريخ  / ١٠ربيــــع أول١٤٢٨/هـ
الموافق / ٢٨مـــــــــارس ٢٠٠٧/م

د.عدنان عمر الجفـري

عبد القادر باجمــال

وزير الشئون القانونية

رئيس مجلس الـوزراء
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