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* تـــم تخصيـــص هـــذه الصفحـــة للديباجـــة،،،

الباب أ
الول:

أ
السس العامة

:لوألا بابلا ةماعلا سسألا

الفصل االول :أ
السس السياسية
مادة ()1

جمهوريــة اليمــن االتحاديــة دولــة اتحاديــة ,مدنيــة ،ديمقراطيــة ،عربيــة إســامية ،مســتقلة ذات ســيادة،
الرادة الشــعبية والمواطنــة المتســاوية ،وســيادة القانــون ،وهــي وحــدة ال تتج ـزأ وال يجــوز
تقــوم عــى إ
أ
ن
والســامية.
التنــازل عــن أي جــزء منهــا ,واليمــن جــزء مــن المتـ يـ� العربيــة إ

مادة ()2

السالم دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية.
إ

مادة ()3

ين
باللغت� المهرية والسقطرية.
تول الدولة االهتمام
ي

مادة ()4

الت�يــع  ،واالجتهــاد ف� ي ن
تقنــ� أحــكام ش
الســامية مصــدر ش
ش
ال�يعــة مكفــول حــراً للســلطة
ال�يعــة إ
ي
ش
الت� يعيــة.

مادة ()5

الشــعب مالــك الســلطة ومصدرهــا ،يمارســها بشــكل مبـ ش
ـا� مــن خــال االســتفتاءات واالنتخابــات العامــة،
ـا� مــن خــال الهيئــات ش
وبشــكل غـ يـر مبـ ش
الت�يعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة.

مادة ()6

ف
وحــر ف ي� الســعي الســلمي إىل تحقيــق نمــوه االقتصــادي
الشــعب ُحــر ي� تقريــر مكانتــه السياســيةُ ،
ف
ف
ـا� مــن خــال مؤسســات الحكــم ي� كل مســتوى ،وفــق أحــكام هــذا الدســتور والمواثيــق
واالجتماعــي والثقـ ي
ت
الــ� صادقــت عليهــا اليمــن.
الدوليــة ي

مادة ()7

أ
ن
ـ� أو ألم يمنيــة ،وإســقاطها
1.1الجنســية اليمنيــة أســاس المواطنــة وهــي حــق لــكل مــن ولــد لب يمـ ي
محظــور .وينظــم القانــون حــاالت اكتســاب الجنســية اليمنيــة وحــاالت ســحبها.
ين
القليمي ,إىل جنسية وطنية واحده.
2.2ينتمي جميع
المواطن� ,مهما كان موطنهم إ

السياس:
النظام
ي
مادة ()8

السياس عىل أساس:
يقوم النظام
ي
ن
1.1الفصــل بـ يـ� الســلطات وعــى التعدديــة السياســية والحزبيــة والتــداول الســلمي للســلطة ،و حظــر
ـياس أو تحقيــق أهــداف سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة بالعنــف أو
تغيـ يـر النظــام السـ ي
القــوة المســلحة أو االنقالبــات العســكرية.
2.2ضمان المشاركة السياسية ،وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية.

مادة ()9

يحظــر اســتغالل دور العبــادة لنـ شـر أ
الفــكار الحزبيــة أو الدعــوة لتحقيــق مصالــح سياســية أو التحريــض
عــى العصبيــة أو الكراهيــة أو إثــارة ت ن
الفــ� وأعمــال العنــف.

مادة ()10

أ
تلـ ت ز
والعــان العالمــي لحقــوق
ـ�م الدولــة باحـ تـرام ميثــاق المــم المتحــدة وميثــاق جامعــة الــدول العربيــة إ
النســان ،وتلـ ت ز
ـ�م بالمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة الـ تـ� صادقــت عليهــا الســلطة ش
الت�يعيــة ،والقواعــد
إ
ي
ف
ـدول .
المســتقرة ي� القانــون الـ ي

مادة ()11

تز
الرهاب بجميع صوره واشكاله.
تل�م الدولة وفق سياســة وطنية بمكافحة إ

مادة ()12

تلـ ت ز
ـ�م الدولــة ف ي� سياســتها الخارجيــة بالحفــاظ عــى ســيادة الوطــن وأمنــه ومصالحــه العليــا ,وتأخــذ بمبــادئ
أ
ف
القليمــي
العدالــة واحـ تـرام ســيادة الــدول وحقــوق الشــعوب ي� الحريــة والكرامــة وحفــظ المــن والســلم إ
ـدول .
والـ ي

11

مادة ()13

12

مادة ()14

 1.1أ
ف
الرادة
الحــزاب والتنظيمــات السياســية عمــاد العمــل
الســياس الديمقراطــي ,وتســهم ي� تجســيد إ
ي
السياســية للشــعب.
أ
الخطــار ،وال
2.2حريــة تأســيس الحـزاب والتنظيمــات السياســية مكفولــة وفقـاً للقانــون ,وتنشــأ بمجــرد إ
ف
ئ
ـا� بــات.
يجــوز التدخــل ي� شــؤونها ،كمــا ال يجــوز وقــف نشــاطها أو حلهــا إال بحكــم قضـ ي
ـ�م أ
3.3تلـ ت ز
الحـزاب والتنظيمــات السياســية ف ي� أنظمتهــا الداخليــة مبــادئ الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد,
وتقديــم حســابات علنيــة عــن مصــادر تمويلهــا وممتلكاتهــا وطــرق إدارتهــا.
4.4تراعي أ
الحزاب تمثيل المرأة و الشباب ف ي� هيئاتها القيادية.
أ
ق
ـ� كمــا يحظــر
5.5يحظــر تأســيس الحـزاب والتنظيمــات السياســية عــى أســاس عـ ي
ـر� أو طائفــي أو مذهـ ب ي
عليها :
.أالمساس بالنظام الجمهوري الديمقراطي.
.بالحصول عىل تمويل خارجي.
.جاستغالل الدين ألغراض سياسية.
يحظــر عــى أي حــزب أو جماعــة أو فــرد إنشــاء أي تشــكيالت أو فــرق أو تنظيمــات عســكرية أو شــبه
عســكرية،وأيانتهــاكلهــذايعــداعتــداءعــىســامةالجمهوريــةوأمنهــاووحدتهــايعاقــبعليهــاالقانــون.

:لوألا بابلا ةماعلا سسألا

الثا� :أ
ن
السس االقتصادية
الفصل ي
مادة ()15

ن
النتــاج
ـ� اقتصــاد ُحــر اجتماعــي ،غايتــه تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وزيــادة إ
		االقتصــاد الوطـ ي
آ
أ
والرفــاه االجتماعــي ،ويقــوم عــى الســس التيــة:
1.1حرية النشاط االقتصادي.
2.2العدالة االجتماعية.
ن
والتعــاو� ،وحريــة المنافســة فيمــا
3.3تعدديــة القطاعــات االقتصاديــة الخــاص والعــام والمختلــط
ي
بينهــا.
ن
ش
4.4تعزيز ال�اكة يب� القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
5.5الشفافية والحوكمة الرشيدة ف ي� أداء كافة القطاعات االقتصادية.

مادة ()16

الملكيــة الخاصــة مصونــة ،والتمتــع والتــرف بهــا مكفــول ،وحمايتهــا ت
واح�امهــا واجــب عــى الدولــة
والمجتمــع ،ويحظــر المســاس بهــا أو نزعهــا إال للمنفعــة العامــة وبتعويــض عــادل مســبق ,وفقـاً للحــاالت
وبالكيفيــة المبينــة ف ي� القانــون.
الــرث وات الطبيعيــة بكافــة أنواعهــا ومصــادر الطاقــة الموجــودة ف� باطــن أ
الرض أو فوقهــا أو ف ي� الميــاه
ي
القليميــة والمنطقــة االقتصاديــة الخالصــة أو الجــرف القــاري ملــك للشــعب ،وتكفــل الدولــة الحفــاظ
إ
ن
عليهــا وحســن إدارتهــا واســتغاللها واســتثمارها لتحقيــق المصالــح العامــة وتوزيــع عائداتهــا بـ يـ� مســتويات
الحكــم بصــورة عادلــة ومنصفــة وفق ـاً لهــذا الدســتور ،مــع مراعــاة حقــوق أ
الجيــال القادمــة فيهــا.

مادة ()18

ن
ـ� ،ولــكل إقليــم دور قيــادي ف ي�
ترعــى الدولــة حريــة التجــارة واالســتثمار ،بمــا يخــدم االقتصــاد الوطـ ي
القليميــة.
مجــال تنميتــه االقتصاديــة إ

مادة ()19

ـ� االقاليــم ،وتيسـ يـر حركــة المواطنـ ي ن
تضمــن الدولــة حريــة التجــارة ,و تعزيــز التكامــل بـ ي ن
ـ� والبضائــع،
والســلع ،واالمــوال ،والخدمــات ،وال يجــوز وضــع أي عوائــق أو قيــود ،أو حواجــز جمركيــة أو ض�يبيــة ،أو
ـ� أ
إداريــة بـ ي ن
القاليــم.

مادة ()20

أ
للمــوال والممتلــكات العامــة حرمــة ،وعــى الدولــة وجميــع أف ـراد المجتمــع صونهــا وحمايتهــا ت
واح�امهــا
ويعــد العبــث بهــا أو العــدوان عليهــا جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

مادة ()21

و� أ
المصــادرة العامــة أ
للمــوال محظــورة ،وال تجــوز المصــادرة الخاصــة إال بحكــم قضـ ئ ف
الحــوال المبينــة
ي
ـا� ي
ف ي� القانــون.
أداء ال�ض يبــة وتحمــل التكاليــف العامــة واجــب ،وإنشــاء ال�ض ائــب العامــة أو تعديلهــا أو إلغاؤهــا ال
يكــون إال بقانــون .وال يعفــى أحــد مــن أدائهــا كلهــا أو بعضهــا إال ف� أ
الحــوال المبينــة ف ي� القانــون .ويراعــى
ُ
ي
ف ي� فــرض ال�ض ائــب مصلحــة المجتمــع وتنميــة مــوارد الدولــة وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة وفــق نظــام
ض
�ض
�ض
ـ� جريمــة يعاقــب
�يـ ب ي
ـ� عــادل ومنصــف .وتكــون ال يبــة عــى الدخــل تصاعديــة ،والتهــرب ال يـ ب ي
عليهــا القانــون.

مادة ()23

العفاء منها ال يكون إال بنا ًء عىل قانون.
إنشاء الرسوم أو تعديلها أو إلغاؤها أو إ

مادة ()24

ف
ـر� ،ويحــدد المقاييــس والمكاييــل،
ينظــم القانــون االتحــادي العملــة الرســمية للدولــة ،والنظــام المـ ي
والموازيــن.

مادة ()17

مادة ()22
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مادة ()25

الرث مكفول وفقاً ألحكام ش
السالمية ،وينظمه القانون.
ال�يعة إ
إ

مادة ()26

تتــوىل الدولــة تحصيــل الــزكاة ورصفهــا ف ي� مصارفهــا بمــا يحقــق المقاصــد ش
ال�عيــة منهــا ويكفــل دورهــا
باليــرادات العامــة.
االجتماعــي واالقتصــادي .وال يجــوز خلطهــا إ

مادة ()27

تشــجع الدولــة أ
الوقــاف ،وتلـ ت ز
ـ�م بالمحافظــة عــى أموالهــا وحمايتهــا وتنميتهــا ،ورصفهــا عــى نحــو يحقــق
ـ� ويكفــل قيــام الوقــف بــدوره االجتماعــي واالقتصــادي .وكل تعــدي عــى أمــوال أ
مقاصــد الواقفـ ي ن
الوقــاف
ال ض�ار بهــا جريمــة ال تســقط الدعــوى فيهــا بالتقــادم.
أو تبديدهــا أو إ

مادة ()28

التأش�ي.
تقوم السياســية االقتصادية للدولة عىل أساس التخطيط العلمي
ي

مادة ()29

تشــجع الدولــة وتحمــي االدخــار واالئتمــان واالســتثمار ف ي� القطاعــات المختلفــة وتوفــر التســهيالت الالزمــة
والبنيــة التحتيــة المناســبة.

مادة ()30

النشــطة االقتصاديــة وال ش�اف عــى أ
تعمــل الدولــة عــى تنظيــم أ
الســواق وحمايــة المسـ ي ن
ـتهلك� ومراقبــة
إ
غــر ش
الم�وعــة.
المعايــر والمقاييــس ومنــع االحتــكار والمنافســة ي
ي

مادة ()31

بالم�وعــات المتوســطة والصغــرة أ
تــول الدولــة عنايــة خاصــة ش
التدابــر الكفيلــة
والصغــر ،وتتخــذ
ي
ي
ي
بتنميتهــا وحمايتهــا بمــا يكفــل خلــق فــرص العمــل وخفــض معــدل البطالــة.

مادة ()32

تشجع الدولة االستثمار ف ي� مختلف مصادر الطاقة.

مادة ()33

أ
النتــاج وتشــجيع
النتاجيــة وتوفــر البنيــة التحتيــة لزيــادة إ
تدعــم الدولــة الصناعــة وتحمــي النشــطة إ
التصديــر.

مادة ()34

تشجع الدولة إنشاء التعاونيات وتضمن حمايتها ،وتسن ش
الت�يعات لتنظيمها وصون أموالها.

مادة ()35

ـول الدولــة االهتمــام باقتصــاد المعرفــة وتقنيــة المعلومــات بمختلــف قطاعاتــه ،وتحمــي أمــن الفضــاء
تـ ي
ت
التدابــر الالزمــة لذلــك عــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون.
المعلومــا� ،وتتخــذ
ي
ي

مادة ()36

تحمــي الدولــة بحارهــا وشــواطئها وممراتهــا المائيــة وجزرهــا وال ـرث وات الكامنــة فيهــا ،ويحظــر التعــدي
عليهــا أو تلويثهــا أو إســاءة اســتخدامها .وينظــم القانــون أحــكام اســتغاللها.

مادة ()37

ئ
غذا� ت
تز
اس�اتيجي لمواجهة الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة.
تل�م الدولة ي
بتوف� مخزون ي

مادة ()38

تكفــل الدولــة تعزيــز المشــاركة الفاعلــة للمــرأة ف ي� االســتثمار ،والتنميــة االقتصاديــة ،وتقديــم الدعــم
والرعايــة والتشــجيع للمــرأة الريفيــة ف ي� مختلــف المجــاالت.
ن
تلـ ت ز
ـوا� ،وتســاهم ف ي� توفـ يـر مســتلزماته ،وتشــجع الصناعــات
ـ�م الدولــة بتمنيــة إ
النتــاج الزراعــي والحيـ ي
واالســتثمار ف ي� هــذا المجــال.

مادة ()40

تل�م الدولة بحماية ث
تز
ال�وة السمكية ،ومنع االصطياد الجائر ،وتشجيع ودعم الصيادين.

مادة ()41

البــى أ
تلــ�م الدولــة بدعــم النشــاط الســياحي ،وتنميــة مــوارده ،مــن خــال إقامــة ن
تز
الساســية وتطويــر
المناطــق والمواقــع الســياحية ،وتشــجيع القطــاع الخــاص عــى االســتثمار ف ي� هــذا المجــال.

مادة ()39

:لوألا بابلا ةماعلا سسألا

مادة ()42

تعمــل الدولــة عــى اســتعادة الـرث وات أ
والمــوال الناشــئة عــن الكســب غـ يـر المـ شـروع ،وال تســقط الدعــوى
بشــأنها بالتقــادم.

الفصل الثالث :أ
السس الثقافية واالجتماعية
مادة ()43

ـ� دون تميـ ي ز
تكفــل الدولــة الرعايــة الصحيــة وبجــودة عاليــة لجميــع المواطنـ ي ن
ـ� ،مــن خــال إقامــة البـ نـى
أ
الساســية وتأهيــل الــكادر
الطــ� ورعايتــه ،وتخصــص نســبة محــددة مــن الموازنــة العامــة للقطــاع
ب
ي
ن
ـد� ف ي� هــذا المجــال ،واقامــة نظــام
الصحــي ،وتُشــجع مســاهمة القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المـ ي
تأمـ ي ن
ـ� صحــي شــامل.

مادة ()44

التعليــم أســاس تقــدم المجتمــع والنهــوض بــه ،يهــدف إىل بنــاء الشـــخصية الســـوية للفــرد دينيـاً ونفســيا
ووجدانيـاً ،وتنميــة مواهبــه ،وتأهيلــه علميـاً ،وإرســاء المنهــج العلمــي ف ي� التفكـ يـر والنقــد والتحليــل ،وغــرس
النســان ،بمــا يكفــل تنميــة
والحســان والمواطنــة الصالحــة ومبــادئ حقــوق إ
قيــم الفضيلــة والتســامح إ
ف
متكاملــة وشــاملة لشــخصية الفــرد ،وتغطيــة احتياجــات ســوق العمــل ،والمســاهمة ي� بنــاء وتطويــر
العلــوم الحديثــة.

مادة ()45

المرحلتــ� أ
ن
ين
ومجــا� ف ي� جميــع مؤسســات الدولــة التعليميــة
الساســية والثانويــة،
التعليــم إلزامــي ف ي�
ي
ـ�م الدولــة بتوفــر البنيــة أ
الساســية الالزمــة ،وتنميــة المهــارات المهنيــة والعلميــة للمعلمـ ي ن
وتلـ ت ز
ـ� ،وضمــان
ي
حقوقهــم الماديــة أ
والدبيــة.

مادة ()46

توف� التعليم الجامعي وفقاً
لمعاي� الجودة العالمية.
ي
تكفل الدولة ي

مادة ()47

تضمــن الدولــة اســتقالل الجامعــات ماليــاً وإداريــاً ،وتطبيــق الحوكمــة الرشــيدة فيهــا ،وبنــاء قــدرات
أعضــاء هيئــة التدريــس وتنميــة وتطويــر كفاءتهــم ورعايــة حقوقهــم الماديــة أ
والدبيــة.

مادة ()48

ن
ن
ن
تز
ـ� ،وفــق معايـ يـر الجــودة العالميــة،
ـ� والتدريــب المهـ ي
ـ� والتقـ ي
تلــ�م الدولــة بتطويــر ودعــم التعليــم الفـ ي
وبمــا يتناســب مــع احتياجــات المجتمــع وأســواق العمــل ،وتقــوم بتشــجيع وتعزيــز دور القطــاع الخــاص
ف ي� هــذا المجــال.
أ
ش
ـاس والثانــوي ,وفقــا لمعايـ يـر وضوابــط تواكــب العلــوم
تــرف الدولــة عــى صياغــة مناهــج التعليــم السـ ي
والخــاء وتحافــظ عــى النســيج االجتماعــي بمــا يســتوعب التنــوع الفكــري
المعــارصة و تعــزز روح التســامح إ
ف
ن
ـ� .
والفقهــي والجغ ـر يا� للمجتمــع اليمـ ي
تسخ� المؤسسات التعليمية ألغراض حزبية أو سياسية.
يحظر
ي

مادة ()51

المعاي� المنصوص عليها ف ي� القانون.
التعليم الخاص مكفول ف ي� جميع مراحله ،وفق
ي

مادة ()52

تخصــص الدولــة نســبة مــن الموازنــة العامــة للتعليــم ف ي� كل مراحلــه وأنواعــه ,والبحــث العلمــي ,للوفــاء
بالمعايــر الدوليــة
ي

مادة ()53

ـ�م الدولــة بالقضــاء عــى أ
الميــة وأســبابها ،بجميــع صورهــا ،لكافــة المواطنـ ي ن
تلـ ت ز
ـ� إناثـاً وذكــوراً ف ي� الريــف
ض
والحــر.

مادة ()54

تدعــم الدولــة البحــث العلمــي ،وتكفــل حريتــه ،وتعمــل عــى توســيع مجاالتــه ،وتطويــر آلياتــه ،ودعــم
الباحثــ� ،وتكفــل حقوقهــم الماديــة أ
ين
والدبيــة.
مراكــزه ،وربــط خطــط التنميــة بمخرجاتــه ،وترعــى

مادة ()49

مادة ()50
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مادة ()55

تعمــل الدولــة عــى تعزيــز الهويــة الوطنيــة الجامعــة ،و أســس التكافــل االجتماعــي والعدالــة والحريــة
ف
والنســانية النبيلــة.
والمســاواة ،والتنــوع
الســامية إ
الثقــا� والفكــري ،وترســيخ القيــم إ
ي

مادة ()56

الخــاء والتســامح والتعايــش ،ونبــذ ثقافــة الكراهيــة وتمجيــد الحــروب
تعمــل الدولــة عــى ترســيخ قيــم إ
ن
ـلم� أف ـرادا كانــوا أو جماعــات ,كمــا
ـ� والطائفــي والمناطقــي ،و يجــرم تكفـ يـر المسـ ي
والتحريــض المذهـ ب ي
أ
أ
والســاءة للنبيــاء والرســل.
يجــرم ازدراء
الســامي وكافــة الديــان الســماوية إ
وســب الديــن إ
ّ
ين ت
تز
الــ� تكفــل حمايتهــا ورفــع مكانتهــا ف ي� المجتمــع
وســن
تلــ�م الدولــة بدعــم ورعايــة المــرأة
ّ
القوانــ� ي
ت
الــ� تنتقــص مــن كرامتهــا.
والقضــاء عــى الثقافــة الســلبية والعــادات االجتماعيــة ي
الشــباب قــوة فاعلــة ف ي� بنــاء الوطــن ،تكفــل الدولــة رعايتهــم بمــا يضمــن تنميــة متكاملة وشــاملة للشــخصية
ف� جميــع جوانبهــا الروحيــة أ
والخالقيــة والجســدية وتمكينهــم علميـاً ومهنيـاً وسياســياً واقتصاديـاً ,وتوظيــف
ي
طاقاتهــم ف ي� التنميــة ,وضمــان مشــاركتهم السياســية بمــا اليقــل عــن  20%ف ي� مختلــف الســلطات والهيئــات.

مادة ()57
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مادة ()58

مادة ()59

مادة ()60

الت�يعــات لحمايــة أ
أ
ـن ش
الرسة وحقوقهــا االجتماعيــة
1.1الرسة أســاس المجتمــع وتعمــل الدولــة عــى سـ ّ
واالقتصاديــة بمــا يضمــن وحدتهــا واســتقرارها ،والحفــاظ عــى كيانهــا وترســيخ قيمهــا الدينيــة
أ
أ
النجــاب مســئولية تتحملهــا
والخالقيــة والوطنيــة .وترعــى الدولــة وتحمــي المومــة والطفولــة .ويعتـ بـر إ
أ
الرسة والدولــة.
وتنــ� محاكــم متخصصــة بقضايــا أ
2.2تشــجع الدولــة مراكــز الرشــاد أ
ش ئ
الرسة تضمــن رسعــة
الُرسي
إ
ض
التقــا� بمــا يكفــل العدالــة.
اجــراءات
ي
ن
ن
ـكا� والمــوارد المتاحــة ،وتحقيــق
تضــع الدولــة سياســة ســكانية تهــدف إىل تحقيــق التــوازن بـ يـ� النمــو السـ ي
االســتثمار أ
المثــل لل ـرث وة ش
الب�يــة ،لتحقيــق التنميــة المســتدامة.

مادة ()61

للســكان تتضمــن التوســع ف ي� مجــال االســتثمار العقــاري ،وتشــجيع
تضــع الدولــة سياســة وطنيــة شــاملة إ
ف
ن
ـاو� ،ش
ش
ـر� ،بمــا يكفــل لــذوي الدخــل المحــدود
م�وعــات إ
الســكان التعـ ي
وإ�اك القطــاع الخــاص والمـ ي
الحصــول عــى ســكن مالئــم وبســعر يتناســب مــع مســتويات دخولهــم.

مادة ()62

تز
تدابــر شت�يعيــة وتنفيذيــة للنهــوض بأوضــاع الفئــات الضعيفــة والمهمشــة،
تلــ�م الدولــة ،باتخــاذ
ي
ف
وتعزيــز مشــاركتها الفاعلــة ي� الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتعمــل الدولــة عــى إدمــاج
ين
المهمشــ� ف ي� المجتمــع.

مادة ()63

تكفل الدولة:
وتــول االهتمــام بتعريــب وترجمــة العلــوم المختلفــة ،مــع االهتمــام
1.1العنايــة باللغــة العربيــة,
ي
ين
اللغتــ� المهريــة والســقطرية.
بتطويــر
أ
ف
البداعــات الدبيــة والفنيــة والثقافيــة ،والمــوروث
ـا� واللغــوي للمجتمــع ،وترعــى إ
2.2صــون التنــوع الثقـ ي
ـع�.
الشـ ب ي
تنهــض الدولــة بالعلــوم والثقافــة آ
والداب والفنــون بــكل مجاالتهــا ،وتدعــم الجمعيــات والمراكــز العلميــة
أ
ف
ت
ن
والمخ�عـ ي ن
ـا� ،وترعــى المبدعـ ي ن
ـ�،
ـ�
والثقافيــة والفنيــة وتكفــل حريــة إ
البــداع العلمــي وال ب ي
ـ� والثقـ ي
د� والفـ ي
وتحمــي حقــوق الملكيــة الفكريــة.

مادة ()64

:لوألا بابلا ةماعلا سسألا

مادة ()65

آ
ن
ن
ـا� ،وهــي ملــك للشــعب ،وال يجــوز المســاس بهــا أو تغيـ يـر معالمهــا.
ـ� وإنسـ ي
الثــار إرث حضــاري يمـ ي
وتكفــل الدولــة حمايتهــا والمحافظــة عليهــا وصيانتهــا ،وتطويــر وتنميــة مناطقهــا ،وتنظيــم التنقيــب عنهــا
وال ش�اف الكامــل عليهــا .وكل عبــث بهــا أو عــدوان عليهــا أو اتجــار بهــا جريمــة ال تســقط الدعــوى بشــأنها
إ
بالتقــادم ،وتتكفــل الدولــة باسـ تـرداد آ
الثــار المنهوبــة.

مادة ()66

المخطوطــات والوثائــق اليمنيــة ت ـراث وطـ ن
ـ� وأســاس الذاكــرة الوطنيــة ،وهــي ملــك للشــعب ،وال يجــوز
ي
المســاس بهــا أو إهالكهــا .وتكفــل الدولــة حمايتهــا والمحافظــة عليهــا وصيانتهــا ،وتســهم الدولــة ف ي� حفــظ
المخطوطــات الخاصــة وصيانتهــا .وكل عبــث بهــا أو اعتــداء عليهــا جريمــة ال تســقط بالتقــادم.

مادة ()67

تتحمــل الدولــة أ
العبــاء الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة والمحــن العامــة وتكفــل الحمايــة والرعايــة
ين
للمواطنــ� المت�ض ريــن وبشــكل خــاص الفئــات الضعيفــة.

مادة ()68

ت
تز
ـ� تهــدد الســلم االجتماعــي ومنهــا ظاهــرة
تلــ�م الدولــة بالقضــاء عــى الظواهــر االجتماعيــة الســلبية الـ ي
الثــأر.

مادة ()69

تضــع الدولــة خطــة وطنيــة للتخلــص بشــكل تدريجــي مــن القــات ومعالجــة ضأ�اره و آثــاره االقتصاديــة
والصحيــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،ودعــم المحاصيــل الزراعيــة والبدائــل االقتصاديــة أ
الخــرى.

مادة ()70

تحمي الدولة المجتمع من المسكرات والمخدرات وتقيه من أخطارها.

مادة ()71

ن
ـد� ومنظماتــه ش
ال�اكــة ف ي� جهــود التنميــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
يكــون لقطــاع المجتمــع المـ ي
بمــا يعــزز دوره ف ي� التنميــة والرقابــة الشــعبية ،وفق ـاً لمــا ينظمــه القانــون.
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مادة ()72

ـ�م الدولــة بضمــان ت
الكرامــة حــق لــكل إنســان ،ويُحظــر المســاس بهــا أو االنتقــاص منهــا ،وتلـ ت ز
اح�امهــا
وحمايتهــا.

مادة ()73

لكل إنسان الحق ف ي� الحياة ،ويحمي القانون هذا الحق.

مادة ()74

الناس متساوون أمام القانون.

مادة ()75

المواطنــون متســاوون ف� الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة دون تميـ ي ز
ـ� ،بســبب الجنــس أو اللــون
ي
أو العــرق أو أ
الصــل أو الديــن أو المذهــب أو المعتقــد أو الـرأي أو الوضــع االقتصــادي أو االجتماعــي أو
ـياس أو الجغ ـر ف يا� أو الوظيفــة أو المولــد أو أي اعتبــارات أخــرى.
إ
العاقــة أو االنتمــاء السـ ي

مادة ()76

تفعيـا ً لمبــدأ المواطنــة المتســاوية ،تعمــل الدولــة مــن خــال ســن شت�يعــات واتخــاذ اجـراءات لتحقيــق
مشــاركة سياســية فاعلــة للنســاء بمــا يضمــن الوصــول إىل نســبة ال تقــل عــن  % 30ف ي� مختلــف الســلطات
والهيئــات.

مادة ()77

1.1لكل إنسان الحق ف ي� سالمته الجسدية والعقلية والنفسية.
والجنــ� ،ويحظــر
النفــ� ،واالســتغالل الجســدي
العقــ� أو
2.2يُحظــر التعذيــب الجســدي أو
ي
ي
ي
االتجــار أ
بالعضــاء ش
الب�يــة.
النســان دون الموافقــة المســبقة الحــرة والموثقــة
3.3ال يجــوز اجـراء تجــارب طبيــة أو علميــة عــى جســد إ
والمســتندة إىل معلومــات صحيحــة وفــق أ
الســس الطبية المســتقرة.

مادة ()78

تحظر العبودية والرق والعمل القرسي واالتجار ش
بالب�.

مادة ()79

الحرية الشخصية مكفولة لكل إنسان ،وفقاً ألحكام الدستور والقانون.

مادة ()80

مادة ()81
مادة ()82

مادة ()83

والقامة والتنقل ف ي� أي مكان ف ي� الجمهورية.
1.1لكل مواطن حرية البقاء إ
ف
ض
ا� الجمهوريــة والعــودة إليهــا بحريــة،
2.2لــكل مواطــن الحــق ي� الحصــول عــى جــواز ســفر ومغــادرة أر ي
ويحظــر إبعــاده أو منعــه مــن العــودة إليهــا.
ض
ا� الجمهوريــة الحــق ف ي� حريــة الحركــة والمغــادرة ،وال يجــوز
لــكل إنســان يقيــم بصــورة قانونيــة عــى أر ي
إبعــاده إال وفــق أحــكام القانــون.
1.1لــكل إنســان الحــق ف ي� حريــة المعتقــد والضمـ يـر والفكــر وال ـرأي بمــا اليخالــف الدســتور ،ويجـ ّـرم
فــرض أي رأي أو فكــر أو معتقــد عــى أي إنســان بالقــوة.
2.2ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول لكل إنسان.
الحــق ف� التعبــر عــن آ
الراء والخيــارات السياســية مكفــول للجميــع ،مــن خــال التجمعــات العامــة
ي
ي
وال ض�ابــات ،واالعتصامــات وكل أشــكال االحتجاجــات الســلمية ،دون ســاح،
ات،
ر
ـ
والمظاه
ات،
ـر
إ
والمسـ ي
ض
ت
الخطــار المســبق ،عــى أال ي�تــب عــى ذلــك إ�ار بالممتلــكات والمصالــح العامــة أو الخاصــة،
وبمجــرد إ
آ
وبحقــوق وحريــات الخريــن ،ويحظــر أي تعطيــل لهــذه الحقــوق أو االنتقــاص منهــا بــأي صــورة مــن
الصــور.
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مادة ()84
مادة ()85
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أ
أ
ن
ـ�
حريــة التعبـ يـر عــن ال ـرأي ،وحريــة الحصــول عــى المعلومــات أو الفــكار ،وحريــة إ
البــداع ال ب ي
د� والفـ ي
ف
والثقــا� ،وحريــة البحــث العلمــي ،وحريــة انتقــاد أداء مؤسســات الدولــة ،مكفولــة لــكل شــخص.
ي
العالمية ،وحق االســتقالل
العــام كافــة مكفولــة ،وتشــمل حريــة تأســيس المؤسســات إ
1.1حريــة وســائل إ
ن
ـ� ،وحــق حمايــة هويــة المصادر.
المهـ ي
الراء ف� إطــار القيــم أ
2.2تمــارس وســائل العــام رســالتها بحريــة ،وتعــر عــن مختلــف آ
الساســية
إ
ب
ي
للمجتمــع.
ش
الداريــة عــى مــا تنــره أو ايقــاف نشــاطها أو مصادرتهــا
العــام للرقابــة إ
3.3ال يجــوز إخضــاع وســائل إ
ئ
ـا� .
إال بحكــم قضـ ي
ين
الصحفي� بسبب عملهم الصحفي.
4.4يحظر توقيف واحتجاز

مادة ()86

ف
ف
ـا� ت
وال�جمــة ،وتيسـ يـر حصــول المواطنـ ي ن
ـ�
لــكل فــرد الحــق ي� الثقافــة ،وتكفــل الدولــة تشــجيع إ
النتــاج الثقـ ي
عــى المــواد الثقافيــة.

مادة ()87

ـ� رجــاال ً ونســا ًء الحــق ف� المشــاركة الفاعلــة ف� الحيــاة السياســية ت
للمواطنـ ي ن
وال�شــح واالقـ تـراع ف ي� جميــع
ي
ي
االنتخابــات واالســتفتاء.

مادة ()88

لــكل شــخص الحــق ف ي� الحصــول عــى أيــة معلومــات تخصــه لــدى أي هيئــة مــن هيئــات الدولــة ،ولــه
ف
ئ
ـا�
الحــق ي� تصحيــح أي معلومــات غـ يـر صحيحــة متعلقــة بــه .كمــا يحــق لــكل شــخص بموجــب أمــر قضـ ي
أن يحصــل عــى أي معلومــات أو وثائــق لــدى شــخص آخــر تكــون ض�وريــة لضمــان حقوقــه وحمايتهــا.

مادة ()89

ين
ين
ين
والقائم� عىل إنفاذ القانون الحق ف ي� الحماية ،وتضمنه الدولة.
والمحقق�
والمبلغ�
للشهود

مادة ()90

للنســان مصونــة ولهــا حرمــة ،ورسيتهــا مكفولــة ،وال تجــوز المراقبــة أو االطــاع عــى
الحيــاة الخاصــة إ
ت
وغ�هــا مــن وســائل االتصــال،
ال�يديــة إ
واللك�ونيــة ،والتنصــت عــى المحادثــات الهاتفيــة ي
المراســات ب
ف
ئ
ت
الــ� يبينهــا القانــون.
إالبأمــر
ي
قضــا� مســبب ولمــدة محــددة ي� الحــاالت ي

مادة ()91

1.1للمســاكن أ
ف
و� غـ يـر حــاالت التلبــس بجريمــة أو الحيلولــة دون وقــوع ض�ر
وال
ماكــن الخاصــة أ حرمــة ،ي
جســيم عــى أ
الشــخاص والمــاك ،ال يجــوز دخولهــا أو مراقبتهــا أو تفتيشــها أو التنصــت عليهــا أو
و� أ
ف
إغالقهــا ،إال بأمــر قضـ ئ
الحــوال المبينــة ف ي� القانــون ،وعــى نحــو
ـا� مســبب ،ولمـ
ي
ـدة محــددة ،ي
أ
ئ
ـا� ،وتســليم نســخة منــه لســاكن المـ ن ز
ـ�ل قبــل
يحفــظ كرامــة ســاكنيها ،ويجــب إب ـراز المــر القضـ ي
اتخــاذ أي إج ـراء.
2.2لدور العبادة ودور العلم حرمة ،وال يجوز مراقبتها أو تفتيشها إال وفقاً للقانون.

ف
ئ
ـا�
مادة (	)92ال يجــوز القبــض عــى أي فــرد أو حبســه أو تفتيشــه أو تقييــد حريتــه إال ي� حالــة التلبــس أو بأمــر قضـ ي
أ
ئ
تز
ـا�
مســبب يســل�مه التحقيــق وفقـاً للقانون.ويجــب إبالغــه فــوراً بســبب تقييــد حريتــه ،وإبـراز المــر القضـ ي
ف
الدالء بــأي أقــوال أو
بذلــك ،وتمكينــه مــن االتصــال بذويــه وبمحاميــه ،ويجــب إبالغــه بحقــه ي� عــدم إ
ت
اع�افــات يمكــن أن تســتخدم دليـا ً ضــده.وال يبــدأ التحقيــق معــه إال ف ي� حضــور محاميــه ،فــإن لــم يكــن
لــه محــام نــدب لــه محام.ويجــب معاملتــه بمــا يحفــظ كرامتــه عنــد القبــض عليــه وأثنــاء تقييــد حريتــه،
ف
النســان وغـ يـر مـ ضـرة بصحتــه.
وال يكــون حجــزه إال ي� أماكــن مخصصــة لهــذا الغــرض تحفــظ كرامــة إ
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مادة ()93

يجــب تقديــم المقبــوض عليــه إىل القضــاء خــال أربــع ش
وع�يــن ســاعة مــن لحظــة القبــض عليــه ،وإذا
ئ
الفـراج عنــه فــوراً ،وال يجــوز للنيابــة العامــة
ـا� مســبب باســتمرار الحبــس يتــم إ
لــم يتــم إصــدار أمــر قضـ ي
أ
ض
أ رث
ـا� المختــص .ويحــدد القانــون مــدة
المــر باســتمرار حبســه لك ـ مــن ســبعة أيــام إال بأمــر مــن القـ ي
الحبــس االحتياطــي وأحوالــه.

مادة ()94

يحــدد القانــون عقوبــة مخالفــة أحــكام المــواد ( ،)93-92-91-90والتعويــض المناســب لمــن انتهكــت
حقوقــه بالمخالفــة ألحــكام هــذه المــواد ولــه أو لغـ يـره طلــب تحريــك الدعــوى الجنائيــة ضــد المنتهكـ ي ن
ـ�
لهــذه الحقــوق.

مادة ()95

حق لكل شخص تضمنه الدولة ،وال يجوز ألحد أن ينتصف لنفسه ،ويتضمن الحق ف ي�-:
العدالة ً
1.1اللجوء إىل القضاء وإجراءات محاكمة عادلة ،أمام قاضيه الطبيعي.
2.2الدفاع ف ي� كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
ئ
لغ� القادرين.
3.3العون
القضا� ي
ي
4.4إعمال مبدأ الغرامة والتعويض.
ف
ت
مرحل� التحقيق والمحاكمة.
5.5ضمانات وإجراءات خاصة لحماية المرأة ي�
ي

مادة ()96

ئ
قضا� الحق ف ي� تعويض عادل تضمنه الدولة.
لكل من ت�ض ر بسبب خطأ
ي

مادة ()97

المسئولية الجزائية شخصية ،وال جريمة وال عقوبة إال بقانون ,وكل متهم بريء ت
ح� تثبت إدانته.

مادة (	)98ال يعتد بأي دليل تم الحصول عليه بطريقة يغ� ش
م�وعة.
مادة ()99

تل�م الدولة آ
تز
بال ت ي�:
للصالح والتأهيل.
1.1جعل السجون دوراً إ
2.2معاملة إنسانية لكل ي ن
سج� وضمان حفظ كرامته.
3.3إنشاء سجون منفصلة للنساء واتخاذ إجراءات خاصة لحماية السجينات.
4.4فصل السجناء عن بعضهم بناء عىل طبيعة الجريمة والسن.
ين
 5.5ي ن
السج� من زيارته والخلوة به.
تمك� أقارب
النسان.
وتخضع السجون إل ش�اف القضاء ومراقبة هيئة حقوق إ

مادة ( )100لــكل شــخص الحــق ف ي� معاملــة إداريــة قانونيــة رسيعــة وعادلــة ،ولــه الحــق ف ي� الحصــول عــى رد مكتــوب
ومسـ ّـبب مــن الجهــة المعنيــة.
مادة ( )101لــكل فــرد أو مجموعــة أفــراد أو جمعيــة أو منظمــة حــق مخاطبــة أ
الجهــزة الرســمية بالدولــة لتقديــم
ت
مق�حــات أو التماســات أو شــكاوى ،والحــق ف ي� الحصــول عــى رد رسيــع وواضــح.
الحقوق االقتصادية واالجتماعية:
مادة ( )102لــكل فــرد الحــق ف� الحصــول عــى ميــاه نظيفــة وبكميــة كافيــة ،وتلـ ت ز
الجـراءات المناســبة
ـ�م الدولــة باتخــاذ إ
ي
لكفالــة هــذا الحــق.
مادة ( )103لكل مواطن الحق ف ي� سكن ورصف صحي.
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ف
ف
ـكا� ،وتتخــذ الدولــة التدابـ يـر الكفيلــة بتوفـ يـر
مادة ( )104لــكل مواطــن الحــق ي� الحصــول عــى الغــذاء المناســب والـ ي
الغــذاء للمعوزيــن والعاجزيــن عــن توفـ يـره.
ف
ف
العاقــة
مادة ( )105لــكل مواطــن الحــق ي� الرعايــة االجتماعيــة ،والضمــان االجتماعــي ي� حــاالت المــرض أو العجــز أو إ
أو البطالــة أو الشــيخوخة أو فقــدان العائــل ,وتصــدر الدولــة القوانـ ي ن
ـ� وتتخــذ التدابـ يـر الكفيلــة بضمــان
هــذه الحقــوق.
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مادة ( )106الرعاية الصحية حق لكل مواطن تكفله الدولة وله الحق ف� ي ن
تأم� صحي ،ميسور الوصول إليه.
ي

مادة ( )107عــى المؤسســات الطبيــة العامــة والخاصــة تقديــم العــاج الفــوري الــازم ألي انســان ف ي� حالــة الطــوارئ
أو الخطــر عــى الحيــاة واالمتنــاع عــن ذلــك جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.
مادة ( )108لكل مواطن الحق ف ي� تعليم ذي جودة عالية.
مادة ()109

1.1العمل حق لكل مواطن ،تكفله الدولة ،عىل أســاس مبادئ المســاواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ف
ض
جــراً إال بمقتــى
2.2لــكل مواطــن الحــق ي� أن يختــار العمــل المناســب ،وال يجــوز فــرض أي عمــل ب
أ
قانــون ،أ
ولداء خدمــة عامــة ،لمــدة محــددة ،وبمقابــل عــادل ،ودون إخــال بالحقــوق الساســية
للمكلفـ ي ن
ـ� بــه.
3.3للعامل الحق ف ي� بيئة عمل صحية وآمنة.
الجــر العــادل والمتســاوي للعمــل المتســاوي ،والراحــة أ
4.4تكفــل الدولــة حــق العامــل ف� أ
الســبوعية
والعطلــة الســنوية مدفوعــة ي أ
ـ� االجتماعــي أو الضمــان االجتماعــي ،والتأمـ ي ن
الجــر ،والتأمـ ي ن
ـ� الصحــي,
أد� أ
ويقــر حــد ن
للجــور والمعاشــات ،بمــا يكفــل حيــاة كريمــة للعاملـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع الخــاص والعــام
والمهــن الحــرة والمتقاعديــن ،ويتــم مراجعتــه وتعديلــه بمــا يحقــق هــذا الهــدف.
5.5للعامــل ف ي� جميــع القطاعــات الحــق ف ي� أن ينـ ش ئ
ـ� أو ينتمــي إىل نقابــة تمثلــه ،وأن يشــارك بــكل حريــة
ف� أ
النشــطة والفعاليــات النقابيــة والدفــاع عــن مصالحــه.
ي
6.6ال يجــوز الفصــل التعســفي للعامــل ،ولــه الحــق ف ي� التعويــض العــادل عنــه ،وتكفــل الدولــة حمايــة
حقــوق العمــال ،والعالقــة المتوازنــة بـ ي ن
ـ� العمــال وأربــاب العمــل ،وســبل التفــاوض الجماعــي.

ف
مادة ( )110للعمــال والموظفـ ي ن
الخطــار ،وال يجــوز
ـ� وذوي المهــن الحــق ي� تكويــن النقابــات واالتحــادات ،بمجــرد إ
ئ
قضــا�.
الداريــة ،إال بحكــم
وقــف نشــاطها أو حلهــا أو حــل هيئاتهــا إ
ي
مادة ()111

مادة ()112
مادة ()113
مادة ()114

ن
ـد� حــق للمواطنـ ي ن
الخطــار ،ويجــب
ـ� بمجــرد إ
إنشــاء الجمعيــات والمؤسســات ومنظمــات المجتمــع المـ ي
ـ�م ف� نشــأتها وإدارتهــا ونشــاطها أ
تز
بالســس الديموقراطيــة والحكــم الرشــيد والشــفافية ف ي� حســاباتها
أن تلـ ي
وإيراداتهــا ومصــادر تمويلهــا .وتكفــل الدولــة اســتقاللها وحريــة ممارســتها لنشــاطها ،وال يجــوز وقــف
ئ
ـا�.
نشــاطها أو حلهــا أو حــل هيئاتهــا إ
الداريــة إال بحكــم قضـ ي
لكل مواطن حق التملك ،واستعمال حقه دون ضإ�ار بالغ� ،وينظم القانون حق أ
الجانب ف ي� التملك.
ي
الم�وعة أ
لكل شخص الحق ف ي� اختيار عمله أو تجارته أو مهنته أو حرفته ووسائل الكسب ش
الخرى.
للمســتهلك الحــق ف ي� الحصــول عــى ســلع وخدمــات ذات جــودة ،والحــق ف ي� الحصــول عــى معلومــات
كافيــة وصحيحــة عنهــا.

������������� تايرحلاو قوقحلا

مادة ( )115تلـ ت ز
بالعمــال التدريجــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وباتخــاذ التدابـ يـر المناســبة بالحــد
ـ�م الدولــة إ
أ
ت
ـ� تســمح بــه مواردهــا.
القــى الـ ي
مادة ()116
ف
ف
ت
ال� يختارها.
1.1لكل شخص الحق ي� استعمال لغته ،والمشاركة ي� الحياة الثقافية ي
2.2تكفل الدولة حقوق أ
القليات ف ي� التمتع بثقافتهم الخاصة وإقامة شعائرهم واستخدام لغاتهم.
مادة ( )117لكل شخص الحق ف ي� بيئة نظيفة وصحية.
مادة ()118

1.1حق اللجوء مكفول وفقا للقانون.
ين
ين
السياسي�.
الالجئ�
2.2يحظر تسليم
ف
ن
الالجئ� قرسا إذا كان ي� ذلك خطر عىل حياتهم.
3.3ال يجوز إبعاد
ي
أ
النسان الساسية وفقا لما يحدده الدستور والقانون.
4.4يتمتع الالجئون بحقوق إ

ـ� أو إجبارهــم عــى الـ ن ز
مادة ( )119يحظــر التهجـ يـر القــري المتعســف للمواطنـ ي ن
ـ�وح مــن مناطقهــم ،ويعــد ذلــك
جريمــة ال تســقط بالتقــادم.
مادة ()120

1.1الخفاء القرسي أ
للفراد ،جريمة يعاقب عليها القانون وال تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
إ
لت�يــر عمــل مــن أعمــال
2.2ال يُعتــد بــأي أمــر أو تعليمــات صــادرة عــن أي ســلطة عامــة أو أشــخاص ،ب
الخفــاء القــري.
إ

ف
ين
النســانية ،وتكفــل لهــم
مادة ()121
للنازحــ� بســبب كــوارث طبيعيــة أو نزاعــات ،الحــق ي� الحمايــة والمســاعدة إ
ز
الدولــة العيــش الكريــم والتعليــم ،والرعايــة الصحيــة المناســبة دون تميـ يـ� ,وتعويضهــم ،وتعمــل عــى
إنهــاء أســباب الـ ن ز
ـ�وح.
مادة ( )122يعد طفال من لم يبلغ الثامنة ش
ع�ة من عمره وتكفل له الدولة:
1.1الحق ف ي� االسم والنسب وشهادة الميالد والجنسية.
2.2الرعايــة الصحيــة المجانيــة ،والتعليــم ،والرعايــة أ
الرسيــة أو البديلــة عنــد فقدانهــا ,و رعايــة حقــوق
ـول النســب.
مجهـ ي
أ
3.3الخدمات االجتماعية والتغذية الساسية والمأوى المالئم.
والجنــ�  ,ومــن مخاطــر التهريــب
الهمــال واالســتغالل االقتصــادي واالجتماعــي
4.4الحمايــة مــن إ
ي
واالتجــار بالبـ شـر ،ومــن العــادات االجتماعيــة الســيئة ،وكل مــا يمــس كرامتــه ويـ ضـر بصحتــه وســامته
الجســدية والنفســية.
ف
الجراءات المتعلقة بشئونه كافة.
مادة ( )123يجب مراعاة مصلحة الطفل ي� إ
مادة ( )124يحدد سن ن
أد� للزواج بثمانية ش
ع� عاماً.
ف أ
أ
ت
ـ� تُعـ ّـرض
مادة ( )125يحظــر ممارســة جميــع أشــكال العنــف والقهــر ضــد الطفــال ،ويحظــر تشــغيلهم ي� العمــال الـ ي
ســامتهم الجســدية أو العقليــة أو النفســية للخطــر.
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مادة ( )126يحظــر تجنيــد أ
ال�اعــات المســلحة ،وتكفــل الدولــة حمايتهــم أثنــاء ن ز
الطفــال ،أو شإ�اكهــم ف� ن ز
ال�اعــات
ي
المســلحة والظــروف االســتثنائية والطــوارئ والكــوارث.
مادة ()127
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مادة ()128

1.1يعامــل أ
الطفــال ف ي� حــال القبــض عليهــم أو تقيــد حريتهــم معاملــة تضمــن حمايتهــم وتصــون
ئ
القضــا�.
لغــر القادريــن منهــم العــون
كرامتهــم وتوفــر الدولــة ي
ي
ف
ف
ض
و� أماكــن منفصلــة
2.2إذا حكــم عــى الطفــل بســلب حريتــه يــودع ي� إصالحيــات يقـ ي فيهــا العقوبــة ي
ت
تراعــى فيهــا المراحــل العمريــة والجنــس ونــوع الجريمــة ،ويكفــل فيهــا حصولــه عــى ال�بيــة الســليمة
والتعليــم والتأهيــل والرعايــة الصحيــة.
ـ� ،وتلـ ت ز
1.1للم ـرأة كافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة دون تميـ ي ز
ـ�م
الدولــة بتمكينهــا مــن ممارســة كافــة حقــوق المواطنــة المتســاوية ,وحمايتهــا مــن أشــكال العنــف وكافــة
ـ� الواجبــات أ
اللنســانية ،وتمكينهــا مــن التوفيــق بـ ي ن
الرسيــة ومتطلبــات عملهــا وإصــدار
الممارســات إ
ش
الت�يعــات المحققــة لذلــك.
2.2يحدد القانون للمرأة إجازة وضع وإجازة أمومة.

ف
النسانية.
مادة ( )129الناس سواسية ي� الكرامة إ
يل:
مادة ( )130لذوي إ
العاقة الحق فيما ي
ت
1.1معاملتهــم بكرامــة واحــرام ,وتمكينهــم مــن كافــة حقوقهــم السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة.
العاقة.
وتوف� كل احتياجاتهم للتغلب عىل إ
2.2الرعاية الكاملة لهم ،ي
ف
3.3التعليــم والتأهيــل الجيــد والمالئــم ي� مختلــف مؤسســات التعليــم وجميــع مراحلــه ،وتخصيــص
حصــة عادلــة مــن منــح التعليــم والوظائــف.
البــى التحتيــة مــن أ
4.4تهيئــة ن
الماكــن والمرافــق العامــة والخاصــة ،ووســائل المواصــات العامــة
الســتخدامها مــن قبلهــم.
ف
5.5االرتقاء بالثقافة االجتماعية ي� التعامل معهم.
ت
والمغ� ي ن
ين
بــ� ،والمحافظــة عــى
المواطنــ� المتواجديــن خــارج الجمهوريــة
مادة ( )131تعمــل الدولــة عــى رعايــة
ف
ف
هويتهــم وحمايــة مصالحهــم ،وتشــجيع وحمايــة اســتثماراتهم ي� اليمــن ،وضمــان حقهــم ي� المشــاركة
السياســية ،وعــى وجــه خــاص المشــاركة ف ي� االنتخابــات واالســتفتاء العــام وينظــم القانــون ذلــك.
ن
يم� إىل أي دولة أجنبية.
مادة ( )132يحظر تسليم أي مواطن ي

مادة ( )133لشهداء الوطن الحق ف� التكريم ،أ
ولرسهم وللجرحى الحق ف ي� الرعاية.
ي
مادة ( )134الحقــوق والحريــات المقــرة ف ي� هــذا الدســتور ال تقبــل تعطي ـا ً وال انتقاص ـاً وال يجــوز المســاس بهــا بــأي
صــورة مــن الصــور ,ف أ
ت
ـ� ينــص القانــون فيهــا بوضــع ضوابــط لتنظيــم الحقــوق والحريــات
ي
و� الحــوال الـ ي
ال يجــوز لهــذه الضوابــط أن تمــس أصــل الحــق وجوهــره ومضمونــه .وال تتقــرر الضوابــط إال للـ ضـرورة
د� الــازم لهــذه أ
الداب العامــة ،وبالحــد أ
وبهــدف حمايــة حقــوق الغــر أو النظــام العــام أو آ
ال ن
الغـراض،
ي
وبمــا تقتضيــه أســس الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة ،وعــى أال تقتــر عــى حالــة خاصــة.

������������� تايرحلاو قوقحلا

مادة ( )135جميــع الحقــوق والحريــات مكفولة،بمــا ال يتعــارض مــع أ
الحــكام القطعيــة ش
الســامية ووفق ـاً
لل�يعــة إ
ألحــكام هــذا الدســتور.
مادة ( )136جميع الحقوق والحريات أ
الساسية مكفولة وكل اعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون.
ـ�م جميــع ســلطات الدولــة بإنفــاذ وتطبيــق الحقــوق والحريــات أ
مادة ( )137تلـ ت ز
الساســية المنصــوص عليهــا ف ي� هــذا
الدســتور بصــورة مبـ ش
ـا�ة.
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الباب الثالث:

سلطات الدولة
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الفصل أ
الول :السلطات االتحادية
أوالً :السلطة ش
الت�يعية
أ .مجلس النواب
مادة ( )138يتكــون مجلــس النــواب مــن  260عضــواً يتــم انتخابهــم باالقـ تـراع العــام الحــر الــري المبـ ش
ـا� المتســاوي
وفق ـاً لنظــام القائمــة النســبية المغلقــة.
الت�يعيــة أ
مادة ( )139بعــد الــدورة ش
الوىل ،يمثــل الجنــوب (إقليمــا عــدن وح�ض مــوت) ف ي� مجلــس النــواب االتحــادي،
وفقــاً لمعادلــة المســاحة والســكان بنســبة  ،40%ويجــوز مراجعــة النســبة المذكــورة ،وفقــاً لمعادلــة
أ
ث
ت
ن
ن
ممثل
ي
المســاحة والســكان بعــد دورتـ يـ� انتخابيتـ يـ� تـ ي
ـ� الــدورة الوىل بقانــون يشــرط إلقـراره موافقــة ثلـ ي
الجنــوب ف ي� مجلــس االتحــاد.
مادة ( )140يتوىل مجلس النواب االختصاصات آ
التية:
أ
 1.1ت
ين
ول لها.
اق�اح ومناقشة مشاريع
القوان� االتحادية إ
والقرار ال ي
2.2مناقشة وإقرار الموازنة العامة االتحادية.
3.3مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة.
 4.4ت
اق�اح التعديالت الدستورية.
5.5الموافقة عىل القروض
6.6الموافقة عىل االتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ف
7.7الرقابة عىل أداء السلطة التنفيذية االتحادية والهيئات المستقلة بالكيفية المبينة ي� الدستور.
8.8أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور أو قانون اتحادي.
ب .مجلس االتحاد
مادة ( )141يتكــون مجلــس االتحــاد مــن  84عضــوا 12 ،عضــوا لــكل اقليــم و  6أعضــاء لمدينــة صنعــاء و  6أعضــاء
لمدينــة عــدن يتــم انتخابهــم باالقـ تـراع العــام الحــر الــري المبـ ش
ـا� المتســاوي وفق ـاً لنظــام القائمــة
القليــم.
النســبية عــى مســتوى إ
مادة ()142

يتوىل مجلس االتحاد االختصاصات آ
التية:
ين
القوان� المقرة من مجلس النواب والموافقة عليها.
1.1مناقشة مشاريع
ن
تعي� كبار القيادات المدنية والعسكرية ومنهم:
2.2الموافقة عىل ي
		 الــوزراء ،محافــظ البنــك المركــزي ،النائــب العــام ،رئيــس وأعضــاء الهيئــات المســتقلة ،رئيــس هيئــة
أ
الركان العامــة ونوابــه ومســاعدوه ،رئيــس جهــاز المخابـرات العامــة ،وقــادة أفــرع القــوات المســلحة،
وســفراء اليمــن لــدى الــدول أ
ين
والقليميــة.
الخــرى ،ومندوبيهــا
الدائمــ� لــدى المنظمــات الدوليــة إ
 3.3ت
اق�اح التعديالت الدستورية.
4.4الموافقة عىل حجم القوات المسلحة.
5.5أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور ،أو قانون اتحادي.
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مادة ( )143تتخــذ القـرارات ف� مجلــس االتحــاد أ
ـ� الجنــوب (إقليما عــدن وح�ض موت)
بالغلبيــة ,مالــم يعـ تـرض ثلثا
ي
ممثـ ي
ف� المجلــس ,وذلــك ف� المصالــح الحيويــة للجنــوب ف� المســائل آ
التيــة:
ي
ي
ي
ف
1.1تعديل الدوائر االنتخابية ي� قانون االنتخابات.
2.2قانون توزيع عائدات الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز.
3.3شكل الدولة االتحادي.
أ
4.4آلية تحديد حدود أ
ف
القاليم ي� قانون القاليم.
5.5الوضع الخاص لمدينة عدن.
6.6تعديل الدستور فيما يتعلق بتمثيل الجنوب.
ج .الجمعية الوطنية
ت
لمجلس النواب واالتحاد.
المش�ك
مادة ( )144تتكون الجمعية الوطنية من االجتماع
ي

مادة ( )145تختص الجمعية الوطنية آ
بال ت ي�:
1.1الموافقة عىل إعالن الحرب والصلح وحالة الطوارئ ،وفقاً للقانون.
2.2الموافقة عىل إرسال قوات مسلحة خارج البالد.
3.3أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور أو قانون اتحادي.
مادة ( )146تعقــد الجمعيــة الوطنيــة اجتماعاتهــا برئاســة رئيــس مجلــس النــواب ،ويســاعده رئيــس مجلــس االتحــاد
وينــوب عنــه ف ي� حالــة غيابــه .وتنعقــد الجمعيــة الوطنيــة بدعــوة مــن هيئــة رئاســة مجلــس النــواب ,أو هيئــة
رئاســة مجلــس االتحــاد ,أو كليهمــا ,أو رئيــس الجمهوريــة .وتضــع الجمعيــة الوطنيــة الئحتهــا الداخليــة
المنظمــة لعملهــا.
مجلــ� النــواب واالتحــاد أن يشــكل لجانــاً خاصــة ,أو يكلــف لجنــة مــن لجانــه المتخصصــة
مادة ( )147لــكل مــن
ي
أ
ف
ف
ن
ـ� الحقائــق ي� موضــوع معـ يـ� ،وللجنــة ي� ســبيل انجــاز مهمتهــا جمــع الدلــة الالزمــة وســماع مــن
لتقـ ي
ت
ت
ز
ـ� تطلبهــا.
تــرى ســماع أقوالــه ،وتلــ�م الجهــات المعنيــة تزويــد اللجنــة بالوثائــق والمســتندات الـ ي
ـ�
مادة ( )148يشــكل كل مــن مجلــس النــواب واالتحــاد لجانــه المتخصصــة الدائمــة ،وعــى نحــو يضمــن التمثيــل النسـ ب ي
ت
ـ� يتكــون منهــا ،عــى أن تتــوىل المعارضــة رئاســة اللجنــة المختصــة
والمتــوازن لــكل الكتــل النيابيــة الـ ي
أ
النســان عــى القــل .وللجــان عقــد جلســات اســتماع مــع منظمــات
بالشــئون الماليــة ولجنــة حقــوق إ
ن
ـد� والمواطنـ ي ن
ـ� ،وتلقــي الشــكاوى والعرائــض بشــأن أداء الســلطات والمؤسســات العامــة.
المجتمــع المـ ي
ال�وط آ
ت
يش�ط ف ي� المرشح لعضوية مجلس النواب واالتحاد ش
التية:
مادة ()149
ي
أ
1.1أن يكون يمنياً ،كامل الهلية متمتعاً بكافة حقوقه السياسية.
2.2أال يقــل ســنه عنــد فتــح بــاب ت
وع�يــن عامـاً ،بالنســبة لمجلــس النــواب ،وثالثـ ي ن
ال�شــح عــن خمســة ش
ـ�
عامـاً لمجلــس االتحــاد.
3.3أن يكون حاصال عىل الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أد�.ن
ي
ف
ئ
ـا� بــات ي� جريمــة مــن
4.4أن يكــون نزيه ـاً مســتقيم الخلــق والســلوك ل أــم يصــدر ضــده حكــم قضـ ي
جرائــم الفســاد أو قضيــة مخلــة بالـ شـرف والمانــة ,مــا لــم يكــن قــد ُر ّد إليــه اعتبــاره.
5.5أال يكون ف� الخدمة الفعلية ف� المؤسسة العسكرية أو أ
المنية.
ي
ي
6.6أن يكون مقيداً ف
الناخب� ف� الدائرة ت
ين
ال� تي�شح فيها.
سجل
�
ي
ي
ي
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ال�شــح فيــه ســنة عــى أ
ف
القليــم الــذي ينــوي ت
القــل مــن
7.7أن يكــون لــه مقــر إقامــة دائــم ,أو مقيمــا ي� إ
تاريــخ بــدء فـ تـرة ت
ال�شــيح.
ـبوع� عــى أ
مادة ( )150يجتمــع المجلســان خــال أسـ ي ن
الك ـرث مــن تاريــخ إعــان النتيجــة النهائيــة لالنتخــاب بدعــوة
مــن رئيــس الجمهوريــة ،فــإن لــم تتــم الدعــوة يجتمــع المجلســان ف ي� بدايــة أول يــوم عمــل رســمي بعــد
انقضــاء هــذه المــدة.
ـ� أكــر أ
العضــاء ســناً ،وبعــد أداء اليمـ ي ن
ـ� الدســتورية يتــم انتخــاب
مادة ( )151يـرأس أول اجتمــاع لــكل مــن المجلسـ ي ن ب
أ
هيئــة رئاســة لــكل مجلــس مــن رئيــس ونائبـ ي ن
ـ� ،عــى أن يكــون أحدهــم عــى القــل ام ـرأة.
ـ� عاديتـ ي ن
ـ� دورتـ ي ن
مادة ( )152يعقــد كل مــن المجلسـ ي ن
ـ� ف ي� الســنة ،ويجــوز لهمــا عقــد دورات غـ يـر عاديــة بدعــوة مــن
ـا� مــن ثلــث أعضــاء المجلــس.
رئيــس الجمهوريــة ،أو بق ـرار مــن هيئــة رئاســة المجلــس ،أو بطلــب كتـ ب ي
أ
اليـرادات واعتمــاد
وال يجــوز فــض دورة االنعقــاد خــال الربــع الخـ يـر مــن الســنة قبــل إقـرار قانــون توزيــع إ
الموازنــة العامــة للدولــة .وتنظــم الالئحــة الداخليــة للمجلــس مواعيــد الــدورات العاديــة ومددهــا.
مادة ( )153تكــون اجتماعــات كل مجلــس صحيحــة بحضــور أ
الغلبيــة المطلقــة ألعضائــه .ومــا لــم ت
تشــرط أغلبيــة
خاصــة تتخــذ القـرارات بأغلبيــة ض
الحا�يــن ،عــى أال تقــل عــن ثلــث أعضــاء المجلــس عنــد التصويــت عــى
القوانـ ي ن
ـ�.
مادة ( )154مــدة مجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد أربــع ســنوات شمســية تبــدأ مــن أول جلســة يــؤدى فيهــا اليمـ ي ن
ـ�
الدســتورية .ويجــري انتخــاب مجلــس جديــد خــال السـ ي ن
ـت� يومــا الســابقة عــى انتهــاء مــدة واليتــه .وإذا
تعــذر إجـراء انتخابــات جديــدة ف ي� موعدهــا ألســباب قاهــرة تقرهــا المحكمــة الدســتورية بنــاء عــى طلــب
مقــدم مــن رئيــس الجمهوريــة تمتــد واليــة المجلــس لمــدة ال تزيــد عــن  90يومــا.
لس� أعماله ،وتصدر بقانون.
مادة ( )155يضع كل من
مجلس النواب واالتحاد الالئحة الداخلية المنظمة ي
ي

مادة ( )156لــكل مجلــس وحــده حــق المحافظــة عــى النظــام أ
والمــن داخــل أبنيــة المجلــس ويتــوىل ذلــك رئيــس
المجلــس عــن طريــق حــرس خــاص يأتمــرون بأمــره ،وال يجــوز أليــة قــوة عســكرية أو أمنيــة دخــول مقــر
المجلــس أو التدخــل ف� شــئونه أ
المنيــة إال بنــاء عــى طلــب مــن رئيســه.
ي
الداريــة والماليــة ،وينتخــب أمينهــا العــام من قبــل المجلس
مادة ( )157يكــون لــكل مجلــس أمانــة عامــة تتــوىل شــئونه إ
ـح� ،وتحــدد الالئحــة الداخليــة للمجلــس كيفيــة تشــكيلها ومهامهــا أ
ـ� عــدد مــن المرشـ ي ن
مــن بـ ي ن
والحــكام
المتعلقــة بهــا.
مادة ( )158يتفــرغ عضــو المجلــس لمهامــه النيابيــة ،وال يجــوز لــه أن يشــغل أي منصــب آخــر عــن طريــق االنتخــاب
أو التعيـ ي ن
ـ� أو أي وظيفــة عامــة ف ي� أي مســتوى مــن مســتويات الحكــم ،ويحتفــظ لــه بحقوقــه الوظيفيــة
أ
الســابقة وفق ـاً لحــكام القانــون.
مادة (	)159ال يجــوز لعضــو المجلــس التدخــل ف� أ
العمــال الـ تـ� تكــون مــن اختصــاص أي مــن السـ ي ن
ـلطت� التنفيذيــة
ي
ي
والقضائيــة ف ي� أي مســتوى مــن مســتويات الحكــم.
ض
يتقا� عضو المجلس خالل تف�ة عضويته مكافأة مالية مناسبة يحددها القانون.
مادة ()160
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مادة ()161
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1.1ال يجــوز إســقاط عضويــة أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أو مجلــس االتحــاد إال ف ي� أحــد
الحــوال آ
أ
التيــة:
.أفقدان أحد ش�وط العضوية.
ت
ال� انتخب عنها.
التخل عن االنتماء
.ب ي
السياس للقائمة ي
ي
الخالل بواجباته وفقاً للدستور والئحة المجلس.
.ج إ
.دالتغيب عن حضور جلسات المجلس أو لجانه دون عذر مقبول وفقاً لما تحدده الالئحة.
2.2يقــدم طلــب إســقاط العضويــة مــن هيئــة رئاســة المجلــس ،أو مــن ش
ع�يــن عضــواً ،ويحــال الطلــب،
بعــد موافقــة ثلــث أعضــاء المجلــس ،إىل المحكمــة الدســتورية االتحاديــة للفصــل فيــه ،ويكــون
حكمهــا نهائيـاً وباتـاً.

مادة ( )162تنتهي العضوية ف� المجلس عند تحقق إحدى الحاالت آ
التية:
ي
1.1انتهاء مدة المجلس.
2.2االستقالة.
3.3الوفاة.
ف
4.4العجز الدائم الذي يمنعه من أداء عمله ي� المجلس ,وفقاً لما تحدده الالئحة الداخلية.
ئ ئ
نها� بإسقاط العضوية.
5.5اذا صدر ضده حكم
قضا� ي
ي
ـ� خــال أسـ ي ن
مادة ( )163يجــوز لــكل ذي مصلحــة الطعــن ف� صحــة عضويــة أحــد أعضــاء المجلسـ ي ن
ـبوع� مــن تاريــخ
ي
عقــد أو ل جلســة للمجلــس ،ويختــص المجلــس بالفصــل ف� الطعــون بق ـرار يصــدره خــال ثالثـ ي ن
ـ� يوم ـاً
ي
مــن تاريــخ الطعــن ،ويجــوز الطعــن ف� قـرارات المجلــس أمــام المحكمــة الدســتورية خــال ثالثـ ي ن
ـ� يومــا
ي
مــن تاريــخ الق ـرار ,وتفصــل المحكمــة ف ي� الطعــن عــى وجــه االســتعجال.
مادة ( )164مقــر المجلسـ ي ن
ـ� العاصمــة صنعــاء ،ولهمــا عقــد جلســاتهما ف ي� أي مــكان آخــر ،وتنظــم الالئحــة الداخليــة
لــكل منهمــا أحــوال هــذا االنعقــاد.
ن
ـال للفائزيــن ف ي�
مادة ( )165إذا خــا مقعــد أحــد أعضــاء المجلسـ يـ� حــل محلــه لبقيــة مــدة المجلــس المرشــح التـ ي
ت
معايــر التمثيــل.
الــ� ينتمــي إليهــا هــذا العضــو ،مــع مراعــاة اســتقرار
ي
القائمــة االنتخابيــة ي
أ
ت
ـ� يطلــع عليهــا أو يوردهــا للمجلــس ،أو
مادة (	)166ال يؤاخــذ عضــو
المجلــس بحــال مــن الحــوال بســبب الوقائــع ف الـ ي
آ
ف
ت
ـ� يبديهــا ي� المجلــس أو لجانــه أو بســبب التصويــت ي� الجلســات ,وال ينطبــق هــذا الحكــم عــى
الراء الـ ي
مــا يصــدر مــن العضـــو من قـــذف أو ســـب.
مادة (	)167ال يجــوز القبــض عــى عضــو مجلــس النــواب أو االتحــاد أو تفتيشــيه أو حبســه أو اتخــاذ أي إجــراء
ف
ج ـز ئا� نحــوه إال بــإذن مــن المجلــس المعـ ن
و� هــذه الحالــة يجــب إخطــار
ي
ـ� فيماعــدا حالــة التلبــس ،ي
ي
المجلــس فــورا ،وعــى المجلــس أن يتأكــد مــن صحــة الج ـراءات .ف
و� غـ يـر دورة انعقــاد المجلــس يتعـ ي ن
ـ�
إ
ي
الحصــول عــى إذن مــن هيئــة الرئاســة المعنيــة ,ويخطــر المجلــس عنــد أول انعقــاد الحــق لــه بمــا اتخــذ
مــن إج ـراءات.
و� كل أ
ف
ف
الجــراء الجــز ئا� ضــد العضــو خــال ي ن
الحــوال ي ن
ثالثــ� يومــاً عــى
يتعــ� البــت ي� طلــب اتخــاذ إ
ي
ي
أ
الكــرث  ،وإال عــد الطلــب مقبــوال.

:ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس

والتحاد إستقالته مكتوبة إىل المجلس.
مادة ( )168يقدم عضو أي من
مجلس النواب إ
ي
مادة ( )169جلســات كل مــن المجلسـ ي ن
ـ� علنيــة ,و لهمــا عقــد جلســات رسيــة بصــورة اســتثنائية بنــا ًء عــى طلــب مــن
العضــاء عــى أ
هيئــة الرئاســة أو  10%مــن أ
القــل ،أو رئيــس الجمهوريــة .ويناقــش المجلــس الطلــب �ف
ي
جلســة رسيــة لتقريــر مــا إذا كانــت المناقشــة ف ي� الموضــوع المطــروح أمامــه تجــري ف ي� جلســات علنيــة أو
رسيــة.
ـ� ،واالطــاع عــى محـ ض
ـ� الحــق ف� حضــور جلســات المجلسـ ي ن
مادة ( )170للمواطنـ ي ن
ـا� الجلســات والقـرارات والوثائــق،
ي
أ
وال يجــوز تقييــد هــذا الحــق إال لســباب معقولــة ال تتعــارض مــع مبــدأ الشــفافية .وتنظــم الالئحــة
الداخليــة لــكل مجلــس كيفيــة ممارســة هــذا الحــق.
المجلس� الحق ف� ت
ين
ين
القوان�.
اق�اح مشاريع
مادة ( )171لكل من أعضاء
ي
مادة ()172

1.1تحــال ت
مق�حــات مشــاريع القوانـ ي ن
ـ� المقدمــة إىل لجنــة خاصــة ف ي� مجلــس النــواب إلبــداء ال ـرأي ف ي�
جــواز نظــر المجلــس فيهــا مــن عدمــه ،فــإذا قــرر المجلــس النظــر فيهــا تحــال إىل اللجنــة المختصــة
لدراســته.
أقــره يحــال ش
2.2يناقــش مجلــس النــواب ش
المــروع إىل مجلــس االتحــاد خــال
مــروع القانــون فــإذا ّ
أســبوع مــن تاريــخ إق ـراره.
3.3إذا أقــر مجلــس االتحــاد مـ شـروع القانــون المحــال إليــه مــن مجلــس النــواب دون تعديــل ،يتــم رفــع
مـ شـروع القانــون موقعـاً عليــه مــن رئيــ� المجلسـ ي ن
ـ� إىل رئيــس الجمهوريــة إلصــداره.
ي
ش
4.4إذا رأى مجلــس االتحــاد إج ـراء تعديــات عــى مــروع القانــون يعيــده إىل مجلــس النــواب مرفقــا
بــه مـ بـررات التعديــات ،فــإذا أقرهــا مجلــس النــواب يرفــع بتوقيــع رئيــ� المجلسـ ي ن
ـ� إىل رئيــس
ي
الجمهوريــة إلصــداره.
ت
ش
 5.5ف ي� حــال رفــض مجلــس النــواب التعديــات المق�حــة عــى مــروع القانــون مــن قبــل مجلــس االتحــاد
ت
ن
ـاو مــن كل منهمــا.
يحــال المـ شـروع إىل لجنــة مشــركة مــن المجلسـ يـ� ،تتكــون مــن عــدد متسـ ٍ
ت
ـ� كل مجلــس عــى
6.6
تتخــذ اللجنــة المشــركة قراراتهــا بأغلبيــة أعضائهــا ,عــى أن يوافــق نصــف ممثـ ي
أ
ش
القــل ,وإذا لــم تتوصــل إىل حــل يســقط مــروع القانــون.
7.7تبحــث اللجنــة ف ي� النصــوص محــل الخــاف ,وتقـ تـرح صيغــة لهــا تعــرض عــى مجلــس النــواب ,فــإذا
رفــض المجلــس الصيغــة ت
المق�حــة مــن اللجنــة المشـ تـركة ُعـ ّـد المـ شـروع مرفوضـاً وال يجــوز تقديمــه
ف� نفــس دورة االنعقــاد ,أمــا إذا وافــق مجلــس النــواب عــى الصيغــة ت
المق�حــة مــن اللجنــة المشـ تـركة
ي
يعــرض عــى مجلــس االتحــاد إلقـراره ,فــإذا لــم يقــره يعــد المـ شـروع مرفوضـاً.

مادة ( )173يجــري التصويــت عــى مشــاريع القوانـ ي ن
الجـراءات
ـ� مــادة مــادة ،وتوضــح الالئحــة الداخليــة لــكل مجلــس إ
المتعلقـة بـذلك.
مادة ( )174تصــدر القوانـ ي ن
ـ� بتوقيــع رئيــس الجمهوريــة ،ولــه حــق طلــب إعــادة النظــر ف ي� أي مـ شـروع قانــون أقرتــه
الت�يعيــة ,وحينئــذ يعيــده إىل مجلــس النــواب خــال ثالثـ ي ن
الســلطة ش
ـ� يومــا مــن تاريــخ رفعــه إليــة مرفقــا
بأســباب االعـ تـراض ,فــإذا لــم يُ ِعــد ُه إىل مجلــس النــواب خــال هــذه المــدة أو رده إليــه وأقــره المجلــس
ثانيــة بأغلبيــة ثل ـث ي أعضائــه اعتـ بـر صــادرا بقــوة الدســتور ,وينـ شـر ف ي� الجريــدة الرســمية.
ـبوع� مــن تاريــخ صدورهــا ,ويعمــل بهــا بعــد ثالثـ ي ن
ـ� ف� الجريــدة الرسميـــة خـــال أسـ ي ن
ن
ـ� يومـاً
مادة ( )175تنـ شـر القوانـ ي ي
ف
مــن تاريــخ شن�هــا ،ويجــوز مـــد أو قــر هــذا الميعـــاد بنـــص خـــاص ي� القانـــون.
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مادة ( )176ألي مــن المجلسـ ي ن
ـ� حــق طلــب حضــور وزيــر أو أي مســئول ف ي� الســلطة التنفيذيــة أو الهيئــات المســتقلة
إىل المجلــس أو إحــدى لجانــه لالســتيضاح حــول مســألة معينــة.
مادة ( )177للــوزراء ورؤســاء الهيئــات المســتقلة أو مــن ينوبهــم حضــور جلســات المجلــس ،والحديــث ف ي� الموضوعــات
المتعلقــة باختصاصاتهــم.
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مادة ( )178للمجلــس بنــاء عــى طلــب موقــع مــن عـ شـرة مــن أعضائــه عــى أ
القــل أن يُ َكـ ٌـو َن لجنــة خاصــة أو يكلــف
ً
ـ� الحقائــق ف ي� موضــوع محــدد أو متعلــق بنشــاط إحــدى الــوزارات أو الهيئـــات
ـ
لتق
ـه
ـ
لجان
لجنــة مــن
ي
ف
والمؤسســات العامــة أو وحــدات القطــاع العــام أو المختلــط أو الهيئــات المســتقلة .وللجنــة ي� ســبيل
القيــام بمهامهــا أن تجمــع مــا ت ـراه مــن أدلــة ,وأن تطلــب سمـــاع مــن تــرى ض�ورة ســماع أقوالــه ,وعــى
جميــع الجهــات التنفيذيــة والخاصـــة أن تســتجيب لطلبهــا وأن تضــع تحــت ترصفهــا لهــذا الغــرض مــا
تملكـــه مــن وثائــق ومستنـــدات وبيـانـــات ،وينظــم القانــون ج ـزاءات عــدم الوفــاء بهــذا االلـ ت ز
ـ�ام.
ثانياً :السلطة التنفيذية
أ .رئاسة الجمهورية
مادة ( )179رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس الدولــة ،ورمــز وحدتهــا ،وتنــاط بــه الســلطة التنفيذيــة نيابــة عــن الشــعب،
يمارســها بمســاعدة نائبــه ووزرائــه .ويرعــى رئيــس الجمهوريــة مصالــح الشــعب ويحافــظ عــى اســتقالل
ـ�م بأحــكام الدســتور والقوانـ ي ن
الوطــن ووحــدة أراضيــه وســامتها ,ويلـ ت ز
ـ� ،وي ـزاول مهامــه واختصاصاتــه
عــى النحــو المبـ ي ن
ـ� ف ي� الدســتور.
مادة ( )180ينتخب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً ف ي� قائمة واحدة ،عىل أال يكونا من إقليم واحد.
مادة ( )181ينتخــب رئيــس الجمهوريــة لمــدة خمــس ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ أداء اليمـ ي ن
ـ� الدســتورية ،ف ي� انتخابــات
عامــة مبـ ش
ـا�ة ورسيــة وتنافســية ،وال يجــوز إعــادة انتخابــه إال لمــرة واحــدة فقــط.
ال�وط آ
ويش�ط ف� ت
ال�شح لمنصب رئيس الجمهورية ،ت
مادة ( )182لكل مواطن حق ت
الم�شح ش
التية:
ي
1.1أن يكون يمنياً ،مسلماً ،من أبوين ي ن
يمني� ،وأال يحمل أو زوجه جنسية دولة أخرى.
2.2أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية.
3.3أال يقل سنه عند فتح باب ت
ال�شح للمنصب عن خمسة ي ن
وثالث� عاماً.
ت� ر ي ن
4.4أال يكون قد توىل منصب الرئيس لدور ي ن
ئاسيت�.
5.5أال يكــون منتســباً للقــوات المســلحة أو ش
ال�طــة أو المخابـرات ،مالــم يكــن قــد تــرك عملــه فيهــا قبــل
فـ تـرة ال تقــل عــن عـ شـر ســنوات.
6.6أن يكــون مســتقيم الخلــق والســلوك ،محافظ ـاً عــى الشــعائر الدينيــة ،لــم يصــدر ضــده حكــم
ـا� بــات ف� قضيــة مخلــة بالـ شـرف أ
ئ
والمانــة أو قضايــا فســاد أو أي جريمــة جســيمة أو متعلقــة
قضـ ي
ي
النســا�.ن
ـدول إ
بانتهــاك حقــوق إ
ي
النســان ،أو القانــون الـ ي
ت
ش
ويجب أن تتوافر ذات ال�وط فيمن يختاره الم�شح لمنصب الرئيس نائباً له.
مادة ( )183يتوجــب عــى المتقــدم ت
لل�شــح ف ي� منصــب رئاســة الجمهوريــة ،الحصــول عــى تزكيــة  5%مــن أعضــاء
أ
مجلــس النــواب أو االتحــاد ،أو توقيــع ســتة آالف ناخــب مــن أغلــب القاليــم ،بحــد ن
أد�  500ناخــب مــن
الت�يعيــة أو المواطنـ ي ن
ـزك عضــو الســلطة ش
ـ� أك ـرث مــن مرشــح.
كل إقليــم ,وال يجــوز أن يـ ي
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مادة ( )184يتقــدم ت
الم�شــحون بطلبــات ترشــحهم إىل الهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات واالســتفتاء ,ويحــدد قانــون
االنتخابــات االتحــادي إجــراءات ت
ال�شــح واالنتخــاب.
مادة ( )185يعــد فائـزا بمنصــب رئيــس الجمهوريــة مــن يحصــل عــى أكـرث مــن نصــف أ
الصــوات الصحيحــة ممــن أدلــوا
بأصواتهــم.
مادة ( )186إذا لــم يحصــل أي مرشــح عــى أك ـرث مــن نصــف أ
الصــوات الصحيحــة لمــن أدلــوا بأصواتهــم ف ي� الجولــة
أ
أ
الحاص َلـ ي ن
ع�يــن يوم ـاً بـ ي ن
الوىل تجــرى جولــة ثانيــة خــال ش
ـ� عــى أعــى الصــوات ،ويعتـ بـر
ـ� ّ
المرشـ َـح ي ن� ِ
أ
ف
و� حــال وفــاة أحــد
فائ ـزاً بمنصــب رئيــس الجمهوريــة مــن يحصــل عــى أغلبيــة الصــوات الصحيحــة .ي
أ
ـح� ف� الجولــة أ
ت
ـح� الحاصلـ ي ن
الوىل أو أحــد المرشـ ي ن
ن
العــادة
ـ� عــى أكـ بـر عــدد مــن الصــوات لجولــة إ
الم�شـ ي ي
ّ
ف
يعــاد فتــح بــاب ت
ال�شــح وتجديــد مواعيــد االنتخابــات � أجــل ال يتعــدى أربعـ ي ن
ـ� يومــا.
ي
مادة ( )187تدعو الهيئة الوطنية لالنتخابات واالستفتاء لالنتخابات الرئاسية ف ي� موعدها المحدد.
مادة ( )188تبــدأ إج ـراءات انتخــاب رئيــس جديــد للجمهوريــة قبــل انتهــاء مــدة ســلفه بتسـ ي ن
ـع� يومــا ،وإذا اســتحال
إجـراء االنتخابــات لظــروف قاهــرة تقرهــا المحكمــة الدســتورية ،يســتمر رئيــس الجمهوريــة المنتهيــة واليتــه
ف ي� ممارســة مهــام منصبــه إلدارة شــئون الدولــة ومعالجــة الظــروف القاهــرة ,عــى أال تتجــاوز هــذه المــدة
تسـ ي ن
ـع� يومـاً.
مبا�ته لمهام منصبه ي ن
مادة ( )189يؤدي رئيس الجمهورية قبل ش
اليم� الدستورية أمام الجمعية الوطنية.
مادة ( )190رئيس الجمهورية هو القائد أ
العىل للقوات المسلحة.
مادة ( )191يتوىل رئيس الجمهورية الصالحيات واالختصاصات آ
التية:
1.1تمثيل الدولة ف ي� الداخل والخارج.
2.2رسم وتوجيه السياسة العامة للدولة.
ين
 3.3ي ن
االتحادي�.
تعي� وإعفاء وعزل الوزراء
4.4إنشاء البعثات الدبلوماسية و إلغائها.
5.5اعتماد سفراء الدول أ
الجنبية.
ـكري� وســفراء اليمــن لــدى الــدول أ
ـ� والعسـ ي ن
ـ� كبــار موظفــي االتحــاد المدنيـ ي ن
6.6تعيـ ي ن
الخــرى ،ومندوبيهــا
الدائمـ ي ن
والقليميــة ,بعــد موافقــة مجلــس االتحــاد.
ـ� لــدى المنظمــات الدوليــة إ
7.7تقديم الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية إىل مجلس النواب.
8.8إعالن حالة الطوارئ والحرب والسلم ،بعد موافقة الجمعية الوطنية.
ت
ـ�
9.9إب ـرام المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة ,والمصادقــة عــى المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة الـ ي
وافقــت عليهــا الســلطة ش
الت�يعيــة.
 1010ت
ين
القوان� االتحادية.
اق�اح مشاريع
1111إصــدار اللوائــح التنفيذيــة للقوانـ ي ن
ـ� االتحاديــة واللوائــح والقـرارات المنظمــة للــوزارات والمؤسســات
والهيئــات أ
والجهــزة االتحاديــة.
1212العفــو مــن العقوبــة أو تخفيفهــا ف ي� غـ يـر حــاالت القصــاص والحــدود أو أي حقــوق خاصــة بعــد أخــذ
المشــورة مــن الهيئــات ذات الشــأن بحســب القانــون.
1313منح أ
ين
والنياش� ،وفقاً للقانون.
الوسمة
ين ت
ال� أقرتها السلطة ش
الت�يعية االتحادية.
1414إصدار
القوان� ي
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العدام الباتة.
1515المصادقة عىل تنفيذ أحكام إ
1616تقديم تقرير شامل عن حال الدولة إىل الجمعية الوطنية كل عام.
1717أي إختصاصات أخرى ينص عليها الدستور أو القانون.
مادة (	)192ال يجــوز لرئيــس الجمهوريــة البقــاء خــارج البــاد ألي ســبب كان لفـ تـرة تزيــد عــن خمســة عـ شـر يومــا دون
إحاطــة مجلــس االتحــاد علمــا بذلــك.
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ـز� أو يمــارس مهام ـاً وأنشــطة حزبيــة خــال فـ تـرة
مادة (	)193ال يجــوز لرئيــس الجمهوريــة أن يشــغل أي منصــب حـ ب ي
رئاســته.
مادة ( )194يتوىل نائب الرئيس أي مهام يكلفه بها رئيس الجمهورية ،وينوب عنه ف ي� حالة غيابه.
مادة ( )195لرئيــس الجمهوريــة أن يســتقيل مــن منصبــه ،ويخطــر بهــا كتابــة مجلــس النــواب ،وتعتـ بـر االســتقالة نافــذة
مــن تاريــخ تقديمهــا.
مادة ( )196يعد منصب الرئيس أو نائبه شاغراً بالوفاة أو العجز الدائم عن أداء مهامه أو االستقالة أو العزل.
ق
ـا� المــدة إذا كانــت ال تزيــد عــن نصفهــا ،ولــه
مادة ( )197إذا خــا منصــب رئيــس الجمهوريــة حــل محلــه نائبــه لبـ ي
ت
ال�شــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة لواليتـ ي ن
ـ� ،فــإن زادت المــدة عــن النصــف تجــرى انتخابــات رئاســية
خــال  90يومــا.
مادة ( )198إذا خال منصب نائب الرئيس ي ن
يع� الرئيس نائبا له بموافقة مجلس االتحاد.
مادة ( )199اذا خــا منصبــا الرئيــس ونائبــه تــوىل مهــام رئيــس الجمهوريــة رئيــس مجلــس النــواب ،فــإن تعــذر ذلــك
أ
ف
و� كل االحــوال
لي ســبب كان توالهــا رئيــس مجلــس االتحــاد ،وان تعــذر ذلــك يتوالهــا وزيــر الخارجيــة ،ي
تجــرى انتخابــات رئاســية خــال  90يومــا.
مادة ( )200ف ي� حالــة انتقــال مهــام رئيــس الجمهوريــة وفقــا ألحــكام المــادة الســابقة يمتنــع عــى القائــم بمهــام رئيــس
ت
اال�:
الجمهوريــة ي

مادة ()201

 1.1ت
ين
التعيــ� أو العــزل للــوزراء والســفراء وكبــار موظفــي الدولــة الذيــن يختــص رئيــس
ال�شــيح أو
الجمهوريــة تب�شــيحهم أو تعيينهــم أو عزلهــم.
2.2منح أ
ين
والنياش�.
الوسمة
1.1يكــون اتهــام رئيــس الجمهوريــة بالخيانــة العظمــى أو انتهــاك احــكام الدســتور أو الحنــث
باليمـ ي ن
ـ� ،بنــاء عــى طلــب مقــدم مــن  20%مــن أعضــاء مجلــس النــواب ويشـ تـرط موافقــة أغلبيــة
ف
أعضــاء المجلــس إلحالتــه للمســاءلة ي� مجلــس االتحــاد ويحــدد القانــون حــاالت الخيانــة العظمــى
والجــراءات المتبعــة.
إ
ف
2.2ينظــر مجلــس االتحــاد ي� االتهــام المحــال إليــه مــن مجلــس النــواب ،وللرئيــس أو نائبــة حــق الدفــاع
ـت� يومــا بأغلبيــة الثلثـ ي ن
ويصــدر مجلــس االتحــاد قـراره بشــأن االتهــام ف� مــدة ال تتجــاوز سـ ي ن
ـ�.
ي
بالدانــة يعتـ بـر رئيــس الجمهوريــة أو نائبــه معــزوال ً مــن منصبــه وال
3.3إذا صــدر ق ـرار مجلــس االتحــاد إ
يحــول ذلــك دون محاكمتــه جزائيــا أمــام القضــاء.
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ب .الحكومة االتحادية
مادة ()202

ت ف
لتول منصب الوزير:
1.1يش�ط ي� المرشح ي
.أأن يكون يمنياً كامل أ
الهلية متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
.بأن يكون مشهودا له بالكفاءة ن ز
وال�اهة.
ـا� بــات ف� جريمــة مخلــة أ
ئ
بالمانــة أو الـ شـرف أو جريمــة
.جأال يكــون قــد صــدر ضــده حكــم قضـ ي
ي
مــن جرائــم الفســاد ,مالــم يكــن قــد رد لــه اعتبــاره.
ش
.دأال يكون ف ي� الخدمة الفعلية للقوات المسلحة أو ال�طة أو المخابرات العامة.
2.2أال يكــون عضــواً ف� مجلــس النــواب أو االتحــاد ،وال يجــوز الجمــع بـ ي ن
ـ� منصــب الوزيــر وأي منصــب
ي
ـ� .
آخــر تنفيــذي أو تمثيـ ي

ت
ويقــرح السياســات العامــة لهــا ،ويتــوىل أي مهــام أخــرى يفــوض
مادة ( )203يتــوىل الوزيــر إدارة شــئون وزارتــه،
بهــا مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة ،أو ينــص عليهــا القانــون ،وهــو مســئول عــن أداء مهامــه أمــام رئيــس
الجمهوريــة.
مادة ( )204تلـ ت ز
ـ�م الدولــة باتخــاذ التدابـ يـر ش
الت�يعيــة والتنفيذيــة الالزمــة لضمــان التمثيــل العــادل للجنــوب لتحقيــق
أ
ف
التشــاركية ي� الجهــزة والمؤسســات التنفيذيــة االتحاديــة.
ج .حالة الطوارئ
مادة ()205

1.1يعلــن رئيــس الجمهوريــة حالــة الطــوارئ ف ي� عمــوم الجمهوريــة أو ف ي� جــزء منهــا ,ف ي� حــاالت الحــرب،
أو العــدوان الخارجــي ،أو الكــوارث الطبيعيــة ،أو العصيــان المســلح ،بعــد التشــاور مــع ســلطة
القليــم أو أ
القاليــم المعنيــة.
إ
2.2تجتمــع الجمعيــة الوطنيــة وجوب ـاً خــال مــده أقصاهــا أثنــان وســبعون ســاعة إلق ـرار إعــان حالــة
و� حالــة الرفــض يعتــر العــان باط ـا وتــزول كافــة آ
أ
ف
الثــار ت
الم�تبــة
ً
ب إ
الطــوارئ بالغلبيــة المطلقــة ،ي
العــان.
عليــه مــن تاريــخ إ
3.3تكــون التدابــر المتخــذة ف� ظــل حالــة الطــوارئ محــددة مــن حيــث المــدى والنطــاق الجغــرا�ف
ي
ي
ي
والمــدة الزمنيــة ،وبالقــدر المتناســب ض
والــروري لمواجهــة أســباب حالــة الطــوارئ.
4.4تنتهــي حالــة الطــوارئ بمــرور ثالثـ ي ن
ـ� يومـاً مــن تاريــخ إعالنهــا ,مالــم توافــق الجمعيــة الوطنيــة عــى
ف
ـ� مماثلتـ ي ن
تمديدهــا للســبب ذاتــه لمدتـ ي ن
ـ� ،بقـرار يصــدر بأغلبيــة ثلـث ي أعضــاء الجمعيــة ي� كل مــرة،
ن
ـع� يومـاً.
وال تــري حالــة الطــوارئ أكـرث مــن تسـ ي
5.5ال يجــوز تقييــد أي مــن الحقــوق أو الحريــات المكفولــة ف� هــذا الدســتور إال بالحــد أ
ال ن
د� الــازم
ي
لمواجهــة أســباب حالــة الطــوارئ.
6.6إذا اســتحال إجـراء انتخابــات حــرة ونزيهــة أثنــاء حالــة الطــوارئ ،يجــوز للهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات
واالســتفتاء تأجيــل الدعــوة لالنتخابــات بحيــث ال تزيــد عــن تسـ ي ن
ـع� يومــا مــن تاريــخ انتهــاء حالــة
الطــوارئ.
ف
7.7يجــوز ألي شــخص أن يطعــن أمــام المحكمــة الدســتورية ي� قـرار إعــان حالــة الطــوارئ أو تمديدهــا.
كمــا يجــوز الطعــن ف ي� أي ق ـرار صــادر نتيجــة لهــا ,بمــا ف ي� ذلــك ق ـرار الهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات
واالســتفتاء بتأجيــل االنتخابــات.
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8.8ينظــم قانــون اتحــادي إعــان حالــة الطــوارئ أ
والحــكام المتعلقــة بهــا ،ويصــدر بأغلبيــة أعضــاء كل
مــن مجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد.
ثالثاً :السلطة القضائية
مبادئ عامة
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مادة ( )206الســلطة القضائيــة مســتقلة ،تتــوىل إقامــة العــدل وضمــان ســيادة الدســتور وتطبيــق القانــون وحمايــة
الحقــوق والحريــات.
مادة ( )207التدخل ف ي� شئون القضاء جريمة يعاقب عليها القانون وال تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم.
مادة ( )208تصدر أحكام القضاء باسم الشعب ،وعىل كافة أجهزة الدولة المختصة تنفيذها.
مادة ( )209ينظــم قانــون اتحــادي إنشــاء المحاكــم وأنواعهــا ودرجاتهــا واختصاصاتهــا ,ويحظــر إنشــاء محاكــم
اســتثنائية.
مادة ( )210تطبــق المحاكــم النصــوص الدســتورية المتعلقــة بالحقــوق والحريــات االساســية للمواطنـ ي ن
ـ� باالســتناد
ش
مبــا�ة إىل الدســتور.
ين
تحص� أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
مادة ( )211يحظر
مادة ( )212جلســات المحاكــم علنيـــة إال إذا قــررت المحكمــة جعلهــا رسيــة مراعــاة للنظــام العــام أو آ
الداب العامــة,
ويكــون النطــق بالحكــم ف ي� جلســة علنيــة.
ف
لغ� القانون.
مادة ( )213القضاة مستقلون ،وال سلطان عليهم ي� قضائهم ي
1.1يحــدد القانــون ش�وط وإجـراءات تعيـ ي ن
ـ� القضــاة وحقوقهــم وواجباتهــم والضمانــات المقــررة لهــم
ونقلهــم وترقيتهــم وتقاعدهــم والرقابــة عــى أدائهــم والتحقيــق معهــم ومســاءلتهم تأديبيـاً.
ين
قابلــ� للعــزل ،وال يجــوز إقالتهــم ،أو نقلهــم أو إحالتهــم للتقاعــد قبــل نهايــة
غــر
2.2القضــاة ي
ف
ش
خدمتهــم إال ي� الحــاالت والــروط المحــددة بالقانــون.
أ
3.3ال يجــوز نقــل القضــاة إىل وظائــف غـ يـر قضائيــة إال برضاهــم وبموافقــة المجلــس العــى للقضــاء,
مالــم يكــن ذلــك عــى ســبيل التأديــب.
أ
ف
ت
ـ� يحددهــا القانــون وبقـرار مــن المجلــس االعــى
4.4ال يجــوز نــدب القضــاة إال للجهــات ي
و� العمــال الـ ي
للقضاء.
ف
ئ
مادة ( )214ت ز
القضا� ويحظر عليهم:
والستقالل
يل�م القضاة ي� أعمالهم وسلوكهم بمبدأ الحياد إ
ي
والسياس .
الحز�
1.1االنتماء ب ي
ي
2.2تلقــي أ
المــوال النقديــة أو العينيــة أو الهدايــا أو أي منفعــة أخــرى بمناســبة ممارســتهم لمهامهــم
غــر ش
بطريقــة ش
ويعتــر ذلــك
مبــا�ة ،ويشــمل هــذا الحكــم جميــع موظفــي القضــاء،
ب
مبــا�ة أو ي
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.
ت
ـ� ســبق لهــم العمــل بهــا لمــدة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ
3.3ممارســة مهنــة المحامــاة أمــام المحكمــة الـ ي
تركهــم العمــل بها.

:ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس

ين
المدني� أمام محاكم عسكرية.
مادة (	)215ال يجوز محاكمة
مادة ( )216تختــص المحاكــم العســكرية بالنظــر والفصــل ف� الجرائــم العســكرية المرتكبــة مــن العسـ ي ن
ـكري� ،ويحــدد
ي
القانــون هــذه الجرائــم والمخالفــات ،وبمــا يكفــل محاكمــة عادلــة ف� مختلــف درجــات التقـ ض
ـا� .
ي
ي
النســان وحرياتــه ،لواليــة المحاكــم العاديــة
مادة ( )217يخضــع العســكريون المتهمــون بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق إ
المختصــة.
المجلس أ
العىل للقضاء:
مادة ( )218يكون للسلطة القضائية مجلس أعىل يتوىل إدارة شئونها ،ويجسد استقاللها.
مادة ()219

العىل للقضاء عىل النحو آ
1.1يتكون المجلس أ
ال ت ي�:
.أعضو من المحكمة الدستورية.
.بعضو من المحكمة العليا االتحادية.
الدارية العليا.
.جعضو من المحكمة إ
.دعضو يمثل النيابة العامة ال تقل درجته عن محام عام.
.هعضو من المحكمة العليا ف ي� كل إقليم.
المقبول� ت
ين
ين
لل�افع أمام محكمة عليا.
المحامي�
.وعضوان من
ف
.زعضوان من أساتذة القانون ي� الجامعات الحكومية ال تقل درجتهما عن أستاذ مشارك.
2.2ينظم القانون آلية ترشــيح وانتخاب أعضاء المجلس أ
العىل للقضاء وقواعد العمل ف ي� المجلس.

مادة ( )220يتــوىل مجلــس االتحــاد التأكــد مــن ســامة إج ـراءات ت
ال�شــيح وفق ـاً للدســتور والقانــون والمصادقــة عــى
المرشـ ي ن
ـح� ويصــدر رئيــس الجمهوريــة ق ـراراً بتعيينهــم.
مادة ( )221مدة العضوية ف ي� المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مر َة واحدة.

أ
يل:
مادة ( )222يختص المجلس العىل للقضاء بما ي
1.1وضع الخطط والسياسات العامة إلصالح وتطوير أداء السلطة القضائية.
2.2ابداء الرأي ف ي� ش
الت�يعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.
3.3إعداد ش
وال ش�اف عىل تنفيذها.
م�وع موازنة السلطة القضائية إ
ئ
ن
ـا� ،مــع مراعــاة أن يكــون أعضــاء الهيئــة مــن مختلــف
 4.4أتعيـ يـ� رئيــس ونــواب هيئــة التفتيــش القضـ ي
القاليــم.
5.5النظر ف ي� نتائج التفتيش الدوري عىل أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وال ش�اف عــى منهجيــة التعليــم النظــري والتدريب
ال ش�اف عــى تأهيــل القضــاة وتطويــر كفاءاتهــم ,إ
 6.6إ
ف
ـ� ،واســتيعاب القاضيــات وعضــوات النيابــة العامــة ي� مختلــف درجــات المحاكــم وأنواعها.
العمـ ي
7.7أي اختصاصات أخرى بموجب القانون.
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مادة ()223
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1.1ينظــم قانــون الســلطة القضائيــة اختصاصــات المجلــس أ
العــى للقضــاء ومجالــس القضــاء ف ي�
أ
القاليــم ف� تعيـ ي ن
ـ� القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة ونقلهــم وندبهــم وإعارتهــم وتقاعدهــم وقبــول
ي
اســتقالتهم ومســاءلتهم تأديبيـاً ،وكافــة شــئونهم الوظيفيــة أ
الخــرى ،والنظــر ف ي� الطلبــات والتظلمــات
المقدمــة منهــم.
ف
يل:
2.2كما ينظم القانون اختصاص مجلس القضاء ي� االقاليم فيما ي
.أإدارة المحاكم وأجهزة النيابة العامة عىل مستوى أ
القاليم.
.بوضع الخطط والسياسات العامة إلصالح القضاء وتطوير ادائه.
ف
.جإعداد ش
وال ش�اف عىل تنفيذها.
القليم إ
م�وع موازنة القضاء ي� إ
.دأي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

مادة ( )224يوجــه المجلــس خطاب ـاً ســنويا لرئيــس الجمهوريــة ولمجلــس النــواب يتضمــن الحالــة العامــة ألوضــاع
الســلطة القضائيــة ،ت
ومق�حــات لتطويــر أدائهــا.
ف
الداريــة ،ومنازعــات
الداري جهــة قضائيــة مســتقلة ،تتــوىل دون يغ�هــا الفصــل ي� المنازعــات إ
مادة ( )225القضــاء إ
والجــراءات المتبعــة أمامــه.
التنفيــذ المتعلقــة بها.وينظــم القانــون تشــكيله ،ودرجاتــه ،واختصاصاتــه ،إ
مادة ( )226تنشــأ محاكــم ابتدائيــة ف� المديريــات ,ومحاكــم اســتئناف ف� الواليــات ,ومحاكــم عليــا ف� أ
القاليــم ،وتنشــأ
ي
ي
ي
محكمــة عليــا اتحاديــة ،وتكــون أحــكام المحاكــم العليــا ف� أ
القاليــم نهائيــة باســتثناء مــا تختــص بــه
ي
المحكمــة العليــا االتحاديــة وفق ـاً لمــا ينظمــه القانــون.
ـ� ثالثــة مرشـ ي ن
مادة ( )227ينتخــب مجلــس االتحــاد النائــب العــام مــن بـ ي ن
ـح� يختارهــم المجلــس االعــى للقضــاء مــن
ض
ن
ـا� محكمــة عليــا ،تكــون واليتــه خمــس ســنوات
بـ يـ� القضــاة أو أعضــاء النيابــة ال تقــل درجتهــم عــن قـ ي
غـ يـر قابلــة للتجديــد ,ويصــدر ق ـرار جمهــوري بتعيينــه.
مادة ( )228النيابــة العامــة هيئــة مــن هيئــات الســلطة القضائيــة ،مهمتهــا التحقيــق ومبـ ش
ـا�ة الدعــوى الجزائيــة ,وتتوىل
ئ
ـا� ,ويحــدد القانــون اختصاصاتهــا وصالحياتهــا االخــرى.
إ
ال ش�اف عــى أجهــزة الضبــط القضـ ي
ت
ـ� تمكنهــم مــن أداء واجباتهــم للمســاهمة ف ي� إقامــة العــدل
مادة ( )229يتمتــع المحامــون بالضمانــات القانونيــة الـ ي
والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات دون عوائــق ,و ينظــم القانــون مهنــة المحامــاة.

:ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس

ن
القليم
الثا� :سلطات إ
الفصل ي
أوالً :السلطة ش
الت�يعية
الت�يعيــة ف� القليــم ,ويتكــون مــن عــدد مــن أ
القليــم هــو الســلطة ش
العضــاء ال يزيــد عــن
ي إ
مادة ( )230مجلــس نــواب إ
ت
 80ينتخبــون باالقــراع العــام الحــر الــري المبـ ش
ـا� والمتســاوي ،وفقـاً لنظــام القائمــة النســبية ،وذلــك
بمــا يضمــن التمثيــل العــادل للواليــات.
مادة ( )231يشـ تـرط ف� ت
الم�شــح لعضويــة المجلــس إضافــة إىل مــا ورد ف ي� عضويــة مجلــس النــواب االتحــادي أن يكــون
ي
ف
ف
مقيــدا ف� ســجالت الناخبـ ي ن
القليــم لمــدة ال تقــل
القليــم ،ولــه مقــر إقامــة دائــم فيــه أو مقيم ـاً ي� إ
ـ� ي� إ
ي
عــن ثــاث ســنوات.
القليــم أربــع ســنوات شمســية تبــدأ مــن أول جلســة يعقدهــا المجلــس وتتــم الدعــوة
مادة ( )232مــدة مجلــس نــواب إ
ـت� يومــا الســابقة عــى انتهــاء مــدة واليتــه عــى أ
النتخــاب مجلــس جديــد قبــل سـ ي ن
القــل.
ف
القليــم ،ويجــوز لــه عقــد جلســاته ف ي� أي مــكان آخــر بقـرار
القليــم ي� عاصمــة إ
مادة ( )233يكــون مقــر مجلــس نــواب إ
منــه.
مادة ( )234تكــون اجتماعــات المجلــس صحيحــة بحضــور أ
الغلبيــة المطلقــة ألعضائــه ،وتتخــذ الق ـرارات المتعلقــة
ـ� بأغلبيــة ض
بالقوانـ ي ن
الحا�يــن عــى أال تقــل عــن ثلــث أعضــاء المجلــس.
مادة ( )235تطبــق أ
الحــكام الــواردة ف ي� فصــل الســلطة ش
الت�يعيــة االتحاديــة فيمــا يتعلــق بواجبــات العضــو وحقوقــه
وحالــة فقــدان العضويــة وشــغور المقعــد.
القليــم أول اجتمــاع لــه خــال عـ شـرة أيــام مــن إعــان نتيجــة انتخابــه برئاســة أكـ بـر
مادة ( )236يعقــد مجلــس نــواب إ
أ
ن
ن
العضــاء ســنا ً,ويــؤدي أعضــاء المجلــس اليمـ يـ� الدســتورية وينتخبــون رئيســا ونائبـ يـ� للمجلــس عــى أن
يكــون أحدهــم عــى أ
القــل ام ـرأة.
مادة (	)237ال يجــوز الجمــع بـ ي ن
القليــم وأي عضويــة ف ي� أي ســلطة مــن الســلطات االتحاديــة
ـ� عضويــة مجلــس نــواب إ
أو أ
القاليــم أو الواليــات أو المديريــات.
مادة ( )238يمارس مجلس نواب القليم االختصاصات آ
التية:
إ
القليــم أو تعديلــه بأغلبيــة ثل ـث ي أعضــاء المجلــس ,عــى أن ال يتعــارض مــع
1.1إق ـرار مـ شـروع دســتور إ
الدســتور االتحــادي.
 2.2ت
ين
القليمية.
اق�اح ومناقشة وإقرار مشاريع
القوان� إ
 3.3ت
ين
القوان� ف ي� المجاالت المفوض بها بموجب قانون اتحادي.
اق�اح ومناقشة وإقرار مشاريع
للقليم.
4.4إقرار الموازنة العامة إ
للقليم للسنة السابقة.
5.5مناقشة وإقرار الحساب الختامي إ
ف
ت
القليــم ي� مجــاالت التنميــة االقتصاديــة
ـ� يعقدهــا إ
6.6الموافقــة عــى اتفاقيــات التعــاون واالســتثمار الـ ي
ف
واالجتماعيــة ش�يطــة أن تكــون منســجمة مــع السياســة الخارجيــة االتحاديــة وال تؤثــر ي� اختصاصــات
الســلطة االتحاديــة أو الديــن العــام للدولــة االتحاديــة.
للقليم.
7.7مناقشة وإقرار خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية إ
ف
القليم.
8.8الرقابة عىل السلطة التنفيذية ي� إ
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9.9الموافقــة عــى ي ن
تعيــ� القيــادات العليــا ف ي� المؤسســات المدنيــة والهيئــات المســتقلة ش
وال�طــة ف ي�
القليــم.
إ
1010أي إختصاصات أخرى بموجب أحكام الدستور والقانون.
ثانياً :السلطة التنفيذية
ف
القليم و الحكومة.
القليم من حاكم إ
مادة ( )239تتألف السلطة التنفيذية ي� إ
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القليــم بأغلبيــة ثلـث ي أعضــاء
القليــم ,ويتــم انتخابــه مــن مجلــس نــواب إ
القليــم حكومــة إ
مادة ( )240يـرأس حاكــم إ
ن
ـت� يومــا مــن تاريــخ أول اجتمــاع للمجلــس يعتـ بـر المجلــس منحــا
المجلــس فــإذا تعــذر انتخابــه خــال سـ ي
ف
القليــم.
وتتــم الدعــوة النتخابــات نيابيــة جديــدة ي� إ
أ ف
القليــم ,ويتــوىل تنفيــذ الدســتور والقوانـ ي ن
ـ� والسياســة
القليــم هــو المســئول التنفيــذي الول ي� إ
مادة ( )241حاكــم إ
ف
القليــم.
العامــة ي� نطــاق إ
القليــم للحصــول
القليــم إىل مجلــس نــواب إ
القليــم المنتخــب بقائمــة مرشــحيه لحكومــة إ
مادة ( )242يتقــدم حاكــم إ
عــى الثقــة بموافقــة أغلبيــة أعضــاء المجلــس.
القليــم اليمـ ي ن
القليــم,
ـ� الدســتورية خــال اســبوع مــن تاريــخ انتخابــه امــام مجلــس نــواب إ
مادة ( )243يــؤدي حاكــم إ
ن
ويــؤدي أعضــاء الحكومــة اليمـ يـ� الدســتورية امــام المجلــس خــال اســبوع مــن تاريــخ منحهــم الثقــة.
مادة ( )244يمارس حاكم القليم االختصاصات آ
التية:
إ
ن
 1.1ي ن
ش
المدني� وال�طة.
القليم من
تعي� كبار موظفي إ
ي
ين
القوان� والقرارات واللوائح.
2.2اصدار
ت
ـ� وافــق عليهــا مجلــس نــواب
3.3ابـرام االتفاقيــات والمصادقــة عــى اتفاقيــات التعــاون واالســتثمار الـ ي
القليــم.
إ
ف
4.4أي إختصاصات أخرى منصوص عليها ي� الدستور أو القانون.

مادة ( )245تمارس حكومة القليم االختصاصات آ
التية:
إ
1.1وضع السياسة العامة لالقليم وتنفيذها.
 2.2ت
ين
القوان� والوائح.
اق�اح مشاريع
القليم.
3.3تقديم خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية إىل مجلس نواب إ
4.4تقديم ش
القليم.
م�وع الموازنة العامة لالقليم للسنة المالية التاليه إىل مجلس نواب إ
القليم.
5.5تقديم الحساب السنوي الختامي للسنة المالية السابقة إىل مجلس نواب إ
6.6أي صالحيات اخرى منصوص عليها ف ي� الدستور أو القانون.

القليــم مســئولة مســئولية جماعيــة وفرديــه أمــام المجلــس ,ولــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس
مادة ( )246حكومــة إ
ف
ت
ـ� تدخــل ي� اختصاصاتــه ,وتجــري مناقشــة
القليــم اسـ
ان يوجــه إىل أحــد وزراء إ
ـتجوابا عــن الشــئون الـ ي
أ
االســتجواب بعــد ســبعة أيــام عــى القــل مــن تاريــخ تقديمــه.
مادة ( )247يجــوز ســحب الثقــة مــن أحــد أعضــاء الحكومــة أو الحكومــة كاملــة بأغلبيــة أعضــاء المجلــس نــواب
ف
القليــم بتشــكيل حكومــة جديــدة وطلــب
و� حــال ســحب الثقــة مــن الحكومــة يقــوم حاكــم إ
إ
القليــم ,ي
منــح الثقــة لهــا مــن المجلــس.

:ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس

القليــم بأغلبيــة الثلثـ ي ن
ـ�  ,ويجــب أن يتضمــن قـرار
القليــم ســحب الثقــة مــن حاكــم إ
مادة ( )248يجــوز لمجلــس نــواب إ
للقليــم.
ســحب الثقــة انتخــاب حاكــم جديــد إ
آ
أ
القليم.
القليم اللية الدائمة إلختيار حاكم إ
النتخابية الوىل يحدد دستور إ
مادة ( )249بعد الدورة إ

الفصل الثالث :سلطات الوالية والمديرية
اوالً :سلطة الوالية
مــال وإداري ولهــا ســلطة شت�يعيــة وتنفيذيــة ف ي� نطــاق
مادة ( )250تتمتــع الواليــة بشــخصية اعتباريــة واســتقالل ي
اختصاصاتهــا.
ممثل� عن مجالس المديريات ف� الوالية بحد ن
مادة ( )251يتكون مجلس الوالية من ي ن
أد� ممثل عن كل مديرية.
ي
مادة ( )252ينتخب مجلس الوالية رئيساً ونائباً له من ي ن
ب� أعضائه ف ي� أول اجتماع يعقده.
مادة ( )253مجلــس الواليــة هــو الســلطة ش
الت�يعيــة للواليــة ف ي� مجــال اختصاصاتــه المبينــة ف ي� الدســتور ،وللمجلــس
وال ش�اف عــى أداء المجلــس التنفيــذي للواليــة ،ولــه ســلطة فــرض ال�ض ائــب
ســلطة الرقابــة والمحاســبة إ
أ
ت
ـ� تقدمهــا الواليــة ,والغرامــات المرتبطــة بهــا وســائر المــوارد الخــرى
وفقــا للقانــون ,ورســوم الخدمــات الـ ي
ف ي� حــدود صالحياتــه الدســتورية ،ولــه أن يفــوض مجالــس والمديريــات أي اختصــاص مــن اختصاصاتــه
ويحــدد القانــون اختصاصــات المجلــس أ
الخــرى.
ت
ش
ال� يحددها القانون.
مادة ( )254ينتخب مجلس الوالية والياً من يغ� أعضائه ,وممن تتوفر فيهم ال�وط ي

مادة ( )255الــوال هــو المســئول التنفيــذي أ
الول ف� الواليــة ،ويتــوىل تنفيــذ الدســتور والقوانـ ي ن
ـ� والسياســة العامــة
ي
للدول يــة ف� نطــاق الواليــة ،والتوجيــه وال ش�اف عــى أ
الجهــزة التنفيذيــة فيهــا ،ويتــوىل مهامــه بمســاعدة
إ
ي
أعضــاء المجلــس التنفيــذي للواليــة.
مادة ( )256للواليــة مجلــس تنفيــذي يتألــف مــن الــوال رئيسـاً ،وعضويــة مــدراء أ
الجهــزة التنفيذيــة ،ويتــوىل المجلــس
ي
إعــداد مـ شـروع خطــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ومـ شـروع موازنتهــا ،والحســابات الختاميــة لهــا،
أ
وال ش�اف عــى نشــاطاتها ،واتخــاذ التدابـ يـر الالزمــة لمواجهــة حــاالت
وتنســيق أداء الجهــزة التنفيذيــة ،إ
الكــوارث الطبيعيــة ،ويحــدد القانــون اختصاصــات المجلــس أ
الخــرى.
ين
ين
ومحاسب� أمام مجلس الوالية.
مسئول�
الوال وأعضاء المجلس التنفيذي
مادة ( )257يكون ي
ثانياً :المديريات
مادة ( )258تقســم الواليــات إىل وحــدات إداريــة محليــة تســمى مديريــات ,تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل
والداري.
المــال إ
ي
مادة ( )259يكــون للمديريــات مجالــس منتخبــة باالقـ تـراع العــام الحــر المبـ ش
ـا� ،وفقـاً لنظــام القائمــة النســبية ،تتــوىل
الت�يــع الالئحــي ،والرقابــة عــى اداء أ
ش
الجهــزة التنفيذيــة ف ي� نطاقهــا.
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مادة ( )260يكــون لــكل مديريــة ُمديـ ُُـر ،يتــم انتخابــه باالقـ تـراع الــري مــن قبــل مجلــس المديريــة .وينظــم القانــون
إج ـراءات ت
ال�شــيح واالنتخــاب .ويخضــع مديــر المديريــة للمســاءلة والمحاســبة مــن ِقبــل مجلــس المديريــة.
مادة ( )261يكــون لــكل مديريــة مجلــس تنفيــذي يتألــف مــن مديــر المديريــة رئيســاً ،وعضويــة مديــري أ
الجهــزة
التنفيذيــة بالمديريــة ،ويحــدد القانــون اختصاصــات المجلــس.
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مادة ( )262يحــدد قانــون إقليمــي االختصاصــات الحرصيــة للمديريــات ف ي� نطــاق االختصاصــات المســندة للواليــات
والمحليــات ف� هــذا الدســتور بمــا يضمــن تقديــم الخدمــات ف� المســتويات أ
القــرب للمواطنـ ي ن
ـ� بكفــاءة
ي
ي
وفاعليــة.
ت
ـال
ـ� بموجبهــا تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل المـ ي
مادة ( )263يحــدد قانــون اتحــادي معايـ يـر المــدن الـ ي
ف
والداري ،ويحــدد قانــون إقليمــي اختصاصاتهــا الحرصيــة ي� نطــاق االختصاصــات المســندة للواليــات
إ
والمحليــات ف ي� هــذا الدســتور.

الفصل الرابع :مدينتا صنعاء وعدن
اوالً :مدينة صنعاء
مادة ( )264مدينــة صنعــاء عاصمــة جمهوريــة اليمــن االتحاديــة وهــي مدينــة اتحاديــة غـ يـر خاضعــة لســلطة أي إقليم،
ف
ـا�  .ويكــون لهــا وضــع خــاص يضمــن اســتقالليتها وحياديتهــا بمــا
تجســد الوحــدة الوطنيــة والتنــوع الثقـ ي
يكفــل أداء أ
الجهــزة والمؤسســات االتحاديــة لمهامهــا بكفــاءة وفاعليــة.
مادة ( )265تلـ ت ز
ـ�م الحكومــة االتحاديــة بدعــم المكانــة والخصوصيــة التاريخيــة لمدينــة صنعــاء واحتياجــات التنميــة
فيهــا كعاصمــة اتحاديــة.
مادة ( )266يكــون لمدينــة صنعــاء ســلطات شت�يعيــة وتنفيذيــة تقــوم باالختصاصــات المســندة أ
للقاليــم والواليــات
والمديريــات المحــددة ف ي� هــذا الدســتور.
مادة ( )267يحدد قانون اتحادي أحكام السالمة أ
والمن العام لمدينة صنعاء بالتشاور مع مجلس المدينة.
مادة ()268

ت
1.1يتــوىل الســلطة ش
باالقــراع العــام الحــر
الت�يعيــة ف ي� مدينــة صنعــاء مجلــس المدينــة المنتخــب
ش
المبــا� وفقــا لنظــام القائمــة النســبية.
الــري
2.2مدة المجلس أربع سنوات ,وال يزيد عدد أعضاءه عن  40عضواً وينظم بقانون.
3.3يشـ تـرط ف� ت
الم�شــح لعضويــة المجلــس إضافــة إىل مــا ورد ف ي� عضويــة مجلــس النــواب االتحــادي أن
ي
يكــون مقيــدا ف� ســجالت الناخبـ ي ن
ـ� ف ي� المدينــة ،ولــه مقــر إقامــة دائــم فيهــا أو مقيمـاً فيهــا لمــدة ال
ي
تقــل عــن ثــاث ســنوات.

مادة ( )269تتكون السلطة التنفيذية ف ي� مدينة صنعاء من عمدة المدينة والمجلس التنفيذي للمدينة.
ت
ش
والمبــا� لمــدة اربــع ســنوات ويجــوز اعــادة
باالقــراع العــام الحــر الــري
مادة ( )270ينتخــب عمــدة المدينــة
ش
انتخابــه لواليــة ثانيــة فقــط ،وينظــم القانــون �وط ترشــحه وإنهــاء واليتــه.

:ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس

بتعيــ� أعضــاء المجلــس التنفيــذي مــن ذوي الكفــاءة ن ز
ين
وال�اهــة بعــد موافقــة مجلــس
مادة ( )271يقــوم العمــدة
المدينــة.
مادة ( )272يحــدد قانــون اتحــادي النطــاق الجغ ـر ف يا� لمدينــة صنعــاء بمــا يكفــل اســتيعاب المؤسســات االتحاديــة
ن
الســكا�.
والنمــو
ي
ثانياً :مدينة عدن
مادة ( )273مدينــة عــدن ذات وضــع اقتصــادي وإداري خــاص ف ي� إطــار إقليــم عــدن ،تتمتــع بســلطات شت�يعيــة
وتنفيذيــة مســتقلة.
للقليــم والواليــات والمديريــات ف ي� هذا الدســتور
مادة ( )274يكــون لمدينــة عــدن الصالحيــات والمســئوليات المســندة إ
ف
ن
ـال الخــاص والمصادقــة عــى
بمــا ي� ذلــك صالحيــات ســن القوانـ يـ� ذات الصلــة بالنظــام االقتصــادي والمـ ي
القليمــي صالحيــات اضافيــة
االتفاقيــات االقتصاديــة والتجاريــة ،ويجــوز أن يمنــح القانــون االتحــادي أو إ
لهــا.
مادة ()275

1.1يتــوىل الســلطة ش
الت�يعيــة ف ي� مدينــة عــدن مجلــس المدينــة المنتخــب باالقـ تـراع العــام الحــر الــري
المبـ ش
ـا� وفقــا لنظــام القائمــة النســبية.
2.2مدة المجلس أربع سنوات ,وال يزيد عدد أعضاءه عن  40عضواً وينظم بقانون.
3.3يشـ تـرط ف� ت
الم�شــح لعضويــة المجلــس إضافــة إىل مــا ورد ف ي� عضويــة مجلــس النــواب االتحــادي أن
ي
ف
ف
يكــون مقيــدا � ســجالت الناخبـ ي ن
ـ� ي� المدينــة ،ولــه مقــر إقامــة دائــم فيهــا أو مقيمـاً فيهــا لمــدة ال
ي
تقــل عــن ثــاث ســنوات.

مادة ( )276تتكون السلطة التنفيذية ف ي� مدينة عدن من حاكم للمدنية والمجلس التنفيذي للمدينة.
مادة ( )277يتــم انتخــاب حاكــم المدينــة باالقـ تـراع العــام الحــر الــري المبـ ش
ـا� لمــدة أربــع ســنوات .ويجــوز إعــادة
انتخابــه لواليــة ثانيــة فقــط .وينظــم القانــون ش�وط ترشــحه وإنهــاء واليتــه.
بتعيــ� أعضــاء المجلــس التنفيــذي مــن ذوي الكفــاءة ن ز
ين
وال�اهــة بعــد موافقــة مجلــس
مادة ( )278يقــوم الحاكــم
المدينــة.
مادة ( )279تلـ ت ز
ـ�م الحكومــة االتحاديــة بدعــم وتعزيــز المكانــة االقتصاديــة الخاصــة لمدينــة عــدن مــن خــال وضعهــا
ف� اولويــات السياســة االقتصاديــة الوطنيــة ودعــم أنظمــة اســتثمارية ض
و�يبيــة وجمركيــة خاصــة للمدينــة
ي
وتطويــر بنيتهــا التحتيــة.
مادة ( )280تنشأ ف ي� مدينة عدن محاكم نوعية للفصل ف ي� المنازعات التجارية والمالية ومنازعات االستثمار.
مادة ( )281يحدد قانون إقليمي حدود مدينة عدن ويســن باالتفاق مع المجلس ش
الت�يعي لمدينة عدن.
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الفصل الخامس :الهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة
أحكام عامة:
مادة ()282
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ف
ت
الــ� تتــوىل
1.1تجســد الهيئــات المســتقلة والمجالــس المتخصصــة إرادة المجتمــع كلــه ،ي� الشــئون ي
والداري ،والموازنــات المســتقلة ،وتمــارس
ـال إ
إدارتهــا ،وتتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل المـ ي
اختصاصاتهــا وفق ـاً لمبــادئ الحكــم الرشــيد ،وال تخضــع إال للدســتور والقانــون.
2.2ال يجوز الجمع ي ن
ب� عضوية الهيئات المستقلة وأي وظيفة اخرى.
3.3تكــون مــدة العضويــة ف� الهيئــة المســتقلة لفـ تـرة واحــدة غــر قابلــة للتجديــد ،مــع أ
الخــذ بنظــام
ي
ي
التجديــد النصفــي وضمــان اســتقرار التمثيــل وفق ـاً للمعايـ يـر.
 4.4ت ف
معاي� التخصص والكفاءة ن ز
والخ�ة.
وال�اهة ب
يش�ط ي� عضويتهم ي
5.5ال يجوز عزل أعضاء الهيئات المستقلة اال بموافقة مجلس االتحاد وفقاً للقانون.

مادة ( )283تتكــون الهيئــات المســتقلة مــن عــدد مناســب مــن أ
العضــاء مــن مختلــف االقاليــم ،يشـ تـرط ف ي� عضويتهــم
ث
نز
توافــر
ي
معايــر الكفــاءة وال�اهــة فواالســتقاللية ،ينتخبهــم مجلــس االتحــاد بأغلبيــة ال تقــل عــن ثلــ ي
والتعيــ�.ن
أعضائــه ،ويراعــى تمثيــل المــرأة ي� عضويتهــا ,وينظــم القانــون اجــراءات االنتخــاب
ي
مادة ( )284تنشــأ الهيئــات المســتقلة والمجالــس المتخصصــة بقانــون اتحــادي ،يحــدد مهامهــا ونظــام عملهــا،
وضمانــات اســتقاللها ،والحمايــة الالزمــة ألعضائهــا وأوضاعهــم الوظيفيــة ،بمــا يكفــل حيادهــم
واســتقاللهم.
مادة ( )285تقــدم الهيئــات المســتقلة تقاريــر دوريــة لــكل مــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد
القاليــم ،بحســب أ
القاليــم ،وحكومــات أ
الت�يعيــة ف� أ
والمجالــس ش
الحــوال.
ي
مادة ( )286للهيئــات المســتقلة والمجالــس المتخصصــة تقديــم ت
ين
القوانــ�
المق�حــات وابــداء الــرأي ف ي� مشــاريع
واللوائــح المتعلقــة بنشــاطها.
مادة ( )287تــري أ
الحــكام العامــة الــواردة ف ي� هــذا البــاب عــى الهيئــات المســتقلة المذكــورة ف ي� أبــواب أخــرى مــن
هــذا الدســتور.
مادة ( )288لالتحاد أ
والقاليم إنشاء هيئات مستقلة ومجالس متخصصة ،بقانون وفقاً الختصاصات كل منهما.
هيئة االنتخابات واالستفتاء:
مادة ( )289الهيئــة المســتقلة لالنتخابــات واالســتفتاء هيئــة وطنيــة تختــص بــإدارة وتنظيــم االســتفتاءات واالنتخابــات
ف
ف
وال ش�اف عليهــا ومراقبتهــا وإعــان نتائجهــا،
العامــة ي� الجمهوريــة ،والدعــوة إليهــا ي� مواعيدهــا المحــددة إ
أ
أ
وتختــص بتلقــي إخطــارات إنشــاء الحـزاب ونتائــج انتخابــات هيئاتهــا .ويكــون للهيئــة فــروع ف ي� القاليــم،
معايــر دقيقــة ف� الكفــاءة ن ز
وال�اهــة
وأمانــة عامــة تعمــل تحــت شإ�افهــا ،يتــم اختيــار موظفيهــا وفــق
ي
ي
واالســتقاللية والحياديــة ،والتمثيــل المتناســب أ
للقاليــم.

:ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس

ن
المجلس
الوط� للإعالم:
ي
ن
التعبــر،
للعــام هيئــة مســتقلة ،يعمــل عــى تعزيــز مبــادئ الديموقراطيــة وحريــة
مادة ( )290المجلــس
الوطــ� إ
ي
ي
ف
ال ش�اف عــى أداء
ويتــوىل
والوطنيــة،
الدينيــة
والقيــم
،
والثقــا�
الفكــري
والتنــوع
نســان،
ال
إ
وحقــوق إ
ي
ن
وتعيــ� قياداتهــا عــى مســتوى
العالميــة المملوكــة للدولــة وضمــان حياديتهــا واســتقاللها
المؤسســات إ
ي
أ
ش
للقليــم.
العالميــة المملوكــة إ
ال�اف عــى المؤسســات إ
االتحــاد ،وللقاليــم إنشــاء مجالــس تتــوىل مهمــة إ
هيئة الخدمة المدنية:
الدارة العامــة ،والرقابــة عــى
مادة ( )291الهيئــة المســتقلة للخدمــة المدنيــة هيئــة اتحاديــة ،تتــوىل تقييــم أداء أجهــزة إ
تطبيــق معايــر الحكــم الرشــيد ،وتنشــأ هيئــات مماثلــة ف� أ
القاليــم.
ي
ي
هيئة مكافحة الفساد:
مادة ( )292هيئــة مكافحــة الفســاد هيئــة وطنيــة مســتقلة ،تعمــل عــى مكافحــة الفســاد بــكل صــوره واســتغالل الســلطة
وتعزيــز قيــم الشــفافية ن ز
وال�اهــة والحكــم الرشــيد ،ويحــدد القانــون كيفيــة تشــكيلها وســلطاتها وصالحياتهــا
ف
ش
و�وط العضويــة فيهــا وحقــوق وواجبــات أعضائهــا ،ولهــا إنشــاء فــروع ي� االقاليــم.
النسان:
هيئة حقوق إ
النســان ،هيئــة وطنيــة مســتقلة ،تُعـ نـى بحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة ،وذلــك مــن خــال
مادة ( )293هيئــة حقــوق إ
ـ�:
مــا يـ ي
ف
ف
النســان ي� المؤسســات العامــة والخاصــة ي� الدولــة ،المنصــوص عليهــا
1.1مراقبــة مــدى احـ تـرام حقــوق إ
ف
ت
ن
ـ� صادقــت عليهــا الدولــة.
ي� الدســتور والقوانـ يـ� والمعاهــدات واالتفاقيــات الـ ي
2.2رصــد كل انتهــاكات حقــوق النســان وحرياتــه ،وتلقــي الشــكاوى مــن أ
الفـراد والجماعــات والمنظمــات،
إ
والتحقــق منهــا وإحالتهــا إىل الجهــات المختصــة والقضــاء.
3.3تقديم المساعدة القانونية والقضائية لكل من انتهكت حقوقهم.
النســان ف ي� المجتمــع ،ولــدى أجهــزة ومؤسســات الدولــة ،المعنيــة بصــورة
4.4تعزيــز ونـ شـر ثقافــة حقــوق إ
ـا�ة أ
ف
وبالخــص جهــاز ش
مبـ ش
ال�طــة ومصلحــة الســجون وإدارات خدمــة الجمهــور ي� كل المؤسســات.
5.5أي اختصاصات وسلطات أخرى ينص عليها القانون.
و للهيئة انشاء فروع ف ي� االقاليم.
هيئة الرقابة والمحاسبة:
مادة ( )294هيئة الرقابة والمحاسبة ،هيئة مستقلة وطنية ،تختص آ
بال ت ي�:
والدارة الماليــة لجميــع مؤسســات وهيئــات الدولــة وأجهزتهــا
1.1مراجعــة الحســابات والبيانــات الماليــة إ
عــى مختلــف مســتويات الحكــم ،وتقديــم تقاريــر عنهــا.
2.2تحقيق رقابة فعالة عىل أ
الموال العامة والتأكد من حسن إدارتها بكفاءة وفعالية.
3.3المســاهمة ف ي� تطويــر أداء االجهــزة والمؤسســات الخاضعــة لرقابــة الجهــاز ف ي� المجــاالت الماليــة
والداريــة.
إ
4.4أي إختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
ف
ينظم القانون الرقابة عىل المساهمات التجارية للدولة ي� مختلف القطاعات.
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الفتاء:
هيئة إ
الفتــاء ،هيئــة وطنيــة مســتقلة تتــوىل الفتــوى ش
ال�عيــة ،فيمــا يعــرض عليهــا مــن المســائل ،بمــا
مادة ( )295هيئــة إ
أ
ف
ش
الفتــاء فــروع ي� القاليــم.
لهيئــة
ويكــون
ســامية,
ال
يعــة
ال�
مقاصــد
يحقــق
إ
إ
ال�يعــة يمثلــون مختلــف المذاهــب الفقهيــة ،عــى أن تسـ ي ن
الفتــاء مــن علمــاء ش
ـتع� ف ي� أداء
مادة ( )296تشــكل هيئــة إ
ف
ن
النســانية والتطبيقيــة.
مهامهــا بكبــار المتخصصـ يـ� ي� العلــوم إ
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ش
مادة ( )297ينشــأ «مجمــع البحــوث ش
ويبــا� نشــاطه
الخــرة واالختصــاص ،ويتبــع الهيئــة،
ال�عيــة» مــن أهــل
ب
واختصاصاتــه لتحقيــق أهــداف الهيئــة ومنهــا:
ف
السالمية.
1.1البحث العميق ي� الفروع والدراسات إ
السالمية وتعزيز قيم التسامح والوسطية واالعتدال.
2.2تجديد الفكر والثقافة إ
ن
المجلس
الوط� للتعليم والبحث العلمي:
ي
ن
الوطــ� للتعليــم والبحــث العلمــي ،هيئــة وطنيــة مســتقلة يتــوىل رســم السياســات العامــة
مادة ( )298المجلــس
ي
ف
ن
ن
المهــ� ،والبحــث العلمــي ،ي� كل
الفــ� والتدريــب
للتعليــم العــام ،والتعليــم الجامعــي ،والتعليــم
ي
ي
المراحــل ،وفقــاً
لمعايــر الجــودة العالميــة.
ي
مادة ( )299يتوىل المجلس المهام آ
التية- :
1.1وضــع أهــداف محــددة وواضحــة للتعليــم والبحــث العلمــي ،وربطهــا باحتياجــات المجتمــع ،بمــا
يخــدم التنميــة الشــاملة والمســتدامة.
2.2وضــع معايـ يـر جــودة ألداء المؤسســات التعليميــة المختلفــة ،ومعايـ يـر جــودة لمخرجــات التعليــم
وال ش�اف عــى تطبيــق هــذه المعايـ يـر.
فيهــا ،والمراقبــة إ
أ
ف
ن
ـ� للشــهادات العلميــة والكاديميــة ي� التخصصــات المختلفــة ،يتضمــن المــواد
3.3إعــداد نظــام وطـ ي
وال�امــج العلميــة المعياريــة الــذي ينبغــي تجاوزهــا للحصــول عــى هــذه الشــهادات.
ب
معاي� وطنية العتماد ومعادلة الشهادات العلمية واالكاديمية الصادرة خارج الدولة.
4.4وضع ي
ن
ش
5.5وضــع معايـ يـر و�وط لتعيـ يـ� رؤســاء الجامعــات والمؤسســات التعليميــة والمراكــز البحثيــة ،تضمــن
شــغل هــذه المناصــب مــن ذوي الكفــاءة والخـ بـرة.
ف
ن
ت
المــد� ي� تنفيــذ السياســة
الــ� تتيــح مشــاركة فاعلــة للقطــاع الخــاص والمجتمــع
ي
6.6وضــع النظــم أ ي
التعليمــة وفــق الهــداف المحــددة.
أ
ف
7.7المراجعــة المســتمرة للمناهــج الدراســية ي� كل مراحــل التعليــم ،وتقييــم مــدى تحقيقهــا للهــداف
المرجــوة منهــا ،ف ي� نطــاق المرحلــة الدراســية المحــددة.
8.8وضــع االسـ تـراتيجية الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي ،تشــمل تحديــد أولوياتــه ،وكيفيــة تمويلــه،
وســبل تشــجيعه ،والخطــوات العمليــة لتحقيــق ذلــك ،ودور القطــاع الخــاص ف ي� هــذا الشــأن.
مادة ( )300يحدد القانون نظام عمل المجلس ،وعالقته أ
بالجهزة التنفيذية ف ي� الدولة.
ديوان المظالم:
مادة ( )301ديــوان المظالــم مكتــب مســتقل ،يتــوىل تلقــي المظالــم والشــكاوى المقدمــة مــن أي فــرد أو جماعــة
أو منظمــة ف ي� أي ق ـرار أو عمــل أو امتنــاع عــن عمــل مــن قبــل أي ســلطة مــن ســلطات الدولــة ،والنظــر
فيهــا والتوجيــه بشــأنها للجهــات المعنيــة ،وتنشــأ ف� أ
القاليــم مكاتــب مماثلــة ,وينظــم القانــون تشــكيله
ي
واختصاصاتــه.
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مادة ( )302دون المســاس باســتقالل القضــاء ،عــى كل أجهــزة الدولــة الــرد عــى أي استفســارات مــن قبــل ديــوان
المظالــم ،والتعــاون الكامــل ف ي� أي تحقيــق يجريــه.
ئ
ن
ت
ـ� يــرى ض�ورة اتخــاذ إج ـراءات قضائيــة
ـو� والقضـ ي
مادة ( )303للديــوان تقديــم العــون القانـ ي
ـا� بشــأن الشــكاوى الـ ي
بشــأنها.
المجلس أ
العىل للشباب:
العىل للشباب مجلس متخصص مستقل ،يتوىل المهام آ
مادة ( )304المجلس أ
التية:
ن
ـ� قــادر وفاعــل ومشــارك ف ي� بنــاء وتنميــة
1.1اقـ تـراح
سياســات وطنيــة للشــباب ،تهــدف إىل بنــاء جيــل يمـ ي
المجتمــع ،ف ي� كافــة المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والرياضيــة.
2.2التشــاور والتنســيق مع السلطة التنفيذية لتطوير وتمويل وتنفيذ برامج مرحلية خاصة بالشباب.
ف
وال�امــج ذات العالقــة ورفــع
3.3يقــوم المجلــس بمتابعــة الســلطة التنفيذيــة ي� تنفيــذ االسـ تـراتيجيات ب
تقاريــر عنهــا بشــكل دوري.
4.4يعمــل المجلــس أ
العــى للشــباب عــى تفعيــل مشــاركة الشــباب ف� الحيــاة السياســية .وتنشــأ �ف
ي
ي
أ
القاليــم مجالــس مماثلــة.
الهيئة الوطنية للمرأة:
مادة ( )305تتــوىل الهيئــة الوطنيــة للم ـرأة المشــاركة ف ي� اقـ تـراح السياســات العامــة ،للنهــوض بأوضــاع الم ـرأة وتعزيــز
مشــاركتها الفاعلــة ف� المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وحمايــة حقوقهــا دون ي ز
تميــ�،
ي
ومتابعــة تنفيذهــا ،أ
وللقاليــم إنشــاء هيئــات مماثلــة.
هيئة الزكاة:
ين
المواطنــ� ،ويحــدد القانــون
مادة ( )306هيئــة الــزكاة ،هيئــة مســتقلة إقليميــة ،تعمــل عــل تحصيــل الــزكاة مــن
مصارفهــا وفقــاً ش
الســامية.
لل�يعــة إ
هيئة أ
الوقاف:
الوقــاف ،هيئــة مســتقلة إقليميــة ،تعمــل عــى حــر أمــوال أ
مادة ( )307هيئــة أ
الوقــاف العامــة والمحافظــة عليهــا
وعــى أعيانهــا ووصاياهــا الموقوفــة ،وإدارة مواردهــا وعائداتهــا ورصفهــا ف ي� مصارفهــا الخاصــة بمــا يحقــق
وصايــا الواقفـ ي ن
والســهام ف ي� التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وفقـاً ألحــكام ش
الســامية ،وبمــا
ال�يعــة إ
ـ� إ
يخــدم المجتمعــات المحليــة.

الفصل السادس :القوات المسلحة ش
وال�طة والمخابرات العامة
مبادئ عامة:
مادة ( )308تمــارس القــوات المســلحة ش
وال�طــة والمخابــرات العامــة مهامهــا وفقــاً ألحــكام الدســتور والقانــون،
النســان.
ومبــادئ حقــوق وحريــات إ
ـز� لمنتسـ بـ� القــوات المســلحة ش
وال�طــة والمخابـرات العامــة ،ويحظــر عــى
مادة ( )309يحظــر ممارســة العمــل الحـ ب ي
ي
أ
ف
ـياس ي� القــوات المســلحة والمــن
ـياس أو تنظيــم أو جماعــة سياســية ممارســة نشــاطه السـ ي
أي حــزب سـ ي
تســخ�ها لصالــح حــزب أو جماعــة أو فــرد .ويحــدد القانــون العقوبــات
والمخابــرات العامــة ،ويحظــر
ي
ت
الم�تبــة عــى مخالفــة ذلــك.
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وال�طــة والمخابـرات العامــة وفــق عقيــدة تكــرس قيــم االنتمــاء الوطـ نـ� ،ت
مادة ( )310تبـ نـى القــوات المســلحة ش
واح�ام
ي
النســان ،ووضــوح مهامهــا.
حقــوق إ
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وال�طــة والمخابـرات العامــة عــى أســس ش
مادة ( )311تتشــكل القــوات المســلحة ش
ال�اكــة الوطنيــة والمعايـ يـر المهنيــة
أ
مــن كافــة أ
ف
القاليــم والواليــات ،وتمثــل القاليــم ي� قيادتهــا تمثي ـا ً عــادالً ،وينظــم القانــون ذلــك.
مادة ( )312تخضــع القــوات المســلحة ش
وال�طــة والمخابـرات العامــة لمبــادئ الحكــم الرشــيد ،بمــا ف ي� ذلــك المســاءلة
والشــفافية ،والرقابــة الماليــة ،ويخضــع قــادة القــوات المســلحة ش
للق ـرار
وال�طــة والمخاب ـرات العامــة إ
بالذمــة الماليــة بموجــب القانــون.
مادة ( )313ينظــم القانــون ،وفــق معايـ يـر مهنيــة خالصــة ،ش�وط الخدمــة ت
وال�قيــة والتقاعــد والعقوبــات والجـزاءات
ف ي� القــوات المســلحة ش
وال�طــة والمخاب ـرات العامــة.
مادة ( )314تمكـ ي ن
ـ� وتوســيع مشــاركة المـرأة مــن العمــل ف ي� مجــاالت القــوات المســلحة ش
وال�طــة والمخابـرات العامــة
وينظــم ذلــك بقانــون.
ـول أي مــن أقــارب وأصهــار رئيــس الجمهوريــة ونائبــه ووزيــري الدفــاع والداخليــة ورئيــس جهــاز
مادة ( )315يحظــر تـ ي
ف
ت
ش
المخابـرات العامــة حــى الدرجــة الرابعــة أي مناصــب قياديــة عليــا ي� الجيــش وال�طــة والمخابـرات مــدة
عملهــم ف ي� تلــك المناصــب.
مادة ( )316للدولــة وحدهــا حــق امتــاك الســاح ،وينظــم القانــون إنتــاج ش
ـت�اد وتصديــر وعبــور المــواد
و�اء واسـ ي
الحربيــة ،وحيــازة وحمــل الســاح.
القوات المسلحة:
يز
وتجه�هــا وتأهيلهــا بمــا تحتاجه
مادة ( )317القــوات المســلحة مؤسســة وطنيــة ملــك الشــعب ،تتــوىل الدولــة إنشــاءها
مــن قــوام وعتــاد وســاح ،وينــاط بهــا حمايــة الجمهوريــة والحفــاظ عــى أمنهــا ووحدتهــا وســامة أراضيهــا
وســيادتها ونظامهــا الجمهــوري.
مادة ( )318يحــدد القانــون الهيــكل التنظيمــي للقــوات المســلحة ،بمــا يشــمل التوصيــف الوظيفــي ،والمهــام والقــوى
ش
والداري.
ـال إ
الب�يــة والماديــة لــكل مكوناتهــا والنظــام المـ ي
مادة ( )319يُحظــر عــى منتسـ بـ� القــوات المســلحة المشــاركة ف� االنتخابــات ,ســواء باالقـ تـراع أو ت
بال�شــح أو القيــام
ي
ي
بحمــات انتخابيــة.
مادة ( )320يحظر عىل القوات المسلحة ممارسة أية أعمال تجارية أو مالية أو اقتصادية.
مادة (	)321ال يجــوز قيــام أي تعــاون عســكري أو ترتيبــات عســكرية مــع أي دولــة ،أو دول أخــرى ،أو منظمــة أو
مجلــ� النــواب واالتحــاد.
منظمــات إقليميــة أو دوليــة إال ّ بموافقــة
ي
المش�يات العسكرية للقواعد المطبقة عىل ت
ت
مش�وات الدولة.
مادة ( )322تخضع

:ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس

ش
ال�طة:
ال�طــة هيئــة مدنيــة نظاميــة ،مهمتهــا وواجبهــا خدمــة الشــعب ،وحفــظ أ
ش
المــن والنظــام العــام،
مادة ()323
ت
ن
النســان ،وصيانــة كرامتــه ،وتنفيــذ
ـوق
ـ
حق
ام
ـر
ـ
واح
،
ـ�
ـ
للمواطن
ـة
ـ
العام
ـكينة
ـ
والس
ـة
ـ
الطمأنين
ـان
ـ
وضم
إ
ي
ين
القوانــ� واللوائــح مــن واجبــات.
أوامــر الســلطة القضائيــة ،وكل مــا تفرضــه عليهــا
مادة ( )324ينشأ بقانون:
1.1جهاز ش
ال�طة االتحادي يتوىل االختصاصات االتية:
.أالجنسية ودخول وإقامة أ
الجانب.
ت
المش�كة.
.بغرفة العمليات والمعلومات
نئ
ال�ية والبحرية والجوية.
.جأمن
الموا� ب
.دإدارة العالقات العامة ش
وال�طة الدولية.
الرهاب والجرائم المنظمة.
.همكافحة إ
.وأي اختصاصات اتحادية أخرى ينص عليها القانون.
2.2جهاز ش�طة ف� كل إقليم يتوىل حفظ أ
المن والنظام العام.
ي
جهاز المخابرات العامة:
مادة ()325

1.1ينشــأ بقانــون جهــاز مخابــرات عامــة ،يتــوىل حمايــة أمــن ومصالــح الجمهوريــة ،ويخضــع لرقابــة
مجلــس االتحــاد وينظــم القانــون تشــكيله واختصاصاتــه.
 2.2ي ن
يع� رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس االتحاد.

المجلس أ
الوط� أ
ن
العىل للدفاع
والمن القومي:
ي

مادة ( )326ينشــأ مجلــس أعــى للدفــاع الوطـ نـ� أ
والمــن القومــي ،يرأســه رئيــس الجمهوريــة ،يختــص بالنظر ف ي� الشــئون
ي
المتعلقــة بأمــن البــاد ،وســامتها ،وحمايتهــا ،كمــا يختــص بإقــرار خطــط مواجهــة حــاالت الكــوارث
الطبيعيــة ،ويحــدد القانــون تشــكيله ومهامــه واختصاصاتــه.
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الباب الرابع:

المحكمة الدستورية

:عبارلا بابلا ةيروتسدلا ةمكحملا

يل:
مادة ( )327المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً ،وتختص بما ي
ين
القوان� واللوائح والقرارات.
1.1الرقابة عىل دستورية
2.2الفصل ف� تنازع االختصاصات ي ن
ب� جهات القضاء.
ي
ـ� قضائيتـ يـ�ن
ـ� ،مــن جهتـ ي ن
ـ� متناقضـ ي ن
ـ� نهائيـ ي ن
3.3الفصــل ف� حــاالت التنــازع الناشــئة عــن صــدور حكمـ ي ن
ي
مختلفتـ ي ن
ـ�.
ين
والقوان� واللوائح والقرارت.
تفس� الدستور
 4.4ي
ف
5.5الفصل � تنازع االختصاص ي ن
ب� مختلف مستويات الحكم.
ي
ـ� المتعلقــة باالنتخابــات وبالحقــوق والحريــات أ
6.6النظــر ف� مــدى دســتورية مشــاريع القوانـ ي ن
الساســية
ي
للمواطنـ ي ن
ـ� مــن عدمهــا قبــل إصدارهــا وبعــده.
ين
القوان� المتعلقة بشئون المحكمة الدستورية إىل السلطة ش
7.7تقديم ش
الت�يعية.
م�وعات
الجراءات المتبعة ف ي� تعديل الدستور.
8.8الرقابة عىل دستورية إ
أ
دسات� القاليم للدستور االتحادي.
9.9النظر ف ي� مدى موافقة
ي
1010أي إختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور أو قانون اتحادي.
أ
ش
مادة ( )328يحــدد القانــون طــرق ش
والحالــة
و�وط رفــع الدعــاوى
المبــا�ة مــن الشــخاص والهيئــات ،والدفــوع ،إ
ت
الــ� تتبــع أمامهــا.
والتصــدي واالجــراءات ي
مادة ()329

1.1تتشــكل المحكمــة الدســتورية مــن أربعــة عـ شـر عضــواً ،من كبــار القضــاة والمحامـ ي ن
ـ� وأســاتذة القانون
وال�اهــة والخــرة ،يمثلــون مختلــف أ
ف� الجامعــات ،ذوي الكفــاءة ن ز
القاليــم مــع مراعاة تمثيــل المرأة.
ب
ي
أ
آ
 2.2يرشــح رئيــس الجمهوريــة نصــف العــدد ،والنصــف الخــر يرشــحهم المجلــس العــى للقضــاء
ين
ين
المرشــح� لــكل فئــة.
المحاميــ� ،ويحــدد القانــون آليــة اختيــار قائمــة
والجامعــات ونقابــة
ن
3.3يصــدر رئيــس الجمهوريــة قـراراً بتعيـ يـ� قضــاة المحكمــة بعــد موافقــة مجلــس االتحــاد بأغلبيــة ثالثــة
أخمــاس أعضائه.

مادة ( )330مدة عضوية أ
العضاء ش
ع� سنوات ال يجوز تجديدها.
مادة ( )331يتــم تجديــد نصــف أ
العضــاء بعــد مـض ي نصــف الفـ تـرة ،ويحــل محلهــم أعضــاء جــدد لمــدة عـ شـر ســنوات
بنفــس طريقــة التعيـ ي ن
ـ� الســالفة.
مادة ( )332أحــكام وق ـرارات المحكمــة الدســتورية ملزمــة للكافــة ولجميــع ســلطات الدولــة ،ولهــا حجيــة مطلقــة،
وتنـ شـر ف ي� الجريــدة الرســمية وينظــم القانــون مــا تي�تــب عــى الحكــم بعــدم دســتورية نــص شت�يعــي مــن
آثــار.
مادة ( )333يكون مقر المحكمة الدســتورية [  ،] ......ولها أن تعقد جلســاتها خارج مقرها.
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الباب الخامس:

قوائم االختصاصات ش
الت�يعية والتنفيذية

:سماخلا بابلا يذيفنتلاو ةيعيرشتلا تاصاصتخالا مئاوق

الفصل االول :قوائم االختصاصات
مادة ( )334تتمتــع مختلــف مســتويات الحكــم باختصاصــات حرصيــة وأخــرى مشـ تـركة تتــوزع فيمــا بينهــا ،اســتناداً إىل
أ
الحــكام الــواردة ف ي� هــذا البــاب.
مادة ( )335تختص السلطات االتحادية حرصياً باالختصاصات آ
التية:
والقنصل ،والمعاهدات واالتفاقيات الدولية.
الدبلوماس،
1.1الشئون الخارجية ،والتمثيل
ي
ي
ش
ش
ـر� والمخاب ـرات العامــة وال�طــة
2.2شــئون الدفــاع ،بمــا فيهــا �اء وتملــك االســلحة والتصنيــع الحـ ب ي
االتحاديــة.
3.3العملة ،سك النقود ،السياسة النقدية.
4.4القروض الخارجية.
5.5الجنسية والمواطنة والهجرة ودخول واقامة االجانب.
6.6المواصفات والمقاييس واالوزان والمكاييل.
7.7الجمارك ورسوم التصدير وتنظيم التجارة الخارجية.
ن
ن
الوط� .
السكا�
8.8االحصاءات الوطنية والتعداد
ي
ي
ن
المد� واالرصاد وتنظيم المالحة البحرية.
والط�ان
9.9المالحة الجوية
ي
ي
1010البنية التحتية الوطنية.
ن
وب� االقاليم بما فيها سكك الحديد.
1111طرق النقل الدولية ي
أ
1212الكهرباء الوطنية ,وسياســة الطاقة الوطنية بمختلف مصادرها ,والطاقة الذرية للغراض الســلمية.
والمر� ،وتنظيم الفضاء إ ت ن
ئ
و� .
الذاعي
 1313البث إ
اللك� ي
ي
معاي� تنظيم االتصاالت والبنية التحتية الوطنية لها.
ال�يد و ي
 1414ب
1515الملكية الفكرية.
أ
1616سياسة وتنظيم المصائد الوطنية للسماك.
ئ
الغذا�.
1717السياسة الزراعية الوطنية وضمان االمن
ي
1818السياســة الوطنيــة والمعايـ يـر العامــة للصحــة ،والخدمــات الصحيــة الوطنيــة ،وتنظيــم االدويــة،
والتدخــات االسـ تـراتيجية الوطنيــة باالتفــاق مــع االقاليــم.
1919سياســة التعليــم الوطنيــة ،معايـ يـر الجــودة ،تنظيــم المناهــج ،ش
وال�امــج االسـ تـراتيجية ف ي�
الم�وعــات ب
التعليــم و معايـ يـر معادلــة الشــهادات االكاديميــة وسياســة ومعايـ يـر البحــث العلمــي.
والتغ� المناخي.
2020السياسة الوطنية لحماية البيئة
ي
ش
لتوف� مياه ال�ب والسياسة المائية الوطنية.
2121السياسة الوطنية ي
آ
ن
2222السياسة الوطنية للثقافة ت
الوط� والمكتبات والمتاحف والثار ومواقعها.
وال�اث
ي
ين
القوانــ� العامــة االساســية الموضوعيــة واالجرائيــة والتنظيميــة ف ي� المجــاالت المدنيــة والجزائيــة
2323
ن
والشــخصية والتجاريــة واالقتصاديــة والماليــة ,والقوانـ يـ� المتعلقــة بممارســة االختصاصــات الحرصيــة
لالتحــاد.
2424أي اختصاصات أخرى نص عليها الدستور.
المش�كة آ
ت
التية:
القليم االختصاصات
مادة ( )336تمارس ســلطات االتحاد وسلطات إ
1.1شئون الشباب.
2.2شئون المرأة.
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3.3الرياضة.
4.4السياسة السكانية.
5.5الرعاية والضمان االجتماعي.
6.6الخدمة المدنية.
7.7إنشاء مدن االمتيازات الخاصة.
8.8مواجهة الكوارث.
9.9مصبات سيول االمطار والمحافظة عليها واستغاللها وبناء السدود.
1010البحث العلمي.
1111سياسة المحميات الطبيعية.
1212أي اختصاصات اخرى بموجب احكام هذا الدستور.
مادة ( )337تختص سلطات القليم حرصياً باالختصاصات آ
التية:
إ
ف
القليم.
1.1تعزيز التنمية االقتصادية ي� إ
2.2عقد اتفاقيات ف ي� مجال التجارة واالستثمار.
للقليم.
3.3البنية التحتية إ
ض
ا� والعقارات.
4.4االر ي
5.5الصيد البحري باستثناء المهام المذكورة ف ي� القائمة االتحادية.
6.6السياسة والخدمات الصحية.
7.7السياسة التعليمية وخدمات التعليم والتدريب.
8.8الزراعة.
9.9تنظيم استغالل واستخدام المياه.
1010سياسات وبرامج ومشاريع ادارة البيئة والحفاظ عليها.
1111السياحة.
ف
القليم.
1212الطرق والنقل ي� نطاق إ
 1313ن ئ
الموا� والمطارات.
القليم.
 1414ش�طة إ
1515الزكاة واالوقاف.
1616خدمات االتصاالت.
أ
1717الثقافة وتنظيم المكتبات والمتاحف والمواقع الثرية.
القليمية.
 1818االحصاءات والمسوح إ
 1919ش
الت�يعات ف ي� مجال اختصاصاته.
2020المحميات الطبيعية.
2121أي اختصاصات اخرى بموجب احكام هذا الدستور.
مادة ( )338االختصاصات الحرصية للوالية والمحليات:
ض
�ض
ا�.
1.1تخطيط المدن والتنمية الح ية واالسكان واستخدام االر ي
2.2المرافق العامة ومنها المياه والرصف الصحي والغاز والكهرباء.

:سماخلا بابلا يذيفنتلاو ةيعيرشتلا تاصاصتخالا مئاوق

3.3الحدائق ومرافق ت
ال�فيه والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف.
ن
المد� .
4.4الدفاع
ي
 5.5ش
ال�طة المحلية.
6.6الطرق والجسور المحلية.
7.7تنظيم االسواق وتراخيص االعمال والتجارة.
8.8بناء المدارس ومنح رخص التعليم الخاص.
ف
9.9الرعاية الصحية االساسية وتقديم الخدمات الصحية ي� المدن واالرياف.
والصغ�ة.
1010المشاريع المتوسطة
ي
ين
المسن� وااليتام.
1111الحضانات ودور رعاية
1212تنظيم المرور ومواقف السيارات.
1313النقل ف� المدن أ
والرياف.
ي
ارع�.ن
الخ�ية وجمعية الصيادين والمز ي
1414الجمعيات التعاونية والمؤسسات ي
1515السياحة المحلية.
1616التخلص آ
المن من النفايات ومعالجتها واستغاللها.
1717التنمية الزراعية المحلية والمحافظة عىل ث
ال�وة السمكية واستغاللها.
1818االشغال العامة المحلية.
1919تنظيم البناء.
 2020ش
الت�يعات ف ي� مجال اختصاصاتها.
2121أي اختصاصات اخرى بموجب احكام هذا الدستور.
ت
مادة ( )339ف ي� مجــال االختصاصــات ش
المعايــر
المشــركة يقتــر دور ســلطات االتحــاد عــى وضــع
الت�يعيــة
ي
القليــم كامــل الصالحيــات عنــد عــدم
والسياســات العامــة لضمــان مســتوى الخدمــات ،وتمــارس ســلطة إ
وجــود قانــون اتحــادي.
ف
ت
ـ� تتمتــع فيهــا الســلطات االتحاديــة باالختصــاص الحــري لوضع السياســات بشــأن مســألة
مادة ( )340ي� الحــاالت الـ ي
مــا ،يقتــر اختصاصهــا عــى وضــع السياســات ال�ض وريــة لضمــان التنفيــذ الســليم لهــذا الدســتور،
واعتمــاد معايـ يـر موحــدة للخدمــات عــى مســتوى االتحــاد ،وتحقيــق تنميــة اقتصاديــة شــاملة ،والحفــاظ
عــى الصحــة العامــة أو أ
المــن القومــي.
غــر المســندة إىل أي مســتوى مــن مســتويات الحكــم تكــون مــن صالحيــات ســلطات
مادة ( )341االختصاصــات ي
القليــم.
إ
مادة ( )342عند تعارض قانون إقليمي مع قانون اتحادي ترسي أحكام القانون االتحادي ف ي� ذات المجال.
مادة ( )343لــكل ســلطة ف ي� أي مســتوى مــن مســتويات الحكــم تفويــض بعــض مــن اختصاصاتهــا إىل أي مســتوى اخــر
ف
ت
ش
و� كل االحــوال ال يجــوز ألي ســلطة اصــدار تفويــض عــام
ـ� يتــم تفويضهــا ,ي
بــرط موافقــة الســلطة الـ ي
بكافــة اختصاصاتهــا.
ي ت
ال� تقرها ش
الت�يعات االتحادية ملزمة لمستويات الحكم كافة.
مادة ( )344تكون السياسات
والمعاي� ي
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ن
الثا� :العالقة ي ن
ب� السلطات
الفصل ي
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مادة ( )345تعمــل كل ســلطات الدولــة وأجهزتهــا ومؤسســاتها ف� االتحــاد أ
والقاليــم والواليــات والمديريــات ،وفقــاً
ي
للمبــادئ آ
التيــة:
1.1المحافظــة عــى مصالــح الشــعب ووحــدة اليمــن وســامته واســتقالله وســيادته ونظامــه الجمهــوري
الديمقراطــي االتحــادي.
 2.2ت ز
االل�ام بالصالحيات والمهام الدستورية والقانونية ،وعدم تجاوزها.
3.3التعاون والتشاور والتنسيق الدائم فيما بينها ،وتعزيز الثقة المتبادلة.
مادة (	)346ال يجــوز للحكومــة االتحاديــة التدخــل ف� صالحيــات واختصاصــات حكومــات أ
القاليــم والواليــات إال
ي
و� الحــاالت االســتثنائية آ
ف
ض
التيــة-:
للــرورة ي
1.1للحفاظ عىل أمن المجتمع.
2.2لضمان المعاي� أ
ت
الساسية المش�كة للدولة.
ي
3.3لحماية إقليم من تدخل اقليم آخر.
مادة ( )347يتطلــب تدخــل حكومــة االتحــاد ف ي� الحــاالت المبينــة ف ي� المــادة ( )346موافقــة مجلــس االتحاد بعد التشــاور
ف
ن
مــع السـ ي ن
ـلطت� ش
ـ� ،وينظــم ذلــك بقانــون اتحــادي.
الت�يعيــة والتنفيذيــة ي� إ
القليــم المعـ ي
مادة ( )348يحــدد قانــون اتحــادي القواعــد المنظمــة للعالقــة ي ن
بــ� مســتويات الحكــم المختلفــة ،وكيفيــة تســوية
ت
الــ� قــد تنشــأ فيمــا بينهــا.
الخالفــات ي

الباب السادس:

الدارة العامة
إ

:سداسلا بابلا ةماعلا ةرادإلا

ف
ف
و� كل مســتوى مــن مســتويات الحكــم ،للقيــم
مادة ( )349تخضــع إ
الدارة العامــة ي� جميــع مؤسســات الدولــة ي
الديموقراطيــة ومبــادئ الحكــم الرشــيد وتشــمل:
معاي� الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
 1.1ي
أ
معاي� المهنية ن ز
وال�اهة والمانة واالستقامة.
 2.2ي
ف
ن
 3.3شإ�اك المواطنـ يـ� ي� عمليــة صنــع السياســات والق ـرار ،مــن خــال الشــفافية والمشــاورات والتقاريــر
المنتظمــة.
ف
ن
ن
المواطنــ� نســا ًء ورجــاال ً ي� فــرص الحصــول عــى الوظيفــة العامــة وبمــا يكفــل
بــ�
ي
4.4المســاواة ي
اســتيعاب فئــات ومكونــات المجتمــع.
5.5التوظيــف ت
ومعايــر واضحــة وموضوعيــة وبحياديــة ,وخلــق فــرص
وال�قيــة مــن خــال إجــراءات
ي
متســاوية ومنافســة عادلــة.
6.6االستخدام الكفء والفاعل واالقتصادي للموارد العامة.
الب�ية والتطوير ن
الدارة الجيدة للموارد ش
المه� .
 7.7إ
ي
ين
للمواطن� بصورة مستمرة وفعالة ورسيعة ومنصفة وملبية الحتياجاتهم.
توف� الخدمات
 8.8ي
ـ� أو
ـول وظيفــة عامــة بســبب االنتمــاء الفكــري والحـ ب ي
9.9عــدم حرمــان أي مواطــن مــن تـ ي
ـز� أو المذهـ ب ي
المناطقــي.
االل�ام آ
الدارة العامة يتوجب ت ز
بال ت ي�- :
مادة ( )350لتعزيز كفاءة إ
أ
أ
1.1حيادية الوظيفة العامة وحظر استخدامها لهداف حزبية أو فئوية او لغراض خاصة.
ف
الدارة العامة.
2.2حظر االزدواج الوظيفي ي� المناصب ووظائف إ
ف
و� جميع مستويات الحكم للرقابة والتقييم والمساءلة.
3.3خضوع جميع المؤسسات العامة ي
ف
و� كل مستويات الحكم.
4.4اعتماد نظام التوصيف الوظيفي لكافة وظائف إ
الدارة العامة للدولة ي
ين
مادة ( )351يتوجــب عــى الموظــف العــام ت ز
والقوانــ� النافــذة وتنفيــذ القــرارات ,وأداء
االلــ�ام بأحــكام الدســتور
ب�اهــة ,وحفــظ أ
العمــل ن ز
المــوال العامــة والخاصــة.
مادة ( )352يخضــع شــاغلو الوظيفــة العامــة لمبــادئ الحكــم الرشــيد ،ويحظــر منحهــم الحصانــة مــن المســاءلة
والمحاســبة ف� قضايــا أ
المــوال العامــة.
ي
مادة ( )353يقدم شاغلو المناصب العليا ف ي� االدارة العامة إقراراً بالذمة المالية وفقاً لما يحدده القانون.
ـاغل المناصــب العليــا مزاولــة أي عمــل مــن االعمــال التجاريــة أو
مادة ( )354يحظــر عــى رئيــس الجمهوريــة ونائبــه وشـ ي
ت
أي مهنــة حــرة ,كمــا يحظــر عــى كل منهــم بالــذات أو بالوســاطة ان يشــرى أو يســتأجر شــيئاً مــن امــوال
الدولــة أو مــن أي مــن اشــخاص القانــون العــام ,أو أن يبيعهــا أو يؤجرهــا شــيئاً مــن أموالــه أو يقايضهــا
عليــه .ويقــع باطـا ً أي تــرف مــن هــذه الترصفــات.
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الباب السابع:

المالية العامة

:عباسلا بابلا ةماعلا ةيلاملا

مبادئ عامة:
السس آ
مادة ( )355تقوم المالية العامة للدولة عىل أ
التية:
المال للدولة كوحدة واحدة
1.1عمل النظام ي
2.2اتسام المالية العامة بالشفافية والمساءلة.
اليرادات الوطنية بشكل عادل ومنصف ي ن
ب� مستويات الحكم.
3.3تقاسم إ
وفعــال ،ويعــزز كفــاءة
4.4إعــداد الموازنــات الحكوميــة بمــا يكفــل وصــول الخدمــات بشــكل عــادل ّ
ن
الوطــ� .
االقتصــاد
ي
أ
5.5ترشيد استخدام الموارد العامة بما يحقق تنمية مستدامة ويحفظ حقوق الجيال.
6.6تمكـ ي ن
ـ� مســتويات الحكــم المختلفــة مــن تحقيــق االســتقاللية والعدالــة ف ي� تحصيــل وإدارة وإنفــاق
مواردهــا الماليــة.
7.7وضوح وعلنية وانتظام التقارير المالية وإتاحتها للجمهور.
ن
الصندوق
الوط� للإيرادات:
ي
مادة ()356

ن
يل:
وط� إ
لليرادات تودع فيه كافة إ
اليرادات الوطنية ،وتشمل ما ي
1.1يُنشأ صندوق ي
.أال�ض ائب والجمارك والرسوم المفروضة بموجب قانون اتحادي.
وال�وات الطبيعية أ
.بعائدات مبيعات النفط والغاز ث
الخرى.
.جعائدات الممتلكات العامة االتحادية أو أي أصول اتحادية أخرى.
ت
ال� تحصل عليها الحكومة االتحادية.
.دالغرامات والجزاءات والتعويضات ي
.هالتحويالت من الهيئات والمؤسسات العامة االتحادية
.و أ
الرباح والفوائد من المشاريع المملوكة للحكومة االتحادية أو المساهمة فيها.
.زقروض الحكومة االتحادية.
.حأي أموال أخرى تحصل عليها الحكومة االتحادية من أي مصدر كان.
أ
ن
اليرادات.
اليرادات
الوط� بموجب قانون تقسيم إ
2.2تسحب الموال من صندوق إ
ي

اليرادات الوطنية:
قانون تقسيم إ
مادة ()357

اليــرادات الوطنيــة المقــدرة ســنوياً بموجــب قانــون تقســيم االيــرادات عــى الحكومــات
1.1تقســم إ
آ
ت
للمعايــر التيــة:
ومدينــ� صنعــاء وعــدن وفقــا
والقليميــة والواليــات والمديريــات
االتحاديــة إ
ي
ي
لليرادات الوطنية ي ن
ب� مستويات الحكم.
.أالتقسيم العادل والمنصف إ
.بالمصلحة الوطنية
ن
الوط� وأي ت ز
ال�امات وطنية أخرى.
.جمواجهة الدين
ي
ت
ومدينــ�
والقليميــة والواليــات والمديريــات
.دمســئوليات واحتياجــات الحكومــات االتحاديــة إ
ي
صنعــاء وعــدن ت
معايــر موضوعيــة.
والــ� يتــم تحديدهــا بموجــب
ي
ي
.هالقدرات المالية لحكومات أ
القاليم والواليات والمديريات.
ن أ
ف
و� إطــار كل إقليــم والواليــات والمديريــات بهــدف
.و تقليــص التفــاوت االقتصــادي بـ يـ� القاليــم ي
خلق فــرص متســاوية.
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.زمســئوليات أ
القاليــم والواليــات والمديريــات المنتجــة لدعــم التنميــة االقتصاديــة وبصفــة
خاصــة مســئوليات اســتغالل واســتخراج المــوارد الطبيعيــة.
ال�امات أ
ين
.ح ت ز
القوان� االتحادية.
القاليم والواليات والمديريات بموجب
ف
اليرادات.
.طتحقيق االستقرار وقابلية التنبؤ ي� تخصيص الحصص من إ
النسانية أو يغ�ها من االحتياجات المؤقتة.
.يالمرونة لالستجابة لحاالت الطوارئ إ
أ
.كحصص عائدات الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز وفقاً لحكام القانون.
يل:
2.2يتضمن قانون تقسيم االيرادات ما ي
أ
لــكل مــن حكومــات االتحــاد والقاليــم والواليــات والمديريــات
.أتحديــد الحصــص العادلــة ِ
ت
ومدينــ� صنعــاء وعــدن
ي
.بتحديد الحصة العادلة لكل إقليم من حصة أ
القاليم.
.جتحديد الحصة العادلة لكل والية من حصة الواليات.
.دتحديد الحصة العادلة لكل مديرية من حصة المديريات.
ت
مدين� صنعاء وعدن.
.هتحديد الحصة العادلة لكل من
ي
اليـرادات
اليـرادات جــدول مدفوعــات للتحويــات مــن صنــدوق إ
3.3يجــب أن يتضمــن قانــون تقســيم إ
ـال الجديــد.
الوطنيــة للعــام المـ ي
ف
ف
ن
الوط� ي� نهاية الســنة المالية إىل الســنة المالية التالية.
اليرادات
4.4يرحل أي فائض ي� صندوق إ
ي
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ن
الوط�
اليرادات
مجلس صندوق إ
ي
مادة ()358

ن
الوط� من:
اليرادات
1.1يتكون مجلس صندوق إ
ي
.أوزير المالية االتحادي ،رئيسا للمجلس.
.بوزراء المالية ف ي� االقاليم.
.جممثل واحد يتم اختياره من قبل الواليات والمديريات ف ي� إطار كل إقليم.
ت
مدين� صنعاء وعدن.
.دالمسئول عن المالية ف ي� كل من
ي
2.2يح�ض اجتماعات الصندوق مفوض الصندوق أو من ينوب عنه ومن يرى المجلس حضوره.

اختصاصات مجلس الصندوق:
مادة ( )359يختص مجلس الصندوق آ
بال ت ي�:
1.1الموافقة عىل ش
التفس�ية.
اليرادات الوطنية السنوية ومذكرته
م�وع قانون تقسيم إ
ي
اليـرادات للســلطة ش
الت�يعيــة االتحاديــة مرفــق بــه كافــة الوثائــق ،ف ي�
2.2تقديــم مـ شـرع قانــون تقســيم إ
موعــد أقصــاه شــهران قبــل بدايــة الســنة الماليــة.
أ
اليرادات وإدارته ت
ين
لتحس� الداء.
تداب�
3.3مراقبة حالة صندوق إ
واق�اح ي
4.4تقديــم المشــورة ف� المســائل الماليــة الـ تـ� قــد تؤثــر عــى أ
القاليــم والواليــات والمديريــات ومدينــ�ت
ي
ي
ي
صنعــاء وعــدن عنــد إعــداد القوانـ ي ن
ـ� االتحاديــة واالقـ تـراض وفــرض ال�ض يبــة ف ي� مســتويات الحكــم
المختلفــة.
5.5أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

:عباسلا بابلا ةماعلا ةيلاملا

ن
اليرادات
الوط�:
ادارة صندوق إ
ي

ن
لليـرادات وفقــا آلليــات ش
و�وط اختيــار أعضــاء الهيئات المســتقلة
ـ� إ
مادة ( )360يتــم اختيــار مفــوض الصنــدوق الوطـ ي
ويتــم تعيينــه مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة.
مادة ( )361يتوىل مفوض الصندوق المهام آ
التية:
1.1إدارة الصندوق بطريقة شفافة وفعالة.
اليـرادات الســنوي وتقديمــه لمجلــس الصنــدوق قبــل خمســة أشــهر
2.2إعــداد مـ شـروع قانــون تقســيم إ
ف
مــن بدايــة كل ســنة ماليــة ،مرفقـاً بــه تقريــره حــول تطبيــق المعايـ يـر الــواردة ي� المــادة ( )3مــن هــذا
البــاب ف ي� مـ شـروع القانــون.
 3.3ي ن
اليرادات الوطنية إىل الصندوق وفقا للدســتور والقانون.
تام� تدفق جميع إ
ن
4.4تامـ ي ن
ـ� وفقــا للدســتور أو قانــون تقســيم
ـ� ســامة جميــع التحويــات مــن صنــدوق إ
اليـرادات الوطـ ي
اليرادات.
إ
ن
الوطــ� إىل الســلطة
اليــرادات
5.5تقديــم تقريــر مدقــق حــول البيانــات الماليــة وإدارة صنــدوق إ
ي
ش
الت�يعيــة االتحاديــة خــال ثالثــة أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة.
ش
ـال وإذا تعــذر
مادة ( )362تقــوم الســلطة الت�يعيــة االتحاديــة بإقـرار قانــون تقســيم االيـرادات قبــل بــدء العــام المـ ي
ذلــك يتوجــب العمــل بالقانــون الســابق ش�يطــة خفــض كل تحويــل مــال محــدد ف� الجــدول الزمـ ن
ـ� ف ي�
ي
ي
ي
المدفوعــات بنســبة  5%واعتبــار تلــك التحويــات جــزءاً مــن التحويــات الـ ت
ـ� ســتتم الموافقــة عليهــا ف ي�
ي
ف
الي ـرادات.
وقــت الحــق ي� قانــون تقســيم إ
ض
ال�ائب والرسوم:
مادة ( )363تلـ ت ز
ـ�م الدولــة بتطويــر نظــام ض�يـ بـ� عــادل ومنصــف وفعــال وتحسـ ي ن
ـ� آليــات التحصيــل لمــوارد الدولــة
ي
�ض
ـ�.
ومكافحــة ممارســات الغــش والممارســات المؤديــة لتخفيــض العــبء والتهــرب ال يـ ب ي
مادة ( )364تفرض بقانون اتحادي ال�ض ائب والرسوم آ
التية:
الشخص.
 1.1ض�يبة الدخل
ي
 2.2ض�يبة أرباح ش
ال�كات.
 3.3ض�يبة القيمة المضافة.
4.4الجمارك ض
و�ائب التصدير.
 5.5ض�يبة زيادة رأس المال.
6.6ال�ض ائب والرسوم المتعلقة باستكشاف واستغالل النفط والغاز والمعادن.
7.7أي ض�ائب ورسوم أخرى.
مادة ( )365لــكل مســتوى مــن مســتويات الحكــم فــرض الرســوم والغرامــات ورســوم الخدمــات وفقــاً لمجــاالت
اختصاصــه.
مادة ()366

1.1تفرض بقانون إقليمي ال�ض ائب والرسوم آ
التية:
.أ ض�يبة مبيعات بمعدل مقطوع.
.برسوم فتح أ
العمال التجارية.
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.ج ض�يبة المرتبات واالجور.
.د ض�يبة االستهالك تحصل عند االنتاج.
.هرسوم رخصة القيادة والمركبات.
.و ض�ائب ورسوم استخدام الطرق.
.ز ض�ائب ورسوم السياحة.
.ح ض�ائب ورسوم البيئة.
.ط ض�ائب ورسوم اخرى باستثناء ال�ض ائب المبينة ف ي� المادة السابقة.
2.2يجــوز بقانــون اقليمــي فــرض ض�ائــب ورســوم إضافيــة بنســبة مقطوعــة عــى ال�ض ائــب والرســوم
المفروضــة بقانــون اتحــادي آ
ال ت ي�:
الشخص .
.أ ض�يبة الدخل
ي
.ب ض�يبة الدخل ش
لل�كات.
.ج ض�ائب استكشاف واستغالل النفط والغار والمعادن ف ي� اليابسة.
.دأي ض�ائــب اخــرى أو رســوم مفروضــة بموجــب قانــون اتحــادي باســتثناء ض�يبــة القيمــة
المضافــة والجمــارك وال�ض ائــب والرســوم المتعلقــة باستكشــاف واســتغالل النفــط والغــاز
والمعــادن ف ي� البحــار ،عــى أن ينظــم الحــد االقــى لكافــة ال�ض ائــب والرســوم االضافيــة قانــون
اتحــادي.

74

مادة ()367

1.1لمجلس الوالية فرض ض�يبة عقارية أو أي ض�ائب اخرى بناء عىل قانون اتحادي.
2.2لمجلس الوالية والمديرية فر ض رسوم بناء عىل قانون.

االيرادات االضافية:
مادة ()368

1.1ال يجــوز خصــم اليـرادات الضافيــة الـ تـ� تحصــل عليهــا أ
القاليــم والحكومــات المحليــة مــن حصتهــا
إ
إ
ي
اليـرادات االتحــادي.
اليـرادات الوطنيــة أو مــن أي مبالــغ تخصــص لهــا مــن صنــدوق إ
مــن إ
أ
ن
2.2ال تي�تــب أي الـ ت ز
ـ� أو االتحــادي بتعويــض القاليــم والواليــات
ـ�ام عــى صنــدوق إ
الي ـرادات الوطـ ي
ف
ت
تقص�هــا ي� تحصيــل إيراداتهــا.
ـ� صنعــاء وعــدن حــال ي
والمديريــات ومدينـ ي

القروض:
ت
ش
الــ� يمكــن للحكومــة االتحاديــة بموجبهــا عقــد القــروض وكفالتهــا
مادة ( )369يحــدد قانــون اتحــادي الــروط ي
والجــراءات والضمانــات الحكوميــة الالزمــة.
إ
الــ� يجــوز لحكومــات أ
ت
ت
ش
ومدينــ� صنعــاء وعــدن
القاليــم والواليــات
ي
مادة ( )370ينظــم قانــون اتحــادي الــروط ي
ت
االقــراض بموجبهــا والضمانــات الحكوميــة الــازم توفرهــا.
مادة (	)371ال يجــوز عقــد قــروض إال بمصادقــة مجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد وتصــدر بقانــون يتضمــن مقــدار
واالل�امــات الماليــة ت
القــرض ت ز
الم�تبــة عليــه والغــرض مــن إبــرام عقــد القــرض وفــق دراســة تفصيليــة
وضمانــات وآليــات ســداده.

:عباسلا بابلا ةماعلا ةيلاملا

االدارة المالية:
ين
اتحاديتــ� وصناديــق وخزائــن لحكومــات
مادة ( )372ينشــأ بموجــب قانــون اتحــادي صنــدوق إيــرادات وخزانــة
أ
ت
الي ـرادات الوطنيــة
ـن
ـ
م
ـا
ـ
حصصه
ـا
ـ
فيه
ـودع
ـ� صنعــاء وعــدن تـ
إ
القاليــم والواليــات والمديريــات ومدينـ ي
وإيراداتهــا الذاتيــة .وتتــوىل الخزانــة المعنيــة إدارة الصنــدوق الخــاص بهــا ويبـ ي ن
ـ� القانــون كيفيــة تشــكيلها
واختصاصاتهــا االخــرى ،وال يجــوز ســحب أي مبالــغ ماليــة مــن أي صنــدوق اي ـرادات اال بموجــب قانــون
موازنــة صــادر عــن الســلطة ش
الت�يعيــة المعنيــة.
مادة ( )373ينــص قانــون اتحــادي عــى معايـ يـر وطنيــة وتدابـ يـر تضمــن تحقيــق الشــفافية والمســاءلة ن ز
وال�اهــة واالدارة
أ
ف
ـ�:
الفعالــة للمــوال والمــوارد العامــة مــن قبــل هيئــات ومؤسســات الدولــة ي� كل مســتوى ،وتشــمل مــا يـ ي
1.1الممارسات المحاسبية المعتمدة.
2.2التبويب الموحد للنفقات.
3.3قواعد موحدة للتقارير المالية.
للدارة المالية.
4.4قواعد
ومعاي� موحدة إ
ي
موازنات الحكومة:
مادة ()374

1.1يكــون لــكل مســتوى مــن مســتويات الحكــم موازنــة ســنوية عامــة تقرهــا الســلطة ش
الت�يعيــة المختصة
ف ي� كل مستوى.
ت
ال� تعد فيها موازنات كل مســتوى.
2.2ينظم قانون اتحادي هيكل الموازنة العامة والمواعيد ي
للنفاق.
3.3تتضمن الموازنة العامة تقديرات االيراد والتقديرات التفصيلية إ
4.4ال يجوز أن ينفق أي مبلغ من المال العام إال وفق الموازنات المعتمدة.

ت
المش�يات:
مادة ( )375تلـ ت ز
ـ�م مؤسســات الدولــة ف ي� كافــة المســتويات بإج ـراء العقــود المتعلقــة بالســلع والخدمــات والتــرف
وتنافــ� واقتصــادي وينظــم ذلــك بقانــون.
بالممتلــكات العامــة وفــق نظــام عــادل وشــفاف
ي
البنك المركزي:
مادة ( )376البنــك المركــزي هيئــة وطنيــة مســتقلة ،يتــوىل وضــع وتنفيــذ السياســة النقديــة واالئتمانيــة والمرصفيــة
للدولــة ش
واال�اف عليهــا بهــدف تعزيــز النمــو االقتصــادي المتــوازن والمســتدام ،ويعمــل عــى تحقيــق
ف
ش
ـر�  ,وإصــدار النقــد ,وحيــازة
االســتقرار النقــدي واســتقرار ســعر الــرف ,إ
وال�اف عــى القطــاع المـ ي
وإدارة احتياطياتــه الخارجيــة الرســمية ,وينظــم القانــون االتحــادي اختصاصاتــه االخــرى وتشــكيل مجلــس
ادارتــه.
ن
الوط�
جهاز االيرادات
ي
ن
ـ� يتــوىل ســلطة تحصيــل االي ـرادات الوطنيــة مــن ال�ض ائــب والرســوم ,وينظــم قانــون
مادة ( )377ينشــأ جهــاز وطـ ي
أ
اتحــادي اختصاصاتــه وآليــة عملــه وإدارتــه وتشــكيله بمــا يضمــن التمثيــل العــادل للقاليــم فيــه.
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الباب الثامن:

البيئة والموارد الطبيعية

:نماثلا بابلا ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا

مادة ( )378ينظــم القانــون إدارة وحمايــة واســتغالل واســتثمار المــوارد الطبيعيــة وفقــا لهــذا الدســتور ،ويراعــى
فيهــا الشــفافية والتنافســية وحمايــة البيئــة والميــاه ،والتشــاور مــع المواطنـ ي ن
ـ� ف ي� المجتمعــات المحليــة
وإ�اكهــم ف� تقييــم آ
ش
الثــار البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة الســتغالل واســتثمار المــوارد الطبيعيــة.
ي
ث
ال�وة السمكية:
مادة ( )379تحمي الدولة ث
ال�وة السمكية ،وينظم القانون االتحادي انشطة االصطياد ،بما ف ي� ذلك:
1.1وضــع سياســة عامــة للمــوارد البحريــة والـرث وة الســمكية بمــا يضمــن حمايتهــا ومنــع االصطيــاد الجائــر
وحمايــة حقــوق الصيــد التقليــدي.
معاي� ش
و�وط إصدار تراخيص االصطياد.
2.2تحديد ي
أ
3.3تحديــد آ
الليــات والمســؤوليات ودور كل مــن الواليــات والقاليــم والحكومــة االتحاديــة بشــأن تنظيــم
االصطياد.
مادة ( )380تتوىل الوالية تطوير وإدارة الموارد السمكية ف ي� النطاق الذي يحدده القانون.
المياه:
مادة ()381

ين
ين
للمواطنــ�
وتأمــ� الميــاه
1.1المــوارد المائيــة ملــك عــام للشــعب ,وتتــوىل الدولــة الحفــاظ عليهــا،
للحصــول عــى احتياجاتهــم منهــا بنوعيــة جيــدة وتوزيــع عــادل ،وال يجــوز اخضــاع المــوارد المائيــة
للملكيــة الخاصــة.
أ
2.2يضــع قانــون اتحــادي نظــام متكامــل إلدارة المــوارد المائيــة بمــا يكفــل اســتدامة الحــواض المائيــه
والميــاه الســطحية ومســاقطها وتدفقهــا ووســائل حمايتهــا مــن التلــوث واالعتــداءات عليهــا ،ويحــدد
اختصاصــات أ
القاليــم والواليــات والمــدن والمديريــات ف ي� مجــال إدارة المــوارد المائيــة.
توف� خدمات المياه المحلية وفقا لقانون اتحادي.
3.3تتوىل الواليات والمدن والمديريات مسئولية ي
4.4يعد حفر آ
البار العميقة دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون.

البيئة:
مادة ( )382تحمــي الدولــة البيئــة وتعمــل عــى صــون عنارصهــا ومكوناتهــا مــن التلــوث والتدهــور والمحافظــة عــى
التــوازن الطبيعــي والتنــوع الحيــوي فيهــا بمــا ف ي� ذلــك البيئــة ف ي� البحــار والســواحل والجــزر.
ش
يل-:
مادة ( )383تتضمن الت�يعات االتحادية لحماية البيئية ما ي
1.1المحميــات الطبيعيــة أ
والنــواع النــادرة ،المناطــق الرطبــة ،والطيــور المهاجــرة ,للحفــاظ عــى التنــوع
الحيــوي.
ف
الشـ َـع ُب المرجانيــة
2.2حمايــة الميــاه العذبــة والميــاه الســاحلية والميــاه البحريــة لليمــن ،بمــا ي� ذلــك ُ
أ
والنظمــة البيئيــة للجــزر اليمنيــة خاصــة ف ي� ارخبيــل ســقطرى.
اســت�اد ونقــل وتخزيــن واســتخدام والتخلــص مــن المــواد المشــعة والخطــرة وأي مــواد
3.3تنظيــم ي
اخــرى ضــارة بالبيئــة.
ئ
القليمية والدولية.
والنشاءات متوافق مع
المعاي� إ
بي� للتخطيط إ
ي
4.4وضع قانون ي
ف ض
ا�
مادة ( )384يحظــر ادخــال مخلفــات المــواد الســامة والنوويــة والمشــعة أو تخزينهــا بشــكل دائــم أو مؤقــت ي� أر ي
الجمهوريــة ,وتعــد مخالفــة أحــكام هــذا النــص جريمــة ال تســقط الدعــوى فيهــا بالتقــادم.
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مادة ( )385يحظــر تملــك أو تمليــك شــواطئ البحــار وســواحلها والمحميــات الطبيعيــة ،وينظــم القانــون اســتغاللها
واالنتفــاع بهــا.
مادة ( )386يحــدد القانــون الجهــة المختصــة بحمايــة البيئــة ف ي� الجمهوريــة وصالحياتهــا وطــرق عملهــا والعقوبــات
ت
ال ض�ار بهــا ،وينــص عــى توزيــع المســؤوليات الخاصــة بحمايــة البيئــة والصالحيــات
الم�تبــة عــى إ
الت�يعيــة والتنفيذيــة لذلــك عــى أ
ش
القاليــم والواليــات والمديريــات عــى أن يراعــى مبدأ اســناد المســئولية
ن
أد� مســتوى قــادر عــى ادارتهــا بفاعليــة وكفــاءة.
إىل ي
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ادارة الموارد الطبيعية:
مادة ( )387ينشــأ بقانــون اتحــادي مجلــس وطـ نـ� مســتقل للمــوارد الطبيعيــة يتشــكل مــن ممثلـ ي ن
ـ� للحكومــة االتحاديــة
ي
آ
أ
والقاليــم والواليــات ،ويتــوىل االختصاصــات التيــة- :
1.1رسم السياسة العامة ف ي� مجال استثمار وادارة الموارد الطبيعية.
 2.2ت
ين
اقــراح ش
القوانــ� واللوائــح المتعلقــة بــإدارة المــوارد الطبيعيــة ،ومنهــا النفــط والغــاز
م�وعــات
والمعــادن.
3.3دراســة االثــر االقتصــادي واالجتماعــي والبي ـئ ي الناتــج عــن اســتغالل المــوارد الطبيعيــة وعــى وجــه
خــاص النفــط والغــاز والمعــادن ،وتقديــم ت
مق�حــات لمواجهــة آثارهــا الســلبية.
تمك� الواليات أ
 4.4ي ن
والقاليم المنتجة من ادارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
5.5تقديــم تقاريــر دوريــة عــن نشــاطه إىل مجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد ومجالــس أ
القاليــم
والواليــات.
6.6أي اختصاصات أخرى يحددها القانون.
مادة ( )388تكــون إدارة وتنميــة ومنــح عقــود االستكشــاف والتطويــر مــن مســئولية الواليــات المنتجــة بالتشــارك
مــع الســلطات ف� أ
القاليــم والســلطة االتحاديــة ،ويديــر شــؤون النفــط والغــاز والمعــادن ومنــح عقــود
ي
االستكشــاف والتطويــر هيئــة وطنيــة مســتقلة تمثــل فيهــا الحكومــة االتحاديــة أ
والقاليــم والواليــات ,ويكون
لهــا فــروع ف� أ
القاليــم والواليــات بحســب الحاجــة ,ويحــدد القانــون مســئوليات ودور كل منهــا.
ي
القليم.
مادة ( )389تتوىل الوالية إدارة عقود الخدمات المحلية للنفط والغاز بالتنسيق مع حكومة إ
مادة ( )390يحــدد قانــون اتحــادي معايـ يـر ومعادلــة توزيــع العائــدات والمــوارد الطبيعيــة ومنهــا النفــط والغــاز بمــا
يضمــن:
1.1شفافية وعدالة توزيعها.
أ
2.2مراعاة حاجيات الواليات والقاليم المنتجة.
3.3تخصيص نسبة من العائدات للحكومة االتحادية.

الباب التاسع:

أ
الحكام العامة وأحكام تعديل الدستور

:عساتلا بابلا روتسدلا ليدعت ماكحأو ةماعلا ماكحألا

الفصل االول :االحكام العامة
مادة ( )391تتكــون جمهوريــة اليمــن االتحاديــة مــن ســتة أقاليــم ،أربعــة ف� الشــمال واثنـ ي ن
ـ� ف ي� الجنــوب وهــي أقليــم
ي
ح�ض مــوت ،إقليــم ســبأ ،إقليــم عــدن ،إقليــم الجنــد ،إقليــم آزال ،إقليــم تهامــة عــى النحــو آ
ال ت ي�-:
1.1إقليم ح�ض موت ويتكون من واليات المهرة ،ح�ض موت ،شبوة ،سقطرى.
2.2إقليم سبأ ويتكون من واليات الجوف ،مأرب ،البيضاء.
3.3إقليم عدن ويتكون من واليات عدن ،ي ن
أب� ،لحج ،الضالع.
4.4إقليم الجند ويتكون من واليات تعز ،إب.
5.5إقليم آزال ويتكون من واليات صعدة ،عمران ،صنعاء ،ذمار.
6.6إقليم تهامة ويتكون من واليات الحديدة ،ريمة ،المحويت ،حجة.
مادة ( )392حيث ما ورد لفظ مواطن ف ي� هذا الدســتور فيقصد به كل مواطن ومواطنة.

مادة ( )393الدســتور هــو القانــون أ
الســمى للدولــة وهــو المعـ بـر عــن ارادة الشــعب والملــزم لكافــة اجهــزة الدولــة ف ي�
كل مســتوياتها االتحاديــة والقليميــة ومــا دونهــا أ
وللفـراد ،ويعلــو عــى كافــة القوانـ ي ن
ـ� واللوائــح والقـرارات،
إ
ويعتـ بـر باطــا بطالنــا مطلقــا كل مــا يتعــارض منهــا مــع أحــكام هــذا الدســتور.

تعت� ديباجة الدستور جزءاً ال يتجزأ منه.
مادة ()394
ب
ن
الوط� .
مادة ( )395يحدد القانون علم وشعار الدولة ونشيدها
ي
مادة ( )396يحدد القانون أوسمة الدولة ونياشينها وشاراتها.
ين
القوان� باسم الشعب ش
وتن� ف ي� الجريدة الرسمية.
مادة ( )397تصدر
ن
ـال“ :أقســم بـــالله العظيــم أن أكــون متمســكاً بكتــاب اللــه وســنة رسولـــه،
مادة ( )398صيغــة اليمـ يـ� الدســتورية كالتـ ي
وأن أحـــافظ مخلصــاً عىل االتحاد والنظام الجمهـــوري ،وأن ت ز
أل�م بالدستـــور والقـانـــون ،وأحمي مصالـح
الشعـــب وحقوقه وحـرياتـــه ،وأن أحـافـــظ عىل وحـدة الوطـن واستقاللـــه وسالمـة أراضيـــه”.
مادة ( )399يحــدد القانــون مرتبــات رئيــس الجمهوريــة ونائبــه والــوزراء ونوابهــم وال يجــوز لهــم الحصــول عــى أي
مرتــب أو مكافــآت أخــرى ،وال يجــوز لهــم مزاولــة أي مهنــة حــرة ،أو عمــل تجــاري بالــذات أو بالوســاطة،
طــوال مــدة توليهــم للمنصــب.
مادة ( )400ال يجــوز لــكل مــن رئيــس الجمهوريــة ونائبــه والــوزراء ونوابهــم ،وحــكام االقاليــم ،و والة الواليــات،
وأعضــاء مجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد ،ومجالــس نــواب االقاليــم ،وأي موظــف عــام آخــر ينــص عليــه
ش
ش
�ء
القانــون ،طــوال مــدة عملهــم �اء او بيــع أو تأجـ يـر أو اســتئجار أو انتفــاع أو المقايضــة عــى ي
مــن امــوال الدولــة ،أو مــن اشــخاص القانــون العــام ،أو القطــاع العــام ،كمــا ال يجــوز لهــم ابـرام عقــد
الـ ت ز
ـ�ام او توريــد أو مقاولــة أو نحوهــا معهــا ،بالــذات أو بالوســاطة ويعتـ بـر باطــا كل تــرف مــن هــذه
الترصفــات.
ن ف
و� نهايــة كل عــام ،وعنــد نهايــة الخدمــة ،كل مــن :رئيــس
مادة ( )401يقــدم إقـراراً بالذمــة الماليــة عنــد التعيـ يـ� ،ي
والقاليــم ،وحــكام أ
الت�يعيــة ف� االتحــاد أ
الجمهوريــة ،ونائبــه ،وأعضــاء الســلطة ش
القاليــم ،والــوالة،
ي
ـ� المدنيـ ي ن
وغ�هــم مــن الموظفـ ي ن
ـ�
والــوزراء ،وأعضــاء الســلطة القضائيــة ،وأعضــاء الهيئــات المســتقلة ي
والعسـ ي ن
ـكري� الذيــن يحددهــم القانــون.
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مادة ( )402تــؤول ملكيــة الهدايــا الـ تـ� يتلقاهــا رئيــس الجمهوريــة ونائبــه والــوزراء وحــكام أ
القاليــم وأعضــاء الســلطة
ي
ش
الت�يعيــة والمناصــب العليــا ف ي� الدولــة المدنيــة والعســكرية بمناســبة الوظيفــة إىل ملكيــة الدولــة ،وينظم
ذلــك القانــون.
مادة ( )403ديباجة هذا الدستور ونصوصه تكمل بعضها بعضا ،ويكون لكل منها نفس الحجية.
مادة ( )404يكون يوم نفاذ الدستور يوما وطنياً.
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مادة (	)405ال تــري أحــكام القوانـ ي ن
ـ� إال عــى مــا يقــع مــن تاريــخ العمــل بهــا ،وال تي�تــب أثــر عــى مــا وقــع قبــل
ف
ف
إصدارهــا ،ومــع ذلــك يجــوز ي� غـ يـر المــواد ال�ض يبيــة والجزائيــة النــص ي� القانــون عــى خــاف ذلــك،
وبموافقــة ثلــث ي أعضــاء المجلــس.
مادة ( )406يعتــر هــذا الدســتور نافــذا مــن تاريــخ إعــان الموافقــة عليــه بأغلبيــة أ
الصــوات الصحيحــة لمــن أدلــوا
ب
بأصواتهــم ف ي� اســتفتاء عــام.
مادة ( )407يلغى العمل بدســتور الجمهورية اليمنية لســنة  1991م وتعديالته من تاريخ نفاذ هذا الدستور.

ن
الثا� :أحكام تعديل الدستور
الفصل ي
مادة ()408

1.1لرئيــس الجمهوريــة ،أو لثلــث أعضــاء مجلــس النــواب ،أو لثلــث أعضــاء مجلــس االتحــاد ،طلــب
تعديــل مــادة أو أك ـرث مــن مــواد الدســتور ،ويجــب أن يذكــر ف ي� الطلــب المــواد المطلــوب تعديلهــا
وأســباب التعديــل.
2.2يقــدم طلــب التعديــل إىل كال المجلسـ ي ن
ـ� للبــت فيــه مــن حيــث المبــدأ ،ويعتـ بـر الطلــب مقبــوال ً
بموافقــة أغلبيــة أعضــاء كل مجلــس عــى حــده.
3.3إذا ُرفــض الطلــب مــن أحــد المجلسـ ي ن
ـ� أو كليهمــا فــا يجــوز إعــادة تقديمــه قبــل انقضــاء عــام مــن
تاريــخ رفضــه.

مادة ( )409إذا تمــت الموافقــة عــى طلــب التعديــل ينـ شـر للجمهــور وتتــم مناقشــة الطلــب ف ي� مجلــس النــواب بعــد
سـ ي ن
ـت� يومــا مــن تاريــخ إق ـراره.
مادة ( )410إذا وافــق ثلثــا أعضــاء مجلــس النــواب عــى مـ شـروع التعديــل يحــال إىل مجلــس االتحــاد إلق ـراره بأغلبيــة
الثلثـ ي ن
ـ�.
أ
ض
ش
مادة ( )411إذا لــم يحصــل مــروع التعديــل عــىأ الغلبيــة المطلوبــة إلقـراره يتــم إعــادة التصويــت عليــه بعــد مـ ي
عـ شـرة أيــام فــإن لــم يحصــل عــى الغلبيــة المطلوبــة يعتـ بـر المـ شـروع مرفوضــا وال يجــوز تقديمــه قبــل
انقضــاء عــام مــن تاريــخ رفضــه.
مادة ( )412إذا وافــق مجلــس االتحــاد عــى مـ شـروع التعديــل مــع اج ـراء تعديــات عليــه يتــم إعادتــه إىل مجلــس
النــواب إلقـراره بأغلبيــة الثلثـ ي ن
ـ� ،فــإذا رفــض مجلــس النــواب فــا يجــوز تقديمــه قبــل انقضــاء عــام مــن
تاريــخ رفضــه.

:عساتلا بابلا روتسدلا ليدعت ماكحأو ةماعلا ماكحألا

ـ� ف� المــواد واالبــواب آ
ن
التيــة (
مادة (	)413ال يصبــح التعديــل المقــر مــن المجلسـ ي ي
عليــه وحصولــه عــى أغلبيــة أ
الصــوات الصحيحــة.

) نافــذا إال بعــد االســتفتاء العــام

مادة (	)414ال يجوز تعديل الدستور ف ي� ظل اعالن حالة الطوارئ أو الحرب.
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الباب ش
العا�:

أ
الحكام االنتقالية

:رشاعلا بابلا يلاقتنالا ماكحألا

ترتيبات السلطات:
مادة ( )415يســتمر رئيــس الجمهوريــة ,عنــد نفــاذ هــذا الدســتور ف� أداء مهامــه و ســلطاته إىل ي ن
حــ� أداء الرئيــس
ي
ين
اليمــ� الدســتورية ,وفقــاً ألحــكام هــذا الدســتور.
المنتخــب
مادة ( )416تســتمر كافــة أجهــزة الدولــة وهيئاتهــا التنفيذيــة بالقيــام بمهامهــا واختصاصاتهــا بموجــب احــكام القوانـ ي ن
ـ�
النافــذة إىل أن تتــم مراجعتهــا وفقــا ألحــكام هــذا الدســتور.
ين
للجــراءات المنصــوص عليهــا ف ي� هــذا
مادة ( )417تظــل
القوانــ� النافــذة ســارية ،وال تلغــى ،وال تعــدل ،إال وفقــا إ
الدســتور ،مــا لــم تتعــارض رصاحــة مــع أحــكام الدســتور.
ين
مادة ( )418يجــوز إعــادة النظــر ف� نظــام الحكــم الرئــاس بعــد دور ي ن
يعيتــ� وفقــا إلجــراءات التعديــل
تــ� شت�
ي
ي
المنصــوص عليهــا ف ي� هــذا الدســتور.
القضاء:
مادة ( )419تمــارس كافــة هيئــات الســلطة القضائيــة القائمــة قبــل نفــاذ هــذا الدســتور مهامهــا واختصاصاتهــا وفقــا
للقوانـ ي ن
ـ� النافــذة إىل أن يتــم تنظيمهــا وفقــا ألحــكام هــذا الدســتور.
ت
ال�تيبات القانونية:
القوان� آ
ين
مادة ( )420بعد نفاذ الدستور ش
التية:
مبا� ًة يتم إصدار
•قانون االنتخابات.
•قانون أ
القاليم.
•قانون السلطة القضائية.
•قانون المحكمة الدستورية.
•قانون العدالة االنتقالية.
تتابع االنتخابات:
مادة ( )421تجــرى انتخابــات مجلــس النــواب االتحــادي ومجلــس االتحــاد وانتخابــات مجالــس نــواب أ
القاليــم ف ي�
ُ
العــداد لالنتخابــات الرئاســية
وقــت واحــد خــال مــدة اقصاهــا ســنة مــن تاريــخ نفــاذ الدســتور .ويجــري إ
والمحليــة خــال مــدة ســتة أشــهر مــن تاريــخ إعــان نتائــج االنتخابــات ش
الت�يعيــة.
مادة ( )422ينــص قانــون االنتخابــات عــى تدابـ يـر تــؤدي إىل تمثيــل الم ـرأة والشــباب ف ي� الســلطة ش
الت�يعيــة ،وفق ـاً
ألحــكام هــذا الدســتور.
مادة ( )423ينتخــب مجلــس نــواب القليــم حاكــم القليــم بأغلبيــة ثل ـث أعضائــه للــدورة االنتخابيــة أ
الوىل .ويحــدد
إ
إ
ي
دســتور القليــم آ
الليــة الدائمــة النتخــاب الحاكــم.
إ
مادة ( )424يكــون تمثيــل الجنــوب (إقليمــي عــدن وح�ض مــوت) ف� الــدورة االنتخابيــة أ
الوىل بالمناصفــة ف ي� الســلطة
ي
ف
ش
ش
و� كافــة الهيــاكل القياديــة ف ي� الهيئــات الت�يعيــة والقضائيــة والتنفيذيــة بمــا فيهــا
الت�يعيــة االتحاديــة ي
أ
الجيــش والمــن.
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مادة ( )425خــال الــدورة االنتخابيــة أ
الوىل يجــب معالجــة عــدم المســاواة ف ي� الخدمــة المدنيــة والقــوات المســلحة
أ
ـ� ومؤسســات وبمــا يضمــن إلغــاء التميـ ي ز
والمــن عــى المســتوى االتحــادي عـ بـر قوانـ ي ن
ـ� وتحقيــق تكافــؤ
ـ� .ومــن أجــل معالجــة تفــاوت التمثيــل ف� التوظيــف ،يكــون للجنوبيـ ي ن
الفــرص لجميــع اليمنيـ ي ن
ـ� (إقليمــا
ي
ف
ف
عــدن وح�ض مــوت) أولويــة ي� شــغل الوظائــف الشــاغرة والتأهيــل والتدريــب ي� الخدمــة المدنيــة والقــوات
المســلحة أ
والمــن .ويجــب أن ت
تحــرم التعيينــات متطلبــات الخدمــة المدنيــة المتعلقــة بالمهــارات
أي موظــف بشــكل تعســفي.
ّ
والمؤهــات .وال ّ
يحــق رصف ّ
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التشكيل أ
الول للمحكمة الدستورية
مادة ( )426اســتثناء مــن أحــكام المــادة ( ،)329يقــوم رئيــس الجمهوريــة خــال مــدة ال تتجــاوز سـ ي ن
ـت� يومــا مــن تاريــخ
ف
نفــاذ الدســتور بإصــدار ق ـرار تشــكيل المحكمــة الدســتورية وفقــا للمعايـ يـر والـ شـروط المذكــورة ي� نفــس
المــادة.
مادة ( )427يتــم التجديــد النصفــي للتشــكيل أ
الول للمحكمــة الدســتورية بعــد مـض ي خمــس ســنوات ،وفقـاً ألحــكام
هــذا الدســتور.
هيئة مراقبة تنفيذ الدستور
مادة ()428

1.1تشــكل هيئــة وطنيــة مســتقلة لمراقبــة تنفيــذ الدســتور مــن عــدد مــن أ
العضــاء ال يتجــاوز ش
ع�يــن
عضــوا ،خــال مــدة ال تتجــاوز ثالثـ ي ن
ـ� يومــا مــن تاريــخ نفــاذ الدســتور ،بقـرار مــن رئيــس الجمهوريــة،
لمــدة الــدورة االنتخابيــة أ
الوىل ,ويجــوز بموافقــة مجلــس االتحــاد تجديــد مــدة الهيئــة لــدورة أخــرى.
2.2تتوىل الهيئة االختصاصات آ
التية:
زم� لتنفيذ ت
ن
ال�تيبات الخاصة ببناء الدولة االتحادية.

.أ وضع جدول ي
ف
ت
للدارة العامة ي� مختلف مستويات الحكم ومراقبتها.
.باق�اح برامج بناء القدرات إ
ف
ن
ـ� بحســب الجــداول الزمنيــة ي� خطــة عملهــا ،بمــا فيهــا
.جمراقبــة تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطـ ي
ملــف الحقــوق للجنــوب.
.دتقديم التوصيات إىل السلطات المعنية حسب الحاجة.
.ه شن� تقارير علنية حول تقدم عملية التنفيذ كل ستة أشهر عىل أ
القل.
ّ
.والقيام بأية مهام أخرى ينص عليها قرار إنشائها.

ن
الوط� خالل ســتة أشهر من انتخاب السلطة ش
والقليمية.
اليرادات
الت�يعية االتحادية إ
مادة ( )429ينشــأ صندوق إ
ي

ن
للي ـرادات إىل ان يتــم تشــكيل الصنــدوق وفقــا ألحــكام
ـ� إ
مادة ( )430تقــوم وزارة الماليــة بمهــام الصنــدوق الوطـ ي
أ
الدســتور ،وتقــوم وزارة الماليــة بتوزيــع الحصــص الماليــة لكافــة القاليــم ،والواليــات ،والمديريــات،
ت
ومدينــ� صنعــاء وعــدن ،وفقــا للمبــادئ المنصــوص عليهــا ف ي� المــادة (.)...
ي
مادة (	)431ال يجــوز لمــن يتمســك بمــا يحــول دون مســاءلته أو محاكمتــه قضائيــا أن تي�شــح لرئاســة الجمهوريــة أو
للســلطة ش
الت�يعيــة أو يتــوىل منصبــا تنفيذيــا أو قضائيــا ف ي� أي مســتوى مــن مســتويات الحكــم.

:رشاعلا بابلا يلاقتنالا ماكحألا

إنشاء هيئة العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية
مادة ( )432تلـ ت ز
ـ�م الدولــة وفــق سياســة وطنيــة باتخــاذ االج ـراءات الكفيلــة لتحقيــق العدالــة االنتقاليــة والمصالحــة
الوطنيــة تضمــن:
ف
النسان � ت
الف�ة الماضية.
1.1كشف حقيقة انتهاكات حقوق إ
ي
أ
2.2عــدم التنصــل مــن المســؤولية عــن االنتهــاكات ووضــع آليــة لمســاءلة ومحاســبة الفـراد والجماعــات
والمؤسســات المســئولة عــن هــذه االنتهــاكات.
وج� ال�ض ر والتعويض العادل للضحايا.
3.3رد االعتبار ب
ت
ال� مارست االنتهاكات.
4.4إصالح المؤسسات ي
5.5ضمان عدم تكرار االنتهاكات.
ن
ـ� الشــامل خــال مــدة
مادة ( )433يصــدر قانــون للعدالــة االنتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة وفقــا لوثيقــة الحــوار الوطـ ي
ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ نفــاذ هــذا الدســتور.
ض
بمقتــى «قانــون العدالــة االنتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة» ي ن
ويبــ�
مادة ( )434تنشــأ «هيئــة العدالــة االنتقاليــة»
ش
القانــون اختصاصاتهــا وآليــات عملهــا و�وط العضويــة فيهــا بمــا يضمــن الحيــاد واالســتقالل والكفــاءة.
تز
ـو� الســلمي ورعايــة
مادة ( )435تلــ�م الدولــة باســتكمال عــاج جرحــى ثــورة الشــباب الشــعبية الســلمية والحـراك الجنـ ب ي
أرسهــم وأرس الشــهداء ,وتخليدهــا ف ي� الذاكــرة الوطنيــة.
الموال المنهوبة وينظم قرار إنشائها أ
الس�داد أ
مادة ( )436تنشأ هيئة وطنية مستقلة ت
الحكام المتعلقة بها.
ـ�م كافــة مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا وســلطاتها والدارة العامــة بتطبيــق أ
مادة ( )437تلـ ت ز
الحــكام المتعلقــة بالحكــم
إ
الدارة العامــة وتقديــم إق ـرارات الذمــة الماليــة فــور نفــاذ هــذا الدســتور.
الرشــيد وأســس مبــادئ إ
(ج� ض
ال�ر)
صندوق التعويضات ب
مادة ( )438ينشأ بقانون صندوق للتعويضات يخضع إل ش�اف هيئة العدالة والمصالحة الوطنية.
المــوال أ
ـ�م الدولــة باسـ تـرداد جميــع أ
والر ض
ت
مادة ( )439تلـ ت ز
ـ� تــم
ا�
المنهوبــة العامــة والخاصــة ،بمــا فيهــا تلــك الـ ي
ي
أ
التــرف بهــا اســتغالال ً للســلطة ،وتعويــض أصحــاب المــاك الخاصــة عــن مــدة حرمانهــم مــن االنتفــاع
بممتلكاتهــم .وتســتكمل معالجــة آثــار قانــون التأميــم بشــكل عــادل.
تل�م الدولة بإخالء المدن ومناطق التجمعات السكنية من معسكرات الجيش ومخازن أ
مادة ( )440ت ز
السلحة.
ن
زم� محدد.
مادة ( )441تعمل الدولة عىل نزع ســاح الجماعات والمليشــيات المسلحة وفق جدول ي
ت
ـ� ضأ�ت بالبيئــة وانتهكــت
مادة ( )442تراجــع الدولــة جميــع اتفاقيــات االســتثمار عــى بحــار وشــواطئ الجمهوريــة الـ ي
النســان ف ي� الحيــاة ف ي� بيئــة صحيــة وســليمة.
حــق إ
إنشاء الصناديق
ن
ـ� يبــدأ تنفيــذه
مادة ( )443ينشــأ بقانــون صنــدوق إلعمــار الجنــوب ينظــم إدارتــه ويحــدد مهامــه وفقــا بل�نامــج زمـ ي
خــال عــام مــن تاريــخ نفــاذ هــذا الدســتور.
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�ض
ن
ـ� يبــدأ تنفيــذه خــال
مادة ( )444يعمــل صنــدوق اعــادة إعمــار صعــدة عــى تعويــض المت ريــن وفقــا بل�نامــج زمـ ي
عــام مــن تاريــخ نفــاذ هــذا الدســتور.
ف
ف
تز
و� جميــع المناطــق ,وتتخــذ التدابـ يـر الالزمــة لتحقيــق
مادة ( )445تلــ�م الدولــة بمعالجــة آثــار الحــروب ي� صعــدة ي
ذلــك ف� مختلــف المجــاالت ،أ
وبالخــص فيمــا يتعلــق بالحقــوق الوظيفيــة والطــاب والمزارعـ ي ن
ـ� والمهجريــن.
ي
ن
مادة ( )446ت ز
ش
تل�م الدولة باستكمال تنفيذ النقاط ش
زم� محدد.
الع�ين إ
والحدى ع�ة وفق برنامج ي
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