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 م٢٠٠٣لسنة )٢٥٥(قرار جمهوري  رقم
 الالئحة التنظيمية لوزارة حقوق االنسانبشان 
 -:رئيس الجمهورية

 .بعد االطالع  على دستور الجمهورية اليمنية -
م بشـان مجلـس     ١٩٩١لسنة)٢٠(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم     -

 .الوزراء
م بتشـكيل الحكومـة     ٢٠٠٣لسـنة )١٠٥(وعلى القرار الجمهوري رقم    -

 .وتسمية اعضائها
 .وبناء على عرض وزيرة حقوق االنسان -
 .وبعد موافقة مجلس الوزراء -

 قــــــــرر
 الباب االول

 االهداف والمهام واالختصاصات العامة
 ).الالئحة التنظيمية لوزارة  حقوق االنسان(تسمى هذه الالئحة) ١(مادة
تهدف وزارة حقوق االنسان الى تعزيـز حقـوق االنسـان وحمايتهـا             ) ٢(مادة

بالتنسيق  مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة وتفعيل اليات الحماية          
تفاقيـات  الوطنية لحقوق االنسان وتعزيزها بما يؤكد التـزام بالدنـا باال          

والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها ولها في سبيل تحقيق ذلـك            
 -:ممارسة المهام واالختصاصات العامة التالية

اقتراح السياسات والخطط والبرامج واالجراءات الكفيلة بتعزيـز حقـوق           .١
 .االنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة

نين ومدى انسجامها مع مبادئ وقواعد االتفاقيات       دراسة التشريعات والقوا   .٢
والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق االنسان المصادقة بالدنا على موادهـا          
واقتراح التعديالت الالزمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقا         

 .للدستور والقوانين النافذة
سسات ودراسـتها   تلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤ       .٣

ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص الـوزارة بالتنسـيق مـع الجهـات             
 .المختصة

تنمية الوعي القانوني للمواطن بارشاده الى حقوقـه المكفولـة دسـتورا             .٤
وقانونا ونشر ثقافة حقوق االنسان في اوساط المجتمع بمختلـف وسـائل            

 .التوعية
ع المدني العاملـة    تعزيز مجاالت التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتم       .٥

 .في مجال حقوق االنسان
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االسهام في اعداد الدراسات والبحوث المتخصصة فـي مجـال حقـوق             .٦
 .االنسان

 بالدنا الدولية بالتنسيق مع الجهات      تاعداد التقارير الدورية حول التزاما     .٧
 .المختصة

التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق االنسـان وتنميـة             .٨
 .تعاون معهامجاالت ال

تنمية مهارات موظفي  الوزارة وبناء قدراتهم فنيا وعلميا من خالل اعداد             .٩
برامج وخطط التاهيل والتدريب وتنفيذها داخليا وخارجيا بالتنسـيق مـع           

 .الجهات ذات العالقة
جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها فيما يتصل بمجاالت حقوق االنسـان           .١٠

وتوثيق العالقات مع الوزارات والهيئـات      وسياسة الحكومة تجاهها واقامة     
 .والمنظمات المهتمة بقضايا حقوق االنسان

تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطة الوزارة ومنجزاتها الى مجلـس            .١١
 .الوزراء

القيام باي مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة عمل الوزارة او تكلـف            .١٢
 .بها

 الباب الثاني
 مهام واختصاصات قيادة الوزارة

 فصل االولال
 مهام واختصاصات الوزير

 -: واالختصاصات التاليةالمهاميتولى الوزير ) ٣(مادة
قيادة الوزارة في كافة المجاالت ويعتبر رئيسها االعلى ويـديرها طبقـا             .١

لمبدا المسؤولية الشخصية والتشاور الجماعي حـول القضـايا االساسـية           
 . مجلس الوزراءويتحمل المسؤولية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام

االشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها وتنفيذ السياسة العامة للحكومـة           .٢
 .في الوزارة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة

اصدار القرارات واالوامر التنظيمية الدارة وتنفيـذ مهامهـا وواجباتهـا            .٣
 .المرسومة

 .لوزارة ومهامهااالشراف على مرؤوسيه وتوجيههم الى تنفيذ اهداف  ا .٤
االشراف على وضع خطط الوزارة ومتابعة بتنفيذها واعداد التقارير عن           .٥

 .مستوى انجاز قرارات مجلس الوزراء الى المجلس حسب النظام
تشكيل مجلس الوزارة واللجان االستشارية  ولجان العمـل المتخصصـة            .٦

 .وتحديد مهامها وفقا للنظام
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والمخالفـات الجسـيمة لنظـام      ابالغ رئيس ومجلس الوزراء بالحوادث       .٧
 .الحكومة في مجال اختصاصات الوزارة

التنسيق مع الوزراء المعنيين في اطار المسؤولية التضامنية للحكومة في           .٨
 .كل ما يدخل في نطاق عمل الوزارة

التنسيق مع المحافظين حول قرارات مجلس الوزراء وقرارات السـلطة           .٩
 .المحلية وتوصياتها في مجال عمل الوزارة

االشراف على اعداد خطط وبرامج التاهيل والتدريب ومتابعة مسـتوى           .١٠
 .التنفيذ

 .تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .١١
االشراف على اعداد التقارير الدولية المرفوعة الى المنظمات الدوليـة           .١٢

يهـا  حول مستوى تنفيذ المعاهدات واالتفاقيات الدولية التـي صـادقت عل          
 .بالدنا

 .القيام باي مهام واختصاصات اخرى يكفله بها رئيس ومجلس الوزراء .١٣
 الفصل الثاني
 وآيل الوزارة

 تحـت اشـراف الـوزير وتوجيهاتـه المهـام           الـوزارة يتولى وكيل   ) ٤(مادة
 -:واالختصاصات التالية

المشاركة في اقتراح السياسات والخطط ومساعدة الوزير في االشـراف           .١
 .على التنفيذ

متابعة تنفيذ مهام الوزارة واعداد البرامج والخطط ومتابعة تقييم مستوى           .٢
 .االنجاز ورفع ذلك الى الوزير

 .االشراف  على سير العمل وتبسيط اجراءاته وتطوير اساليبه .٣
التنسيق بين االدارات العامة واتخاذ االجراءات الالزمة لضـمان تنفيـذ            .٤

 .واجباتها
ت واالبحاث المرفوعـة مـن االدارات        االطالع على التقارير والدراسا    .٥

 .وابداء رايه بشانها للوزير
 .تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .٦
 .القيام باي مهام واختصاصات اخرى يكلفه او يفوضه بها الوزير .٧

 الفصل الثالث
 مجلس الوزارة

 -:تشكيل مجلس الوزارة ومهامه) ٥(مادة
 -:مجلستشكيل ال: اوال
 :يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي. ا
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 رئيسا    الوزير-١
 .نائبا للرئيس   وكيل الوزارة-٢
 .اعضــاء   مستشارو الوزارة-٣
 .اعضــاء  مدراء االدارة العامة-٤

 .للوزير استدعاء من يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس. ب
 -:رة  في االمور التالية يتولى المجلس تقديم المشو-:مهام المجلس: ثانيا
 .مشاريع خطط الوزارة .١
 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة .٢
 .تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها .٣
الموضوعات التي تقدم الى مجلس الوزراء ويرى الـوزير ضـرورة            .٤

 .عرضها على المجلس
 .المقترحات المرفوعة بشان حماية حقوق االنسان وتطويرها .٥
 .وعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارةمشر .٦
 .اي موضوعات يرى الوزير عرضها على المجلس .٧
 .يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة: ثالثا

 الباب الثالث
 تنظيم الوزارة
 الفصل االول
 البناء التنظيمي

 -: التنظيمي للوزارة من التاليالبناءيتكون ) ٦(مادة
 -:تبعه مباشرة ما يليوي: الوزيراوال 
 .المستشارون .١
 .مجلس الوزارة .٢
 .اللجان المتخصصة .٣
االدارة العامة لمكتب الوزير،ويصدر بتحديد مهامها واختصاصاتها قرار         .٤

 .من الوزير
 .ويتبعه مباشرة االدارات العامة: الوكيلثانيا 
 : العامةاالداراتثالثا 

 .االدارة العامة للبالغات والشكاوى .١
 . للشئون القانونيــةاالدارة العامة .٢
 .االدارة العامة للمنظمات والتقارير الدولية .٣
 .االدارة العامة لمنظمات وشئون المجتمع المدني .٤
 .االدارة العامة للتوعية .٥
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 .االدارة العامة للدراسات والبحوث والترجمة .٦
 .االدارة العامة للشئون المالية واالدارية .٧

 الفصل الثاني
 امةمهام واختصاصات االدارات الع

وتتــولى ممارســة المهــام : للبالغــات والشــكاوىالعامــةاالدارة ) ٧(مــادة
 -:واالختصاصات التالية

تلقي شكاوى االفراد والهيئـات والمؤسسـات ودراسـتها وتلخيصـها            .١
وتصنيفها واقتراح اجراءات معالجة ما يدخل منها في نطاق اختصـاص           

 .الوزارة
دراسـتها وتلخيصـها    تلقي البالغات من المنظمات والجهات الدوليـة و        .٢

وتصنيفها واقتراح السبل واالجراءات الكفيلة بمعالجة ما يدخل في نطـاق           
 .اختصاص الوزارة

ارشاد مقدمي الشكاوى والبالغات الى االجراءات الواجب اتباعها لحـل           .٣
 .قضاياهم الخارجية عن اختصاصات الوزارة

ية في نطـاق    متابعة الجهات المعنية لمعالجة البالغات او الشكاوى الداخل        .٤
 .اختصاص الوزارة

المشاركة في اعداد الردود الرسمية على البالغات والتقارير الدولية حول           .٥
 .انتهاكات حقوق االنسان

 .رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهام االدارة  .٦
 .اي مهام او اختصاصات اخرى تكلف بها .٧
ة المهام واالختصاصـات    وتتولى ممارس : للشئون القانونية  العامةاالدارة  ) ٨(مادة

 -:التالية
صياغة ومراجعة مشروعات القوانين والقـرارات الخاصـة بـالوزارة           .١

 .والتنسيق مع الجهات المختصة القرارها ونشرها
المشاركة في المفاوضات والمباحثات القانونية واعداد مشـاريع العقـود           .٢

 . ومتابعة تنفيذ بنودهاتواالتفاقيات والبروتوكوال
افة القوانين واالنظمـة واللـوائح والقـرارات المتعلقـة          توثيق وحفظ ك   .٣

 .بالوزارة
 .ابالغ قيادة الوزارة باي خروقات للقوانين والقرارات في الوزارة .٤
االشتراك في لجان التحقيقات االدارية والتحقيق في المخالفات التي تحيلها           .٥

 .قيادة الوزارة
 .نون قضايا الدولةتمثيل الوزارة امام الجهات القضائية وفقا الحكام قا .٦
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 .تقديم الراي والمشورة القانونية للمعنيين في الوزارة .٧
 .رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها .٨
 .اي مهام او اختصاصات اخرى تكلف بها .٩
وتتـولى ممارسـة المهـام      : للمنظمات والتقارير الدولية   العامةاالدارة  ) ٩(مادة

 -:واالختصاصات التالية
لدولية العاملة في مجال حقوق االنسان وتوثيق مجاالت        حصر المنظمات ا   .١

 .عملها ومنجزاتها واقتراح طرق التعاون معها بما يعزز توجهات الوزارة
التنسيق مع المنظمات والهيئات والجهات الدوليـة ذات الصـلة وبحـث             .٢

 .مجاالت التعاون معها بما يخدم اهداف الوزارة
 موقف بالدنـا مـع المنظمـات        اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز     .٣

 .والجهات والهيئات الدولية المعنية بحقوق االنسان
تلقي التقارير الدولية المعنية بحقـوق االنسـان ودراسـتها وتلخيصـها             .٤

 .وتصنيفها وابداء التوصيات بشانها
اعداد مشروعات الردود الرسمية على التقارير والبالغات الدولية المتعلقة          .٥

 .سيق مع االدارات والجهات المختصةبحقوق االنسان بالتن
حصر وتوثيق االتفاقيات الدولية ودراستها وتلخيصها وتصنيفها ودراسـة       .٦

مسودات المواثيق والمعاهدات الدولية المحدودة والعامة وبحـث امكانيـة          
 .المصادقة عليها

المشاركة في اعداد التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ بالدنا لالتفاقيـات            .٧
 .والعهود الدوليةوالمواثيق 

االشتراك في دراسة التشريعات الوطنية وابراز المواد المتعارضـة مـع            .٨
االتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التـي صـادقت عليهـا بالدنـا            

 .واقتراح التعديالت المناسبة لها
المشاركة في اعداد مشروعات القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة          .٩

 .باختصاص الوزارة
 .رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها .١٠
 .اي مهام اخرى تكلف بها .١١
وتتـولى ممارسـة    :االدارة العامة لمنظمات وشئون المجتمع المـدني      ) ١٠(مادة

 -:المهام واالختصاصات التالية
حصر وتصنيف وتوثيق منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجهـات          .١

 .ختصاص والنشاطالعاملة في مجال حقوق االنسان حسب اال



 

 ٢٢١
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التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وبحث مجاالت التعاون معهـا بمـا             .٢
 .يخدم قضايا حقوق االنسان

العمل مع منظمات المجتمع المدني بهدف خلـق شـراكة فـي مجـال               .٣
النشاطات والبرامج الهادفة الى تنمية الوعي الحقوقي وتطوير المجـاالت          

 .المرتبطة بحقوق االنسان
ترحات لقيادة الوزارة فيما يتعلق بتطوير عمل الوزارة في مجال          تقديم المق  .٤

التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة بالعمل         
 .الحقوقي

التنسيق مع الجهات المعنية بحقوق المراة والطفل بهدف تعزيز الشـراكة            .٥
 .وتامين الحقوق المكفولة

 . مهامهارفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ .٦
 .القيام باي مهام اخرى تكلف بها .٧
 :وتتولى ممارسة المهام واالختصاصات التالية: العامة للتوعيةاالدارة) ١١(مادة
اقتراح وتنفيذ الخطط  والبرامج الهادفة الى توعية افراد المجتمع بالحقوق            .١

 .المكفولة دستورا وتشريعا
ـ        .٢ ا مـن االنشـطة     تنظيم وتنفيذ الندوات واللقاءات وورش العمل وغيره

التثقيفية والتوعوية في مجال حقوق االنسان بالتنسـيق والمشـاركة مـع            
 .الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة

توجيه االمكانيات المتاحة للتثقيف والتوعية وفقا الولويات قضايا حقـوق           .٣
 .االنسان

مية تنظيم عقد المؤتمرات الصحفية واللقاءات والمقابالت والتغطية االعال        .٤
 .لفعاليات وانشطة الوزارة  بالتنسيق مع الجهات المعنية

متابعة ورصد وتوثيق ما تنشره الصحف والمجالت  وما تبثـه وسـائل              .٥
االعالم  المختلفة  من موضوعات تتعلق بنشاط الوزارة واعداد صـياغة            

 .الردود عليها بالتنسيق مع االدارات العامة المختصة
ة ومطبوعاتها بالتنسـيق مـع الجهـات        االشراف على اصدارات الوزار    .٦

 .المختصة داخل الوزارة وخارجها
جمع البيانات والمعلومات المتعلقـة بمختلـف انشـطة االدارات داخـل             .٧

الوزارة وخارجها ومراجعتها وتدقيقها وتبويبهـا ومعالجتهـا وتجهيزهـا          
 .وحفظها الكترونيا

 .رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها .٨
 .خرى تكلف بهااي مهام ا .٩



 

 ٢٢٢

حقوق اإلنسانالئحة وزارة 

وتتولى ممارسة المهـام    : العامة للدراسات والبحوث والترجمة    االدارة) ١٢(مادة
 -:واالختصاصات التالية

االسهام في اعداد الدراسات والبحوث فـي مجـاالت حقـوق االنسـان              .١
 .بالتنسيق مع االدارات العامة االخرى والجهات المعنية

ق االنسـان وتحليلهـا     جمع الدراسات والبحوث المتصلة بمجاالت حقـو       .٢
 .وابداء الراي في مدى امكانية استفادة الوزارة منها

ترجمة التقارير والدراسات واالتفاقيات والكتب والمراسالت  الواردة الى          .٣
 .الوزارة  التي تحيلها قيادة الوزارة

 .الترجمة  الفورية كلما اقتضت  الحاجة الى ذلك .٤
 .امهارفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مه .٥
 .اي مهام اخرى تكلف بها .٦
وتتـولى ممارسـة المهـام      :االدارة العامة للشئون المالية واالداريـة     ) ١٣(مادة

 -: التاليةواالختصاصات
اعداد مشروع الموازنة العامة للوزارة ووضع خطط وبرامج تنفيذها بعد           .١

 .اعتمادها وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية
 .ى رفع مستوى االداء بالوزارةاقتراح الخطط والبرامج الهادفة  ال .٢
تحديد  احتياجات الوزارة من القوى العاملة كما وكيفـا وفقـا لتقـارير               .٣

 .االدارات العامة المختلفة عن حجم  االعمال لديها
تحديد  احتياجات الوزارة من االجهـزة والمعـدات واالثـاث واالدوات             .٤

لوائح واالنظمة  المكتبية وتوفيرها واتخاذ اجراءات تخزينها وصرفها وفقا ل       
 .المالية

االشراف على اعمال شئون الموظفين بالوزارة وتطبيق القوانين واللوائح          .٥
 .والقرارات والتعليمات الصادرة

اعداد كشوفات المرتبات واالجور االضافية والمكافات  والبدالت ومسـك          .٦
 .السجالت وفقا للقواعد والنظم المحاسبية

 . والحفظ وفقا لالسس العلمية  الحديثةالقيام باعمال السكرتارية والتوثيق .٧
 .القيام باعمال الصيانة والتجهيزات في الوزارة .٨
 .اعداد الحسابات الختامية الشهرية والدورية والسنوية .٩
االشراف على اعمال الحسابات بـالوزارة وفقـا للقـوانين واالنظمـة             .١٠

 .واللوائح المالية
 .رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها .١١
 .قيام باي اعمال اخرى تكلف بهاال .١٢



 

 ٢٢٣

حقوق اإلنسانالئحة وزارة 

 الفصل الثالث
 المهام واالختصاصات  المشترآة لالدارات العامة

تتعاون االدارات العامة في مهام واختصاصات مشتركة لتحقيـق مـا           ) ١٤(مادة
 :يلي

اعداد  مشروع الخطـة الماليـة والبشـرية الالزمـة لتنفيـذ مهامهـا                .١
 .واختصاصاتها

لمنتظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيـذ       اعداد التقارير الدورية وا    .٢
 .خططها وبرامجها

تطبيق المبادئ االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الرابع           .٣
 .من هذا الباب

 .االسهام  في اعداد  وتطوير خطط التدريب الخاصة بالوزارة .٤
 .القيام باي مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة .٥

 الرابعالفصل 
 مبادئ تنظيمية عامة

 التنفيذ االمثل للمهام تعتمـد الـوزارة المبـادئ واالسـس            الغراض) ١٥(مادة
 -:التنظيمية  االتية

تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبادئ واالسس العلمية           .١
في االدارة والتنظيم ، كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم االخـرى فيمـا             

طط وبرامج ونظم في معالجة وتحليل القضايا التي تنشا فـي           تضعه من خ  
 .محيط االدارة

تعد االدارات العامة في الوزارة خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ            .٢
 .مهامها واختصاصاتها

تطبق الوزارة مبدا تفويض السلطة تمشيا مع تطور االدارة العامـة فـي              .٣
 .االداريالدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف االصالح 

تكفل قيادة الوزارة والقيادات الوسطية فيها تحقيـق التنسـيق المسـتمر             .٤
والفعال تخطيطا وتنفيذا في عالقاتها الداخلية ومع وحدات االدارة العامـة           
االخرى ذات العالقة كما تكفل تطوير نظـام االتصـاالت فيهـا لخدمـة              

 .اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل االساسية
ل وظيفة وواجباتها وسلطاتها بصورة دقيقة تكفـل تحقيـق          تحدد مهام ك   .٥

 .التوازن بين السلطة والمسؤولية
تعد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيـذ           .٦

المهام وتستخدم ادلة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين مـن خـدماتها           
 .والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها



 

 ٢٢٤

حقوق اإلنسانالئحة وزارة 

عتبر الرؤساء االداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تـدريب االفـراد           ي .٧
العاملين تحت سلطتهم باالضافة الى دورهم االساسي في تنظيم وتبسـيط           

 .االعمال والتوجيه والرقابة
تعد الوزارة كادرا مؤهال ومتخصصا فـي مجـاالت نشـاطها وتحفـز              .٨

قات العمـل بهـدف      وعال ةالكفاءات المبدعة فيها وتنمي العالقات االنساني     
 .االرتقاء المستمر بمستوى اعمالها واداراتها

تطبق الوزارة مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى            .٩
 .االلتزام بالواجبات  وفقا للقوانين والنظم السارية

تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية  للوزارة بجمـع وتحليـل المعلومـات             .١٠
قة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي التخـاذ القـرار       واالحصاءات  المتعل  

 .وتقييم االعمال واقتراح الحلول لمشكالت التنمية االدارية
تولى قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجالت والوثـائق والرقابـة            .١١

 .على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة
عالجته موضوعا يشكل حالة جديدة ال      يكون الزاما على الموظف عند م      .١٢

تعالجها القوانين والنظم النافذة بصورة واضحة ان يرفع االمر الى رئيسة           
 .المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة حسب التسلسل االداري

تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال سكرتارية اللجان والمجـالس            .١٣
حاالت التي تنص النظم فيهـا علـى        المشكلة في مجال اختصاصها عدا ال     

 .خالف ذلك
 الباب الرابع
 احكام عامـة

يولى الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسـين          ) ١٦(مادة
مستوى تنفيذ االعمال بتطبيق مبادئ التنظيم خاصة ما يتعلـق بتفـويض            
 .ةبعض الصالحيات لمرؤوسيه وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار الوزار

للوزير االستعانة بلجنة فنية من ذوي الخبـرات واالختصـاص مـن            ) ١٧(مادة
الجهات ذات العالقة في مجال حقوق االنسان لتسـهيل اعمـال الـوزارة             
ويصدر بتسمية اعضاء اللجنة وتحديد اختصاصاتها قـرار مـن رئـيس            

 .مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير
ر الوزير قرارا بتحديد التقسـيمات الفرعيـة للبنـاء التنظيمـي            يصد) ١٨(مادة

للوزارة المحدد في هذه الالئحة بالتنسـيق مـع وزارة الخدمـة المدنيـة              
 .والتامينات

يصدر الوزير قرارا بدمج او الغاء ادارة فرعية  او قسم على ان يتبع              ) ١٩(مادة
 .في انشاء اي منها قواعد التنظيم االداري



 

 ٢٢٥

حقوق اإلنسانالئحة وزارة 

ر الوزير كافة القرارات والتعليمات الالزمة بتنفيذ هذه الالئحـة          يصد) ٢٠(مادة
 .وتحقيق اغراضها

م بشـان اعـادة تشـكيل     ٢٠٠١لسنة)٨٩(يلغى القرار الجمهوري رقم   ) ٢١(مادة
 .اللجنة الوطنية العليا لحقوق االنسان

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٢٢(مادة
 الجمهورية بصنعاءصدر برئاسة 

 هـ١٤٢٤/شـوال/٥بتاريخ 
 م٢٠٠٣/نوفمبر/٢٩الموافق

 
 امة العليم السوســـوة    عبد القادر باجمـال      علي عبد اهللا صالح
 وزيرة حقوق االنســان   رئيس مجلس الوزراء     رئيس الجمهورية

  
 

 
 
 
 


