
قاليماأللجنة تحديد   
 

م4102فبراير  01  Page 1 

 قاليملمجنة تحديد األ التقرير النهائي
 م4102ر يفبرا 01

 :ةالمقدم

القيام والذي حدد مياميا بتشكيل لجنة تحديد األقاليم م بشأن  4102لسنة  4رقم بناء عمى القرار الجميوري 
اربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقميمين وأي خيار ما بين ىذين الخيارين  –واقرار خيار ستة أقاليم بدراسة 

تقوم المجنة بتحديد عدد األقاليم والواليات )المحافظات( التي سيتشكل منيا  كما و ،يحقق التوافق ويكون قرارىا نافذا
   جغرافي وعوامل التاريخ والثقافة.كل اقميم مع مراعاة الواقع الحالي والتجاور ال

المجنة تقريرىا النيائي إلى لجنة صياغة الدستور وتحدد فيو عدد األقاليم  تقدمنياية الميمة حدد القرار انو وبو 
 .والواليات )المحافظات( التي يتكون منيا كل اقميم ، ليتم النص عمييا في الدستور

رئيس  -برئاسة االخ عبدربو منصور ىادي م و 4102يناير  49خ اريبت اولى اجتماعاتياوقد بدأت المجنة 
عالء المصمحة الوطنية كافة أكد عمى ضرورة تحمي حيث رئيس المجنة / الجميورية  أعضاء المجنة بمعايير الحياد وا 

قرارهو  ومناقشت وتمعمى تشكيل لجنة فنية تعد مقترح آلية عمل لمجنة  االتفاق االجتماعفي ىذا  عمى كل اعتبار وتم  ا 
/ رئيس الجميورية برئاسة رسمية اجتماعات  اربعةوقد تم عقد   م4102فبراير  4الذي عقد في  التالي االجتماعفي 

 . يةاالجتماعو مجموعة من المقاءات التشاورية مع عدد من ممثمي المكونات السياسية لعقده باإلضافة  ، رئيس المجنة

 ذات عالقة وادارية واجتماعية عدد من الخبراء المحميين في عدة جوانب اقتصادية  استضافت المجنةكما 
تم استعراض تجارب العديد من دول العالم  و. ياالقتصادعمى أسس التكامل واالستقرار  يةاالتحادقاليم األتكوين ب

 .الثروة والسمطة ات عائدوالدروس المستفادة منيا في مجال توزيع  والضعف  القوةوأبرز نقاط  االتحادية

صنعاء وعدن فقد تم تقديم عرضين ٌخصصا إلعطاء رؤية امانة العاصمة ونظرا لألىمية الخاصة لمدينتي 
 ية.االتحادعامة حول وضع ىاتين المدينتين لتمكينيما من لعب الدور المتوقع منيما كركيزتين أساسيتين في الدولة 

ي والثقافي لميمن تم االجتماعي وتحميل الواقع السياسي والجغرافي و االقتصادلموضع  وبناء عمى تمك المعطيات العممية
  في سياق ىذا التقرير. ةمبينالالتوافق عمى المخرجات 
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 المبادئ 

وقد اعتمدت المجنة عمى المبادئ التي تم التوافق عمييا في وثائق وادبيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وىي 
 كاالتي: 

 بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية. اليمنيين تمتع المواطنين -

 التنافس اإليجابي بين األقاليم. -

 التكامل الذي يضمن توظيف كفؤ لموارد كل إقميم والتكامل مع األقاليم األخرى.  -

 ي لتمبية احتياجات الشعب في حياة كريمة.االقتصادي و االجتماعالتجانس لضمان االستقرار  -

 .يةاالتحادفي إطار الدولة  كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصالحيات تحدد في الدستوريتمتع  -

 ة:ات عمل المجنـمخرج

 أوال:  تحديد عدد األقاليم 

نعقاد مؤتمر الحوار الوطني االتي تم نقاشيا وبعمق خالل فترة السياسية  ىؤ بناء عمى مجموعة المعطيات والر 
ية التي تيدف لضمان الشراكة العادلة االتحادعتماد عمييا إلنشاء الدولة ون االمبادئ التي أقر اليمنيالشامل وتحقيقا لم

 معظموالتأكيد عمى وحدة وأمن واستقرار اليمن فقد توافق  ييناالجتماعفي الثروة والسمطة ولمحفاظ عمى األمن والسمم 
 يكون هناك اقميمين في الجنوب وأربعة أقاليم في الشمال.خيار الستة األقاليم بحيث اعضاء المجنة عمى اعتماد 

 وتسمية االقميم وتحديد عاصمته  ( التابعة لكل إقميمالمحافظات)الواليات ثانيا: تحديد 

 :اآلتيةالمعايير عمى المجنة  اعتمدت

مكانية تحقيق كل إقميم لالستقرار االقتصادالقدرة  -  .ياالقتصادية وا 
 .الترابط الجغرافي -
 .ريخيةاية والثقافية والتاالجتماعالعوامل  -
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 :هأدنالتوصل لمتحديد المبين في الجدول أعضاء المجنة تم امعظم وبناء عمى ىذه المعايير وبتوافق 

 (1جدول رقم )

 قميم عاصمة اإل قميماإلاسم  الواليات ) المحافظات ( األقاليم

 -شبوة  –حضرموت  -الميرة األول
  ىسقطر 

 المكال مدينة  حضرموت

 مدينة مارب سبأ البيضاء -مأرب  –الجوف  الثاني
 عدنمدينة   عدن الضالع -لحج  –أبين  –عدن  الثالث
 تعزمدينة  الجند إب -تعز الرابع 

-  صنعاء -عمران -صعدة  الخامس

 ذمار
  )المحافظة(  صنعاء آزال

 -المحويت -ريمة -الحديدة السادس
 حجة

 الحديدة مدينة  تيامة

 

 من : واتفق عمى ان تكون كل

غير خاضعة لسمطة أي إقميم ويتم وضع ترتيبات خاصة بيا في  اتحادية مدينة :أمانة العاصمة صنعاء .0
 الدستور لضمان حياديتيا واستقالليتيا.

تشريعية وتتمتع بسمطات  إقميم عدنمدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار  مدينة عدن:  .4
 .ياالتحادمستقمة تحدد في الدستور وتنفيذية 

 ة ام عام:  أحكثالثًا 

 شكل الحدود الحالية لممحافظات "الواليات" المنضوية في كل إقميم إجمالي حدود اإلقميم.ت   .0
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وتوزيعو اإلداري لكل إقميم الحالية المكونة الداخمية قانون االقاليم إمكانية مراجعة الحدود يجب أن يتضمن  .4
 وي نظم بقانون تصدره السمطة التشريعية لكل إقميم.أو أكثر وفقًا لضوابط محددة بعد دورة انتخابية 

وينظم ذلك بقانون أو أكثر  ةانتخابي ةألقاليم يمكن مراجعتيا بعد دور يحدد قانون األقاليم أن حدود ايجب أن  .3
 اتحادي.

يعية لكل إقميم يجب ضمان تطبيق مبدأ التدوير في ىيئة رئاسة لضمان الشراكة الحقيقة في السمطة التشر  .2
 ي.االتحادالمجمس التشريعي، كما يجب ضمان التمثيل العادل لكل والية في البرلمان 

لضمان الشراكة الحقيقية في السمطة التنفيذية لكل إقميم يجب ضمان عدم سيطرة والية بعينيا عمى التشكيل  .5
 الحكومي في اإلقميم.

معادلة لتوزيع و         الواليات معاييريصاغ بالتشاور مع االقاليم و لعائدات الثروة  التوزيع العادللضمان  .6
بناء الشعب مع مراعاة حاجات أبطريقة شفافة و عادلة لجميع وغير الطبيعية عائدات الموارد الطبيعية 

 ية.االتحادلمحكومة الواليات و االقاليم المنتجة بشكل خاص و تخصيص نسبة من العائدات 
 

البضائع المواطنين و حركة  بما يعزز التكامل بين األقاليم، وتيسيري االقتصادضمان حرية اإلتجار والنشاط  .7
اي حواجز او عوائق او قيود و غير مباشر و عدم فرض أو السمع و االموال و الخدمات بشكل مباشر 

 آلخر.من إقميم عند مرورىا  جمركية او ضريبية او ادارية
ية ظروف معيشية متكافئة في جميع االتحادوتضمن الدولة  يةاالقتصاد ولكل إقميم دور قيادي في تنميت .8

 األقاليم عبر تعزيز قيم التعاون والتضامن بين األقاليم.

 ،،، واهلل الموفق
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