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 بسم هللا لرحمن الرحيم

 ةـــــمقدم

الحوار بتشكٌل مجموعة تشاورٌة مكونة من ممثلٌن لجمٌع المكونات المشاركة فً بادر برنامج دعم 

بٌن المكونات والقوى السٌاسٌة عن طرٌق  نقاشاترة ااد  مإتمر الحوار وكان الغرض من هذه المجموعة

 ااو المكونات بعٌد لؤلشخاصوالتوجهات  اآلراءفً البرنامج بطرٌقة ترفع من مستوى الثقة لطرح  اممثلٌه

وفق ، حٌث تدار النقاشات للضغط او الدعاٌة لصالح او ضد مكون او شخص اتالنقاش هعن استخدام هذ

طرحها فً  ٌصعبللمكونات الستكشاف افكار جدٌده قد  مجاالوذلك ٌخلق  مبدأ التوافق وبعٌداً عن االعبلم

 بٌن المكونات1طاق عدم الثقة ضٌق نٌالتقارب واللقاءات الرسمٌة وبما ٌخدم 

شمل اثٌوبٌا لقاء فً فً صنعاء و منتظمة ثم لقاءات 2114 وقد بدأت اللقاءات فً البحر المٌت فً فبراٌر 

 1 األثٌوبٌة وكذلك التجربة السوٌسرٌة وتجارب أخرى االطبلع على التجربة االتحادٌة

 اعدت، الثروة الشراكة فًوقد شكلت المجموعة مجموعات مصغرة لمعالجة قضاٌا محددة مثل الٌات 

مصفوفة  إلعدادالمجموعة المصغرة كما شكلت توصٌات رفعت الى المكونات حول الشراكة فً الثروة1 

من عشرة اجتماعات  أكثرلتوزٌع السلطات والصبلحٌات بٌن المستوٌات االتحادٌة المختلفة، التً عقدت 

وقد استندت 1  اٌدٌكم لمصفوفة التً بٌنوام المجموعة كامبل إلعداد مقترح لكانت خبللها تعود الى ق

المجموعة فً تصمٌمها لهذه المصفوفة الى مخرجات الحوار وكذلك الى التوافق بٌن جمٌع المكونات بعد 

نقاشات مستفٌضة موثقة فً محاضر الجلسات وفً المراسبلت المتبادلة بٌن اعضاء المجموعة 

 فً النهاٌة فً هذه المصفوفة1  والمسودات العدٌدة التً تبلورت
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 توزٌع سلطات مستوٌات الحكم للدولة االتحادٌة . 1

 الموجهات الرئٌسٌة لتوزٌع السلطات  1..

  إلىفٌها تم تقسٌم السلطات و الدولة،تم االعتماد فً توزٌع السلطات على مخرجات فرٌق بناء 

 سلطة تشرٌعٌة وسلطة تنفٌذٌة وسلطة قضابٌة1 ثبلث:

 1الفصل بٌن السلطات الثبلث من فرٌق بناء الدولة: دستوري موجه 

  1لكل مستوى من السلطات التنفٌذٌة على قدر الصبلحٌات التشرٌعٌة التً اوكلت له 

o السلطات التنفٌذٌة على المستوى االتحادي ملزمة بتنفٌذ التشرٌعات االتحادٌة 

o  واالقلٌمٌة االتحادٌة ملزمة بتنفٌذ التشرٌعات االقلٌمًالسلطات التنفٌذٌة على المستوى 

o  واالقلٌمٌة  ملزمة بتنفٌذ التشرٌعات االتحادٌة الوالٌةالسلطات التنفٌذٌة على مستوى

 الوالٌةالقرارات الصادرة عن و

  وٌتحمل حصة  بفاعلٌة،لدى كل مستوى من مستوٌات الحكم سلطات وموارد كافٌة ألداء مهامه

 ٌة()القضٌة الجنوب عادلة من المسإولٌات المشتركة1

 توزٌع السلطات على المستوى االتحادي 1..

 

 

 
 :السلطة التشرٌعٌة .1

  :النحو التالً على غرفتٌنمن تتكون السلطة التشرٌعٌة على المستوى االتحادي 

 وفقا والمباشر الحر السري باالقتراع انتخابهم ٌجري ناببا (…) من ٌتكون :النواب مجلس 

 1المغلقة النسبٌة القابمة لنظام         

 النواب، مجلس أعضاء عدد نصف عن ٌزٌد ال األعضاء من عدد من ٌتكون :االتحادي المجلس 
 اإلقلٌم، مستوى على النسبٌة القابمة بنظام والمباشر الحر السري باالقتراع عاجمٌ انتخابهم ٌتم

 .األقالٌم بٌن المتساوي وبالتمثٌل

 االتحادي والمجلس النواب لمجلسً المشترك االجتماع من تتكون :الوطنٌة الجمعٌة. 

 

 1مقترح بؤن تضاف معاٌٌر وشروط لمرشحً المجلس االتحادي 

 

 

 الجمعٌة االوطنٌة

االمجلس 
 االتحادي

 مجلس النواب

 رئٌس االتحاد

 حكومة االتحاد

المحكمة الدستورٌة 

 االتحادٌة

االدارٌةالمحكمة   

القضائٌةالسلطة   التنفٌذٌة السلطة السلطة التشرٌعٌة  



4 

 

 السلطة التنفٌذٌة: .2

 :مستوى االتحادي على النحو التالًفً ال التنفٌذٌةتتكون السلطة 

 أزخبث١ز١ٓ دٚرر١ٓ ثؼذ إٌظبَ ِزاجؼخ رزُ رئبطٟ، اٌذىُ ٔظبَ) :الدولة رئٌس (االتحاد رئٌس 

 .اٌذطزٛر رؼذ٠ً إجزاءاد ٚفك ثزٌّبٟٔ ٔظبَ إٌٝ االٔزمبي ٚإِىب١ٔخ اٌذبجخ دراطخ ٚرزُ

  الرباسً ٌتم اختٌاره من قبل ربٌس الدولة وموافقة فً النظام  رئٌس الوزراء:نائب رئٌس أو

 1السلطة التشرٌعٌة

 وزارتً الدفاع والخارجٌةتتكون من عدد من الوزارات السٌادٌة ك :الحكومة االتحادٌة. 

  :حسب الصبلحٌات الممنوحة لها1هٌئات تنفٌذٌة مستقلة 

 

 :القضائٌةالسلطة  .3

 :على النحو التالًمستوى االتحادي تتكون السلطة القضابٌة فً ال

 للفصل فً نزاعات الصبلحٌات بٌن مستوٌات الحكم وفقا لمبادئ  :االتحادٌة المحكمة الدستورٌة

 الدستور االتحادي وتفسٌره1

  قادرة على حماٌة مبدأ المشروعٌة مستقلة عن القضاء العاديمحكمة  :االتحادٌة اإلدارٌةالمحكمة 

 1اإلدارٌةوالفصل فً المنازعات 

 

 توزٌع السلطات على المستوى اإلقلٌمً 1..

 

 

 

 

 

 

 :السلطة التشرٌعٌة .1

 :على النحو التالًواحدة من غرفة تتكون  اإلقلٌمًالسلطة التشرٌعٌة على المستوى 

 لنظام وفقا والمباشر الحر السري باالقتراع انتخابهم ٌجري ناببا (…) من ٌتكون: مجلس النواب 
 1المغلقة النسبٌة القابمة

 
 السلطة التنفٌذٌة: .2

 :قلٌم على النحو التالًمستوى اإل فً التنفٌذٌةتتكون السلطة 

اإلقلٌم حاكم  

)النظام برلمانً(   

االقلٌمحكومة   

المحكمة الدستورٌة 

 لإلقلٌم

االدارٌةالمحكمة   

القضائٌةالسلطة   التنفٌذٌة السلطة السلطة التشرٌعٌة  

 مجلس النواب

االقلٌمفً   
لإلقلٌمالعلٌا المحكمة   

المتخصصةالمحكمة   
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 1رئ١ض دىِٛخ اإلل١ٍُ :حاكم اإلقلٌم 

 اإلقلٌم1عدد من الوزارات وفقا حاجة  :حكومة اإلقلٌم 

 لها حسب الصبلحٌات الممنوحة: هٌئات تنفٌذٌة مستقلة. 

 
 

 :السلطة القضائٌة .3

 :على النحو التالً اإلقلٌمًتتكون السلطة القضابٌة فً المستوى 

  وبٌن الوالٌات  اإلقلٌم ووالٌاتهللفصل فً نزاعات الصبلحٌات بٌن  :اإلقلٌمٌةالمحكمة الدستورٌة

 وتفسٌره1 اإلقلٌموفقا لمبادئ دستور 

 

 أن ةمع أهمٌة مالحظ: 

 ستورٌة فً اإلقلٌم وٌكتفى بالمحكمة الدستورٌة االتحادٌة1رأي بؤن ال حاجة لمحكمة د هناك-1

ٌدعم وجودها على مستوى اإلقلٌم وفقا لمبدأ حٌثما كان هناك دستور تكون هناك محكمة  ورأي-2

 1دستورٌة

 

 محكمة قضابٌة فً اإلقلٌم1 المحكمة العلٌا: أعلى 

  قادرة على حماٌة مبدأ المشروعٌة مستقلة عن القضاء العاديمحكمة  :اإلقلٌمٌة اإلدارٌةالمحكمة 

 1اإلدارٌةوالفصل فً المنازعات 

 .محاكم متخصصة 

 

 الوالٌةمستوى توزٌع السلطات على  1..

 

 

 

 

 

 

 :للوالٌةالمحلً مجلس ال .1

 انتخابهم ٌجريعضوا،  (…) من ٌتكون )تمثٌلً للهٌئة التشرٌعٌة(: للوالٌة محلًالمجلس ال 
 .المغلقة النسبٌة لنظام القابمة وفقا والمباشر الحر السري باالقتراع

 
 :السلطة التنفٌذٌة .2

 التالً:على النحو  لوالٌةامستوى  فً التنفٌذٌةتتكون السلطة 

 حاكم الوالٌة )المحافظ(

األجهزة التنفٌذٌة 

 فً الوالٌة

االدارٌةالمحكمة   

القضائٌةالسلطة   التنفٌذٌة السلطة  

 مجلس الوالٌة

 محكمة االستئناف

المتخصصةالمحكمة   
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 ٔزخبثٗ ِٓ اٌّجٍض اٌّذٍٟ ٌٍٛال٠خا ٠زُ (:)محافظ المحافظة حاكم الوالٌة. 

 ها1بلحٌات الممنوحة لحسب الصالسلطة التنفٌذٌة  ةزأجه الوالٌة: فً األجهزة التنفٌذٌة 

  1لهاالصبلحٌات الممنوحة  مستقلة: حسبهٌئات تنفٌذٌة 

 

 :لسلطة القضائٌةا .3

 :التالًالوالٌة على النحو مستوى  تتكون السلطة القضابٌة فً

 :أعلى مستوى من المحاكم القضابٌة على مستوى الوالٌة محكمة االستئناف 

 :والفصل  مستقلة عن القضاء العادي قادرة على حماٌة مبدأ المشروعٌةمحكمة  المحكمة اإلدارٌة

 فً المنازعات اإلدارٌة1

  :ةمحكمة األسرتجارٌة،  ةكم: المحمثلمحاكم تخصصٌة. 

 

 

 البلدٌةتوزٌع السلطات على مستوى  1..

 

 

 

 

 

 

 :لبلدٌةالمحلً لمجلس ال .1

 ،عضوا (…) منٌتكون  ألعمالهالوابح منظمة  إصدارصبلحٌات ب للبلدٌةمحلً المجلس ٌختص ال

 .المغلقة النسبٌة لنظام القابمة وفقا والمباشر الحر السري باالقتراع انتخابهم ٌجري

 

 :السلطة القضائٌة .2

   1محاكم ابتدابٌة أو متخصصة وفق الحاجة من البلدٌةمستوى  تتكون السلطة القضابٌة فً

 

 :السلطة التنفٌذٌة .3

 :على النحو التالًبلدٌة مستوى ال فً التنفٌذٌةتتكون السلطة 

 :٠ٚشىً ثبٌزشبرن ِغ اٌّجٍض اٌّذٍٟ اٌجٙبس ِٓ اٌّجٍض اٌّذٍٟ ٌٍجٍذ٠خ  اخز١بر٠ٖزُ  مأمور البلدٌة

 .اٌزٕف١ذٞ ٌٍجٍذ٠خ

 1مكاتب لؤلجهزة التنفٌذٌة: األجهزة التنفٌذٌة فً البلدٌة 

  

 

 مأمور البلدٌة )مدٌر المدٌرٌة(

 األجهزة التنفٌذٌة

 فً البلدٌة

االدارٌةالمحكمة   

القضائٌةالسلطة   التنفٌذٌة السلطة  

 مجلس البلدٌة

 المحكمة االبتدائٌة

المتخصصةالمحكمة   
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 ات الحكم بٌن مستوٌختصاصات واال صالحٌاتال توزٌع.  2

 

 مخرجات مؤتمر الحوار بخصوص توزٌع الصالحٌات موجهات 2..

 

 ) من مخرجات الحوار( القضٌة الجنوبٌة موجهات

وال تتدخل السلطة  بوضوح،ٌحدد الدستور فً الدولة االتحادٌة توزٌع السلطات والمسبولٌات  11

لمستوٌات الحكم  واإلدارٌةالمركزٌة فً صبلحٌات السلطات التنفٌذٌة والتشرٌعٌة والقضابٌة 

 فً ظروف استثنابٌة ٌنص علٌها الدستور والقانون1 إال الحصرٌة،فً نطاق مسبولٌاتها  األخرى

 أوري السلطات والمهام والمسبولٌات بشكل حص الحكم،تناط بكل مستوى من مستوٌات   21

لدى كل مستوى من مستوٌات الحكم ، واألقرب األفضللخدمة المواطنٌن بالطرٌقة  تشاركً،

 1وٌتحمل حصة عادلة من المسإولٌات المشتركة بفاعلٌة،سلطات وموارد كافٌة ألداء مهامه 

 1من الحكم أخرىالسلطة االتحادٌة من صبلحٌة مستوٌات  إلىتكون السلطات غٌر المسندة  31

 1اإلقلٌمٌةدور قٌادي فً مجال تنمٌته االقتصادٌة  لٌمإقٌكون لكل  41

ٌتمتع كل مستوى من مستوٌات الحكم، المركز واالقلٌم والوالٌة، بسلطة تنفٌذٌة وتشرٌعٌة  51

وادارٌة ومالٌة مستقلة ٌحددها الدستور، بما فٌها سلطة مناسبة لجباٌة  )وتمثٌلٌة فً الوالٌة(

 الضرابب1

 والغاز،وتنمٌة الموارد الطبٌعٌة ومنها النفط  إدارةتكون  الٌمن،الموارد الطبٌعٌة ملك للشعب فً  61

وبما فٌها منح عقود االستكشاف والتطوٌر من مسبولٌة السلطات فً الوالٌة المنتجة بالتشارك مع 

 القانون، والسلطة االتحادٌة وفق ما ٌنص علٌه قانون اتحادي وبموجب نفس اإلقلٌمالسلطات فً 

 1اإلقلٌمٌكون تنظٌم عقود الخدمات المحلٌة من مسبولٌة السلطات فً الوالٌة المنتجة بالتنسٌق مع 

 اإلقلٌمتإسس بموجب القانون ذاته هٌبة وطنٌة مستقلة تضم جمٌع السلطات المعنٌة على مستوى  71

المنتجة  لٌماواألقات والوالٌة والحكومة االتحادٌة مهمتها تطوٌر السٌاسات العامة وتمكٌن الوالٌ

 الموارد الطبٌعٌة بكفاءة1 إدارةمن 

 )من مخرجات الحوار( بناء الدولة موجهات

تدٌر من خبلله جمٌع  مركزي، إداريعبر نظام  اإلدارٌةتقوم الحكومة االتحادٌة بؤداء وظٌفتها  81

مكاتب تسهل  أو االتحادٌة من توجٌه وتخطٌط ورقابة وتنسٌق وٌكون لها فروع اإلدارٌةالوظابف 

الوظابف السٌادٌة  إلىوعلٌه فإن وظٌفة الحكومة االتحادٌة هً باإلضافة  الحاجة،ب سعملها بح

 ورقابٌة1  وإشرافٌهكالدفاع والعبلقات الخارجٌة، هً وظٌفة تنظٌمٌة 

 اإلقلٌمٌة: البلمركزٌة مركزٌة اإلدارٌة بشقٌه األساسٌٌننظام البل األقالٌمتعتمد سلطات  91

 1األقالٌملشبون  إدارتهاوالبلمركزٌة المرفقٌة فً 

شبونها توجٌها وتخطٌطا ورقابة باستقبلل  وإدارة اإلشرافللوالٌات مجالس منتخبه تتولى  كونت 111

 1البلدٌات( )المجالس المحلٌة فً واإلداريتام فً القرار المالً 
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  الحكمتوزٌع صالحٌات السلطات على مستوٌات  2..

 صالحٌات سلطات المستوى االتحادي 2.... 

 

 

 

 

 على المستوى االتحادي صالحٌات السلطات التشرٌعٌة 3.2....

 :النىاب مجلس :أوال

 ثذظت اٌّٛجٙبد اٌذطزٛر٠خ اٌزٟ رؼّٕزٙب لزاراد فز٠ك ثٕبء اٌذٌٚخ:

 :تاآلتي النىاب مجلس يختص

 

 .االرذبدٞ اٌّجٍض ِغ ثبالشززان ٚإلزار٘ب االرذبدٞ اٌّظزٜٛ ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ ِٕٚبلشخ الززاح .1

 .ِٕٙب ٚطذجٙب االرذبد٠خ، ٌٍذىِٛخ اٌثمخ ِٕخ .2

 ،فظال الفظ ػ١ٍٙب ٚاٌزظ٠ٛذ ِٕبلشزٙب، ثؼذ اٌٍّذمخ، ٚاٌّٛاسٔبد ٌٍذٌٚخ اٌؼبِخ اٌّٛاسٔخ إلزار .3

 ٚاٌزذذ٠ذ ٌٍّشبر٠غ، اٌؼبدي اٌزٛس٠غ ٠ىفً ثّب اٌّٛاسٔخ ػٍٝ درؼذ٠ال إجزاء ِٕبلشخ إٌٛاة ٌّٚجٍض

 .اٌٛؽ١ٕخ اٌّٛارد ػٍٝ ٚاٌذفبظ ٌأل٠ٌٛٚبد، اٌؼٍّٟ

 ال.فظ الفظ ػ١ٍٙب اٌزظ٠ٛذ ٠ٚزُ اٌظبثمخ، ٌألػٛاَ الرذبد٠خ ا اٌخزب١ِخ اٌذظبثبد ٚإلزار ِٕبلشخ .4

 ثبٌذمٛق األطبط١خ اٌّزؼٍمخ أٚ اٌذٌٚخ، طٍطبد ثزٕظ١ُ اٌّزؼٍمخ ٌٍمٛا١ٔٓ األٌٟٚ ٚاإللزار إٌّبلشخ .5

 اٌٛسراء، لبْٔٛ ِجٍض اٌمؼبئ١خ، اٌظٍطخ لبْٔٛ :اٌزب١ٌخ اٌمٛا١ٔٓ خبص ٚجٗ ٚػٍٝ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ،

 .اٌظذبفخ لبْٔٛ االٔزخبثبد، لبْٔٛ

 ٍِشِخ لزاراد ٠ظذر أْ إٌٛاة ٌّجٍض ٠ٚىْٛ االرذبد٠خ، اٌزٕف١ذ٠خ اٌظٍطخ أداء ػٍٝ اٌزلبثخ .6

 .االرذبدٞ اٌذطزٛر ِغ ٠زؼبرع ال ثّب اٌؼبِخ اٌشئْٛ فٟ االرذبد٠خ اٌزٕف١ذ٠خ ٌٍظٍطخ

 .ٚاٌّذبطجخ ٌٍزلبثخ اٌّزوشٞ اٌجٙبس رئ١ض اخز١بر .7

 .اٌذطزٛر٠خ داٌزؼذ٠ال الززاح .8

  ِذذٚدح اٌؼذد ٚاٌظالد١بد ػٍٝ إٌظبَ اٌف١ذراٌٟ اٌذىِٛخ االرذبد٠خ فٟ  وْٛ -1 :مقترح         

 فال داع الدزٛاء اٌظالد١بد ػٍٝ ِٕخ اٌثمخ ٚطذجٙب. األلب١ٌُ               

 الجمعٌة االوطنٌة

 مجلس النواب االمجلس االتحادي

 رئٌس االتحاد

 حكومة االتحاد

المحكمة الدستورٌة 

 االتحادٌة

االدارٌةالمحكمة   

القضائٌةالسلطة   التنفٌذٌة السلطة السلطة التشرٌعٌة  
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 ثأٔٙب طٍطبد اٌذٌٚخ االرذبد٠خ. اٌخبِضرٛػخ طٍطبد اٌذٌٚخ فٟ اٌجٕذ  -2          

 :االتحادي المجلس :ثانيا  

 اٌّٛجٙبد اٌذطزٛر٠خ اٌزٟ رؼّٕزٙب لزاراد فز٠ك ثٕبء اٌذٌٚخ:دظت 

 :تاآلتي االتحادي المجلس يختص

 ثبٌذمٛق اٌّزؼٍمخ أٚ اٌذٌٚخ، طٍطبد ثزٕظ١ُ اٌّزؼٍمخ ٌٍمٛا١ٔٓ إٌٙبئٟ ٚاإللزار اٌثب١ٔخ اٌمزاءح .1

 ِجٍض لبْٔٛ اٌمؼبئ١خ، اٌظٍطخ لبْٔٛ :اٌزب١ٌخ اٌمٛا١ٔٓ خبص ٚجٗ ٚػٍٝ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ، األطبط١خ

 .ٚغ١ز٘ب اٌظذبفخ لبْٔٛ االٔزخبثبد، لبْٔٛ اٌٛسراء،

 .اٌذطزٛر٠خ ٚاٌّذىّخ ٌٍمؼبء األػٍٝ اٌّجٍض أزخبة ػٍٝ اٌّظبدلخ  .2

 .اٌّظزمٍخ ا١ٌٙئبد ٚأػؼبء رئ١ض اخز١بر .3

 ٌٍمٛاد اٌؼبَ اٌمبئذ .اٌّزوشٞ اٌجٕه ِذبفع :اٌزب١ٌخ ٚاٌؼظىز٠خ اٌّذ١ٔخ اٌم١بداد رؼ١١ٓ ػٍٝ اٌّٛافمخ .4

 .اٌؼبَ إٌبئت .اٌّذ١ٔخ ٌٍخذِخ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ رئ١ض .ِٚظبػذ٠ٗ ٚٔٛاثٗ، اٌّظٍذخ،

 خ.ٚاإلل١ّ١ٍ اٌذ١ٌٚخ إٌّظّبد ٌذٜ ِٕٚذٚث١ٙب األخزٜ، اٌذٚي ٌذٜ اٌذٌٚخ طفزاء رؼ١١ٓ ػٍٝ اٌّٛافمخ .5

 .اٌذطزٛر٠خ داٌزؼذ٠ال الززاح .6

 

  االتحاديالمجلس بعض المالحظات والمقترحات حول صالحٌات: 

  ٠ٍٟ: طجك ِب إٌٝ ِب إضافة صبلحٌات المجلس االتحاديعلى أن تكون من  النصٌفضل 

 .٠شززن ِغ ِجٍض إٌٛاة االرذبدٞ فٟ إلزار اٌّٛاسٔخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ االرذبد٠خ  -

 ٌٗ اٌذك فٟ رشى١ً ٌجبْ ِزخظظخ ثذظت اٌذبجخ. -

 ػٍٝ طٍجب ٚرؤثز إٌٛاة ِجٍض ٠ظذر٘ب اٌزٟ اٌمزاراد أٚ اٌمٛا١ٔٓ ِٓ أٞ ػٍٝ االػززاعدك  -

 .االرذبدٞ اٌذطزٛر فٟ ػ١ٍٙب إٌّظٛص د١برٙبٚطال األلب١ٌُ ِظبٌخ

 اإلشزاف ٚاٌزلبثخ ػٍٝ إٔشبء ا١ٌٙئبد اٌّظزمٍخ. -

 ا١ٌٙئبد ٚأػؼبء رئ١ض اخز١برِٓ اٌظالد١بد )اٌجٕذ اٌثبٌث ٚػغ ِؼب١٠ز ٚشزٚؽ ف١ّب ٠خض  -

 .اٌّظزمٍخ(

 

 

 :الىطنية الجمعية :ثالثا  

 

 :ٚرخزض ثب٢رٟ االرذبدٞ، ٚاٌّجٍض إٌٛاة ٌّجٍظٟ اٌّشززن االجزّبع ِٓ اٌٛؽ١ٕخ اٌجّؼ١خ ٚرزىْٛ

 

 .ٌٍذٌٚخ اٌؼبِخ اٌظ١بطخ إلزار .1

 .ٌٍز١ّٕخ اٌؼبِخ اٌخطخ ٚإلزار ِٕبلشخ .2

 اٌزذبٌف، أٚ أخزٜ، دٌٚخ ِغ االرذبد أٚ اٌذٌٚخ دذٚد رؼذ٠ً شأٔٙب ِٓ اٌزٟ االرفبل١بد ػٍٝ اٌّٛافمخ .3

 .اٌظٍُ أٚ اٌظٍخ، أٚ اٌذفبع، أٚ

 .اٌطٛارئ ٚدبٌخ اٌذزة ْإػال ػٍٝ اٌّٛافمخ .4

 .اٌؼبَ اٌؼفٛ لزاراد ػٍٝ اٌّٛافمخ .5

 .) اٌجزٌّبٟٔ إٌظبَ دبٌخ فٟ (اٌجّٙٛر٠خ رئ١ض أزخبة .6

 .ػ١ٍٙب االطزفزبء لجً اٌذطزٛر٠خ، داٌزؼذ٠ال ِمززدبد ٚإلزار ِٕبلشخ .7
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  الوطنٌةالجمعٌة بعض المالحظات والمقترحات حول صالحٌات: 

  ٠ٍٟ: طجك ِب إٌٝ ِب إضافة صبلحٌات الجمعٌة الوطنٌةٌفضل النص على أن تكون من 

 .)دبي اطزّزد ٘ذٖ اٌظالد١خ ٌّجٍض إٌٛاة( ِٕٙب طذجٙبٚ ٌٍذىِٛخ، اٌثمخ إلزار ِٕخ -

 .اٌّظبدلخ ػٍٝ االرفبل١بد ٚاٌّؼب٘ذاد اٌذ١ٌٚخ -

  .ِزالجخ األداء اٌزٕف١ذٞ ٌٍذىِٛخ االرذبد٠خ -

  اٌظبدص وٛٔٗ طبثك ألٚأٗ ٚال ٠ّٕخ ٘ذا اٌذك اال ثؼذ إلزار إٌظبَ ِمززح: ٠ذذف اٌجٕذ

 اٌجزٌّبٟٔ.

 

 

 السلطة التنفٌذٌة على المستوى االتحادي صالحٌات 2......

 لسلطة االتحادٌةاصالحٌات 

 الشبون العسكرٌة والدفاع 11

العبلقات الخارجٌة )الدولٌة( مع الدول األخرى ٌة والتمثٌل الدبلوماسً وإدارة الشبون الخارج 21

 1والمنظمات الدولٌة والتفاوض وإبرام المعاهدات واالتفاقات الخارجٌة

 1األمن الوطنً 31

 اقتراض المال على ذمة الدٌن العام1 41

 1والمالٌة البنك المركزي االتحادي، العملة وصك النقود والسٌاسات النقدٌة 51

 اءات االختراع والعبلمات التجارٌة وحق المإلف وغٌرها1حقوق الملكٌة الفكرٌة شاملة بر 61

 المواطنة والجنسٌة1  71

 التشرٌعات الجنابٌة1 81

 التجارة الدولٌة )الخارجٌة( فً السلع والخدمات1 91

 إصدار العفو فً مسابل العدالة االنتقالٌة1  111

 المكاٌٌل والموازٌن والمواصفات والمقاٌٌس1  111

 إعبلن حالة الطوارئ1  121

 االتحادٌة1 الموازنة العامة واالستثمارٌةوضع مشروع  131

 اسات التعلٌمٌة والتربوٌة العامة1رسم السٌ 141

 الصالحٌات المشتركة للسلطة االتحادٌة مع األقالٌم والوالٌات

 سٌاسات استغبلل الثروات الطبٌعٌة وخدمات استخراجها1رسم  11

 سن الضرابب والرسوم االتحادٌة1 21

 الرقابة الدوابٌة والغذابٌة1 31

 الجمارك1 إدارة 41

 رسم السٌاسة الصحٌة العامة1 51

 رسم سٌاسات التخطٌط العام وإدارة التنمٌة1 61
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 تنظٌم مصادر الطاقة الكهربابٌة1 71

 رسم السٌاسات البٌبٌة1 81

 رسم سٌاسة الموارد المابٌة الداخلٌة وتنظٌمها1 91

 منتجة1منح عقود االستكشاف والتطوٌر للموارد الطبٌعٌة وإدارة الموارد وتنمٌتها للوالٌات ال 111

 1المخطوطاتو والبنى التراثٌةإدارة المواقع األثرٌة  111
 البرٌد واالتصاالت1 121

 حماٌة كٌان وامن االتحاد واإلقلٌم والوالٌة1 131

 الشرطة الجنابٌة1 141

 1اإلحصاء والتعداد السكانً 151

 النقل والطرق الربٌسٌة1  161

 إدارة المنافذ البرٌة والبحرٌة والجوٌة1  171

 

 القضائٌة على المستوى االتحاديصالحٌات السلطة  2......

استقبللٌة القضاة، وبؤنه ال سلطان علٌهم فً قضابهم  ( لفرٌق بناء الدولة على21ٌنص القرار رقم )

لغٌر القانون، وعدم جواز إقالتهم من مناصبهم أو إبعادهم عنها لفترة محدودة أو دابمة، أو نقلهم إلى 

ة خدمتهم إال بموجب قرار قضابً مبنً على أسبا ب ووفقا موقع أخر أو إحالتهم على التقاعد قبل نهاٌ

 إلجراءات تحددها القوانٌن1

 بحسب مخرجات الحوار() االتحادٌة المحكمة الدستورٌة: أوال

من مرشحٌن منتخبٌن من كبار القضاة والمحامٌن وٌتم انتخاب أعضاءها  تنشؤ محكمة دستورٌة مستقلة
 اآلتٌة:واساتذة الجامعات وفقاً لآللٌة 

 الدستورٌة1% من عدد أعضاء المحكمة 07تنتخب الجمعٌة العمومٌة للقضاة نسبة  -
 1 ة الدستورٌة، من كبار المحامٌنمن عدد أعضاء المحكم% ..تنتخب نقابة المحامٌن  -
% من ..ٌنتخب اجتماع مشترك لمجالس كلٌات الشرٌعة والقانون والحقوق ما نسبته  -

 مشارك على االقل( مع تفرغهم من أعمالهم السابقة1اساتذة القانون )بدرجة استاذ 
 

  ألعضاء المحكمة الدستورٌة بؤن ٌكونوا مثبل ممن هم حاصلٌن مقترح: ضرورة وضع معاٌٌر
 على درجة قاضً محكمة علٌا وكذلك تحدد فترة العضوٌة بفترة زمنٌة(1

 

 :بما ٌلًمخرجات الحوار(  )بحسبتختص المحكمة الدستورٌة 

 1وتطابقها مع الدستور االتحادي على دستورٌة القوانٌن واللوابح والقراراتـ الرقابة .

 1على اساس الدستور االتحادي ـ الفصل فً تنازع االختصاص بٌن الجهات القضابٌة.

 ـ الفصل فً حاالت التنازع الناشبة عن صدور حكمٌن نهابٌٌن متناقضٌن1.

ٌة واالقالٌم والوالٌات على اساس الدستور السلطات االتحادـ الفصل فً تنازع االختصاص بٌن .
 1االتحادي

 والنصوص التشرٌعٌة من قوانٌن ولوابح1 االتحادي ـ تفسٌر الدستور.
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 من عدمها قبل إصدارها1االتحادٌة  ـ تقرٌر مدى دستورٌة مشارٌع القوانٌن6

 

 القضاء اإلداري: ثانٌا

الفصل فً المنازعات اإلدارٌة، ٌتوفر ٌتم إنشاء قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي ٌتولى 

ألعضابه التؤهٌل والخبرة الكافٌة ألداء مهمتهم، وٌإهلون لهذه المهمة تؤهٌبل خاصا ٌمكنهم من أداء 

 مهامهم على أكمل وجه، وٌنظم قانون السلطة القضابٌة تكوٌنات واختصاصات القضاء اإلداري1

 

 صالحٌات سلطات االقلٌم 2....

 

 

 

 

 

 

 التشرٌعٌة على مستوى االقلٌمصالحٌات السلطة  2...... 

 لم تنص مخرجات الحوار على ذلك وألهمٌته نقترح الصبلحٌات التالٌة:

ِجٍض إٌٛاة ٍّظزٜٛ االرذبدٞ رىْٛ ػّٓ طالد١بد ٌُ رظٕذ ٌ أٞ طٍطبد رشز٠ؼ١خ .1

 .ػٍٝ ِظزٜٛ اإلل١ٍُ (اٌجزٌّبْ)

 .ػ١ٍٙب االطزفزبء لجً ،دطزٛر اإلل١ٍُ رؼذ٠الد ِمززدبد ٚإلزار ِٕبلشخ .2

 إلزار دطزٛر اإلل١ٍُ ثّب ال ٠زؼبرع ِغ اٌذطزٛر االرذبدٞ.  .3

 ِٕخ دىِٛخ اإلل١ٍُ اٌثمخ أٚ طذجٙب ِٕٙب. .4

طٓ ٚإلزار اٌزشز٠ؼبد ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائخ اٌالسِخ ػٍٝ ِظزٜٛ اإلل١ٍُ ٚثّب ال ٠زؼبرع ِغ  .5

 اٌذطزٛر ٚاٌمٛا١ٔٓ االرذبد٠خ إٌبفذح.

 زىشبف ٚاٌزط٠ٛز ٌٍّٛارد اٌطج١ؼ١خ.ػمٛد االطأٚ رؼذ٠ً أٚ إٌغبء إثزاَ اٌّظبدلخ ػٍٝ  .6

 اٌمبْٔٛ اٌف١ذراٌٟ )لبْٔٛ األلب١ٌُ( ِٓ طٍطبد رشز٠ؼ١خ. بوً ِب ٠فٛػٙ .7

ثبػزجبر٘ب ١٘ئبد رّث١ٍ١خ ٚاٌجٍذ٠بد فٟ اٌٛال٠بد بثبد اٌّجبٌض اٌّذ١ٍخ اإلشزاف ػٍٝ أزخ .8

 ٌٍظٍطخ اٌزشز٠ؼ١خ )اٌجزٌّبْ( فٟ اإلل١ٍُ.

 اإلل١ٍُ. ٌز١ّٕخ خاٌؼبِ اٌخطخ ٚإلزار ِٕبلشخ .9

 ػ١ٍٙب ٚاٌزظ٠ٛذ ِٕبلشزٙب، ثؼذ اٌٍّذمخ، ٚاٌّٛاسٔبد ٌإلل١ٍُ اٌؼبِخ اٌّٛاسٔخ ِٕبلشخ ٚإلزار .11

 ٠ىفً ثّب اٌّٛاسٔخ ػٍٝ رؼذ٠الد إجزاء ِٕبلشخ فٟ االل١ٍُ إٌٛاة فظالً فظال، ٌّٚجٍض

 .اٌٛؽ١ٕخ اٌّٛارد ػٍٝ ٚاٌذفبظ ٌأل٠ٌٛٚبد، اٌؼٍّٟ ٌٍّشبر٠غ، ٚاٌزذذ٠ذ اٌؼبدي اٌزٛس٠غ

 .فظالً  فظالً  ػ١ٍٙب اٌزظ٠ٛذ ٠ٚزُ اٌظبثمخ، ٌألػٛاَ اٌخزب١ِخ ٌإلل١ٍُ اٌذظبثبد ٚإلزار ِٕبلشخ .11

االقلٌمرئٌس   

االقلٌمحكومة   

المحكمة الدستورٌة 

)حولها رأٌان( لإلقلٌم  

االدارٌةالمحكمة   

القضائٌةالسلطة   التنفٌذٌة السلطة السلطة التشرٌعٌة  

 مجلس نواب

العلٌاالمحكمة  االقلٌم  

المتخصصةالمحكمة   
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ٍِشِخ  لزاراد ٠ظذر أْ إٌٛاة ٌّجٍض ٠ٚىْٛ اٌزٕف١ذ٠خ ٌإلل١ٍُ، اٌظٍطخ أداء ػٍٝ اٌزلبثخ .12

 .االرذبدٞ اٚ االل١ٍّٟاٌشئْٛ اٌؼبِخ ثّب ال ٠زؼبرع ِغ اٌذطزٛر  فٟ ٌٍظٍطخ اٌزٕف١ذ٠خ ٌإلل١ٍُ

 .ػٍٝ ِظزٜٛ االل١ٍُ اٌّظزمٍخ ا١ٌٙئبد ٚأػؼبء رئ١ض اخز١بر .13

 ٚاإلل١ٍّٟ.اٌّشبروخ فٟ اخز١بر أػؼبء ا١ٌٙئبد اٌّظزمٍخ اٌّشززوخ ث١ٓ اٌّظزٜٛ االرذبدٞ  .14

 .رف٠ٛغ اٌٛال٠بد ثظالد١بد رشز٠ؼ١خ .15

 
 ذات العبلقة بالموضوعات لتشرٌعاتتتمتع السلطة التشرٌعٌة فً كل إقلٌم بالحق فً سن اكما   
 المذكورة أدناه وٌناط تنفٌذها بالسلطة التنفٌذٌة على مستوى االقلٌم: 
 

 التشرٌعات الخاصة بإنشاء وتنظٌم أجهزة السلطة التنفٌذٌة وكٌانات اإلدارة العامة1 11
  الضرابب المباشرة التً تفرض داخل اإلقلٌم لجمع اإلٌرادات العامة الخاصة باإلقلٌم إلنفاقها فً  21

 أغراض إقلٌمٌة1   
 ٌن العام لئلقلٌم1اقتراض األموال على ذمة الد 31
 فً ذلك إنشاء وتنظٌم وإدارة المحاكم اإلقلٌمٌة بكافة  العدالة فً اإلقلٌم بما وإدارة شبونتنظٌم  41
 كافة درجات التقاض1ً واختصاصها علىأنواعها   
  للحرٌة  والعقوبات المقٌدةالغرامات المالٌة أو غٌرها من الجزاءات  والعقوبات فً الجزاءاتتنفٌذ  51

 العقوبات إنفاذاً لقوانٌن اإلقلٌم1 وغٌرها من   
رك مصالح والتً تشت الطابع الخاص باإلقلٌم والمسابل ذاتعلى وجه العموم سابر الموضوعات  61

 1 والٌات االقلٌم فٌها
 
 

 صالحٌات السلطة التنفٌذٌة على مستوى االقلٌم 2......

:فً االمور ذات الصلة بما ٌلً السلطات التنفٌذٌةممارسة   

 إنشاء وتنظٌم أجهزة السلطة التنفٌذٌة وكٌانات اإلدارة العامة1 11
الضرابب المباشرة قلٌم إلنفاقها فً أغراض إقلٌمٌة بما فٌها اإلٌرادات العامة الخاصة باإل تحصٌل 21

 1التً تفرض داخل اإلقلٌم
 ٌن العام لئلقلٌم1اقتراض األموال على ذمة الد 31
فً ذلك إنشاء وتنظٌم وإدارة المحاكم اإلقلٌمٌة بكافة  العدالة فً اإلقلٌم بما وإدارة شبونتنظٌم  41

 كافة درجات التقاض1ً ختصاصها علىواأنواعها 
 غٌرها من العقوبات إنفاذاً لقوانٌن اإلقلٌم1والغرامات المالٌة  والعقوبات فً الجزاءاتتنفٌذ  51
الطابع الخاص باإلقلٌم والتً تشترك مصالح  والمسابل ذاتعلى وجه العموم سابر الموضوعات  61

 والٌات االقلٌم فٌها1
 

 االقالٌم والوالٌات بٌن التنفٌذٌة الصالحٌات المشتركة للسلطة

 وتنفٌذ القوانٌن1 والضبط القضابًالشرطة االمن العام و 11
 والممتدة منالمتاخمة لشاطا اإلقلٌم  والمحٌطات الخارجٌةالمصابد فً المٌاه اإلقلٌمٌة فً البحار  21

 شاطبه إلى أعالً البحار1
 (إلخ 11والغازالنفط  التعدٌن،الموارد الطبٌعٌة غٌر المتجددة1 ) 31
 1االقلٌم(مستوى  )على عموماً  وشبون الطاقةإنتاج وتوزٌع الطاقة الكهربابٌة  41
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 صالحٌات السلطة القضائٌة على مستوى االقلٌم 2......

استقبللٌة القضاة، وبؤنه ال سلطان علٌهم فً قضابهم  لفرٌق بناء الدولة على( 21ٌنص القرار رقم )

لغٌر القانون، وعدم جواز إقالتهم من مناصبهم أو إبعادهم عنها لفترة محدودة أو دابمة، أو نقلهم إلى 

موقع أخر أو إحالتهم على التقاعد قبل نهاٌة خدمتهم إال بموجب قرار قضابً مبنً على أسبا ب ووفقا 

 وانٌن1إلجراءات تحددها الق

 مسة المتعلقة بتوزٌع السلطات على المستوى اخلرأٌٌن المشار الٌهما فً صفحة ال)مع مالحظة ا

 .(الذي ٌرى أحدهما ان ال حاجة للمحكمة الدستورٌة فً اإلقلٌم اإلقلٌمً

  قترح انشاؤها وفً حال التوافق علٌها ٌحٌث لم تحتوي مخرجات الحوار على أي حدٌث عن ذلك
 وكذلك اختصاصاتها كالتالً: المحكمة الدستورٌة االتحادٌة بنفس الٌة انشاء

  لإلقلٌم المحكمة الدستورٌة: أوال

من مرشحٌن منتخبٌن من كبار القضاة وٌتم انتخاب أعضاءها  فً االقلٌم تنشؤ محكمة دستورٌة مستقلة
 وفقاً لآللٌة اآلتٌة: فً االقلٌم والمحامٌن واساتذة الجامعات

 1الدستورٌة% من عدد أعضاء المحكمة 07تنتخب الجمعٌة العمومٌة للقضاة نسبة  -
 1 المحامٌن من كبار، ة الدستورٌةمن عدد أعضاء المحكم% ..تنتخب نقابة المحامٌن  -
% من ..ٌنتخب اجتماع مشترك لمجالس كلٌات الشرٌعة والقانون والحقوق ما نسبته  -

 ى االقل( مع تفرغهم من أعمالهم السابقة1اساتذة القانون )بدرجة استاذ مشارك عل

 :ورٌة بما ٌلًتختص المحكمة الدست

 1وتوافقها مع الدستور االتحادي ـ الرقابة على دستورٌة القوانٌن واللوابح والقرارات.

 1على مستوى االقلٌم ـ الفصل فً تنازع االختصاص بٌن الجهات القضابٌة.

 1االقالٌم والوالٌات السلطاتـ الفصل فً تنازع االختصاص بٌن .

 والنصوص التشرٌعٌة من قوانٌن ولوابح1 االقلٌمً ـ تفسٌر الدستور.

 مها قبل إصدارها1 من عد فً االقلٌم او الوالٌات ـ تقرٌر مدى دستورٌة مشارٌع القوانٌن.

 لإلقلٌم : المحكمة العلٌاثانٌا

تشكٌلها وبٌان اختصاصاتها واإلجراءات ضابً تحدٌد كٌفٌة قأعلى هٌبة قضابٌة على ان ٌتم فً القانون ال
 :ا االختصاصات التالٌةالتً تتبع أمامها على ان تمارس المحكمة العلٌ

 الفصل فً تنازع االختصاص بٌن المحاكم المختلفة1 1.

 الفصل فً الطعون االنتخابٌة1 1.

ارٌة الفصل فً الطعون واألحكام النهابٌة المكتسبة للدرجة القطعٌة فً المواد المدنٌة والتج 1.
 والجنابٌة واألحوال الشخصٌة والمنازعات اإلدارٌة والدعاوى التؤدٌبٌة1

 الرقابة القضابٌة على جمٌع المحاكم فً االقلٌم1 1.

 1ام النهابٌة فً الجرابم العسكرٌةالفصل بطرٌقة الطعن بالنقض فً األحك 1.
 1اكمات شاغلً وظابف السلطة العلٌامح 61

 
 لإلقلٌم القضاء اإلداري: ثالثا

إنشاء قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي ٌتولى الفصل فً المنازعات اإلدارٌة، ٌتوفر ألعضابه ٌتم 

التؤهٌل والخبرة الكافٌة ألداء مهمتهم، وٌإهلون لهذه المهمة تؤهٌبل خاصا ٌمكنهم من أداء مهامهم على 

 أكمل وجه، وٌنظم قانون السلطة القضابٌة تكوٌنات واختصاصات القضاء اإلداري1
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 صالحٌات سلطات الوالٌة 2....

 

 

 

 

 

 

تم االشارة الى ان مخرجات القضٌة الجنوبٌة حددت بوضوح ان محور صبلحٌات التنمٌة بٌن جمٌع  لقد

مستوٌات الحكم هً الوالٌة التً تناط بها بشكل كامل مسبولٌة ادارة تنمٌتها وشبونها1 والمشترك بٌن 

تتحمل حصرٌا تسٌٌر جمٌع والٌات االقلٌم الواحد ٌناط بالتنسٌق فٌما بٌنها باإلقلٌم المكون لها1 فالوالٌة 

 :ه التنمٌة فٌها على النحو التالًاوج

 المشترك مع المستوٌات االخرى صات الوالٌةااختص 

 حصري تخطٌط التنمٌة والتخطٌط العمرانً 

 حصري التنمٌة االقتصادٌة والتروٌج لبلستثمارات 

مع الدستور والقوانٌن  قحصري وبما ٌتف الخدمات االساسٌة مثل التعلٌم والصحة 
 والموجهات العامة

 الصناعة، السٌاحة،تنمٌة القطاعات االنتاجٌة:  
 األسماك التجارة،

مع الدستور والقوانٌن  قحصري وبما ٌتف
 والموجهات العامة

اإلدارة واالستثمار التجاري واالقتصادي  
 للمنافذ البرٌة والبحرٌة والجوٌة

لسلطتٌن االمن والجمارك والجوازات مع ا
 االتحادٌة واالقلٌمٌة

 حصري البنٌة التحتٌة واالشغال العامة والطرقات 

 حصري وبالتنسٌق مع االقلٌم الطاقة الكهربابٌة 

: النفط ة الموارد الطبٌعٌة غٌر المتجددةادار 
 والغاز والتعدٌن

ادارتها وتنمٌتها حصرٌا ووفقا القوانٌن 
وإلقلٌمٌة وقرارات والسٌاسات العامة االتحادٌة 

 الهٌبة المشتركة
توقٌع االتفاقٌات مع الشركات الخدمٌة حصري 

 على الوالٌة 
توقٌع اتفاقٌات االستكشاف واالنتاج بالتشارك 

 اإلقلٌم واالتحادمع 

 حصري المرور والنقل داخل الوالٌة 

 

 

 

 

 حاكم الوالٌة

 سلطة الوالٌة

االدارٌةالمحكمة   

القضائٌةالسلطة   التنفٌذٌة السلطة السلطة التشرٌعٌة  

 مجلس الوالٌة

 محكمة االستئناف

المتخصصةالمحكمة   
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 الوالٌةصالحٌات مجلس  2...... 

 :تاآلتي الىالية مجلس يختص

ل١ٍُ ػزػٙب ػٍٝ ِجٍض إٌٛاة فٟ اإلٚ اٌٛال٠خِظزٜٛ ٚاٌٍٛائخ ػٍٝ  اٌمٛا١ٔٓ ِٕٚبلشخ الززاح .1

 .لزار٘بإل

 .دبوُ اٌٛال٠خ أزخبة .2

 .ثمخ ِٓ أٞ ل١بدٞ فٟ طٍطخ اٌٛال٠خٚطذت اٌ ِٕٙب ٚطذجٙب ،ٌظٍطخ اٌٛال٠خ اٌثمخ ِٕخ .3

 اٌٛال٠خ ٌز١ّٕخ اٌؼبِخ اٌخطخ ٚإلزار ِٕبلشخ .4

 فظالً  ػ١ٍٙب ٚاٌزظ٠ٛذ ِٕبلشزٙب، ثؼذ اٌٍّذمخ، ٚاٌّٛاسٔبد ٌٍٛال٠خ اٌؼبِخ اٌّٛاسٔخ ِٕبلشخ ٚإلزار .5

ٌٍّشبر٠غ،  اٌؼبدي اٌزٛس٠غ ٠ىفً ثّب اٌّٛاسٔخ ػٍٝ رؼذ٠الد إجزاء ِٕبلشخ ٍّجٍضٌ، ٚفظال

 .اٌٛؽ١ٕخ اٌّٛارد ػٍٝ ٚاٌذفبظ ٌأل٠ٌٛٚبد، اٌؼٍّٟ ٚاٌزذذ٠ذ

 .فظالً  فظالً  ػ١ٍٙب اٌزظ٠ٛذ ٠ٚزُ اٌظبثمخ، ٌألػٛاَ ٌٍٛال٠خ اٌخزب١ِخ اٌذظبثبد ٚإلزار ِٕبلشخ .6

ٍِشِخ ٌٍظٍطخ  لزاراد ٠ظذر أْ ٍّجٍضٌ ٠ٚىْٛ ،ٌٍٛال٠خاٌزٕف١ذ٠خ  اٌظٍطخ أداء ػٍٝ اٌزلبثخ .7

 .اٚ االل١ٍّٟ اٌشئْٛ اٌؼبِخ ثّب ال ٠زؼبرع ِغ اٌذطزٛر االرذبدٞ اٌزٕف١ذ٠خ فٟ

 .ػٍٝ ِظزٜٛ االل١ٍُ اٌّظزمٍخ ا١ٌٙئبد ٚأػؼبء رئ١ض اخز١بر .8

 أزخبة اٌّّث١ٍٓ ٌٍٛال٠خ فٟ طٍطبد االرذبد ٚطٍطبد االل١ٍُ. .9

اخز١بر االػؼبء اٌّّث١ٍٓ ٌٍٛال٠خ فٟ ا١ٌٙئبد اٌّظزمٍخ اٌّشززوخ ػٍٝ اٌّظزٜٛ االرذبدٞ  .11

 ٚاإلل١ٍّٟ.

 ٌٛائخ رشز٠ؼ١خ رف٠ٛغ اٌجٍذ٠بد ثظالد١بد إطذار .11

 

أدناه ذات العالقة بالموضوعات المذكورة  وإصدار اللوائح التشرٌعات الحق فً اقتراح والٌةولمجلس ال
وٌناط تنفٌذها بالسلطة التنفٌذٌة على وبما ال ٌتعارض مع القوانٌن والتشرٌعات اإلقلٌمٌة واالتحادٌة 

 :مستوى الوالٌة
 

 التشرٌعات الخاصة بإنشاء وتنظٌم أجهزة السلطة التنفٌذٌة وكٌانات اإلدارة العامة1 11
 بالوالٌةلجمع اإلٌرادات العامة الخاصة  الوالٌةً تفرض داخل الت للوالٌة الضرابب المباشرة 21

 1تنمٌة الوالٌةإلنفاقها فً أغراض 
 1للوالٌةٌن العام اقتراض األموال على ذمة الد 31
 تنمٌة وجذب االستثمار األجنب1ًالتنمٌة االقتصادٌة و 41
ذلك على سبٌل المثال إقامة وإدارة المستشفٌات والمصحات والعٌادات والمنشآت  ٌشملالصحة و 51

 المهن الصحٌة1الطبٌة وتنظٌم مهنة الطب و
 الضبط القضابً وتنفٌذ القوانٌن1الشرطة واالمن العام و 61
 التعلٌم1 71
 األشغال العامة وااللتزامات العامة1 81
 التجارة1الملكٌة و 91

المالٌة أو غٌرها من الجزاءات والعقوبات المقٌدة للحرٌة  غراماتالعقوبات فً الو الجزاءاتتنفٌذ  111
 1والوالٌة غٌرها من العقوبات إنفاذاً لقوانٌن اإلقلٌمو
الممتدة من خارجٌة المتاخمة لشاطا اإلقلٌم والمحٌطات الفً المٌاه اإلقلٌمٌة فً البحار والمصابد  111

 شاطبه إلى أعالً البحار1
 التنمٌة السٌاحٌة1 121
 1والمرافق العامةالبنٌة التحتٌة  131
 1(والغاز إلخالنفط  التعدٌن،) إدارة الموارد الطبٌعٌة غٌر المتجددة 141
 الرع1ًالزراعة والصناعة و 151
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 المطارات1الموانا و 161
 الكباري1الطرق و 171
 النقل1المرور و 181
 (1كهربابٌة وشبون الطاقة عموماً )داخل الوالٌةإنتاج وتوزٌع الطاقة الإدارة  191

 1 بالوالٌةالمسابل ذات الطابع المحلً أو الخاص العموم سابر الموضوعات وعلى وجه 
 
 

 مستوى الوالٌةصالحٌات السلطة التنفٌذٌة على  2......

 

 إنشاء وتنظٌم أجهزة السلطة التنفٌذٌة وكٌانات اإلدارة العامة1 (1
إلنفاقها  بالوالٌةلجمع اإلٌرادات العامة الخاصة  الوالٌةالتً تفرض داخل  للوالٌة الضرابب المباشرة (2

 1تنمٌة الوالٌةفً أغراض 
 1للوالٌةٌن العام اقتراض األموال على ذمة الد (3
 تنمٌة وجذب االستثمار األجنب1ًالتنمٌة االقتصادٌة و (4
 الهدم1العمرانً وتنظٌم أعمال البناء و التخطٌط (5
المستشفٌات والمصحات والعٌادات والمنشآت شمل ذلك على سبٌل المثال إقامة وإدارة ٌالصحة و (6

 المهن الصحٌة1الطبٌة وتنظٌم مهنة الطب و
 الضبط القضابً وتنفٌذ القوانٌن1الشرطة واالمن العام و (7
 التعلٌم1 (8
 األشغال العامة وااللتزامات العامة1 (9

 التجارة1الملكٌة و (11
العقوبات المقٌدة للحرٌة الجزاءات والمالٌة أو غٌرها من  العقوبات فً الغراماتو الجزاءاتتنفٌذ  (11

 1والوالٌة العقوبات إنفاذاً لقوانٌن اإلقلٌم وغٌرها من
الممتدة من اإلقلٌم ولمحٌطات الخارجٌة المتاخمة لشاطا ً المٌاه اإلقلٌمٌة فً البحار واالمصابد ف (12

 شاطبه إلى أعالً البحار1
 التنمٌة السٌاحٌة1 (13
 المرافق العامة1البنٌة التحتٌة و (14
 إلخ(  111والغازالنفط  التعدٌن،وارد الطبٌعٌة غٌر المتجددة1 )الم (15
 1والصناعة والرعًالزراعة  (16
 1والمطاراتالموانا  (17
 1والكباريالطرق  (18
 1والنقلالمرور  (19
 1الوالٌة( )داخل عموماً  وشبون الطاقةإنتاج وتوزٌع الطاقة الكهربابٌة  (21
 1 بالوالٌةلً أو الخاص الطابع المح والمسابل ذاتعلى وجه العموم سابر الموضوعات  (21
 
 

 السلطة القضائٌة على مستوى الوالٌة صالحٌات 2......

استقبللٌة القضاة، وبؤنه ال سلطان علٌهم فً قضابهم  لفرٌق بناء الدولة على( 21ٌنص القرار رقم )

لغٌر القانون، وعدم جواز إقالتهم من مناصبهم أو إبعادهم عنها لفترة محدودة أو دابمة، أو نقلهم إلى 
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موقع أخر أو إحالتهم على التقاعد قبل نهاٌة خدمتهم إال بموجب قرار قضابً مبنً على أسبا ب ووفقا 

 وانٌن1إلجراءات تحددها الق

 االستئنافمحكمة : أوال

الطعون االستبنافٌة فً قضاٌا الحدود والقصاص، والمواد فً  لنظرلٌكون بها دوابر  االستبنافمحكمة 
، وٌصدر بإنشاء الدوابر وتحدٌد حوال الشخصٌةالجنابٌة، والمواد المدنٌة والتجارٌة، واأل

تختص بالفصل فً كما ان محكمة االستبناف  1من السلطة التشرٌعٌة فً االقلٌماختصاصاتها قرار 
 1من المحاكم االبتدابٌة والمحاكم المتخصصةاالستبنافات التً ترفع إلٌها 

 

 للوالٌة القضاء اإلداري: ثانٌا

ٌتم إنشاء قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي ٌتولى الفصل فً المنازعات اإلدارٌة، ٌتوفر 

ألداء مهمتهم، وٌإهلون لهذه المهمة تؤهٌبل خاصا ٌمكنهم من أداء ألعضابه التؤهٌل والخبرة الكافٌة 

 مهامهم على أكمل وجه، وٌنظم قانون السلطة القضابٌة تكوٌنات واختصاصات القضاء اإلداري1

 

 : المحاكم المتخصصةثالثا

 (1وفقا للحاجة) استثمارٌة وغٌرها ،االسرة ،مثل محاكم تجارٌة

 

 سلطات البلدٌة صالحٌات 2....

 

 

 

 

 

 

التً  العدٌد من المهامٌحدد دستور االقلٌم صبلحٌات سلطات البلدٌة وآلٌة عملها وتقوم اضافة الى 

 :باآلتًسٌنص علٌها الدستور 

 المحلٌة الضرابب والرسوم  11

 لهدم1تنظٌم أعمال البناء وا 21

 اإلنقاذ1الدفاع المدنً ومكافحة الحرابق و 31

 الشرطة وتنظٌم المرور1 41

 الساحات الشعبٌة1الحدابق والمتنزهات والمرافق الترفٌهٌة و 51

 الصرف الصح1ًالنظافة وت العامة المحلٌة كجمع القمامة والخدما 61

 مأمور البلدٌة

 سلطة البلدٌة

االدارٌةالمحكمة   

القضائٌةالسلطة   التنفٌذٌة السلطة  

 مجلس البلدٌة

 المحكمة االبتدائٌة

المتخصصةالمحكمة   
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 المكتبات العامة1المرافق الثقافٌة و 71

 الشرب( وشبكات المجاري1 مٌاه) توفٌر المٌاهاقامة مشارٌع  81

 1بناء الطرقات المحلٌة 91

 1بناء المدارس والمستشفٌات والعٌادات 111
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