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 أهمية الحكم المحلي في ترسيخ ودعم العملية السياسية لليمن

 -التمهيد:

تختلف  نظمةففل كم اففح كمة لففل ةففى أخمفل حمففا نخففة  ل يففي كمكل دففل كمي ويف ل مافف  أخمففل خةيففتخ  كمت ففأح    

كالجتةوعل خكالقتصوأي خكمث وفل، خجةلل ةى كالعتلوةكت كمتوة خ ل متكخة ا  ةظهو ل  ث  صدي ةده خجخأ 

نخ ل ظهو خل ى كميلكل كمةةاز ل   لل يخكء ف ةو ل ظهوتةوث  فل شا  نخ ةضةخى نخ عالقوت خ أكت كم اح كمة

كمدوةفل كمة ل فل لفظهيفهح لةفو  ئخظهحظمفوح  تف ل ملةفخككظ ى حأكة  شفخمةفو افوى ظمفوح كم افح كمة لفل ففل جفخ ة  ، 

 ظلغفل نى   ففخح علفا جةلففل ةفى كمةلففوأ   ةكلففخي فل فففنى ظمفوح كم اففح كمة لفل كم جيفأ كظصفص صففخة كمالةةاز

كمأخمفل خكمةجتةدفوت كمة ل فل ةفى ةفةكحد خن فأك    كمالةةاز ل فل كمتكل ق خةو تتخخفوخكأل أك  كمتل تشتةكهو 

 -يظخضل كمتومل:كمأةكيل خةى خال   ذ   مل اح كمة لل

 ةههخح كم اح كمة لل خخصوئصل خةتكللوت ظجو ل. .1

 خةهوةل كمةختلهل  فل كم ةى كم اح كمة لل كم ومل خضص .2

 .كمت أ وت كمةئ يلكمتا خكجهت تكل ق كم اح كمة لل فل كم ةى .3

 كمةلوأ  خكألكة مل اح كمة لل كمةظشخأ. .4
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 -م الحكم المحلي وخصائصة ومتطلبات نجاحة:مفهو -1

 -مفهوم الحكم المحلي: 

فففل حكففوة جغةكففففل  جموعل ختنهيذ  علا كممستخ  كممحلل  يدة  كمحكح كممحلل بفنه صيوغل عم   

 تهق ظموح كم اح كمة لل ةص خ    تةتص لوإليت الم ل كإلأةك ل كمظيل ل كمتل تةاظل ةى حأكة  شؤظل كمة ل ل

تدة فف  م و  خف فخ، كمشفدي فففل كأكة  شفؤخظه كمةشففتةال شففةك حمفا حظمفوح كمأ ة ةكك ففل، فاال ةفو  ةةففل 

 وتمهفو صففال   كمأخمفل تظشفف ل فوظخىل م افح كمة لفل  شف ة حمفا خ ففأكت ي ويف ل ففكى ففو كألةفح كمةت فأ 

نخ ةد ظفل نخ  ةظتخلفل   ئفل  فواح خمهفو ل لةفو ففل ذمف  صفال  ل ففةر كمضفةكئيحأكة  كمشؤخى كمة ل ف

خ ف  كمظزكعفوت  مةدومجفل كمتلفو ى ح حتلوعلكم اح كمة لا  خ نيلخي  اح  ت صخة  عوةل ففىلخ ال هةو

 شفأ و متتاوةف  ةفص كمجهففخأ  ل ل لهفأ  دةف  علفا ت   فق كمةشفوةال كمشفدكمتفل ت فأث ففل كمةجتةفص خ

 .كمةية ل

 -:في اليمن الحكم المحليوأهداف نظام  خصائص

كماث ففة ةففى كمأةكيففوت  تشفف ة كمففا نى ني ظمففوح يففل ح مل اففح كمة لففل  ظلغففل نى تتففخفة ف ففل كمدأ ففأ ةففى   

خكمتففل تةثفف  ةةتاففزكت  وةففل تففح حيتخالصففهو ةففى كمتدة هففوت كمةتدففأأ   خكأل ففأك   كمخصففوئا كمةئيفف ل

 خجخأ قوظخى تظشفف  لةخجلفل كمخ فأكت كمة ل فل خت فأأ ةفى علا ظ خةاى ح جوز و ح كمة لل خ مةههخح كم ا

 .كمةفففففففففففففخكةأ كمةختلهفففففففففففففل متلففففففففففففف  كمخ فففففففففففففأكت خافففففففففففففذك  كميفففففففففففففلكوت خكمصففففففففففففففال  وت خالمفففففففففففففل

اففل  يففه  فففل حكوة ففو تظه ففذ كمةهففوح خاففذك  خلهففو قففأة ةففى كميففاوىجففخأ ةقدففل جغةكف ففل ة ففأأ  كمةدففومح خخ

 فه نجهفز  تظه ذخ  كمدوةل كمي ويوت خضصنخ ال هةو ةدظ ل ل  ئل  واةل ةظتخله نخ ةد ظه خ كمةتولدل خكمت   ح

 ةخكزظففل ةيففت لل تةاففى ةففى ةةوةيففل كميففلكوت ختظه ففذخأ خضففةخة  خجفف ةدظ ففل لتظه ففذ كمي ويففوت كمدوةففل

 هأ  ظموح كميلكل كمة ل ل كما ح فأكث تظة فل ة ل فل ةيفتأكةل خصفخال  حمفا  ت   فق كمتظة فل ، خ كمي ويوت

 .لظوء قأةكت كمةجتةدوت كمة ل لخ يوءمل خكمشهوف ل خكم أ ةى كمهيوأز وأ  كمةخ  كمخكظ ل كمشوةلل
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  -:مكونات السلطة المحلية  

 كمةجلففا كمة لففل - )كمة ففوفم م ةففأ ة عففوح كمةأ ة ففل ة ففلكإلأكةئفف ا كمخ ففأ  )ةففى  كميففلكل كمة ل ففل خى اففتت  

كألجهفز  كمتظه ذ فل ففل  - شفةكفلحكمذي  ضكلص لأخة ةقولل خ ةأ ة ل(كمة وفمل م كمملخ أ  كإلأكة ل ) كمةظتخي

كمتفل تضفكلص لفأخة تظه فذي ففل ت فأ ح كمخفأةوت ملةفخككظ ى خ  ا  خ أ  حأكة ل )فةخع كمفخزكةكت خكألجهفز  (

 ( ص كمتظةخ لتظه ذ كمةشوة

 وضع الحكم المحلي في اليمن واهدافة و إختصاصاتة -2

 وضع الحكم المحلي في اليمن  

فلةك ة خ دتلة قوظخى كميلكل 10خذم  لتوة خ  ح2000( ميظل4صأة قوظخى كميلكل كمة ل ل فل كم ةى ةقح ) 

 خكمةوم ل فل كم ةى كة لكمة ل ل  خ قوظخى كمالةةاز ل كإلأ

جهففز  كمةةاز ففل  ففتح ظ لهففو كمففا كمخ ففأكت وصففوت مأتففةر نى كمصففال  وت خكإلختصمففذم  كم ففوظخى  هخخف ففو   

ةأ ة ل خحيتظوأكَ كمفا كم فوظخى فففى ماف   333ة وفمل خ  22كإلأكة ل كمة ل ل ، خمإل وكل ففى كم ةى ة يح كما 

لففل ةظتخفي كظتخولففو  ةجلفا ة ة وفمفل ةجلفا ة لففل ةظتخفي حظتخولففو  ةلوشفةك  ةففى كمةفخككظ  ى خماف  ةأ ة ففل 

ةلوشفةك  ةفى كمةفخككظ  ى خة فوفم اف  ة وفمفل ففل كمف ةى  ظتخفي نظتخولفو  غ فة ةلوشفة خذمف  ةفى قلف  كمةجلفا 

 كمة لل ملة وفمل.

خما  ةأ ة ل ةأ ةك  عوةو   تح تد ظل ل ةكة ةى ةجلا كمخزةكء خ خ ل اح ةظصلل  دأ ةئ يو  ملةجلا كمة لفل   

         متظمة ففل خكمةوم ففل خكإلأكة ففلكم ففوظخى عففأأ ةففى كملففخكئل ك ل ختففظمح تظه ففذت ةوم ففل خحأكة ففل خكيففدخمففه صففال  و

،  ح2000( ميففظل 269صفوأة  لفوم ةكة كمجةهففخةي ةقفح )كمكمالئ فل كمتظه ذ ففل م فوظخى كميفلكل كمة ل ففل  ختةشف 

كمالئ ففل كمتظم ة ففل ،  ح2001( ميفظل 24صففوأة  لفوم ةكة كمجةهففخةي ةقففح )كمكمالئ فل كمةوم ففل مليفلكل كمة ل ففل 

ومالئ فل كمتظم ة ففل ة2001( ميفظل 265ة كمجةهفخةي ةقفح )صفوأة  لففوم ةككم ى كمة وفمفوت خكمةفأ ة وت مفأخكخ

ةئ ا ةجلفا كمفخزةكء قفةكة،  ح 2001( ميفظل 23ة كمجةهخةي ةقفح )صوأة  لوم ةككممخزكة  كإلأكة  كمة ل ل 

 ح لشفى ت أ أ ق ح كخع ل كمةيخح كمة ل ل خكمةشتةال علا ةيتخ  كمة وفمل. 2001( ميظل 283)
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  المنومدددات اسساسددية لنجددداا الحكددم المحلددديو السدددلطة المحليددة فدددي الدديمن وحدددد النددانون منومدددات نظددام

 -بمايلي:

ـفـةك  ةجومــا ة ل ــل ةظتخ ذ كم ةكة خحأكة  كمشفى كمة لــل كمةشوةال كمشدل ل فل كتخو  خلــل كظتخولو   

عتلوة ل خكمذةل كمةوم فل كال )كمة وفمل م كمةأ ة ل( لومشخص ـلتةتص كمخ أكت كإلأكة ـل   ث   ةلوشــةك  

ـففـل  خخكففك خةخكزظفوت  ةففخكةأ ةوم فلخ كمةيفت لل       يففظخ لخوصففل لافف  خ فـأ  حأكة ففـل خ يولفـوت ةيت ل

تتةتفص خ فأكت كم افح كمة لفل  خ ةى خال  كميلكل كمةةاز ل  فتح كمةقولفل علفا نأكء كميفلكل كمة ل فل خ

ة ففأأ  تتة ففز ةقدففل جغةكف ففل خ خى كمة ل ففلؤليففلكوت ةخخمففل لةخجففي قففوظخى تةاظهففو ةففى حأكة  كمشفف

ةفخكةأ لتفص ختتة،   خكمصفال  وت كميفلكوت كمةقدفل كمجغةكف فل تظه فذ تل  تةوةا فلخلتجوظا ياوظل 

كإلعتةفوأ علفا أخى لاهفوء  خفدوم فل  ةوم ل خلشة ل اوف فل تةافى خ فأ  كم افح كمة لفل ةفى تظه فذ ةهوةهفو 

       تدةففف  علفففا   ئفففل  واةفففل )ةظتخلفففل( تةثففف  ةفففخككظل كمةجتةفففص كمة لفففل ، خ قفففأة كمةيفففتكوع غ ة فففو

   فق مضفةخة ل ختخت   ق ةغلوت ختكلدوت كمةخككظ ى ففل تفخف ة كمخفأةوت ك حأكة  كمشئخى كمة ل ل

           نى تتةتفففص خ فففأكت كم افففح كمة لفففل لأةجفففل ةظويفففلل ةفففى كإليفففت الم ل تةاظهفففو  علفففا كمتظة فففل كمة ل فففل

جهففوت كمةفى ةةوةيففل يففلكوتهو خةيففح كمي ويففوت خحتخففوذ كم ففةكةكت ختظه ففذ و أخى تففأخ  ةلوشففة ةففى 

 كألعلا.

 أهم إختصاصات المجلس المحلي 

كمتخج ه خكإلشةك  خ خكزظل خكم يوي كمختوةل حقةكة ةشةخعوت خكل كمتظة ل كالقتصوأ ل خكالجتةوع ل خكمة    

ت   ح ةيتخ  تظه ذ كألجهفز  كمتظه ذ فل مخككهفو خلةكةجهفو خةيفوءمل ةص  ولل علا كعةو  كألجهز  كمتظه ذ لخكمةق

ـفـأ  ةفى خفال   ث ل ةظهح عظأ كخالمهفح لخكجلفوتهح ةؤيوئهو خة ويلتهح خي ي كم ةيفوءمل خة ويفلل ةئف ا كمخ 

ةةكقلفل تكل فق كم فخكظ ى خ  ي كمث ل ةظه عظفأ حخالمفه لخكجلوتفهعوح كمةأ ة ل( خي كإلأكة ــل )كمة وفــم م ةأ ة 

أةكيففل كم ومففل كمةوم ففل خةيففتخ  ت صفف    خةجففوالت فففل ككففوة كمخ ففأ  كإلأكة ففل خكألظمةففل كمظوفففذ  فففل اوفففل كم

كمخ فأ  كإلأكة فل خحصفأكة  ففلومشئخى كمدوةفل كمتفل تهفح كمةفخككظ ى ل كإل تةوحخةخكةأ كمةوم ل كمة ل ل ختظة تهو كم

فففل ةظوقشفل كم ومفل كالةظ فل خ  حقفةكة ةشفوة ص كمةخككفوت كمدةةكظ ففلخ كةكت خكمتخج هفوت كمالزةفل لشفففظهو كم فة

 .كمخ أ  كإلأكة ل خحصأكة كمتخج هوت خكمتخص وت كمةظويلل لشفظهو
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 سلطات وصالحيات اسجهزة المركزية

ت كشفةك  خحأكة  خةقولفل كمةجلفا كمة لفل لنظشفوء ختجه فز خحأكة  اوففل ت فكمة ل فل ت فخح كألجهفز  كمتظه ذ فل   

كعتلفة خاةفو  ،ميفظخ ل كمةدتةفأ  ملخ فأ  كإلأكة فلكمةشفوة ص كمتظةخ فل خكمخأة فل كمةأةجفل ففل كمخكفل خكمةخكزظفل ك

نجهفز  ة ل فل ، ختةثف  كمجهفوز كإلأكةي خكمهظفل  فل اف  خ فأ  ة ل فلقفوظخى كميفلكل كمة ل فل كألجهفز  كمتظه ذ فل

  فث تتضفةى لال  وت كألجهفز  كمةةاز فل  فأأ كم فوظخى يفلكوت خصفخ كمةظتخفي خكمتظه ذي ملةجلا كمة لفل 

 يفى كملفخكئل كمتظم ة فلةفى خفال    ةيفح كمي ويفوت كمدوةفلخ دفوحكمخكظل كمفكفولص ذكت كمتظه ذ كمةشوة ص  كمةهوح 

   .لظوء  علا كلي ةظهوخكميلكل كمة ل ل علا ص كمتل  تدذة تظه ذ و تظه ذ كمةشوة  ي خكمتأة  ، كمةقولل ، كمتف   

   واردــــمـــال 

 موارد الوحدات المحلية

تتافخى ةفى ختجلفا ففل كمةأ ة فل مصفوم هو ) كمةفخكةأ كمة ل فل ةخكةأ كمخ أكت كمة ل ل اةو  لل:  أأ كم وظخى   

ةفأ ة وت كمة وفمفل مةصفل ل كمة وفمففل تجلفا ففل ) مفلكمةفخكةأ كمةشفتةال علفا ةيفتخ  كمة وفخ( خعفوء  27)

ـفـل ) ةخكةأ عوةفل ةشفتةال (( خعوء  28اا  ختتاخى ةى ) ـفـةك  خزكة  كإلأكة  كمة ل ـ ـفـا ت فت كشـ ففل  تجلـ

 (.ى كمأخمـــل ملخ ـــأكت كإلأكة لكمة ـــأح يظخ ـــو  ة) كمأعـــح كمةةاـــزي، كمدوصةل

 حدد النانون سلطات وآليات إعداد الخطط التنموية والموازنات المحلية كما يلي:  

قفةة قففوظخى كميففلكل كمة ل ففل لففى  اففخى مافف  خ ففأ  حأكة ففل علفا ةيففتخ  كمة وفمففل خكمةأ ة ففل خكففل 

تظفوق  خت فة كمخكفل كمتظةخ فل خكمةخكزظفل  تدأ ةى قل  كألجهز  كمة ل فل تظةخ ل خةخكزظل يظخ ل ةيت لل

تشفتة  ةخكزظفل كمتشفغ   خ  ةى قل  ةجوميهو كمة ل فل فل كمة وفمل خكمةأ ة ل  ل ملخ أ  كإلأكة لكميظخ

لةفو  ةاظفه ةفى نأكء  كمخوصل لومةجلا كمة لل علا كالعتةوأكت كمالزةل متي  ة عة  كمةجلا كمة لفل

 .أخة  كمةقولل خكالشةكفل

 



 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

 

ى ةجةفخع كال فةكأكت كمدوةففل % ةف23ظيفلل كمةفخكةأ كمةوم فل مليفلكوت كمة ل فل ةففى ةصفوأة و كمةختلهفل    

% ةى 84)كألجخة خكمةةتلوت خظه وت كمتشغ   كالخة (  مليلكوت كمة ل لكمظه وت كمجوة ل ظيلل خ ملأخمل

ةخكزظل كميلكل كمة ل ل علا  خ %16كمظه وت كاليتثةوة ل كجةومل ةخكزظل كميلكل كمة ل ل فل   ى تشا  

ةى كجةفومل كمةخكزظفل كمدوةفل  19%  خكمل ةيتخ  كمة وفموت خكمةأ ة وت )كمجوة ل خكاليتثةوة ل( تشا 

 ملأخمل.

 التحديات اتي واجهت تطبيق قانون السلطة المحلية لليمن -3

ح خنى 2000( خكمفذي صفأة عفوح 4ةغح حجةوع كمدأ أ ةى كملو ث ى  خ  ن ة ل قفوظخى كميفلكل كمة ل فل ةقفح)  

 ؤأي كمففا ح ففأث قففأةك  ال ففةك  ةففى كمالةةاز ففل فففل كمفف ةى خيففخ   دففوم  كماث ففة ةففى كمةشففوا  يففتكل  ففل اففوى 

ك  ةفى كأليفت ةكةخكمدأكمل ففل كمتظة ل كمة ل ل خاذك يخ   يوعأ علا ح جفوأ قفأةك  ال فةخكمةدخقوت كمتل خكجهت 

كمدأ أ  ةى كمت أ وت كمتل نعوقفت تظه فذ كم فوظخى علفا ةيفتخ  عةل ل كمتظة ل كمةيتأكةل فل كم ةى ، كالنى  ظو  

كمفخكقدل ففل كمخك فأكت كمة ل فل يفخ  علفا ةيفتخ  كمخكقص خجدلتل علوة  عى ظصخا جة لل مح تة  كمتظه فذ 

مفح تتفخفة حةكأ  ي ويف ل مل اخةفوت كمةتدوقلفل ةظفذ    وتن ح تلف  كمت فأكمة وفموت نخكمةأ ة وت  خ ةاظظو ح جوز 

ختةتفي علفا ذمف   تتدفوةر ةفص تشفة دوت كميفلكل كمة ل فل الئ فل خ قفةكةخ قوظخظفو  70  ح متدفأ   2000عفوح 

 فأخث كةتلوافوت  خكزأخكج ففل ففل ةهففوح خكختصوصفوت كألجهففز  كمتظه ذ فل كمة ل ففل.. لف  نظففه صفأةت قففخكظ ى 

خقفةكةكت جأ فأ   خفال  كميفظخكت كمال  فل مصفأخة قفوظخى كمالةةاز فل ف هفو ةفو  تدفوةر ةفص كم فوظخى خةلففوأ  

 لتخجفه كمالةةافزي ففل حأكة  كمتظة فل كمة ل فلم ة وخةفو   كمدأ أ ةى كالجهز  كمةةاز ل مدلفت أخةك  خ  كمالةةاز ل؟

خزكة  خ مفأعح خكمةيفوظأ   مليفلكوت كمة ل فلكالجهفز  ففل جوظفي ت فأ ح ككمفذي شفهأته  فذ  حضفوفل كمفا كمضفد  

و لومة ولف  ماظهفل كم ةى ةظذ لأء تظه ذ  ذك كمظموح؛  لكمةشوةال فل تظه ذ ظموح كمالةةاز  كمجهوتةى ن ح  كمةوم ل

فل تظه ذ ، ألظهو كظهةأت ففل حأكة  كمجوظفي كمةفومل لخكيفكل ةةثل هفو ففل كمة ل فوت خففل ذكت  مدلت أخةك  يلل و  

 كمخقت عةأت كما ت ة   كميلكوت كمة ل ل ةيؤخم ل ا  ت ص ة ةةو خمأ ك لوكو مأ  كم  وأكت كمة ل ل.
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ضفد  كمةقولفل  خ ل فل ليفلي قلفل كالعتةفوأكت كمةوم فلتأظل ةيتخ  كمخأةوت كمدوةل كمة أةل ملةجتةدفوت كمة    

مةفخككظ ى لفلدففوأ كمةجتةد فل خقصفخة ففل فهفح نيفوم ي كمة ويفلل خكمةيفوءمل خكمشفهوف ل ليفلي ة أخأ فل خعفل ك

ت علففا نأكء نجهففز  ضففد  خة أخأ ففل كم ففأةكت كمةقول ففل مأجهففز  كمةةاز ففل خكمففخزكةكخ ظمففوح كمالةةاز ففل

غ فوي ةى خفال   قخكعأ كمةدلخةوت كمة ل ل ة ه لكملظا كالقتصوأ ل فل كمدأ أ ةى كمةظوكق كمخ  كميلكل كمة ل ل

ضفد  تظيف ق كألأخكة لف ى نأكء كمفا  كيتةكت ج ل  خكظ ل متأة ي ختف    كم أةكت كملشة ل مليلكوت كمة ل فل

لومتفأة ي علفا أظل جهفوت ةوظ فل خةظمةفوت ةجتةفص ةف اخة فل خة ي كمةظهذ  خق وح نكةك  عأ أ  لةكة  كمتأ

 شولهل خةاةة .كمةيتخ  كمة لل ختظه ذ لةكة  ةت

 المبادئ واسطر للحكم المحلي المنشود في اليمن. -4

ةغفح نى  فذك كمدظفخكى   تفوى كمفا أةكيفل ةظهصففلل خةتاوةلفل تيفتخأح نيفلخي كمل فث كمة فوةى ملخصفخ  كمففا   

متشفخ ا ةشفالل كم افح كمة لفل ففل كمف ةى خةدخقوتفل خصفخال  مأةكيفل ة وةظفل ت فخح لومت أ فأ كمت أ أ كمخكضفل 

عوت كمةة ل ل كمةختلهل، ختدتلة خث  ل ةخةجوت كمل اح كمة لل كمةكلخي مل ةى افيوا ألظهوء كمصةكمخكضل 

كم خكة كمخكظل نيويو   وةو  إلظجوز  ذك كمهأ  مةفو لفذ  ف هفو ةفى جهفخأ خةفو  فأث  خمهفو ةفى تخكف فوت مةدمفح 

 كمتخجهوت خكما وظوت كإلجتةدوع ل كمةختلهل.

 ةتافز عل هفو ني  خكأل فأك  كمتفل  هتفةر نى لو جفوز أل فح كمةلفوأ  ح ضفو و خحيتظوأك  مةو يلق يفظ وخ   ظف  

كمتةث ف  ملةجتةدفوت كمة ل فل علفة  كمةلفوأ  كمتفل  جفي نى   فخح عل هفو ظمفوح كم افح كمة لفل ظموح ة لل ةظشفخأ

تةتفص ةجوما ة ل ل ةظتخلفل ةلوشفة  ةفى قلف  كمةفخككظ ى تتةتفص ليفلكل كتخفوذ كم فةكة ففل حأكة  كمشففى كمة لفل 

كمتزكح كمةيئخم ل كمي وي ل خكالجتةوع ل خكألخالق ل كمةظلث ل ةى  خ اح كمة لل لومشخص ل كالعتلوة ل خ أكت كم

تفة ى ةفخكةأ ةوم فل ذكت فل مخ فأكت كم افح كمة لفل حمفا جوظفي ى قل  اوفل ةاخظوت كم اح كمة لل ةلأن كمتةث   ة

ةيفح  فأخأ عةفف  خكضف ل لفف ى خ خكألظشفكل كمةظ خمففل كمفأعح كمةفومل كميففظخي كم افخةل تتظويفي خ جففح كمةهفوح 

تفففة ى ةشففوةال فوعلففل ملةففةن  فففل عضففخ ل كمةجففوما  خ ففل خخ ففأكت كم اففح كمة لففل   كمةةازخمففوئ  كألجهففز

نى ت تففةى كمةهفففوح كمةظ خمففل حمففا خ ففأكت كم اففح كمة لففل ليفففلكوت خ ل خحأكة  كمشففئخى كمدوةففل كمة ل ففل كمة ل فف

جفوالت كمةختلهفل خفوذ كم فةكة ففل تخكف ك خحأكة  كمشفئخى كمة ل فل ففل كمةخصال  وت ت  فق مهفو كم فأة  علفا كت
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خضففخع خ ففأكت كم اففح كمة لففل فففل نأكئهففو مةهوةهففو خنظشففكتهو مةقولففل ةؤييفف ل ة ل ففل خ خت ةفف  ةيففئخم وتهو

 .خكألظمةل ختكخ ة ةيتخ وت كألأكءخةجتةد ل مضةوى  يى تظه ذ كم خكظ ى 

 المبادئ التي ينوم عليها عمل أجهزة الحكم المحلي 

ل مدةلهفو كمظومةف جي نى تلتزح خ أكت كم اح كمة لل فل تظه ذ نعةومهفو خللفخأ ن فأكفهو جةلفل ةفى كمةلفوأ  

  ةيتخ وت خةاخظوت كم اح كمة لل خكمة ويلل خكمةقولل كمةجتةد ل لوتجو حعةو  ةلأن كمةيوءملخكمتل ةى ن ةهو 

كمتهوعف  خكمتخكصف  كملظفوء ةفص  خكمةدةففل خكمخصفخ  حمفا كمةدلخةفوت  ةلأن كمشهوف ل لةو  ةاى كمةخككظ ى ةفى خ

ن كمتخكففف ك كعتةفففوأ ةلفففأخ كةل مهفففذك كمغفففةرشفففاو  خقظفففخكت ةيفففتأكمةجتةدفففوت كمة ل فففل ةفففى خفففال  تكفففخ ة ن

تشج ص خةاوفف  كإللفأكع خكاللتافوة ففل اوففل كمةجفوالت لف ى خ فأكت خ جل فل كمتظة ل خت أ ح كمخأةوت كاليتةكت

 كم اح كمة لل .

 أهداف الحكم المحلي 

تخي ص ختةي خ كمأ ة ةكك فل اظمفوح   فو  ةفى خفال  ) مة لل جةلل ةى كأل أك  ةى ن ةهوتةتلك لوم اح ك

 ضة خكمة ف  ، كمتية ص لومتظة ل كمة ل ل فل كم - ةى حأكة  ختي  ة شئخظهو لظهيهو كمة ل لتةا ى كمةجتةدوت 

كمت يف ى كمةضفكةأ مةد شفل كمةفخككظ ى خكالةت فوء لظخع فل   فوتهح ففل اوففل كمةجفوالت  - خكمتخه ف  ةفى كمه فة

ل ةيفتأكةل حمفا ت   فق تظة فخكإليفهوح ةفى خفال  ةفو تظهفذ  خ فأكت كم افح كمة لفل ةفى عةل فوت خخكفك تظةخ فل 

خت يف ى ظخع فل ت أ ح كمخفأةوت ملةفخككظ ى ليفهخمل خ يفة  - كإلأكة  خكمخأةل ةى كمةخككظ ى ت ة ي - خشوةلل

ت   ق كاليت ةكة ملياوى فل  - كت كم اح كمة للخلق ةخ  كمتظوفا كال جولل ل ى خ أ - خجخأ   ذ  كمخأةوت

 (كالجتةوعلت   ق كمخئوح خكميالح  - وك هح خكم أ ةى كمهجة  كمأكخل لةظ

 وثينة مخرجات الحوار تؤسس لحكم محلي)الفيدرالية( المنشودة في اليمن.

فى كم اففح كمة لففل لتدة هوتففل كمففا شففلل حجةففوع لفف افف  كمأةكيففوت  ففخ  كمالةةاز ففل )كمه أةكم ففل( خصففلت  

كمةختلهففل يففخ  كمالةةاز ففل نخ كمه أةكم ففل لففومةدظا كمخكيففص خكمي ويففل مل اففح كمة لففل  لدففي أخةك  ةئيفف و  

متوي ا خلظوء أخمل ةأظ ل أ ة ةكك ل  أ ثل ت خح علا ي وأ  كم وظخى خكمتدوة  ةص كمةخككظ ى علا خة خة 

شففةكال      ففل فففل كميففلكل م ة ل خكم وظخظ ففل ختؤيففاكجلففوت كمأيففتخقففأة ةففى كمةيففوخك  فففل كم  ففخ  خكمخ
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           كمأخمففففل كمه أةكم ففففلظخكعهفففو خنيففففوم لهو كمةختلهففففل، فوخكمثفففةخ  خت صففففى كمةجتةدففففوت ضففففأ كمأاتوتخة ففففل لف

كم وئةل  وم و  علا ةيتخ  كمدفومح تجدف  ةفى كمصفدي مهفخة ظةوذجهو )كإلت وأ ل ( خف و  متجوةلهو كمةتدأأ  خ

أاتوتخة اخظهو ت خح لت ي ح كمصفال  وت خكإلختصوصفوت لف ى كمةةافز خكمخ فأكت كمة ل فل  واح ةيتلأ نخ 

ختضففص كمففةئ ا كإلت ففوأي خةئفف ا كم اخةففل كإلت وأ ففل ت ففت ةقولففل كملةظةففوى كإلت ففوأي خفففل ةخكجهففل 

  اخةوت كألقوم ح خلةمةوى كألقوم ح.

ال تتف ل ملفةئ ا نخ ةئف ا كم اخةفل  كمأيتخة ل كمدل و ت كمأيتخة ل لوإلضوفل كما كمة اةلتل  كمةؤييو  

تدفففزز ل ففوء كمأخمفففل كإلت وأ فففل خال  تهو كمة فففأأ  لومأيففتخة ، كإلت وأ ففل نخ كي يفففلكل نخففة  تجفففوخز صفف

ك تففةكح كمةجتةففص ملأيففتخة خيفف وأ   ةففى خففال خا وظوتهففو كمةختلهففل ختظجففز ن ففأكفهو خصففال  وتهو كمةختلهففل 

كمت أ أ كمخكضفل ففل كمأيفتخة ل خ مةجتةد تيوةل خكمتا   كمةجتةدل خكمةشوةال ككم وظخى خكظتشوة ث وفل كم

وافف  كمةؤييفف ل تكففخ ة كمه خ أ ففل خكالقففوم ح خةاخظوتهففول كالت وملةهففوح خكميففلكوت خكمصففال  وت لفف ى كمأخمفف

كمت ويففح خ  كوت كألقفوم ح خكمةجتةدفوت كمة ل فلتدز فز كمتظيف ق خكمشففةكال لف ى يفلةفص  كمةةاز فل خكمة ل فل.

خجخأ ة اةل خن ة ل  ةاز خكالقوم ح خفق ةدو  ة علة لكمدوأ  خكمةظص  خكمشهو  ملةخكةأ كمةوم ل ل ى كمة

ن أ ن ح كمضةوظوت كمةتهق عل هو م هم خ  نعة  كمأخ  كالت وأ ل فل كمدومح  وح  تا فلأيتخة ل عل و نةة

 ففذ  كمة اةففل كيففت ةكة تاهفف   كمة اةففل كمأيففتخة ل كمدل ففوا ففوى كمأخمففل فففل ةدمففح كمففأخ  كالت وأ ففل كظشففوء 

خأ ةخةفل كمظمففوح كالت ففوأي ختةظفص كعتففأكء كميففكوت كالت وأ فل فففل كمةةاففز علفا كختصوصففوت كألقففوم ح كخ 

م يفت جهفوزك  ل ففأ كمة اةفل كمأيففتخة ل كمدل فو خ ضفةظه ةشففةخع أيفتخة كمف ةى كالت فوأيكمدافا خ فذك ةفو ت

  ئففل أيفتخة ل ة و ففأ  خ تدتلفة  خكختصوصفوتهو كم اخةفل كالت وأ فل تيففتخأةه مت خ فل خ تخيف ص يففلكوتهو 

تشفا  ن فأ ن فح ضفةوظوت تكل فق كمأيفتخة كالت فوأي خ  ل كالت وأ ل ففل كمةةافز خكألقفوم حةيت لل عى كمأخم

كمة اةفل خ  يفتئظوةو ت ةة   ذ  كمة اةل غ ة قول  ملكدفى خ كالخ  وفمل علا خ أ  كمأخمل كالت وأ لخكمة

 .تخة كالت وأي خكمتشة دوت كمخكظ لكمأيتخة ل كمدل و تشا  ن أ ن ح ضةوظوت تكل ق كمأي
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 أبرز ما تضمنتة وثينة مخرجات الحوار الوطني كمحددات وضمانات للحكم المحلي المنشود في اليمن.

خكمة فففأأكت كمتفففل خةأت ففففل خث  فففل كم فففخكة كمفففخكظل  فففخ  كم افففح كمة لفففل تتكفففولق ت ة لفففو  كمضفففةوظوت     

ل( اخ ففوة ي ويففل علفا كم اففح كمة لففل )كمالةةاز ف)كمالةةاز فل( ةففص كمةدفو  ة كمأخم ففل مل اففح كمةشف أ كمةيففتظأ 

                                           عأكمل خشةكال فل كميلكل خكمثةخ  ح جوأ ةى خالمل تظةخي ةتاوة   تح

حيفت ةكة ةيفت للل ملأخمفل خ ةاظظفو ح ضفو  تلف  كمضفةوظوت  ختجي أ ةخجهوت خضةوظوت ةتاوةلفل يفتخأي كمفا 

 -خكمة أأكت اةو لل:

 مستويات الحكم وفنا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومشروع الدستور

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 مستوى الوالية
: سلطات المستوى لهذا

وقضائية وتنفيذية تشريعية 

لهذا المستوى سلطات:  المستوى االقليمي

تشريعية وتنفيذية وقضائية 

 لكل اقليم

 

 لهذا المستوى صالحيات

تنفيذيدددددة و تشدددددريعية فدددددي 

الواليدددة والتشدددريع الالئحدددي 

 في المديرية

 وتنديم الخدمات

 

 مستوى المديرية/

 البلدية/المدينة
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 سلطات وإختصاصات حكومة اإلقليم -

 ت الندا اإصداا  الوااددا الما دة ال ل  دة التدي تحرد  تصد   تلك الهيئة التي لها حق كمتشة د ل مأقوم ح كميلكوت  

عضفخك  80ةجلا ظخكي كإلقل ح  خ كميلكل كمتشة د ل مإلقل ح خ تاخى ةى عأأ ةى كألعضوء ال  ز أخى عى ا

ا ظفخكي ةفأ  ةجلفخ  ةو  ضفةى كمتةث ف  كمدفوأ  ملخال فوت ظتخلخى لوالقتةكع كمدوح خف و مظموح كم وئةل كمظيل ل خل

كمجةص ل ى عضخ ل ةجلا ظفخكي كإلقلف ح خكي عضفخ ل ففل ني يفلكل ال  جخز خ  كإلقل ح كةلص يظخكت شةي ل

  .ةى كميلكوت كالت وأ ل خكألقوم ح كخ كمخال وت كخ كمةأ ة وت

 اختصاصات مجلس نواب اإلقليم 

ى ال  تدفوةر ةفص لفغلل فل ثلثفل نعضفوء كمةجلفا، علفا نل ة ةشفةخع أيفتخة كإلقلف ح نخ تدأ لفحقفةك   

ففل  خ قشل خحقةكة ةشوة ص كم خكظ ى كمتل تأخ  فل كختصوا كإلقلف حكقتةك  خةظوخ كمأيتخة كالت وأي

خ  حقفةكة كمةخكزظفل كمدوةفل مإلقلف حةشفوة ص كم فخكظ ى  خ ت كمةهفخر لهفو لةخجفي قفوظخى كت فوأيكمةجفوال

خكالجتةوع ففل  خكفك كمتظة فل كالقتصفوأ ل ةففص  ةظوقشفل خحقفةكة كم يفوي كمختففوةل مإلقلف ح مليفظل كميفول ل

كمةخكف فل علفا كتهوق فوت كمتدففوخى خكاليفتثةوة كمتفل  د فأ و كإلقلف ح ففل ةجففوالت ةظوقشفل خحقفةكة خ مإلقل ف

كمتظة ل كالقتصوأ ل خكالجتةوع ل شة كل نى تاخى ةظيجةل ةص كمي ويل كمخوةج ل كالت وأ فل خال تفؤثة 

كميلكل كمتظه ذ ل ففل  كمةقولل علاخ  فل كختصوصوت كميلكل كالت وأ ل نخ كمأ ى كمدوح ملأخمل كالت وأ ل

كمةخكف ففل علففا تد فف ى كم  ففوأكت كمدل ففو فففل كمةؤييففوت كمةأظ ففل خكمه ئففوت خ  كإلقلفف ح ) اخةففل كإلقلفف ح(

 كمةيت لل خكمشةكل فل كإلقل ح.

 واح قلف ح ةفى  فواح كإلقلف ح خ كم اخةفلتتففم  كميفلكل كمتظه ذ فل مإل السلطة التنفيذية لإلقليم) حكومة اإلقلديم(  

 ةنا  فواح كإلقلف ح  اخةفل كإلقلف ح، خ فتح كظتخولفه ةفى ةجلفا خ  ةيئخ  كمتظه ذي كألخ  فل كإلقل حكإلقل ح  خ كم

م اخةل كإلقلف ح  و ت أح  واح كإلقل ح كمةظتخي ل وئةل ةةش  ه  ث  قل ح  لفغلل ل ثلثل نعضوء كمةجلاظخكي كإل

 حما ةجلا ظخكي كإلقل ح مل صخ  علا كمث ل.
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 اإلقليماختصاصات حاكم   

كلةكح كالتهوق فوت  خ أكة كم خكظ ى خكم ةكةكت خكملخكئلكص خ مهل كإلقل ح ةى كمةأظ  ى خكمشةكلتد  ى الوة ةخ  

 خكمةصوأقل علا كتهوق وت كمتدوخى خكاليتثةوة كمتل خكفق عل هو ةجلا ظخكي كإلقل ح.

 (إلقليم)حكومة ا لإلقليم السلطة التنفيذيةاختصاصات 

ت فأ ح خكفل كمتظة فل كالقتصفوأ ل  خ كقتفةك  ةشفوة ص كم فخكظ ى خكملفخكئلخ ختظه ذ و ل مإلقل حخضص كمي ويل كمدوة 

 ل حما ةجلا ظخكيكمتوم   ةشةخع كمةخكزظل كمدوةل مإلقل ح مليظل كمةوم ل خ الجتةوع ل حما ةجلا ظخكي كإلقل حخك

 كم يوي كميظخي كمختوةل مليظل كمةوم ل كميول ل حما ةجلا ظخكي كإلقل ح. خعةر

 سحب الثنة من حاكم اإلقليم وحكومة االقليم 

 ضوء ةجلا ظخكي كإلقل حلفغلل ل نع جخز ي ي كمث ل ةى ن أ نعضوء كم اخةل نخ كم اخةل اوةلل    

أ  خ كلففي ةظ هفو كمث فل  ةففى لتشفا    اخةفل جأ فعظفأ يف ي كمث فل ةففى كم اخةفل   فخح  فواح كإلقلفف ح خ

مةجلا ظخكي كإلقل ح يلكل ي ي كمث ل ةى  واح كإلقل ح لفغلل ل كمثلث ى، خ جي كى  تضةى خ كمةجلا

 .كمث ل كظتخوي  واح جأ أ مإلقل ح قةكة ي ي

 السلطة النضائية في اسقاليم : )مجالس النضاء في اسقاليم(  

قوظخى كميلكل كم ضوئ ل كعةو  ةجوما كم ضوء فل كألقوم ح ةى   فث   أأ ةشةخع كمأيتخةكى  ظمح   

تد ف ى كم ضفو  خنعضفوء كمظ ولففل كمدوةفل خظ لهفح خظفألهح خكعففوةتهح خةيفوءمتهح تفأ ل فو  خت وعفأ ح خقلففخ  

حأكة  كمة ففواح خنجهففز   ذ  كمةجففومال خةففى كلففةز كختصوصففوت  ففكيففت والتهح خاوفففل شففئخظهح كمخم ه فف

 خضص كمخكك خكمي ويوت كمدوةل إلصفال  كم ضفوء ختكفخ ة نأكئفه. ةيتخ  كألقوم ح كمظ ولل كمدوةل علا

ة ففففواح كلتأكئ ففففل فففففل )حعففففأكأ ةشففففةخع ةخكزظففففل كم ضففففوء فففففل كإلقلفففف ح خكإلشففففةك  علففففا تظه ففففذ وخ

ك اوح كمة واح  كمدل و ففل كألقفوم ح ( خ ة واح عل و فل كألقوم ح -  واح كيتئظو  فل كمخال وتة.كمةأ ة وت

 ثظوء ةو تختا له كمة اةل كمأيتخة ل كالت وأ ل كمدل و خف و مل وظخى.ظهوئ ل لويت
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 -كمخوتةل:

خكمةاثهفففل ظيفففتك ص كمتوا فففأ نى ظمففوح كمأخمفففل كإلت وأ فففل كمةيفففتظأ علفففا   فففذ  كمأةكيفففل كمةختصففة  ختفففوحفففل    

مليفففكوت ح   فففث  ةتافففز ةلفففأكء كألقتيفففوةفففةى إلأكة  كمفففأخ  كمظةفففخذى كمكمالةةاز فففل)كم اح كمة لفففل( نصفففلل 

 .كألقل ح( –كمة وكدل  –) اخةل كمخال ل  خكم اخةوت ل ى كم اخةل كإلت وأ ل خكمتظي ق خكمةيئخم وت

خزكأت ن ة ففل ذمفف  كمظمففوح ألةتلوكففل كمخث ففق لومأ ة ةكك ففل   ففث اوفففل ةاخظففوت كمظمففوح كإلت ففوأي تيففتةأ    

تلفف  كمةيفئخم وت شففةع تهو ةفى عةل ففل  ئ و  ، اففذم  تيفتظأخةال  ةاففى تدأ لفل ن وأ ففو  نخ عشفخكيفلكوتهو ةففى أيفت

كمتخكففق  خمهففو ةفى خففال  كإلظتخولفوت ، خاففذم  تةيفخت ن ة ففل كمظمفوح كإلت ففوأي اخظفل ال   ففأح ظةفخذى خك ففأ 

كم افخةل كمةيففتهأ  إلأكة  كمأخمفل ةففى خالمفه خماظففل تفة  ماف  أخمففل نى تختفوة ظموةهففو كإلت فوأي لةففو  متظمف ح

 هو كمي وي ل خكمخكظ ل.علا    ظزكعوتهو ختةي خ خ أت يوعأ و 

كم فخكة كمفخكظل  عل فل خث  فل تنافأ ما نى كم افح كمة لفل كمةظشفخأ  فخ ةفو ذ  كمأةكيل كم ص ة  ك مذم  ظؤاأ   

 كمةتخكفق  خمهو.

 -كمخث  ل  هتةر نى  يل هو ةو لل: تكل ق تل خظخاأ  ظو نظل م  

خخث  ففل  كمففخكظلخضففص ةؤ ففل كيففتةكت ج ل خكضفف ل مةففو  جففي حظجففوز  فففل ضففخء ةخةجففوت كم ففخكة 

كعففففأكأ كمتشففففة دوت كمتففففل ت ففففأأ لخضففففخ  كمةهففففوح خكالختصوصففففوت  خ كمأيففففتخة كالت ففففوأي كمجأ ففففأ

تخف ة خكيت كوي كمخلفةكت متفأة ي خ خ ل ل كمةيؤخمل عى كمتظة ل كمة ل لخكمصال  وت مأجهز  كمة 

ى ضففةوخضففةخة   ح كمخففأةوت خحأكة  كمشففؤخى كمة ل ففلملظففوء قففأةكت كالجهففز  كمة ل ففل كمةدظ ففل لت ففأ 

         ت كمة ل ففلك تظةخ ففل ةيففت لل ملخ ففأككعففأكأ ةخكزظففوت خخكففخ خكةأ ةوم ففل خوصففل لافف  خ ففأ  ة ل ففلةفف

 تجه ز ةلوظل خةجةدوت حأكة ل خةيتلزةوت عة . خ 

 واللة ولي التوفيق،،


