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د�ستور الإمارات العربية املتحدة  )1(
نحن حكام اإمارات اأبوظبي ودبي وال�سارقة وعجمان واأم القيوين والفجرية ، نظراً 
لأن اإرادتنا واإرادة �سعب اإماراتنا قد تالقت على قيام احتاد بني هذه الإمارات ، من اأجل 

توفري حياة اأف�سل ، وا�ستقرار اأمكن ، ومكانة دولية اأرفع لها ول�سعبها جميعاً .
ورغبة يف اإن�ساء روابط اأوثق بني الإمارات العربية يف �سورة دولة احتاديـة م�ستقلة 
ذات �سيـادة ، قادرة على احلفاظ على كيانها وكيان اأع�سائها ، متعاونة مع الدول العربية 
ال�سقيقة ، ومع كافة الدول الأخرى ال�سديقة الأع�ساء يف منظمة الأمم املتحدة ، ويف 

الأ�سرة الدولية عموماً ، على اأ�سا�س الحرتام املتبادل ، وتبادل امل�سالح واملنافع .
اأ�س�س  املقبلة على  ال�سنوات  اإر�ساء قواعد احلكم الحتادي خالل  ورغبة كذلك يف 
�سليمة ، تتم�سى مع واقع الإمارات واإمكاناتها يف الوقت احلا�سر ، وتطلق يد الحتاد 
مبا ميكنه من حتقيق اأهدافه ، وت�سون الكيان الذاتي لأع�سائه مبا ل يتعار�س وتلك 
الأهداف ، وتعد �سعب الحتاد يف الوقت ذاته للحياة الد�ستورية احلرة الكرمية ، مع 
ال�سري به قدماً نحو حكم دميقراطي نيابي متكامل الأركان ، يف جمتمع عربي اإ�سالمي 

متحرر من اخلوف والقلق .
وملا كان حتقيق ذلك من اأعز رغباتنا ومن اأعظم ما تتجه اإليه عزائمنا ، حر�ساً على 
النهو�س ببالدنا و�سعبها اإلى املنزلة التي توؤهلهما لتبوء املكان الالئـق بهما بني الدول 

املتح�سرة واأممها .
ومن اأجل ذلك كله نعلن اأمام اخلالق العلي القدير ، واأمام النا�س اأجمعني ، موافقتنا 

على هذا الد�ستور املذيل بتوقيعاتنا )2( .

 واهلل ويّل التوفيق ، وهو نعم املوىل ونعم الن�سري .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(     مت حذف كلمة » املوؤقت : بناء على التعديل الد�ستوري رقم 1 ل�سنة 1996 حيث ن�ست املادة الأولى منه على 
اأن » تلغى كلمة املوؤقت من د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة اأينما وجدت« ، وكان العنوان ال�سابق » الد�ستور 

املوؤقت لالإمارات العربية املتحدة « .
)2(     مت تعديل الفقرة مبا يتنا�سب  بعد اأن اأ�سبح الد�ستور دائماً ، وكان الن�س ال�سابق كالتايل » ومن اأجل ذلك 
كله واإلى اأن يتم اإعداد الد�ستور الدائم لالحتاد نعلن اأمام اخلالق العلي القدير ، واأمام النا�س اأجمعني ، موافقتنا 

على هذا الد�ستور املوؤقت املذيل بتوقيعاتنا اأثناء الفرتة النتقالية امل�سار اإليها فيه « .





الباب الأول
الحتاد ومقوماته 

و
اأهدافه الأ�سا�سية 
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مادة )1(

�إليها فيما  ، وي�شار  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة دولة �حتادية م�شتقلة ذ�ت �شيادة 
بعد يف هذ� �لد�شتور بالحتاد .

 ويتاألف �لحتاد من �لإمار�ت �لتالية :
اأبوظبي - دبي - ال�سارقة - راأ�س اخليمة )1( - عجمان - اأم القيوين - الفجرية .

ويجوز لأي قطر عربي م�شتقل �أن ين�شم �إلى �لحتاد ، متى و�فق �ملجل�س �لأعلى 
لالحتاد على ذلك باإجماع �لآر�ء .

وعند قبول �ن�شمام ع�شو جديد �إلى �لحتاد ، يحدد �ملجل�س �لأعلى لالحتاد عدد 
�لعدد  �لوطني �لحتادي زيادة على  �لع�شو يف �ملجل�س  �لتي تخ�ش�س لهذ�  �ملقاعد 

�ملن�شو�س عليه يف �ملادة )68( من هذ� �لد�شتور)2( .
مادة )2(

ميــار�س �لحتاد يف �ل�شوؤون �ملوكولة �إليه مبقت�شى �أحكام هذ� �لد�شتور �ل�شيادة 
لالإمار�ت  �لدولية  �حلدود  د�خل  �لو�قعة  �لإقليمية  و�ملياه  �لأر��شـــي  جميع  على 

�لأع�شاء .
مادة )3(

جميع  يف  �لإقليمية  ومياهها  �أر��شيها  على  �ل�شيادة  �لأع�شاء  �لإمار�ت  متار�س 
�ل�شوؤون �لتي ل يخت�س بها �لحتاد مبقت�شى هذ� �لد�شتور .

مادة )4(

ل يجوز لالحتاد �أن يتنازل عن �شيادته ، �أو �أن يتخلى عن �أي جزء من �أر��شيه �أو مياهه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(    مت �إ�شافة عبارة » ر�أ�س �خليمة « وذلك بناء على قر�ر �ملجل�س �لأعلى لالحتاد رقم 2 ل�شنة 1972 لن�شمام   
�إمارة ر�أ�س �خليمة وملحقاتها �إلى دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وكان �لن�س �ل�شابق : اأبوظبي - دبي - ال�سارقة – 

عجمان - اأم القيوين – الفجرية .
)2(    مت �إ�شافة فقرة �أخرية �إلى �ملادة )1( وذلك بناًء على �لتعديل �لد�شتوري رقم 1 ل�شنة 1972 .
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مادة )5(

و�ل�شعار  �لعلم  �لقانون  ويحدد   . �لوطني  ون�شيده  و�شعاره  علمه  لالحتاد  يكون 
وحتتفظ كل �إمارة بعلمها �خلا�س ل�شتخد�مه د�خل �إقليمها .

مادة )6( 

�لحتاد جزء من �لوطن �لعربي �لكبري ، تربطه به رو�بط �لدين و�للغة و�لتاريخ 
و�مل�شري �مل�شرتك .

و�شعب �لحتاد �شعب و�حد ، وهو جزء من �لأمة �لعربية .
مادة )7(

�لإ�شالم هو �لدين �لر�شمي لالحتاد ، و�ل�شريعة �لإ�شالمية م�شدر رئي�شي للت�شريع 
فيه ، ولغة �لحتاد �لر�شمية هي �للغة �لعربية .

مادة )8( 

�خلارج  يف  ويتمتعون   . �لقانون  يحددها  و�حدة  جن�شية  �لحتاد  ملو�طني  يكون 
بحماية حكومة �لحتاد وفقًا لالأ�شول �لدولية �ملرعية .

وال يجوز اإ�سقاط اجلن�سية عن املواطن ، اأو �سحبها منه ، اإال يف احلاالت اال�ستثنائية 
�لتي ين�س عليها �لقانون .

مادة )9(

تكون مدينة �أبوظبي عا�شمة لالحتاد )1( .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  مت تعديل �ملادة )9( وذلك بناء على �لتعديل �لد�شتوري رقم 1 ل�شنة 1996 حيث كان �لن�س �ل�شابق كالتايل :
تن�شـاأ عا�شمة �لحتاد يف منطقة متنحها لالحتاد �إمارتا �أبوظبي ودبي على �حلدود بينهما ، ويطلق عليها ��شم » �لكر�مة«   . 1
ير�شد يف ميز�نية �لحتاد لل�شنة �لأولى ما يكفي لتغطية نفقات �لدر��شات �لفنية و�لتخطيط لإن�شاء �لعا�شمة . 2

�إن�شاوؤها خالل مدة ل جتاوز �شبع �شنو�ت  يتم  �أن  باأقرب وقت ممكن وعلى  �إن�شائها  �أعمال  يبا�شر يف  �أن  على 
�عتبارً� من تاريخ نفاذ هذ� �لد�شتور .

و�إلى �أن يتم �إن�شاء عا�شمة �لحتاد تكون �أبوظبي �ملقر �ملوؤقت لالحتاد .. 3
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مادة )10(

�أهد�ف �لحتاد هي �حلفاظ على ��شتقالله و�شيادته وعلى �أمنه و��شتقر�ره ، ودفع 
كل عدو�ن على كيانه �أو كيان �لإمار�ت �لأع�شاء فيه ، وحماية حقوق وحريات �شعب 
�أجل هذه  �إمار�ته ل�شاحلها �مل�شرتك من  �لوثيق فيما بني  �لتعاون  �لحتاد وحتقيق 
�أجل �زدهارها وتقدمها يف كافة �ملجالت وتوفري �حلياة �لأف�شل  �لأغر��س ، ومن 
جلميع �ملو�طنني مع �حرت�م كل �إمارة ع�شو ل�شتقالل و�شيادة �لإمار�ت �لأخرى يف 

�شوؤونها �لد�خلية يف نطاق هذ� �لد�شتور .

مادة )11(

�لحتادية    �لقو�نني  وتنظم  وجمركية  �قت�شادية  وحدة  �لحتاد  �إمار�ت  1.  ت�شكل 
�ملر�حل �لتدريجية �ملنا�شبة لتحقيق تلك �لوحدة .

2.  حرية �نتقال روؤو�س �لأمو�ل ومرور جميع �لب�شائع بني �إمار�ت �لحتاد مكفولة ول 
يجوز تقييدها �إل بقانون �حتادي .

3.  تلغى جميع �ل�شر�ئب و�لر�شوم و�لعو�ئد و�ملكو�س �ملفرو�شة على �نتقال �لب�شائع 
من �إمارة �إلى �أخرى من �لإمار�ت �لأع�شاء .

مادة )12(

ت�شتهدف �شيا�شة �لحتاد �خلارجية ن�شرة �لق�شايا و�مل�شالح �لعربية و�لإ�شالمية 
مبادئ  �أ�شا�س  على   ، و�ل�شعوب  �لدول  جميع  مع  و�لتعاون  �ل�شد�قة  �أو��شر  وتوثيق 

ميثاق �لأمم �ملتحدة ، و�لأخالق �ملثلى �لدولية .



الباب الثاين
الدعامات الجتماعية 

والقت�سادية الأ�سا�سية 
لالحتاد
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مادة )13(

يتعاون �لحتاد و�لإمار�ت �لأع�شاء فيه ، كل يف حدود �خت�شا�شاته و�إمكانياته،         
يف تنفيذ �أحكام هذ� �لباب .

مادة )14(

�مل�شاو�ة ، و�لعد�لة �لجتماعية ، وتوفري �لأمن و�لطماأنينة ، وتكافوؤ �لفر�س جلميع 
�ملو�طنني ، من دعامات �ملجتمع . و�لتعا�شد و�لرت�حم �شلة وثقى بينهم .

مادة )15(

�لقانون  ويكفل   ، �لوطن  وحب  و�لأخالق  �لدين  قو�مها  �ملجتمع  �أ�شا�س  �لأ�شرة 
كيانها ، وي�شونها ويحميها من �لنحر�ف .

مادة )16(

ي�شمل �ملجتمع برعايته �لطفولة و�لأمومة ويحمي �لق�شر وغريهم من �لأ�شخا�س 
�لعاجزين عن رعاية �أنف�شهم ل�شبب من �لأ�شباب ، كاملر�س �أو �لعجز �أو �ل�شيخوخة �أو 

�لبطالة �لإجبارية ، ويتولى م�شاعدتهم وتاأهيلهم ل�شاحلهم و�شالح �ملجتمع . 
وتنظم قو�نني �مل�شاعد�ت �لعامة و�لتاأمينات �لجتماعية هذه �لأمور .

مادة )17(

�لتعليم عامل �أ�شا�شي لتقدم �ملجتمع . وهو �إلز�مي يف مرحلته �لبتد�ئية وجماين 
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يف كل مر�حله د�خل �لحتاد . وي�شع �لقانون �خلطط �لالزمة لن�شر �لتعليم وتعميمه 
بدرجاته �ملختلفة ، و�لق�شاء على �لأمية .

مادة )18(

يجوز لالأفر�د و�لهيئات �إن�شاء �ملد�ر�س �خلا�شة وفقًا لأحكام �لقانون ، على �أن 
تخ�شع لرقابة �ل�شلطات �لعامة �ملخت�شة وتوجيهاتها .

مادة )19(

يكفل �ملجتمع للمو�طنني �لرعاية �ل�شحية ، وو�شائل �لوقاية و�لعالج من �لأمر��س و�لأوبئة .
وي�شجع على �إن�شاء �مل�شت�شفيات و�مل�شتو�شفات ودور �لعالج �لعامة و�خلا�شة .

مادة )20(

يقدر �ملجتمع �لعمل كركن �أ�شا�شي من �أركان تقدمه . ويعمل على توفريه للمو�طنيـن 
وتاأهيلهم له . ويهيء �لظروف �ملالئمة لذلك مبا ي�شعه من ت�شريعات ت�شون حقوق 

�لعمال وم�شالح �أرباب �لعمل ، على �شوء �لت�شريعات �لعمالية �لعاملية �ملتطورة .

مادة )21(

�مللكية �خلا�شة م�شونة . ويبني �لقانون �لقيود �لتي ترد عليها . ول ينزع من �أحد 
ملكه �إل يف �لأحو�ل �لتي ت�شتلزمها �ملنفعة �لعامة وفقًا لأحكام �لقانون ، ويف مقابل 

تعوي�س عادل .
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مادة )22(

لالأمو�ل �لعامة حرمة ، وحمايتها و�جبة على كل مو�طن . ويبني �لقانون �لأحو�ل 
�لتي يعاقب فيها على خمالفة هذ� �لو�جب .

مادة )23(

تعترب �لرثو�ت و�ملو�رد �لطبيعية يف كل �إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك �لإمارة . 
ويقوم �ملجتمع على حفظها وح�شن ��شتغاللها ، ل�شالح �لقت�شاد �لوطني .

مادة )24(

بني  �ل�شادق  �لتعاون  وقو�مه  �لجتماعية  �لعد�لة  �أ�شا�شه  �لوطني  �لقت�شاد 
الن�ساط العام والن�ساط اخلا�ص ، وهدفه حتقيق التنمية االقت�سادية وزيادة االإنتاج 

ورفع م�شتوى �ملعي�شة وحتقيق �لرخاء للمو�طنني يف حدود �لقانون .  
وي�شجع �لحتاد �لتعاون و�لدخار .



الباب الثالث
احلريات واحلقوق 
والواجبات العامة
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مادة )25(
جميع �لأفر�د لدى �لقانون �شو�ء ، ول متييز بني مو�طني �لحتاد ب�شبب �لأ�شل �أو 

�ملوطن �أو �لعقيدة �لدينية �أو �ملركز �لجتماعي .
مادة )26(

�حلرية �ل�شخ�شية مكفولة جلميع �ملو�طنني . ول يجوز �لقب�س على �أحد �أو تفتي�شه 
�أو حجزه �أو حب�شه �إل وفق �أحكام �لقانون .

ول يعر�س �أي �إن�شان للتعذيب �أو �ملعاملة �حلاطة بالكر�مة .
مادة )27(

�أو ترك قبل  . ول عقوبة على ما مت من فعل  �لقانون �جلر�ئم و�لعقوبات  يحدد 
�شدور �لقانون �لذي ين�س عليها .

مادة )28(
�لعقوبة �شخ�شية ، و�ملتهم بريء حتى تثبت �إد�نته يف حماكمة قانونية وعادلة ، 

وللمتهم �حلق يف �أن يوكل من ميلك �لقدرة للدفاع عنه �أثناء �ملحاكمة . 
ويبني �لقانون �لأحو�ل �لتي يتعني فيها ح�شور حمام عن �ملتهم .

و�إيذ�ء �ملتهم ج�شمانيًا �أو معنويًا حمظور .
مادة )29(

حرية �لتنقل و�لإقامة مكفولة للمو�طنني يف حدود �لقانون .
مادة )30(

حرية �لر�أي و�لتعبري عنه بالقول و�لكتابة ، و�شائر و�شائل �لتعبري مكفولة يف حدود �لقانون .

مادة )31(
حرية �ملر��شالت �لربيدية و�لربقية وغريها من و�شائل �لت�شال و�شريتها مكفولة 

وفقًا للقانون .
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مادة )32(

�أل يخل ذلك  للعاد�ت �ملرعية م�شونة ، على  �لقيام ب�شعائر �لدين طبقًا  حريـة 
بالنظام �لعام ، �أو ينايف �لآد�ب �لعامة .

مادة )33(

حرية �لجتماع ، وتكوين �جلمعيات ، مكفولة يف حدود �لقانون .
مادة )34(

كل مو�طن حر يف �ختيار عمله �أو مهنته �أو حرفته يف حدود �لقانون ، ومبر�عاة 
�لت�شريعات �ملنظمة لبع�س هذه �ملهن و�حلرف .

ول يجوز فر�س عمل �إجباري على �أحد �إل يف �لأحو�ل �ل�شتثنائية �لتي ين�س عليها     
القانون ، وب�سرط التعوي�ص عنه .

ل يجوز ��شتعباد �أي �إن�شان .
مادة )35(

يف  بينهم  �مل�شاو�ة  �أ�شا�س  على   ، �ملو�طنني  جلميع  مفتوح  �لعامة  �لوظائف  باب 
�لظروف ، ووفقًا لأحكام �لقانون .

والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني بها . وي�ستهدف املوظف العام يف 
�أد�ء و�جبات وظيفته �مل�شلحة �لعامة وحدها .

مادة )36(

ويف  �لقانون  �أحكام  وفق  �إل  �أهلها  �إذن  بغري  دخولها  يجوز  فال  حرمة  للم�شاكن 
�لأحو�ل �ملحددة فيه .

مادة )37(

ل يجوز �إبعاد �ملو�طنني ، �أو نفيهم من �لحتاد .
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مادة )38(
ت�شليم �ملو�طنني ، و�لالجئني �ل�شيا�شيني ، حمظور .

مادة )39(
�مل�شادرة �لعامة لالأمو�ل حمظورة ، ول تكون عقوبة �مل�شادرة �خلا�شة �إل بناًء 

على حكم ق�شائي ، ويف �لأحو�ل �ملن�شو�س عليها يف �لقانون .
مادة )40(

�لدولية           �ملو�ثيق  يف  �ملقررة  و�حلريات  باحلقوق  �لحتاد  يف  �لأجانب  يتمتع 
�لو�جبات  وعليهم  فيها  طرفًا  �لحتاد  يكون  �لتي  و�لتفاقيات  �ملعاهد�ت  يف  �أو  �ملرعية، 

�ملقابلة لها .
مادة )41(

�جلهات  ذلك  يف  مبا  �ملخت�شة  �جلهات  �إلى  بال�شكوى  يتقدم  �أن  �إن�شان  لكل 
�لق�شائية من �متهان �حلقوق و�حلريات �ملن�شو�س عليها يف هذ� �لباب .

مادة )42(
�أد�ء �ل�شر�ئب و�لتكاليف �لعامة �ملقررة قانونًا ، و�جب على كل مو�طن .

مادة )43(
�لدفاع عن �لحتاد فر�س مقد�س على كل مو�طن ، و�أد�ء �خلدمة �لع�شكرية �شرف 

للمو�طنني ينظمه �لقانون .
مادة )44(

لها  تنفيذً�  �لعامة  �ل�شلطات  من  �ل�شادرة  و�لأو�مر  و�لقو�نني  �لد�شتور  �حرت�م 
ومر�عاة �لنظام �لعام و�حرت�م �لآد�ب �لعامة ، و�جب على جميع �شكان �لحتاد .
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الباب الرابع
ال�سلطات الحتادية 
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مادة )45(

تتكون �ل�شلطات �لحتادية من :
�ملجــلـــ�س �لأعـلى لالحتـــــاد .. 1
رئيـــ�س �لحتــــــــاد ونــائبـــــه .. 2
جمــــلــــ�س وزر�ء �لحتـــــــــاد .. 3
�ملجــلـــ�س �لوطنـي �لحتادي .. 4
�لق�شـــــــــــــاء �لحتـــــــــــــادي .. 5

الف�سل الأول
املجل�س الأعلى لالحتاد

مادة )46(

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد هو �ل�شلطة �لعليا فيه . وي�شكل من حكام جميع �لإمار�ت 
�ملكونة لالحتاد ، �أو من يقوم مقامهم يف �إمار�تهم ، يف حال غيابهم ، �أو تعذر ح�شورهم .

ولكل �إمارة �شوت و�حد يف مد�ولت �ملجل�س .

مادة )47(
 

يتولى �ملجل�س �لأعلى لالحتاد �لأمور �لتالية :-
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هذ�  مبقت�شــى  لالحتـــاد  �ملوكولة  �مل�شائل  جميــع  يف  �لعامة  �ل�شــيا�شة  1.  ر�شــم 
�لد�شـــتور.

      و�لنظر يف كل ما من �شاأنه �أن يحقق �أهد�ف �لحتاد و�مل�شالح �مل�شرتكة لالإمار�ت �لأع�شاء .

2. �لت�شديق على �لقو�نني �لحتادية �ملختلفة قبل �إ�شد�رها مبا يف ذلك قو�نني
      �مليز�نية �لعامة �ل�شنوية لالحتاد و�حل�شاب �خلتامي .

3. �لت�شديق على �ملر��شيم �ملتعلقة باأمور خا�شعة مبقت�شى �أحكام هذ� �لد�شتور
      لت�شديق �أو مو�فقة �ملجل�س �لأعلى ، وذلك قبل �إ�شد�ر هذه �ملر��شيم من رئي�س �لحتاد .

4. �لت�شديق على �ملعاهد�ت و�لتفاقيات �لدولية ، ويتم هذ� �لت�شديق مبر�شوم .

5. �ملو�فقة على تعيني رئي�س جمل�س وزر�ء �لحتاد وقبول ��شتقالته و�إعفائه من
      من�شبه بناًء على �قرت�ح رئي�س �لحتاد .

6. �ملو�فقة على تعيني رئي�س وق�شاة �ملحكمة �لحتادية �لعليا وقبول ��شتقالتهم
      وف�شلهم يف �لأحو�ل �لتي ين�س عليها هذ� �لد�شتور ، ويتم كل ذلك مبر��شيم .

7. �لرقابة �لعليا على �شوؤون �لحتاد بوجه عام .

8. �أية �خت�شا�شات �أخرى من�شو�س عليها يف هذ� �لد�شتور �أو يف �لقو�نني �لحتادية .

مادة )48(

1. ي�شع �ملجل�س �لأعلى لئحته �لد�خلية مت�شمنة نظام �شري �لعمل فيه ، وطريقة
     �لت�شويت على قر�ر�ته . ومد�ولت �ملجل�س �شرية .

2. ين�شئ �ملجل�س �لأعلى �أمانة عامة له تزود بعدد كاف من �ملوظفني ملعاونته على
 �أد�ء �أعماله .
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مادة )49(

ت�شدر قر�ر�ت �ملجل�س �لأعلى يف �مل�شائل �ملو�شوعية باأغلبية خم�شة �أع�شاء من 
�لأقلية  وتلتزم   . ودبي  �أبوظبي  �إمارتي  �لأغلبية �شوتي  ت�شمل هذه  �أن  �أع�شائه على 

بر�أي �لأغلبية �ملذكورة .

وحتدد   . �لأ�شو�ت  باأغلبية  فت�شدر  �لإجر�ئية  �مل�شائل  يف  �ملجل�س  قر�ر�ت  �أما 
�لالئحة �لد�خلية للمجل�س هذه �مل�شائل .

مادة )50(

يعقد �ملجل�س �لأعلى �جتماعاته يف عا�شمة �لحتاد . ويجوز �أن ينعقد يف �أي مكان 
�آخر يتم �لتفاق عليه م�شبقًا .

الف�سل الثاين
رئي�س الحتاد ونائبه 

مادة )51(

ينتخب �ملجل�س �لأعلى لالحتاد ، من بني �أع�شائه ، رئي�شًا لالحتاد ونائبًا لرئي�س 
�لحتاد.  وميار�س نائب رئي�س �لحتاد جميع �خت�شا�شات �لرئي�س عند غيابه لأي 

�شبب من �لأ�شباب .
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مادة )52(

لذ�ت  �نتخابهما  �إعادة  ويجوز   . ميالدية  �شنو�ت  خم�س  ونائبه  �لرئي�س  مدة 
�ملجل�س  �أمام  �لتالية  �ليمني  من�شبه  �أعباء  توليه  عند  منهما  كل  ويوؤدي  �ملن�شب. 

�لأعلى : 
»اأق�سم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�ساً لالإمارات العربية املتحدة 
واأن اأحرتم د�ستورها وقوانينها واأن اأرعى م�سالح �سعب الحتاد، 
واأن اأوؤدي واجبي باأمانة واإخال�س واأحافظ على ا�ستقالل الحتاد 

و�سالمة اأرا�سيه« .

مادة )53(

عند خلو من�شب �لرئي�س �أو نائبه بالوفاة �أو �ل�شتقالة �أو �نتهاء حكم �أي منهما 
يف �إمارته ل�شبب من �لأ�شباب ، يدعى �ملجل�س �لأعلى خالل �شهر من ذلك �لتاريخ 
لالجتماع ، لنتخاب خلف ل�شغل �ملن�شب �ل�شاغر للمدة �ملن�شو�س عليها يف �ملادة 
)52( من هذ� �لد�شتـور ، وعند خلو من�شبي رئي�س �ملجل�س �لأعلى ونائبه معًا، يجتمع 
�ملجل�س فورً� بدعوة من �أي من �أع�شائه  �أو من رئي�س جمل�س وزر�ء �لحتاد ، لنتخاب 

رئي�س ونائب رئي�س جديدين مللء �ملن�شبني �ل�شاغرين .

مادة )54(

يبا�شر رئي�س �لحتاد �لخت�شا�شات �لتالية :-
1. ير�أ�س �ملجل�س �لأعلى ، ويدير مناق�شاته .

2. يدعو �ملجل�س �لأعلى لالجتماع ، ويف�س �جتماعاته ، وفقًا للقو�عد �لإجر�ئية �لتي
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      يقررها �ملجل�س يف لئحته �لد�خلية . ويجب دعوة �ملجل�س لالجتماع متى طلب
       ذلك �أحد �أع�شائه .

3. يدعو لجتماع م�شرتك بني �ملجل�س �لأعلى وجمل�س وزر�ء �لحتاد كلما �قت�شت �ل�شرورة ذلك .
4. يوقع �لقو�نني و�ملر��شيم و�لقر�ر�ت �لحتادية �لتي ي�شدق عليها �ملجل�س �لأعلى ، وي�شدرها .
5. يعني رئي�س جمل�س وزر�ء �لحتاد ويقبل ��شتقالته ويعفيه من من�شبه مبو�فقة 

    �ملجل�س �لأعلى . كما يعني نو�ب  رئي�س جمل�س وزر�ء �لحتاد و�لوزر�ء ويقبل
    ��شتقالتهم ويعفيهم من منا�شبهم بناًء على �قرت�ح رئي�س جمل�س وزر�ء �لحتاد)1( .
كبار �لأجنبية وغريهم من  �لدول  لدى  �لدبلوما�شيني لالحتاد  �ملمثلني  يعني   .6

�ملحكمة       وق�شاة  رئي�س  )با�شتثناء  و�لع�شكريني  �ملدنيني  �لحتاديني  �ملوظفني      
      �لحتادية �لعليا( ويقبل ��شتقالتهم ويعزلهم بناًء على مو�فقة جمل�س وزر�ء �لحتاد، 

        ويتم هذ� �لتعيني �أو قبول �ل�شتقالة �أو �لعزل مبر��شيم وطبقًا للقو�نني �لحتادية .
7. يوقع �أور�ق �عتماد �ملمثلني �لدبلوما�شيني لالحتاد لدى �لدول و�لهيئات �لأجنبية 
      ويقبل �عتماد �ملمثلني �لدبلوما�شيني و�لقن�شليني للدول �لأجنبية لدى �لحتاد ويتلقى 

     �أور�ق �عتمادهم . كما يوقع وثائق تعيني وبر�ء�ت �عتماد �ملمثلني .
8 . ي�شرف على تنفيذ �لقو�نني و�ملر��شيم و�لقر�ر�ت �لحتادية بو��شطة جمل�س

      وزر�ء �لحتاد و�لوزر�ء �ملخت�شني .
9 . ميثل �لحتاد يف �لد�خل وجتاه �لدول �لأخرى ، ويف جميع �لعالقات �لدولية .

10. ميار�س حق �لعفو �أو تخفيف �لعقوبة وي�شادق على �أحكام �لإعد�م ، وفقًا لأحكام
       �لد�شتور و�لقو�نني �لحتادية .

11. مينح اأو�سمة واأنواط ال�سرف الع�سكرية واملدنية ، وفقًا للقوانني اخلا�سة بهذه
       االأو�سمة واالأنواط .

�أحكام  �أو تخول له مبقت�شى  �إياها �ملجل�س �لأعلى  �أية �خت�شا�شات �أخرى يخوله   .12
         هذ� �لد�شتور �أو �لقو�نني �لحتادية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  مت ��شتبد�ل �ملادة تبعا للتعديل �لد�شتوري رقم 1 ل�شنة 2009 .
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الف�سل الثالث 
جمل�س وزراء الحتاد

مادة )55(

يتكون جمل�س �لوزر�ء �لحتادي من رئي�س جمل�س �لوزر�ء ونو�به وعدد من �لوزر�ء )1( .

مادة )56(

يكون �ختيار �لوزر�ء من بني مو�طني �لحتاد �مل�شهود لهم بالكفاءة و�خلربة .

مادة )57(

منا�شبهم  �أعباء  مبا�شرة  قبل   ، و�لوزر�ء)2(  ونو�به  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  يوؤدي 
�أمام رئي�س �لحتاد �ليمني �لتالية :

»اأق�سم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�ساً لالإمارات العربية املتحدة واأن 
واأن  بالأمانة  واجباتي  اأوؤدي  واأن   ، وقوانينه  الحتاد  د�ستور  اأحرتم 
اأرعى م�سالـح �سعب الحتاد رعاية كاملة ، واأن اأحافظ حمافظة تامة 

على كيان الحتاد و�سالمة اأرا�سيه« .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مت ��شتبد�ل �ملادة تبعا للتعديل �لد�شتوري رقم )1( ل�شنة 2009 .

)2( مت ��شتبد�ل �ملادة تبعا للتعديل �لد�شتوري رقم )1( ل�شنة 2009 .
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مادة )58(

يحدد �لقانون �خت�شا�شات �لوز�ر�ت و�شالحيات كل وزير . وي�شمل �أول جمل�س 
وزر�ء �حتادي �لوز�ر�ت �لتالية :

2.  �لد�خــــلية.1.  �خلـــــارجــــــــية.    
4.  �لـمـالية و�لقتـ�شاد و�ل�شناعـــة.3. �لدفـــاع.     

6.  �لـتــربــية و�لتعـــليم.5.  �لعــــدل.      
8.   �لأ�شغـــال �لعــامة و�لـزر�عـة.          7.  �ل�شـحة �لعـامـة.      

10.  �لعمـــل و�ل�شــوؤون �لجتماعــية.9.  �ملو��شالت و�لربيد و�لربق و�لهاتف.    
12.  �لتــــخـطيط.11.  �لإعـالم.     

مادة )59(

ويدير  لالنعقاد  ويدعوه  �ملجل�س،  جل�شات  رئا�شة  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  يتولى 
مناق�ساته ويتابع ن�ساط الوزراء ، وي�سرف على تن�سيق العمل بني الوزارات املختلفة 

ويف كافة �لأجهزة �لتنفيذية لالحتاد .

وميار�س �أحد نو�ب  رئي�س �لوزر�ء جميع �شلطات �لرئي�س عند غيابه لأي �شبب 
من �لأ�شباب بتكليف من رئي�س �لحتاد بناء على تو�شية رئي�س جمل�س �لوزر�ء )1(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مت ��شتبد�ل �ملادة تبعا للتعديل �لد�شتوري رقم )1( ل�شنة 2009 .
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مادة )60(

�لعليا  �لرقابة  وحتت  لالحتاد  �لتنفيذية  �لهيئة  بو�شفه  �لوزر�ء،  جمل�س  يتولى 
لرئي�س �لحتاد وللمجل�س �لأعلى، ت�شريف جميع �ل�شوؤون �لد�خلية و�خلارجية �لتي 

يخت�س بها �لحتاد مبوجب هذ� �لد�شتور و�لقو�نني �لحتادية .

وميار�س جمل�س �لوزر�ء بوجه خا�س ، �لخت�شا�شات �لتالية :

1. متابعة تنفيذ �ل�شيا�شة �لعامة حلكومة �لحتاد يف �لد�خل و�خلارج .

قبل  �لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  �إلى  و�إحالتها  �لحتادية  �لقو�نني  م�شروعات  2.  �قرت�ح 
رفعها �إلى رئي�س �لحتاد لعر�شها على �ملجل�س �لأعلى للت�شديق عليها .

3. �إعد�د م�شروع �مليز�نية �ل�شنوية �لعامة لالحتاد، و�حل�شاب �خلتامي .

4. �إعد�د م�شروعات �ملر��شيم و�لقر�ر�ت �ملختلفة .

5.  و�شـــع �للو�ئح �لالزمـــة لتنفيذ �لقو�نني �لحتادية مبا لي�س فيـــه تعديل �أو تعطيل لها 
�أو �إعفاء مـن تنفيذها، وكذلك لو�ئح �ل�شبط، و�للو�ئح �خلا�شة برتتيب �لإد�ر�ت 
و�مل�شالح �لعامة، يف حدود �أحكام هذ� �لد�شتور و�لقو�نني �لحتادية. ويجوز بن�س 
خا�س يف �لقانون، �أو ملجل�س �لوزر�ء، تكليف �لوزير �لحتادي �ملخت�س �أو �أية جهة 

�إد�رية �أخرى، يف �إ�شد�ر بع�س هذه �للو�ئح .

6. �لإ�شر�ف على تنفيذ �لقو�نني و�ملر��شيم و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �لحتادية بو��شطة
      كافة �جلهات �ملعنية يف �لحتاد �أو �لإمار�ت .

7. �لإ�شر�ف على تنفيذ �أحكام �ملحاكم �لحتادية ، و�ملعاهد�ت و�لتفاقيات �لدولية 
      �لتي يربمها �لحتاد .
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8.  تعيني وعزل �ملوظفني �لحتاديني، وفقًا لأحكام �لقانون، ممن ل يتطلب تعيينهم 
�أو عزلهم �إ�شد�ر مر��شيم بذلك .

9. مراقبة �سري االإدارات وامل�سالح العامة االحتادية ، وم�سلك وان�سباط موظفي
     �لحتاد عمومًا .

10. �أيـة �خت�شا�شات �أخرى يخوله �إياها �لقانون، �أو �ملجل�س �لأعلى ، يف حدود هذ� �لد�شتور.

مادة )61(

وعند  �أع�شائه  جميع  باأغلبية  قر�ر�ته  وت�شدر  �شرية  �لوزر�ء  جمل�س  مد�ولت 
ت�شاوي �لأ�شو�ت يرجح �جلانب �لذي فيه �لرئي�س . 

وتلتزم �لأقلية بر�أي �لأغلبية .

مادة )62(

توليه                   �أثناء  �حتادي،  وزير  لأي  �أو  لنو�به   �أو  �لوزر�ء  جمل�س  لرئي�س  يجوز  ل 
من�شبه، �أن يز�ول �أي عمل مهني �أو جتاري �أو مايل ، �أو �أن يدخل يف معاملة جتارية 
مع حكومة �لحتاد �أو حكومات �لإمار�ت، �أو �أن يجمع �إلى من�شبه �أكرث من من�شب 

ر�شمي و�حد يف حكومة �إحدى �لإمار�ت )1(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مت ��شتبد�ل �ملادة تبعا للتعديل �لد�شتوري رقم )1( ل�شنة 2009، وكان �لن�س �ل�شابق كالتايل :
ل يجوز لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �أو نائبه �أو  لأي وزير �حتادي ، �أثناء توليه من�شبه ، �أن يز�ول �أي عمل مهني �أو جتاري 
�أو مايل ، �أو �أن يدخل يف معاملة جتارية مع حكومة �لحتاد �أو حكومات �لإمار�ت ، �أو �أن يجمع بني من�شبه و�لع�شوية 

يف جمل�س  �إد�رة �شركة جتارية �أو مالية.
كما ل يجوز له �أن يجمع �إلى من�شبه �أكرث من من�شب ر�شمي و�حد يف �إحدى �لإمار�ت مع �لتخلي عن �شائر منا�شبه 

�لر�شميه �ملحلية �لأخرى �إن وجدت.
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مادة )63(

على �أع�شاء جمل�س �لوزر�ء �أن ي�شتهدفو� ب�شلوكهم م�شالح �لحتاد و�إعالء كلمة 
�لر�شمية  ي�شتغلو� مر�كزهم  و�أل  كليًا  �إنكارً�  �لذ�تية  �مل�شالح  و�إنكار  �لعام  �ل�شالح 

باأية �شورة كانت لفائدتهم �أو لفائدة من ت�شلهم به عالقة خا�شة .

مادة )64(

رئي�س  �أمام  بالت�شامن  �شيا�شيًا  م�شوؤولون  و�لوزر�ء  ونو�به  �لوزر�ء  رئي�س جمل�س 
�لد�خل  يف  لالحتاد  �لعامة  �ل�شيا�شة  تنفيذ  عن  لالحتاد  �لأعلى  و�ملجل�س  �لحتاد 
و�خلارج . وكل منهم م�شوؤول �شخ�شيًا �أمام رئي�س �لحتاد و�ملجل�س �لأعلى عن �أعمال 

وز�رته �أو من�شبه .

توؤدي ��شتقالة رئي�س جمل�س �لوزر�ء ، �أو �إعفاوؤه من من�شبه ، �أو وفاته ، �أو خلو 
�أن  �إلى ��شتقالة �لوز�رة بكاملها . ولرئي�س �لحتاد  من�شبه لأي �شبب من �لأ�شباب 
يطلب �إلى �لوزر�ء �لبقاء يف منا�شبهم موؤقتًا ، لت�شريف �لعاجل من �لأمور �إلى حني 

ت�شكيل �لوز�رة �جلديدة )1( .

مادة )65(

�إلى رئي�س �لحتاد لعر�شه على �ملجل�س �لأعلى ، يف بد�ية  يقدم جمل�س �لوزر�ء 
كل �شنة مالية تقريرً� مف�شاًل عن �لأعمال �لتي �أجنزت يف �لد�خل ، وعن عالقات 
�أف�شل  عن  �لوز�رة  بتو�شيات  مقرونًا   ، �لدولية  و�ملنظمات  �لأخرى  بالدول  �لحتاد 
�أهد�فه  ، وحتقيق  و��شتقر�ره  �أمنه  وتعزيز  �لحتاد  �أركان  بتوطيد  �لكفيلة  �لو�شائل 

وتقدمه يف كافة �مليادين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مت ��شتبد�ل �ملادة تبعا للتعديل �لد�شتوري رقم )1( ل�شنة 2009 .
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مادة )66(

1. ي�شع جمل�س �لوزر�ء لئحته �لد�خلية مت�شمنة نظام �شري �لعمل فيه .

2. ين�شئ جمل�س �لوزر�ء �أمانـة عامـة له تزود بعدد من �ملوظفني ملعاونته على �أد�ء �أعماله.

مادة )67(

يعني �لقانون مرتبات رئي�س جمل�س �لوزر�ء ونو�به و�شائر �لوزر�ء)1( .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مت ��شتبد�ل �ملادة تبعا للتعديل �لد�شتوري رقم )1( ل�شنة 2009 .
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الف�سل الرابع
املجل�س الوطني الحتادي 

الفرع الأول 
اأحكام عامة

مادة )68(

ي�شكل �ملجل�س �لوطني �لحتادي من 40 ع�شوً� )1( ويوزع عدد مقاعد �ملجل�س على 
�لإمار�ت �لأع�شاء كما يلي :

            �أبـــوظبـــــــــــــــي                   )8( مقـــــــاعد  
            دبـــــــــــــــــــــــــــي             )8( مقـــــــاعد      

            �ل�شـــــــــــــــــارقة                   )6( مقـــــــاعد
            ر�أ�س �لـــــخيمة                   )6( مقـــــــاعد                                               

                        عــــجمـــــــــــــــان                   )4( مقــــــــاعد                 
                                     �أم �لقيــــــويــــن             )4( مقــــــــاعد                         

                                     �لفـجـــــــــــــيـرة                   )4( مقــــــــاعد 

مادة )69(

�ملجل�س  يف  ميثلونها  �لذين  �ملو�طنني  �ختيار  طريقة  حتديد  �إمارة  لكل  يرتك 
�لوطني �لحتادي )2(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(     مت زيادة عدد �أع�شاء �ملجل�س بناًء على قر�ر �ملجل�س �لأعلى لالحتاد رقم 3 ل�شنة 1972 بعد �ن�شمام �إمارة 

ر�أ�س �خليمة لالحتاد وتخ�شي�س )6( مقاعد لها ، وكان �لعدد �ل�شابق : » 34 ع�شوً� «  .

)2(  تبعًا لقر�ر �ملجل�س �لأعلى لالحتاد رقم )4( ل�شنة 2006 �أ�شبحت كل �إمارة تنتخب ن�شف ممثليها و تعني 
�لن�شف �لآخر.
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مادة )70(

ي�سرتط يف ع�سو املجل�ص الوطني االحتادي :

1. �أن يكون من مو�طني �إحدى �إمار�ت �لحتاد ، ومقيمًا ب�شفة د�ئمة يف �لإمارة
      �لتي ميثلها يف �ملجل�س .

2. ل تقل �شنه عند �ختياره عن خم�س وع�شرين �شنة ميالدية .

3. �أن يكون متمتعًا بالأهلية �ملدنية حممود �ل�شرية ، ح�شن �ل�شمعة ، مل ي�شبق �حلكم
      عليه يف جرمية خملة بال�شرف ، ما مل يكن قد رد �إليه �عتباره طبقًا للقانون .

4. �أن يكون لديه �إملام كاف بالقر�ءة و�لكتابة .

مادة )71(

ل يجوز �جلمع بني ع�شوية �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�أية وظيفة من �لوظائف 
�لعامة يف �لحتاد مبا يف ذلك �ملنا�شب �لوز�رية .

مادة )72(

مدة �لع�شوية يف �ملجل�س �أربع �شنو�ت ميالدية  ، تبد�أ من تاريخ �أول �جتماع له)1( . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(   مت ��شتبد�ل �ملادة تبعا للتعديل �لد�شتوري رقم 1 ل�شنة 2009، حيث مت زيادة مدة �لف�شل �لت�شريعي من �شنتني 
�إلى �أربع، و�نطبقت �لزيادة على �ملجل�س يف ف�شله �لت�شريعي �لر�بع ع�شر بناء على ن�س �ملادة �لثالثة من �لتعديل 
�لد�شتوري رقم 1 ل�شنة 2009 و�لتي ن�شت على �أن ) متدد مدة �ملجل�س �لوطني �حلايل ل�شتيفاء �ملدة �ملن�شو�س عليها 

يف �ملادة )72( من هذ� �لتعديل ( ، حيث عمل بهذ� �لتعديل من تاريخ �شدوره يف 10 فرب�ير 2009 .
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مادة )73(

قبل �أن يبا�شر ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي �أعماله ، يف �ملجل�س وجلانه يوؤدي 
�أمام �ملجل�س يف جل�شة علنية �ليمني �لتالية :-

»اأق�سم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�ساً لالإمارات العربية املتحدة واأن 
اأحرتم د�ستور الحتاد وقوانينه ، واأن اأوؤدي اأعمايل يف املجل�س وجلانه 

باأمانة و�سدق« .
مادة )74(

�إذ� خال حمل �أحد �أع�شاء �ملجل�س قبل نهاية مدة ع�شويته ل�شبب من �لأ�شباب 
فيجري �ختيار بدل خالل �شهرين من تاريخ �إعالن �ملجل�س هذ� �خللو ، ما مل يقع 
�خللو خالل �لأ�شهر �لثالثة �ل�شابقة على نهاية مدة �ملجل�س .ويكمل �لع�شو �جلديد 

مدة ع�شوية �شلفه .
مادة )75(

يعقد �ملجل�س جل�شاته يف مقر عا�شمة �لحتاد ، ويجوز ��شتثناًء �أن ينعقد يف �أي 
�أع�شائه  �أ�شو�ت  باأغلبية  �ملجل�س  يتخذه  بناًء على قر�ر   ، �آخر د�خل �لحتاد  مكان 

جميعًا ومبو�فقة جمل�س �لوزر�ء .
مادة )76(

اإ�سقاط الع�سوية عنهم اإذا فقدوا  يف�سل املجل�ص يف �سحة نيابة اأع�سائه ، ويف 
�أحد �شروطها وذلك باأغلبية جميع �أع�شائه بناًء على �قرت�ح خم�شة منهم .

وهو �ملخت�س بقبول �ل�شتقالة من �لع�شوية ، وتعترب �ل�شتقالة نهائية من تاريخ 
قبول �ملجل�س لها .

مادة )77(
ع�شو �ملجل�س �لحتادي ينوب عن �شعب �لحتاد جميعه ، ولي�س فقط عن �لإمارة 

�لتي ميثلها د�خل �ملجل�س .
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الفرع الثاين 
نظام العمل يف املجل�س

مادة )78(

يعقد �ملجل�س دورة عادية �شنوية ل تقل مدتها عن �شبعة �شهور ، تبد�أ يف �لأ�شبوع 
�لثالث من �شهر �أكتوبر من كل عام ، وميكن دعوته لالنعقاد يف دور غري عادي عند 
قيام �ملقت�شى ، ول يجوز للمجل�س يف دور �لنعقاد غري �لعادي �أن ينظر يف غري �لأمور 

�لتي دعي من �أجلها )1(.

مادة )79(

�لحتاد  رئي�س  ي�شدره  »مبر�شوم«  �لدورة  وف�س  لالنعقاد،  �ملجل�س  دعوة  تكون 
ر�شمية  دعوة  بدون  �ملجل�س  يعقده  �جتماع  وكل  �لحتاد،  وزر�ء  جمل�س  مبو�فقة 
�لد�شتور  �جتماعاته مبوجب هذ�  لعقد  �ملقرر  �لقانوين  �ملكان  �أو يف غري  لالنعقاد، 

يعترب باطاًل ول يرتتب عليه �أي �أثر .

ومع ذلك �إذ� مل يدع �ملجل�س لالنعقاد لدورته �لعادية �ل�شنوية قبل �لأ�شبوع �لثالث 
من نوفمرب �نعقد من تلقاء نف�شه يف �حلادي و�لع�شرين من �ل�شهر �ملذكور .

مادة )80(

يفتتح رئي�س �لحتاد �لدور �لعادي �ل�شنوي للمجل�س ، ويلقي فيه خطابًا يت�شمن 
، وما  �لعام  �لتي جرت خالل  �لهامة  و�ل�شوؤون  �لأحد�ث  و�أهم   ، �لبالد  �أحو�ل  بيان 
�جلديدة.  �لدورة  خالل  و�إ�شالحات  م�شروعات  من  �إجر�ءه  �لحتاد  حكومة  تعتزم 
رئي�س  �أو  نائبه   ، �خلطاب  �إلقـاء  �أو يف  �لفتتاح  عنه  يف  ينيب  �أن  �لحتاد  ولرئي�س 

جمل�س وزر�ء �لحتاد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 (  مت ��شتبد�ل �ملادة تبعا للتعديل �لد�شتوري رقم 1 ل�شنة 2009.
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وعلى �ملجل�س �لحتادي �أن يختار جلنة من بني �أع�شائه لإعد�د م�شروع �لرد على 
خطاب �لفتتاح ، مت�شمنًا مالحظات �ملجل�س و�أمانيه ، ويرفع �لرد بعد �إقر�ره من 

�ملجل�س �إلى رئي�س �لحتاد ، لعر�شه على �ملجل�س �لأعلى .

مادة )81(

ل يوؤ�خذ �أع�شاء �ملجل�س عما يبدونه من �لأفكار و�لآر�ء يف �أثناء قيامهم بعملهم 
د�خل �ملجل�س �أو جلانه .

مادة )82(

�أية  تتخذ  �أن  باجلرمية  �لتلب�س  حالة  غري  ويف   ، �ملجل�س  �نعقاد  �أثناء  يجوز  ل 
�إجر�ء�ت جز�ئية �شد �أي من �أع�شائه ، �إل باإذن �ملجل�س ، ويف حالة �تخاذ مثل هذه 

�لإجر�ء�ت يف غيبة �ملجل�س يجب �إخطاره بها .

مادة )83(

ي�شتحق رئي�س �ملجل�س و�شائر �أع�شائه من تاريخ حلف �ليمني �أمام �ملجل�س مكافاأة 
يحددها �لقانون ، وبدل �نتقال من حمال �إقامتهم �إلى مقر �جتماعات �ملجل�س . 

مادة )84(

يكون للمجل�س هيئة مكتب ت�شكل من رئي�س ونائب �أول ونائب ثان ، ومن مر�قبني 
�ثنني يختارهم �ملجل�س جميعًا من بني �أع�شائه .

�أو بحله وفقـًا لأحكام  وتنتهي مدة كل من �لرئي�س ونائبيـه بانتهـاء مدة �ملجل�س 
�لفقرة �لثانية من �ملادة )88( .

�ل�شنوية  �لدورة  م�شتهل  يف  جديدين  مر�قبني  باختيار  �ملر�قبني  مدة  وتنتهي 
ي�شغله  �ملجل�س من  �ختار  �ملكتب  �ملنا�شب يف هيئة  �أحد  و�إذ� خال   ، �لتالية  �لعادية 

للمدة �لباقية .
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مادة )85(

�لد�خلية  �لالئحة  وحتدد   ، عام  �أمني  ير�أ�شها  عامة  �أمانة  للمجل�س  يكون 
من   بقر�ر  وت�شدر   ، �لد�خلية  لئحته  م�شروع  و�شع  �ملجل�س  ويتولى   ، �خت�شا�شاته 

رئي�س �لحتاد بناء  على مو�فقة �ملجل�س �لأعلى لالحتاد)1(.

مادة )86(

جل�شات �ملجل�س علنية . وتعقد �جلل�شات �شرية �إذ� طلب ذلك ممثل �حلكومة �أو 
رئي�س �ملجل�س �أو ثلث �أع�شائه .

مادة )87(

ل تكون مد�ولت �ملجل�س �شحيحة �إل بح�شور �أغلبية �أع�شائه على �لأقل . وت�شدر 
�لقر�ر�ت بالأغلبية �ملطلقة لأ�شو�ت �لأع�شاء �حلا�شرين ، وذلك يف غري �حلالت 
فيه  الذي  يرجح اجلانب  االأ�سوات  ت�ساوت  واإذا   ، اأغلبية خا�سة  فيها  ي�سرتط  التي 

رئي�س �جلل�شة .

مادة )88(

يجوز مبر�شوم ي�شدره رئي�س �لحتاد مبو�فقة جمل�س وزر�ء �لحتاد تاأجيل �جتماعات 
�ملجل�س ملدة ل جتاوز �شهرً� و�حدً� ، على �أل يتكرر ذلك يف �لدورة �لو�حدة �إل مبو�فقة 

�ملجل�س وملرة و�حدة . ول حتت�شب فرتة �لتاأجيل �شمن مدة �لدورة �لعادية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مت ��شتبد�ل �ملادة تبعا للتعديل �لد�شتوري رقم )1( ل�شنة 2009، وكان �لن�س �ل�شابق كالتايل :
يكون للمجل�س �أمني عام يعاونه عدد من �ملوظفني يتبعون �ملجل�س مبا�شرة، وحتدد �لالئحة �لد�خلية للمجل�س 
االحتاد  رئي�ص  ي�سدره  مبر�سوم  وت�سدر  الداخلية  الئحتة  و�سع  املجل�ص  ويتولى  واخت�سا�ساتهم  خدماتهم  �سروط 
مبو�فقة جمل�س �لوزر�ء وحتدد �لالئحة �لد�خلية �خت�شا�شات رئي�س �ملجل�س ونائبيه و�ملر�قبني وبوجة عام كل ما 
يتعلق ب�شوؤون �ملجل�س وجلانه و�أع�شائه وهيئة �أمانته وموظفيه وقو�عد و�إجر�ء�ت �ملناق�شة و�لت�شويت يف �ملجل�س وغري 

ذلك من �شوؤون يف حدود �أحكام هذ� �لد�شتور.
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�لأعلى لالحتاد حل  �ملجل�س  رئي�س �لحتاد مبو�فقة  كما يجوز مبر�شوم ي�شدره 
�جلديد  �ملجل�س  دعوة  �حلل  مر�شوم  يت�شمن  �أن  على   ، �لحتادي  �لوطني  �ملجل�س 
لالنعقاد يف �أجل ل يجاوز �شتني يومًا من تاريخ مر�شوم �حلل . ول يجوز حل �ملجل�س 

مدة �أخرى لنف�س �لأ�شباب .

الفرع الثالث
اخت�سا�سات املجل�س

مادة )89(

مع عدم �لإخالل باأحكام �ملادة )110( تعر�س م�شروعات �لقو�نني �لحتادية مبا 
يف ذلك م�شروعات �لقو�نني �ملالية على �ملجل�س �لوطني �لحتادي قبل رفعها �إلى رئي�س 
�لحتاد لعر�شها على �ملجل�س �لأعلى للت�شديق عليها ويناق�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي 

هذه �مل�شروعات وله �أن يو�فق عليها �أو يعدلها �أو يرف�شها .

مادة )90(

ينظر �ملجل�س يف دورته �لعادية يف م�شروع قانون �مليز�نية �لعامة �ل�شنوية لالحتاد  ، 
ويف م�شروع قانون �حل�شاب �خلتامي وذلك طبقًا لالأحكام �لو�ردة يف �لباب �لثامن من 

هذ� �لد�شتور  .
مادة )91(

�لدولية  و�لتفاقيات  باملعاهد�ت  �لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  �إبالغ  �حلكومة  تتولى 
�لتي جتريها مع �لدول �لأخرى و�ملنظمات �لدولية �ملختلفة ، م�شفوعة مبا ينا�شب من 
بيان ، ويحدد بقر�ر من رئي�س �لحتاد �ملعاهد�ت و�لتفاقيات �لدولية �لتي يتوجب على 

�ملجل�س �لوطني �لحتادي مناق�شتها قبل �لت�شديق عليها )1(. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مت ��شتبد�ل �ملادة تبعا للتعديل �لد�شتوري رقم )1( ل�شنة 2009، وكان �لن�س �ل�شابق كالتايل :
�لأخرى  �لدول  مع  جتريها  �لتي  �لدولية  و�لتفاقيات  باملعاهد�ت  �لحتادي  �ملجل�س  �إبالغ  �حلكومة  »تتولى 

و�ملنظمات �لدولية �ملختلفة ، م�شفوعة مبا ينا�شب من بيان«
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مادة )92(

�ملتعلقة  �لعامة  �ملو�شوعات  من  مو�شوع  �أي  يناق�س  �أن  �لحتادي  �لوطني  للمجل�س 
ب�شوؤون �لحتاد �إل �إذ� �أبلغ جمل�س �لوزر�ء �ملجل�س �لوطني �لحتادي باأن مناق�شة ذلك 
�ملخت�س  �لوزير  �أو  �لوزر�ء  رئي�س  ويح�شر   ، �لعليا  �لحتاد  مل�شالح  خمالفة  �ملو�شوع 
�لتي  �ملو�شوعات  �أن يعرب عن تو�شياته ويحدد  �لوطني �لحتادي  ، وللمجل�س  �لنقا�س 
يناق�شها و�إذ� مل يقر جمل�س �لوزر�ء تلك �لتو�شيات �أخطر �ملجل�س �لوطني �لحتادي 

باأ�شباب ذلك . 

مادة )93( 

ميثل حكومة �لحتاد يف جل�شات �ملجل�س �لوطني �لحتادي ، رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�أو �أحد نو�به �أو �أحد �أع�شاء �لوز�رة �لحتادية على �لأقل . 

ويجيب رئي�س �لوزر�ء �أو �أحد نو�به �أو �لوزير �ملخت�س على �لأ�شئلة �لتي يوجهها 
�إليهم �أي ع�شو من �أع�شاء �ملجل�س لال�شتف�شار عن �لأمور �لد�خلة يف �خت�شا�شاتهم، 

وذلك وفقًا لالإجر�ء�ت �ملقررة يف �لالئحة �لد�خلية للمجل�س )1( .

الف�سل اخلام�س 
 الق�ساء يف الحتاد والإمارات

مادة )94(
�أد�ء و�جبهم لغري  �أ�شا�س �مللك . و�لق�شاة م�شتقلون ل �شلطان عليهم يف  �لعدل 

�لقانون و�شمائرهم  .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مت ��شتبد�ل �ملادة تبعا للتعديل �لد�شتوري رقم )1( ل�شنة 2009 .
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مادة )95(

يكون لالحتاد حمكمة �حتادية عليا ، وحماكم �حتادية �بتد�ئية وذلك على �لوجه 
�ملبني يف �ملو�د �لتالية .

مادة )96(

ت�شكل �ملحكمة �لحتادية �لعليا من رئي�س وعدد من �لق�شاة ل يزيدون جميعًا على 
خم�شة يعينون مبر�شوم ي�شدره رئي�س �لحتاد بعد م�شادقة �ملجل�س �لأعلى عليه . 
ويحدد القانون عدد دوائر املحكمة ونظامها واإجراءاتها و�سروط اخلدمة والتقاعد 

الأع�سائها وال�سروط واملوؤهالت الواجب توافرها فيهم .
مادة )97(

رئي�س �ملحكمة �لحتادية �لعليا وق�شاتها ل يعزلون �إبان توليهم �لق�شاء ، ولتنتهي 
وليتهم �إل لأحد �لأ�شباب �لتالية : -

1. �لوفاة .
2. �ل�شتقالة .

3. �نتهاء مدة عقود �ملتعاقدين منهم �أو مدة �إعارتهم .
4. بلوغ �شن �لإحالة �إلى �لتقاعد .

5. ثبوت عجزهم عن �لقيام مبهام وظائفهم لأ�شباب �شحية .
6. �لف�شل �لتاأديبي بناًء على �لأ�شباب و�لإجر�ء�ت �ملن�شو�س عليها يف �لقانون .

7. �إ�شناد منا�شب �أخرى لهم مبو�فقتهم .
مادة )98(

�ليمني  ، قبل مبا�شرة وظائفهم  �لعليا وق�شاتها  يـوؤدي رئي�س �ملحكمة �لحتادية 
�أمام رئي�س �لحتاد ، بح�شور وزير �لعدل �لحتادي ، باأن يحكمو� بالعدل دون خ�شية 

�أو حماباة ، وباأن يخل�شو� لد�شتور �لحتاد وقو�نينه .



38

د�ستور الإمارات العربية املتحدة

38

مادة )99(

تخت�س �ملحكمة �لحتادية �لعليا بالف�شل يف �لأمور �لتالية : -
1.  �ملنازعات �ملختلفة بني �لإمار�ت �لأع�شاء يف �لحتاد ، �أو بني �أية �إمارة �أو �أكرث 
وبني حكومة �لحتاد، متى �أحيلت هذه �ملنازعات �إلى �ملحكمة بناًء على طلب �أي 

طرف من �لأطر�ف �ملعنية .
�أكرث  �أو  �إمارة  قبل  من  فيها  طعن  ما  �إذ�   ، �لحتادية  �لقو�نني  د�شتورية  2.  بحث 

ملخالفتها لد�شتور �لحتاد .
وبحث د�شتورية �لت�شريعات �ل�شادرة عن �إحدى �لإمار�ت ، �إذ� ما طعن فيها من  

قبل �إحدى �ل�شلطات �لحتادية ، ملخالفتها لد�شتور �لحتاد ، �أو للقو�نني �لحتادية .
هذ�  �إليها  �أحيل  ما  �إذ�  عمومًا،  و�للو�ئح  و�لت�شريعات  �لقو�نني  د�شتورية  3.  بحث 
�لطلب  من �أية حمكمة من حماكم �لبالد �أثناء دعوى منظورة �أمامها وعلى �ملحكمة 

�ملذكورة �أن تلتزم بقر�ر �ملحكمة �لحتادية �لعليا �ل�شادر بهذ� �ل�شدد .
4.  تف�شري �أحكام �لد�شتور �إذ� ما طلبت �إليها ذلك �إحدى �شلطات �لحتاد ، �أو حكومة  

�إحدى �لإمار�ت . ويعترب هذ� �لتف�شري ملزمًا للكافة . 
5.  م�شاءلة �لوزر�ء ، وكبار موظفي �لحتاد �ملعينني مبر�شوم ، عما يقع منهم من 
�أفعال يف �أد�ء وظائفهم �لر�شمية بناًء على طلب �ملجل�س �لأعلى ووفقًا للقانون  

�خلا�س بذلك .
6.  �جلر�ئم �لتي لها م�شا�س مبا�شر مب�شالح �لحتاد ، كاجلر�ئم �ملتعلقة باأمنه يف 
�لد�خل �أو �خلارج ، وجر�ئم تزوير �ملحرر�ت �أو �لأختام �لر�شمية لإحدى �ل�شلطات  

�لحتادية ، وجر�ئم تزييف �لعملة .
7. تنازع �لخت�شا�س بني �لق�شاء �لحتادي و�لهيئات �لق�شائية �ملحلية يف �لإمار�ت .

8. تنازع �لخت�شا�س بني هيئة ق�شائية يف �إمارة وهيئة ق�شائية يف �إمارة �أخرى
      وتنظم �لقو�عد �خلا�شة بذلك بقانون �حتادي .
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9. �أية �خت�شا�شات �أخرى من�شو�س عليهـا يف هذ� �لد�شتور �أو ميكن �أن حتال �إليها
      مبوجب قانون �حتادي.

مادة )100(

تعقد �ملحكمة �لحتادية �لعليا جل�شاتها مبقر عا�شمة �لحتاد . ويجوز لها ��شتثناء 
�أن تنعقد عند �لقت�شاء يف �أية عا�شمة من عو��شم �لإمار�ت .

مادة )101(

�أحكام �ملحكمة �لحتادية �لعليا نهائية ، وملزمة للكافة .
و�إذ� ما قررت �ملحكمة عند ف�شلها يف د�شتورية �لقو�نني و�لت�شريعات و�للو�ئح، �أن 
ت�شريعًا �حتاديًا ما جاء خمالفًا لد�شتور �لحتاد ، �أو �أن �لت�شريع �أو �لالئحة �ملحلية 
على  تعني   ، �حتادي  لقانون  �أو  �لحتاد  لد�شتور  خمالفة  يت�شمنان  �لنظر  مو�شوع 
�إلى �تخاذ ما  �أو يف �لإمـار�ت بح�شب �لأحو�ل ، �ملبادرة  �ل�شلطة �ملعنية يف �لحتاد 

يلزم من تد�بري لإز�لة �ملخالفة �لد�شتورية ، �أو لت�شحيحها .
مادة )102(

يكون لالحتاد حمكمة �حتادية �بتد�ئية �أو �أكرث ، تنعقد يف عا�شمة �لحتاد �لد�ئمة، 
�أو يف بع�س عو��شم �لإمار�ت ، ملمار�شة �لولية �لق�شائية يف د�ئرة �خت�شا�شها يف 

�لق�شايا �لتالية :-
1. �ملنازعات �ملدنية و�لتجارية و�لإد�رية بني �لحتاد و�لأفر�د ، �شو�ء كان �لحتاد

      مدعيًا �أو مدعى عليه فيها .
2.  �جلر�ئم �لتي ترتكب �شمن حدود �لعا�شمة �لحتادية �لد�ئمة با�شتثناء ما تخت�س 

بنظره �ملحكمة �لحتادية �لعليا مبوجب �ملادة )99( من هذ� �لد�شتور.
3. ق�شايا �لأحو�ل �ل�شخ�شية و�لق�شايا �ملدنية و�لتجارية وغريها بني �لأفر�د �لتي 

      تن�شاأ يف �لعا�شمة �لحتادية �لد�ئمة .
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مادة )103(
ترتيبها  حيث  من  �لبتد�ئية  �لحتادية  باملحاكم  يتعلق  ما  كل  �لقانون  ينظم 
و�ليمني  �أمامها،  تتبع  �لتي  و�لإجر�ء�ت  �ملكاين،  و�خت�شـا�شها  ودو�ئرها  وت�شكيلها 
الطعن يف  بهم، وطرق  املتعلقة  و�سروط اخلدمة   ، املحاكم  يوؤديها ق�ساة هذه  التي 

�أحكامهم .
دو�ئر  �إحدى  �أمام  �ملحاكم  تلك  �أحكام  ��شتئناف  على  �لقانون  ين�س  �أن  ويجوز 

�ملحكمة �لحتادية �لعليا ، يف �حلالت وبالإجر�ء�ت �لتي يحددها .
مادة )104(

مل  �لتي  �لق�شائية  �مل�شائل  جميع  �إمارة  كل  يف  �ملحلية  �لق�شائية  �لهيئات  تتولى 
يعهد بها للق�شاء �لحتادي مبقت�شى �أحكام هذ� �لد�شتور .

مادة )105(
بع�س  �أو  كل  نقل   ، �ملعنية  �لإمارة  طلب  على  بناًء  ي�شدر  �حتادي  بقانون  يجوز 
�إلى  �ل�شابقة  �ملادة  مبوجب  �ملحلية  �لق�شائية  هيئاتها  تتولها  �لتي  �لخت�شا�شات 

�ملحاكم �لحتادية �لبتد�ئية .
�لهيئات  �أحكام  ��شتئناف  فيها  يجوز  �لتي  �حلالت  �حتادي  بقانون  يحدد  كما 
�أمام �ملحاكم   ، و�لتجارية وغريها  �لق�شايا �جلز�ئية و�ملدنية  �لق�شائية �ملحلية يف 

�لحتادية على �أن يكون ق�شاوؤها عند �لف�شل يف هذ� �ل�شتئناف نهائيًا .
مادة )106(

يكون لالحتاد نائب عام يعني مبر�شوم �حتادي ي�شدر مبو�فقة جمل�س �لوزر�ء . 
ويعاون �لنائب �لعام عدد من �أع�شاء �لنيابة �لعامة .

حيث  من   ، �لحتادية  �لعامة  �لنيابة  باأع�شاء  �ملتعلقة  �ل�شوؤون  �لقانون  وينظم 
طريقة تعيني �أع�شائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم و�ملوؤهالت �لو�جب تو�فرها 

فيهم .
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كمـا ينظم قانون �لإجر�ء�ت و�ملحاكمات �جلز�ئية �لحتادي �خت�شا�شات هذه 
�لهيئة و�إجر�ء�تها ، و�شالحيات معاونيها من رجال �ل�شبط و�لأمن �لعام .

مادة )107(

لرئي�س �لحتاد �أن يعفو عن تنفيذ �لعقوبة �ملحكوم بها من جهة ق�شائية �حتادية، 
بناًء على  �لعقوبة ، وذلك  �أن يخفف هذه  �أو   ، �لتنفيذ  �أثناء  �أو   ، قبل تنفيذ �حلكم 
عر�س وزير �لعدل �لحتادي ، وبعد مو�فقة جلنة م�شكلة برئا�شة �لوزير ، من �شتة 
�أع�شاء يختارهم جمل�س وزر�ء �لحتاد . ملدة ثالث �شنو�ت قابلة للتجديد ، من بني 

�ملو�طنني ذوي �لر�أي و�لكفاية يف �لبالد .

باأغلبية  قر�ر�تها  وت�شدر   . �شرية  ومد�ولتها   ، جمانية  �للجنة  يف  و�لع�شوية 
�لأ�شو�ت .

مادة )108(

بعد  �إل   ، �حتادية  ق�شائية  جهة  من  نهائيًا  �ل�شادرة  �لإعد�م  عقوبة  تنفذ  ل 
م�شادقة رئي�س �لحتاد على �حلكم . وله �أن ي�شتبدل بها عقوبة �أخرى �أخف منها ، 

وذلك مبر�عاة �لإجر�ء�ت �ملن�شو�س عليها يف �ملادة �ل�شابقة .

مادة )109(

�لعفو �ل�شامل عن جرمية �أو جر�ئم معينة ، ل يكون �إل بقانون .

ويرتتب على �شدور قانون �لعفو �عتبار تلك �جلر�ئم كاأن مل تكن ، و�لإعفاء من 
تنفيذ �لعقوبة �أو �جلزء �ملتبقي منها .





الباب اخلام�س
الت�سريعات واملرا�سيم الحتادية 

و
اجلهــات املخت�ســــة بهــــــا
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الف�سل الأول
القوانني الحتادية

مادة )110(

1. ت�شدر �لقو�نني �لحتادية مبوجب �أحكام هذه �ملادة وغريها من �أحكام �لد�شتور
      �ملنا�شبة .

2. ي�شبح م�شروع �لقانون قانونًا بعد �تخاذ �لإجر�ء�ت �لتالية :-

�أ - يعد جمل�س �لوزر�ء م�شروع �لقانون ويعر�شه على �ملجل�س �لوطني �لحتادي .

ب - يعر�س جمل�س �لوزر�ء م�شروع �لقانون على رئي�س �لحتاد للمو�فقة عليه 

      ولعر�شه على �ملجل�س �لأعلى للت�شديق عليه .

جـ - يوقع رئي�س �لحتاد �لقانون بعد ت�شديقه من �ملجل�س �لأعلى ، وي�شدره .

�إذ� �أدخل �ملجل�س �لوطني �لحتادي تعدياًل على م�شروع �لقانون ومل يكن هذ� 
�إذ� رف�س �ملجل�س  �أو   ، �لأعلى  �أو �ملجل�س  �لتعديل مقبوًل لدى رئي�س �لحتاد 
�أن يعيده  �أو �ملجل�س �لأعلى  �لوطني �لحتادي �مل�شروع ، فاإن لرئي�س �لحتاد 
�إلى �ملجل�س �لوطني �لحتادي . فاإذ� �أجرى �ملجل�س �لوطني �لحتادي يف ذلك 
�أي تعديل مل يكن مقبوًل لدى رئي�س �لحتاد �أو �ملجل�س �لأعلى �أو ر�أى �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي رف�س �مل�شروع ، كان لرئي�س �لحتاد �أن ي�شدر �لقانون بعد  

م�شادقة �ملجل�س �لأعلى عليه .

ب -  يق�شـــد بعبـــارة »م�شـــروع �لقانون« �لـــو�ردة يف هـــذه �لفقرة �مل�شـــروع �لذي يقدم  
لرئي�ـــس �لحتاد مـــن جمل�س �لوزر�ء م�شتماًل على �لتعديـــالت �لتي �أدخلهـا عليه 

�ملجل�س �لوطني �لحتادي ، �إن وجدت . 

3 - �أ - 
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4.     ومع ذلك �إذ� �قت�شى �حلال �إ�شد�رقو�نني �حتادية يف غياب �ملجل�س �لوطني
         �لحتادي ، فلمجل�س وزر�ء �لحتاد �أن ي�شت�شدرها عن �ملجل�س �لأعلى ورئي�س 

          �لحتاد على �أن يخطر �ملجل�س �لحتادي بها يف �أول �جتماع له .

مادة )111(
من  �لأكرث  على  �أ�شبوعني  خالل  لالحتاد  �لر�شمية  �جلريدة  يف  �لقو�نني  تن�شر 
تاريخ توقيعها و�إ�شد�رها من قبل رئي�س �لحتاد ، بعد ت�شديق �ملجل�س �لأعلى عليها. 
ويعمل بها بعد �شهر من تاريخ ن�شرها يف �جلريدة �ملذكورة ، ما مل ين�س على تاريخ 

�آخر يف �لقانون ذ�ته .

مادة )112(
ل ت�شري �أحكام �لقو�نني �إل على ما يقع من تاريخ �لعمل بها ، ول يرتتب عليها �أثر 
فيما يقع قبل هذ� �لتاريخ . ويجوز عند �لقت�شاء ، ويف غري �ملو�د �جلز�ئية ، �لن�س 

يف �لقانون على خالف ذلك .

الف�سل الثاين 
املرا�سيم بقوانني

مادة )113(
�إذ� حدث فيما بني �أدو�ر �نعقاد �ملجل�س �لأعلى، ما يوجب �لإ�شر�ع على �إ�شد�ر قو�نني 
�حتادية ل حتتمل �لتاأخري ، فلرئي�س �لحتاد وجمل�س �لوزر�ء جمتمعني �إ�شد�ر ما يلزم 

منها، وذلك يف �سكل مرا�سيم لها قوة القانون ب�سرط اأال تكون خمالفة للد�ستور .

على  �أ�شبوع  �لأعلى خالل  �ملجل�س  على  بقو�نني  �ملر��شيم  تعر�س هذه  �أن  ويجب 
�لأكرث للنظر يف �إقر�رها �أو �إلغائها ، فاإذ� �أقرها تاأيد ما كان لها من قوة �لقانون ، 

ويخطر �ملجل�س �لوطني �لحتادي بها يف �أول �جتماع له .
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�أما �إذ� مل يقرها �ملجل�س �لأعلى فيزول ما كان لها من قوة �لقانون ، �إل �إذ� ر�أى 
�عتماد نفاذها يف �لفرتة �ل�شابقة ، �أو ت�شوية ما ترتب عليها من �آثار بوجه �آخر .

الف�سل الثالث
املرا�سيم العادية 

مادة )114(
ل ي�شدر مر�شوم �إل �إذ� �أقره جمل�س �لوزر�ء و�شدق عليه رئي�س �لحتاد �أو �ملجل�س 
توقيعها من رئي�س �لحتاد يف  بعد  �ملر��شيم  وتن�شر   ، �لأعلى كل ح�شب �خت�شا�شه 

�جلريدة �لر�شمية .
مادة )115(

�إ�شد�ر  �لوزر�ء جمتمعني يف  �لحتاد وجمل�س  رئي�س  يفو�س  �أن  �لأعلى  للمجل�س 
ما يقت�شي �لأمر �إ�شد�ره يف غيبة �ملجل�س �لأعلى من �ملر��شيم �لتي يخت�س �ملجل�س 
�ملعاهد�ت  على  �ملو�فقة  �لتفوي�س  هذ�  ي�شمل  �أل  على  عليها  بالت�شديق  �ملذكور 
�حلرب  قيام  �إعالن  �أو   ، ورفعها  �لعرفية  �لأحكام  �إعالن  �أو  �لدولية  و�لتفاقيات 

�لدفاعية ، �أو تعيني رئي�س �أو ق�شاة �ملحكمة �لحتادية �لعليا .



الباب ال�ساد�س
الإمــــــــــــــــــــــارات 
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مادة )116(

تتولى �لإمار�ت جميع �ل�شلطات �لتي مل يعهد بها هذ� �لد�شتور لالحتاد ، وت�شارك 
جميعًا يف بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته .

مادة )117(

ي�شتهدف �حلكم يف كل �إمارة بوجه خا�س ، حفظ �لأمن و�لنظام د�خل �أر��شيها 
وتوفري �ملر�فق �لعامة ورفع �مل�شتوى �لجتماعي و�لقت�شادي فيها .

مادة )118(

تعمل �لإمار�ت �لأع�شاء يف �لحتاد جميعًا ، على تن�شيق ت�شريعاتها يف خمتلف 
�ملجالت بق�شد توحيدها قدر �لإمكان .

ويجوز لإمارتني �أو �أكرث ، بعد م�شادقة �ملجل�س �لأعلى ، �لتكتل يف وحدة �شيا�شية 
�أو �إد�رية �أو توحيد كل �أو بع�س مر�فقها �لعامة ، �أو �إن�شاء �إد�رة و�حدة �أو م�شرتكة 

للقيام باأي مرفق من هذه �ملر�فق .

مادة )119(

تنظم بقانون �حتادي ، ومبر�عاة �أكرب قدر من �لتي�شري ، �لأمور �ملتعلقة بتنفيذ 
�لأحكام و�لإنابات �لق�شائية ، و�إعالن �لأور�ق �لق�شائية وت�شليم �لفارين من �لعد�لة 

فيما بني �لإمار�ت �لأع�شاء يف �لحتاد .



الباب ال�سابع
توزيع الخت�سا�سات 

الت�سريعية والتنفيذية والدولية 
بني الحتاد والإمـارات 
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مادة )120(

ينفرد �لحتاد بالت�شريع و�لتنفيذ يف �ل�شوؤون �لتالية :

1. �ل�شوؤون �خلارجية .
2. �لدفاع و�لقو�ت �مل�شلحة �لحتادية .

3. حماية �أمن �لحتاد مما يتهدده من �خلارج �أو �لد�خل .
4. �شوؤون �لأمن و�لنظام و�حلكم يف �لعا�شمة �لد�ئمة لالحتاد .

5. �شوؤون موظفي �لحتاد و�لق�شاء �لحتادي .
6. مالية �لحتاد و�ل�شر�ئب و�لر�شوم و�لعو�ئد �لحتادية .

7. �لقرو�س �لعامة �لحتادية .
8. �خلدمات �لربيدية و�لربقية و�لهاتفية و�لال�شلكية .

9. �شق �لطرق �لحتادية �لتي يقرر �ملجل�س �لأعلى �أنها طرق رئي�شية و�شيانتها
      وحت�شينها وتنظيم حركة �ملرور على هذه �لطرق .

10. �ملر�قبة �جلوية و�إ�شد�ر تر�خي�س �لطيار�ت و�لطيارين .

11. �لتعليم .

12. �ل�شحة �لعامة و�خلدمات �لطبية .

13. �لنقد و�لعملة .

14. �ملقايي�س و�ملكاييل و�ملو�زين .

15. خدمات �لكهرباء .

16. �جلن�شية �لحتادية و�جلو�ز�ت و�لإقامة و�لهجرة .

17. �أمالك �لحتاد وكل ما يتعلق بها .



د�ستور الإمارات العربية املتحدة

51

18. �شوؤون �لتعد�د و�لإح�شاء �خلا�شة باأغر��س �لحتاد .

19. �لإعالم �لحتادي .
مادة )121(

بالت�شريع يف  �لحتاد  ينفرد   ، �ل�شابقة  �ملادة  عليه يف  من�شو�س  هو  �إخالل مبا  بغري 
�ل�شوؤون �لتالية :-  

�مللكية  ونزع  �لعقارية  �مللكية   - �لجتماعية  و�لتاأمينات  و�لعمــال  �لعمل  عـــالقات 
للمنفعة �لعامــة - ت�شليم �ملجرمني - �لبنوك - �لتاأمني باأنو�عه - حماية �لرثوة �لزر�عية 
و�لتجارية  �ملدنية  و�ملعامالت  �جلز�ء  بقو�نني  �ملتعلقة  �لكربى  �لت�شريعات   - و�حليو�نية 
و�ل�شركات ، و�لإجر�ء�ت �أمام �ملحاكم �ملدنية و�جلز�ئية - حماية �مللكية �لأدبية و�لفنية 
ما مل  و�لذخائر  �لأ�شلحة  ��شتري�د   - و�لن�شر  �ملطبوعات   - �ملوؤلفني  وحقوق  و�ل�شناعية 
تكن ل�شتعمال �لقو�ت �مل�شلحة �أو قو�ت �لأمن �لتابعة لأي �إمارة - �شوؤون �لطري�ن �لأخرى 
�لتي ل تدخل يف �خت�شا�شات �لحتاد �لتنفيذية - حتديد �ملياه �لإقليمية وتنظيم �ملالحة 
��شتثنائها من  ونطاق  �ملالية  �ملناطق �حلرة  �إن�شاء  وطريقة  – تنظيم  �لبحار  �أعايل  يف 

تطبيق �أحكام �لت�شريعات �لحتادية )1( .

مادة )122(

تخت�س �لإمار�ت بكل ما ل تنفرد فيه �ل�شلطات �لحتادية مبوجب �أحكام �ملادتني �ل�شابقتني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مت تعديل �ملادة بناًء على �لتعديل �لد�شتوري رقم 1 ل�شنة 2004 وكان �لن�س �ل�شابق كالتايل :
»بغري �خالل مبا هو من�شو�س عليه يف �ملادة �ل�شابقة ، ينفرد �لحتاد بالت�شريع يف �ل�شوؤون �لتالية :-

عالقات �لعمل و�لعمال و�لتاأمينات �لجتماعية - �مللكية �لعقارية ونزع �مللكية للمنفعة �لعامة - ت�شليم �ملجرمني  - �لبنوك 
و�ملعامالت  بقو�نني �جلز�ء  �ملتعلقة  �لكربى  �لت�شريعات   - و�حليو�نية  �لزر�عية  �لرثوة  باأنو�عه - حماية  �لتاأمني   -
�ملدنية و�لتجارية و�ل�شركات ، و�لإجر�ء�ت �أمام �ملحاكم �ملدنية و�جلز�ئية - حماية �مللكية �لأدبية و�لفنية و�ل�شناعية 
�أو قو�ت  وحقوق �ملوؤلفني - �ملطبوعات و�لن�شر - ��شتري�د �لأ�شلحة و�لذخائر ما مل تكن ل�شتعمال �لقو�ت �مل�شلحة 
�لأمن �لتابعة لأي �إمارة - �شوؤون �لطري�ن �لأخرى �لتي ل تدخل يف �خت�شا�شات �لحتاد �لتنفيذية - حتديد �ملياه 

�لإقليمية وتنظيم �ملالحة يف �أعايل �لبحار« .
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مادة )123(

�أ�شاًل بال�شوؤون  1( ب�شاأن �نفر�د �لحتاد  ��شتثناء من ن�س �ملادة )120( )بند 
�تفاقيات  �لحتاد عقد  �لأع�شاء يف  لالإمار�ت  يجوز  �لدولية،  و�لعالقات  �خلارجية 
حمدودة ذ�ت طبيعة �إد�رية حملية مع �لدول و�لأقطار �ملجاورة لها على �أل تتعار�س 
االأعلى  املجل�ص  اإخطار  وب�سرط   ، االحتادية  القوانني  مع  وال  االحتاد  م�سالح  مع 
لالحتاد م�شبقًا . فاإذ� �عرت�س �ملجل�س على �إبر�م مثل تلك �لتفاقات فيتعني �إرجاء 

�لأمر �إلى �أن تبت �ملحكمة �لحتادية بال�شرعة �ملمكنة يف هذ� �لعرت��س .

كما يجوز لالإمار�ت �لحتفاظ بع�شويتها يف منظمة �لأوبك ومنظمة �لدول �لعربية 
�مل�شدرة للنفط �أو �لن�شمام �إليهما .

مادة )124(

على �ل�شلطات �لحتادية �ملخت�شة ، قبل �إبر�م �أية معاهدة �أو �تفاقية دولية ميكن 
�أن مت�س �ملركز �خلا�س باإحدى �لإمار�ت ، ��شتطالع ر�أي هذه �لإمارة م�شبقًا ، وعند 

�خلالف يعر�س �لأمر على �ملحكمة �لحتادية �لعليا للبت فيه .

مادة )125(

تقوم حكومات �لإمار�ت باتخاذ ما ينبغي من تد�بري لتنفيذ �لقو�نني �ل�شادرة عن 
�لحتاد و�ملعاهد�ت و�لتفاقيات �لدولية �لتي يربمها ، مبا يف ذلك �إ�شد�ر �لقو�نني 
�لحتادية  ولل�شلطات   . �لتنفيذ  لهذ�  �لالزمة  �ملحلية  و�لأو�مر  و�لقر�ر�ت  و�للو�ئح 
�لإ�شر�ف على تنفيذ حكومات �لإمار�ت للقو�نني و�لقر�ر�ت و�ملعاهد�ت و�لتفاقيات 
�لدولية و�لأحكام �لق�شائية �لحتادية. وعلى �ل�شلطات �لإد�رية و�لق�شائية �ملخت�شة 

يف �لإمار�ت ، تقدمي كل �مل�شاعد�ت �ملمكنة ل�شلطات �لحتاد يف هذ� �ل�شاأن .



الباب الثامن
ال�سوؤون املالية لالحتاد 
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مادة )126(

تتكون �لإير�د�ت �لعامة لالحتاد من �ملو�رد �لتالية :-

�مل�شائل قانون �حتادي يف  تفر�س مبوجب  �لتي  و�لعو�ئد  و�لر�شوم  �ل�شر�ئب   .1
      �لد�خلة يف �خت�شا�س �لحتاد ت�شريعًا وتنفيذً� .

2. �لر�شوم و�لأجور �لتي يح�شلها �لحتاد يف مقابل �خلدمات �لتي يوؤديها .

3. �حل�شة �لتي ت�شهم بها �لإمار�ت �لأع�شاء يف �لحتاد ، يف ميز�نيته �ل�شنوية 
      وفقًا للمادة �لتالية .

4. �إير�د �لحتاد من �أمالكه �خلا�شة .

مادة )127(

تخ�ش�س �لإمار�ت �لأع�شاء يف �لحتاد ن�شبة معينة من مو�ردها �ل�شنوية لتغطية 
نفقات �مليز�نية �لعامة �ل�شنوية لالحتاد وذلك على �لنحو وبالقدر �للذين يحددهما 

قانون �مليز�نية .
مادة )128(

يحدد �لقانون قو�عد �إعد�د �مليز�نية �لعامة لالحتاد ، و�حل�شاب �خلتامي ، كما 
يحدد بدء �ل�شنة �ملالية .

مادة )129(

�لإير�د�ت  تقدير�ت  مت�شمنًا  لالحتاد  �ل�شنوية  �مليز�نية  م�شروع  يعر�س 
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�لوطني  �ملجل�س  على  �لأقل  على  ب�شهرين  �ملالية  �ل�شنة  بدء  قبل  و�مل�شروفات، 
�إلى  �لحتادي ملناق�شتها و�إبد�ء مالحظاته عليها ، وذلك قبل رفع م�شروع �مليز�نية 

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد، م�شحوبة بهذه �ملالحظات لإقر�رها .

مادة )130(

ت�شدر �مليز�نية �لعامة �ل�شنوية بقانون .

ويف جميع �لأحو�ل �لتي ل ي�شدر فيها قانون �مليز�نية قبل بدء �ل�شنة �ملالية ، يجوز 
مبر�شوم �حتادي �إقر�ر �عتماد�ت �شهرية موؤقتة ، على �أ�شا�س جزء من �ثنى ع�شر من 
�عتماد�ت �ل�شنة �ملالية �ل�شابقة ، وجتبى �لإير�د�ت وتنفق �مل�شروفات وفقًا للقو�نني 

�لنافذة يف نهاية �ل�شنة �ملالية �ل�شابقة .

مادة )131(

كل م�شروف غري و�رد بامليز�نية ، �أو ز�ئد عن �لتقدير�ت �لو�ردة بها ، وكل نقل 
لأي مبلغ من باب �إلى باب �آخر من �أبو�ب �مليز�نية ، يجب �أن يكون بقانون .

ومع ذلك يجوز  يف حالة �ل�شرورة �مللحة ، تقرير هذ� �ل�شرف �أو �لنقل مبر�شوم 
بقانون وفقًا لأحكام �ملادة )113( من هذ� �لد�شتور .

مادة )132(

يخ�ش�س �لحتاد يف ميز�نيته �ل�شنوية مبالغ من �إير�د�ته لالإنفاق على م�شروعات 
�لإن�شاء و�لتعمري و�لأمن �لد�خلي و�ل�شوؤون �لجتماعية ح�شب �حلاجة �ملا�شة لبع�س 
�لإمار�ت . ويتم تنفيذ هذه �مل�شروعات و�لإنفاق عليها ، من �عتماد�ت هذه �ملبالغ ، 
بو��شطة �أجهزة �لحتاد �ملخت�شة وحتت �إ�شر�فها بالتفاق مع �شلطات �لإمارة �ملعنية .

ويجوز لالحتاد �إن�شاء �شندوق خا�س لهذه �لأغر��س .
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مادة )133(

، ول يجوز  بقانون  �إل  �إلغاوؤها  �أو  تعديلها  �أو  �أية �شريبة �حتادية  ل يجوز فر�س 
�إعفاء �أحد من �أد�ء هذه �ل�شر�ئب يف غري �لأحو�ل �ملبينة يف �لقانون .

حدود  يف  �إل  �حتادية  عو�ئد  �أو  ر�شوم  �أو  �أمو�ل  باأد�ء  �أحد  تكليف  يجوز  ل  كما 
�لقانون وطبقًا لأحكامه .

مادة )134(

ال يجوز عقد القرو�ص العامة ، اأو االرتباط بالتزامات يرتتب عليها اإنفاق مبالغ 
من �خلز�نة �لعامة لالحتاد يف �شنة �أو �شنو�ت مقبلة ، �إل بقانون �حتادي .

مادة )135(

�حل�شاب �خلتامي لالإد�رة �ملالية لالحتاد عن �ل�شنة �ملالية �ملنق�شية ، يقدم �إلى 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي خالل �لأربعة �أ�شهر �لتالية لنتهاء �ل�شنة �ملذكورة لإبد�ء 

مالحظاته عليه ، قبل رفعه �إلى �ملجل�س �لأعلى لإقر�ره ، على �شوء تقرير �ملر�جع �لعام.

مادة )136(

تن�شاأ �إد�رة �حتادية م�شتقلة ير�أ�شها مر�جع عام يكون تعيينه مبر�شوم ، ملر�جعة 
ح�شابات �لحتاد و�لأجهزة و�لهيئات �لتابعة له ، وكذلك ملر�جعة �أية ح�شابات �أخرى 

يوكل �إلى �لإد�رة �ملذكورة مر�جعتها ، طبقًا للقانون .

فيه،  �لعاملني  و�شالحيات   ، �خت�شا�شاتها  ويحدد  �لإد�رة  هذه  �لقانون  وينظم 
بوظائفهم  �لقيام  �أجل  ، من  ولرئي�شها وملوظفيها  لها  توفريها  �لو�جب  و�ل�شمانات 

على خري وجه .



الباب التا�سع
القـــــوات امل�ســـــلحة
 وقـــوات الأمـــــــــــن 
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مادة )137(

كل �عتد�ء على �أية �إمارة من �لإمار�ت �لأع�شاء يف �لحتاد يعترب �عتد�ء عليها 
جميعًا ، وعلى كيان �لحتاد ذ�ته وتتعاون جميع �لقوى �لحتادية و�ملحلية على دفعه، 

بكافة �لو�شائل �ملمكنة .

مادة )138(

و�لقيادة،  �لتدريب  موحدة   ، وجوية  وبحرية  برية  م�شلحة  قو�ت  لالحتاد  يكون 
من  و�إعفاوؤهما   ، �لعامة  �لأركان  ورئي�س   ، �لقو�ت  لهذه  �لعام  �لقائد  تعيني  ويكون 

من�شبيهما مبر�شوم �حتادي .

كما يجوز �أن يكون لالحتاد قو�ت �أمن �حتادية .

وجمل�س وزر�ء �لحتاد هو �مل�شوؤول مبا�شرة �أمام رئي�س �لحتاد و�ملجل�س �لأعلى 
لالحتاد عن �شوؤون هذه �لقو�ت جميعًا .

مادة )139(

ينظم �لقانون �خلدمة �لع�شكرية ، و�لتعبئة �لعامة �أو �جلزئية ، وحقوق وو�جبات 
�أفر�د �لقو�ت �مل�شلحة ، وقو�عد �ن�شباطها ، وكذلك �لأنظمة �خلا�شة بقو�ت �لأمن 

�لحتادية .

مادة )140(

يكون �إعــالن قيام �حلرب �لدفاعية مبر�شوم ي�شدره رئي�س �لحتاد بعد م�شادقة 
�ملجل�س �لأعلى عليه . �أما �حلرب �لهجومية فمحرمة عماًل باأحكام �ملو�ثيق �لدولية.

مادة )141(

نائب  �أع�شائه  بني  من  ويكون  �لحتاد  رئي�س  برئا�شة  للدفاع  �أعلى  جمل�س  ين�شاأ 
و�ملالية  و�لدفاع  �خلارجية  ووزير  �لحتاد  وزر�ء  جمل�س  ورئي�س  �لحتاد  رئي�س 



د�ستور الإمارات العربية املتحدة

59

و�لد�خلية و�لقائد �لعام ، ورئي�س �لأركان �لعامة ، وذلك لإبد�ء �لر�أي و�مل�شـورة يف 
كل ما يتعلق ب�شوؤون �لدفاع ، و�ملحافظة على �شالمة �لحتاد و�أمنه ، و�إعد�د �لقـو�ت 

�لع�شكرية وجتهيزها وتطويرها ، وحتديد �أماكن �إقامتها ومع�شكر�تها .

وللمجل�س �أن يدعو حل�شور جل�شاته من يرى دعوتهم من �مل�شت�شارين و�خلرب�ء 
�لع�شكريني وغريهم ، دون �أن يكون لهم ر�أي معدود يف �ملد�ولت . 

وينظم �لقانون كل ما يتعلق بهذ� �ملجل�س .

مادة )142(

يكون للدولة وحدها حق �إن�شاء �لقو�ت �مل�شلحة �لربية و�لبحرية و�جلوية . )1(

مادة )143(

يحق لأية �إمارة من �لإمار�ت طلب �ل�شتعانة بالقو�ت �مل�شلحة ، �أو بقو�ت �لأمن 
 ، للخطر  تعر�شت  ما  �إذ�  �أر��شيها  و�لنظام د�خل  �لأمن  للمحافظة على  �لحتادية 

ويعر�س هذ� �لطلب فورً� على �ملجل�س �لأعلى لالحتاد ، لتقرير ما ير�ه.

وللمجل�س �لأعلى �أن ي�شتعني لهذه �لغاية بالقو�ت �مل�شلحة �ملحلية �لتابعة لإحدى 
�لإمار�ت �شريطة مو�فقة �لإمارة طالبة �ل�شتعانة و�لإمارة �لتابعة لها تلك �لقو�ت.

ويجوز لرئي�س �لحتاد وجمل�س �لوزر�ء �لحتادي جمتمعني ، �إذ� مل يكن �ملجل�س 
ودعوة  �لتاأخري  �لتي ل حتتمل  �لعاجلة  �لتد�بري  من  يلزم  ما  �تخاذ  منعقدً�  �لأعلى 

�ملجل�س �لأعلى لالنعقاد فورً� .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مت تعديل �ملادة بناًء على �لتعديل �لد�شتوري رقم 1 ل�شنة 1976 وكان �لن�س �ل�شابق كالتايل : » يكون لالإمار�ت 
�لأع�شاء حق �إن�شاء قو�ت م�شلحة حملية قابلة وجمهزة لأن ي�شمها �جلهاز �لدفاعي لالحتاد عند �لقت�شاء للدفاع 

�شد �أي عدو�ن خارجي« .





الباب العا�سر
الأحكام اخلتامية )1(

�لتعديل  على  بناًء  »و�ملوؤقتة«  كلمة  حذف  مت    )1(
�لد�شتوري رقم 1996/1 وكان �لعنو�ن �ل�شابق كالتايل: 

»�لأحكام �خلتامية و�ملوؤقتة« .
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مادة )144( )1(

�أ -   �إذ� ر�أى �ملجل�س �لأعلى �أن م�شالح �لحتاد �لعليا تتطلب تعديل هذ� �لد�شتور ،       
        قدم م�شروع تعديل د�شتوري �إلى �ملجل�س �لوطني �لحتادي .

ب -  تكون �إجر�ء�ت �إقر�ر �لتعديل �لد�شتوري مماثلة لإجر�ء�ت �إقر�ر �لقانون .

ج - ي�سرتط الإقرار املجل�ص الوطني االحتادي م�سروع التعديل الد�ستوري موافقة ثلثي 
      �لأ�شو�ت لالأع�شاء �حلا�شرين .

�لد�شتوري  �لتعديل  عنه  ونيابة  �لأعلــــى  �ملجل�س  با�شـــم  �لحتــــاد  رئي�س  د -    يوقـــع 
وي�شدره .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مت تعديل �ملادة بناًء على �لتعديل �لد�شتوري رقم 1 ل�شنة 1996 و�لذي جعل �لد�شتور د�ئمًا ، وكان �لن�س �ل�شابق كالتايل :

�شنو�ت  مدتها خم�س  �نتقالية  �لد�شتور خالل فرتة  �أحكام هذ�  ت�شري  �لتالية  �لفقر�ت  �أحكام  مر�عاة  مع    .1
ميالدية تبد�أ من تاريخ �شريانه وفقًا لأحكام �ملادة )152( . 

، قدم م�شروع تعديل  �لد�شتور  �لعليا تتطلب تعديل هذ�  �أن م�شالح �لحتاد  �لأعلى  ر�أى �ملجل�س  �إذ�   2.     �أ -  
د�شتوري �إلى �ملجل�س �لوطني �لحتادي .

ب - تكون �إجر�ء�ت �إقر�ر �لتعديل �لد�شتوري مماثلة لإجر�ء�ت �إقر�ر �لقانون .

االأ�سوات لالأع�ساء  ثلثي  الد�ستوري موافقة  التعديل  الوطني االحتادي م�سروع  الإقرار املجل�ص  ج - ي�سرتط 
�حلا�شرين .

د - يوقع رئي�س �لحتاد با�شم �ملجل�س �لأعلى ونيابة عنه �لتعديل �لد�شتوري وي�شدره .

�لإجر�ء�ت �لالزمة لإعد�د م�شروع د�شتور د�ئم يحل حمل هذ�  �لأعلى خالل فرتة �لنتقال  3.  يتخذ �ملجل�س 
�لد�شتور �ملوؤقت . ويعر�س م�شروع �لد�شتور �لد�ئم على �ملجل�س �لوطني �لحتادي ملناق�شته قبل �إ�شد�ره .

4.  يدعو �ملجل�س �لأعلى لعقد �جتماع غري عادي للمجل�س �لوطني �لحتادي مبوعد ل يجاوز �شتة �أ�شهر قبل �نتهاء 
مدة �شريان هذ� �لد�شتور �ملوؤقت . ويطرح يف هذ� �لجتماع م�شروع �لد�شتور �لد�ئم ، وتتبع يف �إ�شد�ره �لإجر�ء�ت 

�ملن�شو�س عليها بالفقرة �لثانية من هذه �ملادة( .
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مادة )145(

ل يجوز باأي حال تعطيل �أي حكم من �أحكام هذ� �لد�شتور ، �إل �أثناء قيام �لأحكام 
�لعرفية ويف �حلدود �لتي يبينها �لقانون �ملنظم لتلك �لأحكام .

�أو   ، �لأثناء  تلك  �لحتادي يف  �لوطني  �ملجل�س  �نعقاد  تعطيل  مع ذلك  يجوز  ول 
�مل�شا�س بح�شانة �أع�شائه .

مادة )146(

بناًء  �لأعلى  �ملجل�س  مب�شادقة  ي�شدر  مبر�شوم   ، �لعرفية  �لأحكام  �إعالن  يكون 
على عر�س رئي�س �لحتاد ومو�فقة جمل�س وزر�ء �لحتاد وذلك يف �أحو�ل �ل�شرورة 
�أول  يف  �لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  �إلى  �ملر�شوم  هذ�  ويبلغ   ، �لقانون  يحددها  �لتي 

�جتماع له .

، متى  �لأعلى كذلك  �ملجل�س  �لعرفية مبر�شوم ي�شدر مب�شادقة  �لأحكام  وترفع 
ز�لت �ل�شرورة �لتي ��شتدعت �إعالنها .

مادة )147(

مع  �لحتاد  يف  �لأع�شاء  �لإمار�ت  به  �رتبطت  مبا  �لد�شتور  هذ�  تطبيق  يخل  ل 
�أو �لغاوؤها  �أو �تفاقيات ، ما مل يجر تعديلها  �لدول و�لهيئات �لدولية من معاهد�ت 

بالتفاق بني �لأطر�ف �ملعنية .

مادة )148(

كل ما قررته �لقو�نني و�للو�ئح و�ملر��شيم و�لأو�مر و�لقر�ر�ت �ملعمول بها عند نفاذ 
�ل�شائدة  �لأع�شاء يف �لحتاد ووفقًا لالأو�شاع  �لإمار�ت �ملختلفة  �لد�شتور ، يف  هذ� 

فيها يظل �شاريًا ما مل يعدل �أو يلغ وفقًا ملا هو مقرر يف هذ� �لد�شتور .
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كمـا ي�شتمر �لعمل بالتد�بري و�لأنظمة �ل�شائدة فيها حتى ت�شدر �لقو�نني �ملعدلة 
لها وفقًا لأحكامه .

مادة )149(

��شتثناء من �أحكام �ملادة )121( من هذ� �لد�شتور ، يجوز لالإمار�ت �أن ت�شدر 
�إخالل  دون  وذلك   ، �ملذكورة  �ملادة  �ملبينة يف  �ل�شوؤون  لتنظيم  �لالزمة  �لت�شريعات 

باأحكام �ملادة )151( من هذ� �لد�شتور .

مادة )150(

تعمل �ل�شلطـات �لحتادية على ��شت�شد�ر �لقو�نني �مل�شار �إليها يف هذ� �لد�شتور 
ما  وخا�شة   ، �حلالية  و�لأو�شاع  �لت�شريعات  حمل  حتل  لكي   ، �لـالزمة  بال�شرعة 

يتعار�س منها مع �أحكامه .

مادة )151(

 . �لحتاد  يف  �لأع�شاء  �لإمار�ت  د�شاتري  على  �ل�شيادة  �لد�شتور  هذ�  لأحكام 
�لت�شريعات و�لقر�ر�ت  �لأولوية على  �لتي ت�شدر وفقًا لأحكامه  وللقو�نني �لحتادية 

�ل�شادرة عن �شلطات �لإمار�ت .

ويف حال �لتعار�س ، يبطل من �لت�شريع �لأدنى ما يتعار�س مع �لت�شريع �لأعلى، 
�ملحكمة  على  �لأمر  يعر�س  �خلالف  وعند   ، �لتعار�س  ذلك  يزيل  �لذي  وبالقدر 

�لحتادية �لعليا للبت فيه.
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مادة )152(

�حلكام  ي�شدره  باإعالن  يحدد  �لذي  �لتاريخ  من  �عتبارً�  �لد�شتور  بهذ�  يعمل 
�ملوقعون على هذ� �لد�شتور .

وقع يف دبي يف هذ� �ليوم �لثامن ع�شر من �شهر يوليو �شنة 1971م
�ملو�فق لهذ� �ليوم �خلام�س و�لع�شرين من �شهر جمادى �لأولى �شنة 1391هـ .

      

مالحظــة :
  يرجى مالحظة عدم وجود توقيع حاكم �إمارة ر�أ�س �خليمة بجو�ر توقيعات �أ�شحاب �ل�شمو حكام �لإمار�ت 
رقم  �لأعلى  �ملجل�س  بقر�ر  لحقًا  �لحتاد  �إلى  �خليمة  ر�أ�س  �إمارة  لن�شمام  وذلك  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء 

. 1972/2

توقيع
زايد بن �سلطان اآل نهيان

حاكم اإمارة اأبوظبي

توقيع
حميد بن را�سد النعيمي
عن/حاكم اإمارة عجمان

توقيع
را�سد بن �سعيد املكتوم 

حاكم اإمارة دبي

توقيع
را�سد بن اأحمد املعال 

عن/حاكم اإمارة اأم القيوين

توقيع
خالد بن حممد القا�سمي 

حاكم اإمارة ال�سارقة

توقيع
حممد بن حمد ال�سرقي 

حاكم اإمارة الفجرية
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اإعــــــــــــالن
ب�ساأن حتديد تاريخ العمل باأحكام الد�ستور املوؤقت

 لالإمارات العربية املتحدة 

نحن حكام �إمار�ت �أبوظبي ودبي و�ل�شارقة وعجمان و�أم �لقيوين و�لفجرية ، 

بعد �لطالع على �ملادة 152 من �لد�شتور �ملوؤقت لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لذي 
وقعناه يف دبـي يف �خلـام�س و�لع�شرين من �شهر جمـادى �لأولى �شنة 1391هـ �ملو�فق 

لليوم �لثـامن ع�شر من �شهر يوليـو �شنة 1971م ، 

نعلن ما يلي :-
يعمل باأحكام �لد�شتور �ملوؤقت لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة �مل�شار �إليه �أعاله �عتبارً� 

من �شدور هذ� �لإعالن .

�شدر يف دبي يف هذ� �ليوم �خلام�س ع�شر من �شهر �شو�ل �شنة 1391هـ �ملو�فق 
لهذ� �ليوم �لثاين من �شهر دي�شمرب �شنة 1971م .

     حاكم اإمارة اأبوظبي             حاكم اإمارة دبي         حاكم اإمارة ال�سارقة

             
حاكم اإمارة عجمان     عن/ حاكم اإمارة اأم القيوين       حاكم اإمارة الفجرية 
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التعـديالت الد�ستورية
والقرارات ذات ال�سلة 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
   �ملجل�س �لأعلى لالحتاد

اإعــالن تعديل د�ستوري رقم )1( ل�سنة 1972

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد 

بعد �لطالع على �لد�شتور �ملوؤقت لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة ،
وبناًء على ما عر�شه رئي�س جمل�س وزر�ء �لحتاد ،

وو�فق عليه جمل�س �لوزر�ء ،

قــــــــــرر :
املادة الأولى

 

�لعربية  لالإمار�ت  �ملوؤقت  �لد�شتور  من  �لأولى  �ملـادة  �إلى  �أخرية  فقرة  ت�شاف 
�ملتحدة يكون ن�شها كالآتي : -

» وعند قبول �ن�شمام ع�شو جديد �إلى �لحتاد ، يحدد �ملجل�س �لأعلى لالحتاد عدد 
�لعدد  �لوطني �لحتادي زيادة على  �لع�شو يف �ملجل�س  �لتي تخ�ش�س لهذ�  �ملقاعد 

�ملن�شو�س عليه يف �ملادة 68 من هذ� �لد�شتور« .
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املادة الثانية 

يعمل بهذ� �لتعديل �لد�شتوري من تاريخ �شدوره ، وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية .

                                                                            زايد بن �سلطان اآل نهيان 
                                                                    رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة 

�شدر بق�شر �لرئا�شة يف �أبوظبي
بتاريخ : 25 من ذي �حلجة �شنة 1391 هجرية 

�ملو�فق : 10 من فرب�ير �شنة 1972 ميالدية
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
   رئا�شة جمل�س �لوزر�ء

مذكرة اإي�ساحية 
يف �ساأن تعديل املادة الأولى من 

الد�ستور املوؤقت لالإمارات العربية املتحدة

قطر  لأي  منه  �لأولى  �ملادة  �ملتحدة يف  �لعربية  لالإمار�ت  �ملوؤقت  �لد�شتور  �أجاز 
ذلك  على  لالحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  و�فق  متى  �لحتاد  �إلى  ين�شم  �أن  م�شتقل  عربي 

باإجماع �لآر�ء .
من  عدد  تخ�شي�س  يقت�شي  �لحتاد  �إلى  جديد  ع�شو  �ن�شمام  قبول  كان  وملا 
�ملقاعد لهذ� �لع�شو �ملن�شم يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي �ملن�شو�س على ت�شكيله يف 

�ملادة 68 من �لد�شتور �ملوؤقت .
فاإن �لأمر يتطلب ملو�جهة حالت �لن�شمام �إلى ع�شوية �لحتاد من تعديل ن�س �ملادة 

�لأولى من �لد�شتور وذلك باإ�شافة فقرة �أخرية �إلى �ملادة �لأولى يكون ن�شها كالآتي :-

» وعند قبول �ن�شمام ع�شو جديد �إلى �لحتاد ، يحدد �ملجل�س �لأعلى لالحتاد عدد 
�لعدد  �لوطني �لحتادي زيادة على  �لع�شو يف �ملجل�س  �لتي تخ�ش�س لهذ�  �ملقاعد 

�ملن�شو�س عليه يف �ملادة 68 من هذ� �لد�شتور« .
 ، �لد�شتور  �ملادة )144( من  �لفقرة )2( من  �لتعديل طبقًا لأحكام  ويتم هذ� 

باعتبار �أن هذ� �لتعديل تتطلبه م�شالح �لحتاد �لعليا .
                                                                    

            مكتوم بن را�سد املكتوم 
                                                                                   رئي�س جمل�س وزراء الحتاد
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اإمارة راأ�س اخليمة 

وثيقة الن�سمـام اإلى دولة الإمارات العربية املتحدة 

نحن �شقر بن حممد �لقا�شمي حاكم ر�أ�س �خليمة وملحقاتها ،
�أحكامه  ودر�شنا  �ملتحدة  �لعربية  لالإمار�ت  �ملوؤقت  �لد�شتور  على  �طلعنا  لقد 

و�أهد�ف �لحتاد وغاياته .
ما  �أعظم  ومن  رغباتنا  �أعز  من  �لعربية  �لإمار�ت  بني  �لحتاد  كان حتقيق  لقد 
تتجه �ليه عز�ئمنا حر�شًا منا على �لنهو�س ببالدنا و�شعبنا . و�إذ� كانت ثمة ظروف 
حالت دون م�شاركتنا يف �لتوقيع على �لد�شتور �ملوؤقت ويف �إعالن بدء �لعمل باأحكامه 
�لإمار�ت  دولة  �إلى  �لن�شمام  على  �إمارتنا  �شعب  و�إر�دة  �إر�دتنا  تالقت  وقد  فاإنه 
�لعلي  �أمام �خلالق  باأهد�ف �لحتاد وغاياته فاإننا نعلن  �إميانًا منا  �لعربية �ملتحدة 
�لعربية  �لإمار�ت  دولة  �إلى  �لن�شمام  �إمارتنا  قبول  �أجمعني  �لنا�س  و�أمام  �لقدير 
ومو�فقتها على د�شتورها �ملوؤقت �ملوقع عليه من حكام �إمار�ت �أبوظبي ودبي و�ل�شارقة 
وعجمان و�أم �لقيوين و�لفجرية يف �خلام�س و�لع�شرين من �شهر جمادى �لأولى �شنـة 
�لعمل  و�لتز�مها  1971ميالدية  يوليو  �لثامن ع�شر من �شهر  �ملو�فق  1391هجرية 

باأحكامه. 
واهلل ويل التوفيق وهو نعم املولى ونعم الن�سري 

                                                                    حاكم اإمارة راأ�س اخليمة  وملحقاتها 
                                                                      �سقر بن حممد القا�سمي

�شدر يف �إمارة ر�أ�س �خليمة
بتاريخ : 25 من ذي �حلجة �شنة 1391 هجرية 

�ملو�فق : 10 فرباير » �سباط« 1972 ميالدية 
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
   �ملجل�س �لأعلى لالحتاد 

قرار املجل�س الأعلى لالحتاد 
رقم )2( ل�سنة 1972

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد 

�لعربية  لالإمار�ت  �ملوؤقت  �لد�شتور  من  �لأولى  �ملادة  �أحكام  على  �لطالع  بعد 
�ملتحدة، وعلى كتاب �شمو حاكم �إمارة ر�أ�س �خليمة وملحقاتها رقم ع خ : 71/225 
بتاريخ 1971/12/23 �لذي �أعلن فيه �إر�دة �لإمارة يف �لإن�شمام �إلى دولـة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، و��شتجابة لالأماين �لوطنية يف �ن�شمام �لإمارة �ل�شقيقة �إلى �لحتاد 

للم�شاركة يف حتقيق �أهد�فه .

قــــــــــرر :

املادة الأولى 

�خليمة  ر�أ�س  �إمارة  �ن�شمام  على  �لآر�ء  باإجماع  لالحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  و�فق 
وملحقاتها �إلى دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

املادة الثانية 

حاكم  �شمو  �إلى  �لقر�ر  هذ�  �إبالغ  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  رئي�س  يتولى 
�إمارة ر�أ�س �خليمة وملحقاتها .
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املادة الثالثة

يعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �شدوره وعلى وزير �خلارجية �تخاذ �لإجر�ء�ت لإبالغ 
�لدول و�ملنظمات �لعربية و�لدولية به .

املادة الرابعة 

ين�شر هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�شمية .

�شدر بق�شر �لرئا�شة يف �أبوظبي
بتاريخ : 25 من ذي �حلجة �شنة 1391 هجرية

�ملو�فق : 10 من فرب�ير �شنة 1972 ميالدية

زايد بن �سلطان اآل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�سلطان بن حممد القا�سمي
حاكم اإمارة ال�سارقة

را�سد بن اأحمد املعال
عن/حاكم اإمارة اأم القيوين

را�سد بن �سعيد املكتوم 
نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

حميد بن را�سد النعيمي 
عن/حاكم اإمارة عجمان

حممد بن حمد ال�سرقي 
حاكم اإمارة الفجرية
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملجل�س �لأعلى لالحتاد 

قرار املجل�س الأعلى لالحتاد 
رقم )3( ل�سنة 1972

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد 

بعد �لطـالع على �أحكام �ملادتني 1 و 68 من �لد�شتور �ملوؤقت لالإمار�ت �لعربية 
باملو�فقة على   1972 ل�شنة  �لأعلى لالحتاد رقم )2(  �ملتحدة، وعلى قر�ر �ملجل�س 

�ن�شمام �إمارة ر�أ�س �خليمة وملحقاتها �إلى دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ،

قــــــــــرر :

مادة الأولى

68 من  �ملادة  عليها يف  �ملن�شو�س  �لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  يز�د عدد مقاعد 
�لد�شتور �ملوؤقت لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة �شتة مقاعد تخ�ش�س لإمارة ر�أ�س �خليمة 

وملحقاتها .

مادة الثانية 

يتولى �شمو رئي�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إبالغ هذ� �لقر�ر �إلى �شمو حاكم 
�ملجل�س  �لإمارة يف  �لذين ميثلون  �ملو�طنني  وملحقاتها لختيار  �خليمة  ر�أ�س  �إمارة 

�لوطني �لحتادي .
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مادة الثالثة 

يعمل بهذ� �لقر�ر �عتبارً� من تاريخ �شدوره . وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية .

�شدر بق�شر �لرئا�شة يف �أبوظبي
بتاريخ : 25 من ذي �حلجة �شنة 1391 هجرية 

�ملو�فق : 10 من فرب�ير �شنة 1972 ميالدية

زايد بن �سلطان اآل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�سلطان بن حممد القا�سمي
حاكم اإمارة ال�سارقة

را�سد بن اأحمد املعال
عن/حاكم اإمارة اأم القيوين

را�سد بن �سعيد املكتوم 
نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

حميد بن را�سد النعيمي 
عن/حاكم اإمارة عجمان

حممد بن حمد ال�سرقي 
حاكم اإمارة الفجرية
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تعديل د�ستوري رقم )1( ل�سنة 1976

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد ،
�لعربية �ملتحدة �لذي عمل به منذ  �ملوؤقت لالإمار�ت  �لد�شتور  بعد �لطالع على 

�خلام�س ع�شر من �شهر �شو�ل 1391هـ �ملو�فق �لثاين من دي�شمرب 1971 .

وعلى قر�ر �ملجل�س �لأعلى للدفاع رقم )1( ل�شنة 1976 يف �شاأن توحيد �لقو�ت 
�مل�شلحة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ،

وحتقيقًا للم�شالح �لعليا للدولة ،

قــــــــــرر :
املادة الأولى 

ليكون  �ملتحدة  �لعربية  لالإمار�ت  �ملوؤقت  �لد�شتور  �ملادة )142( من  ن�س  يلغى 
للدولة وحدها حق �إن�شاء �لقو�ت �مل�شلحة �لربية و�لبحرية و�جلوية .

املادة الثانية 

�جلريدة  يف  وين�شر   ، �شدوره  تاريخ  من  �عتبارً�  �لد�شتوري  �لتعديل  بهذ�  يعمل 
�لر�شمية .
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�شدر بق�شر �لرئا�شة يف �أبوظبي
بتاريخ : 7 ذو �حلجة �شنة 1396 هـ

�ملو�فق : 28 نوفمرب 1976 م

زايد بن �سلطان اآل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

وحاكم اإمارة اأبو ظبي

�سلطان بن حممد القا�سمي
حاكم اإمارة ال�سارقة

�سقر بن حممد القا�سمي
حاكم اإمارة راأ�س اخليمة

را�سد بن اأحمد املعال
عن/حاكم اإمارة اأم القيوين

را�سد بن �سعيد املكتوم 
نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

وحاكم اإمارة دبي

را�سد بن حميد النعيمي 
حاكم اإمارة عجمان

حمد بن حممد ال�سرقي 
حاكم اإمارة الفجرية
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تعديل د�ستوري رقم )2( ل�سنة 1976

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد ،

�لعربية  لالإمار�ت  �ملوؤقت  �لد�شتور  من   )144( �ملادة  �أحكام  على  �لطالع  بعد 
�لوطني  �ملجل�س  ومو�فقة   ، �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  عر�شه  ما  على  وبناًء  �ملتحدة، 

�لحتادي ،

قــــــــــرر :

املادة الأولى 

متدد �لفرتة �لنتقالية �ملن�شو�س عليها يف �لفقرة �لأولى من �ملادة )144( من 
�لد�شتور �ملوؤقت ملدة خم�س �شنو�ت �أخرى تبد�أ من �لثاين من دي�شمرب 1976 .

املادة الثانية

 يعمل بهذ� �لتعديل �لد�شتوري من تاريخ �شدوره ، وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية .

                                       زايد بن �سلطان اآل نهيان 
                                                                    رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة 

�شدر بق�شر �لرئا�شة يف �أبوظبي
بتاريخ : 7 ذو �حلجة �شنة 1396 هـ

�ملو�فق : 28 نوفمرب 1976 م
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قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )2( ل�سنة 1981 
بالتعديل الد�ستوري رقم )1( ل�سنة 1981م

ب�ساأن متديد فرتة العمل باأحكام الد�ستور املوؤقت 

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد ،

بعد �لطالع على �ملادة )144( من �لد�شتور �ملوؤقت لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة ،

وعلى �لتعديل �لد�شتوري رقم )2( ل�شنة 1976 ب�شاأن متديد �لفرتة �لنتقالية �لتي 
ت�شري خاللها �أحكام هذ� �لد�شتور ملدة خم�س �شنو�ت تبد�أ من �لثاين من دي�شمرب 1976 ،

وبناًء على ما �رتاآه �ملجل�س �لأعلى لالحتاد ، ومو�فقة �ملجل�س �لوطني �لحتادي ،

قــــــــــرر :
املادة الأولى 

متدد �لفرتة �لنتقالية �ملن�شو�س عليها يف �ملادة )144( من �لد�شتور �ملوؤقت ملدة 
خم�س �شنو�ت �أخرى تبد�أ من �لثاين من دي�شمرب 1981 .

املادة الثانية 

ين�شر هذ� �لتعديل �لد�شتوري يف �جلريدة �لر�شمية .

                     زايد بن �سلطان اآل نهيان 
                                                                    رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�شدر بق�شر �لرئا�شة يف �أبوظبي :
بتاريخ : 10 حمرم 1402 هـ .
�ملو�فق : 7 نوفمرب 1981 م .
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قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )1( ل�سنة 1986
ب�ساأن تعديل د�ستوري بتمديد فرتة العمل باأحكام 

الد�ستور املوؤقت

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد .

بعد �لطالع على �ملادة رقم )144( من �لد�شتور �ملوؤقت لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة ،

�لنتقالية  �لفرتة  ب�شاأن متديد   1981 ل�شنة  �لد�شتوري رقم )1(  �لتعديل  وعلى 
من  �لثاين  من  تبد�أ  �شنو�ت  خم�س  ملدة  �لد�شتور  هذ�  �أحكام  خاللها  ت�شري  �لتي 

دي�شمرب �شنة 1981 ،

وبناًء على ما عر�شه جمل�س �لوزر�ء وت�شديق �ملجل�س �لأعلى لالحتاد ،

قــــــــــرر :
املادة الأولى 

متديد �لفرتة �لنتقالية �ملن�شو�س عليها يف �ملادة )144( من �لد�شتور �ملوؤقت لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ملدة خم�س �شنو�ت �أخرى تبد�أ من �لثاين من دي�شمرب 1986 .

املادة الثانية 

ين�شر هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�شمية .
                     زايد بن �سلطان اآل نهيان 

                                                                    رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�شدر بق�شر �ل�شيافة باأبوظبي 

بتاريخ : 11 �شفر 1407 هـ .
�ملو�فق : 15 �أكتوبر 1986 م .
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قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )1( ل�سنة 1991م
بتعديل د�ستوري رقم )1( ل�سنة 1991م

يف �ساأن متديد فرتة العمل باأحكام الد�ستور املوؤقت 

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد ،

بعد �لطالع على �ملادة )144( من �لد�شتور �ملوؤقت لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة    ،

وعلى �لتعديل �لد�شتوري رقم )1( ل�شنة 1986م ب�شاأن متديد �لفرتة �لنتقالية 
�لتي ت�شري خاللها �أحكام هذ� �لد�شتور ملدة خم�س �شنو�ت ميالدية تبد�أ من �لثاين 

من دي�شمرب 1986م ،

وبناًء على ما �رتاآه �ملجل�س �لأعلى لالحتاد ،

قــــــــــرر :
املادة الأولى 

متدد �لفرتة �لنتقالية �ملن�شو�س عليها يف �ملادة رقم )144( من �لد�شتور �ملوؤقت 
ملدة خم�س �شنو�ت ميالدية �أخرى تبد�أ من �لثاين من دي�شمرب 1991م .

املادة الثانية 

ين�شر هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�شمية .

                      زايد بن �سلطان اآل نهيان 
                                                                    رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�شدر بق�شر �مل�شرف باأبوظبي .
بتاريخ : 21 ربيع �لثاين 1412 هـ .

�ملو�فق : 28 �أكتوبر 1991م.
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قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )3( ل�سنة 1991م
بت�سكيل جلنة 

لدرا�سة الد�ستور املوؤقت لالإمارات العربية املتحدة

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد ،
بعد �لطالع على د�شتور �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملوؤقت ،

قـــــرر الآتـــــي :
املادة الأولى

يكلف �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم وزير �ملالية و�ل�شناعة برئا�شة جلنة 
ت�شم ممثلني لكل �لإمار�ت �لأع�شاء يف �لحتاد ، وتتولى كل �إمارة تر�شيح من ميثلها 

يف ع�شوية هذه �للجنة .

املادة الثانية

تكون مهمة �للجنة در��شة د�شتور �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملوؤقت .

املادة الثالثة

تعر�س �للجنة نتائج �أعمالها على �ملجل�س �لأعلى لالحتاد .

املادة الرابعة

ين�شر هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�شمية .
                           زايد بن �سلطان اآل نهيان 

                                                                    رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�شدر بق�شر �مل�شرف باأبوظبي .

بتاريخ : 21 ربيع �لثاين 1412 هـ .
�ملو�فق : 28 �أكتوبر 1991م.
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تعديل د�ستوري رقم )1( ل�سنة 1996م

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد ،
بعد �لطالع على �لد�شتور �ملوؤقت لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ،

وبناء على ما �رتاآه �ملجل�س �لأعلى لالحتاد ، ومو�فقة جمل�س �لوزر�ء ، ومو�فقة 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي ، وت�شديق �ملجل�س �لأعلى لالحتاد ،

قــــــــــرر :
املادة الأولى

تلغى كلمة ) �ملوؤقت ( من د�شتور دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أينما وجدت .

املادة الثانية

تكون مدينة �أبوظبي عا�شمة لالحتاد  .

املادة الثالثة

يلغى كل ن�س �أو حكم يتعار�س مع هذ� �لتعديل .

املادة الرابعة

يعمل بهذ� �لتعديل �لد�شتوري �عتبارً� من تاريخ �شدوره، وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.
               

                    زايد بن �سلطان اآل نهيان 
                                                                    رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�شدر عنا يف ق�شر �لرئا�شة باأبوظبي .
بتاريخ : 22 رجب 1417 هـ .

�ملو�فق : 2 دي�شمرب 1996 م .
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قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )3( ل�سنة 1996م
يف �ساأن متديد عمل جلنة درا�سة الد�ستور

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد ،
بعد �لطالع على د�شتور دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، 

وعلى قر�ر �ملجل�س �لأعلى رقم )3( ل�شنة 1991م بت�شكيل جلنة لدر��شة �لد�شتور، وعلى 
قر�ر �ملجل�س �لأعلى لالحتاد رقم )1( ل�شنة 1996م ب�شاأن تعديل بع�س �أحكام �لد�شتور،

قـــــرر الآتـــــي :
املادة الأولى

متدد فرتة عمل �للجنة �مل�شكلة بالقر�ر رقم )3( ل�شنة 1991م �مل�شار �إليه ملدة عام 
ميالدي �عتبار� من 20 مايو 1996م  .

املادة الثانية
تنظر �للجنة تعديل مو�د د�شتور دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لتو�فق �ملرحلة �ملقبلة 

من �لعمل �لوطني .

املادة الثالثة
تتخذ �للجنة �لإجر�ء�ت �لد�شتورية بعد تعديل مو�د �لد�شتور طبقًا لن�س �ملادة رقم 

)2/144/�أ/ب(  

املادة الرابعة
يعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية .

                                   زايد بن �سلطان اآل نهيان 
                                                                    رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�شدر عنا بق�شر �مل�شرف باأبوظبي .
بتاريخ : 16 �شعبان 1417 هـ .

�ملو�فق : 26 دي�شمرب 1996 م .
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تعديل د�ستوري رقم )1( ل�سنة 2004م

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد ،
�رتاأه  ما  علـــى  وبناًء  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  د�شتور  على  �لطالع  بعد 
�ملجل�س  وت�شديق  �لحتادي،  �لوطني  �ملجل�س  ومو�فقة  لالحتاد،  �لأعلى  �ملجل�س 

�لأعلى لالحتاد،

قـــــرر الآتـــــي :
املادة الأولى

ي�شتبدل بن�س �ملادة )121( من د�شتور دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لن�س �لآتي :

مادة )121(

بغري �إخالل مبا هو من�شو�س عليه يف �ملادة �ل�شابقة ، ينفرد �لحتاد بالت�شريع يف 
�ل�شوؤون �لتاليـة : -

�مللكية  ونزع  �لعقارية  �مللكية   - �لجتماعية  و�لتاأمينات  و�لعمال  �لعمل  عالقات 
�لرثوة  حماية   - باأنو�عه  –�لتاأمني  �ملجرمني-�لبنوك  ت�شليم   - �لعامة  للمنفعة 
�لزر�عية و�حليو�نية -�لت�شريعات �لكربى �ملتعلقة بقو�نني �جلز�ء و�ملعامالت �ملدنية 
�مللكية  �ملدنية و�جلز�ئية - حماية  �ملحاكم  �أمام  و�لإجر�ء�ت  و�ل�شركات  و�لتجارية 
�لأدبية و�لفنية و�ل�شناعية وحقوق �ملوؤلفني - �ملطبوعات و�لن�شر - ��شتري�د �لأ�شلحة 
و�لذخائر ما مل تكن ل�شتعمال �لقو�ت �مل�شلحة �أو قو�ت �لأمن �لتابعة لأية �إمارة - 
�لتنفيذية -حتديد  �لحتاد  �خت�شا�شات  تدخل يف  ل  �لتي  �لأخرى  �لطري�ن  �شوؤون 
�ملناطق  �إن�شاء  وطريقة  تنظيم   - �لبحار  �أعايل  �ملالحة يف  وتنظيم  �لإقليمية  �ملياه 
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�حلرة �ملالية ونطاق ��شتثنائها من تطبيق �أحكام �لت�شريعات �لحتادية .

املادة الثانية

�جلريدة  يف  وين�شر   ، �شدوره  تاريخ  من  �عتبارً�  �لد�شتوري  �لتعديل  بهذ�  يعمل 
�لر�شمية .

                          زايد بن �سلطان اآل نهيان 
                                                                    رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�شدر عنا يف ق�شر �لرئا�شة باأبوظبي :
بتاريـخ : 18 ذو �لقعدة 1424 هـ

�ملو�فق : 10 ينايـــر 2004 م
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تعديل د�ستوري رقم )1( ل�سنة 2009

�ملجل�س �لأعلى لالإحتاد ،
بعد �لطالع على د�شتور دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، 

وبناء على ما �رتاآه �ملجل�س �لأعلى لالحتاد، ومو�فقة �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
وت�شديق �ملجل�س �لأعلى لالحتاد ،

قـــــرر الآتـــــي :

املادة الأولى

ت�شتبدل بكلمة )نائب( كلمة )نو�ب( وبكلمة )نائبه( كلمة )نو�به(  �أينما وجدت 
يف �ملو�د )54و55و57و67( ، كما ت�شتبدل بكلمة )نائبه( عبارة )�أحد نو�به( يف 

�ملادة )93( من د�شتور دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

املادة الثانية

دولة  د�شتور  من   ) )59و62و64و72و78و85و91  �ملو�د  بن�شو�س  ي�شتبدل 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لن�شو�س �لآتية : -

مادة 59 :

ويدير  لالنعقاد  ويدعوه   ، �ملجل�س  جل�شات  رئا�شة  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  يتولى 
مناق�ساته و يتابع ن�ساط الوزراء ، وي�سرف على تن�سيق العمل بني الوزارات املختلفة 
جميع   ، �لوزر�ء  رئي�س  نو�ب  �أحد  وميار�س  لالحتاد.  �لتنفيذية  �لأجهزة  كافة  ويف 
�شلطات �لرئي�س عند غيابه لأي �شبب من �لأ�شباب بتكليف من رئي�س �لحتاد بناًء 

على تو�شية رئي�س جمل�س �لوزر�ء .
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مادة 62:

ل يجوز لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �أو لنو�به  �أو لأي وزير �حتادي ، �أثناء توليه من�شبه، 
�أن يز�ول �أي عمل مهني �أو جتاري �أو مايل ، �أو �أن يدخل يف معاملة جتارية مع حكومة 
�لحتاد �أو حكومات �لإمار�ت ، �أو �أن يجمع �إلى من�شبه �أكرث من من�شب ر�شمي و�حد 

يف حكومة �إحدى �لإمار�ت .

مادة 64:

رئي�س  �أمام  بالت�شامن  �شيا�شيًا  م�شوؤولون  و�لوزر�ء  ونو�به  �لوزر�ء  رئي�س جمل�س 
�لد�خل  يف  لالحتاد  �لعامة  �ل�شيا�شة  تنفيذ  عن  لالحتاد  �لأعلى  و�ملجل�س  �لحتاد 
و�خلارج . وكل منهم م�شوؤول �شخ�شيًا �أمام رئي�س �لحتاد و�ملجل�س �لأعلى عن �أعمال 

وز�رته �أو من�شبه .
�أو خلو  �أو وفاته ،  �إعفاوؤه من من�شبه ،  �أو  توؤدي ��شتقالة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 
�أن  �إلى ��شتقالة �لوز�رة بكاملها . ولرئي�س �لحتاد  من�شبه لأي �شبب من �لأ�شباب 
يطلب �إلى �لوزر�ء �لبقاء يف منا�شبهم موؤقتًا ، لت�شريف �لعاجل من �لأمور �إلى حني 

ت�شكيل �لوز�رة �جلديدة .

مادة 72:

مدة �لع�شوية يف �ملجل�س �أربع �شنو�ت ميالدية ، تبد�أ من تاريخ �أول �جتماع له .
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مادة 78:

يعقد �ملجل�س دورة عادية �شنوية ل تقل مدتها عن �شبعة �شهور ، تبد�أ يف �لأ�شبوع 
�لثالث من �شهر �أكتوبر من كل عام ، وميكن دعوته لالنعقاد يف دور غري عادي عند 
قيام �ملقت�شى ، ول يجوز للمجل�س يف دور �لنعقاد غري �لعادي �أن ينظر يف غري �لأمور 

�لتي دعي من �أجلها .

مادة 85:

�لد�خلية  �لالئحة  وحتدد   ، عام  �أمني  ير�أ�شها  عامة  �أمانة  للمجل�س  يكون 
من  بقر�ر  وت�شدر   ، �لد�خلية  لئحته  م�شروع  و�شع  �ملجل�س  ويتولى  �خت�شا�شاته، 

رئي�س �لحتاد بناء على مو�فقة �ملجل�س �لأعلى لالحتاد .

مادة 91:

تتولى �حلكومة �إبالغ �ملجل�س �لوطني �لحتادي باملعاهد�ت و�لتفاقيات �لدولية 
�لتي جتريها مع �لدول �لأخرى و�ملنظمات �لدولية �ملختلفة ، م�شفوعة مبا ينا�شب من 
بيان ، ويحدد بقر�ر من رئي�س �لحتاد �ملعاهد�ت و�لتفاقيات �لدولية �لتي يتوجب 

على �ملجل�س �لوطني �لحتادي مناق�شتها قبل �لت�شديق عليها.
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املادة الثالثة

متدد مدة �ملجل�س �لوطني �حلايل ل�شتيفاء �ملدة �ملن�شو�س عليها يف �ملادة )72( 
من هذ� �لتعديل .

املادة الرابعة 

يعمل بهذ� �لتعديل �لد�شتوري من تاريخ �شدوره ، وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية .

          
                      خليفة بن زايد اآل نهيان 

                                                                    رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�شدر عنا يف ق�شر �لرئا�شة باأبوظبي :
بتاريخ : 16/�شفر/ 1430 هـ

�ملو�فق: 10/فرب�ير/ 2009 م
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