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  :مقدمة

ات        عند وق اإلنسان أن تكون انتخاب ي لحق رر المرصد اليمن ه      ٢٠٠٦ما ق ة، محطة انطالق الرئاسية والمحلي

وق    ة حق األولى لممارسة الرقابة على االنتخابات، لم تنحصر أهدافه من ذلك على المساهمة في رصد وحماي

م اإلنسان، الناخب والمرشح والمواطن، والتي آثيرًا ما تعرضت لالنتهاآات أثناء  تنحصر   االنتخابات، آما ل

يم موضوعي، دقيق وشفاف      في تعزيز ضمانات السالمة والنزاهة للعملية االنتخابية، إذ أن الوصول إلى تقي

ا المرصد          ة األهداف التي توخاه ان في مقدم ة آ ة االنتخابي يم،    .وغير متحيز لمجريات العملي ذا التقي ل ه فمث

رويج مضامينه ونتا   ى           آفيل عبر توثيقه ونشر وت ة يمكن أن تتحول إل ادة قيم ة وم دو شهادة حي أن يغ ئجه، ب

دروس      ن ال ه م اءاتهم، ففي اربهم وانتم تالف مش ى اخ ديمقراطي عل ول ال دي صناع التح ي أي ال ف سالح فع

ة              واطن بأهمي ة الم ز ثق ة، وتعزي يد وتطوير الممارسة االنتخابي ه أن يسهم في ترش ا يمكن واالستخالصات م

  .المشارآة الواعية فيها

ة،            ات الرئاسية والمحلي ي للمرصد حول االنتخاب ر األول اه التقري ال الواسعة تج وآان لألصداء وردود األفع

ة في      ٢٠٠٦الذي صدر أواخر سبتمبر  ة والدق د من المهني ، آان لها أثرها الكبير في دفع المرصد نحو المزي

ذا   إتمام ما تبقى من خطوات للوصول إلى ر  ه ي التقري را  التحليل ذي ن ر       ، ال يترآه من أث ا س ى م رًا عل هن آثي

ا توصل            ائع وم ا يعرضه من وق ة مع م ة االنتخابي ين بالعملي حقيقي في الواقع، وعلى مدى تفاعل آل المعني

  .إليه من استخالصات

دريب        لم تخل تجربة المرصد األولى في الرقابة على االنتخابات من الصعوبات، خاصة في مجال حشد وت

ة من ال    داد آافي راقبين  ونشر أع اطق        )الطوعيين في الغالب   (م در من المحافظات والمن ر ق ، آي يغطوا أآب

ة ائع المتنوع ات والوق ن  . لرصد العين دد م ي ع راقبين ف دريب للم ة الت دم آفاي وارد، وع ت شحة الم د حال لق

ل      دء العم د ب تهدفناه عن ذي اس در ال راقبين بالق ار الم يع انتش ات دون توس ة ال ، المحافظ تمارة الرقاب ي فاس ت

ى مراقبي المرصد في        ا عل م توزيعه لكن  . محافظة  ١٧صممت لجمع معلومات مراقبي االقتراع والفرز، ت

ع المحافظات،   ة من جمي ة والموثق ة والدقيق ات الوافي ع المعلوم ة جم ا أعاقت إمكاني ار إليه الصعوبات المش

راقبين    وجرى االعتماد في إعداد التقرير على المعلومات األآثر تكامًال ودقة، وال تي تضمنتها استمارات الم

ي  ية ه ات رئيس ر محافظ ي عش الع،  : ف ز،لحج، الض دة، تع ار،اب، الحدي ة، ذم ران، حج مة، عم العاص

ا من استمارات،              ، حضرموت ا جمع منه ا وحجم م وهي المحافظات التي شكلت من حيث عددها وتنوعه

  .عينات آافية ومناسبة لالعتماد عليها في إعداد التقرير النهائي

  

ة    ام بعملي ى القي رت، عل درش ايب ة فري ي مؤسس رآائه ف م ش اون ودع د حرص المرصد، وبتع ك فق ع ذل وم

د والتسجيل  دءًا بالقي ة، ب ة االنتخابي ة مراحل العملي ات لتشمل آاف ن المعلوم ق م ع والتحق تيفاء الجم م . اس وت

مبر    هري ديس الل ش اير ٢٠٠٦خ دين المت    ٢٠٠٧، ين احثين والراص ن الب ق م زول فري ى  ، ن ين إل خصص

ذآورة  تثناء العاصمة(المحافظات التسع الم تبيان خاصة  )باس تمارة اس ر اس ات عب دقيق المعلوم ع وت ، لجم
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رة  ( ة المباش ر المقابل ت عب ة،      )ملئ ة االنتخابي ات العملي ة بمجري ن ذوي العالق عة م ة واس تهدفت عين ، واس

اديين في آل محافظة     ات       . والناشطين المدنيين والسياسيين والناخبين الع م متطلب تيفاء أه ذلك اس د تسنى ب وق

ا   ات، أهمه ع البيان ن المصادر وأدوات جم دد م ى ع اًال عل د إجم ذي اعتم ر، ال ذا التقري ارير : إصدار ه التق

مية ذات         ة والرس ات الحزبي ف الجه ن مختل ادرة ع ات الص ريحات والبيان رات، التص دارات والنش واإلص

ات الخاصة التي شكلها         الصلة بالعملية االنتخابية وبإدارتها والر ة العملي ه غرف ا رصدته ووثقت قابة عليها، م

ام متواصلة     ة أي وال ثالث ا ط ي مارست عمله رز، والت راع والف ي االقت ات عمليت ع مجري دون  المرصد لتتب

ا رصده     ١٠، بالتنسيق المباشر مع منسقي المرصد في    ١٩/٩/٢٠٠٦انقطاع ابتداء من مساء  محافظات، م

دان ون المي ى  المراقب وا عل ذين توزع رز، وال راع والف ي االقت ع  ١٨١يون لعمليت ي تس ُا ف زًا انتخابي مرآ

داني المتخصص          ق البحث المي ه فري ا جمع ى العاصمة، م ات ومعلومات من       محافظات، إضافة إل من بيان

ع  ذها م ي نف ابالت الت يين ءنشطاخالل المق ئول سياس ومي ينومس ع  ين، ومتطوعين حك ات المجتم ي منظم ف

دن حالم ع      ين ي، ومرش ابالت م ذ مق م تنفي ث ت ة، حي ات المحلي ي االنتخاب حًا  ١٢ف حة مرش الس ومرش لمج

ديريات ومرشحة مرشحًا  ٢٦المحافظات، و  ة،    ومشارآة  مشارآًا   ٧٥و   ، لمجالس الم في اللجان االنتخابي

ة، شخصية اجتماع ١١ و في الرقابة على االنتخابات عن أطراف متعددة،ومشارآة مشارآًا  ٤١و  ية وحقوقي

د    ٦ت، و مسئوًال في مرافق حكومية بالمحافظا ٣٤ و مواطنًا عاديًا، ١٤ و من أعضاء السلطة القضائية، وق

  %.٢١بلغت نسبة النساء بين من أجريت معهم المقابالت حوالي 

احثين متخصصين ف              ل ب ة من قب ع أوراق خلفي داد أرب م إع ة، ت ات المجمع ى المعلومات والبيان ي واستنادًا إل

ذا   ة له ا الصياغة النهائي ي ارتكزت عليه ادة الت ر، وهي الم ا التقري ي يحتويه ة الت ية األربع اور األساس المح

  . التقرير

ي   أعتمد ا لتطوير           التقرير المنهج التحليل تفادة منه ة السياسية االس رة التي يمكن ألطراف العملي راز الخب إلب

   لالنتخاباتير البنية التشريعية والمؤسسية توصيات تتعلق بتطو إلىوخلص  ،االنتخابيةالعملية 

تقبل إجراء      ا يحقق في المس ات وبم ة تحقق ال    انتخاب ة    حرة ونزيه ائج وتعزز التعددي ة في النت ية  عدال السياس

   .واقعةوتجعل مبدأ التداول السلمي للسلطة حقيقة م في التحديث والتحول الديمقراطي والحزبية وتسل

  

  

  

  

  

  لتي جرت االنتخابات في ظلهالبيئة السياسية اا - ١
  

 لالنتخاباتمالمح الوضع السياسي السابق  -١:١
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ام      ن ع اني م د النصف الث ة         ٢٠٠٥جس داد والتهيئ ات اإلع ين بتكتيك د مع ى ح ة إل ية محكوم ة سياس حال

ا من      ٢٠٠٦لالنتخابات المقبلة في سبتمبر  ية، فيه ة السياس م، حيث شهدت هذه الفترة مواقف ألطراف العملي

ا       عوام ة، وم ة القادم ة االنتخابي ا بحسابات المعرآ ل المفاجأة والغموض والتوتر واالرتباك، ما يؤآد ارتباطه

  .يبشر بأن االنتخابات وبالذات الرئاسية ستكتسب أهمية ومميزات ال سابق لها

ات         ، ٢٠٠٥رئيس الجمهورية في يوليو أعلن  ه عدم ترشيح نفسه في االنتخاب ع، عزم ر متوق وعلى نحو غي

ية ا بتمبر لرئاس ي س ذها ف ع تنفي وض ٢٠٠٦المزم وجس والغم ن الت ة م ي بحال ع السياس بغ الوض ، ليص

واالرتباك استمرت فترة تقارب العام، وانعكست تداعياتها على مختلف األوساط السياسية في السلطة وفي       

ي ع        رئيس ف رار ال ية، حول مصداقية ق دمًا، بدرجة أساس ا محت ان الجدل خالله دم الترشيح المعارضة، وآ

  .مجددًا، وإمكانية ظهور شخصية سياسية معارضة بديله للمنافسة على منصب الرئاسة

ت  ك ألق ل ذل ي مقاب ية ف زاب المعارضة الرئيس ي    أح م ف ا األه ترك، ورقته اء المش ار اللق ي إط المنضوية ف

وفمبر   ي ن ة ف ات المقبل ة لالنتخاب د ٢٠٠٥مجرى التهيئ ا الموح ع اإلصالح مشرو"، وهي إعالن برنامجه

امل وطني الش ع أن ". السياسي وال الف وم ن القضايا  تح ر م ا حول الكثي ذه األطراف المعارضة وتوافقه ه

ي دخول أحزاب المشترك      المشترآة لم يكن حدثًا جديدًا، إال أن مضامين وشمولية البرنامج المعلن، آان يعن

أهيًال      مرحلة متميزة في توافقاتهم السياسية، تخطوا فيها خالفات وتعار ر ت ابقة، وأصبحوا أآث رة س ضات آثي

ات       اء االنتخاب ذات أثن اآم، وبال وآانت  .. لمزيد من التنسيق وتنظيم مواقفهم في مواجهة السلطة والحزب الح

ات   تكمال مقوم ة، واس لطات الدول توري لس ام الدس ال تطوير النظ ي مج ملها المشروع ف ي ش ات الت المطالب

د استفزت آث   ة           النظام البرلماني، ق ة اإلعالمي أجيج المواجه ى ت ا إل ام ودفعته ؤتمر الشعبي الع ادات الم رًا قي ي

تعرة أصالً ( ت مس ي آان د   ) الت ول مواعي ات وحل د االنتخاب راب موع ع اقت ترك، وم اء المش زاب اللق ع أح م

ة    ة االنتخابي ى للعملي ة األول تحقاقات القانوني ة    –االس داول االنتخابي ة الج جيل ومراجع د والتس ان ، آ–القي

ار          تثنى خي ة وتس ات القادم ي االنتخاب ارآة ف ى المش ها عل ى حرص د عل ت تؤآ ة ظل حًا أن المعارض واض

ى         ة عل ديالت هام ى أجراء تع  ةاإلداراالمقاطعة لالنتخابات في الوقت الذي لم تتراجع فيه عن إصرارها عل

ات  االنتخابية، لضمان حياديتها وشفافيتها، ولم تتخل عن اعتراضها على أداء وموا ا لالنتخاب . قف اللجنة العلي

ازل     ديم أي تن أما الحزب الحاآم بقدر ما أظهر استعدادًا لخوض حوارات مع المعارضة، بقدر ما تردد في تق

ى      م تصل إل مبكر إلجراء تعديالت جوهرية في قوام أإلدارة االنتخابية، األمر الذي أهدر وقتًا في حوارات ل

  .اعلة في الحياة السياسيةأي أتفاق جدي مبكر بين األطراف الف

  )المؤتمر الشعبي العام ( األداء السياسي للحزب الحاآم  - ١:٢

ة       ١٣في واقع األمر آان المؤتمر الشعبي العام قد تمكن خالل ما يقارب  ًا من ترسيخ سيطرته التدريجي عام

ر  على مفاصل سلطات الدولة المختلفة، بما فيها السلطة التشريعية، التي تعزز وضعه ب أغلبية مريحة فيها، إث

وبانفراط عرى تحالفاته خالل هذه الفترة مع حليفيه الفاعلين السابقين، الحزب االشتراآي . م٢٠٠٣انتخابات 

م،        و  اليمني دة الممسكة بنظام الحك وة السياسية الوحي التجمع اليمني لإلصالح، أصبح من الناحية الفعلية الق

درات        والقادرة على فرض توجهاتها على مجر ذه الق ل ه ا، ولكون مث يات الحياة السياسية وصياغة توازناته
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ي      ية الت ة والسياس اطر االقتصادية واالجتماعي ديات والمخ ن التح ر م راآم الكثي ل دون ت م تح لطات، ل والس

ؤتمر الشعبي      رد الم ضلت تواجه الدولة والمجتمع، في ظل اإلخفاقات الواضحة للبرامج والحكومات التي تف

ًا   ٢٠٠٦م، فإن االستحقاق االنتخابي الرئاسي والمحلي للعام ١٩٩٧كيلها منذ عام العام بتش ديًا هام م، شكل تح

و      ي يولي ة ف يس الجمهوري ر إعالن رئ ث اعتب ه، حي ر لمواجهت داد المبك دأ باإلع د ب عبي ق ؤتمر الش ان الم آ

اور       ٢٠٠٥ يًا للمن ًا رئيس رة أخرى، منطلق ة م ات السياسية التي راهن    م نيته عدم الترشيح لرئاسة الجمهوري

ذا       م به ات وه م أن خاضوا انتخاب المؤتمر الشعبي العام على اعتمادها في مواجهة منافسيه، الذين لم يسبق له

ى          ديل األنسب للمنافسة عل د الب د الخوض في تحدي القدر من التقارب، والذين أريد إلجماعهم أن يتصدع عن

  .آرسي الرئاسة

إن إ دة، ف ديرات عدي ًا لتق ي ووفق ه ف ع عن د التراج رار، بع ذا الق ات ه داعيات وتبع ؤتمر لت دارة الم

رئيس  (م، لم تنجح في تحقيق الهدف المراد بلوغه، فالمؤتمر وطوال عام تقريبًا ٢٤/٦/٢٠٠٦ فترة إصرار ال

رات            )على عدم الترشيح ديم تبري رئيس، وعن تق ا ال د مصداقية نواي ًا، وعاجزًا عن تأآي ائرًا مرتبك ، ضل ح

دول عن        منسجمة  رًا للع ه، وأخي رة تنحي ه وأنصاره لفك ومنطقية لقرار الرئيس أوًال، ثم للرفض القاطع لحزب

ة  ددًا للرئاس ح مج رار والترّش ززت    . الق رى، ع ور أخ ى أم ا عل رة اهتمامه زت دائ د ترآ ا المعارضة فق أم

د   تحالفها ومطالبتها بتصحيح البنية اإلدارية لالنتخابات وضمان حياديتها وشفافيتها، ولم تعلن مرشحها إال بع

  .إفصاح المؤتمر عن نواياه

ابة   حرصه علىالرئيس تأآيد كرار آان ت إرساء أسس التداول السلمي للسلطة وإفساح المجال أمام الدماء الش

ه،     ...للمشارآة، وتأآيده على أن الناس مّلت رئاسته  ة لحزب ر متوازن ة وغي الخ، قد تزامنت مع مواقف مرتبك

ويًال ذي ظل ط ادرة،   ال نظم للمب دروس والم التوظيف الم ي، ب لوك المؤسس ن الس در م ار ق اجزًا عن إظه  ع

  .والحفاظ على مسار أآثر انسجاما وقبوًال لتداعياتها

ادات                رئيس مع قي ة اختالف ال اء أزم ا إنه د من خالله ة، التي أري ة والشعبية الهام في إطار المحطة الحزبي

ه تثنائي ال: وأعضاء حزب ؤتمر االس ي الم د ف دائرة داخل  ٢١/٦/٢٠٠٦منعق وارات ال ت مضامين الح م، آان

ر تراجع    د بواسطتها تبري ي أري عبية الت وع الش د للجم ا الحش ا فيه ه، بم ة خارج ات المنظم ؤتمر والفعالي الم

ا    ارتباك الرئيس عن قراره، آانت جميعها تكشف عن  ل لنتائجه تثمار األمث  ،ملحوظ في إدارة األزمة، واالس

راره، إال أن    حيث لم يكن هناك من بد أمام الرئيس آما أتضح، وهو يجادل قيادات حزبه لتبرير عدوله عن ق

اد وأداة يستخدمونها لتحقيق مصالحهم      خ،  ... يتهمها مباشرًة بالفساد، ويعلن عن رفضه البقاء آمضلة للفس ال

رئيس، إال  آما لم يكن هناك من بد أمام منظمي المسيرات والمهرجانات الشعبية وجامعي توق يعات المبايعة لل

ودون تورع، ألساليب مكشوفة في تسخير موارد الدولة وأجهزتها وأعالمها لتحقيق ذلك الغرض،  يلجأواأن 

  .وهو ما دفع البعض لتوصيف ما يجري بالمسرحية المعدة سلفًا

إ ة، ف ة االنتخابي ة للحمل االت واالنتهاآات المرافق ًا للمالبسات واالنفع اال، وخالف ي إجم رز المحطات الت ن أب

ال              ى مواقف وردود أفع ا السيطرة عل د خالله ًا، وفق نجًا وارتباآ ر تش ؤتمر أآث ا األداء السياسي للم ظهر فيه

ترك       اء المش امين للق ين ه ت إعالن ي تل رات الت ي الفت وادره، ه ه وآ امج  : قيادات روع برن الن مش األول إع
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وفمبر     دًا        م، ٢٠٠٥اإلصالح السياسي والوطني الشامل في ن ن شمالن مرشحًا وحي اني إعالن فيصل ب والث

  .٢٠٠٦للرئاسة باسم اللقاء في يوليو 

ات الصحفية المنشورة      ؤتمر، والكتاب وقد ظهر ذلك االرتباك بوضوح عبر تصريحات القيادات األساسية للم

وطني الشام             اء المشترك لإلصالح السياسي ال ر مشروع اللق رات، حيث اعتب ك الفت ل على صحفه خالل تل

ديمقراطي "و" لهدم اليمن بأآمله"، و"لالنقالب على النظام آله: "مشروعًا ك   "إلسقاط المشروع ال ر ذل ، وغي

الرأي اآلخر، وبحق اآلخر في        ظهرت ضيقًا بالمعارضة ومشروعها   أمن األوصاف التي  ول ب ، وعدم القب

  .ارآة في إدارة الشئون العامةالتنظيم وفي التبني والترويج لمشروعه السياسي المستقل، وآذا حقه في المش

ذي        ن شمالن، ال ى ترشيح فيصل ب وهذا النزوع آان يمكن تلمسه أيضًا ضمن ردود فعل قيادات المؤتمر عل

اآم    ومسؤولياتال تتناسب مع العملية الديمقراطية والحق في التنافس نسبت له أوصاف  اره  حزب ح ، آاعتب

ام األحزاب التي رشحته با      م اته ى         مرشح مأجور، ث ة في السطو عل وطن، والرغب ى ال آمر عل إلرهاب والت

  .أموال الدولة واحتياجاتها، ووصفهم بالتتار القادمين لتدمير التنمية واألمن واالستقرار والوحدة، وغير ذلك

ة ال تنسجم مع              دعم مرشحه للرئاسة وبطريق ديني ل اوى والخطاب ال ًا باستدعائه للفت ؤتمر موفق ولم يكن الم

  .نامجية المعلنةطروحاته البر

وترة    و ونزيهةحرة  انتخاباتإلجراء  آمنةغير  ناخاتموجود  هآل هذا ترتب علي ذه المناخات المت في ظل ه

اهر  ي ج ؤتمر ف الح الحمل         الم ة لص ات الدول ى مؤسس ة عل ه المطلق تغالل هيمنت ى اس ه عل ار قدرات  ةأظه

حه لال ة لمرش ات الاالنتخابي ات ةيرئاسنتخاب حيه النتخاب ة،ال، ومرش الس المحلي ة مج تخدام الوظيف وظهر اس

از الحكومي       (حيث انتشرت قياداته  العامة بصورة جلية  ة في الجه ى المناصب اإلداري ولى أعل في  ) التي تت

ديم         اح المشروعات أو تق ة وافتت ة االنتخابي عموم محافظات البالد، ومارست مهمات مباشرة في إدارة الحمل

دي      ر المؤسسات التي ت ا عب ام أدوات رائجة         . رهاالوعود به ة واإلعالم الع ة العام ام والوظيف ال الع وظل الم

  .االستخدام ضمن الحمالت االنتخابية للمؤتمر

ة   د ثالث ن رص ات يمك اء االنتخاب ل وأثن ام قب عبي الع ؤتمر الش ز للم ي المتمي ى األداء السياس ارة إل لإلش

ؤ  (معهما  عدم إلغائه خيار الحوار مع المعارضة والوصول: مؤشرات، األول د تلك اق أظهر    ) ولو بع ى اتف إل

رًا        ذ بعض االلتزامات التي غيرت آثي في جوانب هامة فيه استعدادًا لتقديم تنازالت عديدة، وساعد على تنفي

ى أحزاب    : الثاني. من طبيعة التوازنات الحزبية ضمن لجان اإلدارة االنتخابية ة عل امتالآه وسائل تأثير فعال

ة األساسية             المعارضة المؤتلفة ضمن  د من الرموز القيادي ائل التي طالت العدي اء المشترك، وهي الوس اللق

ًا           ر المباشر أحيان ًا، أو غي ا الواضح أحيان ة انحيازه لألحزاب، والتي أعلنت في مراحل حرجة إلدارة الحمل

ؤتمر للرئاسة     ادات الشيخ     . أخرى، إلى جانب مرشح الم ذه القي رز ه ر، ال  / ومن أب د اهللا األحم د  / شيخ عب عب

د اهللا            د عب ن دغر، أحم د ب د عبي داني من حزب اإلصالح، أحم دي المجيد الزن ، وآخرون من الحزب    ألمجي

ري من خارج تحالف         ... أحمد الشامي من حزب الحق    / االشتراآي، والشيخ رحمن الجف د ال ى عب إضافة إل

  .عارضةتوظيف عالقاته مع البعث القومي إلرباك تحالف الم: الثالث. اللقاء المشترك
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ة  ة بالشخصية االعتباري ة واسعة من األحزاب المتمتع د طائف ددها العشرة(توج وق ع ر )يف ا تعتب ، وجميعه

ا الشعبي، مع     موالية بالمطلق أو حليفة مخلصة للمؤتمر الشعبي العام، اال أن صغرها جميعًا وضعف تأثيره

ؤتمر         ى مجرد شريك إسمي للم ا إل ا، حوله ه فقط في بعض المحط      غياب التأثير االنتخابي له ات يعول علي

اء           الموسمية أو األدوار الشكلية، ة في أثن ذه األحزاب ألداء أدوار معين ة به تثمار العالق ًا اس وقد أصبح مألوف

وان (لكن المؤتمر هذه المرة استطاع في سياق إدارته للتوازنات السياسية أن يحقق اختراقا ملفتًا . االنتخابات

اء المشترك   لجبهة ا) لم يكن خطيرًا حزب البعث العربي االشتراآي     –لمعارضة، حين دفع بأحد أحزاب اللق

ام  عبي الع ؤتمر الش ق لمرشح الم ه المطل هار دعم اء المشترك وإش ع اللق ة م ومي، إعالن القطيع م . الق ورغ

ومي   تراآي الق ي االش كله حزب البعث العرب ذي ش دود ال أثير المح ترك،  (الت اء المش ار اللق ي أط ده ف بتواج

ام   ر ع ي أواخ ه ف حابه من ة، وإعالن  )٢٠٠٥وبانس ة االنتخابي اب الحمل ى أعت ت االنسحاب عل ، إال أن توقي

ار          ؤتمر من إظه د مكن الم ام ولمرشحه للرئاسة، ق البعث القومي لموقف مؤيد بالمطلق للمؤتمر الشعبي الع

  .جةتميزه في اإلمساك بخيوط متعددة إلدارة الصراع مع معارضيه في اللحظات الحر

  األداء السياسي للمعارضة المؤتلفة في إطار اللقاء المشترك  -٣: ١

ة،        ٢٠٠٥في نوفمبر  ة المقبل ة االنتخابي ؤثرة في مجرى العملي ة الم ، آان اللقاء المشترك قد ألقى أولى أوراق

ذا الحدث               د جاء ه وطني الشامل، وق والمتمثلة في إعالن مشروع برنامجه الموحد لإلصالح السياسي وال

و  ذ يولي ة من دة والمرتبك ية الراآ واء السياس نعش األج يس ٢٠٠٥لي أة رئ اه مفاج وجس تج ي الت م، ولينه

ات      ة في انتخاب ر   . ٢٠٠٦الجمهورية، بعد تأآيده مرارًا عدم رغبته للترشيح لرئاسة الجمهوري ومع أن الكثي

ؤتمر       ة للم دة أو مفاجئ م تكن جدي ود ل رأي     مما تضمنه برنامج اإلصالح السياسي من بن ام، وال لل الشعبي الع

العام، إال أن هناك بعدان أساسيان للبرنامج أآسباه أهمية استثنائية، وجعال من إعالنه عالمة فارقة في مسار  

 :تطور اللقاء المشترك وعالقته بالسلطة

ة       : األول رز القضايا السياسية البرنامجي التي  (اآتمال الرؤية المنسجمة والموحدة ألطراف التحالف حول أب

ين أطراف     )راهن آثيرون على صعوبة التوافق حولها ارب التنظيمي ب ، وتوفر أرضية آافية للمزيد من التق

  .التحالف بهيئاتها العليا والدنيا

اني توري          : الث ي والدس الح السياس ال اإلص ي مج ا ف ع عليه ة مجم ب محوري ى مطال امج عل ز البرن ترآي

تثارة    ومحاربة الفساد، وفتحه الطريق أمام أفق جد ا في اس يد من التنافس الحزبي، حول قضايا يسهل توظيفه

ا               ى م اد، إضافة إل ردي األوضاع المعيشية وسوء اإلدارة وانتشار مظاهر الفس ة، في ظل ت المشاعر العام

تضمنه البرنامج من مطالبات لتطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة خاصة في جانب استكمال مقومات     

اني ام البرلم ة  النظ يس الجمهوري يص صالحيات رئ ة   . وتقل ل القوي ر ردة الفع ا أن تفس اد يمكنه ذه األبع وه

اء             ا تعزز للق امج من أجواء سياسية وم ه إعالن البرن ا خلق ى م للمؤتمر الشعبي تجاه البرنامج، واعتمادًا عل

داد للمشارآة    ات    المشترك من عوامل الثقة واالنسجام بين أطرافه، أخذت مواقفه في مجال اإلع في االنتخاب

ا           القادمة، تبدو أآثر إصرارًا  ة ، والتي تضمنت تقييم ات حرة ونزيه ه الخاصة لضمان انتخاب لغرض رؤيت

  : لإلختالالت الراهنة ، ومقترحات للمعالجة في الجوانب التالي
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  .إصالح اإلدارة االنتخابية  -

 .إصالح النظام االنتخابي  -

 .ضمان حيادية وسائل اإلعالم العامة  -

 .ن حيادية الوظيفة العامة والمال العام ضما -

 .الضمانات القضائئية  -

 .الضمانات السياسية  -

 .حياد القوات المسلحة واألمن  -

ددًا    ر تش دو أآث ه تب ذت مواقف ا أخ ا     آم ة العلي ع اللجن عبي وم ؤتمر الش ع الم وارات م الل الح ه خ ي مواقف ف

ل     غوطات عام رة لض ل المبك ي المراح وعه ف دم خض ات، وع ول     لالنتخاب د حل تخدمت عن ي اس ت الت الوق

  .المواعيد القانونية لتشكيل اللجان المعنية بقيد ومراجعة السجالت االنتخابية

ام              ؤتمر الشعبي الع ة ومع تواصل وتقطع جوالت الحوار مع الم ة االنتخابي ة للعملي وبتتابع المراحل الالحق

ه ة ألتحالفي ه الهيكلي رغم بنيت ات، وب ا لالنتخاب ة العلي ه واصل  واللجن ل لهيئات دماج التنظيمي الكام دم االن وع

  :اللقاء المشترك إظهار أداء يتصف بقدر آاف من التوازن والثقة، مكنه من تحقيق اآلتي

ؤتمر في      • ين الم ه وب م، وشكلت  ١٨/٦/٢٠٠٦انتزاع بعض المطالب التي اشتملها االتفاق الموقع بين

  .بموجبها اللجان االنتخابية

ة       -مناسب للمنافسة على منصب الرئاسة  اختيار وإعالن مرشح  • ن شمالن، وإدارة حمل هو فيصل ب

ؤتمر     ا الم انتخابية رئاسية موفقة بالنظر لحجم الصعوبات التي برزت، وحالة االنفعال التي واجه به

 .هذا االختيار

ائ ١٨/٦امتصاص المواقف المتشنجة، وعدم التهور بردات أفعال تجاه عدم التقيد باتفاق  • ج ، وتجاه نت

ه      ديت من قبل االنتخابات الرئاسية والمحلية، واالعتراف بها رغم االنتهاآات والمآخذ الكثيرة التي أب

 .على مسار العملية االنتخابية

 :أما جوانب الضعف التي شابت أداء اللقاء المشترك فيمكن إيجازها باالتي

ؤ   • ن الم ازالت م زاع تن اورات الضغط النت تخدام من ي اس زه عن الصمود ف ام، عج عبي الع تمر الش

 .١٨/٦/٢٠٠٦وبالذات انتزاع ضمانات حقيقية لتنفيذ بنود اتفاق 

ة       • اب حمل ى حس ية وعل ة الرئاس ترك، إلدارة الحمل يق المش ي التنس ه ف وده واهتمامات تنزاف جه اس

ك بوضوح في             نعكس ذل يقًا، لي دًا وتنس ل توح اء المشترك أق ا اللق االنتخابات المحلية، التي ظهر فيه

  .المتواضعة التي جنتها أحزابه ضمن المجالس المحلية للكثير من المحافظات النتائج

أخر           • امهم المت ابي، واهتم م االنتخ ع اله ترك م زاب المش ة أح مي، لغالبي اطي الموس تمرار التع اس

اخبيهم          ة المرشحين وتواصلهم مع ن اء وتهيئ بمتطلباته السياسية والتنظيمية، وبالذات في مجال انتق

در آاف      وبيئتهم االج ى ق ا المرشحون عل تماعية المحيطة، فال زالت الحاالت نادرة التي يحصل فيه
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دًا        ة وبعي رًا وفق أسس مهني ا مبك من اإلعداد والتأهيل لخوض حمالت انتخابية، يجري التحضير له

 .عن االرتجال والعشوائية

ن ا  • ى م ة أعل ق درج ترك لتحقي ذلها المش ي ب رة والمتواصلة الت ود المبك م الجه وازن رغ ل المت لتمثي

ضمن قوام اللجان االنتخابية، فإن ما حصل عليه من نسب التمثيل األعلى من ذي قبل في اللجان، لم 

دنيا من  دود ال د بعضهم الح ذين أفتق ه، ال ار ممثلي ا لسوء اختي ك إم ل، وذل ى النحو األمث تثمر عل تس

األحزاب التي     لدرجة أن جزءًا منهم ال تربطهم أي صلة ح(معيار الكفاءة والخبرة  ة أو سياسية ب زبي

في أحزابهم وال من    ، أو ألن التدريب المطلوب والكافي على المهام الموآلة لهؤالء، لم يتم ال)مثلها

 .قبل الجهات المختصة في اللجان االنتخابية

دوبي   • ن من ة م داد المطلوب أمين األع ي ت ًا ف زًا ملحوظ اء المشترك عج د من أحزاب اللق ر العدي أظه

راقبين حزبيين        المرشح ين م ا أن الحق في تعي رز، آم ين قرب الصناديق أثناء مرحلة االقتراع والف

دربين  ، محدودة وفي محافظات ودوائر قليلةيوم االقتراع، لم يستثمر إال بأعداد  وآان الغالبية غير م

 . على الرقابة 

 

 الحوار السابق والمرافق للعملية االنتخابية -٤: ١

ا           ظل الحوار من الناح ات فيم بيل لحل الخالف يين، آس اء السياس ة الفرق ل آاف ه من قب ية المبدئية أمرًا مسلمًا ب

 .بينهم، ولكن تفعيل هذه الوسيلة لم يتحقق ويؤتي بعض ثماره إال في أوقات محدودة ومنعطفات حرجة

ة  ة االنتخابي ة لألنظم ة الدولي ب آالمؤسس ين بعض الشرآاء األجان اون ب ات التع ان لعالق د آ م IFES وق ، ث

ا المباشر     NDIالمعهد الوطني الديمقراطي  ية، دوره الحقًا، وبين اللجنة العليا لالنتخابات واألحزاب السياس

م     ة رق ات العام في ظهور الحوارات المبكرة بين آافة هذه األطراف حول التعديالت المحتملة لقانون االنتخاب

نة  ١٣ ًا للت    ٢٠٠١لس ع الحق تمرارها المتقط ي اس م ف ات     ، ث وض انتخاب ة لخ مانات المطلوب ي الض داول ف

ؤتمر الحاآم           . م الرئاسية والمحلية٢٠٠٦ ين حزب الم ات والمواجهات ب وتيرة الخالف تداد ل ولكن مع آل اش

ام       ر ع ذ أواخ ترك من اء المش زاب اللق ة        ٢٠٠٥وأح من لعب ي ض ون رئيس ى مك ول إل وار يتح ان الح ، آ

د آل منعطف           المناورات السياسية االنتخابية، فتستثنى ف نفس وتستدعى عن د آل مت االت التوافق عن ه احتم ي

  .صعب

از      ا استمر انحي ات إذا م وبعد مقاطعة اللقاء المشترك لعملية قيد وتسجيل الناخبين، وتهديده بمقاطعة االنتخاب

ة تسجيل المرشحين،           راب اآلجال الحرجة لمرحل ؤتمر الشعبي، ومع اقت اللجنة العليا لالنتخابات لصالح الم

ع في          ذي وق ام، ال ادئ اله اق المب ى اتف دئيًا    ١٨/٦/٢٠٠٦تمكن الطرفان من الوصول إل وًال مب م، وتضمن قب

ي اللجان  ه ف ل أحزاب بة تمثي ادة نس ات، وزي ا لالنتخاب ة العلي ى اللجن اء المشترك إل بإضافة عضوين من اللق

ى    ات إل ى إلدارة االنتخاب ص الس     %٤٦األدن ترك لفح انوني مش ق ق كيل فري ة   ، وتش ابي وإحال جل االنتخ
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ائل اإلعالم الرسمي          ة وس اذ إجراءات لضمان حيادي ى اتخ المخالفات إلى القضاء، إضافة إلى بنود تؤآد عل

  )١(.والوظيفة العامة والمال العام والقوات المسلحة واألمن، وغيرها

ديم      ي لتق تعداد فعل ادة، واس ة     وألن تنفيذ تلك البنود آان مرهون بتوافر إرادة سياسية ج ازالت ليست بالهين تن

م يظهر     ًا، ول على الحزب الحاآم، ولكون المدى الزمني المتبقي لفحص السجل االنتخابي وتنقيته لم يكن آافي

ل      ادة نسب تمثي ى زي اق اقتصر فقط عل ود االتف ذه من بن ا تيسر تنفي إن م وري، ف تثماره الف ى اس حرصًا عل

ة آا   ات           أحزاب اللقاء المشترك في اللجان االنتخابي ك مخالف ود، ليترتب عن ذل ة البن ذ بقي ذر تنفي ا تع ة، بينم ف

  .آثيرة أثرت على درجة نزاهة وحيادية وشفافية وعدالة نتائج االنتخابات

  

  التزام األحزاب والقوى السياسية بتفعيل المشارآة السياسية للنساء -٥: ١

رأة في المجالس      ل الم ات،    لم تتحسن حالة التراجع الملحوظ في مستوى تمثي ة، ولجان ادارة االنتخاب المنتخب

ات     د جاءت مؤشرات انتخاب ا    ٢٠٠٣فق ة وقبله رأة هو ظاهرة     ٢٠٠١النيابي د أن إقصاء الم ة، لتؤآ م المحلي

اواة              رأة في المس ا مع حق الم دني مستوى مصداقية األحزاب السياسية في تعامله تفرض نفسها، وتعكس ت

ئون ال   ي إدارة الش ارآة ف يم والمش ي التنظ ةوف ي   . عام ة الصريحة ف تورية والقانوني رغم النصوص الدس فب

ا         )٢(تأآيدها على أحقية المرأة في التمتع بتلك الحقوق رأة لحقوقه م يظهر التحسن في مستوى ممارسة الم ، ل

دين    الي المقي ضمن العملية االنتخابية اال في مجال اشتراآها في سجل الناخبين، حيث تزايدت نسبتها من إجم

، بينما تراجعت خالل نفس الفترة نسبة مشارآتها آمرشحة    ٢٠٠٣عام % ٤٢إلى  ١٩٩٣ام ع% ١٧.٨من 

ى  % ٠.٧فقط، وآعضوة في المجلس من  % ٠.٨إلى % ١.٣لعضوية مجلس النواب من  ا  . فقط % ٠.٣إل أم

د أن    ات، بع تواجدت  في مجال مشارآتها في إدارة االنتخابات فقد ُألغي تمثيل المرأة في اللجنة العليا لالنتخاب

رأتين      ١٧امرأة ضمن قوامها األول المكون من  د تواجد ام عضوًا، آما ُألغي تمثيلها في اللجان اإلشرافية بع

  )١٠-٩،  ٦-٤أنظر التفاصيل في الملحقات (.عضوًا في أول تشكيل لهذه اللجان ٥٤بين 

  
 في الحزبي، االنتماء حسب والمديريات، ظاتللمحاف المحلية للمجالس الترشيح من والمنسحبات المرشحات أعداد) 1( رقم جدول

 .2006 انتخابات
 %نسبة المستقالت إجمالي مستقالت حزبيات الترشح

 %60.6 208 126 82 المتقدمات بطلبات الترشيح
 %89.6 48 43 5 المنسحبات من الترشيح

 %51.9 160 83 77 )المنافسات فعًال(المتبقيات للترشيح 
 %50 26 13 13 ظاتالمرشحات لمجالس المحاف

 %52.2 134 70 64 المرشحات لمجالس المديريات
- 10 للمرأة العالمي اليوم باحتفالية الخاصة العمل أوراق باألرقام، للمرأة السياسية المشارآة الوهاب، عبد إلهام/ أ: المصدر

 98 -95 ص. ص ،2007/مارس11
اه حق      زام السياسي تج ات       هذا التراجع المخيف في مستوى االلت ادات ومطالب د ووجه بانتق ان ق رأة، آ وق الم

ة        ة خالل األعوام الالحق ائية والحقوقي ل المنظمات النس ات     . واسعة من قب ابقة النتخاب ا الس وخالل مؤتمراته
                                                 

  )١٣(  لإلطالع على تفاصيل االتفاق أنظر الملحق رقم   ١
ى أن  ) ٧(تنص المادة  ٢ ي      " من قانون االنتخابات العامة واالستفتاء، عل اذ اإلجراءات الت ا باتخ ة العلي وم اللجن ا       تق ى ممارسة حقوقه رأة عل تشجع الم

ار المراآز  االنتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين ، والتثبت من شخصياتهن عند االقتراع وذلك في إط 
 ".االنتخابية المحددة في نطاق آل دائرة من الدوائر االنتخابية
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ة،        ٢٠٠٦ ا القيادي رأة ضمن هيئاته م أظهرت أحزاب عديدة درجات متفاوتة من التفاعل لتوسيع مشارآة الم

داد ونسب   ًال أع دت فع ي      فتزاي تراآي اليمن زب االش ن الح ل م ة لك ات القيادي ى الهيئ ي أعل رأة ف ل الم تمثي

ا    . والمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني لإلصالح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري  بعض منه دى ال وأب

ا          ة، آم وائم مرشحيه للمجالس المنتخب ه، وضمن ق طالب  قبوًال مبدئيًا بالتقيد بنسب تمثيل للمرأة ضمن هيئات

  . ءات تدعم ترشيح النساء للمجالسالبعض بميثاق شرف تلتزم بموجبه األحزاب بإجرا

20
01

20
06

20
01

20
06

الفائزاتالمترشحات

108134
3530

1226

38

120
160

3838

. ٢٠٠٦،  ٢٠٠١مقارنة بين عدد النساء المترشحات والفائزات في االنتخابات المحلية عامي ) 1( شكل رقم 

المجالس المحلية للمديريات المجالس المحلية للمحافظات المحافظات+ المجالس المحلية للمديريات 

  
رأة،     ٢٠٠٦مع اقتراب موعد انتخابات  ة للم م تزايدت وتنوعت الفعاليات الداعمة لتوسيع المشارآة االنتخابي

اره المباشرة     ولتنسيق جهود نساء األحزاب الفاعلة وتدريبها لخوض حم ه آث الت انتخابية، لكن ذلك لم تكن ل

رأة     ة للم ارآة االنتخابي ز المش يع وتعزي ي توس ة ف زاب     . والملموس م األح ات أه ي ممارس ي ف دم الفعل فالتق

د         م يتحقق بع ، السياسية وفي درجة مصداقيتها وأهليتها إلنجاز مشارآة أوسع للنساء في مختلف المجالس ل

  :الي لهذه األحزابوذلك ما يعكسة الوضع الت

ًا لمقومات   المؤتمر الشعبي العام ، بأغلبيته البرلمانية المريحة وبإمكانياته وتأثيراته هو أآثر األحزاب امتالآ

ل   بًا لتمثي ديالت تشريعية تفرض نس ه لتع ر تبني ا عب رأة، إم ارآة الم يع مش دم لتوس از متق ى أنج الوصول إل

زام   ؤثرات          المرأة وتلزم األحزاب بها، أو عبر إل ر من العضوات الم داد أآب دنيا بترشيح إع ا وال ه العلي هيئات

وتكثيف الدعم الالزم لضمان نجاحهن أو غير ذلك، ومع هذا فإن مواقفه ظلت خاضعة بشكل ملحوظ إلرادة   

د      اح عن تحالة النج ة باس رأة، أو المتحجج ارآة الم يع مش دأ توس ة المعارضة لمب وى التقليدي وضغوطات الق

  .لمنافسة الرجالترشيح امرأة 

أثير والحشد االنتخابي           التجمع اليمني لإلصالح ى الت درة عل ًا وق ر أحزاب المعارضة تنظيم وهو أآبر وأآث

ه      ًا في موقف والسياسي، بما في ذلك آسب أصوات النساء أو الترويج النتخابهن، ال يزال أآثر األحزاب تخلف

رأة يرفضه      تجاه حق المرأة في شغل المناصب السياسية، التي تؤه دور للم ذا ال ة، فه لها لممارسة دور الوالي

رأة في          ر، بتوسيع مشارآة الم ؤتمره األخي ه في م عدد من قادته وشيوخه المؤثرين، لذلك، فالتقدم الذي حقق

ى عضوية            تعداده لترشيح النساء للمنافسة عل ه واس هيئاته العليا، لم يترافق بإقرار واضح من الحزب بقبول

ة أو المحلية، وذلك أمر سيظل يلقي بظالل سلبية مؤثرة آثيرًا على حماس األحزاب المنافسة   المجالس النيابي

 .لتقديم أعداد متزايدة من المرشحات النساء
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42.20% 57.80%

9.50% 90.50%

6.60%
93.40%

0.00%
100%
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المصدر: تم تكوين الشكل اعتمادًا على البيانات الصادرة عن اللجنة العليا 
لالنتخابات.

المسجلين في سجالت قيد الناخبين

أعضاء اللجان اإلشرافية في مرحلة القيد والتسجيل

أعضاء اللجان األساسية في مرحلة القيد والتسجيل

أعضاء اللجان اإلشرافية في مرحلة الترشيح وما بعدها

أعضاء اللجان األصلية في مرحلة الترشيح وما بعدها

شكل رقم ( ) التوزيع النسبي للمسجلين في سجالت الناخبين ولجان إدارة االنتخابات، في االنتخابات الرئاسية والمحلية لعام 
٢٠٠٦، حسب النوع.

نساء %  رجال % 

أم

دأ المشارآة           ا أحزاب اليسار ديًا لمب ود والمنحازة تقلي ة دون قي ا الداعم ة، فمواقفه ا األحزاب القومي ا فيه  ، بم

ذا المجال       ي في ه ز عمل ار تمي اء والضعف التنظيمي      . السياسية للمرأة، لم تعد تكفيها إلظه ة االنكف ففي حال

ا السياسي واالنتخابي لحشد                رة تأثيره يس فقط عن توسيع دائ ا، أضحت عاجزة، ل والسياسي التي تمر به

ادرة     أصوات آافية إلنجاح النساء، وإنما أيضا عاجزة عن تعبئة أعداد آافية من  ة النسوية الق وادر الحزبي الك

ة من المرشحات           داد المطلوب ة األع ى تغطي ادرة عل م الق ا أوًال، ث على إبراز تواجد مؤثر للنساء داخل هيئاته

  .باسمها في مزيد من الدوائر االنتخابية
  2006 انتخابات في لها ترشحن التي المجالس نوع بحسب المحلية للمجالس المرشحات وعدد السياسي االنتماء يوضح)  2( رقم جدول

من إجمالي %  المجموع  حات لمجالس المديرياتمرش  مرشحات لمجالس المحافظات السياسيالحزب أو التنظيم 
  المرشحات

 %25.6 41 34 7 المؤتمر الشعبي العام
 %7.5 12 9 3 الحزب االشتراآي اليمني

 %3.8 6 5 1 الوحدوي الشعبي الناصري
 %4.4 7 6 1 حزب الخضر

 %0.6 1 1 ـــ رابطة أبناء اليمن
 %2.5 4 4 ـــ الجبهة الوطنية

 %1.3 2 2 ـــ الناصري الديمقراطي
 %0.6 1 1 ـــ التصحيح الناصري
 %1.9 3 2 1 التحرير الشعبي

 %51.9 83 70 13 المستقالت
 100 160 134 26 اإلجمالي
  .101،102 صـــ سابق، مصدر باألرقام، رأةللم السياسية المشارآة الوهاب، عبد إلهام/ أ: المصدر

  

دًا من                داد ضئيلة ج ديم أع ى تق اع عن ترشيح النساء، أو عل ى االمتن أثير السلبي لألحزاب عل لم يقتصر الت

ى            تقالت عل حات المس راه المرش ة إلآ ائل مختلف غوط بوس ة ض ى ممارس ك إل اوز ذل ل تج حات، ب المرش

الء المستقالت، اضطررن للترشيح بهذه الصفة إثر امتناع أحزابهن  االنسحاب، علمًا بأن أعداد آثيرة من هؤ

ا لمرشحات مستقالت آن          (السياسية عن دعمهن للترشيح    ذا الخصوص جميعه والحاالت التي رصدت به

ام    ؤتمر الشعبي الع ات           ). عضوات في الم رأة في انتخاب ذا، جاءت مؤشرات مشارآة الم في ظل وضع آه
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ي أف ٢٠٠٦ ة الت ريس الحال ات لتك ا انتخاب ي   ٢٠٠٣رزته ارآة ف توى المش ي مس دًا ف يط ج ن بس ع تحس م، م

و تحسن عددي متواضع أيضًا في      ) على مستوى اللجان اإلشرافية واألساسية واألصلية (اإلدارة االنتخابية 

  .المحلية ٢٠٠١أعداد المرشحات عند مقارنتها بمثيالتها في انتخابات 

  
  .م٢٠٠٦للفائزات لعضوية مجالس المحافظات والمديريات في انتخابات يوضح االنتماء السياسي  )٣(رقم  جدول

 الفائزات بعضوية مجالس  التنظيم السياسي
  المحافظات

الفائزات بعضوية 
  مجالس المديريات

 من إجمالي الفائزات%  المجموع

المؤتمر الشعبي 
 %٨٩.٥ ٣٤ ٢٧ ٧ العام

الحزب االشتراآي 
 %٢.٦ ١ ١ ٠ اليمني

 %٧.٩ ٣ ٢ ١ المستقالت
 ١٠٠ ٣٨ ٣٠ ٨ اإلجمالي
  ١٠١،١٠٢الهام عبد الوهاب، المشارآة السياسية للمرأة باألرقام، مصدر سابق، صــــ / أ: المصدر

   

ام    ١٢٠من الواضح أن الزيادة اإلجمالية المتواضعة في أعداد المرشحات من    ى   ٢٠٠١مرشحة ع  ١٦٠إل

ادة عدد الف      ٢٠٠٦مرشحة عام  ى زي م تساعد عل ًا في        م، ل دد ظل مراوح ذا الع ائزات لعضوية المجالس، فه

ى         ٣٨مكانه  ى إل م تصل حت ا يشكل نسبة ل ائزين بعضوية المجالس      % ١عضوة فقط، أي م الي الف من إجم

  .)١(عضوًا) ٧١٨٩(المحلية، الذين بلغ عددهم اإلجمالي

  

                                                 
  ). ١٠( م انظر التفاصيل في المحلق رق  ١
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 والمؤسسية والقضائية التشريعيةلبيئة ا -٢
  

ة األخرى، والمنظمات         على الرغم من أهمية الرقابة عل ل األحزاب والمنظمات المدني ات، من قب ى االنتخاب

الدولية، وأهمية تقاريرها، التي تنصب غالبًا حول مدى التزام اإلدارة االنتخابية باإلجراءات القانونية للعملية 

م    إن الحك ة، ف ة بوقائع      االنتخابي ة االنتخابي ات العملي ه لمجري ه وتلمس ة قرب ة، نتيج ر دق ة  األآث ا المتنوع ه

لة، ب،   والمتواص م الناخ و حك ة،     أو المشه ة، اإلداري ة االنتخابي ات العملي ات مكون ي فعالي ر ف ارك المباش

ا   ع             فهؤالء  . السياسية أو غيره ا المسوه مباشرة من مستوى التمت ة لم ديرات واقعي ديم تق ى تق در عل م األق ه

ذلك  أو نزاهة أو عدالة االنتخاباتبحرية أضرت  وانتهاآاتبالحرية في ممارسة االنتخاب أو من معوقات  ، ل

اخب        ة من منظور الن ة االنتخابي ل العملي ة      فإن هذا الفصل يحل ات العملي ين والمشارآين المباشرين في مجري

أمانة العاصمة، تعز، حضرموت، حجة،   : محافظات ، هي ١٠في  هؤالءراء حيث تم استطالع آ، االنتخابية

  . حج، ذمار، لعمران، الضالع، إب، الحديدة

  : التشريعات االنتخابية  -١: ٢

ام   انون   ١٩٩٢دشنت الجمهورية اليمنية تشريعاتها االنتخابية في ظل التعددية الحزبية ع  ، حيث أصدرت الق

ات  بشأن 1992 لسنة ) 41( رقم م       االنتخاب انون رق ذي عدل بالق ة، وال تبدل   ١٩٩٢لسنة  )  ٤٢(العام م اس ، ث

م  بال انون رق نة ) ٢٧( ق ة  ١٩٩٦لس ات العام أن االنتخاب م    بش انون رق دل بالق م ع نة )  ٢٧( ، ث ، ١٩٩٩لس

م         ١٩٩٩لعام )  ٤١( وبالقانون رقم  انون رق ديالت بالق وانين والتع ذه الق ع ه تبدلت جمي م اس لسنة  )  ١٣( ، ث

على الرغم من ذلك فإن جوهر النظام االنتخابي   . ٢٠٠١

ام   يمن نظ ى ال ث تتبن ر، حي م يتغي يمن ل ه ال ذي تبنت  ال

ردي  اب الف ة األصوات االنتخ وز بأآثري هد والف د ش ، وق

ادات واسعة من      هذا النظام خالل السنوات الماضية، انتق

ة،    ات الدولي ية، والمنظم ات السياس زاب والتنظيم األح

ي       اعي الت ول االجتم داف التح ه أله دم مالءمت بب ع بس

ز   دمها تعزي ي مق ا، وف ى تحقيقه يمن إل عى ال ة  تس التعددي

ة  ع    الو الحزبي راك جمي اء، إش ية للنس ارآة السياس مش

ة السياسية    ائج   القوى السياسية واالجتماعية في العملي ة النت ة،      وعدال ات المواطن ط وعالق يم ورواب ز ق ، تعزي

ن  ًا ع ة   عوض ة التقليدي زز البني ام يع ذا النظ ية    و أن ه ة الشخص واالة والتبعي ات الم ة وعالق ات القراب عالق

  . واالستزالم

ب   اءت أراء أغل انون          ج ر ق ة بتغيي ات، ومطالب ذه التوجه ع ه ة م تجوابهم متطابق م اس ذين ت واطنين ال الم

اب    د أج بية، فق ة النس اب بالقائم ام االنتخ ى نظ ات، يتبن د لالنتخاب انون جدي تم إصدار ق ث ي ات، بحي  االنتخاب

د       % 56 ى تع اج إل ة تحت ة الحالي ة اليمني ا أجاب  من المبحوثين بأنهم يعتقدون أن التشريعات االنتخابي  يل، بينم

ع  % 36 ديل، وأمتن ى تع اج إل ا ال تحت نهم بأنه ا   % 8 م ب به ي طال ديالت الت ة التع ي مقدم ة، وف ن اإلجاب ع

ال أعرفالنعم 

56%

36%

8%

هل تعتقد أن التشريعات : " التوزيع النسبي إلجابة المبحوثين على سؤال)  3(شكل رقم 
.االنتخابية السارية بحاجة إلى تغيير ؟
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أن يتضمن      البوا ب ك ط المؤيدون لتعديل قانون االنتخابات، تبني نظام االنتخاب بالقائمة النسبية، فضًال عن ذل

ا     رأة،   القانون الجديد لالنتخابات نصوصًا تضمن توسيع المش ي   رآة السياسية للم د الفعل ل التقي ة  ب وتكف حيادي

ة،        ة اإلجراءات االنتخابي فافية ونزاه ات، وش ا لالنتخاب السلطة التنفيذية والجهاز اإلداري للدولة واللجنة العلي

  .وحق المواطنين في انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات

 

  احترام القانون والتقيد بأحكامه  -٢:٢

و    بغض النظر عن  انين السارية مع   مدى تطابق الق

ة بحق اإلنسان      ة المتعلق التشريعات والمعايير الدولي

ات      ايير االنتخاب ية، ومع الحرة  في المشارآة السياس

ة  و درة الدول دى ق إن م فافة، ف ة والش ة والعادل النزيه

ة      درة الدول ى ق رًا عل على فرض القانون، يمثل مؤش

ة،     ز التحوالت االجتماعي على الوفاء بدورها في حف

ل    وتكري ا، ويمث ة، وتعزيزه س التجربة الديموقراطي

انون،    ام الق واطنين بأحك زام الم توى الت ة ومس درج

ة  ى المواطن رًا عل اوية ومؤش ام  المتس ات النظ د شروط ومتطلب دورها، تشكل أح ي ب ئولة، الت ة والمس الفاعل

  .الديموقراطي الحديث

دون % ٥٦أجاب  م ال يعتق وثين أنه ن المبح م

ات تمت  أن االنتخاب رم ب ة محيطة تحت ي بيئ ف

ي      امي األساس اره الح انون، باعتب د بالق وتتقي

ويت،  ي التص ه ف واطن وحريت ن الم ألم

د       ة لحسم المنازعات التي ق وباعتباره مرجعي

في حين أجاب    . تنشأ عن ممارسة االنتخابات

 نظام اعتمادها جانب إلى الجديدة االنتخابية التشريعات يتضمنها أن ضرورة على المبحوثون أآد التي القضايا) 1( رقم إطار

 .النسبية بالقائمة االنتخاب

  .وإلزامية ووضوح موضوعية أآثر معايير وفق االنتخابية الدوائر تقسيم إعادة تضمن تعديالت

 . آافة االنتخابات إدارة لجان في اتمثيله وزيادة المنتخبة، المجالس في المرأة مشارآة زيادة تكفل تشريعية تعديالت

 .االنتخابات أثناء بالحياد والعسكرية األمنية األجهزة التزام تضمن تشريعية نصوص

 .لالنتخابات العليا للجنة حقيقية حيادية تكفل تشريعية ببدائل تعديالت

 .واإلعالم العام والمال العامة للوظيفة حقيقي حياد إرساء تكفل تشريعات

 .المديريات عموم ومدراء المحافظين بانتخاب وملزمة واضحة نصوص

 .االقتراع آروت على بالتوقيع المراآز لجان تلزم نصوص

 .االنتخابي للسجل والعلني الدوري والتصحيح القيد بإجراء واإللزام التشديد تضمن تشريعية نصوص

نعم
٤٠%

ال
٥٦%

ال أعرف
٤%

هل تعتقد : " التوزيع النسبي إلجابة المبحوثين على سؤال) 4( شكل رقم 
.أن االنتخابات تمت في ظل بيئة قائمة على احترام القانون
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قدرة األحزاب على تعبئة المواطنين

قدرة األحزاب على إدارة الحمالت االنتخابية

تقييم المبحوثين لقدرات األحزاب المشارآة في االنتخابات الرئاسية والمحلية) 5( شكل رقم 

جيدة مقبولة ضعيفة
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ع  % ٤٠ ك، وأمتن دون ذل أنهم يعتق ة% ٤ب ن اإلجاب ي دفعت  . ع باب الت ملت األس وثي% ٥٦وش ن المبح ن م

ين المحافظات   تمثلتنوعًا من الممارسات والوقائع،  ٢٢لإلجابة بال،  ي    أآثرها تكرارًا وانتشارًا ب ا يل : في م

ات   اد مؤسس دم حي زبيين          ع ين الح د المعارض ف ض د والعن ة التهدي كرية، ممارس ة والعس ة المدني الدول

ة   وأنصارهم، شراء أصوات الناخبين، عدم التقيد بالنصوص القانونية الصريح ات والحامي ة المنظمة لالنتخاب

ى     اخبين عل ار الن حيه، إجب دعم مرش وذ أعضائه ل ة ولنف ات الدول اآم إلمكاني تغالل الحزب الح وق، اس للحق

  .التصويت العلني، قلة وعي الناخبين

ية    % ٥٥أجاب   د ممارسة أنشطتها السياس انون عن ًا بالق ًا آافي م تظهر التزام أن األحزاب ل من المبحوثين ب

ر واالن ي حين أعتب ة، ف ع % ٤١تخابي ًا، وأمتن ا أظهرت التزام نهم إنه ة% ٤م ى طلب . عن اإلجاب وردًا عل

ر     انون، اعتب دًا بالق ا        % ٧٩تحديد األحزاب األآثر تقي انون، بينم دًا بالق ر تقي أن أحزاب المعارضة هي األآث

  .أن المؤتمر الشعبي العام هو األآثر تقيدًا% ٢١اعتبر 

ات أو شخصيات محددة       من المبحو% ٤٥أجاب  ة أو أقلي ثين بأنهم يعتقدون بوجود أحزاب أو تجمعات معين

ة، في حين     رى واجهت عوائق تعسفية حرمتها من ممارسة حقوقها االنتخابي خالف  من المبحوثين   % ٥٣ ي

ة % ٢ذلك، وأمتنع  د ب         .عن اإلجاب انون، وعدم التقي رام الق م مظاهر عدم احت ل أه ه، التي أشار    وتتمث أحكام

وإ ا المبحوث يليه ا يل ي م ددين  :ن ف ان مرشحين مح تقلين(حرم زبيين ومس دهم أو ) ح يح، أو تهدي ن الترش م

ع  ) وصل بعضها للمئات(االعتداء عليهم، حرمان ناخبين بمجاميع متفاوتة  من المشارآة في االنتخابات، ومن

راد    إجراء االنتخابات في مراآز بأآملها، ممارسة ترهيب وترغيب  ر من أف راد    لكثي الجماعات المهمشة وأف

، التصويت نيابة عن النساء بتوجيهات من   الحزب الحاآمإلرغامهم على التصويت لصالح  القوات المسلحة،

  .مشائخ ونافذين

  

  

  

   مة البنية المؤسسية الحزبية لمتطلبات النظام السياسي الديموقراطيمالء  -٣: ٢

ادرة وفاعلة فقط، بل يتطلب أيضًا وجود أحزاب سياسية   ال يقوم النظام السياسي الديموقراطي على حكومة ق

ًا لقواعد      ة وفق ات االنتخابي ذات بنى مؤسسية مالئمة للتجربة الديموقراطية، وقادرة على المشارآة في العملي

ة  ائج الدراسة الميداني ين نت ام، وتب كٍل ع ة بش ة الديموقراطي كٍل خاص، والعملي ة بش ات االنتخابي إدارة العملي

ات      تباين  ات المشارآة في انتخاب اء بمتطلب تقييم المبحوثين لمدى آفاءة التنظيمات الحزبية وقدرتها على الوف

ار       ث أش واطنين، حي ي للم راك حقيق ى إش ة عل فافة، قائم ة وش رة ونزيه درة  % ٤٠ح وثين أن ق ن المبح م

ل  األحزاب على التأثير في الوسط االجتماعي وإقناع الناس بدعم برامجها آانت جيدة،  رون  % 37 في مقاب ي

ة     .يرون أنها آانت ضعيفة% ٢٣أنها آانت مقبولة، و  ة ومؤهل وادر آافي وحول قدرة األحزاب على إعداد آ

وفي   .ضعيفة % 28مقبولة، % 42 أنها آانت جيدة،% 30 لالشتراك في إدارة االنتخابات ومراقبتها، أجاب

ية، آ    ة تنافس الي   مجال قدرة األحزاب على تنفيذ حمالت انتخابي يم المبحوثين آالت د،  % ٤١: ان تقي % ٣٢جي
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ا،      % ٢٧مقبول،  ات، والتصدي له ى آشف الخروق ضعيف، وأخيرًا آان تقييم المبحوثين لقدرة األحزاب عل

  .ضعيفة% ٣٨مقبولة، % ٣٠جيدة، % ٣٢: ومنع التزوير، واستنفاذ إجراءات التقاضي، آالتالي

  

   السلطة القضائية -٤: ٢

ي   ائية ه لطة القض ديموقراطي،    الس ام ال ة النظ حارس

ة      ل ثق فهي الحكم بين أطراف الصراع السياسي، وتمث

رس      رات تك د مؤش ائي، أح ام القض واطن بالنظ الم

فء      ائي الك ام القض ب النظ ة، ويكتس الديموقراطي

ات       الل العملي ة خ ة خاص ه، أهمي تقل والنزي والمس

ة، ات   االنتخابي ي االنتخاب ي ف اء اليمن إال أن دور القض

دم خمسة ممن  الرئاس  د تق البطء، فق م ب ة اتس ية والمحلي

ات الرئاسية بطعون     رفضت طلبات ترشيحهم لالنتخاب

يحاتهم،    ض ترش رار رف د ق ا ض ة العلي ى المحكم إل

ر   وحصل أربعة منهم على أحكام مؤيدة لترشيحهم، غي

ل  وإ. أن هذه األحكام لم تصدر إال بعد انتهاء الموعد القانوني المحدد لتسجيل المرشحين ذا آان هذا الحكم يمث

رًا      ل مؤش م يمث ه، إن ل مؤشرًا على نزاهة القضاء، فإن موعد صدوره يشير بوضوح إلى تدني مستوى آفاءت

م نوع    أخير صدور الحك كل ت ن أن يش ث يمك تقالله، حي توى اس دني مس ى ت ز لصالح   ًاعل ن التحي ة م الجه

  .المستفيدة من هذا التأخير

ا،   انعكس ذلك سلبًا على مستوى ثقة الناخبين بالمؤسسة القضائية، وتقييمهم لمدى استقاللها ونزاهتها وآفاءته

اءة التي      % ٥٥أجاب قد ف ة والكف ع باالستقالل والنزاه من المبحوثين بأنهم يعتقدون أن السلطة القضائية تتمت

ا   منهم% ٣٤في مقابل ذلك أشار تؤهلها للبت الصائب والعاجل في الخصومات والطعون االنتخابية،  إلى أنه

ذه الصفات، ع به ع  ال تتمت ة، و% ١١وأمتن بابعن اإلجاب م أس ل أه لطة القضائية ألداء  تتمث ة الس دم أهلي ع

ا،     : من وجهة نظر المبحوثين فيما يليمهامها أثناء االنتخابات  ة إليه اإلبطاء أو عدم البت في الطعون المقدم

اآم،    فيذية، ، التبعية للسلطة التن)تركخاصة من أعضاء اللقاء المش( إصدار أحكام متحيزة لصالح الحزب الح

 .وأخيرًا قبول الطعون من البعض ورفضها من البعض اآلخر دون تبرير

رة         ا طعون آثي ى حاالت رفضت فيه م عل أظهر مبحوثون من غالبية المحافظات الخاضعة للدراسة اطالعه

ى      بينما أشار مبحوثون من حوالي . لناخبين دون أبداء مبررات واضحة م عل ى اطالعه نصف المحافظات إل

ال بعض المبحوثين أن ممارسة حق الطعن        حاالت قبلت فيها طعون بمخالفات تمت خالل هذه المرحلة، وق

ذر وقال أحد المبحوثين أن  سبب ضغوط مارسها العقال والمشائخ،تعذر في المناطق الريفية، ب م    ه تع ذ حك تنفي

  .قضى بحذف أسماء من جداول الناخبين

نعم   
٥٥%

ال 
٣٤%

ال أعرف
١١%

هل تعتقد أن : إجابة المبحوثين على سؤال) 6( شكل رقم 
السلطة القضائية آانت تتمتع باالستقالل والنزاهة والكفاءة في 

.أداء دورها أثناء االنتخابات؟
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ات سلبت القضاء دوره           فضًال ا لالنتخاب ة العلي إن اللجن زة القضائية، ف عن جوانب القصور المؤسسي لألجه

ا    ة العلي ة باللجن ة االنتخابي الم والتوعي اع اإلع يس قط رر رئ د ب ات، فق ة باالنتخاب ي بعض القضايا المتعلق ف

ه يرجع      عدم بث مهرجان"، في تصريح لوآالة سبأ لألنباء، )عبده الجندي(لالنتخابات  مرشح المشترك، بأن

م    ؤتمر   )١"(إلى ما اعتبره إساءات وردت في خطاب مرشح المشترك فيصل بن شمالن لنظام الحك ، وفي م

إن اللجنة العليا لن تسمح  : م، قال عبده الجندي٢٠٠٦سبتمبر  ٢٠صحفي عقد بالمرآز اإلعالمي يوم السبت 

ة  بإذاعة أي آالم فيه مكايدات أو آلمات تقال بغرض دف ات عنيف ، )٢"(ع الناس من انتخابات هادئة إلى انتخاب

ذلك دور       ة، فصادرت ب ة االنتخابي ة إلدارة العملي ا آلجن ذلك دوره ات ب ا لالنتخاب ة العلي اوزت اللجن د تج لق

انون،       ًا للق ا مخالف ة نظره ن وجه ر م ا يعتب ذف م الم، تح ى اإلع ة عل ة للرقاب ها لجن القضاء، ونصبت نفس

بالبث، ثم تلجأ هي أو الطرف المتضرر إلى القضاء، فضًال عن ذلك فإن اللجنة العليا  واألحرى بها أن تسمح

ع المرشحين        ة لجمي ات االنتخابي لالنتخابات لم تستخدم هذا المعيار بعدالة في التعامل مع مضمون المهرجان

بعض المرشحين اآلخرين تسي          ارات ل ا سمحت ببث ونشر عب ء لمرشح  لالنتخابات الرئاسية، إذ لوحظ أنه

  . اللقاء المشترك

                                                 
 .٤، ص٢٠٠٦أغسطس  ٣١، بتاريخ )٢٥٠(انظر صحيفة األسبوع، العدد ) ١(
 .٦، ص٢٠٠٦سبتمبر  ٤، بتاريخ )٦٢(نقًال عن صحيفة الدستور، العدد ) ٢(
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  .مأسسة وحياد اإلدارة االنتخابية -٥: ٢

ة اإلدارة         ب مأسس تها وتتطل توى مأسس ى مس رة، عل ة آبي ى درج ات إل ا لالنتخاب ة العلي اد اللجن ف حي يتوق

يتين   متين رئيس وافر س ة، ت ع       : االنتخابي ا م ات، وتعامله ا لالنتخاب ة العلي ن اللجن ابع الشخصي ع زع الط ن

زم        ...ن وفقًا لمعيار العموميةالمرشحي ا وتلت ة يجب أن تضع قواعد لعمله ال وفقًا لمعيار الخصوصية، فاللجن

بهذه القواعد، بغض النظر عن األشخاص الذين تتكون منهم، والقرارات التي تصدر عنها في فترة ما ملزمة 

ر  و    لها، بغض النظر عن األشخاص الذين أصدروها والمعنيين بتنفيذها، وأعمال وق ة يجب أن تك ارات اللجن

  .محققة العدالة بين المرشحين، وتطبق عليهم بالتساوي، بغض النظر عن أشخاصهم

م مع معايير اإلدارة الجيدة ت تمارس بعض مهامها بشكل ال يتواءهناك ما يشير إلى أن اللجنة العليا لالنتخابا

ام   والمأسسة، فقد أصدرت اللجنة العليا لالنتخابات دليًال للدعاية م  ٢٠٠٢االنتخابية لالنتخابات الرئاسية ع ، ث

رة ال    ٢٠٠٦يوليو  ٢٦أصدرت دليًال آخر في  رغم أن الفت ى ال ك عل م تجر      ، وذل دليلين ل ين إصدار ال ة ب  واقع

ان            دليلين يتضح أن األول آ ل ال م تحلي د، وإذا ت ل جدي رر إلصدار دلي فيها انتخابات رئاسية، وبالتالي فال مب

  .يقًا لمبادئ العدالةأآثر اآتماًال وتحق

تقالليتها   ات، واس ا لالنتخاب ة العلي اد اللجن ى حي تفتاء عل ة واالس ات العام انون االنتخاب نص ق ا )١(ي ، وحياده

دأ    ًا لمب ل وفق ي أن تعم ددة  يقتض ة ومج ة عام دة القانوني ة إلدارة  أن القاع ايير عام ع مع ى أن تض ، بمعن

حين، وأن ال ت   ن المرش ر ع ات، بغض النظ ل    االنتخاب الل تحلي ن خ انون، وم ر الق ا لغي ي قراراته خضع ف

والمواقف التي اتخذتها اللجنة العليا لالنتخابات أثناء التحضير لالنتخابات الرئاسية والمحلية التي  اإلجراءات

ي  بتمبر  ٢٠جرت ف ول من ٢٠٠٦س دٍر مقب ة تمتعت بق ام أن اللجن كٍل ع ول بش ذها، يمكن الق ، وخالل تنفي

ات أو   الحيادية واالستق ا لالنتخاب الل، مع ذلك فقد الحظ فريق المرصد اليمني لحقوق اإلنسان، أن اللجنة العلي

  :بعض أعضائها، مارسوا أقواًال وأفعاًال، تتنافى مع مبدأي الحياد واالستقاللية، تتمثل أهمها في ما يلي

ة     -١: ٥: ٢ ات للسلطة التنفيذي ة    : خضوع اللجنة العليا لالنتخاب دء مرحل ل ب ة، حددت    قب ة االنتخابي الدعاي

ات الرئاسية في     اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء معيارًا لتغطية المهرجانات االنتخابية للمرشحين لالنتخاب

ة والمسموعة   ( وسائل اإلعالم الرسمية    ية،         )المرئي ر في النشرة الرئيس ين لبث خب ، بحيث تخصص دقيقت

ن المر  ل مرشح م ده آ ان يعق ل مهرج ان  حول آ ة مهرج ائق لتغطي ية، وعشر دق ات الرئاس شحين لالنتخاب

ة   )٢(المرشح خارج النشرة الرئيسية ة االنتخابي رئيس   ) ٢٠٠٦أغسطس   ٢٤( ، وفي ثاني أيام الدعاي د ال انتق

ة          ة اإلعالمي ق بتنظيم التغطي ات، المتعل ا لالنتخاب ة العلي علي عبد اهللا صالح ما أسماه بالقصور في أداء اللجن

ة  للمهرجان ، وفي  )٣(ات االنتخابية للمرشحين لالنتخابات الرئاسية، وطالبها بإذاعة خطابات المرشحين آامل

ايير التي سبق أن          تثنائيًا وأعادت النظر في المع ًا اس مساء ذات اليوم عقدت اللجنة العليا لالنتخابات اجتماع

                                                 
ارس آاف         : "  على ما يلي) أ /  ٣٢(تنص المادة مادة  ١ ة وتم ع بالشخصية االعتباري ًا وتتمت ًا وإداري تقلة مالي ا مس ام واالختصاصات   اللجنة العلي ة المه

أي حال من األحوال أل           ة ، وال يجوز ب ا علني ة ، وتكون قراراته ة آامل ة   والصالحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقاللية تامة وحيادي ة جه ي
  .آانت التدخل في شؤون وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صالحياتها

 . ٢٠٠٦أغسطس  ٢٤، بتاريخ ) ١٢٧٧( نعاء، العدد سبتمبر، ص ٢٦انظر، صحيفة  ٢
 .  ٢٠٠٦أغسطس  ٢٥، بتاريخ ) ١٥٢٦٢( انظر، صحيفة الثورة، صنعاء، العدد  ٣
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ر      ة، وأق ات االنتخابي ة للمهرجان ة التليفزيوني ل في تخصيص      أقرتها لتنظيم بث التغطي دة، تتمث ايير جدي ت مع

ر عن المهرجان االنتخابي لكل         ائق لبث خب عشرين دقيقة لكل مرشح لتغطية مهرجانه االنتخابي، وثمان دق

  ).١(مرشح في النشرة الرئيسة

اآم     -٢: ٥: ٢ زب الح ات للح ا لالنتخاب ة العلي وع اللجن د     : خض تم عق ات أن ي ا لالنتخاب ة العلي رت اللجن أق

ذلك رفضت   المهرجانات  االنتخابية للمرشحين لالنتخابات الرئاسية في المالعب الرياضية في المحافظات، ل

طلب تجمع اللقاء المشترك عقد مهرجان مرشحه لالنتخابات الرئاسية في ميدان السبعين بأمانة العاصمة يوم 

وم    ٢٠٠٦أغسطس ٢٣ د ي تاد الرياضي،  في اإلس   ٢٥/٨/٢٠٠٦، األمر الذي أدى إلى تأجيل المهرجان ليعق

ام           ؤتمر الشعبي الع د المهرجان االنتخابي لمرشح الم ى عق في  ) الحزب الحاآم   ( في مقابل ذلك وافقت عل

  .ميدان السبعين

عتها     -٣: ٥: ٢ ي وض ي بعض الضوابط الت رص ف افؤ الف ة وتك دأ العمومي زام بمب دم االلت انون : ع اط ق أن

ات       االنتخابات العامة واالستفتاء باللجنة العليا لال نظم حق المرشحين لالنتخاب نتخابات، وضع القواعد التي ت

رار    )٢(الرئاسية في الوصول إلى وسائل اإلعالم الرسمية، بما يكفل إعمال مبدأ تكافؤ الفرص د صدر ق ، وق

م   تفتاء رق ات واالس ا لالنتخاب ة العلي يس اللجن نة )  ٣٢( رئ ة   ٢٠٠٢لس ة والتوعي ل الدعاي أن إصدار دلي بش

ة، ادة  االنتخابي أن ) ج /١٧٦( قضت الم ه ب حين   " من ة للمرش رامج االنتخابي ث الب ب وعرض وب تم ترتي ي

ادة   "بحسب الترتيب األبجدي ألسماء المرشحين      ى   )  ٢/ ١٨١(، ونصت الم ه عل تم ترتيب نشر    " من أن ي

ا ت  انالمادت انهات. البرامج االنتخابية للمرشحين بحسب الترتيب األبجدي ألسماء المرشحين ى   آانت ضمنان إل

ات          حين لالنتخاب ة للمرش رامج االنتخابي ر الب ة نش ب أولوي ي ترتي رص، ف افؤ الف دأ تك ال مب ر إعم ٍد آبي ح

ات الرئاسية في        ة لالنتخاب ة االنتخابي يًال للدعاي الرئاسية، إال أن اللجنة العليا لالنتخابات، عادت وأصدرت دل

و  ٢٦ ادة  ٢٠٠٦يولي ت الم ى أن  ) ٤٩(، ، ونص ه عل تم" من ة      ي رامج االنتخابي ث الب رض وب ب وع ترتي

ات الترشيح       ديم طلب ة تق ادة  "للمرشحين بحسب أولوي ى  )  ٢/ ٥٣( ، والم رامج     " عل تم ترتيب نشر الب أن ي

  .االنتخابية للمرشحين بحسب أولوية تقديم طلبات الترشيح

ًا ألول   ات الترشيح،     وإن ترتيب بث ونشر البرامج االنتخابية للمرشحين لالنتخابات الرئاسية وفق ديم طلب ة تق ي

واء ب  ال يت ه لطل ك أن تقديم د المرشحين، ذل ة أح يس الجمهوري ان رئ ال آ ي ح رص، ف افؤ الف دأ تك ع مب م م

دخول           الي عدم السماح ألحد بال ة، وبالت وفير بعض اإلجراءات األمني الترشيح إلى مجلس النواب، يقتضي ت

إن مبدأ تكافؤ الفرص في  . المجلس لتقديم طلب ترشحهإلى مبنى مجلس النواب في اليوم الذي يذهب فيه إلى 

م               ام، إال في حال ت ية، ال يتحقق بشكٍل ت ات الرئاس ة للمرشحين لالنتخاب رامج االنتخابي ترتيب بث ونشر الب

  .على أساس القرعة

                                                 
 .انظر المرجع السابق ١
ي  ) ٣٩(تنص المادة  ٢ ا يل ائل اإلعالم الرسمية        : " من قانون االنتخابات العامة واالستفتاء على م ا استخدام وس ة العلي نظم اللجن ة والمسموعة   ت المرئي

زاب     ائل ، ويحق لألح ك الوس تخدام تل ي اس افؤ الفرص ف ق تك ل تحقي ا يكف ة ، وبم رامجهم االنتخابي اوي لعرض ب حين بالتس ة المرش روءة لكاف  والمق
ًا للقواعد ال           روءة وفق ة والمسموعة والمق ائل اإلعالم الرسمية المرئي ة في وس ا     والتنظيمات السياسية عرض برامجها االنتخابي ة العلي تي تضعها اللجن

ائل اإلعالم      ) ٧٣(المادة  مع مراعاة أحكام: " منه على ما يلي) ٥١(وتنص المادة ". وبصورة متساوية  ا استخدام وس ة العلي من هذا القانون تنظم اللجن
  .الوقت والمساحة لكافة المرشحين  الرسمية في الدعاية االنتخابية لمرشحي االنتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في
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ًا وإدار    " من قانون االنتخابات على أن ) ٣٣(من المادة ) أ ( تنص الفقرة  تقلة مالي ا مس ة العلي ع   اللجن ًا وتتمت ي

انون     ذا الق بالشخصية االعتبارية وتمارس آافة المهام واالختصاصات والصالحيات المنصوص عليها في ه

ة آانت              ة جه أي حال من األحوال ألي ة، وال يجوز ب ا علني ة ، وتكون قراراته باستقاللية تامة وحيادية آامل

ال  "من صالحياتها التدخل في شؤون وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد  ، مع ذلك فإن بعض أعم

دم المرآز            م يق ة، ول ات المحلي م تنشر أسماء المرشحين لالنتخاب فافية، فل اللجنة لم تكن علنية، ولم تتسم بالش

ك           ا في ذل ة، بم ات المحلي اإلعالمي التابع للجنة العليا لالنتخابات أية معلومات حول المرشحين في االنتخاب

ة المعلومات حول المرا ي الحكوم ين، وترآت لممثل ي محافظة أب ا أحد ف م يترشح فيه ي ل ة الت آز االنتخابي

اء       د انته ز، بع ذه المراآ والحزب الحاآم معالجتها، ولم نسمع عن إعالن اللجنة إعادة فتح باب الترشيح في ه

  .فترة الترشيح القانونية، حسب قانون االنتخابات

  
  :2006 عام والمحلية الرئاسية االنتخابات بشفافية المتعلقة القصور وجوانب لالنتخابات، االعلي اللجنة مخالفات أهم) 2( رقم إطار

  .المحلية لالنتخابات المرشحين أسماء تنشر لم

  .الرئاسية لالنتخابات للمرشحين االنتخابية المهرجانات عقد بمواعيد جدوًال تنشر لم

  .محجوبة وبياناتها تفاصيلها بعض يزال وال ،إلعالنها قانونًا المقرر الموعد في المحلية االنتخابات نتائج تعلن لم

 .الرئاسية االنتخابات مرشحي من مرشح لكل المخصص المباشر وغير المباشر المجاني الوقت معايير تنشر لم

 قانونًا لنشره المقرر الموعد في الرسمية الصحف في الرئاسية لالنتخابات االنتخابية الدعاية دليل نشر عدم

 إتمام موعد تجاوزت آما المعنية، الجهات تطلع أو تشترك ولم وسرية بغموض االنتخابي السجل تصحيح مهمة العليا اللجنة ارستم

  .االقتراع يوم من فقط أيام ثالثة قبل إال يتم فلم السجل من النهائية للنسخة نشرها أما شهر، من بأآثر االنتخابي السجل مراجعة

  

  

  

  

  :االنتخابية إدارة العمليات: ٣
  

وق اإلنسان السياسية    آليات، واحدة من أهم الديمقراطيةتمثل العمليات االنتخابية في المجتمعات  ،  إعمال حق

ده   شئون وثيقًا، ويمثل حق المواطن في المشارآة في إدارة  وبالتالي فهي مرتبطة بحقوق المواطنة ارتباطًا بل

تور الج      من دس د تض ة، وق وق المواطن م حق د أه ن      أح ددًا م ة ع ات العام انون االنتخاب ة وق ة اليمني مهوري

واطنين في حق التصويت والترشيح،         ات النصوص التي تكفل نزاهة االنتخاب  ين الم اواة ب ا و المس ودوريته

ذه             ل ه إن تفعي ك ف ع ذل ات، م ل لالنتخاب رأة والرج يح الم روط ترش ي ش اواة ف ات والمس رية االنتخاب وس

ي، وض   دٍد من           النصوص في الواقع العمل ى ع فافة، يتوقف عل ة، وش ة، عادل ات حرة، نزيه ذ انتخاب مان تنفي

جيد
٢١%

مقبول
٣٨%

ضعيف
٣٢%

ال أعرف
٩%

تقييم المبحوثين لمستوى التزام اللجنة العليا بالمعايير ) ٧( شكل رقم 
التي حددتها الختيار أعضاء لجان القيد والتسجيل
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دًا من     دة، واح العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، واإلدارية، وتمثل اإلدارة االنتخابية الجي

  .هذه الشروط

ات  من قانون االنتخابات العامة واالستفتاء مهمة إدارة االنت)  ٢٤( أناطت المادة  خابات باللجنة العليا لالنتخاب

ات، واإلشراف        )١(ولجانها الفرعية ة باالنتخاب ام المتعلق ات إدارة آل المه ا لالنتخاب ، حيث تناط باللجنة العلي

ادة  ) أ ( على اللجان األصلية والفرعية، المنوط بها إدارة االنتخابات في الدوائر االنتخابية وفقًا للفقرة  من الم

انو)  ٩٤(  ن ق تفتاء م ة واالس ات العام ات   )٢(ن االنتخاب ذ عملي ى تنفي دة إل ة الجي دف اإلدارة االنتخابي ، وته

  .انتخابية حرة، نزيهة، عادلة، وشفافة

  

  اللجان وتلقي طلبات الترشحإعداد السجل االنتخابي وتشكيل   -١: ٣

  :تعيين لجان إعداد جداول الناخبين  -١: ١: ٣

ية،         م، أخذت الم٢٠٠٦منذ مطلع يناير  ة السياس ة في العملي ين األطراف الفاعل دائرة ب داوالت والحوارات ال

ة     ة االنتخابي وتر للعملي ذر بمسار ساخن ومت ة، تن ة المقبل تحقاقات االنتخابي ان  . حول االس اء المشترك آ فاللق

ة  الضمانات ال –بحسب تعبيراته  –مصرًا على ربط مشارآته في االنتخابات بتوفير بيئة انتخابية تؤمن  الزم

ا تبقى من            ات و م ا لالنتخاب ة العلي ادة تشكيل اللجن دمتها، إع إلجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وفي مق

م يظهر الطرف اآلخر       ل ل ام، وبالمقاب ؤتمر الشعبي    -لجان إدارة االنتخابات بقوام محايد يحظى بقبول ع الم

ل ه     ول بمث تعدادًا للقب ات، اس ا لالنتخاب ة العلي ام واللجن اء    الع ة بإرض دائل آفيل رح ب م تط ديالت، ول ذه التع

 .الطرفين

ل         ده حول نسب تمثي ى أش ابي، والخالف عل حلت المواعيد القانونية لبدء مرحلة قيد ومراجعة السجل االنتخ

وبغياب . األطراف ضمن اللجان المفترض إدارتها لمهام هذه المرحلة، وحول العديد من اإلجراءات األخرى

لة وجاهزة لمواجهة المشكلة، وبعد اإلخالل بالمواعيد القانونية لتنفيذ استحقاقات المرحلة، خيارات بديلة مقبو

                                                 
ى جان    ) : ٢٤(مادة  ١ ارس إل ام وتم ب تتولى اللجنة العليا لالنتخابات اإلدارة واإلعداد واإلشراف والرقابة على إجراء االنتخابات العامة واالستفتاء الع

  :اختصاصاتها المحددة في هذا القانون االختصاصات التالية
رار         تقسيم الجمهورية إلى دوائر   ذلك ق ة ويصدر ب ة واالجتماعي اة العوامل الجغرافي انتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراع

  .جمهوري
  .زيادة أو نقصًا%) ٥(تقسيم آل مديرية إلى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني، ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة 

مانة العامة للجنة العليا وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات األخرى للجمهورية وذلك عن طريق اإلعالن وفقًا للشروط التي تضعها تعيين موظفي األ
  .اللجنة 

ات األصلية والفرع    ان إدارة االنتخاب ة ولج ية والفرعي اخبين األساس داول الن داد ج ان إع رافية ولج ان اإلش اء وأعضاء اللج ين رؤس كيل وتعي ة ، تش ي
ة ، وتؤلف آل لج            رة انتخابي ا في داخل آل دائ ة من   وتوزيعها في الدوائر االنتخابية في األوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص آل منه ن

  .حزب واحد  رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا لالنتخابات ، وال يجوز تشكيل أي لجنة من
ادة             ذآورة في الم ًا للشروط الم ار وفق تم اإلختي ا وي انون    ) ٢٦(تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة بإختيار رؤساء وأعضاء اللجان وتعلنه ذا الق من ه

  .والالئحة
تم      القيام بتجهيز االستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق االنتخابية والصناديق الخاصة بعمل    ا بخ راع وختمه ات وأوراق االقت ة االنتخاب ي

  .اللجنة العليا وتنظيم آل ذلك والتوزيع على اللجان في األوقات المحددة لكٍل منها
  .وضع القواعد وإصدار التوجيهات الالزمة لضمان الترتيبات األمنية الكفيلة بسالمة وحرية االنتخابات 

د      ) ٧٨(لس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عمًال بأحكام المادة الدعوة لالنتخابات في الدائرة التي يعلن مج من الدستور، واإلعالن عن مواعي
  .من هذا القانون) ١٠٨(االنتخابات التكميلية المقرة وفقًا ألحكام المادة 

  ): ٩٤(مادة  ٢
  .تناط إدارة االنتخابات في آل دائرة بلجنة أصلية ولجان فرعية  -أ 
ى        يقدم آل مرش -ب ه إل دم المرشح اسم مندوب م يق ل، وإذا ل ح اسم مندوبه إلى اللجنة االنتخابية وذلك قبل موعد االقتراع بثمان وأربعين ساعة على األق

  .ي المحضراللجنة أو قدمه ولم يحضر وقت االقتراع يتم إثبات ذلك في محضر بداية عملية االقتراع لتتولى اللجنة استبداله بمندوب آخر وتثبت ذلك ف
  .إذا غاب رئيس اللجنة ولم يعين خلفًا له قام مقامه اآبر األعضاء سنًا حتى يعين البديل -ج
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اء المشترك   (أعتمد بديل  ه اللق ، قضى بتشكيل   )بارآه المؤتمر وأقرته اللجنة العليا لالنتخابات ولم يوافق علي

ة  اللجان المختصة بقيد ومراجعة السجل االنتخابي من آشوفات طالبي التوظيف ل    ة المدني ررت  . دى الخدم ب

وام للجان              ذا الق ل ه ا، وبكون مث ى صيغة مجمع عليه اللجنة العليا قرارها، بعجز األحزاب عن التوافق عل

ي  أثير الحزب دة عن الت يجعلها بعي ا . س لبًا لحقه رار س ي الق ا ،ورأت المعارضة ف وت عليه ة فرصة  ف الرقاب

م المراحل   ؤتمر بفرض        والمشارآة في انجاز أعمال واحدة من أه ا خطورة، واتهمت الم ة وأآثره االنتخابي

ه           أمين تواجد غالب ل ددة، ت أثيره المتع وات ت ر سلطاته وقن ذلك الخيار لتشكيل اللجان، آونه يسهل عليه، عب

ة، لفرض             وام اللجان المعلن رات واسعة لق ا وردت اتهامات أخرى حول إجراء تغيي ضمن قوام اللجان، آم

و غياب أو محدودية اإلعداد والتأهيل ألعضاء اللجان، مما تسبب في تدني مستوى  أعضاء موالين للمؤتمر، 

  .أدائها وانتشار المخالفات والتدخالت في أعمالها

ا      % ٣٢أظهرت نتائج المسح الذي نفذه فريق المرصد، أن  ة العلي د اللجن رون أن مستوى تقي من المبحوثين ي

ار  ددتها الختي ي ح ايير الت ات، بالمع ل  لالنتخاب ي مقاب ان ضعيفًا، ف ان آ ان % ٣٨أعضاء اللج ه آ رون أن ي

من المبحوثين عن اإلجابة، وحول مستوى التدريب % ٩يرون أنه آان جيدًا، وامتنع % ٢١مقبوًال، وحوالي 

ال    ابي، ق ة السجل االنتخ ان مراجع ات للج ا لالنتخاب ة العلي ه اللجن ذي نفذت ان % ٣٢ال ه آ وثين أن ن المبح م

  .عن اإلجابة% ٢جيدًا، وأمتنع % ٢٩لوا أنه آان ضعيفًا، في حين وجده قا% ٣٧مقبوًال، و

ين     ة ب رة الواقع ل و   ١٨خالل الفت ايو   ٢ابري رة       ٢٠٠٦م ا لفت ط،    ١٥مارست اللجان المشكلة عمله ًا فق يوم

ـ      در بـ اخبين ق دة لمن        )١,١٤٩,٨٧٥(وتسنى لها أن تسجل عددًا إضافيًا من الن نح بطائق جدي ى م إضافة إل

د انون       فق ًا للق ذلك وفق راغبين ب ابي لل وطن االنتخ ل الم ت، ونق ائقهم أو أتلف ات  ١ت بط بب االعتراض ، وبس

عدم  والمالحظات المشار إليها أعاله، حول مستوى حيادية وآفاءة هذه اللجان، برزت تشكيكات عديدة حول 

م    على –وبإجماع األطراف السياسية المختلفة  –أشتمل إذ ، سالمة السجل االنتخابي رة ل أخطاء وشوائب آثي

  .تنقيته منهايتم 

م يتسن     السجل االنتخابي  تنقية وهكذا ظلت مهمة  وة ول اع      ، قضية مطروحة بق يلة تحظى بإجم حسمها بوس

اء المشترك في         ام وأحزاب اللق ؤتمر الشعبي الع مختلف األطراف، وجاء موعد توقيع أتفاق المبادئ بين الم

ق عمل            وهذه المهمة غير منجزة ١٨/٦/٢٠٠٧ ه فري دًا صريحًا يتشكل بموجب اق بن ذلك تضمن االتف د، ل بع

ابي، ويتخذ إجراءات     قانوني مهني من الطرفين، تعتمده اللجنة العليا لالنتخابات ليتولى فحص السجل االنتخ

االً  (لكن هذا البند، . إلحالة المخالفات القانونية إلى القضاء اق إجم ذ    )واالتف ة للتنفي م يجد طريق عارضة  الم. ، ل

م رفضا   المماطلة  اللجنة العليا تعمداالحزب الحاآم وتؤآد أن  ت، ث ى في     في التنفيذ إلضاعة الوق اون حت التع

ال  . تسليم نسخة من السجل للجنة الفنية المكلفة بالمراجعة ديل   وقبل اآتم السجل االنتخابي تمت    إجراءات تع

انون      ك تجاوزًا لالستحقاق الق ال   (ي الدعوة لالنتخابات، وشكل ذل ذي يشترط اآتم ديل    ال السجل  إجراءات تع

ات    دعوة لالنتخاب ل ال ا        )االنتخابي ونشر جداول الناخبين قب ى عاتقه ات عل ا لالنتخاب ة العلي د أخذت اللجن ، وق

ة  ة مهم ابيمراجع ى   السجل االنتخ ر إل ائع الغش والتزوي ة وق ن خالل إحال ه، م ر في ة الغش والتزوي وإزال

                                                 
 ).٥(انظر التفاصيل في الملحق رقم  ١
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ل  (م المهمة إال بعد مضي أآثر من شهر على الموعد القانوني ، ولم تعلن عن إتماالقضاء ًا من    ١٨أي قب يوم

راع            ). يوم االقتراع وم االقت ام فقط من ي ة أي ل ثالث تم إال قب م ي ة من السجل فل د  . أما نشرها للنسخة النهائي وق

اق ا     ادئ،  رفضت تسليم نسخة إلكترونية منه ألحزاب اللقاء المشترك، رغم وجود نص صريح ضمن اتف لمب

دى             د المحفوظة ل ة من سجالت القي ا، بنسخ إلكتروني ى طلبه اًء عل ية، بن د األحزاب السياس ى تزوي د عل يؤآ

  .اللجنة العليا لالنتخابات

زاب        راك األح ابي، دون إش جل االنتخ ة للس ردة والغامض ا المنف د مراجعته ا، بع ة العلي ذا التصرف للجن ه

رًا صعبًا          السياسية، ودون اإلعالن عن معايير المرا ة أم ائج المراجع ة بنت ا، جعل الثق ة وتفاصيل إجرائه جع

مًا   ١٩٠,٠٠٠حذف حوالي  : )١(وآانت اللجنة قد أعلنت عن النتائج التالية للمراجعة.. وأبقاها محل تشكيك أس

د          ٢٥,٠٠٠من السجل بأمر من النيابة العامة، وحذف حوالي    ك فق اآم، مع ذل أوامر المح مًا من السجل ب أس

ن         ظلت تق رًا األسماء المعل وق آثي ة والحذف تف اج للمراجع ديرات المعارضة تشير إلى أن األسماء التي تحت

  .عنها

  

  :السجل االنتخابي تسجيل الناخبين وتنقية  -٢: ١: ٣

دني، و    ؤ للسجل الم رغم من مرور حوالي      تتوقف سالمة السجل االنتخابي على توفر نظام سليم وآف ى ال عل

، بشأن األحوال   ١٩٩١لسنة  ) ٢٣(لس النواب على القرار الجمهوري بالقانون رقم سنة على موافقة مج ١٥

تم      م ي ى اآلن، فل المدنية والسجل المدني، إال أن اإلجراءات المؤسسية الالزمة لتطبيق هذا القانون لم تتخذ حت

ادة     جميع إنشاء مكاتب للسجل المدني في  ًا لنص الم ديريات، وفق انون السجل ال   ) ٣(الم دني من ق م  )٢(م ، ول

وا سن السادسة عشرة        )٣(منه) ٤٩(تفعل في اإلدارة الحكومية نص المادة  ذين بلغ واطنين ال زم الم ، التي تل

  ). ٤(الخاصة بضرورة  إصدار شهادات الوفاة) ٣٥(باستخراج بطاقة الهوية، ولم يتم تفعيل المادة 

جيل، أن تتأآد من أن المتقدم لطلب التسجيل  من قانون االنتخابات على لجان القيد والتس) ١١( تفرض المادة 

ق                 ذي أجراه فري داني ال ائج المسح المي ره، إال أن نت ة عشرة من عم م الثامن د أت اخبين، ق د الن في سجالت قي

ام     ل المرصد اليمني لحقوق اإلنسان، ى أن   ٢٠٠٦مرحلة القيد والتسجيل التي تمت ع من  % ٤٠، خلصت إل

ل    المبحوثين    الحظوا أن اللجان  اخبين، في مقاب م   % ٤٣لم تتحقق من وثائق الهوية قبل تسجيل الن الوا أنه ق

ع         ة، وأمتن ة الهوي من المبحوثين   % ١٧الحظوا أن اللجان آانت تتأآد من سن الناخب من خالل طلب بطاق

                                                 
ا،   أرقامًا تخت) ٢٠٠٧شهر يوليو  في(األرقام الواردة هنا أعلنت من قبل اللجنة العليا لالنتخابات في مرحلة سابقة، بينما سلمت اللجنة الحقًا   ١ لف عنه

  ).٥( وهي موضحة في المحلق رقم 
ادة    ٢ م      ) ٣(تنص الم انون رق رار الجمهوري بالق نة  ) ٢٣(من الق ى أن       ١٩٩١لس دني، عل ة والسجل الم أ إدارة األحوال   " ، بشأن األحوال المدني تنش

ن  ل م ي آ دني ف ة والسجل الم ديري   - ١:المدني ة والم ز المحافظ ي اختصاصها مراآ دخل ف ة ، وي االمحافظ ة له ة – ٢. ات التابع ي : المديري دخل ف وي
  .اختصاصها مرآز المديرية والعزل والقرى التابعة لها

يم في             ) ٤٩(مادة  ٣ ذي يق دني ال ة والسجل الم غ السادسة عشرة أن يحصل من إدارة األحوال المدني يجب على آل شخص من مواطني الجمهورية بل
رب أسرة وجب عليه أن يقدم بطاقته الشخصية إلى إدارة األحوال المدنية والسجل المدني في دائرته  دائرتها على بطاقة شخصية ، فإذا أصبح المواطن

  .للحصول على دفتر بطاقة عائلية
م يوجد      ): ٣٥(مادة  ٤ ب، وإذا ل ا مكت اة إذا وجد به  يجب التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوف

وفي إن وجدت أو           ) ٧٢(يكون التبليغ إلى الجهة المبينة في الالئحة خالل  ة المت غ مصحوبًا ببطاق ا، يكون التبلي اة أو ثبوته ساعة من وقت حصول الوف
ذي حصلت الوف                    دني ال ة والسجل الم دير األحوال المدني ى م دم إل ي تق اة الت نظم شهادة الوف وم بت ا تق ا، آم دم وجوده غ بع ة   بإقرار من المبل اة في منطق

اريخ إ           ام من ت بعة أي رة اختصاصها خالل س ع في دائ دني الواق ا  اختصاصه، آما تقوم الجهة المختصة بإعالم إدارة األحوال المدنية والسجل الم بالغه
  .بالوفاة



٢٧ 
 

ده          د والتسجيل، وعدم تقي ال لجان القي ى إهم ة الناخب إل ا عن اإلجابة؛ قد ال يرجع عدم التأآد من بطاقة هوي

دانها، حيث سمحت  ة، أو فق ة هوي دم استخراجه لبطاق اء طالب التسجيل ع ى إدع د يرجع إل ل ق انون، ب بالق

قانون االنتخابات للجان القيد والتسجيل باالستعاضة عن التأآد من سن المتقدم للتسجيل من   من ) ١١( المادة 

وقد توزعت استجابات المبحوثين على  ،١خالل بطاقة الهوية، بالتأآد من خالل شهادة الشيخ أو عاقل الحارة

ى                ال الحارات، عل ى تعريف المشائخ وعق اء عل م تسجيلهم بن ذين ت اخبين ال ديرهم لنسبة الن ق بتق سؤال يتعل

الي   ل من        % ٢٣: النحو الت ال بأق ل المشائخ والعق م من قب دروا المعرف به الي المسجلين،   % ٣٠ق من إجم

ا تت % ١١ بتهم بأنه دروا نس وثين ق ن المبح ين  م در %٥٠ -% ٣١راوح ب بة % ١٦، وق وثين نس ن المبح م

ابين        ال الحارات بم ل المشائخ وعق در  %٧٠ -% ٥١المعرف بهم من قب بتهم    % ١٦، وق من المبحوثين نس

  .من المبحوثين% ٣٤وأمتنع عن اإلجابة %. ٧٠بأنها تزيد عن 

ل       ات شهادة شيوخ القبائ انون االنتخاب اد ق رى،      بغض النظر عن ما إذا آان اعتم اء الق ال الحارات وأمن وعق

ات    ى التنظيم ة بن ة بمأسس ديموقراطي المتعلق ام ال ات النظ ًا لمتطلب ات سن الناخب، ملبي ه إلثب ا آلي باعتباره

د              ان القي زام لج إن الت ات، ف ذه المتطلب ٍي له ر ملب ة، أو غي ادئ المواطن ريس مب ية، وتك زة السياس واألجه

دوره         والتسجيل بهذا النص القانوني، وتطبيقه ذي يشكل ب انون، ال اذ الق دأ إنف ا بمب ى التزامه ، يمثل مؤشرًا عل

م           انون، والحك د والتسجيل بالق زام لجان القي ى مدى الت م عل أحد متطلبات النظام الديموقراطي، غير إن الحك

دة،            ل أيضًا من خالل مؤشرات أخرى عدي ط، ب ذا المؤشر فق على مستوى مأسستها ال يتم فقط من خالل ه

ا  كٍل مرٍض أهمه ق بش م يتحق انون، وهو  أمر ل ام الق ع أحك افى م دخل يتن دم الخضوع ألي ت تقالل وع االس

دخالت من     % ٣٥، حيث يرى ٢٠٠٦خالل مرحلة القيد والتسجيل عام  من المبحوثين أن اللجان خضعت لت

دوا   % ١١قبل األجهزة والمؤسسات األمنية، واألفراد التابعين لها، فضًال عن   م يب ًا صريحًا    تحفظوا، ول رئي

غ نسبة                م تبل دخالت، ول ذه الت ل ه د والتسجيل، أو عدم خضوعها لمث يمهم لمدى خضوع لجان القي حول تقي

دخالت سوى           وع من الت ذا الن ر خاضعة له ر أن   % ٥٤المبحوثين الذين يرون أن اللجان آانت غي ط، غي فق

اً     تقالًال تام تقلة اس دخالت، فبعضهم     ذلك ال يعني أن هؤالء يرون أن اللجان آانت مس ر خاضعة ألي ت ، وغي

دخالت جهات             ا خضعت لت رون أنه ة، ي زة األمني دخالت األجه م تخضع لت ا ل على الرغم من أنهم يرون أنه

ل  % ٤٥أخرى، فبشكٍل عام يرى  من المبحوثين أن اللجان خضعت لضغوط وتدخالت غير قانونية، في مقاب

ذه     % ١٢تنع يرون أنها آانت مستقلة استقالًال تامًا، وام% ٤٣ م حول ه من المبحوثين عن التعبير عن أرائه

  .القضية

توى    دني مس ابي، وت ة السجل االنتخ ان مراجع ا للج ة العلي ه اللجن ذي نفذت دريب ال توى الت دني مس درات  ت ق

ى مستوى سالمة        واستقاللها، ترتب عليه عددًا من جوانب ال   أعضائها لبًا عل السجل   قصور، التي أثرت س

ي، في      قابلهمفقط، من المبحوثين الذين % ٣٥يرى  االنتخابي، حيث فريق المرصد، أن السجل االنتخابي نق

ًا محددًا، وحوالي      % ٤مقابل  دوا رأي م يب دٍد من           % ٦١ل اني من ع ي، ويع ر نق ه سجل انتخابي غي رون أن ي

وا السن    : االنتخابي، في وانب القصور، وتتمثل أهم جوانب قصور السجلج م يبلغ ة،  تسجيل ناخبين ل القانوني
                                                 

د  ) "١١( مادة  ١ اخبين والتأآ ة       على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جداول الن ة ببطاق من بلوغه السن القانوني
 ".إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل واألمين بعد أخذ اليمين منهم
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اخبين      تكرار تسجيل  الناخب في أآثر من مرآز انتخابي، عدم إسقاط أسماء الموتى، إسقاط أسماء بعض الن

ات، هي   إسقاط أسماء   : دون مبررات قانونية، وقد تقاربت تقييمات المبحوثين آثيرًا حول نوعين من المخالف

وتى ضمن ا    اوت ظهر واضحًا حول      . لسجالت من السجالت االنتخابية دون حق، وإبقاء أسماء الم لكن التف

  .لم يالحظوها% ٣٠، مقابل %٦٢مخالفة تسجيل صغار السن، حيث بلغت نسبة من الحظوا وجودها 

  
  .التسجيل بعملية المتعلقة األسئلة بعض على المبحوثين إلجابات النسبي التوزيع) 4( رقم جدول

 ال أعرف  ال  نعم السؤال

  %8 %30% 62 القانونية؟ السن يبلغوا لم خبيننا لتسجيل مخالفات الحظت هل

  %8 %53 %39 انتخابي؟ مرآز من أآثر في الناخب نفس تسجيل مخالفات الحظت هل

  %8 %41 %51 الناخبين؟ سجالت ضمن موتى أشخاص أسماء وجود الحظت هل

  %8 %48 %44نونية؟قا مبررات دون أسمائهم إسقاط بسبب الترشيح أو االقتراع في حقهم من مواطنون حرم هل

  %4 %61 %35 آافية؟ بدرجة وشرعيًا نقيًا سجًال يعد التعديل بعد االنتخابي السجل أن تعتقد هل

  

ن      دد م ماء ع قطت أس ابي، أس جل االنتخ ن الس وفين م قاط المت رطًا إلس اة ش هادة الوف اد ش دم اعتم بب ع بس

اء،         وا أحي ا زال م م اة، رغم أنه ة اإلشرافية بمحافظة إب      "المواطنين من السجل بحجة الوف د طالبت اللجن فق

اللجنة العليا لالنتخابات بإعادة تسجيل أسماء خمسة مواطنين حذفت أسمائهم من سجالت الناخبين في الدائرة 

  ).١"(باعتبارهم أمواتًا، وقد تأآدت اللجنة من أن المواطنين الخمسة ال زالوا أحياء) ١٠٦(

  

  الترشح لالنتخابات  -٣: ١: ٣

ة فقط ينتمون        ٣مرشحًا بينهم  ٦٤للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية  تقدم دمين أربع ين المتق ان ب نساء، وآ

ين لشروط الترشيح، وخضعوا          ٤٦لكن  . مستقالً  ٦٠ألحزاب سياسية مقابل  روا ملب ذين اعتب م ال دمًا، ه متق

ي      . النواب والشورى مجلسيلتصويت  انوني للترش م شرط ق ز أه م يجت ة   ومن بين هؤالء ل % ٥ح، وهو تزآي

 –علي عبد اهللا صالح   :على األقل من أعضاء االجتماع المشترك للمجلسين، سوى خمسة مرشحين فقط وهم

مرشح  ، ياسين عبده سعيد،  مرشح أحزاب اللقاء المشترك –فيصل بن شمالن ، مرشح المؤتمر الشعبي العام

ام ا وجميعها موالية للمؤتمر الشع(أحزاب المجلس الوطني للمعارضة  ذا المرشح    بي الع ذي دعم ه فتحي  ، )ل

ًا ألحزاب   لكنه عضو في التجمع اليمني لإلصالح، واعتبر مرشحًا ا (تقدم للترشيح آمستقل  –العزب  حتياطي

ان عضوًا في الحزب االشتراآي،      (تقدم للترشيح آمستقل  -أحمد عبد اهللا المجيدي، و)اللقاء المشترك لكنه آ

  ).العام للترشيحوحاز على دعم المؤتمر الشعبي 

ة            وائم المرشحين لعضوية المجالس المحلي غ عدد من سجلوا ضمن ق أما في انتخابات المجالس المحلية، فبل

% ٠,٨٥يشكلن نسبة  (نساء فقط  ٢٠٨مرشحًا، بينهم ) ٢٤,٢٩٢(، حوالي )المحافظة والمديرية: بمستوييها(

 ٣٧٠٠نسحاب، أنسحب من بين من سجلوا حوالي وخالل الفترة المحددة لال). من إجمالي المتقدمين للترشيح

                                                 
بانه، وس  : المواطنون هم) ١( د اهللا   فهد عبده علي البدوي، محمد أحمد عبد اهللا شمالن، نبيل حسن علي جبر، فيصل محمد  أحمد عبداهللا ش د عب عيد محم

 .١٢، ١ص . ، ص٢٠٠٦أغسطس  ١٨-١٧، بتاريخ )٨٤٥(صحيفة  أخبار اليوم، العدد : صالح الربيعي، انظر
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ذين تنافسوا لشغل      ، )من إجمالي المنسحبين% ١,٣نسبة  يشكلن(امرأة  ٤٨مرشحًا، بينهم  أن عدد ال وبذلك ف

والي     غ ح ة، بل الس المحلي ي المج د ف بعة أالف مقع ارب س ا يق نهم  ٢٠,٥٩٢م حًا، بي ط  ١٦٠مرش رأة فق ام

بة  ( كلن نس الي المر % ٠,٧٧يش ن إجم ين م حين المتنافس زاب     ). ش ع األح ن جمي حون ع افس مرش د تن وق

  .١تقريبًا من إجمالي المرشحين للمجالس المحلية%) ٣٧(السياسية إضافة إلى المستقلين الذين شكلوا نسبة 

يح آ     ي الترش ون ف انوا يرغب ذين آ واطنين ال ن الم دد م تكى ع ة،  اش ات المحلي ي االنتخاب تقلين ف ن أن مس م

الس الم  وظفي المج ة          م وم إلزال حين آرس ى المرش ًا عل ة قانون الغ المفروض تالم المب م اس اط به ة المن حلي

ا   رات له . ملصقات الدعاية االنتخابية، يتهربون من استالمها، ال سيما أن بعض المجالس المحلية ال تمتلك مق

ا أسموه ن       " تقلين في محافظة إب م تغاثة  فقد وجه عدد من الراغبين  في الترشيح من الحزبيين والمس داء اس

ة     ولمنظمات المجتمع،  ات اليمني ى االنتخاب ة عل ديريات المحافظة       ٢٠٠٦لرقاب ى م ر في االنتشار عل ، للتبكي

ة من المرشحين آرسوم  الغ المطلوب تالم المب ي اللجان والس ا يحدث ف ى م ة، لإلطالع عل ا المحلي ودوائره

سر من تسليمها السلطة المحلية التي تتهرب  دخول االنتخابات، فربما أن تسليمها بواسطتهم سيكون أسهل وأي

  ).٢"(من تسلمها

ة      رفض: ومن أمثلة االنتهاآات التي تعرض لها الراغبون في الترشيح دائرة المحلي ة األصلية بال ) ٢٢(اللجن

د الصراري،            ) ي(مرآز  د المجي ي يوسف سيف عب بمديرية خدير تسجيل مرشح الحزب االشتراآي اليمن

ب، و  ومرشح التجمع اليمني ي لإلصالح       الطلب لإلصالح عبداهللا إبراهيم محمد غال من مرشح التجمع اليمن

زام أعضاء لجان        )٣"(تقديم شهادة من شيخ المنطقة تفيد بحسن سيره وسلوآه  اك شكاوى من عدم الت ، وهن

اء المشترك بمحافظة        ة للق ة التنفيذي تعز في   استقبال طلبات الترشيح بأوقات الدوام الرسمي، فقد قامت اللجن

ا ان صحفي له ر  : بي وم األخي ر الي ًا عن الحضور ظه ة تغيب ة التعزي ي مديري ة األصلية ف إن عضوي اللجن

  ).٤"(الستقبال المرشحين

اك   ى أن هن  خلصت نتائج المسح الميداني وأعمال الرقابة التي نفذها فريق المرصد اليمني لحقوق اإلنسان، إل

ات       حاالت تعرض فيها الراغبون أو الراغبات ف  ات، لممارسات وضغوط لجان االنتخاب ي الترشيح لالنتخاب

د   أو أجهزة حكومية، أو أطراف أخرى، حالت دون تسجيلهم آمر شحين، أو تسببت في سحب ترشيحاتهم، فق

د أورد  % ٦، وأمتنع يؤيدوامن المبحوثين لم % ٦٨في مقابل ، من المبحوثين% ٢٦أيد ذلك  عن اإلجابة، وق

ذه      من أجابوا باإليجاب ن ة، وتشير ه ة المحافظات المبحوث ماذج مختلفة للحاالت التي تعرفوا عليها، ومن آاف

   :الحاالت إلى

                                                 
  ). ٩( المرشحين، انظر المحلق رقم وانتماءات للمزيد من التفاصيل حول أعداد ونسب  ١
 .١٢، ص٢٠٠٦أغسطس  ١٨-١٧، بتاريخ )٨٤٥(انظر، صحيفة أخبار اليوم، العدد ) ٢(
 .٢، ص٢٠٠٦أغسطس  ٢٤، بتاريخ )١٠٤٠(انظر صحيفة الصحوة، العدد ) ٣(
 .١، ص٢٠٠٦أغسطس  ٢٤، بتاريخ )١٠٤٠(انظر صحيفة الصحوة، العدد ) ٤(

 الراغبين على الجهات بعض مارستها التي والضغوط التهديدات) 3( رقم إطار

  المحلية االنتخابات في آمستقلين الترشيح في

  نوع الضغط  الجهة التي مارست الضغط

  والترهيب والترغيب بالضغط  الحزب الحاآم

  التهديد بالفصل من العضوية  أحزاب المعارضة
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سات ضغط وترهيب وتحايل وإغراء،  ممار 

راغبين   حالت دون ترشيح أعداد آبيرة من ال

ات  الس   والراغب وية المج يح لعض ي الترش ف

ؤتمر           ومن أمثلتها .المحلية تقالته من الم ه اس إب، بسبب تقديم ة المخادر ب أمن مديري احتجاز مرشح مستقل ب

 .١"الشعبي العام، والترشيح آمستقل ورفضه االنسحاب من الترشيح

ا الضغط أو الترهيب أو العنف ضد مرشحين         وفي اإلجابة على السؤال المتعلق بمعرفة حاالت مورس فيه

روا عن عدم    % ٥٧من المبحوثين بمعرفتهم، مقابل % ٣٦أو مرشحات أو ضد أقاربهم وأنصارهم، أفاد  عب

وا عل        عن اإلجابة، % ٧رفتهم، وأمتنع مع ا من تعرف ة التي ذآره رز األمثل د اشتملت    وآانت اب ى الحاالت ق

تقلين في    جميع المحافظات المبحوثة، وحددت أعدادًا متفاوتة من حاالت االنسحاب لمرشحين ومرشحات مس

  .لغالب، إضافة إلى حزبيين معارضينا

  إدارة عملية االقتراع -٣: ٣

ناخب من ممارسة  من  أهم أهداف اإلدارة الجيدة للعمليات االنتخابية، توفير الظروف والشروط التي تمكن ال

ك من خالل تشريعات تراعي          حقه في اإلدالء بصوته بحرية ويسر وإرادة حرة، دون ضغوط، ويتحقق ذل

ة        راءات الكفيل ة اإلج ي مقدم ه، وف ة بتحقيق راءات الكفيل اذ اإلج ة باتخ زم اإلدارة االنتخابي دف، وتل ذا اله ه

راع في الوقت المحد     : بتحقيق ذلك ما يلي ال االقت ل أن       افتتاح وإقف راع قب ة االقت ًا، وعدم إغالق عملي د قانون

اخبين من الوصول       ين الن يتمكن جميع الناخبين المتواجدين في المرآز االنتخابي من اإلدالء بأصواتهم، تمك

ين              اخبين األمي ين الن ه، تمك ى الناخب أو تخوين راع بسهولة ويسر، عدم ممارسة الضغط عل إلى مكان االقت

  .شخص الذي يثقون به، لمساعدتهم على التأشير على ورقة االقتراعوالمعاقين من اختيار ال

وم     بالد، ي ا آانت         ٢٠تمت عملية االقتراع في جميع محافظات ال بتمبر، في ظل أجواء يمكن وصفها بأنه س

ين      اخنة ب ات الس ن المواجه ر م ديدة، وآثي ية ش واء تنافس راع أج ة االقت اد عملي اًال، وس ه إجم ليمة ومواتي س

ة          األطراف ال ة، واإلدارة االنتخابي ة المعني درة المؤسسات الحكومي متنافسة، وبسبب الضعف الملحوظ في ق

د تفاوتت درجات            ة، فق وتر واالنتهاآات المنظم ى حاالت الت افيين للسيطرة عل على أظهار آفاءة وحيادية آ

ة من   التنظيم والسالسة واألمان والحرية في ممارسة االقتراع، فإلى جانب ما تميزت به دوا ئر ومناطق معين

ذ إجراءات                د تنفي انون عن د بالق ا ظهر من انضباط وتقي ة التصويت، وم سالسة وانتظام نسبي لمسار عملي

راع   ة لالقت ل معين ات      .مراح ن النزاع تى م ًا ش راع أنماط رى لالقت ل أخ اطق ومراح ر ومن هدت دوائ ش

ه      راع أو تعليق راء االقت ع إج ي من ها ف بب بعض ات، تس دث ذل (والخروق والي  ح ي ح ز  % ٥ك ف ن مراآ م

دوبون          ٥، وبعضها اآلخر في مقتل )االقتراع اخبون ومن ببها ن ا تعرض بس أشخاص وإصابة العشرات، آم

وأعضاء لجان انتخابية وناشطون ومراقبون إما للتهديد أو الطرد أو االعتقال التعسفي، أو غيرها من أشكال  

  قتراع من التالعب والتزويرالعنف واستالب الحقوق التي أضعفت مستوى حماية اال

                                                 
  ).٤٨٨٣(صحيفة األيام، العدد رقم  ١

  الحاآم الحزب مع. والتواطؤ تحايل  لجان انتخابية

  التهديد بالفصل من الوظيفة  مسئولون حكوميون

  تهديد باألذى المادي  برلمانيون ونافذون

  الملصقات إزالة رسوم استالم من التهرب  موظفو المجالس المحلية
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ة          ) ١٠١(تحدد المادة  ى اإلدارة االنتخابي تفتاء اإلجراءات التي ينبغي عل ة واالس ات العام انون االنتخاب من ق

، بما يكفل تنفيذ انتخابات نزيهة وحرة وعادلة، وفي ضوء ذلك نسعى في هذا الجزء من التقرير، )١(اتخاذها

ذ   ذي نف وم       عرض نتائج المسح الميداني ال وق اإلنسان، ي ي لحق وا المرصد اليمن بتمبر   ٢٠ه مراقب ، ٢٠٠٦س

   .ج مراقبتهم لسير عملية االقتراعوعرض وتحليل نتائ

  

راع في الساعة     : فتح صناديق االقتراع -١: ٣: ٣ ة االقت يلزم قانون االنتخابات اللجان الفرعية بافتتاح عملي

د الساعة       الثامنة صباحًا، وإغالقها في الساعة السادسة مساًء راع عن اب االقت تح ب زام بف ، وبشكٍل عام تم االلت

وم  ة من صباح ي ة،  ٢٠الثامن ي الجمهوري ة ف دوائر االنتخابي ع ال ة بجمي ي جل المراآز االنتخابي بتمبر، ف س

دائرة  ) د /  ٤( في المرآز مثًال باستثناء حاالت محدودة تم فيها تأخير فتح باب االقتراع، آما حدث   ٣٧( بال

إلى الحاالت التي  إضافة  حافظة تعز، حيث تم فتح باب االقتراع في الساعة الثامنة وخمسة عشرة دقيقة،بم) 

ة   جرى فيها منع و ة غالبي تعليق االقتراع في مراآز بأآملها، وحول سير إجراءات افتتاح االقتراع آانت إجاب

نهم    منهم قد أآدت على سالمة اإل% ) ٨١ -% ٧٥مابين ( آبيرة من المراقبين  ل م جراءات ، أما النسبة األق

ابين          % ) ٤ -%٣مابين (  راوح م ة لسالمة اإلجراءات ، وامتنعت نسبة تت ات نافي دمت إجاب  -%١٠( فقد ق

  .عن اإلجابة %) ١٢

  :عد أوراق االقتراع والتحقق من ختمها وسالمتها ووضوح أسماء ورموز المرشحين عليها: ٢:٣:٣

  

دائرة   ة   ) خ ( ران المرآز  بمحافظة عم  )  ٢٨٠( في ال دائرة المحلي ع     )  ١٦( بال م توزي ران، ت بمحافظة عم

ة   ة اللجن حيهم، بموافق الح مرش ا لص حين، لتعبئته دوبي المرش ى من تخدمة عل ر المس راع غي أوراق االقت

ام     ؤتمر الشعبي الع ( االنتخابية، حيث تم توزيع أوراق االقتراع لالنتخابات الرئاسية على مندوبي مرشح الم

ي د اهللا صالح  عل ات   )عب راع لالنتخاب مالن، ووزعت أوراق االقت ن ش ترك فيصل ب اء المش ح اللق ، ومرش

ا           اء المشترك، أم دوب مرشح اللق ام، ومن ؤتمر الشعبي الع المحلية لمجلس المحافظة على مندوب مرشح الم

اآم،         دوب مرشح الحزب الح ى من د وزعت عل دوب أحد   أوراق االقتراع النتخابات مجلس المديرية، فق ومن

ائية  )ح /  ٨دائرة محلية  ) ( ٢٩٨(المرشحين المستقلين، وفي الدائرة  ة النس م   ، قامت عضوات اللجن  ٧( رق

در عدد      بتقاسم أوراق االقتراع التي لم تستخدم، والتأشير)  م يحضرن، ويق عليها نيابة عن الناخبات الالئي ل

  .ورقة ٢٣٤أوراق االقتراع البالغ عددها  مجموع من% ٣٠ورقة تمثل أآثر من  ٨٠األوراق بحوالي 

ة  )  ٢٥٨( بالدائرة )  ١٠( وقامت عضوات اللجنة بالمرآز   بمحافظة حجة بالتأشير في أوراق االقتراع نياب

راع في        ، عن الناخبات الالتي لم يحضرن لإلدالء بأصواتهن ة االقت دء عملي ل ب راع قب لم يتم عد أوراق االقت

  بمحافظة )  ٢٤٨( بالدائرة ) ر /  ٢٠( لمرآز عدٍد من المراآز، منها ا
                                                 

ادة  ١ تح ص    ): ١٠١(م تم ف د أن ي ك بع راع وذل وم االقت ة صباحًا ي اعة الثامن ي الس راع ف ة االقت دأ عملي ام  تب ا أم راع  وإغالقه ندوق أو صناديق االقت
ا للج     ة العلي ل اللجن ة إدارة  الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو مندوبيهم للتأآد من خلوها من أي شيء وحصر عدد أوراق االقتراع المسلمة من قب ن

اًء     االنتخاب ، وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم ، وتستمر عملية االقتراع حتى الساعة السادسة مس
راع   من نفس اليوم ، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد أن يدلي الناخب األخير برأيه ، وتستمر ع ة االقت ملي

  .الساعة الثامنة مساًء ، ثم يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية االقتراعبعد الساعة السادسة مساًء ، إذا تبين وجود ناخبين في مكان اإلقتراع حتى 
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ز   ة، والمرآ دائرة )  ١٠( حج ز  )  ٢٥٨( بال ي المرآ ًا، وف ة أيض ة حج الي )  ١٥( بمحافظ ة الح بمديري

  .بمحافظة الحديدة، آانت بعض أوراق االقتراع غير مختومة

  
  

  :تسهيل وصول الناخبين إلى مكان االقتراع -٣: ٣: ٣
  

ز      ى مراآ اخبين إل ول الن ة وص ف إمكاني راعتتوق اعي     االقت اني اجتم ي، والث املين، األول جغراف ى ع عل

االنتخابية، وقد الحظ  توزيع الدوائر والمراآز ومالءمةومؤسسي، يتمثل العامل الجغرافي في مستوى آفاءة 

و دها،          مراقب بب بع راع بس ز االقت ى بعض مراآ ول إل ن الوص وا م م يتمكن اخبين ل د أن بعض الن المرص

ووعورة الطرق المؤدية إليها، بل ان ذلك شكل واحدة من   

ا العامل    أهم الصعوبات التي واجهها المراقبون أنفسهم، أم

ة بعض المشارآين     االجتماعي والمؤسسي فيتمثل في إعاق

ى    في إدارة االنتخا اخبين إل بات والقادة المحليين وصول الن

تند   ةمقرات االقتراع، ألسباب تتعلق بانتماءاتهم السياسي يس

ات    ى عالق ة، عل ة والقبلي اطق الريفي ي المن ويت ف التص

ذلك ف    ية، ل ة الشخص واالة والتبعي ات الم ة وعالق إن القراب

ي    ميين المحلي ر الرس ميون وغي ادة الرس أون الق ن يتنب

ويت ات تص ارين،  باتجاه ذين المعي ًا له اخبين، وفق الن

ي    ذلك، فف ًا ل اخبين وفق ع الن هم م ل بعض الي يتعام وبالت

م  ز رق م )  ١٠( المرآ دائرة رق ة )  ٢٩٢( بال بمحافظ

كريين     د العس ن أن أح ات م تكت بعض الناخب ران، اش عم

اآم بعض الن  ي الحزب الح كريون وأعضاء ف اق عس ذلك أع راع، وآ ر االقت ى مق اق وصولهن إل اخبين أع

م   )  ١( الذآور من الوصول إلى مقر االقتراع في المرآز رقم  دائرة رق ران، وفي    )  ٢٨٨( بال بمحافظة عم

م سيصوتون   )  ٢٨٠( مديرية ذيبين بالدائرة  بمحافظة عمران، أعاقت اللجنة األمنية الناخبين الذين تعتقد انه

  قتراع، لغير صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام من الوصول إلى مقر اال

ل أن           والين ألحزاب المعارضة، ب اخبين الم لم يقتصر ذلك على إعاقة مناصري الحزب الحاآم لوصول الن

راع،          ى مراآز االقت والين للحزب الحاآم إل اقوا وصول الم أنصار أحزاب المعارضة في بعض الحاالت أع

 حددتها آما قتراعإلل اإلدارية اإلجراءات) 4( رقم إطار

  .االنتخابات قانون من)  101(  المادة

 . صباحًا الثامنة الساعة في االقتراع عملية تبدأ

 الحاضرين أمام وإغالقها  االقتراع صناديق فتح يتم

  . خلوها من للتأآد

 العليا اللجنة قبل من المسلمة االقتراع أوراق عدد حصر

  . نتخاباال إدارة للجنة

 اللجنة رئيس من يوقع  االقتراع افتتاح محضر تحرير

  . مندوبيهم أو المرشحين ومن وأعضائها

  . مساًء السادسة الساعة حتى االقتراع عملية تستمر

 الساعة قبل بأصواتهم اللجنة في الناخبين جميع أدلى إذا

  . العملية ختام اللجنة رئيس أعلن مساًء السادسة

 عملية تستمر اإلقتراع مكان في بينناخ وجود تبين إذا

  . مساًء الثامنة الساعة حتى االقتراع

شكل رقم ( ) تقييم المبحوثين لمدى سالمة أوراق االقتراع 
وأسماء المرشحين عليها ورموزهم ، وختمها بخاتم اللجنة العليا 

لالنتخابات

نعم 
%٧٤

ال
%٤

ال أعرف
%٢٢
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م     دائرة  )  ٥( حدث ذلك على األقل في المرآز رق ز،   )  ٣٧( بال راقبين  حيث الحظ   بمحافظة تع أن  أحد الم

والين        اخبين الم ة الن اولوا إعاق ز، وح أنصار مرشح اللقاء المشترك، أثاروا الفوضى وإطالق النار في المرآ

  للحزب الحاآم من الوصول إلى مقر االقتراع، 

اًء،        ة مس اعة الثامن ى الس راع حت ز االقت ي بعض مراآ راع ف تمرار االقت ن اس رغم م ى ال أن بعض  إالعل

وء   ال ة، والفوضى وس ان االنتخابي طء أداء اللج ى ب ك إل ع ذل ن اإلدالء بأصواتهم، يرج وا م م يتمكن اخبين ل ن

ابيين    سبيل المثالالتنظيم سواء من قبل اللجان االنتخابية أو اللجان األمنية، حدث ذلك على  زين انتخ في مرآ

  ).١٠٥(بالدائرة ) ١٧(، وفي المرآز )١١٠(بالدائرة )  ٥/ هـ( في محافظة إب، هما المرآز 

رة  : سرية االقتراع  -٤: ٣: ٣ ادة   ) ب(وفقًا للفق تم تصويت       ) ١٠٠(من الم ات يجب أن ي انون االنتخاب من ق

، ولضمان سرية االقتراع يجب أن توفر اللجنة العليا لالنتخابات آبائن )١(الناخبين يوم االقتراع بشكٍل سري

د أ   راع، وأن تؤآ ار االقت ع مق راع لجمي زام    االقت ى ضرورة الت ة، عل لية والفرعي ان األص دريب اللج اء ت ثن

اترة،            ائن الس راع خلف الكب ة االقت ى ورق تم التأشير عل راع، وأن ي أعضائها، وإلزامهم الناخبين بسرية االقت

ا        ة العلي د وفرت اللجن ه؛ وق واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد من يعلن اسم المرشح أو الحزب الذي يصوت ل

رات حول سرية             الكبائن لك  دريب اللجان، فق ا لت ة التي نظمته دورة التدريبي راع، وضمنت ال رات االقت ل مق

االقتراع، وتضمنت المواد التوعوية التي نشرتها وبثتها اللجنة العليا عبر وسائل اإلعالم، فقرات حول سرية 

راع   وقد الحظ مراقبو المرصد اليمني لحقوق اإلنسان، أن االلتزام بسرية . االقتراع االقتراع في مراآز االقت

ة       إن بعض المراآز االنتخابي ك، ف في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، آان آبيرًا، وعلى العكس من ذل

ا، أي      ات فيه دير االنتخاب في المناطق الريفية، تم التصويت فيها بشكل علني، ولم تتخذ اللجان الفرعية التي ت

ل   إجراءات بحق الناخبين الذين مارسوا  التصويت بشكٍل علني، من هذه المراآز على سبيل المثال مرآز جب

ة، وفي         )٢٨٧الدائرة (عيال يزيد بمحافظة عمران  ة األمني راد اللجن راع أحد أف ة االقت ، حيث تواجد في آبين

ز  ر     /  ١٤المرآ ل مق ة داخ ان األمني اء اللج د أعض ران، تواج ة عم مور محافظ اروق باألش ة الف ث بمدرس

ائية            االقتراع، و ة النس م التصويت العلني في اللجن ذلك ت ي، وآ م التصويت بشكٍل علن ) بمدرسة الوحدة   ( ت

دائرة  )  ٢٢( بالمرآز رقم  دائرة     ٩٠بال ) بمدرسة الوحدة    ٥/ هـ ( المرآز  )  ١١٠( بمحافظة إب،  وفي ال

  .بمحافظة إب، تم التصويت في إحدى اللجان النسائية بشكٍل علني
  االقتراع يوم حدثت التي تكرارًا األآثر وقاتالخر) 5(  رقم إطار

 مع محيطها، وفي المراآز داخل مغريات تقديم أو والتهديد االنتخابية للدعاية المتنافسة السياسية األطراف مختلف ممارسة
  .ذلك ممارسة في الحاآم الحزب ألنصار واضحة غلبة

 المرآز محيط وفي داخل الحاآم، الحزب مرشحي لصالح ايةالدع آبار حكوميين ومسئولين األمنية اللجان أعضاء ممارسة
 .االنتخابي
 . االقتراع منع أو إيقاف بسبب التصويت، في حقهم ممارسة من ناخبين حرمان
 للقيام محددين أشخاص وفرض التصويت، في لمساعدتهم الطوعي االختيار من الخاصة االحتياجات وذوي األميين حرمان
 .النتخابيةا اللجان أعضاء أو بذلك

  .االقتراع لجان دخول من محليين مراقبين حرمان
  

                                                 
م   -ب): ١٠٠(مادة  ١ يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة االقتراع ليثبت رأيه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة االنتخابات بشكل سري ، ث

ة وأعضائها والمرشح         يس اللجن ام رئ راع أم ا ، ويجوز         يضعها في صندوق االقت ى محتواه نهم حق االطالع عل دوبيهم دون أن يكون ألي م ين أو من
  .االقتراعللناخب المعاق أو األعمى أو العاجز عن التمييز بين الرموز أو التأشير عليها أن يستعين بمن يثق به من الناخبين ليثبت رأيه في ورقة 
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زام        ة أو قضائية، إلل إجراءات إداري ة ب ا للمطالب أخذ على اللجنة العليا لالنتخابات عدم اعتراضها أو مبادرته

ة وإعالم     وارد الدول ة، أو م ة العام ا  الجهات الحكومية المعنية بالتقيد بالتشريعات المحرمة الستغالل الوظيف ه

ة      تغاللها بشكل واضح لصالح حمل اآم، وهي الظاهرة التي تكرر اس لصالح حمالت مرشحي الحزب الح

 .مرشح المؤتمر للرئاسة

  :مساعدة الناخبين األميين والمعاقين أثناء االقتراع: ٥:٣:٣

دائرة  ي ال ز )  ٢٩٨( ف ت  ) ح /  ٨( المرآ ام باس عبي الع ؤتمر الش دوبات الم ة الضالع قامت من قبال بمحافظ

ـ   دائرة   ٥/ الناخبات واالختيار نيابة عنهن، خالفًا لرغبتهن، وفي محافظة إب،  المرآز ه آانت  )  ١١٠( بال

ائية في    )  ٢٢( المرآز )  ٩٠( اللجنة االنتخابية هي التي تقوم بذلك، وفي الدائرة  قامت لجنة الصندوق النس

ة عن راع نياب ة االقت ى ورق ير عل ًا بالتأش ن منصور أحيان تم  ب ان ي ًا آ ات، وأحيان ات والمعاق ات األمي الناخب

      .فرض نساء معينات لمساعدتهن دون رغبتهن

  : حرية التصويت:٦:٣:٣

ة،   ) شيوخ القبائل ( الحظ عدد من مراقبي المرصد أن القادة التقليديين  آانوا يتواجدون في المراآز االنتخابي

ات      ي االنتخاب اآم ف زب الح ح الح دف التصويت لصالح مرش واطنين، به ى الم وا  الضغط عل م مارس وأنه

حيه  الح مرش ية ولص ة      الرئاس ان انتخابي اء لج دوبون وأعض اخبون ومن رض ن ة، تع ات المحلي ي االنتخاب ف

تالب         ف واس كال العن ن أش ا م في، أو غيره ال التعس رد أو االعتق د أو الط ا للتهدي ون إم طون ومراقب وناش

ر         راع من التالعب والتزوي ة االقت إن انتشار ظاهرة       . الحقوق التي أضعفت مستوى حماي ك ف فضًال عن ذل

ل السال توى إحساس   حم ى مس لبًا عل رت س ف، أث ال عن ن حدوث أعم ا م ب عليه ا ترت راع وم وم االقت ح ي

ل   د قت اخبين، فق اق أرواح بعض الن ى إصابات وإزه ل أن  بعضها أدت إل ة، ب األمن والطمأنين اخبين ب  ٥الن

المرآز  . أشخاص وأصيب العشرات ة ب  ٧(  حرم بعض الناخبين من حق االقتراع، آما حدث في اللجنة الثاني

دائرة ) ز /  ة إب )  ١٠٤( بال بمحافظ

ة    دثتها اللجن ل أح بب عراقي بس

     . االنتخابية

  : ـ توفير األمن:٧:٣:٣

ة     ات العام انون االنتخاب رض ق يف

ة التي      ى اللجان األمني واالستفتاء، عل

اء  ن أثن ظ األم ي حف ارك ف تش

ا  ارس مهامه ات، أن تم االنتخاب

ن    از ألي م ة ودون انحي بحيادي

ا،   ن، مع ذلك فإن اللجان األمنية في بعض الدوائر لم تؤدالمرشحي واجبها في حفظ األمن بالشكل المرجو منه

م        دوائر، ول ات الرئاسية في بعض ال فلم يتدخلوا لمنع االشتباآات التي حدثت بين أنصار المرشحين لالنتخاب

وا في     يلقوا القبض على بعض مثيري الشغب، أو حتى األشخاص الذين أطلقوا أعيرة ن م يمنع ًا، ول ارية أحيان

  االقتراع أثناء باألمن اإلخالل حاالت من نموذج) 6(  رقم إطار

اهد ب ش د مراق ي المرص ي اليمن دائرة ف ة)  36(  ال ز بمحافظ ورًا تع رًا حض  مبك

 اللقاء وتجمع العام، الشعبي لمؤتمرا لمرشحي المناصرين المسلحين من لمجموعات

ترك، ًال المش ن فض م أن ع اخبين معظ انوا الن ى يحضرون آ ز إل ابي المرآ  االنتخ

نهم  واحٍد وآل أسلحتهم، حاملين دما  م أتي  عن دخول  في  دوره ي ى  ال ر  إل راع  مق  االقت

م  الذين الناخبين أحد لدى سالحه يترك بصوته، لإلدالء دور  يحن  ل يهم  ال دى  أو عل  ل

د ذين أح وا ال ن انته واتهم، اإلدالء م د بأص اعة وبع ن س دء م راع، ب ام االقت د ق  أح

حين ات المرش ة لالنتخاب داء المحلي ى باالعت ة عل ة، اللجن ق االنتخابي  أوراق وتمزي

اً  أحدث الذي األمر نار، إطالق ذلك إثر حدث ثم االقتراع، ين  فزع اخبين،  ب دأ  الن  وب

  . أسلحتهم حاملين قتراعاال قاعة إلى بالدخول ذلك بعد الناخبون
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ا حسب    ان والخروج منه ى اللج دخول إل ن ال ان م ل واألعي يوخ القبائ ن ش ديين م ادة التقلي دوائر الق بعض ال

  .رغباتهم وأآثر من مرة

ا  رف          آم ة تتص ان األمني ة، وأن اللج ان األمني ة واللج ان االنتخابي ين اللج يق ب توى التنس دني مس وحظ ت ل

ًا          باستقاللية عن اللجان  ة أحيان راد اللجان األمني ل أن بعض أف ا، ب االنتخابية، وال تقبل األوامر الصادرة منه

  .آانوا يتصرفون مع أعضاء اللجان االنتخابية بتعالي

ي أداء        ة ف ان األمني راد اللج ض أف ير بع ذ تقص اتخ

  :مهامهم، مظهرين رئيسيين

يهم   : األول ه عل التزام موقف سلبي وعدم القيام بما يوجب

نون من أعمال لحفظ األمن والنظام، ففي مرآز جبل القا

الع  ة الض اري بمحافظ ة   جب د أعضاء اللجن ع أح م يمن ل

حين       د المرش ع أح ن توزي ذين م ض الناف ة بع األمني

، وفي  لالنتخابات الرئاسية خارج مقر اللجنة االنتخابية 

دوب األمن السياسي         ) ط/٩(الدائرة المحلية  ع من تم من م ي ران، ل ة عم ر      بمديري راد آخرين من دخول مق وأف

اني    ر الث ا المظه رز، أم ة الف اء عملي ة أثن ة     : اللجن ير العملي ي س دخًال ف كل ت ال تش ة أفع ي ممارس ل ف فيتمث

دائرة       ة، ففي ال ة الضالع   ) ٢٩٧(االنتخابية، وتحيزًا ألحد أطراف المنافسة االنتخابي ة قرض  (بمديري ) منطق

ة    ة األمني راد اللجن ي  (مارس بعض أف ة  بحضور رئ ة األمني ؤتمر الشعبي      ) س اللجن ة لصالح مرشح الم الدعاي

ة   دائرة المحلي ي ال ام، وف ة    ) ١٤(الع ت اللجن رام، قام ة ع ابي بمدرس ز االنتخ ي المرآ ران، ف ة عم بمحافظ

اطق ومراحل     ). ١(األمنية بطرد مندوبي مرشحي أحزاب المعارضة أثناء عملية االقتراع ر ومن شهدت دوائ

اً    راع أنماط ه            أخرى لالقت راع أو تعليق ع إجراء االقت ات، تسبب بعضها في من شتى من النزاعات والخروق

  ).٢). (من مراآز االقتراع% ٥حدث ذلك في حوالي (

تقتضي متطلبات نزاهة االنتخابات استمرار عملية االقتراع دون توقف، : تواصل عملية االقتراع -٨: ٣: ٣

د استطاعت ا       راع، وق ة االقت ؤمن      أو إغالق مؤقت لعملي ة أن ت ة المراآز االنتخابي ة في غالب للجان االنتخابي

ال  م   : ذلك، إال ان بعض المراآز شهدت بعض التجاوزات واالختالالت، منها على سبيل المث  ٥( المرآز رق

دوبو بمحافظة تعز، حيث قام أعضاء اللجان  )  ٣٧( بالدائرة )  الخروج من قاعة       ومن مرشحي المعارضة ب

ة، وفي المرآز     االقتراع، حاملين مع /  ٤( هم سجل الناخبين واألختام، تحت حماية مسلحين من خارج اللجن

ة،        ) د  ة األمني راد اللجن د أف ار، وأصاب أح إطالق الن ام، ب عبي الع ؤتمر الش ح الم ام مرش دائرة، ق نفس ال ب

ر الل    إغالق مق ة   واستولى على سجل الناخبين وأوراق االقتراع، ثم قام بمساعدة عدد من أنصاره ب ة وتعبئ جن

   .أوراق االقتراع، ووضعها في الصندوق
                                                 

الدخول إلى قاعة االنتخاب ولهم أن يختاروا أحد المسجلين في الجدول ليمثلهم أثناء عمليتي للمرشحين دائمًا حق : " على ما يلي) ٩٧(تنص المادة ) ١(
دوبيهم، وال يجوز     أن يحمل  االقتراع والفرز ويكون ذلك آتابيًا ، وال يجوز أن يحضر في لجنة االنتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين أو من

 ".، وبصفة عامة ال يجوز ألي منهم حمل السالح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر االنتخابات  أي منهم سالحًا ناريًا ظاهرًا أو مخفيًا
للمرشحين دائمًا حق الدخول إلى قاعة االنتخاب ولهم أن يختاروا أحد المسجلين في الجدول ليمثلهم أثناء عمليتي : " على ما يلي) ٩٧(تنص المادة ) ٢(

دوبيهم، وال يجوز أن يحمل     االقتراع والفرز ويكون ذلك آت ابيًا ، وال يجوز أن يحضر في لجنة االنتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين أو من
 ".أي منهم سالحًا ناريًا ظاهرًا أو مخفيًا ، وبصفة عامة ال يجوز ألي منهم حمل السالح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر االنتخابات 
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  باالقتراع المتعلقة اإلجراءات حول المراقبين إلجابات النسبي التوزيع يوضح) 7( رقم إطار
 السؤال نعم  ال لم يجب

  القانونية لإلجراءات وفقًا االقتراع إغالق محضر على التوقيع تم هل 75% 6% 19%
  بأصواتهم اإلدالء من يتمكنوا لم بينناخ شاهدت هل 14% 68% 18%

 تصويته بعد بالحبر الناخب إبهام غمس يتم آان هل 79% 9.4% 11.6%
 اإلدالء من تمكنوا سنة 18 عن أعمارهم تقل أطفاال أن تحققت هل 39.2% 49.7% 11.1%

  بأصواتهم
 يحددهم الذي األشخاص غير من االقتراع إجراءات في أحد تدخل هل 30.9% 55.2% 13.9%

 القانون
  رؤيتها الجميع يستطيع مكان في االقتراع صناديق وضعت هل 82.9% 5.5% 11.6%

  مالئم بشكل االقتراع آابينات وأغطية مواقع أعدت هل 76.8% 13.8% 9.4%
 عن عددهم يزيد جنودًا محيطه أو االنتخابي المرآز داخل شاهدت هل 22.1% 64.6% 13.3%

  العشرة
 أحد لصالح االنتخابية الدعاية يمارس الشرطة أفراد من أحدًا شاهدت هل 22.7% 64.1% 13.3%

 المرشحين
  مساعدة إلى بحاجة معاقون أو أميين ناخبين شاهدت هل 72.9% 17.1% 9.9%
  االقتراع عملية مراقبتهم دون تحول عوائق المراقبون واجه هل 23.2% 68% 8.8%

  االقتراع بدء قبل االقتراع صندوق قفل من تحققت هل 79% 3.3% 17.7%
  االقتراع بدء قبل خالية آانت االقتراع صناديق أن من اللجنة تأآدت هل 81.2% 3.3% 15.5%
  االقتراع أوراق وتدقيق عد هل 77.3% 2.8% 19.9%

  

  :توقيت إغالق االقتراع -٩:٣: ٣

راع في الساعة السادسة      بمحافظة عمران، تم إ)  ٢٨٨( بالدائرة رقم )  ١( في المرآز رقم  اب االقت غالق ب

ة بالتصويت، وفي محافظة إب،      ة واللجان االنتخابي د للسماح للجان األمني ك بالتمدي د ذل م سمح بع اًء، ث مس

دائرة  ة )  ١٠٥( ال دائرة المحلي ز )  ١٧( ال ة    ) د ( مرآ ت اللجن ر، أغلق د األحم كي بالنج ع الموش ي مجم ف

تمكن من اإلدالء بأصواتهن،      النسائية باب االقتراع في الساع م ي ات ل ة السابعة مساًء، وذلك رغم وجود ناخب

راع  )  ٢١( وفي المرآز  بالدائرة نفسها تم غلق باب االقتراع الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتم غلق باب االقت

    .افظة حجة الساعة العاشرة صباحًا بمح)  ٢٥٨( بالدائرة )  ١٠( في اللجنة النسائية بالمرآز 

اوز   ى وقت يتج ة إل ز االنتخابي ي بعض المراآ راع ف اب االقت أخير إغالق ب م ت د ت ك فق ن ذل ى العكس م عل

م     )  ٢٥١( بالدائرة ) د /  ٩( الساعة الثامنة مساًء، حدث ذلك على األقل في المرآز  بمحافظة حجة، حيث ل

ًا، وفي   يتم غلق باب االقتراع إال الساعة الثامنة وأربعون دقيقة، بزيادة أربعي ن دقيقة عن الوقت المحدد قانون

ة والنصف    )  ١٦٢( ( بالدائرة )  ١٦( محافظة الحديدة، تم غلق باب االقتراع في المرآز رقم  الساعة الثامن

م إغالق المرآز      ه، وت دائرة  ) ا ( تقريبًا، بزيادة ثالثين دقيقة عن الموعد المقرر إلغالق الساعة  )  ١٦١( بال

بعه وأربع ة وس ة عن الوقت الثامن ين دقيق بعة وأربع ادة س ة، بزي ًا، و ين دقيق دد قانون ز المح ي المرآ ) د ( ف

رغم من         ١٧بالدائرة المحلية  ى ال ك عل ا، وذل ًا إلقفاله بمحافظة إب تم قفل الصناديق قبل الوقت المحدد قانون

)  ١٠٥( بالدائرة )  ٢١( تواجد ناخبات لم يتمكن من اإلدالء بأصواتهن، وتم إقفال باب االقتراع في المرآز 

  بمحافظة إب في الساعة الثانية عشرة ظهرًا دون أن يدلي جميع الناخبين المسجلين بأصواتهم،   

  :محاضر غلق االقتراع -١٠:٣:٣
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ة        راع في بعض اللجان االنتخابي بسبب الخالفات والفوضى، لم يتم التوقيع على محاضر إغالق عملية االقت

ا   ة ثوب ي مديري ائية ف د         النس دي التقي ة لم ق الرقاب يم فري إن تقي ك ف ن ذل رغم م ى ال ار، وعل ة ذم ن بمحافظ

ع         د وتوقي د األوراق وتواج الق، وع ر اإلغ جيل محض ا، وتس ناديق ونقله ق الص ة لغل اإلجراءات القانوني ب

راقبين          ة من الم ه نسبة عالي ا جرى، أبدت ًا لم حت  تراو(المخولين قانونًا بالحضور، فقد أظهرت تقييمًا إيجابي

ين  دودة %)٨٥ -% ٧٥ب بة مح رت نس ا عب ابين (، بينم ط% ٦-% ٣م د بالضوابط ) فق ي التقي عن آراء تنف

  %.١٩ -% ١٢وتراوحت نسب الممتنعين عن اإلجابة بين . التي يحددها القانون بشأن تلك اإلجراءات
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سح بعض المؤشرات المتعلقة بإجراءات يوم االقتراع التي خلص إليها الم)  ٨(إطار رقم 
  الميداني لفريق المرصد

ر  • ع أو      % ٨٠أعتب راع، دون من ان االقت ى مك ة إل ان وحري لوا بأم وا ووص اخبين تحرآ أن الن
 %. ٥، وأمتنع عن اإلجابة %١٥بينما نفى ذلك . تضييق متعمد

راع أو       ) باعتبارهم مراقبين(أنهم تعرضوا % ٦٨نفى  • ع من دخول مراآز االقت ات أو من إلعاق
 .عن اإلجابة% ٩أنهم تعرضوا لذلك، بينما أمتنع % ٢٣وأآد اللجان الفرعية، 

ة          % ٧٣أآد  • ارزة خارج غرف ة وب اآن مالئم ة في أم اخبين آانت معلق أن الكشوفات بأسماء الن
 .عن اإلجابة% ٥، وأمتنع %٢٢االقتراع، ونفى ذلك 

ة دا % ٢٣شاهد  • خل  أعضاء في اللجان األمنية وعسكريين بزي رسمي يمارسون دعاية انتخابي
 .عن اإلجابة% ١٣، وأمتنع %٦٤وفي محيط المرآز االنتخابي، ونفى المشاهدة 

مرشحين وأنصار مرشحين وأعضاء أحزاب، يمارسون نشاطًا دعائيًا، أو يقدمون % ٥٥شاهد  •
 %.٣٤بينما نفى ذلك . مغريات للتأثير على آراء الناخبين داخل المراآز االنتخابية

زيهم الرسمي، يتواجد في        )عشرة يفوق عدده ال (تجمعًا % ٢٢شاهد  • وى األمن أو الجيش ب ، لق
 .عن اإلجابة% ١٣المشاهدة، وأمتنع % ٦٥بينما نفى . محيط المرآز االنتخابي أو داخله

اهدة         % ٧٣شاهد  • اجوا لمن يساعدهم في التصويت، ونفى المش اقين احت أميين أو أميات أو مع
  %.١٠، وامتنع عن اإلجابة %١٧

ر  • ا% ٧٦اعتب ين صورهم  أن اللج دًا ب ارن جي اخبين وتق ة الن ن هوي ق م ت تتحق ة آان ن الفرعي
ك    ى ذل ا نف جل، بينم ي الس مائهم ف ام أس جل، وتؤشر أم ي الس ع %١٣والصور ف ، وامتن

 .عن اإلجابة% ١١
اهد  • د % ٦٧ش ق من ع ل تصويتهم، للتحق اخبين قب ام الن تمرار إبه ة تفحص باس اللجان الفرعي

 %.١١، وامتنع عن اإلجابة %٢٢المشاهدة  وجود حبر فيها، بينما لم يؤآد
د  • ك     % ٧٩أآ ى ذل راعهم، ونف د اقت ر بع ي الحب ت تغمس ف اخبين آان ع الن ام جمي ، %٩أن إبه

 .عن اإلجابة% ١٢وامتنع 
م يوافق        % ٥٧رأى  • ة، ول راع بسرية تام ًا استطاعوا االقت ك،   % ٣٠أن الناخبين جميع ى ذل عل

 .عن اإلجابة% ١٣وامتنع 
ابي،         ١٨تقل أعمارهم عن   أطفاًال% ٣٩شاهد  • وا من التصويت في المرآز االنتخ ًا، تمكن عام

 .عن اإلجابة% ١١، وامتنع %٥٠ونفى المشاهدة 
دخل      % ٣١أآد  • راع، ونفى الت تدخل شخص أو أآثر من غير المسموح لهم، في إجراءات االقت

 . عن اإلجابة% ١٤، وامتنع %٥٥
د  • ة     % ٢٤أآ ة األمني اء اللجن ن أعض د م دخل أح ى آراء   ت أثير عل رهم للت ة أو غي أو االنتخابي

نهم   ة ع ا نفى   . الناخبين في اختيار المرشحين أو قيامه بالتأشير في ورقة االقتراع نياب بينم
 .عن اإلجابة% ١٤ذلك، وامتنع % ٦٢

  
  

ة  قيام لجان فرعية بالتصويت نيا: وتتمثل أهم الخروقات التي  تكرر حدوثها في قاعات االقتراع، في ما يلي ب

ات          ى تقاسم بطاق دوبي المرشحين عل ين أعضاء اللجان ومن عن الناخبين، وفي بعض حاالت جرى توافق ب

ه، مارس أشخاص           ) المتبقية(الغائبين  نهم باستخدامها للتصويت لصالح مرشح حزب ام آل م بالتساوي، وقي
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نهم، سمح با         ًا ع اقين، رغم ين أو المع ة عن النساء أو األمي ره    محددون االقتراع نياب ي، أو ُأآ لتصويت العلن

ة         ة الوقوف قرب آابين البعض على التصويت المكشوف أمام المتواجدين، أو تعمد بعض أعضاء لجان أمني

  .االقتراع لالطالع على تأشيرة الناخب، وسمح بتعليق ملصقات دعائية انتخابية داخل غرف االقتراع

ة    بشكٍل عام يمكن القول أن اللجنة العليا لالنتخابات، وف  ة االنتخابي ات العملي ة متطلب تثناء  رت آاف حاالت   باس

ة   ) ١٩٥(بالدائرة ) ٢٤(في المرآز قصور متفرقة أورد مراقبوا المرصد أمثلة منها  بمحافظة ذمار عدم آفاي

دائرة  ) ١٧/ ب (في المرآز   والحظ مراقب المرصد  الحبر المتوفر لدى اللجنة،  ار،   ) ٢٠١(بال بمحافظة ذم

نة االقتراع، فقد آانت أبواب القاعات مخلوعة، وال يوجد بها العدد الكافي من المقاعد،   عدم صالحية مقر لج

دائرة  و ي ال ية ف ات الرئاس اآم لالنتخاب ود صور لمرشح الحزب الح وحظ وج ران، )  ٢٩٠( ل بمحافظة عم

ة في المرآز    وصورًا لمرشحي الحزب الحاآم ل ة   ) و(النتخابات المحلي دائرة المحلي ران،   بمحافظة  ٦بال عم

بمديرية السياني بمحافظة إب، وجود صور    ) ١٠٤(بالدائرة ) ب/  ٢(وشاهدت مراقبة المرصد في المرآز 

     .لمرشح المؤتمر الشعبي العام لالنتخابات الرئاسية، داخل القاعة التي يتم فيها االقتراع

  

  فرز األصوات وإعالن النتائج  -٤:٣

در ملحوظ من ال       ة ق ذه المرحل ذي جعل         تخلل سير ه اك ال ة، ومن الغموض واالرتب ر القانوني ممارسات غي

ل       .الشكوك تحوم حول دقة ومصداقية النتائج ات هي أول الجهات الضالعة في مث آانت اللجنة العليا لالنتخاب

رر، لإلعالن   ا مب ارعت، ودونم ين س ات، ح ذه الممارس ى إغالق صناديق  (ه ط عل اعات فق د بضعة س بع

م حين أعلنت        عن نتائج أولي) االقتراع ة، ث ات الموثق ى من البيان ة النتخابات الرئاسة، وهي ال تمتلك حدًا أدن

ام سبق     الحقًا نتائج دون االستناد على محاضر أصلية للجان االنتخابية، واضطرارها مرارًا لتراجع عن أرق

ات الم         ي االنتخاب وتين ف دد المص الي ع حة إلجم ات الموض ا للبيان ميًا، وحجبه ا رس دد  وان تبنته ة وع حلي

  .األصوات الباطلة

رز            ة ف ة إلنجاز عملي ات للضوابط القانوني ر من التجاوزات والمخالف وتحت مبررات مختلفة، حصلت الكثي

ات  ات الرئاسة والمحلي ة النتخاب ائج النهائي ين . األصوات وإعالن النت راقبين، المحلي ر من الم د الكثي د أآ وق

دم         والدوليين، اطالعهم على انتهاآات وتجاوزا ا، آع ى منه رز الصناديق، واللجان األعل ت متنوعة للجان ف

استكمال آافة التوقيعات الضرورية لمحاضر الفرز، وعدم تسليم آشوفات موقعة بالنتائج النهائية للمرشحين  

ال        دخل في أعم رز، وبالت أو لمندوبيهم، والسماح لنافذين وأمنيين وجهات غير مخولة بحضور إجراءات الف

رز، وتأج راقبين أو        الف ن الم راف م اب أط لته بغي رر، ومواص ة دون مب رات طويل رز لفت اف الف ل أو إيق ي

ا         تيالء عليه ناديق أو االس يم الص دودة لتحط االت مح ًا ح دت أيض ا رص ًا، آم ردهم أحيان دوبين أو بط المن

ا      لم اللجان اإلشرافية والعلي ائج   وإعالن نتائج مزيفة، ومن المخالفات التي جرى رصدها أيضًا، تس ات نت بيان

  .االنتخابات عبر الفاآس أو التلفون واالعتماد عليها لإلعالن النهائي عن النتائج

  : نقل الصناديق وتهيئة قاعات الفرز -١:٤:٣
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ين         بهم ب ت نس راقبين، تراوح ن الم رة م داد آثي جلت أع د    %٦٧ -% ٦١س توى التقي ًا لمس ًا ايجابي ، تقييم

تح وم  رز، وف ات الف ة قاع إجراءات تهيئ د   ب اء وبع ل وأثن راع قب ع أوراق االقت ل م ة الصناديق، والتعام راقب

ين      .فرزها بهم ب ة، تراوحت نس داد قليل % ١١ -% ٤وسجلت تقييمًا سلبيًا لمستوى التقيد بتلك اإلجراءات، أع

  %.٣١ -%٢٢لكن الممتنعين عن اإلجابة آانت نسبهم مرتفعة، حيث بلغت ما بين . فقط

ن أشخ رز م و قاعات الف ه، أجاب حول خل رز أو مراقبت ة الف دخول أو ممارس ًا بال ولين قانوني ر مخ اص غي

دخول،           % ١٦بنعم، بينما شاهد % ٦١ م بال ر مخول له رز، غي راقبين تواجد أشخاص في قاعات الف من الم

ع   ة  % ٢٣وامتن م يشاهدها           . عن اإلجاب رز فل ا حاالت تواجد أشخاص مسلحين في قاعات الف من % ٥٤أم

  .عن اإلجابة% ٢٨منهم، وامتنع % ١٨ المراقبين، وشاهدها

الفرز، حول إشارات التصويت        : وتوزعت اإلجابات على السؤال ين ب ين المعني رة ب هل ظهرت خالفات آثي

  :المشتبه بصحتها في األوراق، وأحقية المرشحين بها، آالتالي

  .لم يجيبوا% ٢٥ال، % ٣٨نعم، % ٣٧

ع آاف  ة بتوقي ئلة المتعلق ى األس ات عل ا اإلجاب ائج  أم ليم محاضر بالنت رز، وتس ى محاضر الف ولين عل ة المخ

ين    راوح ب  -%٤٩موقعة ومختومة لمندوبي المرشحين للرئاسة والمجالس المحلية، فكانت باإليجاب لنسب تت

ليم للمحاضر    % ١٤ -%١٠من المراقبين، واعتبرت نسب تتراوح بين % ٦٣ ة، والتس أن التوقيعات المكتمل

  %.٣٨ -%٢٧ن اإلجابة مراقبون تتراوح نسبهم بين في حين أمتنع ع.  لم يتم

افيين، أجاب           ة آ ة ونزاه اًال وهل تمت بحيادي رز إجم ة الف وعند اإلجابة على السؤال الختامي ألتقييمي لعملي

  .عن تقديم اإلجابات% ٣٢، وامتنع %١١، وبال %٥٧بنعم 

ل الصناديق،    ة  أما إجراءات نق ا  فمن أمثل وا المرصد من خ     م ات  سجله مراقب راع     :روق رك صناديق االقت ت

ام بسبب          )  ١٠٤( بالدائرة ) ز /  ٧( الخاصة بالمرآز  ة أي دة ثالث ة لم ة األمني دة اللجن بمحافظة إب، في عه

ة ولجان      ة اللجان األمني الخالفات التي نشبت بين أنصار المرشحين، عدم السماح لمندوبي المرشحين بمرافق

  .بمحافظة عمران)  ٢٨٨( بالدائرة )  ١( مرآز رقم االقتراع أثناء نقل الصناديق، في ال
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  يوضح التوزيع النسبي إلجابات المراقبين حول اإلجراءات المتعلقة بفرز األصوات) ١٠(إطار رقم 

 السؤال نعم ال لم يجب

 عملية االقتراع إجماال سارت بشكل قانونين هل تعتقد أ  %٦٠.٨ %٢٦.٥ %١٢.٧

 نقل صناديق االقتراع في مقر الفرز وفقًا لإلجراءات القانونية  هل تم    %٨١.٨ %٥.٥ %١٢.٧

 هل تعتقد بأنه تم تهيئة ظروف الفرز بشكل مالئم ووفقًا للقانون  %٦٧.٤ %١٠.٥ %٢٢.١

 هل آان جميع من في الفرز ممن خولهم القانون الحضور  %٦١.٣ %١٥.٥ %٢٣.٢

 عملية الفرز هل تواجد أشخاص مسلحين أثناء %١٨.٢ %٥٤.١ %٢٧.٦

 هل تم تأمين الصناديق بما يحول دون تسربها أثناء عملية الفرز   %٦٢.٤ %٦.٦ %٣٠.٩

هل آان المعنيون بعملية الفرز يتحققون من سالمة قفل الصناديق قبل فتحها  %٦٧.٤ %٣.٩ %٢٨.٧

 للفرز 

نون حضور هل آان الفرز يتم بحضور جميع األشخاص الذين خولهم القا %٦٧.٤ %٤.٤ %٢٨.٢

 عملية الفرز 

هل آان المعني بقراءة ورقة االقتراع يتيح للحاضرين مشاهدة اإلشارة عليها  %٦٦ %٥ %٢٩

 أثناء الفرز 

 هل برزت خالفات شديدة أثناء عملية الفرز   %٣٧ %٣٨.١ %٢٤.٩

 هل تم إعالن نتيجة الفرز بعد فرز آل الصناديق  %٦٥.٢ %٤.٤ %٣٠.٤

 تم التوقيع على محضر نتائج عملية الفرز   هل %٦٣ %٩.٩ %٢٧.١

 هل تم تسليم المرشحين أو مندوبيهم نسخة مختومة من محاضر الفرز   %٥٦.٤ %١٣.٨ %٢٩.٨

  هل تعتقد أن عملية الفرز تمت إجماال تمت بحيادية ونزاهة آاملتين %٥٧.٥ %١٠.٥ %٣٢

  

  : تنفيذ عملية الفرز  -٢: ٤:٣

م    :وردها مرقبوا المرصد من أمثلة الخروقات التي أ دائرة  )  ٢٥( ايقاف الفرز لمدة طويلة في المرآز رق بال

ز )  ١٠٥(  ي المرآ ة إب، وف دائرة ) ز /  ٧( بمحافظ رز األصوات  )  ١٠٤( بال اف ف م إيق ة إب، ت بمحافظ

ز   ي المرآ ام، وف ة أي دة ثالث ة لم ات المحلي ة ) ن(لالنتخاب ة العام دائرة االنتخابي دائر) ٢٩٧(بال ة وال ة المحلي

رز             )١٤( رز، بسبب عدم وجود الكشف التجميعي لف ى محاضر الف ع عل تم التوقي م ي ، في مديرية الضالع، ل

  .األصوات، ويقول رئيس اللجنة األصلية، أن الكشف قد فقد أو تمت سرقته

  :إعالن نتائج الفرز -٣: ٤:٣

ام المتضاربة، التي     آان من السهل أيضًا مالحظة بعض ما يمارس من انتهاآات عبر التتبع و ة لألرق المقارن

راراً  وم       . تعلنها اللجنة العليا لالنتخابات، ثم تتراجع عنها م ا ي ات الرئاسية التي وزعته ائج االنتخاب   ٢٢/٩فنت

ة، تختلف   ا المرشحون، ولألصوات الباطل از عليه ي ح ات، ولألصوات الت ي االنتخاب ارآين ف داد المش ألع

  : وهي ٢٣/٩عالن النهائي للنتائج في اليوم التالي آثيرًا عن تلك التي تضمنها اإل

   ٩,٢٤٨,٤٥٦عدد الناخبين المقيدين في السجل االنتخابي 

 %)٦٥,١٥نسبة المشارآة (  ٦,٠٢٥,٨١٨عدد الذين أدلوا بأصواتهم 
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 ٥,٣٧٧,٢٣٨عدد األصوات الصحيحة 

 ).من عدد المقترعين ١٠,٧٦نسبتها ( ٦٤٨,٥٨٠عدد األصوات الباطلة 

 ).من األصوات الصحيحة% ٧٧,١٧نسبتها ( ٤,١٤٩,٦٧٣صوات مرشح المؤتمر الشعبي العام عدد أ

 ).من األصوات الصحيحة ٢١,٨٢نسبتها ( ١,١٧٣,٠٧٥عدد أصوات مرشح اللقاء المشترك 

 ).من األصوات الصحيحة% ١نسبتها (ألف صوتًا فقط  ٥٤عدد أصوات باقي المرشحين الثالثة حوالي 

ى  % ٥٥ت، مقارنة بسابقتها، لترفع نسبة المشارآة في االقتراع من وجاءت هذه البيانا ا رفعت   %٦٥إل ، آم

 .من عدد الذين أدلوا بأصواتهم%  ١٠,٨عدد األصوات الباطلة إلى 

آما جاء إعالن نسب األصوات التي فاز بها المرشحون من إجمالي األصوات الصحيحة وحدها، متعارضًا    

ى    مع النصين الصريحين الدستوري و القانوني، اللذين يؤآدان على اعتبار رئيس الجمهورية من يحصل عل

ات      وا بأصواتهم في االنتخاب ذين أدل د اهللا التي         . األغلبية المطلقة لل ي عب رئيس عل أن نسبة أصوات ال ذلك ف ل

ـ   درت ب انون      % ٧٧.١٧ق ًا للق بح وفق حيحة، تص وات الص دد األص ن ع وا    % ٦٨,٩م ذين أدل دد ال ن ع م

  %.١٩,٥إلى % ٢١,٨٢بل تغير نسبة المرشح فيصل بن شمالن من بأصواتهم، مقا

وم   م التراجع   ٢٣/٩ومما يزيد األمر غرابة، وصعوبة على التفسير، هو أن األرقام المعلنة آنتائج نهائية ي ، ت

ا أو            ائي والمباشر في موقعه ى نشرها التلق ا عل ة العلي م تحرص اللجن عنها الحقًا، بعد ظهور نتائج جديدة، ل

دي،        ٢٠٠٧ئقها، لكنها نشرت في يونيو وثا د الجن ده محم ا، عب ة العلي دمها عضو اللجن ، ضمن ورقة عمل، ق

ام        ١إلى حلقة نقاش نظمها المرآز اإلعالمي اليمني بالقاهرة د إتم رة نشرت بع ام األخي ذه األرق رغم أن ه ، فب

و           ا ي راع فيه ر االقت ة، التي تعث دوائر المحلي ر من ال ا تناقصت     ٢٠م االنتخابات في عدد آبي بتمبر، إال إنه س

  :آثيرًا بدًال من أن تتزايد

وا بأصواتهم أصبح  ذين أدل دد ال دًال عن  ٥,٩٣٨,٧٧٣فع ة أصبح ٦,٠٢٥,٨١٨ب دد األصوات الباطل ، وع

ن   ١٩١,٣٥٥ دًال ع ى     ٦٤٨,٥٨٠ب نخفض إل ات ت ي االنتخاب ارآة ف بة المش بة %٦٤، أي أن نس ، ونس

د في آخر     % ٣إلى  األصوات الباطلة تهبط آثيرًا لتصل ذي تزاي فقط من عدد المقترعين، وبذلك فأن العدد ال

  .٥,٧٤٧,٤١٨إعالن هو األصوات الصحيحة وحدها، التي بلغت 

ات       ن انتخاب ائي ع ا النه ي تقريره دت ف د أب ات، ق ة االنتخاب ي، لمراقب اد األورب ة االتح ت بعث ، ٢٠٠٩وآان

وبر   ١١آما أنها وبعد اطالعها في . ب االنتخابات مباشرةاستغرابها الشديد من تباينات األرقام المعلنة عق أآت

ات    ت، على تفصيالت أرقام حديثة تتعارض مع سابقاتها، ذآرت أنها ت٢٠٠٦ ك البيان شكك من إمكانية نشر تل

  :األحدث، لكنها حددت في نفس التقرير أيضًا، الموقف التالي مما شاهدته

المختلفة لنتائج االنتخابات، أن هناك تفاوتات آبيرة قوضت من  تظهر المعلومات التي تضمنتها التفصيالت "

ذه الجوانب        ا رسميًا، إال أن ه ة العلي ا اللجن ا أعلنته ية، آم ات الرئاس ة لالنتخاب ائج النهائي ة النت مصداقية ودق

                                                 
تقبل    . ي، عضو اللجنة العليا لالنتخاباتعبده محمد الجند: انظر ١ اق المس ة وآف ية والمحلي . رئيس قطاع اإلعالم والتوعية االنتخابية، االنتخابات الرئاس

  .٢٠٠٧يونيو  –ورقة عمل مقدمة للندوة والحلقة النقاشية التي ينظمها المرآز اإلعالمي اليمني بالقاهرة 
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ر      و ال ائز ه ح الف ة أن المرش ات، وحقيق ة لالنتخاب ة النهائي ى النتيج تؤثر عل ا س دوا وأنه كالية ال يب ئيس اإلش

  .١"صالح

رز أصوات    ٢٣/٩أعلنت نتائج فرز أصوات الناخبين في االنتخابات الرئاسية يوم  ائج ف ، فيما تأخر إعالن نت

ات         ا لالنتخاب ة العلي م تضع اللجن ائج متضاربة، ول الناخبين في االنتخابات المحلية أآثر من شهر، وأعلنت نت

ات  آلية لتكامل عملية الفرز في االنتخابات، بل أن اللج نة تبنت رؤية مسبقة تفصل بين عمليتي الفرز لالنتخاب

  ).٢(الرئاسية والمحلية، وتمنح االنتخابات الرئاسية أهمية خاصة على حساب االنتخابات المحلية

  

  :الـرقابة على االنتخابات -٤

ات       ا لالنتخاب ة العلي دمها اللجن ي مق ة، ف ات االنتخابي ى العملي ة عل ي الرقاب راف ف دة أط ترك ع ان تش واللج

ات         دني والمنظم ع الم ات المجتم دوبي منظم حين، ومن ي المرش ا، ممثل ة عنه ة المتفرع ية والفرعي األساس

  . الدولية

  :رقابة اللجنة العليا لالنتخابات  -١: ٤

ة مدى       ) ٢٩(خولت المادة   ة لمراقب ات تشكيل لجان ميداني من قانون االنتخابات العامة اللجنة العليا لالنتخاب

ي     )٣(بتنفيذ القانونااللتزام  ا يل ا م ا مراقبته زام بوضع الملصقات     : ، ومن القضايا التي يمكن له ة االلت مراقب

ا   ة        )٤(والدعاية االنتخابية في األماآن المخصصة له رات الصوت للدعاي دم استخدام مكب زام بع ،ومدى االلت

وق اإلنسان        )٥(االنتخابية في الشوارع   ي لحق ق المرصد اليمن ك الحظ فري ذه    ، مع ذل ات واسعة له ، اختراق

ات        ول المخالف داني ح ة للتقصي المي م تؤسس آلي ات ل ا لالنتخاب ة العلي ى أن اللجن ك إل ع ذل الضوابط، يرج

  .المتعلقة بهاتين المادتين، وغيرها من المخالفات

  ): لجان الصناديق(رقابة لجان االقتراع الفرعية   -٢: ٤

حين ور    ات لصق صور المرش انون االنتخاب ر ق ان    يحظ رات اللج ل مق ة داخ عاراتهم االنتخابي وزهم وش م

ا  ) لجان الصناديق(، ويلزم دليل الدعاية االنتخابية لجان االقتراع الفرعية )٦(االنتخابية بمراقبة ذلك، وإزالته

                                                 
  .٣٧، التقرير النهائي، صــــ ٢٠٠٦خابات، اليمن االتحاد األوربي، بعثة مراقبة االنت: أنظر ١
ار  يبدو ذلك من تصريح الدآتور محمد عبداهللا السياني، رئيس قطاع الشئون الفنية والتخطيط باللجنة العليا لالنتخابات، الذي أدلى به لصحي )  ٢( فة أخب

رز في    ال يمكن الربط بين نتائج انتخابات الرئاسة مع ن"اليوم، وأشار فيه إلى أنه  ة الف تائج االنتخابات المحلية أو العكس، فلو حدث أي تعطيل في عملي
زامن لالنتخ      انون هو الت ه في الق ة مع    االنتخابات المحلية، فإنه قد يعطل النتائج الخاصة باالنتخابات الرئاسية، يقول أن التزامن المقصود ب ات المحلي اب

 .٤م، ص٢٠٠٦سبتمبر  ٢بتاريخ ) ٨٥٧(نظر صحيفة أخبار اليوم، العدد الرئاسية في الزمن والمكان وليس في اإلجراءات، ا
يل على اللجنة العليا متابعة أعمال االنتخابات واالستفتاء ولها أن تبعث من تراه للتأآد من سالمة تطبيق اإلجراءات الخاصة بعملية التسج): ٢٩(مادة  ٣

ن وسالمتها من الناحية القانونية ، آما يجب على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها الزمة واالقتراع ، باإلضافة إلى التأآد من صالحية مقرات اللجا
 .لمساعدتها على تأدية المهام واالختصاصات الموآلة إليها

اآن والمساحات   يجب على آل مرشح عند ممارسة حقه في الدعاية االنتخابية االلتزام التام بوضع إعالناته وملصقاته االنتخاب): ٣٦(مادة  ٤ ية في األم
  .المخصصة له وعدم تجاوزها إلى غيرها

ز ال يجوز استخدام مكبرات الصوت ألغراض الدعاية االنتخابية فيما عدا حالة االجتماعات االنتخابية المنظمة وفقًا للقانون ، آما ال يجو): ٤٨(مادة  ٥
ة وبصفة    ة االنتخابي ا هو              استخدام المنتجات المختلفة ألغراض الدعاي دا م ة لصالح أي مرشح ع ة االنتخابي ائل للدعاي ة وس ة ال يجوز استخدام أي عام

  .مسموح به وفقًا لهذا القانون وطبقًا لتعليمات اللجنة العليا
ه   ) ٤٥(تنص المادة ) ٦( ى أن رام          " من قانون االنتخابات عل ع ب ر بتوزي راع بنفسه أو بواسطة الغي وم االقت وم ي ج عمل أو  ال يجوز ألي مرشح  أن يق

ع بطائق   منشورات أو بطائق أو غيرها من الوثائق ، وال يجوز بصفة عامه ألي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم يوم التصويت بتو زي
رامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح ا                ع ب ات أو توزي ة إعالن ا ال يجوز وضع أي رامج عمل للمرشحين، آم نسحب عن   أو منشورات أو ب

 ".الترشيح 
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ا ال وجوده دوائر   )١(ح ن ال دد م ي ع ية ف ات الرئاس ود صور المرشحين لالنتخاب وحظ وج د ل ك فق ع ذل ، م

  .١٤بالدائرة المحلية ) س ( المرآز  بمحافظة عمران ) ٢٨٠(في الدائرة المحلية  لة ذلكومن أمث. االنتخابية

  :رقابة منظمات المجتمع المدني ومندوبي المرشحين  -٣: ٤

ى         ة عل ة، بالرقاب ات الدولي دني، والمنظم ع الم ات المجتم ي لمنظم ات اليمن انون االنتخاب مح ق يس

د الحظ مراقب     )٢(االنتخابات ك فق دوبي منظمات المجتمع        ، مع ذل وق اإلنسان، أن من ي لحق و المرصد اليمن

بعض     وا ل د تعرض ز ق دوائر والمراآ ض ال ي بع ة ف ية والمحلي ات الرئاس ى االنتخاب ة عل دني للرقاب الم

ة   ، وآان عدد المراقبين الممثالمضايقات، وصلت أحيانًا إلى حد منعهم من ممارسة الرقابة لين لمنظمات دولي

الل مرح  غ خ د بل رز  ق راع والف جيل واالقت د والتس ي  القي دد    )٣٧٧( لت غ ع ا بل ة ، فيم ة دولي ا ومراقب مراقب

ين  راقبين المحلي نهم )  ٤٦.٤٨٩(الم ه ، م ا ومراقب ًا و) ١٨٦٣٨(مراقب ا حزبي راقبين ) ٢٧٨٥١(مراقب م

  . )٣(لمنظمات المجتمع المدني والهيئات الشعبية 

  

  

   :الرقابة على عملية االقتراع  -٤: ٤

ا   أور ة منه ام : د مراقبوا المرصد نماذج عديدة النتهاك الحق في الرقاب را  ق دوبي     أف ة بطرد من ة األمني د اللجن

دائرة    ي ال ة ف ات المحلي زاب المعارضة لالنتخاب ران  ٢٨٠مرشحي أح ة عم ة ( بمحافظ دائرة المحلي  ١٤ال

اء التصو       )مرآز س بمدرسة عرام  ى التجاوزات التي تمت أثن يت، وفي محافظة إب،   ، بعد اعتراضهم عل

دائرة  ة )  ١٠٥( ال دائرة المحلي ز )  ١٧( ال م طرد إحدى  ) د ( مرآ ر، ت د األحم ع الموشكي بالنج ي مجم ف

   .مندوبات المرشحين بسبب اعتراضها على التصويت العلني

  :الرقابة على عملية الفرز -٥: ٤

د اتخذت     ة فجاجة في       أعيقت الرقابة على عملية فرز األصوات بوسائل آثيرة، فق ة الرقاب ائل إعاق ر وس أآث

ك في عدد من المراآز         د حدث ذل عدم السماح للمراقبين ومندوبي المرشحين في دخول مقرات الفرز، ، وق

ي    رز ف ة الف ن قاع دوبي المرشحين م راقبين ومن ال طرد الم بيل المث ى س ا عل ة إب، منه ة بمحافظ االنتخابي

م   ) ١٠٥( بالدائرة  ١٧، وفي المرآز ) ٨٩( بالدائرة  ١٨المرآز  دائرة  )  ٢٥( ، وفي المرآز رق  ١٠٥( بال

ران          ١١٠هـ بالدائرة /  ٥، والمرآز )  ا في محافظة عم ارة الفوضى؛ أم راقبين بحجة إث ، حيث تم طرد الم

ة      دائرة المحلي ي ال حين ف دوبي المرش راقبين ومن رد الم م ط د ت رد   )ط /  ٩( فق م ط ة ت ة حج ي محافظ ، وف

راقبين من الم ز الم دائرة ) ر /  ٢٠( رآ ز ) ٢٤٨( بال دائرة ) د /  ٩( ، ومن المرآ م طرد ) ٢٥١( بال ، وت

  بمحافظة ذمار،  )  ١٩٥( بالدائرة رقم )  ٢٤( المراقب من قبل اللجنة األمنية بالمرآز 
                                                 

ادة   ١ ام        ) ١٢(تنص الم ية لع ات الرئاس ة لالنتخاب ة االنتخابي ل الدعاي ه   ٢٠٠٦من دلي ى أن راع       " ، عل وم االقت وم ي ره أن يق ال يجوز ألي مرشح أو لغي
زة الدو   ك       بتوزيع أو نشر أية مطبوعات أو ملصقات أو وثائق دعائية، آما ال يجوز بصفة عامة ألي من العاملين في أجه ا في ذل ع سلطاتها بم ة بجمي ل

ات أو نشر بطائق أو منشور               ع إعالن وم بتوزي ة أن تق ة واإلبداعي ية والمنظمات الجماهيري ذا األحزاب والتنظيمات السياس ة وآ ات أو السلطات المحلي
اون والتنسيق       برامج عمل ألي من المرشحين في يوم االقتراع وعلى لجان إدارة االقتراع والفرز إزالة أية ملصقات دعائية راع بالتع رات االقت من مق

  .مع السلطة المحلية المعنية
ى أن  ) أ /   ١٤٢(تنص المادة ) ٢( ات الشعبية            " من قانون االنتخابات عل نظم إطالع الهيئ ي ت تفتاء الضوابط الت ات واالس ا لالنتخاب ة العلي تضع اللجن

 ".نتخاب واالستفتاء ، وجميع معلوماتها علنية المحلية واألجنبية التي ترغب في اإلطالع على سير عملية اال
 ).١٢،١١( ـ لمزيد من التفاصيل أنظر الملحق رقم  ٣
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عض  أما الوسائل األقل فجاجة إلعاقة عمل المراقبين، فاتخذت أشكال عديدة، تمثلت في منعهم من استخدام ب 

ي      آالت تصوير، فف زودة ب اتف الم زة اله آالت التصوير، وأجه ابي آ م الرق ي عمله اعد ف ي تس ائل الت الوس

م  ز رق دائرة )  ١( المرآ د )  ٢٨٨( بال رز، وبع ة الف دخول قاع ب ب مح للمراق م يس ران، ل ة عم بمحافظ

    .مفاوضات تم السماح له بالدخول، بشرط عدم اصطحاب هاتفه الجوال وآلة التصوير

  

  ، ومشارآة وسائل اإلعالمإدارة الدعاية االنتخابية -٥

  

  :حمالت الدعاية االنتخابية - ١: ٥

ة الرئاسية   . رآز الطرفان السياسيان المتنافسان اهتماماتهما، ورميا بثقلهما الرئيس صوب الحمالت االنتخابي

دًا من     آما. األمر الذي فرض إيقاع الحمالت الرئاسية على مسار هذه المرحلة بكامله ا تحدي إن ما دار خالله

ر، وللتجمع والتواصل     األنشطة والتفاعالت الساخنة، وما أتيح من هامش غير مسبوق لممارسة حرية التعبي

ا تقييمات     مع جمهور الناخبين والستخدام وسائل اإلعالم الرسمي، آان قد شكل أهم المعايير التي بنيت عليه

  .لمسار االنتخابات إجماًال ولمستوى تنافسيتها ونزاهتهاالكثير من الجهات المحلية والخارجية 

  

د  عق

مرش

ا  ح

ة األآ ة       الرئاس حون عام بالد وروج المرش ات ال ف محافظ ي مختل دة ف ة حاش ات انتخابي أثيرًا مهرجان ر ت ث

ا   لبرامجهم االنتخابية بوسائل وفعاليات متعددة شملت المطبوعات و الملصقات ألجداريه الثابتة والسيارة، آم

ة لصالح مرشح الحزب الحاآم      (أتيحت أمامهم فرصًا  بتها الغالب ة ا ) وإن آانت نس اخبين ولعرض   لمخاطب لن

  .برامجهم االنتخابية في وسائل اإلعالم الحكومية المرئية والمسموعة والمقروءة
  القضايا والعبارات التي وظفها المؤتمر الشعبي العام في حملته االنتخابية) ١٢( إطار رقم 

 "آيف ننتظر من مستأجر أن يقود وطن؟... يريدون أن يأتوا برئيس مستأجر للبالد "
... السطو على البنك المرآزي ألخذ االحتياطي: مهامهم المستقبلية والنضالية للوصول إلى السلطة من ضمن"

 ".والسطو على وزارة النفط والمعادن والشرآات العامة
 ".يريدون أن يصيغوا يمنًا عراقيًا صوماليًا"
 ".حدةواألمن واالستقرار والو... التنمية ... التتار قادمون ليدمروا آل شيء جميل،"

 .الحديث عن المعارضين باعتبارهم منشقين وخونه للوطن
 .اتهام التجمع اليمني لإلصالح بأنه فصيل إرهابي

القبول والترويج لفتاوى الشيوخ السلفيين القائلة بعدم شرعية التنافس في االنتخابات، والمطالبة بعدم منافسة ولي 
  .األمر

ال  ٢٥(ة لكل منهم قانونيًا وتسلم مرشحو الرئاسة مخصصات الدعم المقرر دا أحدهم هو     )مليون ري ا ع ، فيم

ه لصالح             ك المخصص، بحجة تنازل ليمه نصف ذل ات تس ا لالنتخاب ة العلي فتحي العزب، الذي رفضت اللجن

  .مرشح اللقاء المشترك، وهو إجراء ال تسنده حجة قانونية صريحة

  االنتخابية حملته في المشترك اللقاء وظفها التي والعبارات القضايا) 11(  رقم إطار
ترآيز السلطة في يد رئيس الدولة، واحتالل آرسي الرئاسة، ووضع المقدرات الوطنية آلها في خدمة بقاء الفرد على 

  .آرسي السلطة
 .وسوء اإلدارة نتاج طبيعي لالستبداد، واالستبداد نتاج طبيعي لحكم الفرد الفساد

 .تسلط مافيا المصالح غير المشروعة وإطالق يد الفساد، واستفحاله ليصبح مكونًا أصيًال للنظام
  ... أنشار البطالة والفقر واألمراض واألمية، وغياب الخدمات األساسية للمواطن
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تقلين للم    زبيين والمس حين الح ن المرش رة م داد آبي ع   ومارست أع ر والتجم ي التعبي ا ف ة حقه الس المحلي ج

ا        ات المسخرة له والترويج لبرامجها، ونظمت لذلك حمالت انتخابية تفاوتت من حيث سعتها وحجم اإلمكاني

ز الطاغي           د تسبب الترآي ك فق ا، ومع ذل وتنوع وسائلها، إضافة إلى تفاوت القيود واالنتهاآات التي واجهته

ي افت    ة ف حي الرئاس الت مرش ى حم افيين      عل دعم الك ام وال ة لالهتم الس المحلي حي المج الت مرش ار حم ق

  .وبالتالي فقد تميزت بضعف مستوى إثارتها ومستوى تفاعل جمهور الناخبين معها

ي        ي وف اب اإلعالم ي الخط ة ف ة والمنعكس ذه المرحل وال ه ة ط ة المحتدم ن المنافس د ع ا تول رز م ل أب ولع

ؤت      ة لمرشحي الم وازن الخطاب         مضامين الرسائل االنتخابي دان ت اء المشترك، هو فق ام واللق مر الشعبي الع

  .وافتقاره في حاالت آثيرة للرصانة والموضوعية في نقد اآلخر وإظهار عيوبه

  
  االنتخابية؟ الدعاية في العبادة ودور الدين توظيف تم هل حول المبحوثين إجابة) 5(  رقم جدول

 المجموع ال أدري ال نعم  المحافظة
 22 2 7 13 تعز

 30 0 19 11 الحديدة
 41 4 23 14 حضرموت

 13 1 9 3 إب
 27 4 7 16 ذمار
 32 1 15 16 حجة

 32 1 14 17 عمران
 34 3 24 7 لحج

 22 1 12 9 الضالع
 253 17 130 106 اإلجمالي

  

ة لل     ة االنتخابي ؤتمر الشعبي   تبنت وسائل اإلعالم الرسمية الترويج للمقوالت والقضايا التي تضمنتها الدعاي م

ل     ( العام لتعبئة الرأي العام ضد جناح اإلخوان المسلمين في التجمع اليمني لإلصالح   ر في تكت الحزب األآب

د الناصر            ١٤، فقد نشرت صحيفة )اللقاء المشترك  ال عب رئيس جم دادها نص خطاب ال اآتوبر في أحد أع

ه ل الذي ألقاه في ميدان المنشية باإلسكندرية، والذي تعرض خال ذها أحد أعضاء        إلقائ ال نف ة اغتي ه لمحاول ل

الحرس الخاص التابع لجماعة اإلخوان المسلمين، ونشرت في الصفحة نفسها ثالثة إطارات تحوي العبارات 

لم : التالية ورة            واإلخوان المس دفاع عن ث ى معارضة المشارآة في ال راد الجيش المصري عل ن حرضوا أف

رفض االشتراك          اليمن ونظامها الجمهوري، وسيد قط ة آل من ي ر شهيدًا من أجل الجن ب أصدر فتوى تعتب

ورة   ورة            ٢٦في الدفاع عن ث ام ث د قي دام، بع ة العسكرية واإلع ه للمحاآم بتمبر ويتعرض بسبب موقف  ٢٣س

ينما         الق دور الس اب وإغ رض الحج يم بف دار مراس د الناصر إص ن عب لمون م وان المس ب اإلخ و طل يولي

اء  ريم الغن ارح وتح ي       والمس ط، وف دفوف فق حوبة بال يد المص يم األناش ل وتعم يم التماثي يقى وتحط والموس

ى مصر            دوان الثالثي عل اء الع ا أثن ة بريطاني ر خارجي دن وزي وني أي أن حسن  : مذآراته الشخصية آتب أنت

د   الهضيبي المرشد العام لإلخوان المسلمين آان حريصًا على إقامة عالقة ممتازة مع الغرب بعكس جمال عب
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لناصر، وأن اإلخوان لو وصلوا إلى السلطة لما حدث تأميم قناة السويس والعداء للغرب تحت شعار مكافحة ا

  . ١االستعمار

  :أما نتائج البحث الميداني المتعلقة بمرحلة تنفيذ الحمالت االنتخابية للمرشحين، فتشير إلى اآلتي

ال  من المبحوثين أن محافظاتهم شهدت ممارسات لمسئول% ٦٠أعتبر  ين ولجهات حكومية، واستخدامات للم

ك   % ٣٦العام والوظيفة العامة فيها تحيز لطرف أو لمرشحين بذاتهم، خالفًا للقانون، بينما نفى  فقط ظهور تل

ة  % ٤الممارسات وامتنع  ره          . عن اإلجاب ذي ذآ ز، ال دعم المتحي واع الممارسات وال رز وأشمل أن وآانت أب

  : المبحوثون، قد ترآزت باآلتي

  .استخدام الحزب الحاآم إلمكانيات الدولة المختلفة في حمالته

 .تقديم وعود من آبار مسئولي األجهزة الحكومية بوظائف، وأموال، ومشاريع وغيرها

 .استغالل دعم صندوق الرعاية االجتماعية للضغط على الناخبين الختيار مرشحي الحزب الحاآم

امهم الرس   ين مه ة ب ئولي الدول ار مس ط آب مية خل

زب     ة للح الت االنتخابي ة للحم امهم القيادي ومه

 .الحاآم

وميين    ئولين الحك دارس والمس دراء الم ار م إجب

ي    ارآة ف ى المش وظفين عل الب والم للط

 .مهرجانات الحزب الحاآم

ر الم   % ٤١واعتب ائل اإلع وثين أن وس ن المبح م

ة    ت بحيادي د تعامل ة، ق ة والمرآزي ة، المحلي العام

ك    في تغطيتها لحمالت ال دة من آل المحافظات        % ٥٣مرشحين، في حين نفى ذل اذج عدي دمين نم نهم، مق م

ز    راد حي اآم، وعن إف ددة لصالح مرشحي الحزب الح ائله المتع ز اإلعالم الرسمي بوس ة عن تحي المبحوث

ة حمالت ه لممارس ن أوسع ل ى بث   هوزم ي رآزت عل ة للمحافظات الت ة، وخاصة اإلذاعات المحلي الدعائي

أما النموذج اآلخر لعدم الحيادية والذي . وأخبار داعمة لمناصرة مرشحي المؤتمر الشعبي العام برامج مكثفة

ر المنتجة والحذف      تكرر ذآره آثيرًا، هو قيام الدوائر المختصة لدى اإلعالم الرسمي بالتصرف المضر عب

 .واالختصار عند عرض برامج ومهرجانات وخطابات المرشحين المعارضين

ر  ة    م% ٥٢واعتب ة بحري ا الدعائي ة حمالته ن ممارس ت م ة، تمكن ة آاف وثين أن األطراف المتنافس ن المبح

ا في      % ٤٣ومساواة، وفقًا للقانون، لكن  ذآر أبرزه يهم، ن منهم نفوا ذلك، وأوردوا نماذج النتهاآات تعزز نف

  :ما يلي

  .هديدتعرض الناشطين ضمن الحمالت االنتخابية ألحزاب اللقاء المشترك لالعتقال والت

 .إعاقة عقد مهرجانات انتخابية لمرشحي أحزاب اللقاء المشترك

                                                 
 .٢٠٠٦سبتمبر  ١٣، بتاريخ ) ١٣٥٢٤( اآتوبر، العدد رقم  ١٤انظر صحيفة  ١

نعم
ال%٤٢

٥١%

ال أدري
٧%

رأي المبحوثين حول ما إذا آان قد تم استخدام الدين )  10(شكل رقم 
.ودور العبادة في الدعاية االنتخابية، أم ال
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ر          اء المشترك بدرجة أآب ه أحزاب اللق اك تضررت من تمزيق ونزع ملصقات وصور المرشحين، وهو انته

 .من تضرر المؤتمر الشعبي

 .منع مرشحين مستقلين ومعارضين من استخدام بعض المرافق الحكومية

ا، أجاب         وحول مدى مراعاة األطرا تهم له د ممارس ة عن ة االنتخابي ة للدعاي وائح المنظم % ٤٢ف المختلفة لل

ات       % ٤٩من المبحوثين بنعم، ونفى  ة من الخروق اذج التالي ابتهم بالنم مراعاة األطراف للوائح، معززين إج

 :التي مورست

  .عدم التقيد باألماآن المخصصة لعرض ملصقات وصور الدعاية االنتخابية

 .راف المختلفة لمكبرات الصوت لممارسة الدعايةاستخدام األط

 .وبدرجة أآبر من طرف المؤتمر الشعبي العام/ تمزيق ونزع ملصقات المنافسين 

 .استخدام إمكانيات الدولة لممارسة الدعاية

 .عد التقيد بالتوقيت الزمني لبدء وإنهاء الحمالت االنتخابية
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م      تفتاء رق ات واالس ا لالنتخاب ة العلي يس اللجن رار رئ در ق نة ) ٣٦(ص د٢٠٠٦لس ة  "ار م بإص ل الدعاي دلي

اريخ " م٢٠٠٦االنتخابية النتخاب رئيس الجمهورية  ة         ، ٢٦/٧/٢٠٠٦ بت دء الحمل ى ب ل من شهر عل ل أق قب

ة، ذي االنتخابي ر ال ن    يال يت األم دٍد م ي ع ًا ف دليل ناقص اء ال د ج ته، وق ية مناقش وى السياس زاب والق ح لألح

ر الصحف     : الجوانب، تتمثل أهمها في  ة عب دم        عدم تنظيم الدعاي م يق يار، ول اتف الس ر اله ة، وعب اإللكتروني

ية،    ات الرئاس واآتفى  ضوابط جمع المرشحين وأحزابهم تبرعات لتمويل الحملة الدعائية للمرشحين لالنتخاب

ه  ) ٧٥(بنقل نص المادة  ارة     ،التاسعة من قانون االنتخابات بنصها في مادت ا عب ًا للضوابط   " مضيفًا إليه وفق

لالنتخابات ولم تنشر اللجنة العليا . ، ولم تصدر اللجنة هذه الضوابط حتى اآلن)١"(العليا التي تحددها اللجنة 

م    ي تحك ايير الت ون         المع ي التلفزي ح ف ل مرش ر المخصص لك ر المباش ر وغي اني المباش ث المج ت الب وق

   .لمعايير بعد بدء الحملة الدعائيةواإلذاعة، بل أنها غيرت هذه ا

  : الدعاية االنتخابيةأماآن وضع ملصقات  ١:١:٥

ل             ات ودلي انون االنتخاب ة، وحظر ق ة االنتخابي اآن لصق ملصقات الدعاي ات أم حددت اللجنة العليا لالنتخاب

ة ل     الدعاية االنتخابية لصق ملصقات في غير األماآن المحددة، إال أن  ذه اإلجراءات المنظم ة ه ة  مخالف لدعاي

 أ /  ١( ي المرآز  وف ، نة العاصمة وغيرها من مراآز المحافظات  سيما في أمااالنتخابية آانت آبيرة جدًا ال 

بمحافظة إب، شاهد مراقب المرصد لوحات دعائية قماشية لصالح   )  ٨٨( بالدائرة )  بمدرسة سعد بن معاذ 

    .مرشح المؤتمر الشعبي العام، معلقة في مدخل المرآز االنتخابي

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
تح      يجوز لكل مرشح لرئاسة الجمهورية تلقي تبرعات من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين اليمنيي): ٩(مادة  ١ ق ف ك عن طري ن شريطة أن يكون ذل

الغ   حساب في أحد البنوك وأن يقدم آشف بحساب التبرعات أوًال بأول للجنة العليا وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا، وال يجوز مطلق ة مب ًا تلقي أي
  . أو مساعدات مالية أو عينية من أية جهة أجنبية
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  :استخدام مكبرات الصوت في الدعاية االنتخابية  ٢:١:٥

ة   )  ٤٨( تحظر المادة  ة االنتخابي ك   )١(من قانون االنتخابات العامة استخدام مكبرات الصوت للدعاي ، مع ذل

ان    ل، لإلعالن عن المهرج ى األق ة العاصمة عل ي أمان رات الصوت ف تخدام مكب ل اس ى األق وحظ عل د ل فق

ذلك لإلعالن عن المهرجان االنتخابي لمرشح      االنتخابي لمرشح الل  ية، وآ ات الرئاس اء المشترك لالنتخاب ق

وم             ة ي ة االنتخابي ي الدعاي وت ف رات الص تخدام مكب ا اس ية، أم ات الرئاس ام لالنتخاب عبي الع ؤتمر الش الم

ادة      ة للم ل مخالف ه يمث ه فضًال عن آون راع، فإن و أيضًا يشكل   ) ٤٨(االقت ات، فه انون االنتخاب ة  من ق مخالف

راع ) ٤٥(لمضمون المادة  د سمع مراقب    ٢من قانون االنتخابات التي تحظر الدعاية االنتخابية يوم االقت ، وق

ز  ي المرآ اهد ف ان وش وق اإلنس ي لحق د اليمن دائرة ) س /  ١٠( المرص وم )  ١٠٨( بال ة إب، ي بمحافظ

ات     استخدام مكبر صوت في الدعاية لمرشح ا)  ٢٠٠٦سبتمبر  ٢٠( االقتراع  ام لالنتخاب ؤتمر الشعبي الع لم

ز  ي المرآ ية، وف دائرة )  ١٧/ ب ( الرئاس ة   )  ٢٠١( بال يارات للدعاي ي الس جيل ف زة التس تخدام أجه م اس ت

  لصالح مرشح المؤتمر الشعبي العام لالنتخابات الرئاسية،   

ادة      زام بالم دى االلت ة م ة لمراقب ات آلي ا لالنتخاب ة العلي ك اللجن ة  م)  ٤٥(ال تمتل ات العام انون االنتخاب ن ق

راع وم االقت ة ي ة االنتخابي ة الدعاي ي تحضر ممارس تفتاء، الت ي )٣(واالس د الحظ مراقب المرصد اليمن ، فق

ان    دون قمص انوا يرت ية، آ ات الرئاس حين لالنتخاب ري المرش ز، أن مناص ة تع ان بمحافظ وق اإلنس لحق

)T.Sherts (ل صور مرشحي        أو الرموز االنتخاب/عليها صور المرشحين و ى األق د رصدت عل م، وق ية له

ا        ؤتمر قبعات عليه ابيين، ووزع أنصار مرشح الم اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، ورمزيهما االنتخ

  .شعار المؤتمر الشعبي العام

  

  :الدعاية االنتخابية يوم االقتراع  -٣: ١: ٥

ل  تبدأ الدعاية االنتخابية لالنتخابات الرئاسية وفقًا ل  دليل الدعاية االنتخابية من بداية اليوم الثامن والعشرين قب

راع  وم االقت راع      )٤(ي وم االقت ى ي ابق عل وم الس ة الي ي نهاي ي ف الي يح)٥(، وتنته دء الد ، وبالت ر ب ة ظ عاي

ة أي    رز إزال االنتخابية قبل هذا الموعد، آما يحظر استمرارها يوم االقتراع، وعلى لجان إدارة االقتراع والف

                                                 
ت الصوت ألغراض الدعاية االنتخابية فيما عدا حالة االجتماعات االنتخابية المنظمة وفقًا للقانون ، آما ال يجوز ال يجوز استخدام مكبرا) : ٤٨(مادة  ١

دا              ة لصالح أي مرشح ع ة االنتخابي ائل للدعاي ة وس ة ال يجوز استخدام أي ة وبصفة عام ة االنتخابي ا هو    استخدام المنتجات المختلفة ألغراض الدعاي م
  .ا القانون وطبقًا لتعليمات اللجنة العليامسموح به وفقًا لهذ

ال يجوز ألي مرشح  أن يقوم يوم االقتراع بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق أو غيرها من الوثائق ، ) : ٤٥(مادة  ٢
ت بتوزيع بطائق أو منشورات أو برامج عمل للمرشحين، آما وال يجوز بصفة عامه ألي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم يوم التصوي

  .ال يجوز وضع أية إعالنات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح انسحب عن الترشيح
 .من القانون ـ مرجع سابق  ) ٤٥( إنظر المادة  )٣(
ادة  ٤ يس الجمهور  ): ٥(م ات رئ حي انتخاب ة لمرش ة االنتخابي دأ الدعاي ًا     تب وز مطلق راع، وال يج وم االقت ل ي رين قب امن والعش وم الث ن الي داًء م ة ابت ي

 .للمرشحين أو أحزابهم أو أنصارهم أن يمارسوا أي عمل من أعمال الدعاية االنتخابية قبل ذلك الميعاد
قات أو وثائق دعائية، آما ال يجوز بصفة عامة ال يجوز ألي مرشح أو لغيره أن يقوم يوم االقتراع بتوزيع أو نشر أية مطبوعات أو ملص): ١٢(مادة  ٥

ة واإلبداعية ألي من العاملين في أجهزة الدولة بجميع سلطاتها بما في ذلك السلطات المحلية وآذا األحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيري
ة      أن تقوم بتوزيع إعالنات أو نشر بطائق أو منشورات أو برامج عمل ألي من المرشحين ة أي رز إزال راع والف في يوم االقتراع وعلى لجان إدارة االقت

  .ملصقات دعائية من مقرات االقتراع بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية المعنية
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واد   ملص ع أي م ن توزي ع أي شخص م ة من ان األمني ى اللج رز، وعل راع والف رات االقت ي مق ة ف قات دعائي

  .االقتراع في محيط مراآز االقتراعدعائية يوم 

ادة  ًا للم ية )  ٥( وفق ات الرئاس ة لالنتخاب ة االنتخابي ل الدعاي ن دلي ا ٢٠٠٦م ة العلي ن اللجن ادر ع ، الص

ة الي    دد بداي ي تح ات، الت ة      لالنتخاب ة االنتخابي دء الدعاي دًا لب راع، موع وم االقت ل ي رين قب امن والعش وم الث

ات الرئاسية      ٢٠٠٦أغسطس  ٢٣يوم لالنتخابات الرئاسية، فإن  ة لالنتخاب ة االنتخابي وم األول للدعاي ، هو الي

اك درجة    ال، وقد ٢٠٠٦سبتمبر  ٢٠المقرر إجرائها يوم  زام   حظ فريق الرصد أن هن دء بب  النسبي  من االلت

ة للمرشحين      يتم بث ولم الدعاية االنتخابية لالنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد،  رامج االنتخابي ونشر الب

روا إعالن          إن بعض نشطاء أحزاب المعارضة اعتب ك ف في وسائل اإلعالم الرسمية قبل هذا التاريخ، مع ذل

ك     الرئيس علي عبد اهللا صالح، عزمه عدم الترشيح، قبل موعد االنتخا ا تال ذل ام، وم بات الرئاسية بحوالي ع

  .من فعاليات مطالبة له بالعدول عن قراره، والترشيح لالنتخابات، هو بداية مبكرة للدعاية االنتخابية

ادة     و زام بالم ة     )  ٤٥(  في مقابل ذلك الحظ الفريق أن هناك درجة من عدم االلت ات العام انون االنتخاب من ق

ة   انتحظر لالنتخابات الرئاسية، اللتانمن دليل الدعاية االنتخابية )  ١٢(  واالستفتاء، والمادة ممارسة الدعاي

   .االنتخابية يوم االقتراع

وم       ف  حين ي ن المرش الح أي م ة لص ة دعائي واد إعالمي ث م ر وب دم نش مية بع الم الرس ائل اإلع زم وس م تل ل

وم      بتمبر   ٢٠االقتراع، فقد أعادت الصحف الرسمية ي و ضبي       ، نشر المقا ٢٠٠٦س اة أب ا قن ة التي أجرته بل

وم     ا مساء ي بتمبر   ١٩الفضائية مع مرشح المؤتمر الشعبي العام، وبثته ة     ،٢٠٠٦س ذه المقابل ادة نشر ه  وإع

يشكل مخالفة للمادة التي تحظر على وسائل اإلعالم الرسمية تخصيص أي من المرشحين بأي فضًال عن أنه 

ادة      ة للم ل مخالف ه يمث ائل اإلعالم          ) ٤١( ميزة دعائية، فإن ى وس ة التي تحظر عل ة االنتخابي ل الدعاي من دلي

يس  الرسمية إعادة نشر أي مادة  تنشرها وسائل اإلعالم الخارجية إذا آانت متعلقة بأحد مرشحي انتخابات رئ

  ).١(الجمهورية 

راع ، إال         وم االقت ة ي ة االنتخابي أن مراقبي   ورغم النصوص القانونية الصريحة التي تحظر ممارسة الدعاي

بمحافظة تعز دخل    )  ٣٧( في الدائرة : المرصد شاهدوا الكثير من الخروقات  في هذا المجال ومن أمثلتها  

اهن بالتصويت لصالحه، وفي          ًا إي ات النساء مطالب أحد المرشحين في االنتخابات المحلية إلى طوابير الناخب

بمحافظة إب، شاهد مراقب المرصد لوحات دعائية )  ٨٨( بالدائرة )  أ بمدرسة سعد بن معاذ /  ١( المرآز 

ؤتمر         ابي، وصورًا لمرشح الم دخل المرآز االنتخ قماشية لصالح مرشح المؤتمر الشعبي العام، معلقة في م

ة           ة واللجان االنتخابي م اللجان األمني م تق ا، ول راع فيه الشعبي العام على جدران المدرسة التي تم إجراء االقت

      .قات الدعائيةبإزالة هذه الملص

زل  آما  شهدت بعض المراآز االنتخابية بعض المخالفات المتعلقة بالدعاية االنتخابية يوم االقتراع، حيث لم ت

ة بعض أنصار           اللجان  ع اللجان األمني م تمن ام، ول ؤتمر الشعبي الع الملصقات والصور الخاصة بمرشح الم

ية، في       المرشحين لالنتخابات الرئاسية من ممارسة الدعاي  ات الرئاس ة لصالح المرشحين لالنتخاب ة االنتخابي
                                                 

ة تنشرها أو ت   ): ٤١(مادة  ١ ائل   ال يجوز لوسائل اإلعالم الرسمية خالل فترة الدعاية االنتخابية نشر أو إذاعة أو بث أية مادة إعالمي ا وس ذيعها أو تبثه
 .اإلعالم الخارجية أو الصحف المحلية غير الرسمية إذا آانت متعلقة بأحد مرشحي انتخابات رئيس الجمهورية
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ة لصالح مرشح       ة االنتخابي حرم المراآز االنتخابية، بل أن بعض أفراد اللجان األمنية أنفسهم مارسوا الدعاي

  . المؤتمر الشعبي العام

اب  ي ال     % ٥٤أج راع ف وم االقت ة ي طة دعائي ون أنش ًا يمارس اهدوا أشخاص أنهم ش وثين ب ن المبح ز م مراآ

ا،   ك أجاب    الفي  واالنتخابية أو في محيطه ل ذل وم         % ٣٤مقاب ًا ي دًا يمارس نشاطًا دعائي م يشاهدوا أح م ل أنه

  . بال أعرف أجابوا  من المبحوثين% ١٢االقتراع، فيما 

ع            و اموا بتوزي وا المرصد أن أنصار المرشحين ق ة بمحافظة تعز الحظ مراقب دوائر االنتخابي في عدد من ال

م     صور المرش ( حين في المراآز االنتخابية، وقاموا بتوزيع قبعات عليها صور المرشحين، وفي المرآز رق

ام     )  ٣٧( بالدائرة )  ٥ ؤتمر الشعبي الع بمحافظة تعز، قام أنصار مرشح اللقاء المشترك وأنصار مرشح الم

  .لالنتخابات الرئاسية، بتوزيع قمصان عليها صور المرشح أو رمزه االنتخابي

  

  :في الدعاية االنتخابية الوظيفة العامةتوظيف المال العام و: ٤ :١: ٥

أي     من قانون االنتخابات ) ١١(تحظر المادة  ام ب حظرًا باتًا استغالل السلطة أو مرآز الوظيفة العامة في القي

 نشاط دعائي مباشر أو غير مباشر بهدف التأثير على الناخبين لصالح أي من المرشحين، وال يجوز ألي من 

التجريح أو    يم سياسي ب ح أو حزب أو تنظ ة التعرض ألي مرش ة أو األهلي كل الصحف الحزبي هير بش التش

ام    )  ١٤( تحضر المادة مباشر أو غير مباشر، و ات الرئاسية لع ، ٢٠٠٦من دليل الدعاية االنتخابية لالنتخاب

ات الرئاسية  استخدام المرافق العامة للدعاية االنتخابية لصالح أو ضد أي مرشح من مرشح      ، )١(ي االنتخاب

من الدليل نفسه بعض المرافق العامة، حيث يمكن أن تستخدم بعض المرافق لغرض   )  ١٥( وتستثني المادة 

حين   ع المرش ين جمي اوية ب ط، وبصورة متس ة فق ات االنتخابي د المهرجان اع  )٢(عق يس قط د صرح رئ ، وق

ا لالنتخاب     ة العلي ة باللجن ة       اإلعالم والتوعية االنتخابي ات االنتخابي د المهرجان تم عق ررت أن ي ة ق ات، أن اللجن

ذا    زم به م تلت ة ل إن اللجن ك ف ع ذل ي المحافظات، م ي المالعب الرياضية ف ية ف ات الرئاس لمرشحي االنتخاب

( ، وفيصل بن شمالن  )مرشح المؤتمر الشعبي العام ( المعيار، فقد لوحظ أن المرشحين علي عبد اهللا صالح 

، آانا يعقدان مهرجاناتهما االنتخابية في المالعب الرياضية في المحافظات،  )اء المشترك مرشح أحزاب اللق

ق      ي بعض المراف ة ف ات مغلق ي قاع ة ف اتهم االنتخابي دون مهرجان انوا يعق اقين فك ة الب حين الثالث ا المرش أم

  .الحكومية في المحافظات

ة  من دليل الدع)  ١٤( من المخالفات للمادة  وضمن ماتم رصده  ة االنتخابي وآبتر في      :اي استخدام طائرة هلي

افظتي تعز و إب، وُي ي مح ام ف ؤتمر الشعبي الع ة لمرشح الم ات االنتخابي ة تصوير المهرجان ا تابع د أنه عتق

ة    –في حال آان هذا االعتقاد صادقًا  -للقوات المسلحة، األمر الذي يشكل  ة العام ة الوظيف  انتهاآًا لمبدأ حيادي

                                                 
دوائر           ) " ١٤(مادة  ١ ة والمالعب الرياضية وال د والجامعات والمعسكرات واألندي دارس والمعاه ات والم ال يجوز استخدام المساجد والجوامع والكلي

  . ية والمرافق العامة والخدمية للدعاية االنتخابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لصالح أو ضد أي من المرشحينالحكوم
د              ): ١٥(مادة  ٢ ة لغرض عق ق العام ة للمراف دارس والمالعب الرياضية والقاعات التابع د الضرورة استخدام الم استثناء من المادة السابقة يجوز عن

ا يجوز استخدام          االجتماعات والمهرجانا ين المرشحين، آم اوية ب ة بصورة متس ات االنتخابي ت االنتخابية بصورة متساوية بين المرشحين، والمهرجان
ا وال يسر            ة العلي ي تضعها اللجن ًا للضوابط الت وم المرشحين وفق ة لعم ة االنتخابي ذا  واجهات بعض المنشآت العامة آأماآن لوضع ملصقات الدعاي ي ه

 .جهات المساجد والجوامعاالستثناء على وا
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ام   ال الع ة،        .والم ق العام ن المراف ر م ى آثي ام لصقت عل عبي الع ؤتمر الش ح الم ور مرش وحظ أن  ص ول

  .    والسيارات الحكومية، وعلى بعض سيارات الجيش والشرطة
  

  :المهرجانات االنتخابيةإدارة  -٢: ٥
  

ات اال  جديدًا  ٢٠٠٦النتخاب رئيس الجمهورية لم يقدم دليل الدعاية االنتخابية  ة،  بشأن تنظيم المهرجان نتخابي

ام           ات ع ا لالنتخاب ة العلي ة الصادر عن اللجن ة االنتخابي ة والتوعي تثناء  ٢٠٠٢عن ما أورده دليل الدعاي ، باس

ات       )  ١٧في المادة ( نصه  ات الرئاسية بشأن المهرجان ه المرشح لالنتخاب على أن يتضمن الطلب الذي يقدم

دًا حول الفعالي    م        التي سوف يعقدها في عواصم المحافظات، بن اء المهرجان، وهو مطلب ل تتم أثن ات التي س

  .ويعد من قبيل الرقابة المسبقة على حرية التعبير ، )١(من قانون االنتخابات) ٧٢(تتضمنه المادة 

د   وحظ ع د ل ام فق كل ع حين لال    دبش ة للمرش ات االنتخابي ي إدارة المهرجان ب القصور ف ن جوان ات م نتخاب

  :الرئاسية، تتمثل أهمها في ما يلي

ع المحافظات،       ي لم ة في عواصم جمي ات انتخابي د مهرجان د   لتزم جميع المرشحين لالنتخابات الرئاسية بعق فق

ن شمالن       ١٩عقد علي عبد اهللا صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام  ان ب د فيصل عثم مهرجانًا انتخابيًا، وعق

وطني للمعارضة   مهرجانًا، وعقد ياسين عبده سعيد مرشح ال ١٨مرشح أحزاب اللقاء المشترك   ١٠مجلس ال

زب      ي الع تقل فتح ح المس د المرش ات، وعق د اهللا      ١٥مهرجان د عب تقل احم ح المس د المرش ًا، وعق مهرجان

  .مهرجانات ٩المجيدي 

ة العاصمة في             ه االنتخابي بأمان د مهرجان اء المشترك لعق ات طلب مرشح اللق رفضت اللجنة العليا لالنتخاب

وم   بعين ي دان الس وم ٢٠٠٦أغسطس ٢٣مي د ي ك    ٢٥/٨/٢٠٠٦، ليعق ل ذل ي مقاب تاد الرياضي، ف ي اإلس ف

  .وافقت على طلب المؤتمر الشعبي عقد مهرجان مرشحه في ميدان السبعين

دان الشهيد الكبسي     رفضت اللجنة العليا تغيير مكان عقد المهرجان االنتخابي لمرشح اللقاء المشترك، من مي

ى أن يعق   تاد         إلى االستاد الرياضي، ووافقت عل ه االنتخابي في اإلس ام مهرجان ؤتمر الشعبي الع د مرشح الم

  .الرياضي

ة  عبده سعيد لم يعقد المرشحون ياسين  في   ، وأحمد عبد اهللا المجيدي، و فتحي العزب، مهرجاناتهم االنتخابي

  .المالعب الرياضية في المحافظات، وعقدوها في صاالت وقاعات مغلقة

دوًال      ا ج ة العلي ر اللجن م تنش ي        ل ية ف ات الرئاس حين لالنتخاب ة للمرش ات االنتخابي د المهرجان د عق بمواعي

 .المحافظات

ابيين،     لم تخطط اللجنة العليا لالنتخابات  انين انتخ ات الرئاسية مهرج للحاالت التي يعقد فيها المرشح لالنتخاب

ا       ث وس ر وب ي نش رص ف افؤ الف اواة وتك دأ المس الل بمب ه تضارب وإخ ب علي ذي ترت ر ال الم األم ئل اإلع

وم      الرسمية لهذه المهرجانات، فقد  ده سعيد ي ابيين في عدن       ٨/  ٣١عقد المرشح ياسين عب انين انتخ مهرج

وم   ينوأبين، وقد تم تغطية المهرجان وبر   ١٤من صحيفة    ٩/  ١في العدد الصادر ي اوية     أآت في مساحة مس

                                                 
على آل مرشح النتخابات الرئاسة أن يقوم بعمل مهرجان خطابي واحد على األقل في : " من قانون االنتخابات على ما يلي) ٧٢(تنص المادة  ١

  ."عاصمة آل محافظة من محافظات الجمهورية بما في ذلك أمانة العاصمة
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ًا    دوا مهرجان ذين عق حين ال ي خصصتها الصحيفة للمرش احة الت دًاللمس احة  و ،واح ه الصحيفة مس م تمنح ل

دًا،   د المرشح المستقل فتحي العزب في       مضاعفة للمساحة التي منحتها للمرشح الذي عقد مهرجانًا واح وعق

وأجلت  ) مهرجان عدن   ( نفس اليوم مهرجانين انتخابيين في عدن والبيضاء لم تغط له سوى مهرجان واحد 

د   ،) ٩/  ٢(  تغطية المهرجان الثاني إلى اليوم التالي ام     فيما عق ؤتمر الشعبي الع وم  مرشح الم بتمبر   ١٠ي س

ابيين     ١٤مهرجانين انتخابيين في المكال وسقطرة، وقد نشرت صحيفة  انين االنتخ ة للمهرج آل  أآتوبر تغطي

دًا،    ، على حده ًا واح دوا مهرجان ذلك فعلت   ومنحته مساحة مضاعفة لتلك التي منحتها للمرشحين الذين عق وآ

ؤتمر الش    ٢٠٠٦/  ٩/  ١٤الثورة في عددها الصادر بتاريخ صحيفة  عبي ، في تغطيتها لمهرجاني مرشح الم

د   . في عدن وأبين سبتمبر ١٣ذين عقدهما يوم لالعام ال ذي عق أما وسائل اإلعالم المرئية فقد منحت المرشح ال

مر الذي أدى إلى تأخير وقت  مهرجانين انتخابيين في يوم واحد أربعين دقيقة متصلة لتغطية المهرجانين، األ

ة   ث تغطي د ب ة، بع اتهم االنتخابي ة مهرجان ث تغطي ذين تب رين ال حين األخ ة بالمرش ة الخاص ث التغطي ب

  .مهرجاناته وفقًا لجدول البث وإعادة البث الذي وضعته اللجنة العليا لالنتخابات

وم      عدم التزام القناة الفضائية ببث المهرجان االنتخابي للمرشح فيصل بن ش  رة في الي مالن في محافظة المه

  .المحدد له

ات  عدم إشراف اللجنة العليا لالنتخابات على المرافق التي تم عقد المهرجانات االنتخابية للمرشحين لالنت  خاب

ة،  وقد ترتب على ذلك تدني مستويات شروط األمن والسالمة في بعض المهرجانات االنت الرئاسية فيها، خابي

ا     االنتخابي لمرشح  والجرحى في المهرجان آسقوط عشرات القتلى ة إب، آم المؤتمر الشعبي العام في مدين

 .اشتكى مرشح اللقاء المشترك من انقطاع الكهرباء أثناء عقد مهرجانه االنتخابي في محافظة المحويت
  

  :استخدام وسائل اإلعالم الرسمية في الدعاية االنتخابية -٣: ٥

ال الحق       وسائل اإلعالم واحدة من أهم آ انية، فهي أداة إلعم وقهم اإلنس ع بحق ليات تمكين المواطنين من التمت

واطنين من    في حرية الرأي والتعبير عنه، وقناة إليصال أصوات المواطنين إلى حكوماتهم، وأداة لتمكين الم

ة          ة، وثقاف ة الديموقراطي ريس الثقاف ية، وتك ة السياس يد التعددي ة، وأداة لتجس ق المعرف ع بح ة التمت المواطن

ائل     تطيع وس ة؛ وال تس ات المواطن وق وواجب ريفهم بحق واطنين وتع ة الم ن خالل توعي ان، م وق اإلنس وحق

ة     زم بدرجة عالي اإلعالم الرسمية إنجاز دورها في تكريس الثقافة الديموقراطية وحقوق اإلنسان، دون أن تلت

  .رجة عالية من المهنيةمن االستقاللية والحياد والموضوعية والعدالة، ودون أن تلتزم بد

ًا،       ًا ونمطي ان باهت ام، آ الحظ فريق الرصد أن مساهمة اإلعالم الرسمي في حملة الدعاية االنتخابية بشكل ع

ن             دورة م ذه ال ا ه مت به ي اتس ادة الت ة والج افس الحقيقي واء التن ع أج ب م ي تتناس ة الت م بالحيوي م يتس ول

ية، واستمر اإلعالم الرسمي   ات الرئاس ائل  االنتخاب ول وس م ت ا، فل ة وتوجهاته ة الحكوم ي خضوعه لهيمن ف

ك            راإلعالم ال ة، وذل ة للمرشحين، خالل األسبوع األول من الحمل ات االنتخابي رة للمهرجان ة آبي سمية أهمي

ة   بسبب أن مرشح الحزب الحاآم، رئيس الجمهورية علي عبد اهللا صالح، لم يبدأ في عقد مهرجاناته االنتخابي

سبوع الثاني، فصحيفة الثورة بدأت مع بداية األسبوع الثاني في اإلشارة إلى المهرجانات في  إال في مطلع األ

دني مستوى                ى ت ة التي تشير إل ة والكيفي اك عدد من المؤشرات الكمي ك هن صفحاتها األولى، فضًال عن ذل
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ات ال  ا في     فعالية مساهمة وسائل اإلعالم الرسمية أثناء حملة الدعاية االنتخابية، لالنتخاب ل أهمه ية، تتمث رئاس

  :ما يلي

ة        : آان اإلعالم الرسمي إعالم ذو اتجاه واحد  • ائل اإلعالم الرسمية المسموعة والمرئي د أفسحت وس فق

ة للمرشحين،    المجال للمرشحين لبث برامجهم االنتخابية، وأعيد بثها، وتم تغطية المهرجانات االنتخابي

ائل   إال أنها لم تنظيم مناظرات بين المرشحين لال ول أن وس نتخابات الرئاسية، اإلمر الذي يمكن معه الق

اخبين أن         تح المجال لجمهور الن م ت ور، ول ة الجمه خاطبوا  ياإلعالم الرسمية أتاحت للمرشحين مخاطب

ة          ل الدعاي ى أن دلي ك إل ع ذل ا،  يرج ونهم فيه ة، ويناقش اتهم الحقيقي وا  توجه حين، وأن يعرف المرش

م ينظر       االنتخابية لالنتخابات الر م، ول اري له ئاسية، اعتبر إجراء المناظرات بين المرشحين حق إختي

ي ) ٢٥(إليه باعتباره حق من حقوق الناخبين في معرفة المرشحين، حيث نصت المادة  : منه على ما يل

ة          "  ة المحددة للدعاي دة القانوني ر من الم ة في األسبوع األخي يحق لمرشحي انتخابات رئيس الجمهوري

ائل اإلعالم         االنتخابية ر وس نهم عب ا بي ة فيم اظرات عام د أي     "االتفاق على إجراء من تم عق م ي ذلك ل ، ل

 .مناظرات بين المرشحين لالنتخابات الرئاسية

ة خاصة، في     • ساهم حظر تأسيس القطاع الخاص واألحزاب السياسية لوسائل إعالمية مسموعة ومرئي

  .لتعددية اإلعالمية، وحرية الرأي والتعبيرتعزيز األحادية اإلعالمية، وأثر سلبًا على مستوى ا

ان الضيوف     • ا، آ في البرامج الحوارية التي تم رصدها على قلة عددها ومحدودية الزمن المخصص له

  .يين أو ممن يتبنون وجهة نظر مؤيدة للحكومةيها أما من مسئولي الحكومة الرسمف

ة واالستقالل الالز      • ائل اإلعالم الرسمية بالحري ة       لم تتمتع وس ة الدعاي اء حمل ة أثن ين للمساهمة بفعالي م

لين وال    ى مراس االنتخابية، فلم تستند وسائل اإلعالم الرسمية في ما نشرت وبثت من مواد إعالمية، عل

اء،   بأ لألنب ة س ي الخضوع لوآال ديدة تمثلت ف ة ش ل آانت خاضعة لمرآزي ا، ب مصورين خاصين به

ثالث   مية ال ت الصحف الرس ورة، الجم( فكان ة، والث وبر  ١٤هوري ًا،  )أآت ة تمام واد متطابق ر م ، تنش

 .حرفًا بحرف، بل أنها لم تراجع ما تنشره رغم أنه آان يتطلب أحيانًا قدرًا من المراجعة الشكلية

ابالت مع مرشح الحزب        • جسد اإلعالم الرسمي تبعيته للحكومة من خالل إعادة نشر وبث بعض المق

ة   ) ٤١(ل اإلعالم األجنبية، وذلك مخالفة  لحكم المادة الحاآم التي نشرتها أو بثتها وسائ ل الدعاي من دلي

ه   ى أن نص عل ي ت ية الت ات الرئاس ة لالنتخاب رة  "االنتخابي مية خالل فت الم الرس ائل اإلع وز لوس ال يج

ائل اإلعالم   ا وس ذيعها أو تبثه ة تنشرها أو ت ادة إعالمي ة م ة أو بث أي ة نشر أو إذاع ة االنتخابي الدعاي

يس         الخار ات رئ حي انتخاب د مرش ة بأح ت متعلق مية إذا آان ر الرس ة غي حف المحلي ة أو الص جي

ا   ١٤، فقد أعادت صحف الثورة والجمهورية والوحدة و"الجمهورية أآتوبر نشر المقابالت التي أجرته

  .قناتي الجزيرة ودبي الفضائيتين

يس    • ة ألنشطة رئ ة      عدم تفريق وسائل اإلعالم الرسمية بين ما يعتبر تغطي ر دعاي ا يعتب ة، وم الجمهوري

ًا ومساحة     : انتخابية له باعتباره مرشحًا لالنتخابات الرئاسية فقد خصصت وسائل اإلعالم الرسمية وقت

  .آبيرين لتغطية زيارة الرئيس لكل محافظة من المحافظات التي عقد فيها مهرجانات انتخابية



٥٦ 
 

 
  :خالصة وتوصيات التقرير

ي اليمن أن حرية وعدالة ونزاهة االنتخابات، بقدر ما هي متوقفة على آفاءة ف ٢٠٠٦أآدت تجربة انتخابات 

التشريعات االنتخابية وفعالية مؤسسات إدارة العملية االنتخابية وعلى مستوى استقالليتها وحياديتها، فإنها 

توى تظل مرهونة إلى حد آبير بطبيعة التوجهات الديمقراطية في المجتمع، وبمدى ترسيخ قيمها وبمس

مأسسة الدولة، وطبيعة األدوار العامة ومدى التزامها بمعايير ومتطلبات الحكم الجيد، إضافة إلى نزاهة 

واستقالل مؤسسات القضاء وتعدد واستقاللية اإلعالم، وهي أمور ال تزال إما غائبة أو في طور التشكل 

  .والنمو

ف اليمن ال يمكن أن تنشأ باالعتماد على لذلك فقد أضحى واضحًا أن ضمانات التحول الديمقراطي في ظرو

ما يفرضه األمر الواقع من توازنات سياسية واجتماعية، وإنما على ما يمكن التوافق عليه بين أطراف 

العملية السياسية من إصالحات جوهرية شاملة، من أهمها إصالح النظام االنتخابي الكفيل بتسوية األرضية 

وآانت األطراف السياسية اليمنية الفاعلة قد شرعت خالل الفترة . عادهاللممارسة الديمقراطية بمختلف أب

أقر رؤيته المتكاملة  - الحزب الحاآم –المنصرمة بتبني وتنفيذ مشاريعها اإلصالحية، فالمؤتمر الشعبي العام 

لقاء لإلصالح في آخر مؤتمراته، آما عكسها في البرنامج االنتخابي لمرشحه لرئاسة الجمهورية، وتجمع ال

، التي عكسها أيضًا في برنامج ٢٠٠٥المشترك أعلن بدوره رؤيته البرنامجية لإلصالح الشامل في نوفمبر 

  .مرشحه للرئاسة وفي تصوراته إلصالح النظام االنتخابي، التي تحاور بشأنها مع المؤتمر الشعبي العام

ي يمكن تشكل توافق أو إجماع عليها، وباعتبار أن تلك الرؤى والبرامج تحتوي الكثير من نقاط التقارب الت

فإن طريق اإلصالح الشامل، المرتكز على قاعدة الحوار والتوافق بين األطراف السياسية الفاعلة في 

السلطة والمعارضة هو الطريق األآثر أمانًا وضمانًا للسير قدمًا نحو إنجاز مهمات التحول الديمقراطي في 

المحددة لطبيعة النظام االنتخابي ولمسار وضوابط العملية االنتخابية، ال آما أن التشريعات واألنظمة . اليمن

يمكن إخضاعها بالمطلق لرؤية وتقديرات الطرف السياسي الحائز على األغلبية البرلمانية، فالقبول العام 

. األمثلوالتوافق حول هذا النوع من التشريعات واألنظمة هو السبيل الكفيل بإنفاذها في الواقع على النحو 

وحرصًا من المرصد على إغناء التصورات الموجهة نحو إصالح بنية النظام االنتخابي وتطوير أداء 

  :مختلف الهيئات واألطراف ذات العالقة بالعملية االنتخابية، فإنه يضع هنا عددًا من التوصيات بهذا الشأن

  :في مجال تطوير النظام االنتخابي وتشريعاته: أوًال

ام الحالي للدائرة الفردية والفوز باألغلبية النسبية، بنظام التمثيل النسبي، وإقرار استبدال النظ - ١

 .ضوابط تشريعية ملزمة تؤمن فرصًا حقيقية لزيادة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

 . إيجاد تقسيم انتخابي يمكن الناخب من ممارسة حقوقه بيسر - ٢

ئمة للناخب، والموطن الدائم إلقامة عائلته، وإلغاء مقر تحديد الموطن االنتخابي بموطن اإلقامة الدا - ٣

 .العمل آموطن انتخابي
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اعتماد التشريعات والضوابط اإلجرائية الكفيلة باستحداث آليات بديلة للحسم في المنازعات  - ٤

 :والشكاوى المتعلقة بانتهاك القانون خالل مختلف مراحل العملية االنتخابية، وبحيث تضمن اآلتي

لواضح لالختصاصات واألدوار لكل من القضاء واإلدارة االنتخابية للنظر في التحديد ا  - أ

 .الشكاوي وحسم المنازعات، أيًا آان نوعها، وتوقيت حدوثها

الصفة التخصصية للنيابة والمحاآم التي ستتولى البت في هذا النوع من القضايا، وتأمين   - ب

 .مقومات أدائها المستقل والمحايد

  .في إجراءات الحسم، وسهولة الوصول إلى الهيئات المعنية بإنفاذ القانونالسرعة والسالسة  -ج

ونشر السجل  لتعديل استحداث نصوص قانونية صريحة تضمن إرساء آلية آفوءة ومأمونة  - ٥

 : االنتخابي، بما في ذلك

 .الدوري المنتظم للسجل، وفقًا للمواعيد المحددة بالقانون التعديل   - أ

، تجمع عليها آافة األطراف السياسية المعنية، بمهام المراجعة قيام هيئات آفوءة ومحايدة  - ب

 .للسجل االنتخابي، ووفقًا لمعايير واضحة مجمع عليها ومنشورة والدورية الشاملة 

اعتماد إجراءات شفافة، وضمانات فنية حديثة لتأمين سالمة ونقاوة السجل االنتخابي ودقة  -ج

  :وشمولية بياناته، وبالذات

 .دام البطاقة الشخصية، واعتمادها آأساس لتسجيل الناخبتعميم استخ -

 .اعتماد نظام البصمة اإللكترونية والتوثيق االلكتروني لبيانات الناخب -

 .اعتماد نوعيات وتصاميم أآثر حداثة للبطاقة االنتخابية تحول دون تزويرها -

ورقية (جل االنتخابي تسليم اللجنة العليا لالنتخابات آل حزب مصرح بنشاطه، نسختين من الس - د

  .تتضمنان آافة بيانات الناخب) والكترونية

  .نشر السجل االنتخابي في موقع اللجنة العليا لالنتخابات، على شبكة االنترنت -هـ

  

  

  

  .في مجال تطوير بنية وأداء اإلدارة االنتخابية وضمان شفافيتها وحياديتها: ثانيًا

االنتخابات المشارآة المتساوية لألحزاب في اإلدارة  نإجراء التعديالت القانونية الالزمة لضما - ١

 :ويشمل ذلك

تمثيل مختلف األطراف الفاعلة في العملية السياسية ضمن قوام اللجان االنتخابية آافة، وبنسب   

إجمالية متساوية، يراعى فيها التشكيل المتوازن لكل لجنة انتخابية، بحيث ال يجوز أن يمثل أي 

 .وأحد في اللجنةحزب بأآثر من عضو 
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االعتماد على آلية شفافة تنافسية وعلى معايير المهنية والكفاءة عند تشكيل األجهزة الفنية   .أ 

والمساعدة لإلدارة االنتخابية، على أن يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في الصحافة 

 .إلخضاعها للمنافسة، بإشراف ورقابة مشترآة من آافة األطراف السياسية الفاعلة

ضوع آافة الهيئات واألفراد العاملين ضمن لجان وأجهزة إدارة االنتخابات لضوابط ولوائح خ  .ب 

عمل  مؤسسية، تتحدد فيها اإلجراءات والهيئات المعنية بالمساءلة آزاء التقصيرات والخروقات 

 .أو التحيز الحزبي

 :وذلك عن طريقاعتماد الشفافية آمقياس أساسي لمستوى حيادية وآفاءة اإلدارة االنتخابية،  - ٢

تسهيل سبل اإلطالع على عمل اللجنة العليا لالنتخابات واللجان األدنى آافة، من خالل تقيدها   .أ 

بالعالنية الكاملة ونشر محاضر وقرارات اجتماعاتها ونتائج أعمالها مع تيسير سبل اإلطالع 

 .على ذلك للمعنيين بالشأن االنتخابي

االنتخابية خاصة من الحصول على المعلومة  تمكين المجتمع عامة والمعنيين بالشئون  .ب 

االنتخابية الصحيحة والموثوقة، عن طريق استحداث جهة مختصة ضمن الهيئات األعلى 

لإلدارة االنتخابية تعني بتنظيم وتسريع خدمة الحصول على المعلومة االنتخابية لكل طالبيها في 

لعليا لالنتخابات على شبكة مختلف األوقات، مع نشر هذه المعلومات في موقع اللجنة ا

 .االنترنت

الحصول على المعلومة االنتخابية  ليات التمكين من حق آلالتحديد وبنصوص قانونية صريحة   .ج 

. 

تشجيع المنظمات المدنية والسياسية على االشتراك الفاعل في الرقابة على مختلف مراحل العملية  - ٣

 :االنتخابية من خالل

والمبكر لممثليها الستيعاب وإتقان المهارات المطلوبة لممارسة تقديم الدعم التدريبي الكافي   - أ

 . الدور الرقابي الحيادي والمهني على االنتخابات

إتاحة الفرصة دون قيود لكافة الجهات المؤهلة والراغبة في الرقابة على أي من مراحل العملية   - ب

منح بطاقات المراقبة في االنتخابية وإلغاء اإلجراءات البيروقراطية التي تؤخر أو تحول دون 

 .مواعيد مبكرة

من المالحظ أنه يتم استخدام الدعم الدولي بصورة غير شفافة وغير ملموسة النتائج، وعليه  - ٤

 :نوصي بما يلي

تقديم الدعم إلى آافة أطراف العملية االنتخابية، ويشمل ذلك األحزاب المنافسة والمنظمات   - أ

، لهذه الجهات التدريبية الفنية وتلبية الحاجات  الحقوقية والمشارآة في النشاط االنتخابي

 . آجزء من دعم االنتخابات الحرة والنزيهة

إيجاد ضوابط قانونية دقيقة الستخدام الدعم الموجه للتوعية االنتخابية، بما يحقق توعية فاعلة   - ب

 .ودائمة ومن خالل القنوات التعليمية واإلعالمية والفعاليات المجتمعية
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  :ال ضمان حيادية مؤسسات الدولة وعدالة الحمالت االنتخابيةفي مج: ثالثًا

استحداث ضمانات وإجراءات قانونية صريحة وملزمة، تكفل اإليقاف الفوري ألي خروقات في  - ١

مجال استخدام موارد الدولة المختلفة، أو إعالمها أو الوظيفة العامة أو منتسبي المؤسسات التعليمية 

ي من المرشحين، ولضمان حيادية مؤسستي الجيش واألمن أثناء لصالح الحملة االنتخابية أل

 .االنتخابات

التحديد الواضح للجزاءات الرادعة للجهات المقصرة في أداء األدوار المناطة بها لمنع استخدام  - ٢

موارد وسلطات أجهزة الدولة لصالح الحمالت االنتخابية ألي من المرشحين، وضمان تيسير 

 .الشكاوى وحسم المنازعات في هذا الجانبوتسريع إجراءات تقديم 

منع آبار مسئولي الوحدات اإلدارية للدولة من إدارة الحمالت االنتخابية ألحزابهم أو أيا من  - ٣

المرشحين، أو ممارستهم للدعاية المباشرة أو غير المباشرة ألحزابهم أثناء الحمالت االنتخابية 

قيام بالزيارات وتقديم وعود وظيفية أو مغريات آافتتاح المشاريع او وضع أحجار األساس أو ال

 .خدمية وتنموية

توقف أجهزة اإلعالم الرسمية أثناء سير العملية االنتخابية عن تغطية األنشطة الحكومية التي يمكن  - ٤

  .توظيفها انتخابيًا، آافتتاح المشاريع ووضع أحجار األساس وزيارات المسئولين للمناطق والمرافق
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  السياسية والمنظمات األحزاب أداء تطوير المج في: رابعًا

 :مجال التأهيل والتدريب يف - ١

تحتاج األحزاب إلى التأهيل والتدريب لكادرها الحزبي القادر على إعداد وتنفيذ حمالت   - أ

  . انتخابية بمهنية عالية

للمشارآة الفاعلة والكفوءة في إدارة العملية االنتخابية وتمثيل  إعداد الكوادر المؤهلة   - ب

  . لمرشحين وفي ممارسة الدور الرقابي على االنتخابات بأعداد آافية في مختلف الدوائرا

البدء مبكرًا باإلعداد لالنتخابات واختيار وتأهيل مرشحين قادرين على المنافسة ، وإقناع جمهور  - ٢

 . الناخبين بمواقف أحزابهم ورسائلهم االنتخابية 

ثقافة الخصومة، وتأهيل آادر  وتخليصه من به ضبط الخطاب السياسي واإلعالمي واالرتقاء  - ٣

 . تقديم الرسالة االنتخابيةوصحفي متخصص في صياغة 

ال بد وأن تجسد األحزاب السياسية درجة عالية من المصداقية في موقفها تجاه المشارآة السياسية  - ٤

مشارآة السياسية واالنتخابية للمرأة، بما يعكس النسب التي تتبناها في برامجها السياسية لتوسيع ال

  .  للترشيح والمنافسة في االنتخاباتمنهن  للنساء؛ والدفع بأعداد متزايدة 
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  )١(ملحق رقم 
 

  م٢٠٠٦االنتخابات الرئاسية والمحلية للعام 
  والفرز االقتراعمراقبة  استمارة

  
  )في المربع المناسب)) ((لفراغ المحدد ، أو ضع عالمة أآتب اإلجابة واضحة في ا( 
ولكي  . ال تستعجل في اإلجابة على األسئلة التي تحتاج فيها إلى تدقيق، وقم بالتأآد من تكرار وقائع آافية حولها قبل أن تجيب(

  )التنسى أآتب إجابتك األولى في ورقة إضافية عادية ثم انقلها إلى االستمارة بعد التحقق
  
  ............................................... الرقابيةرقم بطاقته . ...................................................................م المراقبأس

  ................................مانية رقم الدائرة البرل..........................................المديرية ..................................المحافظة

  
  .............................................االقتراعاسم مكان . ....................................................ئرة المحلية داال/ رقم المرآز 

  
  نوع اللجان التي تمت المراقبة فيها 

  
  .............................االقتراعمغادرة مرآز  وقت  :....................... االقتراعوقت الوصول إلى مرآز 

  
  : التي رشحت نساء إلى مجالس المحافظة والمديرية ، وحدد عدد المرشحات األحزابأذآر أسماء )١(

  .......................................................................العدد..........................................................................الحزب 

  .......................................................................العدد.......................................................................الحزب 

  ......................................................................العدد........................................................................الحزب 

  :النساء المستقالت اللواتي ترشحن للمجلس المحلي للمحافظة والمديرية  أسماءاذآر ) ٢(
  ........................المجلس........................... االسم، .....................................المجلس ....................... االسم 
 :  اللجنة الفرعية األولى في المرآز الذي تراقب فيه  أعضاءأذآر أسماء  ) ٣(

  ............................................)٢(العضو.........................................) ١(العضو........................... الرئيس
  ؟االقتراعواختتام عملية  افتتاحأعضاء اللجنة الفرعية التي راقبت فيها إجراءات  أسماءأذآر )٤(

                                 ؟  نعم           ال                   االقتراع افتتاحهل حضر  ..................................................الرئيس 
  ؟   نعم           ال                                                           االقتراع افتتاحهل حضر ...........................................    ).١(العضو
  ؟   نعم           ال االقتراع تاحافتهل حضر ............................................    )٢(العضو

                    
                                      

  
  نعم           ال             مة للجنة ؟     المسل االقتراعهل تم العد والتدقيق في أوراق )٥(
ات؟    أو رموز المرشحين سليمة وواضحة ومختوم وأسماء هل آانت أوراق االقتراع)٦( ا لالنتخاب ة العلي ة بالختم الرسمي للجن

  نعم       ال                                                                                                           
  : في األوراق واألخطاءوضح النواقص ) ال(  اإلجابةفي حالة ) ٧(

............................................................................................................................................................................  
  ................................................................................................آم عدد األوراق الخاصة باالنتخاب) ٨(
  ..................................................................آم عدد األوراق الخاصة بانتخاب المجلس المحلي للمحافظة ؟) ٩(
  ..............................................................آم عدد األوراق الخاصة بانتخاب المجلس المحلي  للمديرية ؟) ١٠(
ًا؟   االقتراعمندوبيهم والمراقبين من أن صناديق  أو وبحضور المرشحين االقتراعهل تأآدت اللجنة قبل )١١( ة تمام م    خالي           نع

                      ال                                                                           
يس   )١٢( ع رئ ى محضر مباشرة         ال وأعضاء هل وق دوبيهم عل ة مع المرشحين أو من ة الفرعي راع لجن م                 ؟ االقت          نع

                                                                        ال                                                                                                       
راعهل تحققت من أن صناديق )١٣( ة االقت ي آاف ة  ف دء عملي ل ب د أغلقت قب ة ق راعاللجان الفرعي م          االقت ؟                  نع
  ال
  
  

 رجالية                           ائيةنس

 أسئلة تتعلق بإجراءات افتتاح االقتراع
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ى مرآز       )١٤(  ة ويصلون إل ان وحري راع هل شاهدت الناخبين يتحرآون بأم ع أو تضييق   االقت م           دون من د؟            نع متعم

                                                                                                                                           ال                                    
  :العراقيل آان يواجهه الناخبون من أنواع الترهيب أو  ما وضح) ال( إذا آانت اإلجابة     
       ....................................................................................................................................................  
       

………………………………………………………………………………………………………………………………………….................  
ل واج)١٥( ز     ه ول مرآ ن دخ ا م ة أو منع ا، أعاق ارك مراقب ت ، باعتب راع ه م             االقت ة؟                     نع ان الفرعي أو اللج

                                                    ال                                                                                                                           
  ..............................................................................................أوضح  تفاصيل اإلعاقة )نعم ( اإلجابةفي حالة 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  
؟                        نعم          ال                        االقتراعخارج غرفة  الناخبين في أماآن مالئمة وبارزة بأسماءهل تم تعليق آشوفات )١٦(
اقين  أو ينأميهل شاهدت ناخبين )١٧( ا، بصريا، سمعيا،   ( أميات أومع م                ..)حرآي اجوا لمن يساعدهم في التصويت؟    نع احت

  ال                                                                                   
ة             ة في حال م(اإلجاب اروا أوضح هل استطاع هؤالء أن    )نع يهم    من يساعد  بأنفسهم  يخت هم في التصويت أم فرضت عل
  أشكال 
اعدة          رى للمس              .....................................................................................................................................:أخ

…………………………………………………………………………………………………………………......……………........................  
رف  ) ١٨(   و غ ل تخل راعه ز  االقت ة لمرآ دران الداخلي احات والج راع والس م             االقت حين؟      نع ة للمرش واد الدعائي ن الم م

  ال                                                                         
  :ل الدعاية ولصالح أي مرشحأوضح تفاصي) ال( اإلجابةعند        

            ............................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………  
ة  ) بزيهم الرسمي( ، أو من العسكريين  األمنيةهل شاهدت أيًا من أعضاء اللجنة )١٩(  ة يمارسون دعاي داخل المرآز    انتخابي

  نعم             ال محيطه ؟   االنتخابي أو في

  :أوضح تفاصيل الدعاية ولصالح أي مرشح آانت)نعم ( اإلجابةعند 
.............................................................................................................................................................................................................................

........................................................                                                                        .....................................................                                                                              
دمون     امارسو  مرشحي  حزب أو أنصار   هل شاهدت داخل المرآز أو في محيطه مرشحا أو أعضاء)٢٠( ا أو يق نشاطا دعائي

  نعم           ال                                                                       مغريات للتأثير على آراء الناخبين؟
  :أوضح تفاصيل التأثير والدعاية ولصالح أي حزب أو مرشح مورس ذلك) نعم( اإلجابةعند 

.......................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………  
م           أولقوى األمن  هل شاهدت في محيط المرآز االنتخابي أو داخله تجمعًا)٢١( الجيش بزيهم الرسمي يفوق عددهم العشرة؟ نع

  ال                            

، حدد عددهم التقريبي ووضح إذا آانت تصرفاتهم تدل على أنهم قد تلقوا تعليمات للتصويت لمرشح  )نعم( اإلجابةإذا آانت     
  :بعينه

............................................................................................................................................................................  
  

  
 

  ال نعم    بمختلف متطلباته؟ االقتراعوتنظيم وتزويد مكان  تهيئةهل مارست اللجان الفرعية مهامها في )٢٢(
  :القصور التي شاهدتها وضح جوانب) ال( اإلجابةفي حالة  

............................................................................................................................................  
 ية تامة؟ بسر االقتراع، تجعلها مهيأة آلن يمارس الناخب فيها  االقتراعبينات وأغطية لكاهل أعدت مواقع ) ٢٣(

  نعم          ال                                                             
 بسرية تامة ؟                                                       االقتراعهل استطاع الناخبون جميعا )٢٤(
  نعم          ال 
م            االقتراعا في مرأى جميع المتواجدين طوال فترة تجعله االقتراعهل حددت  مواقع لصناديق )٢٥(   ؟               نع

                                                    ال                                                                                                                           
اخبين في     األمنيةهل تدخل أحد من أعضاء اللجنة )٢٦( ى آراء الن ار أو االنتخابية أو غيرهم للتأثير عل ام    اختي المرشحين أو ق

  بالتأشير في
                                                     عنهم؟                       نيابة  االقتراعورقة       

  نعم           ال                   
ال                                 نعم                 ؟               االقتراعهل تدخل شخص أو أآثر من غير المسموح  لهم، في أي من إجراءات )٢٧(

 أسئلة تتعلق بسير االقتراع داخل المرآز عمومًا وباألوضاع المحيطة

 أسئلة تتعلق بممارسة االقتراع داخل اللجان الفرعية
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هم شر أمام أسمائوتؤ هل آانت اللجان الفرعية تتحقق من هوية الناخبين وتقارن جيدًا بين صورهم والصور التي لديها،)٢٨(
  ال الناخبين؟                                                                                                    نعم           في سجل 

 عامًا تمكنوا من التصويت في المرآز االنتخابي؟       نعم            ١٨تقل أعمارهم عن  أطفاالهل شاهدت وتحققت أن )٢٩(
  ال                                                                      

  ..........................................................................................حدد عددهم التقريبي )نعم( اإلجابةإذا آانت      

ص ) ٣٠( ة تفح ان الفرعي اهدت اللج ل ش امه تمرار إبه ا؟    باس ر فيه ود حب دم وج ن ع د م ويتهم، للتأآ ل تص اخبين قب الن
  ال                                                                نعم           

 ؟                                         اقتراعهمجميع الناخبين تغمس في الحبر بعد  إبهامهل آانت  ) ٣١(
  نعم           ال 
ه    هل شاهدت أًيا من الناخبين يحشوا أآثر) ٣٢( راع من ورق ة       اقت تبدل ورق راع داخل نفس الصندوق،أو يس ه    االقت المسلمة ل

 ية سلفًا؟                                                                                   لد اقتراع متواجدةبورقة 
  نعم           ال 

  :بذلك أشرح التفاصيل وحدد أعداد من قاموا)نعم ( اإلجابةفي حالة      
............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  



٦٥ 
 

  
  
  
  

  .  االفتتاحاالقتراع في نفس اللجنة الفرعية التي راقبت فيها  إغالقتذآر أنك ستحضر لمراقبة إجراءات 
  ..............................................................................................................في اللجنة الفرعية  االقتراعحدد الوقت الذي أغلق فيه )٣٣(

 ؟                              اإلغالق إعالنهل بقي ناخبون في الطابور ولم يتمكنوا من االقتراع عند )٣٤(
  نعم           ال 
ة )٣٥( وابط القانوني ًا للض ا وفق ناديق وختمه ق الص راءات غل ت إج ل تم حينه ور المرش دوبيهم وبحض راقبين؟  أمن والم

  ال          نعم  
ة  ووقع  االقتراعو دونت فيه آافه المعلومات عن الناخبين و أوراق  االقتراع إغالقهل سجل محضر )٣٦( عليه أعضاء اللجن

  أو مندوبيهم؟  والمرشحون
  نعم            ال  

ة       ي حال ةف ر    )ال(اإلجاب ي محض ة ف ب المخالف دد جوان القح مي اإلغ  :الرس
............................................................................................................................................................................  

 ووضعت في ظرف مغلق؟                      منها، والتالفةالتي لم تستخدم  االقتراعهل تم عد أوراق )٣٧(
  ال  م         نع   
د)٣٨( رأى المرشحين أو من ام م م ،أم ع صناديق وهل ت ل جمي راقبين ، نق راعبيهم والم ن اللجان  االقت ىم ة إل ة  الفرعي اللجن

  الفرعية األولى التي ستتولى الفرز ؟  
  نعم           ال   

  :مخالفاتوضح ماجرى من ) ال(حالة اإلجابة  في     
...................................................................................................................................................................  

         ...........................................................................................................................................................  
 قد سارت بشكل طبيعي وقانوني وأديرت بحيادية ونزاهة آافيين؟    إجماال االقتراعهل تعتقد أن عملية )٣٩(
  نعم          ال   

  ـ: أسبابوضح ) ال( اإلجابةفي حالة      
..........................................................………………………………….................................................…………….....  

   ... ………………………………………………….................................................……………………………………..………………  
   ……………………………………………………………………………………………………….....................................................  

  أسئلة حول إجراءات إغالق عملية االقتراع  
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 هل تعتقد أن الظروف والمتطلبات و المواقع واإلنارة التي أعدت إلجراء عملية الفرز آانوا مناسبين تمامًا؟ )٤٠(
        ال   نعم          
  ..........................................................................................................................................................النواقصوضح ) بال(في حالة اإلجابة  

       ............................................................................................................................................................................ 
  
ة    أنهل شاهدت وتحققت )٤١( وا عملي ًا، من أعضا        الذين مارسوا وراقب م قانون ط المسموح له رز،هم فق ة   الف ء اللجان الفرعي

  مندوبيهم والمراقبين؟ والمرشحين أو
  النعم              

  :شارآوا في الفرز حدد من هم الذين حضروا أو) ال(اإلجابة في حالة      
      ........................................................................................................................................................................  
       ............................................................................................................................................................................  

  
 هل تواجد أشخاص مسلحون في قاعة الفرز ؟                                                        )٤٢(

  نعم            ال
رز؟       لهايسمح بمشاهدة الجميع  ، وآمن زفي موقع بار االقتراعهل وضعت جميع صناديق )٤٣( رة الف        وعدم تسربها طوال فت

  ال   نعم      
  ال            ختم وقفل آل صندوق قبل فرزه؟   نعم      هل آان المعنيون بالفرز يتحققون من سالمة)٤٤(
ات بحضور وا    األوراقهل آان يجري فتح الصناديق وعد وفرز ) ٤٥( دوين البيان ع   وت م؟    األشخاص طالع جمي المصرح له

  ال   نعم     
      صاحب الصوت؟  أسميتيح الفرصة لمن حوله لمشاهدة اإلشارة في الورقة وسماع  االقتراعهل آان المعني بقراءة ورقة )٤٦(

  ال   نعم     
   ألوراقاالتصويت المشتبه بصحتها في  إشاراتهل ظهرت خالفات آثيرة بين المعنيين بالفرز حول )٤٧(

  المرشحين بها ؟                                                                            وأحقية     
  نعم              ال

  نعم             ال      الحاضرين بالنتائج النهائية ؟     بإبالغهل قام أعضاء لجنة الفرز )٤٨(
  صناديق  أصواتمندوبيهم بالتوقيع على محاضر فرز  أواللجنة والمرشحين  ضاءأعهل قام جميع المخولين من )٤٩(

  النعم                 اللجان الفرعية  ومحاضر النتائج النهائية للمرآز؟          
  :عدم التوقيع ، ونوع محاضر الفرز التي لم توقع من قبل الجميع أسبابحدد ) ال(في حالة اإلجابة     
       ................................................................................................................................       .....................................

..........................................................................................................................................................................  
رز  )٥٠( ة لف ائج النهائي ة بالنت ة ومختوم ليم محاضر موقع ى بتس ة األول ة الفرعي ة ، أصواتهل قامت اللجن  مرشحي الرئاس

  ال        نعم      لمندوبي المرشحين الخمسة لرئاسة الجمهورية؟
  مرشحي المجالس  أصواتهل قامت الجنة الفرعية األولى بتسليم محاضر موقعه ومختومة بالنتائج النهائية لفرز )٥١(

  المحلية للمحافظة والمديرية ، لمندوبي المرشحين الحاصلين على المراتب الثالثة األولى ؟            
  نعم            ال   
  نعم           ال      ونزاهًة آافيين ؟       قد تمت بحيادية إجماالهل تعتقد أن عملية الفرز )٥٢(
  

  .........................................................................................................................:األسبابوضح  )ال(في حالة      
       .....................................................................................................................................................................  

               

 لفرز أسئلة تتعلق بعملية ا

عند االحتياج لمزيد من التوضيح في اإلجابة ، أآتب ما تريده خلف ورقة االستمارة ، أو في ورقة أضافية مرفقه،وابدأ اإلجابة 
 بكتابة رقم السؤال
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  استمارة رصد العملية االنتخابية للمراحل السابقة لالقتراع) ٢(ملحق رقم 

  
  :للمستهدف وبواسطة الباحث نفسه يتم ملء االستمارة عبر المقابلة المباشرة

  ......../....حلية الدائرة الم/ المرآز...... الدائرة االنتخابية ........ المديرية ........... حافظة الم

  بيانات المستهدف بالرصد 

 ذآر               ، أنثى  : النوع -
 ): ..........................جدإن و(، الموقع القيادي ................ .اسم الحزب : ناشط سياسي -
 ): .........................إن وجد(، الموقع القيادي ...........اسم المنظمة : ة مدنيةناشط في منظم -
محافظة،            : ، المجلس المرشح لعضويته: .............. الجهة التي ترشح باسمها: مرشح لعضوية المجالس المحلية -

 .                                                                                           ، مديرية  
إشرافية      ، أساسية     ،  فرعية     ، الجهة التي : نوع اللجنة المشارك فيها: مشارك في إدارة االنتخابات -

 .......................  .مثلها في اللجنة 
آمراقب          ، آمندوب مرشح        ، الجهة التي راقب : بة على االنتخاباتمشارك في الرقا -

 .............................. .باسمها
مواطن ... ....النشاط العام / ير، مجال التأث................طبيعة العمل : شخصية اجتماعية وحقوقية مستقلة -

   نعم         ، ال: ، مشارك في االقتراع      نعم          ، ال  : مسجل آناخب: عادي
 ........ ... ، نوع المسؤولية: ......................... اسم المرفق: مسئول في مرفق حكومي -
 ..............هدف فيها ، موقع المست.... ............طة القضائية نوع السل: عضو سلطة قضائية -

  :ية الممهدة إلجراء االنتخاباتأسئلة تتعلق بالبنى األساس: أوًال

هل تعتقد أن االنتخابات تمت في بيئة محيطة تحترم وتتقيد بالقانون آحامي أساسي ألمن المواطن وحريته في  -١
 التصويت وآمرجعية لحسم المنازعات التي قد تنشا عن الممارسة االنتخابات؟ 

قعتين أو مظهرين يؤآدان تقديرك، ثم أذآر سببين من في حالة اإلجابة بال، أذآر وا. نعم          ، ال          -٢
  .وجهة نظرك عدم التقيد بالقانون

.............................................................................................................................................
هل أظهرت األحزاب التزامًا آافيًا بالقانون عند  -٢......................................................................

  ممارسة أنشطتها السياسية أو االنتخابية؟ 
  .ال       نعم     ،   

  : أقلها تقيدًا بالقانون) ب(أآثر األحزاب تقييدًا بالقانون ) أ(في حالة اإلجابة بال، أذآر
  -):ب(                                                    -):أ(
عل تعتقد أن هناك أحزابًا بعينها أو تجمعات معينة أو أقليات من السكان أو الشخصيات محددة واجهت عوائق أو  -٣

  .قيودًا تعسفية تحرمها من ممارسة حقوقها االنتخابية؟ نعم        ، ال          
ى وقوع االنتهاآات مع تحديد نوع الحق المنتهك والجهة التي تعرضت له والجهة عند اإلجابة بنعم أذآر دليلين عل

  التي مارسته ومتى؟
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.................................  

جملها هل تعتقد أن ما هو معتمد من التشريعات التي يقوم عليها النظام االنتخابي في اليمن والعملية االنتخابية بم -٤
  يحتاج إلى تعديالت معينة؟ نعم         ، ال

  .أذآر نوعين على األقل من التعديالت التي تراها ضرورية للتشريعات االنتخابية: في حالة اإلجابة بنعم
.............................................................................................................................................

.....................................................................  



٦٨ 
 

هل ترى أن القوام واألداء الحالي للجنة العليا لالنتخابات بجهازها الفني واألمني، وبأسلوب إدارتها للعملية  -٥
لطرف  انحيازن، دون للحيادية وااللتزام بتطبيق القانو بإجماع عام وتظهر مستوى آاف تحضياالنتخابية تجعلها 
  .نعم          ، ال           ؟   على حساب آخر

ها، وجدتها غير محايدة في حالة اإلجابة بنعم بال، أذآر نماذج محددة من مواقف وممارسات للجنة أو جهاز
قانونية أوغير

.............................................................................................................................................
.....................................................................  

المشترك  م على النسب التي وسعت تواجد أحزاب اللقاء٢٠٠٦/يونيو/١٨هل تعتقد أن توافق القوى السياسية في  -٦
  ضمن اللجان االنتخابية، قد ساعد على تعزيز مستوى حيادية اللجان وحسن أدائها؟ 

  .في حالة اإلجابة بال أذآر سببين لذلك. نعم          ، ال           
.............................................................................................................................................

.....................................................................  
 ٢٠٠٦      آيف تقيم مستوى خبرة وآفاءة أداء الكوادر المعينة بإدارة العملية االنتخابية آما أظهرتها انتخابات  -٧
  ؟م 

  ، مقبول          ، ضعيف       جيد ويكفي لإلنجاز األمثل للمهمة   
آما ظهرت في المراحل / آيف تقيم درجة الشفافية في عمل اللجنة العليا لالنتخابات واألجهزة واللجان التابعة لها -٨

  .؟ عالية         ، مقبولة        ، ضعيفة          م ٢٠٠٦المختلفة النتخابات 
مة للمواطنين، بأهمية المشارآة في العملية االنتخابية وتعريفهم بالوسائل آيف تقيم مستوى فعالية التوعية العا -٩

  واألماآن واألزمنة التي يجب التقيد بها عند ممارسة هذا الحق؟
  .جيد           ، مقبول           ، ضعيف          

ارآة في االنتخابات والآتساب آيف تقيم مستوى االهتمام الذي توليه األحزاب للتهيئة واإلعداد المسبق للمش -١٠
  :الخبرات الضرورية في المجاالت التالية

 جيد      ، مقبول     ،  ضعيف : رفع قدراتها على التأثير في الوسط االجتماعي وحشد الناس لدعم برامجها  - أ
 :تخاباترفع قدراتها على إعداد آوادر آافية ومؤهلة لإلسهام الفاعل في المهام اإلدارية والرقابية لالن  - ب

  .جيد         ، مقبول         ، ضعيف           
  جيد        ، مقبول ،          ضعيف : تحسين قدراتها على تنفيذ حمالت انتخابية تنافسية واسعة -ج
رفع قدراتها على تهيئة آواردها وهيئاتها لإلمساك بزمام المبادرة في التصدي للممارسات الخارجة عن  -د
انون، بردع التزوير واستنفاذ مختلف إجراءات التقاضي المكفولة قانونًا، والتعرية الواسعة والفورية لالنتهاآات الق

  .جيد          ، مقبول          ، ضعيف          : ومرتكبيها
في  هل تعتقد أن السلطة القضائية متمتعة باستقاللية ونزاهة وآفاءة تؤهلها للبت الصائب والعاجل -١١

  الخصومات والطعون االنتخابية؟ نعم            ، ال 
  في حالة اإلجابة بال، أذآر على األقل يوضحان أسباب عدم أهلية السلطة القضائية

...........................................................................................................................................
.....................................................................  

  :أسئلة تتعلق بمرحلة تسجيل الناخبين: ثانيًا
م، قد تولد ٢٠٠٦هل تعتقد أن التعديالت التي أدخلت على السجل االنتخابي، والتسجيل الجديد للناخبين عام  -١

لذلك؟              أذآر سببينفي حالة اإلجابة بال .        ، ال    آافية؟ نعم    شرعيًا بدرجة عنهما سجال نقيًا و
........................................................................................................................................

.................................................................. 
حقهم في الطعن بجداول الناخبين لدى ) في أي من دوائر المحافظة(هل أطلعت على حاالت مارس فيها ناخبون  -٢

 الجهات المختصة؟ نعم                 ال 
إن (ها في حالة اإلجابة بنعم، أذآر عدد من هذه الحاالت والدوائر التي تمت فيها والنتائج التي ترتبت عن

  ):أمكن
......................................................................................................................................

................................................................  
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ها اللجنة العليا لالنتخابات من طالبي التوظيف لدى الخدمة المدنية، هل تعتقد أن لجان القيد والتسجيل التي شكلت -٣
 .       ة وحيادية آافيتين؟ نعم       ،ال بكفاء) في أي من دوائر المحافظة(قد مارست عملها 

  .اثنين من أسباب تقديرك لعدم الكفاءة والحيادية: في حالة اإلجابة بال أذآر
......................................................................................................................................

................................................................  
اللجنة  م، آيف تقيم مستوى تقيد٢٠٠٦من خالل أشخاص تعرفهم ممن عينوا ضمن لجان القيد والتسجيل عام  -٤

بما أعلنته رسميًا من مواصفات وضوابط لألعضاء )عند اختيارها ألعضاء تلك اللجان(العليا لالنتخابات
 المطلوبين؟ 

 جيد            ، مقبول           ، ضعيف       
 آيف تقيم مستوى التدريب الذي تلقاه أعضاء لجان القيد والتسجيل قبل ممارستهم لعملهم؟ -٥

  ، مقبول           ، ضعيف          جيد       
 ، ال           لهم في سجل الناخبين؟ نعم      هل آان يتم التحقق والتدقيق في وثائق األشخاص قبل تسجي -٦
 أو عقال الحارات؟ الشائخمسبة الناخبين المسجلين الذين تم تسجيلهم بناء على تعريف ) في تقديرك(آم هي  -٧

.............................................................................................................................................
.....................................................................  

 ، ال             نعم        هل الحظت أعدادًا آبيرة ممن تم تسجيلهم قدموا خارج الدائرة؟ -٨
 ال         ،   في دوائر المحافظة؟ نعم       هل تم جلب عسكريين بدفعات آبيرة للتسجيل -٩

  مواقع تواجد المعسكرات التي جلبوا منها؟) إن أمكن(في حالة اإلجابة بنعم وضح 
........................................................................................................................................

..................................................................  
 ، ال              هل الحظت أعدادًا آبيرة ممن تم تسجيلهم قد قدموا من خارج الدائرة؟ نعم  -١٠

  لهؤالء، وفي أي دائرة سجلوا؟ريبي في حالة اإلجابة بنعم حدد العدد التق    
.........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  
 هل الحظت تسجيل نفس الناخبين في أآثر من مرآز انتخابي؟ نعم           ، ال    -١١
 هل الحظت وجود أسماء موتى ضمن سجالت الناخبين؟ نعم           ، ال  -١٢
فقد أصحابهم حقهم في ) ي من دوائر المحافظةضمن دائرتك أو أ(هل عرفت وتحققت من وجود حاالت  -١٣

 دون مبررات قانونية؟ االقتراع أو الترشيح، بسبب سقوط أسمائهم من سجالت الناخبين 
 ، النعم         

  :في حالة اإلجابة بنعم أذآر عدد من هذه الحاالت وأماآن حدوثها
.............................................................................................................................................

.....................................................................  
 هل الحظت تدخل لجان أمنية في أعمال القيد والتسجيل؟ نعم            ، ال  -١٤

  ت ونوع التدخل وأين تم؟في حالة اإلجابة بنعم أذآر الحاال
.............................................................................................................................................

.....................................................................  
 ير والضغط من قبل أطراف معينة على أعضاء لجان القيد والتسجيل؟هل الحظت محاوالت للتأث -١٥

  في حالة اإلجابة بنعم، وضح الحاالت التي الحظتها والقائمين بها وأغراض التأثير والضغط؟. نعم        ال        
.............................................................................................................................................

.....................................................................  
  

 :أسئلة تتعلق بمرحلة الترشيح: ثالثًا
) يتمتعون بوضع قانوني سليم(هل عرفت وتحققت من حاالت تعرض فيها راغبون أو راغبات بالترشيح  -١

ات وإعاقات لجان االنتخابات أو أجهزة حكومية، أو أطراف أخرى، حالت دون تسجيلهم ضمن قوائم لممارس
 .، ال               حبهم من تلك القوائم؟ نعم      المرشحين أو تسببت في س

  .في حالة اإلجابة بنعم عدد الحاالت موضحًا أماآن حدوثها وأنواع ممارسة اإلعاقة، والجهات المتسببة بها
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.............................................................................................................................................
.....................................................................  

الترهيب أو العنف ضد مرشحين أو مرشحات في  هل عرفت وتحققت من حاالت مورس فيها الضغط أو -٢
في حالة اإلجابة بنعم عدد الحاالت موضحًا . المحافظة أو ضد أقاربهم وأنصارهم؟ نعم         ، ال          

 .أماآن حدوثها وأنواع الممارسات، والجهات القائمة بها
.............................................................................................................................................

.....................................................................  
هل أطلعت وتحققت من حاالت تقدم فيها مرشحون أو مرشحات في دوائر المحافظة، بطعون انتخابية إلى  -٣

في حالة اإلجابة بنعم أذآر عدد الحاالت ونوع الطعون . المختصة؟ نعم         ، ال          الجهات القضائية
 .والقرارات التي أتخذها القضاء

.............................................................................................................................................
.....................................................................  

  :أسئلة تتعلق بمرحلة حملة الدعاية االنتخابية: رابعًا
هل ظهرت في إطار المحافظة ممارسات لمسئولين أو للجهات الحكومية أو استخدام المال العام أو الوظيفة  -١

 حين بذاتهم خالفًا للقانون؟ نعم         ، ال العامة فيها تحيز أو دعم لطرف أو مرش
  أنواع على األقل من أشكال الدعم والتحيز؟ ٣في حالة اإلجابة بنعم أذآر 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

..................................  
بحيادية، ووفقًا  قد تعاملت في تغطيتها لحمالت المرشحين) المحلية أو المرآزية(هل تعتقد إن وسائل اإلعالم  -٢

في حالة اإلجابة بال ، أذآر نماذج لالنتهاآات التي حدثت مع ذآر الجهات          للقانون؟ نعم       ،  ال 
 المنتهكة والمتضررة أو المستفيدة؟

.............................................................................................................................................
.....................................................................  

هل تمكنت آافة األطراف المتنافسة على مستوى المحافظة والمديريات من ممارسة حمالتها الدعائية بحرية  -٣
ي حالة اإلجابة بال، أذآر نماذج لالنتهاآات التي حدثت مع ، ف  ،  ال        نعم       . ومساواة ووفقًا للقانون

 ذآر الجهات المنتهكة والمتضررة أو المستفيدة؟
.............................................................................................................................................

.....................................................................  
 هل تمت ممارسة الدعاية االنتخابية من قبل األطراف المختلفة وفقًا لوائح المنظمة لهذه العملية؟ -٤

  أنواع من الخروقات ومرتكبيها؟ ٣نعم          ، ال         في حالة اإلجابة بال أذآر على األقل 
.............................................................................................................................................

.....................................................................  
 تخابية، وبأشكال مخالفة للقانون؟هل استخدمت الفتاوى الدينية أو دور العبادة لصالح الدعاية االن -٥

  في حالة اإلجابة بنعم أذآر نماذج اذآر نماذج لتلك االستخدامات، والجهات التي مارستها؟ . ، ال            نعم       
...........................................................................................................................................

.....................................................................  
  أسئلة عامة ختامية : خامسًا

حرمت جزئيًا أو ) ضمن دائرتك أو دوائر أخرى في المحافظة(هل عرفت وتحققت من وجود مراآز انتخابية  -١
 أو أآثر من مراحل العملية االنتخابية؟  آليًا من حق الممارسة االنتخابية في مرحلة

 .نعم         ، ال         
  في حالة اإلجابة بنعم وضح عدد وأماآن حدوث ذلك مع ذآر المسببات؟

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
..................................  

النتهاك حق من ) ية، فرعيةإشرافية، أساس(هل شاهدت حاالت تعرض فيها أعضاء لجان إدارة االنتخابات  -٢
 .، ال          حقوقهم أثناء أو بسبب تأديتهم لعملهم في اللجان؟ نعم        

  .في حالة اإلجابة بال، عدد حاالت االنتهاك موضحًا نوعها وأماآن حدوثها والمتسببين بها
........................................................................................................................................

..................................................................  
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هل شاهدت حاالت تعرض فيها ناشطون أو حقوقيون أو مواطنون عاديون النتهاك حق من حقوقهم أثناء أو  -٣
 .، ال                 بسبب تأديتهم لعملهم في اللجان؟ نعم

  .في حالة اإلجابة بال، عدد حاالت االنتهاك موضحًا نوعها وأماآن حدوثها والمتسببين بها
........................................................................................................................................

..................................................................  
آيف تقيم المستوى أداء السلطة القضائية في محافظاتك من حيث استقالليتها وآفاءتها عند تعاملها مع ما عرض  -٤

 .عليها من قضايا وخر وقات انتخابية؟ جيد         ، مقبول          ، ضعيف
 مارسات اإلرهاب والعنف أثناء سير العملية االنتخابية بمراحلها المختلفة؟آيف تقيم مستوى األمان من م -٥

  جيد          ، مقبول          ، ضعيف      
هل شاهدت مراقبين للعملية االنتخابية في أي من مراحلها؟ نعم           ، ال         في حالة اإلجابة بنعم وضح  -٦

 -:التالي
 .......................... .، دوليين                 وعددهم        محليين  : نوع المراقبين -
 ، الترشيح وتنفيذ الحملة االنتخابية          ،   القيد والتسجيل     : اقبون فيهاالمرحلة التي شاهدتهم ير -

  .االقتراع          ، الفرز         
 :إعاقات في عملهم، وضح نماذج لذلكفي حالة مالحظتك أن المراقبين واجهوا صعوبات أو  -
- ........................................................................................................................................

.................................................................. 
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  قسيم الدوائر االنتخابيةمعلومات عامة عن ت): 3(ملحق رقم 

  

  دائرة نيابية) ٣٠١( -عدد الدوائر االنتخابية -

  )أو مرآز انتخابي(دائرة محلية ) ٥٦٢٠( - عدد المجالس المحلية -

  مجلس محافظة) ٢١( -عدد مجالس المحافظات -

  مجلس مديرية) ٣٣٣( -عدد مجالس المديريات -

  

  اللجنة العليا لالنتخابات: المصدر
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  ٢٠٠٣،٢٠٠٦الناخبون المقيدون في السجل االنتخابي بحسب المحافظة لألعوام ): ٤(ملحق رقم 

  

  المحافظة  م

عدد 

الدوائر 

  البرلمانية

عدد الدوائر 

أو (المحلية 

المراآز 

  )االنتخابية

  ٢٠٠٦إجمالي من شملهم السجل االنتخابي عام   ٢٠٠٣إجمالي من شملهم السجل االنتخابي عام 

  %  العدد  %  العدد

  إناث  ذآور  إجمالي  إناث  ذآور  إناث  ذآور  إجمالي  إناث  ذآور

  ٣٤.٥  ٦٥.٥  ٨٣١٠٥٦  ٢٨٦٧٥٢  ٥٤٤٣٠٤  ٣٤  ٦٦  ٦٨١٢٨٣  ٢٣٤٦٦٤*  ٤٤٦٦١٩  ١٧٩  ١٩  أمانة العاصمة  ١

  ٤٢.٨  ٥٧.٨٢  ٢٨٩٩٠٥  ١٢٢٢٨٩  ١٦٧٦١٦  ٤٣  ٥٧  ٢٥٩٣٢١  ١١٢٧٤٠  ١٤٦٥٨١  ١٣٠  ١٠  عدن  ٢

  ٤٧.٣٢  ٥٢.٦٨  ١١٦٩٩٨٣  ٥٥٣٦٧٩  ٦١٦٣٠٤  ٤٧  ٥٣  ٩٩٢٥١٠  ٤٦٨٥٩٣  ٥٢٣٩١٧  ٤٨٨  ٣٩  تعز  ٣

  ٤٧.٨٣  ٥٢.١٧  ٣٥٠١١٠  ١٦٧٤٧٣  ١٨٢٦٣٧  ٤٩  ٥١  ٣١٦٤٨٢  ١٥٥٧٨٤  ١٦٠٦٩٨  ٢٨٢  ١٢  لحج  ٤

  ٤٢.٨٢  ٥٧.١٨  ١٠٠٥٧٣٨  ٤٣٠٦٥٣  ٥٧٥٠٨٥  ٤٢  ٥٨  ٨٥٣٧٥٨  ٣٦٠٠٢٣  ٤٩٣٧٢٥  ٤٩٠  ٣٦  اب  ٥

  ٤٦.٣٥  ٥٣.٦٥  ٢٢٨٣١٣  ١٠٥٨١٩  ١٢٢٤٩٤  ٤٨  ٥٢  ٢٠٠٢٢٥  ٩٥٧٦٠  ١٠٤٤٦٥  ١٩٤  ٧  أبين  ٦

  ٣٩.٥٤  ٦٠.٤٦  ٢٦٥٠٦٢  ١٠٤٧٩٥  ١٦٠٢٦٧  ٣٩  ٦١  ٢٤٦٨٤٢  ٩٥٨١١  ١٥١٠٣١  ٢٩١  ١٠  يضاءالب  ٧

  ٤٥.٤٩  ٥٤.٥١  ٢٠٥٣٢٧  ٩٣٣٩٤  ١١١٩٣٣  ٤٧  ٥٣  ١٧٩٥٤٣  ٨٣٧٩١  ٩٥٧٥٢  ١٩٩  ٦  شبوة  ٨

  ٣٩.٠٧  ٦٠.٩٣  ٥٢٩٥٢  ٢٠٦٨٦  ٣٢٢٦٦  ٤١  ٥٩  ٤٦٨٧٢  ١٩٠١٦  ٢٧٨٥٦  ٧٤  ٢  المهرة  ٩

  ٤٤.٦٥  ٥٥.٣٥  ٤٩٩٦٩١  ٢٢٣١٠٥  ٢٧٦٥٨٦  ٤٦  ٥٤  ٤٤٥١١٧  ٢٠٥٩١٥  ٢٣٩٢٠٢  ٣٦٥  ١٨  حضرموت  ١٠

  ٤٠.٨٧  ٥٩.١٣  ٩٤٠٣٧٩  ٣٨٤٣١٨  ٥٥٦٠٦١  ٤٢  ٥٨  ٨١٨٠٤٠  ٣٣٩٨٢٢  ٤٧٨٢١٨  ٥١٥  ٣٤  الحديدة  ١١

  ٤٤.٨٥  ٥٥.١٥  ٦٠١٨١١  ٢٦٩٩٢٤  ٣٣١٨٨٧  ٤٥  ٥٥  ٥٣٦٠٤٨  ٢٤٢٦٣٨  ٢٩٣٤١٠  ٢٩٧  ٢١  ذمار  ١٢

  ٤٠.٦٧  ٥٩.٣٣  ٤٩٦٤٥٠  ٢٠١٨٨٧  ٢٩٤٥٦٣  ٤٢  ٥٨  ٥٦٦٢٤٠  ٢٤٠٢٥٠  ٣٢٥٩٩٠  ٤١٤  ٢٠  صنعاء  ١٣

  ٤٦.٧٣  ٥٣.٢٧  ٢٥٣٠٤٨  ١١٨٢٦٠  ١٣٤٧٨٨  ٤٦  ٥٤  ٢٣٠٥٦٥  ١٠٦٧٤٤  ١٢٣٨٢١  ١٦٧  ٨  المحويت  ١٤

  ٤٢.٧٢  ٥٧.٢٨  ٦٨٠٦٦٠  ٢٩٠٧٧٤  ٣٨٩٨٨٦  ٤١  ٥٩  ٦٢٥٣٩٠  ٢٥٧٠٨١  ٣٦٨٣٠٩  ٥١٥  ٢٠  حجة  ١٥

  ٢٦.٥٦  ٧٣.٤٤  ٣٠٦٤٦٣  ٨١٣٩٣  ٢٢٥٠٧٠  ٢٧  ٧٣  ٢٥٦٥٦١  ٧٠٣٠٤  ١٨٦٢٥٧  ١٨١  ٩  صعدة  ١٦

  ٣٤.٨٠  ٦٥.٢٠  ١٣٢١٢٦  ٤٥٩٨٠  ٨٦١٤٦  ٣٢  ٧٨  ١١٦١٤٢  ٣٧٦٥٨  ٧٨٤٧٥  ١٦٠  ٥  الجوف  ١٧

  ٣٣.٨٣  ٦٦.١٧  ١٢٢٤١٩  ٤١٤٠٩  ٨١٠١٠  ٣٤  ٦٦  ١١٢٥٥٠  ٣٧٧٣٧  ٧٤٨١٣  ١٣٨  ٣  مأرب  ١٨

  ٤٠.٩١  ٥٩.٠٩  ٤٣٧١٨٧  ١٧٨٨٤٥  ٢٥٨٣٤٢  ٣٩  ٦١  ٤١٢٨٦٨  ١٥٩٢٨٩  ٢٥٣٥٧٩  ٣٦٩  ١٥  عمران  ١٩

  ٤٥.٥٩  ٥٤.٤١  ٢١٧٠٢٦  ٩٨٩٣٣  ١١٨٠٩٣  ٤٦  ٥٤  ٢٠١١٥٧  ٩١٥٩٠  ١٠٩٥٦٤  ١٧٢  ٧  الضالع  ٢٠

  ٤٩.٦١  ٥٠.٣٩  ١٦١٦٦٤  ٨٠١٩٧  ٨١٤٦٧ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ريمة  ٢١

  ٥٦٢٠  ٣٠١  اإلجمالي
٤٦٨٢٢

٥٨ 

٣٤١٥٢١

٠ 
٥٨  ٧٠٩٧٤٩٥%  

٤٢

%  

٥٣٤٦٨٠

٥  

٣٩٠٠٥٦

٥  

٩٢٤٧٣٧

٠  
٤٢.١٨  ٥٧.٨٢  

  

  اللجنة العليا لالنتخابات: المصدر

  عدد الذين تم تسجيلهم∗م٢٠٠٦بيانات بأعداد الذين تم تسجيلهم وحذفهم ونقلهم من السجل االنتخابي عام ): ٥(ملحق رقم ال

                                                 
عضو اللجنة العليا لالنتخابات عبده الجندي المقدمة للندوة والحلقة النقاشية التي نظمها المرآز اإلعالمي البيانات اإلحصائية أعاله منقولة من ورقة   ∗

  .٢٠٠٧اليمني بالقاهرة في يونيو 
  



٧٤ 
 

  

  اإلجمالي إناث ذآور

١,٤٩٠,٥١٢ ٥٥٦,٠٧٣ ٩٣٤,٤٣٩  

  عدد الذين تم إدراجهم بقرارات وأحكام ختامية

  اإلجمالي إناث ذآور

٢٠,٤٥٧ ٨,٣٦٢ ١٢,٠٩٥  

  فهم بقرارات وأحكام نهائيةعدد الذين تم حذ

  إجمالي إناث  ذآور

٥٥,٢٥٠ ١٢,٧٦٥ ٤٢,٤٨٥  

  جدول بعدد الذين تم حذفهم بموجب قرار النيابة العامة

 اإلجمالي إناث ذآور نوع الفئة المحذوفة
 ١٤٨,٣٨٦ ٢١,٤٤٣ ١٦٢,٩٤٣  صغار سن

 ٣٦,٢٨٣ ٧,٣١٧ ٢٨,٩٦٦  مكررون

 ١٨٤,٦٦٩ ٢٨,٧٦٠ ١٩١,٩٠٩  اإلجمالي

  ين نقلوا موطنهم االنتخابيعدد الذ

 إجمالي إناث ذآور

١٥٤,٢٣٤ ٣٨,٥١٨ ١١٥,٧١٦ 

  



٧٥ 
 

م٢٠٠٦جدول يحدد اللجان االنتخابية بمستوياتها المختلفة، وعدد أعضائها بحسب النوع وفقًا لتشكيلها في انتخابات ): ٦(ملحق رقم   

 

  نوع اللجنة  م

عدد اللجان 

في عموم 

 الجمهورية

عدد أعضاء 

  آل لجنة

  ي األعضاء في عموم الجمهوريةإجمال

  % العدد  مالحظات حول فترة عمل اللجنة

 إناث  ذآور اإلجمالي إناث ذآور

  تعمل لفترة ست سنوات %صفر  %١٠٠ ٩ ـــــــ ٩ ٩ ١  اللجنة العليا ١

  اللجان اإلشرافية  ٢
  %صفر  %١٠٠  ٦٣  ـــــــ  ٦٣  ٣  ٢١

تعمل أثناء مختلف مراحل العملية 

  يةاالنتخاب

اللجان األساسية بالدوائر   ٣

  االنتخابية
٦.٦٤  %٩٣.٣٦  ٩٠٣  ٦٠  ٨٤٣  ٣  ٣٠١%  

تعمل طوال فترة قيد ومراجعة وتعديل 

  جداول الناخبين

  اللجان األصلية بالمديريات  ٤

٠.٩  %٩٩.١  ٩٩٩  ٩  ٩٩٠  ٣  ٣٣٣%  

تعمل خالل الفترات منذ تسجيل 

المرشحين وحتى أتمام الفرز وإعالن 

  النتائج

األصلية بالدوائر اللجان   ٥

  ٠.٢٢  %٩٩,٧٨  ١٦٨٦٠  ٣٧  ١٦٨٢٣  ٣  ٥٦٢٠  المحلية

تعمل خالل الفترات منذ تسجيل 

المرشحين وحتى أتمام الفرز وإعالن 

  النتائج

اللجان الفرعية بالمراآز   ٦

  رجال/ االنتخابية
  ـــــــــــ  %١٠٠  ١٦٨٦٠  ـــــــ  ١٦٨٦٠  ٣  ٥٦٢٠

تعمل أثناء مراحل القيد والتسجيل 

  ع والفرزواالقترا

اللجان الفرعية بالمراآز   ٧

  نساء/ االنتخابية 
  %١٠٠  ــــــــــ  ١٦٨٦٠  ١٦٨٦٠  ــــــــ  ٣  ٥٦٢٠

تعمل أثناء مراحل القيد والتسجيل 

  واالقتراع والفرز

  تعمل يوم االقتراع ـــــــــ  %١٠٠ ٤٥٨٠١ ــــــــ ٤٥٨٠١ ٣ ١٥٢٦٧  رجال/ لجان االقتراع ٨

  تعمل يوم االقتراع ١٠٠  ــــــــ ٣٥٢٢٩ ٣٥٢٢٩ ــــــــ ٣ ١١٧٤٣  نساء/ لجان االقتراع ١٠

  

  اللجنة العليا لالنتخابات: المصدر
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م٢٠٠٦جدول يوضح عدد المسجلين والمقترعين واألصوات الصحيحة والباطلة في االنتخابات الرئاسية ): ٧(ملحق رقم   

 

  البيان  م
العدد آما أعلن أثر 

  االنتخابات مباشرة

ورد في ورقة عمل حول  العدد آما

عرضها عضو اللجنة  ٢٠٠٦انتخابات 

  ∗٢٠٠٧العليا لالنتخابات في يونيو 

  الفارق

  ـــــــ  ٩٢٤٨٤٥٦  ٩٢٤٨٤٥٦  الناخبون المسجلون  ١

  ٥٩٣٨٧٧٣  ٦٠٢٥٨٢٨  المقترعون فعًال  ٢
- ٨٧٠٥٥  

  ٥٧٤٧٤١٨  ٥٣٧٧٢٣٨  األصوات الصحيحة  ٣
      +٣٧٠١٨٠  

  ١٩١٣٥٥  ٦٤٨٥٨٠  األصوات الباطلة  ٤
- ٤٥٧٢٢٥  

%     ٠,٩٤  %٦٤.٢١  %٦٥.١٥  نسبة المشارآة  ٥

  

  إعالنات وإصدارات مختلفة: اللجنة العليا لالنتخابات: المصدر

  

  

  

                                                 

ندوة والحلقة النقاشية الحظ التناقض بين البيانات واألرقام المعلنة ألول مرة، وآما جاءت في ورقة عضو اللجنة العليا لالنتخابات عبده الجندي المقدمة لل ∗

.٢٦، صــــ٢٠٠٧التي نظمها المرآز اإلعالمي اليمني بالقاهرة في يونيو   
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م، وعدد أصوات آل منهم ونسبتها٢٠٠٦المرشحون لالنتخابات الرئاسية ): ٨(ملحق رقم  

 

  عدد األصوات  اسم المرشح  م

إلى إجمالي أصوات % 

ا فيها األصوات بم(المقترعين 

  )الباطلة

إلى إجمالي % 

األصوات الصحيحة 

  فقط

  مالحظات

    %٧٧.١٧ %٦٨.٨٦ ٤١٤٩٦٧٣ علي عبد اهللا صالح  ١

    %٢١.٨٢ %١٩.٤٧ ١١٧٣٠٧٥ فيصل بن شمالن  ٢

    %٠.٤٦  %٠.٤١  ٢٤٥٢٤  فتحي محمد عبد اهللا العزب  ٣

    %٠.٤٠ ٠.٣٦ ٢١٦٤٢ ياسين عبده سعيد نعمان  ٤

    %٠.١٥ ٠.١٤ ٨٣٢٤ المجيديأحمد عبد اهللا   ٥

    %١٠٠  ٥٣٧٧٢٣٨  اإلجمالي

  

  اللجنة العليا لالنتخابات: المصدر
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م، بحسب المجالس والنوع٢٠٠٦التوزيع العددي والنسبي للمرشحين الحزبيين والمستقلين في االنتخابات المحلية ): ٩(ملحق رقم   
 

  اسم الحزب  م

  إجمالي المرشحين للمجالس المحلية  مجالس المديرياتالمرشحون ل المرشحون لمجالس المحافظات

  %  العدد  % العدد % العدد

  إناث  ذآور  إجمالي  إناث  ذآور  إناث  ذآور إجمالي إناث ذآور إناث ذآور اإلجمالي إناث  ذآور

  ٠.٥٨  ٩٩.٤٢  ٧١٠٥  ٤١  ٧٠٦٤  ٠.٥٠  ٩٩.٤٩ ٦٦٩٥ ٣٤ ٦٦٦١ ١.٧١ ٩٨.٢٩ ٤١٠  ٧  ٤٠٣  المؤتمر الشعبي العام ١

  صفر  ١٠٠  ٣٩٣٨  ـــ  ٣٩٣٨  صفر  ١٠٠ ٣٧١١ ــــ ٣٧١١ صفر ١٠٠ ٢٢٧  ــــ  ٢٢٧  التجمع اليمني لإلصالح ٢

  ١.٢٢  ٩٨.٧٨  ٩٨٥  ١٢  ٩٧٣  ٠.٩٩  ٩٩.٠١ ٩٠٥ ٩ ٨٩٦ ٣.٧٥ ٩٦.٢٥ ٨٠  ٣  ٧٧  الحزب االشتراآي اليمني ٣

  ٢.٧  ٩٧.٣  ٢٢٢  ٦  ٢١٦  ٢.٤٠  ٩٧.٥٩ ٢٠٨ ٥ ٢٠٣ ٧.٦٩ ٩٢.٣١ ١٣  ١  ١٢  الوحدوي الناصري ٤

  صفر  ١٠٠  ١١٠  ـــ  ١١٠  صفر  ١٠٠ ٨٣ ــــ ٨٣ صفر ١٠٠ ٢٧ ــــ  ٢٧  البعث العربي ٥

  ٦.٤٥  ٩٣.٥٥  ٣١  ١  ٢٩  ٣.٥٧  ٩٦.٤٢ ٢٨ ١ ٢٧ صفر ١٠٠ ٣ ــــ  ٣  التصحيح الناصري ٦

  صفر  ١٠٠  ١٢٣  ـــ  ١٢٣  صفر  ١٠٠ ١٠٤ ــــ ١٠٤ صفر ١٠٠ ١٩ ــــ  ١٩  البعث القومي ٧

  ٥  ٩٥  ٤٠  ٢  ٣٨  ٦.٦٧  ٩٣.٣٣ ٣٠ ٢ ٢٨ صفر ١٠٠ ١٠ ــــ  ١٠  الناصري الديمقراطي 8

  صفر  ١٠٠  ٣٨  ــــ  ٣٨  صفر  ١٠٠ ٣٢ ــــ ٣٢ صفر صفر ٦ ــــ  ٦  السبتمبري 9

  صفر  ١٠٠  ٥  ــــ  ٥  صفر  ١٠٠ ٥ ــــ ٥ صفر ١٠٠ ــــ ــــ  ــ  التجمع الوحدوي ١٠

  ٧.٠٢  ٩٢.٩٨  ٥٧  ٤  ٥٣  ٨.١٦  ٩١.٨٤ ٤٩ ٤ ٤٥ صفر ١٠٠ ٨ ــــ  ٨  الجبهة الوطنية ١١

  صفر  ١٠٠  ٣٠  ـــ  ٣٠  صفر  ١٠٠ ٢٨ ــــ ٢٨ صفر ١٠٠ ٢ ــــ  ٢  الحق ١٢

  ٢.٠٤  ١٠٠  ٤٩  ١  ٤٨  ٢.٣٨  ٩٧.٦٢ ٤٢ ١ ٤١ صفر ١٠٠ ٧ ــــ  ٧  رابطة أبناء اليمن ١٣

  صفر  ٨٨  ٤٩  ـــ  ٤٩  صفر  ١٠٠ ٤٥ ــــ ٤٥ صفر ١٠٠ ٤ ــــ  ٤  القوى الشعبية ١٤

  صفر  ١٠٠  ٦  ــــ  ٦  صفر  ١٠٠ ٤ ــــ ٤ صفر ١٠٠ ٢ ــــ  ٢  جبهة التحرير ١٥

  ١٢  ١٠٠  ٢٥  ٣  ٢٢  ٩.٠٩  ٩٠.٩١ ٢٢ ٢ ٢٠ ٣٣.٣٣ ٦٦.٦٧ ٣ ١  ٢  التحرير الشعبي ١٦

  صفر  ٨١.٨٥  ١٧  ـــ  ١٧  صفر  ١٠٠ ١٤ ــــ ١٤ صفر ١٠٠ ٣ ــــ  ٣  القومي االجتماعي ١٧

  صفر  ١٠٠  ٩  ـــ  ٩  صفر  ١٠٠ ٧ ــــ ٧ صفر ١٠٠ ٢ ــــ  ٢  حزب الوحدة ١٨

  ١٨.٤٢  ١٠٠  ٣٨  ٧  ٣١  ٢٠  ٨٠ ٣٠ ٦ ٢٤ ١٢.٥ ٨٧.٥ ٨ ١  ٧  الخضر ١٩

  صفر  ١٠٠  ٦  ـــ  ٦  صفر  ١٠٠ ٤ ــــ ٤ صفر ١٠٠ ٢ ــــ  ٢  حشد ٢٠

٢١  
االتحاد الديمقراطي للقوى 

  الشعبية
  صفر  ١٠٠  ١٥  ـــ  ١٥  صفر  ١٠٠  ١٢  ــــ  ١٢  صفر  ١٠٠  ٣ ــــ  ٣

  ١.٠٩  ٩٨.٩١  ٧٦٢٧  ٨٣  ٧٥٣٤  ١.٠٢  ٩٨.٩٧ ٦٨٤٤ ٧٠ ٦٧٧٤ ١.٦٨ ٩٨.٣٢ ٧٧٣ ١٣  ٧٦٠  مستقلون ٢٢

  ٠,٧٨  ٩٩,٢٢  ٢٠٥١٤  ١٦٠  ٢٠٣٥٤  ٠,٧١  ٩٩,٢٩ ١٨٩٠٢ ١٣٤ ١٨٧٦٨ ١,٥٥ ٩٨,٤٥ ١٦١٢  ٢٦  ١٥٨٦ إجمالي

  

  اللجنة العليا لالنتخابات: المصدر
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  م، بحسب المجالس والنوع٢٠٠٦الفائزون الحزبيون والمستقلون لعضوية المجالس  المحلية في انتخابات ): ١٠(ملحق رقم 

  

  اسم الحزب  م

  لفائزون بعضوية مجالس المحافظاتا
نسبة  الفوز 

من إجمالي 

 المقاعد

الفائزون بعضوية  بمجالس 

 المديريات

نسبة  الفوز 

من إجمالي 

  المقاعد

إجمالي الفائزين بعضوية  المجالس 

  المحلية

نسبة  الفوز 

من إجمالي 

  العدد عدد المقاعد عدد المقاعد  المقاعد

  %  إجمالي  إناث  ذآور  %  إجمالي إناث آورذ % اإلجمالي إناث  ذآور

  ٧٦,٢٣  ٥٤٨٠  ٣٤  ٥٤٤٦  ٧٥,٨٠  ٥١٣٩ ٢٧ ٥١١٢ ٨١,٥٧ ٣٤١ ٧  ٣٣٤  المؤتمر الشعبي العام ١

  ١٢,٠٢  ٨٦٤  ـــ  ٨٦٤  ١٢,١٧  ٨٢٤ ـــ ٨٢٤ ٩,٥٦ ٤٠ ـــ  ٤٠  التجمع اليمني لإلصالح ٢

  ٢,٦٦  ١٨٨  ١  ١٨٧  ٢,٦١  ١٧٧ ١ ١٧٦ ٢,٦٣ ١١ـــ  ١١  الحزب االشتراآي اليمني ٣

  ٠,٣٨  ٢٧  ـــ  ٢٧  ٠,٤٠  ٢٧ ــ ٢٧ ــــــ ــــــ  ـــ  التنظيم الناصري ٤

  ٠,٠١  ١ ـــ  ١ ٠,٠١  ١ ـــ ١ ــــــــــــــ  ـــ  البعث العربي ٥

  ٠,٠٣  ٢ ـــ  ٢ ٠,٠٣  ٢ـــ ٢ ـــــــــــ  ـــ  البعث القومي ٦

  ٠,٠١  ١ ـــ  ١ ٠,٠١  ١ـــ ١ـــــــــــ  ـــ  حزب الحق ٧

  ٠.١١  ٨ ـــ  ٨ ٠,١٢  ٨ـــ ٨ـــــــــــ  ـــ  تحاد القوى الشعبيةأ ٨

  ٠,٠١  ١ ـــ  ١ ــــ  ـــــــ ــــ%٠.٢٣ ١ـــ  ١  القومي االجتماعي ٩

االتحاد الديمقراطي للقوى   ١١

  الشعبية
  ٠,٠١  ١ ـــ  ١ ٠,٠١  ١ ـــ  ١ ـــــ  ـــ ـــ  ـــ

  ٨,٥٧  ٦١٦  ٣  ٦١٣  ٨,٧٣  ٥٩١ ٢ ٥٨٩ ٥,٩٨ ٢٥ ١  ٢٤  مستقل ١٢

  ١٠٠  ٧١٨٩  ٣٨  ٧١٥١  ١٠٠  ٦٧٧١ ٣٠ ٦٧٤١ ١٠٠ ٤١٨ ٨  ٤١٠  اإلجمالي

  اللجنة العليا لالنتخابات العامة واالستفتاء، قطاع: المصدر



٨٠ 
 

  
  

  

  م، بحسب الجهة المراقبة، وعدد المراقبين، ٢٠٠٦الرقابة األجنبية على االنتخابات الرئاسية والمحلية ): ١١(ملحق رقم 

  المراقبة ومرحلة ومدة وأماآن

  

  الجهة المراقبة  م

عدد الذين 

استلموا 

 بطاقات رقابة

  مالحظات  المرحلة التي تمت المراقبة فيها

  محافظة يمنية ١٨تم المراقبة في   االقتراع الفرز ١٢٤ االتحاد األوربي ١

    االقتراع والفرز ١٣ )U.N.D.P(مشروع الدعم االنتخابي التابع لـ ٢

٣  
لشورى والمجالس رابطة مجالس الشيوخ وا

 المماثلة في أفريقيا والعالم العربي
    االقتراع والفرز  ٧

  امريكين ٣مراقب يمني و  ٥٢منهم االقتراع والفرز ٥٥ المرآز األمريكي الدولي للتضامن العالمي ٤

   االقتراع والفرز ١٠ )I.F.E.S(مؤسسة ايفس ٥

   اع والفرزاالقتر ٣٨ سفارة الواليات المتحدة األمريكية بصنعاء ٦

  من المرحلة الثانية ٢٨في المرحلة األولى و  ٤٩ القيد والتسجيل و االقتراع والفرز ٧٧ )N.D.I(المعهد الديمقراطي للشئون الدولية ٧

   االقتراع والفرز ١ )المانيا(معهد شيلر  ٨

   االقتراع والفرز ٨ الشبكة العربية لالنتخابات ٩

  االقتراع ١ نالمرصد اليمني لحقوق اإلنسا ١٠

   االقتراع والفرز  ١  السفارة الكندية بالرياض  ١١

١٢  
  الوفد التنموي األمريكي

 )المرآز اليمني للدراسات العربية(
   االقتراع والفرز  ٢١

 االقتراع والفرز  ٢٠  وزارة الخارجية اليمنية  ١٣
بطاقة مراقب دولي لمرافقين للمراقبين  ٢٠

  الدوليين

   االقتراع والفرز ١ لجنوب أفريقياالقنصلية الفخرية  ١٤

    ٣٧٧  اإلجمالي

  اللجنة العليا لالنتخابات: المصدر

  

  

  

  

  



٨١ 
 

  

  
  م، بحسب الجهة المراقبة، وعدد المراقبين٢٠٠٦الرقابة المحلية على االنتخابات الرئاسية والمحلية ): ١٢(ملحق رقم 

  

  الجهة المراقبة  م
عدد الذين استلموا بطاقات 

  رقابة

  ٢٧٨٥١ المجتمع المدني والهيئات الشعبيةمنظمات  ١

  ١٨٦٣٨ األحزاب والتنظيمات السياسية  ٢

  ٤٦٤٨٩ اإلجمالي

  

  اللجنة العليا لالنتخابات: المصدر

  

  
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م   ق رق ات       )١٣(ملح ي االنتخاب ة ف فافة وآمن ة ش رة ونزيه ات ح راء انتخاب مان إج ول ض ادئ ح اق المب اتف

  :المحلية القادمة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشتركالرئاسية و
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  م١٨/٦/٢٠٠٦

ة         اة السياسية والممارسة الديمقراطي واليمن مقبلة في هذه المرحلة الهامة على أهم حدث ديمقراطي في الحي

ة    ية والمحلي ات الرئاس ة باالنتخاب ا    .. المتمثل زاب والتنظيم عار األح ن استش ًا م ه وانطالق ية فإن  –ت السياس

اق  ذا االتف ى ه ة عل ى   –الموقع ائم عل توري الق ا الدس ة حقه ا بممارس ى عاتقه اة عل ة الملق ئولية الوطني بالمس

يس          ة رئ ا فخام ي وجهه ادة الت وار الج دعوة الح تجابة ل لطة، واس لمي للس داول الس ية والت ة السياس التعددي

ة الديمقر   زًا للعملي ة وحرصًا من األحزاب والتنظيمات السياسية       الجمهورية علي عبد اهللا صالح، وتعزي اطي

أن   ل ب ع اإلدراك الكام ئولة م ة مس واء ديمقراطي ي أج لطة ف لمي للس ادل الس دأ التب ق مب ة وتحق والحزبي

ة    االنتخابات التنافسية ال تعني الخصومة بقدر ما تعني االستعداد والتفاني لخدمة الشعب بأفضل صورة ممكن

ولذلك فقد . يمقراطية والتأآيد بأن الحوار أداة التطور والتحول بكل مناحي الحياةوتعميق مبادئ الشراآة والد

  -:اتفقت األحزاب والتنظيمات السياسية عل ما يلي

  :اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء: أوًال

دم       ى أن تتق ا عل ة العلي الي للجن وام الح ى الق ترك إل اء المش ن اللق ى إضافة عضوين م اق عل م االتف ل ت الكت

فقط من  ) أ(فقرة ) ١٩(البرلمانية لألحزاب والتنظيمات الممثلة في مجلس النواب بمقترح تعديل لنص المادة 

ديل في توسيع تشكيل           ٢٠٠١لسنة ) ١٣(القانون رقم  رح التع تفتاء بحيث يكون مقت ات واالس بشأن االنتخاب

  .ذي سبق أن رشحهم مجلس النواباللجنة العليا من سبعة إلى تسعة أعضاء من قائمة الخمسة عشر ال

  تشكيل لجان االقتراع والفرز: ثانيًا

ات   ي االنتخاب انون ف ًا للق ة وفق رافية واألصلية والفرعي رز اإلش راع والف ان االقت كيل لج ى تش اق عل م االتف ت

دة     ى قاع ة وعل ة القادم ية والمحلي ام و     ٥٤الرئاس عبي الع ؤتمر الش ة للم ا   ٤٦بالمائ زاب اللق ة ألح ء بالمائ

  .المشترك

  السجل االنتخابي: ثالثًا

ده           اء المشترك تعتم ام وأحزاب اللق ؤتمر الشعبي الع ي من الم تم االتفاق على تشكيل فريق عمل قانوني مهن

اللجنة العليا يتولى فحص السجل االنتخابي ويتخذ اإلجراءات القانونية بإحالة أية مخالفات قانونية في السجل  

ه في أقرب وقت        إلى القضاء بهدف إزالتها  ق من أداء مهمت ذا الفري من السجل، وعلى اللجنة العليا تمكين ه

  .ممكن

  حياد اإلعالم الرسمي: رابعًا

احة  ة ومرشحي الرئاسة مس ات المحلي ي االنتخاب ارآة ف ية المش ع األحزاب والتنظيمات السياس إعطاء جمي

ذا الحق أي     متساوية وآافية في وسائل اإلعالم الرسمية لعرض برامجهم والتعب ير عن رؤاهم وال يحد من ه

 .قيد ويستثنى من ذلك ما يمس حياة األشخاص الخاصة وأعراضهم

ات     ا لالنتخاب ة العلي وأي أخالل بحيادية اإلعالم الرسمي من قبل أي موظف عام يستوجب العزل وتقوم اللجن

األحزاب والتنظيمات السياسية     من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية وسائل اإلعالم الرسمية وتتلقى الشكاوي من  
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ة              ة تحددها اللجن ة أو القضائية وفق آلي اءلة اإلداري ه للمس ة من تثبت مخالفت ا وإحال أو المرشحين والبت فيه

  .العليا واضحة وشفافة

 .تضع اللجنة العليا خطة إعالمية تضمن حيادية وسائل اإلعالم الرسمية وفقًا للقانون

  حياد الوظيفة العام: خامسًا

ديريات           ال ديري الم زام آل من م ين وإل  يجوز تسخير الوظيفة لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي مع

ين              افس االنتخابي ب ة التن اه عملي ام تج اد الت التزام الحي ين ب ادة العسكريين واألمني ومحافظي المحافظات والق

ة  ال دعائي أي أعم ام ب دم القي ية أو المرشحين وع ات السياس لصالح أو ضد أي حزب أو األحزاب والتنظيم

  .مرشح أثناء العملية االنتخابية

ة             الل الحمل ام خ ال الع ن الم روع م أي مش د ب رع أو الوع ام التب ف ع ئول أو موظ ل مس ى آ ر عل ويحظ

االنتخابية، وتقوم اللجنة العليا لالنتخابات من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية الوظيفة العامة وتتلقى الشكاوى من   

اءلة      األحزاب والتن ه ويحال للمس ظيمات السياسية والمرشحين والبت فيها ومن ثبتت مخالفته يوقف عن عمل

  .اإلدارية أو القضائية وفق آلية تحددها اللجنة العليا واضحة وشفافة

  حياد المال العام: سادسًا

ات الرئ    اسية أو  يحظر أن يسخر المال العام لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي معين أو أي مرشح في االنتخاب

ع     ين جمي اوي ب ية يجب أن يصرف بالتس ات الرئاس انون لمرشحي االنتخاب ًا للق ا يخصص وفق ة وم المحلي

ام أو    ال الع المرشحين تحت رقابة مجلس النواب وفيما عدا ذلك يحظر اإلنفاق على الدعاية االنتخابية من الم

ا يح ة، م ات العام وزارات والمؤسسات والشرآات والهيئ ة ال ق من ميزاني تخدام المؤسسات والمراف ظر اس

ة،   ة االنتخابي اء الحمل ع أو ضد أي حزب أو مرشح أثن ة م ة االنتخابي ادة للدعاي اجد ودور العب ة والمس العام

ة       ة االنتخابي رة الحمل ه خالل فت وتتولى اللجنة العليا لالنتخابات اإلشراف والرقابة على ذلك، ومن ثبت إخالل

ا،          يوقف عن عمله ويتم أحالته للمس ة العلي فافة تحددها اللجن ة واضحة وش ة أو القضائية وفق آلي اءلة اإلداري

  .وعلى أن تخضع التبرعات المحلية للشفافية وفقًا للقانون ويحظر أي دعم خارجي

  حياد القوات المسلحة واألمن: سابعًا

ر            د حق أف وات المسلحة واألمن تؤآ وات المسلحة بإصدار أمر للق ى للق وات المسلحة   يقوم القائد األعل اد الق

ار أو  ين إجب ادة العسكريين واألمني ى الق م السياسي بالترشيح والتصويت ويحظر عل واألمن بممارسة حقه

ع    إآراه األفراد على التصويت لصالح أي حزب أو مرشح، وتحرم الدعاية االنتخابية داخل الوحدات والمواق

  .الرسمية والعسكرية العسكرية واألمنية، وينشر هذا األمر في وسائل اإلعالم

  اللجان األمنية: ثامنًا

ة أمن مراآز       ا في حماي تنحصر مهام اللجان األمنية التابعة للجنة العليا لالنتخابات واللجان األمنية التابعة له

االقتراع ويحظر عليها التدخل بالعملية االنتخابية بأي صورة آانت وتخضع باستمرار لتوجيهات وإشراف      

  .النتخابات وأوامرها وتعليماتها، على أن يتولى رئاستها أحد أعضاء اللجنة العليااللجنة العليا ل

  لجان الرقابة الحزبية : تاسعًا
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ل سياسي بمراقب          ل آل تكت ى أن يمث تشكل لجان رقابة حزبية من جميع األحزاب والتنظيمات السياسية عل

ة         دخل بالعملي ه حق الت ذا اإلجراء      واحد في آل مرآز انتخابي دون أن يكون ل ل ه ر تموي ة، ويعتب االنتخابي

  .ضمن تمويل الدولة للعملية االنتخابية

  الشفافية: عاشرًا

ة الخطوات التي         ى آاف ام عل رأي الع قيام اللجنة العليا لالنتخابات بإطالع األحزاب والتنظيمات السياسية وال

 .تخذها في مجال عملها

ى     اء عل ية، بن دى         تزويد األحزاب والتنظيمات السياس د المحفوظة ل ة من سجالت القي ا، بنسخ إلكتروني طلبه

 .اللجنة العليا

  دور المرأة في العملية الديمقراطية: الحادي عشر

ذلك     ددًا ل دة ومج إن دور المرأة في العملية الديمقراطية ينبغي أن يكون مجسدًا للروح الحضارية اليمنية الرائ

ات المتبا   ه يجب دعم           التوازن اإلنساني والحيوي في العالق ذلك فإن ع، ول رأة في المجتم ين الرجل والم ة ب دل

ة    المرأة اليمنية وحقها في ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية دون انتقاض في أي شكل من األشكال المادي

ن     ل م ية أن تجع ات السياس زاب والتنظيم ع األح ى جمي ال، وأن عل قائق الرج اء ش ار النس ة، باعتب والمعنوي

  .ة في الحياة السياسية هدفًا وطنيًا وحضاريًامشارآة المرأ

  ما أتفق على معالجته بعد االنتخابات الرئاسية والمحلية: الثاني عشر

  :تم االتفاق على إجراء إصالحيات وتعديالت قانونية حول اآلتي

اءة  إعادة تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاه مشهود له    م بالكف

 .والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، وال تقل درجاتهم عن قاض محكمة استئناف

ة،          ة المدني ايير وشروط الخدم تفتاء وفق مع ات واالس ا لالنتخاب إعادة بناء الجهاز اإلداري والفني للجنة العلي

 ).ين من تتوفر فيهم الشروطإعالن وتنافس ب(بما في ذلك فروع اللجنة في المحافظات 

 .ضمانات قضائية انتخابية 

 .استكمال عملية إيجاد سجل مدني في جميع الوحدات اإلدارية يكون مرجعًا لجداول الناخبين

  .يبدأ تنفيذ إجراءات هذا االتفاق فور التوقيع عليه

  .م٢٠٠٦يونيو  ١٨هــ الموافق ١٤٢٧جمادي األولى  ٢٢األحد 
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  )١٤(لملحق رقم ا
  

  الديمقراطية في الجمهورية اليمنية
  

  :أطراف هذه االتفاقية
  

في تعزيز التعاون والشراآة بين األحزاب في الجمهورية في مجال التنمية الديمقراطية وإعطاء فرص   يرغبون
  .متساوية لجميع اليمنيين

  
  التنمية الديمقراطيةاستخدام الموارد البشرية وطاقات الشعب اليمني وتعزيز   لدعم 

  
مع رغبة المجتمع في تعزيز العملية االنتخابية على ضوء االنجازات السياسية األخيرة في تاريخ اليمن   للتجاوب

وللوفاء بالتوصيات التي وضعتها بعثة االتحاد األوربي للرقابة على االنتخابات في تقريرها وباالستفادة من 
  .لمانحين اآلخرين لهذا الغرضالدعم السخي من المجتمع الدولي وا

  
برامج مع السكان ولصالحهم والتي تضمن مستويات مقبولة من مشارآة المرأة وإشراآها في جوانب أخرى   لتطوير

  .من الحياة العامة وآذا المساهمة في رفع المستوى المعيشي في مجتمعهم
  

  .كون أساس لنموذج للديمقراطية إقليميًاهدف تعزيز الديمقراطية ومستقبل األمة اليمنية والذي سي  لتحقيق 
  

  .جمع وتحليل هذه النشاطات ودعم األبحاث ونشر النتائج  لتشجيع
  

  
يتفقون بهذا بناء على المشاورات الثنائية والمتعددة األطراف فيما بينهم وبحسب اإلطار الدستوري والقانوني في الجمهورية 

قيق ذلك فسوف يتعاون ممثلو األحزاب السياسية التالية في الجمهورية على تنفيذ اليمنية واإلصالحيات السياسية المطلوبة لتح
  .هذا العمل والنشاطات لصالح الشغب اليمني

  : ، عن األحزاب السياسية التالية٢٠٠٦ديسمبر  ١١وقعت في 
  

  )توقيع(  األمين العام المساعد -عبد الرحمن محمد األآوع  المؤتمر الشعبي العام

  )توقيع( األمين العام المساعد - عبد الوهاب األنسي  ي لإلصالحالتجمع اليمن

 )توقيع( األمين العام -ياسين سعيد نعمان  الحزب االشتراآي اليمني

 )توقيع( األمين العام -سلطان العتواني  التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

 )توقيع( عبد السالم رزاز  إتحاد القوى الشعبية

 )توقيع( ئول الدائرة السياسيةمس -حسن زيد  حزب الحق

 )توقيع( عضو البرلمان األوربي  البارونة نيكو لسون ونتربورن/ بشهادة
  
  


	غلاف الكتاب.jpg
	النسخة النهائية لتقرير الإنتخابات والمعدل من قبل فريدرش ايبرت.pdf

