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  :مقدمة

الرئاسҶية والمحليҶة، محطҶة انطالقҶه      ٢٠٠٦ما قҶرر المرصҶد اليمنҶي لحقҶوق اإلنسҶان أن تكҶون انتخابҶات        عند

األولى لممارسة الرقابة على االنتخابات، لم تنحصر أهدافه من ذلك على المساهمة في رصد وحمايҶة حقҶوق   

تنحصҶر   االنتخابات، آما لҶم اإلنسان، الناخب والمرشح والمواطن، والتي آثيرًا ما تعرضت لالنتهاآات أثناء 

في تعزيز ضمانات السالمة والنزاهة للعملية االنتخابية، إذ أن الوصول إلى تقيҶيم موضҶوعي، دقيҶق وشҶفاف     

فمثҶل هҶذا التقيҶيم،    .وغير متحيز لمجريات العمليҶة االنتخابيҶة آҶان فҶي مقدمҶة األهҶداف التҶي توخاهҶا المرصҶد         

ئجҶه، بҶأن يغҶدو شҶهادة حيҶة ومҶادة قيمҶة يمكҶن أن تتحҶول إلҶى           آفيل عبر توثيقه ونشر وتҶرويج مضҶامينه ونتا  

سҶҶالح فعҶҶال فҶҶي أيҶҶدي صҶҶناع التحҶҶول الҶҶديمقراطي علҶҶى اخҶҶتالف مشҶҶاربهم وانتمҶҶاءاتهم، ففيҶҶه مҶҶن الҶҶدروس     

واالستخالصات مҶا يمكنҶه أن يسҶهم فҶي ترشҶيد وتطҶوير الممارسҶة االنتخابيҶة، وتعزيҶز ثقҶة المҶواطن بأهميҶة             

  .المشارآة الواعية فيها

وآان لألصداء وردود األفعҶال الواسҶعة تجҶاه التقريҶر األولҶي للمرصҶد حҶول االنتخابҶات الرئاسҶية والمحليҶة،           

، آان لها أثرها الكبير في دفع المرصد نحو المزيҶد مҶن المهنيҶة والدقҶة فҶي      ٢٠٠٦الذي صدر أواخر سبتمبر 

هن آثيҶرًا علҶى مҶا سҶيترآه مҶن أثҶر       ، الҶذي نҶرا  التحليلҶي التقريҶر  هҶذا   إتمام ما تبقى من خطوات للوصول إلى

حقيقي في الواقع، وعلى مدى تفاعل آل المعنيҶين بالعمليҶة االنتخابيҶة مҶع مҶا يعرضҶه مҶن وقҶائع ومҶا توصҶل           

  .إليه من استخالصات

لم تخل تجربة المرصد األولى في الرقابة على االنتخابات من الصҶعوبات، خاصҶة فҶي مجҶال حشҶد وتҶدريب       

، آҶي يغطҶوا أآبҶر قҶدر مҶن المحافظҶات والمنҶاطق        )الطҶوعيين فҶي الغالҶب   (مҶراقبين  ونشر أعҶداد آافيҶة مҶن ال   

لقҶҶد حالҶҶت شҶҶحة المҶҶوارد، وعҶҶدم آفايҶҶة التҶҶدريب للمҶҶراقبين فҶҶي عҶҶدد مҶҶن  . لرصҶҶد العينҶҶات والوقҶҶائع المتنوعҶҶة

تҶҶي فاسҶҶتمارة الرقابҶҶة ال ، المحافظҶҶات دون توسҶҶيع انتشҶҶار المҶҶراقبين بالقҶҶدر الҶҶذي اسҶҶتهدفناه عنҶҶد بҶҶدء العمҶҶل     

لكҶن  . محافظҶة  ١٧صممت لجمع معلومات مراقبي االقتراع والفرز، تҶم توزيعهҶا علҶى مراقبҶي المرصҶد فҶي       

الصҶҶعوبات المشҶҶار إليهҶҶا أعاقҶҶت إمكانيҶҶة جمҶҶع المعلومҶҶات الوافيҶҶة والدقيقҶҶة والموثقҶҶة مҶҶن جميҶҶع المحافظҶҶات،  

تي تضҶمنتها اسҶتمارات المҶراقبين    وجرى االعتماد في إعداد التقرير على المعلومات األآثر تكامًال ودقة، وال

العاصҶҶҶمة، عمҶҶҶران، حجҶҶҶة، ذمҶҶҶار،اب، الحديҶҶҶدة، تعҶҶҶز،لحج، الضҶҶҶالع،  : فҶҶҶي عشҶҶҶر محافظҶҶҶات رئيسҶҶҶية هҶҶҶي 

وهي المحافظҶات التҶي شҶكلت مҶن حيҶث عҶددها وتنوعهҶا وحجҶم مҶا جمҶع منهҶا مҶن اسҶتمارات،              ، حضرموت

  .عينات آافية ومناسبة لالعتماد عليها في إعداد التقرير النهائي

  

ومҶҶع ذلҶҶك فقҶҶد حҶҶرص المرصҶҶد، وبتعҶҶاون ودعҶҶم شҶҶرآائه فҶҶي مؤسسҶҶة فريҶҶدرش ايبҶҶرت، علҶҶى القيҶҶام بعمليҶҶة   

وتҶҶم . اسҶҶتيفاء الجمҶҶع والتحقҶҶق مҶҶن المعلومҶҶات لتشҶҶمل آافҶҶة مراحҶҶل العمليҶҶة االنتخابيҶҶة، بҶҶدءًا بالقيҶҶد والتسҶҶجيل 

خصصҶҶين إلҶҶى  ، نҶҶزول فريҶҶق مҶҶن البҶҶاحثين والراصҶҶدين المت    ٢٠٠٧، ينҶҶاير ٢٠٠٦خҶҶالل شҶҶهري ديسҶҶمبر   

، لجمҶҶع وتҶҶدقيق المعلومҶҶات عبҶҶر اسҶҶتمارة اسҶҶتبيان خاصҶҶة  )باسҶҶتثناء العاصҶҶمة(المحافظҶҶات التسҶҶع المҶҶذآورة 
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، واسҶҶتهدفت عينҶҶة واسҶҶعة مҶҶن ذوي العالقҶҶة بمجريҶҶات العمليҶҶة االنتخابيҶҶة،      )ملئҶҶت عبҶҶر المقابلҶҶة المباشҶҶرة  (

وقҶد تسҶنى بҶذلك اسҶتيفاء أهҶم متطلبҶات       . والناشطين المدنيين والسياسيين والناخبين العҶاديين فҶي آҶل محافظҶة    

التقҶҶارير : إصҶҶدار هҶҶذا التقريҶҶر، الҶҶذي اعتمҶҶد إجمҶҶاًال علҶҶى عҶҶدد مҶҶن المصҶҶادر وأدوات جمҶҶع البيانҶҶات، أهمهҶҶا  

واإلصҶҶدارات والنشҶҶرات، التصҶҶريحات والبيانҶҶات الصҶҶادرة عҶҶن مختلҶҶف الجهҶҶات الحزبيҶҶة والرسҶҶمية ذات        

قابة عليها، مҶا رصҶدته ووثقتҶه غرفҶة العمليҶات الخاصҶة التҶي شҶكلها         الصلة بالعملية االنتخابية وبإدارتها والر

دون  المرصҶҶد لتتبҶҶع مجريҶҶات عمليتҶҶي االقتҶҶراع والفҶҶرز، والتҶҶي مارسҶҶت عملهҶҶا طҶҶوال ثالثҶҶة أيҶҶام متواصҶҶلة    

محافظҶات، مҶا رصҶده     ١٠، بالتنسيق المباشر مع منسҶقي المرصҶد فҶي    ١٩/٩/٢٠٠٦انقطاع ابتداء من مساء 

مرآҶҶҶزًا انتخابيҶҶҶُا فҶҶҶي تسҶҶҶع  ١٨١يون لعمليتҶҶҶي االقتҶҶҶراع والفҶҶҶرز، والҶҶҶذين توزعҶҶҶوا علҶҶҶى  المراقبҶҶҶون الميҶҶҶدان

مҶن بيانҶات ومعلومҶات مҶن       محافظات، إضҶافة إلҶى العاصҶمة، مҶا جمعҶه فريҶق البحҶث الميҶداني المتخصҶص         

فҶҶي منظمҶҶات المجتمҶҶع  ين، ومتطҶҶوعين حكҶҶومي ينومسҶҶئول سياسҶҶيين ءنشҶҶطاخҶҶالل المقҶҶابالت التҶҶي نفҶҶذها مҶҶع 

لمجҶҶالس ومرشҶҶحة مرشҶҶحًا  ١٢فҶҶي االنتخابҶҶات المحليҶҶة، حيҶҶث تҶҶم تنفيҶҶذ مقҶҶابالت مҶҶع      ين ي، ومرشҶҶحالمҶҶدن

فҶي اللجҶان االنتخابيҶة،    ومشҶارآة  مشҶارآًا   ٧٥و   ، لمجالس المҶديريات ومرشحة مرشحًا  ٢٦المحافظات، و 

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

من أعضاء السلطة القضҶائية، وقҶد    ٦ت، و مسئوًال في مرافق حكومية بالمحافظا ٣٤ و مواطنًا عاديًا، ١٤ و

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

             Ҷين فҶاحثين متخصصҶل بҶن قبҶة مҶع أوراق خلفيҶداد أربҶم إعҶة، تҶات المجمعҶات والبيانҶى المعلومҶي واستنادًا إل

المحҶҶاور األساسҶҶية األربعҶҶة التҶҶي يحتويهҶҶا التقريҶҶر، وهҶҶي المҶҶادة التҶҶي ارتكҶҶزت عليهҶҶا الصҶҶياغة النهائيҶҶة لهҶҶذا  

  . التقرير

إلبҶراز الخبҶرة التҶي يمكҶن ألطҶراف العمليҶة السياسҶية االسҶتفادة منهҶا لتطҶوير           التقرير المنهج التحليلҶي   أعتمد

   لالنتخاباتير البنية التشريعية والمؤسسية توصيات تتعلق بتطو إلىوخلص  ،االنتخابيةالعملية 

السياسҶҶية  عدالҶҶة فҶي النتҶائج وتعҶزز التعدديҶة    حҶرة ونزيهҶة تحقҶق ال    انتخابҶات وبمҶا يحقҶق فҶي المسҶتقبل إجҶҶراء     

   .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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حالҶҶة سياسҶҶية محكومҶҶة إلҶҶى حҶҶد معҶҶين بتكتيكҶҶات اإلعҶҶداد والتهيئҶҶة         ٢٠٠٥جسҶҶد النصҶҶف الثҶҶاني مҶҶن عҶҶام     

م، حيث شهدت هذه الفترة مواقف ألطҶراف العمليҶة السياسҶية، فيهҶا مҶن      ٢٠٠٦لالنتخابات المقبلة في سبتمبر 

ل المفاجأة والغموض والتوتر واالرتباك، ما يؤآد ارتباطهҶا بحسҶابات المعرآҶة االنتخابيҶة القادمҶة، ومҶا       عوام

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

وعلى نحو غيҶر متوقҶع، عزمҶه عҶدم ترشҶيح نفسҶه فҶي االنتخابҶات         ، ٢٠٠٥رئيس الجمهورية في يوليو أعلن 

، ليصҶҶҶبغ الوضҶҶҶع السياسҶҶҶي بحالҶҶҶة مҶҶҶن التҶҶҶوجس والغمҶҶҶوض ٢٠٠٦المزمҶҶҶع تنفيҶҶҶذها فҶҶҶي سҶҶҶبتمبر لرئاسҶҶҶية ا

واالرتباك استمرت فترة تقارب العام، وانعكست تداعياتها على مختلҶف األوسҶاط السياسҶية فҶي السҶلطة وفҶي       

       Ҷي عҶҶرئيس فҶرار الҶҶداقية قҶول مصҶҶية، حҶة أساسҶҶدمًا، بدرجҶا محتҶҶدل خاللهҶان الجҶҶة، وآҶيح المعارضҶҶدم الترش

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

المنضҶҶوية فҶҶي إطҶҶار اللقҶҶاء المشҶҶترك، ورقتهҶҶا األهҶҶم فҶҶي    أحҶҶزاب المعارضҶҶة الرئيسҶҶية فҶҶي مقابҶҶل ذلҶҶك ألقҶҶت 

ع اإلصҶҶالح مشҶҶرو"، وهҶҶي إعҶҶالن برنامجهҶҶا الموحҶҶد ٢٠٠٥مجҶҶرى التهيئҶҶة لالنتخابҶҶات المقبلҶҶة فҶҶي نҶҶوفمبر  

هҶҶذه األطҶҶراف المعارضҶҶة وتوافقهҶҶا حҶҶول الكثيҶҶر مҶҶن القضҶҶايا  تحҶҶالف ومҶҶع أن ". السياسҶҶي والҶҶوطني الشҶҶامل

المشترآة لم يكن حدثًا جديدًا، إال أن مضامين وشمولية البرنامج المعلن، آان يعنҶي دخҶول أحҶزاب المشҶترك     

ضات آثيҶرة سҶابقة، وأصҶبحوا أآثҶر تҶأهيًال      مرحلة متميزة في توافقاتهم السياسية، تخطوا فيها خالفات وتعار

وآانҶت  .. لمزيد من التنسيق وتنظيم مواقفهم في مواجهة السلطة والحҶزب الحҶاآم، وبالҶذات أثنҶاء االنتخابҶات      

المطالبҶҶات التҶҶي شҶҶملها المشҶҶروع فҶҶي مجҶҶال تطҶҶوير النظҶҶام الدسҶҶتوري لسҶҶلطات الدولҶҶة، واسҶҶتكمال مقومҶҶات  

يҶرًا قيҶادات المҶؤتمر الشҶعبي العҶام ودفعتهҶا إلҶى تҶأجيج المواجهҶة اإلعالميҶة           النظام البرلماني، قҶد اسҶتفزت آث  

مҶҶع أحҶҶزاب اللقҶҶاء المشҶҶترك، ومҶҶع اقتҶҶراب موعҶҶد االنتخابҶҶات وحلҶҶول مواعيҶҶد   ) التҶҶي آانҶҶت مسҶҶتعرة أصҶҶالً (

ان ، آҶҶ–القيҶҶد والتسҶҶجيل ومراجعҶҶة الجҶҶداول االنتخابيҶҶة    –االسҶҶتحقاقات القانونيҶҶة األولҶҶى للعمليҶҶة االنتخابيҶҶة   

واضҶҶحًا أن المعارضҶҶة ظلҶҶت تؤآҶҶد علҶҶى حرصҶҶها علҶҶى المشҶҶارآة فҶҶي االنتخابҶҶات القادمҶҶة وتسҶҶتثنى خيҶҶار         

 ةاإلداراالمقاطعة لالنتخابات في الوقت الذي لم تتراجع فيه عҶن إصҶرارها علҶى أجҶراء تعҶديالت هامҶة علҶى        

. قف اللجنة العليҶا لالنتخابҶات  االنتخابية، لضمان حياديتها وشفافيتها، ولم تتخل عن اعتراضها على أداء وموا

أما الحزب الحاآم بقدر ما أظهر استعدادًا لخوض حوارات مع المعارضة، بقدر ما تردد فҶي تقҶديم أي تنҶازل    

مبكر إلجراء تعديالت جوهرية في قوام أإلدارة االنتخابية، األمر الذي أهدر وقتًا في حҶوارات لҶم تصҶل إلҶى     

  .اعلة في الحياة السياسيةأي أتفاق جدي مبكر بين األطراف الف

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

عامҶًا مҶن ترسҶيخ سҶيطرته التدريجيҶة       ١٣في واقع األمر آان المؤتمر الشعبي العام قد تمكن خالل ما يقارب 

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

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

التجمع اليمني لإلصالح، أصبح من الناحية الفعلية القҶوة السياسҶية الوحيҶدة الممسҶكة بنظҶام الحكҶم،        و  اليمني

يات الحياة السياسҶية وصҶياغة توازناتهҶا، ولكҶون مثҶل هҶذه القҶدرات        والقادرة على فرض توجهاتها على مجر
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والسҶҶلطات، لҶҶم تحҶҶل دون تҶҶراآم الكثيҶҶر مҶҶن التحҶҶديات والمخҶҶاطر االقتصҶҶادية واالجتماعيҶҶة والسياسҶҶية التҶҶي     

ضلت تواجه الدولة والمجتمع، في ظل اإلخفاقات الواضحة للبرامج والحكومات التҶي تفҶرد المҶؤتمر الشҶعبي     

م، شكل تحҶديًا هامҶًا   ٢٠٠٦م، فإن االستحقاق االنتخابي الرئاسي والمحلي للعام ١٩٩٧كيلها منذ عام العام بتش

آҶҶان المҶҶؤتمر الشҶҶعبي قҶҶد بҶҶدأ باإلعҶҶداد المبكҶҶر لمواجهتҶҶه، حيҶҶث اعتبҶҶر إعҶҶالن رئҶҶيس الجمهوريҶҶة فҶҶي يوليҶҶو     

ات السياسҶية التҶي راهҶن    م نيته عدم الترشيح لرئاسҶة الجمهوريҶة مҶرة أخҶرى، منطلقҶًا رئيسҶيًا للمنҶاور       ٢٠٠٥

المؤتمر الشعبي العام على اعتمادها في مواجهة منافسيه، الذين لم يسبق لهҶم أن خاضҶوا انتخابҶات وهҶم بهҶذا      

القدر من التقارب، والذين أريد إلجماعهم أن يتصدع عنҶد الخҶوض فҶي تحديҶد البҶديل األنسҶب للمنافسҶة علҶى         

  .آرسي الرئاسة

دارة المҶҶҶҶؤتمر لتҶҶҶҶداعيات وتبعҶҶҶҶات هҶҶҶҶذا القҶҶҶҶرار، بعҶҶҶҶد التراجҶҶҶҶع عنҶҶҶҶه فҶҶҶҶي ووفقҶҶҶҶًا لتقҶҶҶҶديرات عديҶҶҶҶدة، فҶҶҶҶإن إ

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

، ضل حҶائرًا مرتبكҶًا، وعҶاجزًا عҶن تأآيҶد مصҶداقية نوايҶا الҶرئيس، وعҶن تقҶديم تبريҶرات            )على عدم الترشيح

ومنطقية لقرار الرئيس أوًال، ثم للرفض القاطع لحزبҶه وأنصҶاره لفكҶرة تنحيҶه، وأخيҶرًا للعҶدول عҶن        منسجمة 

أمҶҶا المعارضҶҶة فقҶҶد ترآҶҶزت دائҶҶرة اهتمامهҶҶا علҶҶى أمҶҶور أخҶҶرى، عҶҶززت    . القҶҶرار والترّشҶҶح مجҶҶددًا للرئاسҶҶة 

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

  .إفصاح المؤتمر عن نواياه

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

الخ، قد تزامنت مع مواقف مرتبكҶة وغيҶر متوازنҶة لحزبҶه،     ...للمشارآة، وتأآيده على أن الناس مّلت رئاسته 

 عҶҶاجزًا عҶҶن إظهҶҶار قҶҶدر مҶҶن السҶҶلوك المؤسسҶҶي، بҶҶالتوظيف المҶҶدروس والمҶҶنظم للمبҶҶادرة،   الҶҶذي ظҶҶل طҶҶويًال

  .والحفاظ على مسار أآثر انسجاما وقبوًال لتداعياتها

في إطار المحطҶة الحزبيҶة والشҶعبية الهامҶة، التҶي أريҶد مҶن خاللهҶا إنهҶاء أزمҶة اخҶتالف الҶرئيس مҶع قيҶادات               

م، آانҶҶت مضҶҶامين الحҶҶوارات الҶҶدائرة داخҶҶل  ٢١/٦/٢٠٠٦منعقҶҶد فҶҶي المҶҶؤتمر االسҶҶتثنائي ال: وأعضҶҶاء حزبҶҶه

المҶҶؤتمر والفعاليҶҶات المنظمҶҶة خارجҶҶه، بمҶҶا فيهҶҶا الحشҶҶد للجمҶҶوع الشҶҶعبية التҶҶي أريҶҶد بواسҶҶطتها تبريҶҶر تراجҶҶع   

 ،ملحوظ في إدارة األزمة، واالسҶتثمار األمثҶل لنتائجهҶا    ارتباك الرئيس عن قراره، آانت جميعها تكشف عن 

هناك من بد أمام الرئيس آما أتضح، وهو يجادل قيادات حزبه لتبرير عدوله عҶن قҶراره، إال أن    حيث لم يكن

الҶخ،  ... يتهمها مباشرًة بالفساد، ويعلن عن رفضه البقاء آمضҶلة للفسҶاد وأداة يسҶتخدمونها لتحقيҶق مصҶالحهم     

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

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

  .وهو ما دفع البعض لتوصيف ما يجري بالمسرحية المعدة سلفًا

ن أبҶҶرز المحطҶҶات التҶҶي إجمҶҶاال، وخالفҶҶًا للمالبسҶҶات واالنفعҶҶاالت واالنتهاآҶҶات المرافقҶҶة للحملҶҶة االنتخابيҶҶة، فҶҶإ

ظهر فيهҶا األداء السياسҶي للمҶؤتمر أآثҶر تشҶنجًا وارتباآҶًا، وفقҶد خاللهҶا السҶيطرة علҶى مواقҶف وردود أفعҶال             

األول إعҶҶالن مشҶҶروع برنҶҶامج  : قياداتҶҶه وآҶҶوادره، هҶҶي الفتҶҶرات التҶҶي تلҶҶت إعالنҶҶين هҶҶامين للقҶҶاء المشҶҶترك      
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والثҶاني إعҶالن فيصҶل بҶن شҶمالن مرشҶحًا وحيҶدًا        م، ٢٠٠٥اإلصالح السياسي والوطني الشҶامل فҶي نҶوفمبر    

  .٢٠٠٦للرئاسة باسم اللقاء في يوليو 

وقد ظهر ذلك االرتباك بوضوح عبر تصريحات القيادات األساسية للمҶؤتمر، والكتابҶات الصҶحفية المنشҶورة     

ل على صحفه خҶالل تلҶك الفتҶرات، حيҶث اعتبҶر مشҶروع اللقҶاء المشҶترك لإلصҶالح السياسҶي الҶوطني الشҶام            

، وغيҶر ذلҶك   "إلسقاط المشروع الҶديمقراطي "و" لهدم اليمن بأآمله"، و"لالنقالب على النظام آله: "مشروعًا

، وعҶدم القبҶول بҶالرأي اآلخҶر، وبحҶق اآلخҶر فҶي        ظهرت ضيقًا بالمعارضҶة ومشҶروعها   أمن األوصاف التي 

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

وهذا النزوع آان يمكن تلمسه أيضًا ضمن ردود فعل قيادات المؤتمر علҶى ترشҶيح فيصҶل بҶن شҶمالن، الҶذي       

، آاعتبҶاره  حҶزب حҶاآم    ومسؤولياتال تتناسب مع العملية الديمقراطية والحق في التنافس نسبت له أوصاف 

إلرهҶاب والتҶآمر علҶى الҶوطن، والرغبҶة فҶي السҶطو علҶى         مرشح مأجور، ثҶم اتهҶام األحҶزاب التҶي رشҶحته با     

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

ولم يكن المҶؤتمر موفقҶًا باسҶتدعائه للفتҶاوى والخطҶاب الҶديني لҶدعم مرشҶحه للرئاسҶة وبطريقҶة ال تنسҶجم مҶع             

  .نامجية المعلنةطروحاته البر

في ظل هҶذه المناخҶات المتҶوترة    و ونزيهةحرة  انتخاباتإلجراء  آمنةغير  ناخاتموجود  هآل هذا ترتب علي

 ةأظهҶҶار قدراتҶҶه علҶҶى اسҶҶتغالل هيمنتҶҶه المطلقҶҶة علҶҶى مؤسسҶҶات الدولҶҶة لصҶҶالح الحملҶҶ         المҶҶؤتمر فҶҶي جҶҶاهر 

وظهر اسҶҶتخدام الوظيفҶҶة مجҶҶالس المحليҶҶة،ال، ومرشҶҶحيه النتخابҶҶات ةيرئاسҶҶنتخابҶҶات الاالنتخابيҶҶة لمرشҶҶحه لال

فҶي  ) التي تتҶولى أعلҶى المناصҶب اإلداريҶة فҶي الجهҶاز الحكҶومي       (حيث انتشرت قياداته  العامة بصورة جلية 

عموم محافظات البالد، ومارست مهمات مباشҶرة فҶي إدارة الحملҶة االنتخابيҶة وافتتҶاح المشҶروعات أو تقҶديم        

وظҶل المҶال العҶام والوظيفҶة العامҶة واإلعҶالم العҶام أدوات رائجҶة         . رهاالوعود بهҶا عبҶر المؤسسҶات التҶي تҶدي     

  .االستخدام ضمن الحمالت االنتخابية للمؤتمر

لإلشҶҶҶارة إلҶҶҶى األداء السياسҶҶҶي المتميҶҶҶز للمҶҶҶؤتمر الشҶҶҶعبي العҶҶҶام قبҶҶҶل وأثنҶҶҶاء االنتخابҶҶҶات يمكҶҶҶن رصҶҶҶد ثالثҶҶҶة  

إلҶى اتفҶاق أظهҶر    ) ولو بعҶد تلكҶؤ  (معهما  عدم إلغائه خيار الحوار مع المعارضة والوصول: مؤشرات، األول

في جوانب هامة فيه استعدادًا لتقديم تنازالت عديدة، وساعد على تنفيҶذ بعҶض االلتزامҶات التҶي غيҶرت آثيҶرًا       

امتالآه وسائل تأثير فعالҶة علҶى أحҶزاب    : الثاني. من طبيعة التوازنات الحزبية ضمن لجان اإلدارة االنتخابية

اللقҶاء المشҶترك، وهҶي الوسҶائل التҶي طالҶت العديҶد مҶن الرمҶوز القياديҶة األساسҶية             المعارضة المؤتلفة ضҶمن 

لألحزاب، والتي أعلنت في مراحҶل حرجҶة إلدارة الحملҶة انحيازهҶا الواضҶح أحيانҶًا، أو غيҶر المباشҶر أحيانҶًا          

عبҶد  / شҶيخ عبҶد اهللا األحمҶر، ال  / ومҶن أبҶرز هҶذه القيҶادات الشҶيخ     . أخرى، إلى جانҶب مرشҶح المҶؤتمر للرئاسҶة    

، وآخҶرون مҶن الحҶزب    ألمجيҶدي المجيد الزنҶداني مҶن حҶزب اإلصҶالح، أحمҶد عبيҶد بҶن دغҶر، أحمҶد عبҶد اهللا           

إضҶافة إلҶى عبҶد الҶرحمن الجفҶري مҶن خҶارج تحҶالف         ... أحمد الشҶامي مҶن حҶزب الحҶق    / االشتراآي، والشيخ

  .عارضةتوظيف عالقاته مع البعث القومي إلرباك تحالف الم: الثالث. اللقاء المشترك



٩ 
 

، وجميعهҶҶا تعتبҶҶر )يفҶҶوق عҶҶددها العشҶҶرة(توجҶҶد طائفҶҶة واسҶҶعة مҶҶن األحҶҶزاب المتمتعҶҶة بالشخصҶҶية االعتباريҶҶة 

موالية بالمطلق أو حليفة مخلصة للمؤتمر الشعبي العام، اال أن صغرها جميعًا وضعف تأثيرهҶا الشҶعبي، مҶع    

ات يعҶول عليҶه فقҶط فҶي بعҶض المحطҶ      غياب التأثير االنتخابي لهҶا، حولهҶا إلҶى مجҶرد شҶريك إسҶمي للمҶؤتمر        

وقد أصҶبح مألوفҶًا اسҶتثمار العالقҶة بهҶذه األحҶزاب ألداء أدوار معينҶة فҶي أثنҶاء           الموسمية أو األدوار الشكلية،

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

حҶزب البعҶث العربҶي االشҶتراآي     –لمعارضة، حين دفع بأحد أحزاب اللقҶاء المشҶترك   لجبهة ا) لم يكن خطيرًا

ورغҶҶم . القҶҶومي، إعҶҶالن القطيعҶҶة مҶҶع اللقҶҶاء المشҶҶترك وإشҶҶهار دعمҶҶه المطلҶҶق لمرشҶҶح المҶҶؤتمر الشҶҶعبي العҶҶام 

بتواجҶҶده فҶҶي أطҶҶار اللقҶҶاء المشҶҶترك،  (التҶҶأثير المحҶҶدود الҶҶذي شҶҶكله حҶҶزب البعҶҶث العربҶҶي االشҶҶتراآي القҶҶومي  

، إال أن توقيҶҶت االنسҶҶحاب علҶҶى أعتҶҶاب الحملҶҶة االنتخابيҶҶة، وإعҶҶالن  )٢٠٠٥وبانسҶҶحابه منҶҶه فҶҶي أواخҶҶر عҶҶام  

البعث القومي لموقف مؤيد بالمطلق للمؤتمر الشعبي العҶام ولمرشҶحه للرئاسҶة، قҶد مكҶن المҶؤتمر مҶن إظهҶار         

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

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

، آان اللقاء المشترك قد ألقى أولى أوراقҶة المҶؤثرة فҶي مجҶرى العمليҶة االنتخابيҶة المقبلҶة،        ٢٠٠٥في نوفمبر 

والمتمثلة فҶي إعҶالن مشҶروع برنامجҶه الموحҶد لإلصҶالح السياسҶي والҶوطني الشҶامل، وقҶد جҶاء هҶذا الحҶدث              

م، ولينهҶҶҶي التҶҶҶوجس تجҶҶҶاه مفاجҶҶҶأة رئҶҶҶيس ٢٠٠٥ليҶҶҶنعش األجҶҶҶواء السياسҶҶҶية الراآҶҶҶدة والمرتبكҶҶҶة منҶҶҶذ يوليҶҶҶو 

ومҶع أن الكثيҶر   . ٢٠٠٦الجمهورية، بعد تأآيده مرارًا عدم رغبته للترشيح لرئاسҶة الجمهوريҶة فҶي انتخابҶات     

الشҶعبي العҶام، وال للҶرأي     مما تضمنه برنامج اإلصالح السياسي من بنҶود لҶم تكҶن جديҶدة أو مفاجئҶة للمҶؤتمر      

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

 :تطور اللقاء المشترك وعالقته بالسلطة

التҶي  (اآتمال الرؤية المنسجمة والموحدة ألطراف التحҶالف حҶول أبҶرز القضҶايا السياسҶية البرنامجيҶة       : األول

، وتوفر أرضية آافية للمزيد من التقҶارب التنظيمҶي بҶين أطҶراف     )راهن آثيرون على صعوبة التوافق حولها

  .التحالف بهيئاتها العليا والدنيا

ترآيҶҶز البرنҶҶامج علҶҶى مطالҶҶب محوريҶҶة مجمҶҶع عليهҶҶا فҶҶي مجҶҶال اإلصҶҶالح السياسҶҶي والدسҶҶتوري          : الثҶҶاني

يد من التنافس الحزبي، حول قضايا يسهل توظيفهҶا فҶي اسҶتثارة    ومحاربة الفساد، وفتحه الطريق أمام أفق جد

المشاعر العامҶة، فҶي ظҶل تҶردي األوضҶاع المعيشҶية وسҶوء اإلدارة وانتشҶار مظҶاهر الفسҶاد، إضҶافة إلҶى مҶا              

تضمنه البرنامج من مطالبات لتطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة خاصة فҶي جانҶب اسҶتكمال مقومҶات     

وهҶҶذه األبعҶҶاد يمكنهҶҶا أن تفسҶҶر ردة الفعҶҶل القويҶҶة   . وتقلҶҶيص صҶҶالحيات رئҶҶيس الجمهوريҶҶة  النظҶҶام البرلمҶҶاني

للمؤتمر الشعبي تجاه البرنامج، واعتمادًا علҶى مҶا خلقҶه إعҶالن البرنҶامج مҶن أجҶواء سياسҶية ومҶا تعҶزز للقҶاء            

فҶي االنتخابҶات    المشترك من عوامل الثقة واالنسجام بين أطرافه، أخذت مواقفه في مجҶال اإلعҶداد للمشҶارآة   

لغҶرض رؤيتҶه الخاصҶة لضҶمان انتخابҶات حҶرة ونزيهҶة ، والتҶي تضҶمنت تقييمҶا           القادمة، تبدو أآثر إصرارًا 

  : 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  -

فҶҶي مواقفҶҶه خҶҶالل الحҶҶوارات مҶҶع المҶҶؤتمر الشҶҶعبي ومҶҶع اللجنҶҶة العليҶҶا     آمҶҶا أخҶҶذت مواقفҶҶه تبҶҶدو أآثҶҶر تشҶҶددًا   

الوقҶҶت التҶҶي اسҶҶتخدمت عنҶҶد حلҶҶول     لالنتخابҶҶات، وعҶҶدم خضҶҶوعه فҶҶي المراحҶҶل المبكҶҶرة لضҶҶغوطات عامҶҶل    

  .المواعيد القانونية لتشكيل اللجان المعنية بقيد ومراجعة السجالت االنتخابية

وبتتابع المراحل الالحقҶة للعمليҶة االنتخابيҶة ومҶع تواصҶل وتقطҶع جҶوالت الحҶوار مҶع المҶؤتمر الشҶعبي العҶام             

وعҶҶدم االنҶҶدماج التنظيمҶҶي الكامҶҶل لهيئاتҶҶه واصҶҶل  واللجنҶҶة العليҶҶا لالنتخابҶҶات، وبҶҶرغم بنيتҶҶه الهيكليҶҶة ألتحالفيҶҶه

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

م، وشҶكلت  ١٨/٦/٢٠٠٦انتزاع بعض المطالب التي اشتملها االتفاق الموقع بينҶه وبҶين المҶؤتمر فҶي      •

  .بموجبها اللجان االنتخابية

هҶو فيصҶل بҶن شҶمالن، وإدارة حملҶة       -مناسب للمنافسة على منصҶب الرئاسҶة  اختيار وإعالن مرشح  •

انتخابية رئاسية موفقة بالنظر لحجم الصعوبات التي برزت، وحالة االنفعال التي واجҶه بهҶا المҶؤتمر    

 .هذا االختيار

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

االنتخابات الرئاسية والمحلية، واالعتراف بها رغم االنتهاآات والمآخذ الكثيرة التҶي أبҶديت مҶن قبلҶه     

 .على مسار العملية االنتخابية

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

تمر الشҶҶعبي العҶҶام، عجҶҶزه عҶҶن الصҶҶمود فҶҶي اسҶҶتخدام منҶҶاورات الضҶҶغط النتҶҶزاع تنҶҶازالت مҶҶن المҶҶؤ   •

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

اسҶҶتنزاف جهҶҶوده واهتماماتҶҶه فҶҶي التنسҶҶيق المشҶҶترك، إلدارة الحملҶҶة الرئاسҶҶية وعلҶҶى حسҶҶاب حملҶҶة       •

االنتخابات المحلية، التي ظهҶر فيهҶا اللقҶاء المشҶترك أقҶل توحҶدًا وتنسҶيقًا، ليҶنعكس ذلҶك بوضҶوح فҶي            

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

اسҶҶتمرار التعҶҶاطي الموسҶҶمي، لغالبيҶҶة أحҶҶزاب المشҶҶترك مҶҶع الهҶҶم االنتخҶҶابي، واهتمҶҶامهم المتҶҶأخر           •

بمتطلباته السياسية والتنظيمية، وبالذات فҶي مجҶال انتقҶاء وتهيئҶة المرشҶحين وتواصҶلهم مҶع نҶاخبيهم         

تماعية المحيطة، فال زالت الحاالت نادرة التي يحصل فيهҶا المرشҶحون علҶى قҶدر آҶاف      وبيئتهم االج
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من اإلعداد والتأهيل لخوض حمالت انتخابية، يجري التحضير لهҶا مبكҶرًا وفҶق أسҶس مهنيҶة وبعيҶدًا       

 .عن االرتجال والعشوائية

لتمثيҶҶل المتҶҶوازن رغҶҶم الجهҶҶود المبكҶҶرة والمتواصҶҶلة التҶҶي بҶҶذلها المشҶҶترك لتحقيҶҶق درجҶҶة أعلҶҶى مҶҶن ا  •

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

تسҶҶتثمر علҶҶى النحҶҶو األمثҶҶل، وذلҶҶك إمҶҶا لسҶҶوء اختيҶҶار ممثليҶҶه، الҶҶذين أفتقҶҶد بعضҶҶهم الحҶҶدود الҶҶدنيا مҶҶن 

زبيҶة أو سياسҶية بҶاألحزاب التҶي     لدرجة أن جزءًا منهم ال تربطهم أي صلة ح(معيار الكفاءة والخبرة 

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

 .قبل الجهات المختصة في اللجان االنتخابية

أظهҶҶر العديҶҶد مҶҶن أحҶҶزاب اللقҶҶاء المشҶҶترك عجҶҶزًا ملحوظҶҶًا فҶҶي تҶҶأمين األعҶҶداد المطلوبҶҶة مҶҶن منҶҶدوبي   •

ين قرب الصناديق أثناء مرحلة االقتراع والفҶرز، آمҶا أن الحҶق فҶي تعيҶين مҶراقبين حҶزبيين        المرشح

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

 . على الرقابة 

 

 الحوار السابق والمرافق للعملية االنتخابية -٤: ١

ية المبدئية أمرًا مسلمًا بҶه مҶن قبҶل آافҶة الفرقҶاء السياسҶيين، آسҶبيل لحҶل الخالفҶات فيمҶا           ظل الحوار من الناح

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

، ثҶҶم IFES وقҶҶد آҶҶان لعالقҶҶات التعҶҶاون بҶҶين بعҶҶض الشҶҶرآاء األجانҶҶب آالمؤسسҶҶة الدوليҶҶة لألنظمҶҶة االنتخابيҶҶة 

الحقًا، وبين اللجنة العليا لالنتخابات واألحزاب السياسҶية، دورهҶا المباشҶر     NDIالمعهد الوطني الديمقراطي 

في ظهور الحوارات المبكرة بين آافة هذه األطراف حول التعديالت المحتملة لقانون االنتخابҶات العامҶة رقҶم    

داول فҶҶي الضҶҶمانات المطلوبҶҶة لخҶҶوض انتخابҶҶات     ، ثҶҶم فҶҶي اسҶҶتمرارها المتقطҶҶع الحقҶҶًا للتҶҶ    ٢٠٠١لسҶҶنة  ١٣

ولكن مҶع آҶل اشҶتداد لҶوتيرة الخالفҶات والمواجهҶات بҶين حҶزب المҶؤتمر الحҶاآم           . م الرئاسية والمحلية٢٠٠٦

، آҶҶان الحҶҶوار يتحҶҶول إلҶҶى مكҶҶون رئيسҶҶي ضҶҶمن لعبҶҶة        ٢٠٠٥وأحҶҶزاب اللقҶҶاء المشҶҶترك منҶҶذ أواخҶҶر عҶҶام      

يҶه احتمҶاالت التوافҶق عنҶد آҶل متҶنفس وتسҶتدعى عنҶد آҶل منعطҶف           المناورات السياسية االنتخابية، فتستثنى ف

  .صعب

وبعد مقاطعة اللقاء المشترك لعملية قيد وتسجيل الناخبين، وتهديده بمقاطعة االنتخابҶات إذا مҶا اسҶتمر انحيҶاز     

اللجنة العليا لالنتخابات لصالح المҶؤتمر الشҶعبي، ومҶع اقتҶراب اآلجҶال الحرجҶة لمرحلҶة تسҶجيل المرشҶحين،          

م، وتضҶمن قبҶوًال مبҶدئيًا    ١٨/٦/٢٠٠٦تمكن الطرفان من الوصҶول إلҶى اتفҶاق المبҶادئ الهҶام، الҶذي وقҶع فҶي         

بإضҶҶافة عضҶҶوين مҶҶن اللقҶҶاء المشҶҶترك إلҶҶى اللجنҶҶة العليҶҶا لالنتخابҶҶات، وزيҶҶادة نسҶҶبة تمثيҶҶل أحزابҶҶه فҶҶي اللجҶҶان 

جل االنتخҶҶابي وإحالҶҶة   ، وتشҶҶكيل فريҶҶق قҶҶانوني مشҶҶترك لفحҶҶص السҶҶ     %٤٦األدنҶҶى إلدارة االنتخابҶҶات إلҶҶى   
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المخالفات إلى القضاء، إضافة إلى بنود تؤآد علҶى اتخҶاذ إجҶراءات لضҶمان حياديҶة وسҶائل اإلعҶالم الرسҶمي         

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

تنҶازالت ليسҶت بالهينҶة     وألن تنفيذ تلك البنود آان مرهون بتوافر إرادة سياسҶية جҶادة، واسҶتعداد فعلҶي لتقҶديم     

على الحزب الحاآم، ولكون المدى الزمني المتبقي لفحص السجل االنتخابي وتنقيته لم يكن آافيҶًا، ولҶم يظهҶر    

حرصҶًا علҶҶى اسҶҶتثماره الفҶҶوري، فҶإن مҶҶا تيسҶҶر تنفيҶҶذه مҶن بنҶҶود االتفҶҶاق اقتصҶҶر فقҶط علҶҶى زيҶҶادة نسҶҶب تمثيҶҶل     

فҶة، بينمҶا تعҶذر تنفيҶذ بقيҶة البنҶود، ليترتҶب عҶن ذلҶك مخالفҶات           أحزاب اللقاء المشترك في اللجҶان االنتخابيҶة آا  

  .آثيرة أثرت على درجة نزاهة وحيادية وشفافية وعدالة نتائج االنتخابات

  

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

المنتخبҶة، ولجҶان ادارة االنتخابҶات،    لم تتحسن حالة التراجع الملحوظ في مستوى تمثيҶل المҶرأة فҶي المجҶالس     

م المحليҶة، لتؤآҶҶد أن إقصҶاء المҶرأة هҶو ظҶҶاهرة     ٢٠٠١النيابيҶة وقبلهҶا    ٢٠٠٣فقҶد جҶاءت مؤشҶرات انتخابҶҶات    

تفرض نفسها، وتعكس تҶدني مسҶتوى مصҶداقية األحҶزاب السياسҶية فҶي تعاملهҶا مҶع حҶق المҶرأة فҶي المسҶاواة             

فبҶҶرغم النصҶҶوص الدسҶҶتورية والقانونيҶҶة الصҶҶريحة فҶҶي   . عامҶҶةوفҶҶي التنظҶҶيم والمشҶҶارآة فҶҶي إدارة الشҶҶئون ال  

، لҶم يظهҶر التحسҶن فҶي مسҶتوى ممارسҶة المҶرأة لحقوقهҶا         )٢(تأآيدها على أحقية المرأة في التمتع بتلك الحقوق

ضمن العملية االنتخابية اال في مجال اشتراآها في سجل الناخبين، حيث تزايدت نسبتها من إجمҶالي المقيҶدين   

، بينما تراجعت خالل نفس الفترة نسҶبة مشҶارآتها آمرشҶحة    ٢٠٠٣عام % ٤٢إلى  ١٩٩٣ام ع% ١٧.٨من 

أمҶا  . فقҶط % ٠.٣إلҶى  % ٠.٧فقط، وآعضوة في المجلس مҶن  % ٠.٨إلى % ١.٣لعضوية مجلس النواب من 

تواجҶدت  في مجال مشارآتها في إدارة االنتخابات فقد ُألغي تمثيل المرأة في اللجنة العليا لالنتخابҶات، بعҶد أن   

عضوًا، آما ُألغي تمثيلها في اللجان اإلشҶرافية بعҶد تواجҶد امҶرأتين      ١٧امرأة ضمن قوامها األول المكون من 

  )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
     Ҷاه حقҶي تجҶزام السياسҶتوى االلتҶات       هذا التراجع المخيف في مسҶادات ومطالبҶه بانتقҶد ووجҶان قҶرأة، آҶوق الم

وخҶالل مؤتمراتهҶا السҶابقة النتخابҶات     . واسعة من قبҶل المنظمҶات النسҶائية والحقوقيҶة خҶالل األعҶوام الالحقҶة       
                                                 

  )١٣(  لإلطالع على تفاصيل االتفاق أنظر الملحق رقم   ١
تشҶجع المҶرأة علҶى ممارسҶة حقوقهҶا       تقҶوم اللجنҶة العليҶا باتخҶاذ اإلجҶراءات التҶي      " من قانون االنتخابات العامة واالستفتاء، علҶى أن  ) ٧(تنص المادة  ٢

 Ҷز  االنتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين ، والتثبت من شخصياتهن عند االقتراع وذلك في إطҶار المراآ
 ".االنتخابية المحددة في نطاق آل دائرة من الدوائر االنتخابية
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م أظهرت أحزاب عديدة درجات متفاوتة من التفاعҶل لتوسҶيع مشҶارآة المҶرأة ضҶمن هيئاتهҶا القياديҶة،        ٢٠٠٦

تمثيҶҶل المҶҶرأة فҶҶي أعلҶҶى الهيئҶҶات القياديҶҶة لكҶҶل مҶҶن الحҶҶزب االشҶҶتراآي اليمنҶҶي      فتزايҶҶدت فعҶҶًال أعҶҶداد ونسҶҶب  

وأبҶدى الҶبعض منهҶا    . والمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني لإلصالح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصҶري 

طالҶب  قبوًال مبدئيًا بالتقيد بنسب تمثيل للمرأة ضҶمن هيئاتҶه، وضҶمن قҶوائم مرشҶحيه للمجҶالس المنتخبҶة، آمҶا         

  . ءات تدعم ترشيح النساء للمجالسالبعض بميثاق شرف تلتزم بموجبه األحزاب بإجرا
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. ٢٠٠٦،  ٢٠٠١مقارنة بين عدد النساء المترشحات والفائزات في االنتخابات المحلية عامي ) 1( شكل رقم 

المجالس المحلية للمديريات المجالس المحلية للمحافظات المحافظات+ المجالس المحلية للمديريات 

  
م تزايدت وتنوعت الفعاليات الداعمة لتوسҶيع المشҶارآة االنتخابيҶة للمҶرأة،     ٢٠٠٦مع اقتراب موعد انتخابات 

الت انتخابية، لكن ذلك لم تكҶن لҶه آثҶاره المباشҶرة     ولتنسيق جهود نساء األحزاب الفاعلة وتدريبها لخوض حم

فالتقҶҶدم الفعلҶҶي فҶҶي ممارسҶҶات أهҶҶم األحҶҶزاب     . والملموسҶҶة فҶҶي توسҶҶيع وتعزيҶҶز المشҶҶارآة االنتخابيҶҶة للمҶҶرأة    

، السياسية وفي درجة مصداقيتها وأهليتها إلنجاز مشارآة أوسҶع للنسҶاء فҶي مختلҶف المجҶالس لҶم يتحقҶق بعҶد        

  :الي لهذه األحزابوذلك ما يعكسة الوضع الت

، بأغلبيته البرلمانية المريحة وبإمكانياته وتأثيراته هو أآثر األحزاب امتالآҶًا لمقومҶات   المؤتمر الشعبي العام

الوصҶҶول إلҶҶى أنجҶҶاز متقҶҶدم لتوسҶҶيع مشҶҶارآة المҶҶرأة، إمҶҶا عبҶҶر تبنيҶҶه لتعҶҶديالت تشҶҶريعية تفҶҶرض نسҶҶبًا لتمثيҶҶل  

هيئاتҶه العليҶا والҶدنيا بترشҶيح إعҶداد أآبҶر مҶن العضҶوات المҶؤثرات          المرأة وتلزم األحزاب بها، أو عبر إلҶزام  

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

وضҶҶغوطات القҶҶوى التقليديҶҶة المعارضҶҶة لمبҶҶدأ توسҶҶيع مشҶҶارآة المҶҶرأة، أو المتحججҶҶة باسҶҶتحالة النجҶҶاح عنҶҶد     

  .لمنافسة الرجالترشيح امرأة 

وهو أآبر وأآثҶر أحҶزاب المعارضҶة تنظيمҶًا وقҶدرة علҶى التҶأثير والحشҶد االنتخҶابي           التجمع اليمني لإلصالح

والسياسي، بما في ذلك آسب أصوات النساء أو الترويج النتخابهن، ال يزال أآثر األحҶزاب تخلفҶًا فҶي موقفҶه     

لها لممارسة دور الواليҶة، فهҶذا الҶدور للمҶرأة يرفضҶه      تجاه حق المرأة في شغل المناصب السياسية، التي تؤه

عدد من قادته وشيوخه المؤثرين، لذلك، فالتقدم الذي حققҶه فҶي مҶؤتمره األخيҶر، بتوسҶيع مشҶارآة المҶرأة فҶي         

هيئاته العليا، لم يترافق بإقرار واضҶح مҶن الحҶزب بقبولҶه واسҶتعداده لترشҶيح النسҶاء للمنافسҶة علҶى عضҶوية           

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

 .لتقديم أعداد متزايدة من المرشحات النساء



١٤ 
 

42.20% 57.80%

9.50% 90.50%

6.60%
93.40%

0.00%
100%

2.00%
98.00%

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

 ، بمҶا فيهҶا األحҶزاب القوميҶة، فمواقفهҶا الداعمҶة دون قيҶود والمنحҶازة تقليҶديًا لمبҶدأ المشҶارآة           ا أحزاب اليسار

ففҶي حالҶة االنكفҶاء والضҶعف التنظيمҶي      . السياسية للمرأة، لم تعد تكفيها إلظهҶار تميҶز عملҶي فҶي هҶذا المجҶال      

والسياسي التҶي تمҶر بهҶا، أضҶحت عҶاجزة، لҶيس فقҶط عҶن توسҶيع دائҶرة تأثيرهҶا السياسҶي واالنتخҶابي لحشҶد               

الكҶوادر الحزبيҶة النسҶوية القҶادرة     أصوات آافية إلنجاح النساء، وإنما أيضا عاجزة عن تعبئة أعداد آافية من 

على إبراز تواجد مؤثر للنساء داخل هيئاتهҶا أوًال، ثҶم القҶادرة علҶى تغطيҶة األعҶداد المطلوبҶة مҶن المرشҶحات          

  .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

  

لم يقتصر التҶأثير السҶلبي لألحҶزاب علҶى االمتنҶاع عҶن ترشҶيح النسҶاء، أو علҶى تقҶديم أعҶداد ضҶئيلة جҶدًا مҶن               

المرشҶҶحات، بҶҶل تجҶҶاوز ذلҶҶك إلҶҶى ممارسҶҶة ضҶҶغوط بوسҶҶائل مختلفҶҶة إلآҶҶراه المرشҶҶحات المسҶҶتقالت علҶҶى           

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

والحҶاالت التҶي رصҶدت بهҶذا الخصҶوص جميعهҶا لمرشҶحات مسҶتقالت آҶن          (السياسية عن دعمهҶن للترشҶيح   

فҶي ظҶل وضҶع آهҶذا، جҶاءت مؤشҶرات مشҶارآة المҶرأة فҶي انتخابҶات           ). عضوات في المҶؤتمر الشҶعبي العҶام   
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م، مҶҶع تحسҶҶن بسҶҶيط جҶҶدًا فҶҶي مسҶҶتوى المشҶҶارآة فҶҶي   ٢٠٠٣رزتهҶҶا انتخابҶҶات لتكҶҶريس الحالҶҶة التҶҶي أف ٢٠٠٦

و تحسҶن عҶددي متواضҶع أيضҶًا فҶي      ) على مستوى اللجان اإلشرافية واألساسية واألصҶلية (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

   

 ١٦٠إلҶى   ٢٠٠١مرشҶحة عҶام    ١٢٠من الواضح أن الزيادة اإلجمالية المتواضعة في أعداد المرشҶحات مҶن   

ائزات لعضҶوية المجҶالس، فهҶذا العҶدد ظҶل مراوحҶًا فҶي        م، لҶم تسҶاعد علҶى زيҶادة عҶدد الفҶ      ٢٠٠٦مرشحة عام 

مҶن إجمҶالي الفҶائزين بعضҶوية المجҶالس      % ١عضوة فقط، أي مҶا يشҶكل نسҶبة لҶم تصҶل حتҶى إلҶى         ٣٨مكانه 

  .)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
  

ى االنتخابҶات، مҶن قبҶل األحҶزاب والمنظمҶات المدنيҶة األخҶرى، والمنظمҶات         على الرغم من أهمية الرقابة عل

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

هҶҶا المتنوعҶҶة  األآثҶҶر دقҶҶة، نتيجҶҶة قربҶҶه وتلمسҶҶه لمجريҶҶات العمليҶҶة االنتخابيҶҶة بوقائع      االنتخابيҶҶة، فҶҶإن الحكҶҶم   

ارك المباشҶҶر فҶҶي فعاليҶҶات مكونҶҶات العمليҶҶة االنتخابيҶҶة، اإلداريҶҶة،     أو المشҶҶهҶҶو حكҶҶم الناخҶҶب،   والمتواصҶҶلة،

هҶم األقҶدر علҶى تقҶديم تقҶديرات واقعيҶة لمҶا المسҶوه مباشҶرة مҶن مسҶتوى التمتҶع             فهҶؤالء  . السياسҶية أو غيرهҶا  

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

ين والمشҶارآين المباشҶرين فҶي مجريҶات العمليҶة      فإن هذا الفصҶل يحلҶل العمليҶة االنتخابيҶة مҶن منظҶور النҶاخب       

أمانة العاصمة، تعز، حضҶرموت، حجҶة،   : محافظات ، هي ١٠في  هؤالءراء حيث تم استطالع آ، االنتخابية

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

  : التشريعات االنتخابية  -١: ٢

 ، حيҶث أصҶدرت القҶانون   ١٩٩٢دشنت الجمهورية اليمنية تشريعاتها االنتخابية في ظل التعددية الحزبية عҶام  

، ثҶم اسҶتبدل   ١٩٩٢لسҶنة  )  ٤٢(العامҶة، والҶذي عҶدل بالقҶانون رقҶم       االنتخابҶات  بشҶأن 1992 لسҶنة ) 41( رقم

، ١٩٩٩لسҶҶنة )  ٢٧( ، ثҶҶم عҶҶدل بالقҶҶانون رقҶҶم    بشҶҶأن االنتخابҶҶات العامҶҶة  ١٩٩٦لسҶҶنة ) ٢٧( قҶҶانون رقҶҶم  بال

لسҶنة  )  ١٣( ، ثҶم اسҶتبدلت جميҶع هҶذه القҶوانين والتعҶديالت بالقҶانون رقҶم         ١٩٩٩لعام )  ٤١( وبالقانون رقم 

على الرغم من ذلك فإن جوهر النظҶام االنتخҶابي   . ٢٠٠١

 الҶҶҶذي تبنتҶҶҶه الҶҶҶيمن لҶҶҶم يتغيҶҶҶر، حيҶҶҶث تتبنҶҶҶى الҶҶҶيمن نظҶҶҶام  

، وقҶҶد شҶҶهد والفҶҶوز بأآثريҶҶة األصҶҶوات االنتخҶҶاب الفҶҶردي 

هذا النظام خالل السنوات الماضҶية، انتقҶادات واسҶعة مҶن     

األحҶҶҶزاب والتنظيمҶҶҶات السياسҶҶҶية، والمنظمҶҶҶات الدوليҶҶҶة،   

بسҶҶبب عҶҶدم مالءمتҶҶه ألهҶҶداف التحҶҶول االجتمҶҶاعي التҶҶي      

التعدديҶҶة  تسҶҶعى الҶҶيمن إلҶҶى تحقيقهҶҶا، وفҶҶي مقҶҶدمها تعزيҶҶز  

مشҶҶҶارآة السياسҶҶҶية للنسҶҶҶاء، إشҶҶҶراك جميҶҶҶع    الو الحزبيҶҶҶة 

، تعزيҶز قҶيم وروابҶط وعالقҶات المواطنҶة،      وعدالҶة النتҶائج   القوى السياسية واالجتماعية فҶي العمليҶة السياسҶية   

عالقҶҶات القرابҶҶة وعالقҶҶات المҶҶواالة والتبعيҶҶة الشخصҶҶية    و أن هҶҶذا النظҶҶام يعҶҶزز البنيҶҶة التقليديҶҶة   عوضҶҶًا عҶҶن 

  . واالستزالم

المҶҶواطنين الҶҶذين تҶҶم اسҶҶتجوابهم متطابقҶҶة مҶҶع هҶҶذه التوجهҶҶات، ومطالبҶҶة بتغييҶҶر قҶҶانون          جҶҶاءت أراء أغلҶҶب  

 االنتخابҶҶات، بحيҶҶث يҶҶتم إصҶҶدار قҶҶانون جديҶҶد لالنتخابҶҶات، يتبنҶҶى نظҶҶام االنتخҶҶاب بالقائمҶҶة النسҶҶبية، فقҶҶد أجҶҶاب   

 يل، بينمҶا أجҶاب  من المبحوثين بأنهم يعتقدون أن التشҶريعات االنتخابيҶة اليمنيҶة الحاليҶة تحتҶاج إلҶى تعҶد       % 56

عҶҶن اإلجابҶҶة، وفҶҶي مقدمҶҶة التعҶҶديالت التҶҶي طالҶҶب بهҶҶا   % 8 مҶҶنهم بأنهҶҶا ال تحتҶҶاج إلҶҶى تعҶҶديل، وأمتنҶҶع  % 36

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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المؤيدون لتعديل قانون االنتخابات، تبني نظام االنتخاب بالقائمة النسبية، فضًال عن ذلҶك طҶالبوا بҶأن يتضҶمن     

حياديҶة  ب وتكفҶل التقيҶد الفعلҶي   رآة السياسҶية للمҶرأة،   القانون الجديد لالنتخابات نصوصҶًا تضҶمن توسҶيع المشҶا    

السلطة التنفيذية والجهاز اإلداري للدولة واللجنة العليҶا لالنتخابҶات، وشҶفافية ونزاهҶة اإلجҶراءات االنتخابيҶة،       

  .وحق المواطنين في انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات

 

  احترام القانون والتقيد بأحكامه  -٢:٢

انين السҶارية مҶع   مҶدى تطҶابق القҶو    بغض النظر عҶن 

التشريعات والمعايير الدوليҶة المتعلقҶة بحҶق اإلنسҶان     

الحҶرة  في المشҶارآة السياسҶية، ومعҶايير االنتخابҶات     

النزيهҶҶة والعادلҶҶة والشҶҶفافة، فҶҶإن مҶҶدى قҶҶدرة الدولҶҶة  و

على فرض القانون، يمثل مؤشҶرًا علҶى قҶدرة الدولҶة     

على الوفاء بدورها في حفҶز التحҶوالت االجتماعيҶة،    

س التجربة الديموقراطيҶة، وتعزيزهҶا، ويمثҶل    وتكري

درجҶҶة ومسҶҶتوى التҶҶزام المҶҶواطنين بأحكҶҶام القҶҶانون،   

الفاعلҶҶة والمسҶҶئولة، التҶҶي بҶҶدورها، تشҶҶكل أحҶҶد شҶҶروط ومتطلبҶҶات النظҶҶام  المتسҶҶاوية ومؤشҶҶرًا علҶҶى المواطنҶҶة 

  .الديموقراطي الحديث

مҶҶن المبحҶҶوثين أنهҶҶم ال يعتقҶҶدون % ٥٦أجҶҶاب 

فҶҶي بيئҶҶة محيطҶҶة تحتҶҶرم بҶҶأن االنتخابҶҶات تمҶҶت 

وتتقيҶҶد بالقҶҶانون، باعتبҶҶاره الحҶҶامي األساسҶҶي     

ألمҶҶҶҶҶن المҶҶҶҶҶواطن وحريتҶҶҶҶҶه فҶҶҶҶҶي التصҶҶҶҶҶويت، 

وباعتباره مرجعيҶة لحسҶم المنازعҶات التҶي قҶد      

فҶي حҶين أجҶاب    . 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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ن مҶҶن المبحҶҶوثي% ٥٦وشҶҶملت األسҶҶباب التҶҶي دفعҶҶت  . عҶҶن اإلجابҶҶة% ٤بҶҶأنهم يعتقҶҶدون ذلҶҶك، وأمتنҶҶع  % ٤٠

: فҶي مҶا يلҶي    أآثرها تكرارًا وانتشارًا بҶين المحافظҶات   تمثلتنوعًا من الممارسات والوقائع،  ٢٢لإلجابة بال، 

الدولҶҶة المدنيҶҶة والعسҶҶكرية، ممارسҶҶة التهديҶҶد والعنҶҶف ضҶҶد المعارضҶҶين الحҶҶزبيين          عҶҶدم حيҶҶاد مؤسسҶҶات  

ة المنظمة لالنتخابҶات والحاميҶة   وأنصارهم، شراء أصوات الناخبين، عدم التقيد بالنصوص القانونية الصريح

للحقҶҶوق، اسҶҶتغالل الحҶҶزب الحҶҶاآم إلمكانيҶҶات الدولҶҶة ولنفҶҶوذ أعضҶҶائه لҶҶدعم مرشҶҶحيه، إجبҶҶار النҶҶاخبين علҶҶى    

  .التصويت العلني، قلة وعي الناخبين

مҶҶن المبحҶҶوثين بҶأن األحҶҶزاب لҶҶم تظهҶҶر التزامҶًا آافيҶҶًا بالقҶҶانون عنҶد ممارسҶҶة أنشҶҶطتها السياسҶҶية    % ٥٥أجҶاب  

وردًا علҶҶى طلҶҶب . عҶҶن اإلجابҶҶة% ٤مҶҶنهم إنهҶҶا أظهҶҶرت التزامҶҶًا، وأمتنҶҶع % ٤١تخابيҶҶة، فҶҶي حҶҶين أعتبҶҶر واالن

أن أحҶزاب المعارضҶة هҶي األآثҶر تقيҶدًا بالقҶانون، بينمҶا        % ٧٩تحديد األحزاب األآثر تقيҶدًا بالقҶانون، اعتبҶر    

  .أن المؤتمر الشعبي العام هو األآثر تقيدًا% ٢١اعتبر 

ثين بأنهم يعتقدون بوجود أحҶزاب أو تجمعҶات معينҶة أو أقليҶات أو شخصҶيات محҶددة       من المبحو% ٤٥أجاب 

خҶالف  مҶن المبحҶوثين   % ٥٣ يҶرى واجهت عوائق تعسفية حرمتها من ممارسة حقوقها االنتخابيҶة، فҶي حҶين    

أحكامҶه، التҶي أشҶار    وتتمثҶل أهҶم مظҶاهر عҶدم احتҶرام القҶانون، وعҶدم التقيҶد ب         .عن اإلجابҶة % ٢ذلك، وأمتنع 

مҶҶن الترشҶҶيح، أو تهديҶҶدهم أو ) حҶҶزبيين ومسҶҶتقلين(حرمҶҶان مرشҶҶحين محҶҶددين  :ن فҶҶي مҶҶا يلҶҶيليهҶҶا المبحوثҶҶوإ

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

الجماعҶات المهمشҶة وأفҶراد    لكثيҶر مҶن أفҶراد    إجراء االنتخابات في مراآز بأآملها، ممارسة ترهيب وترغيب 

، التصويت نيابة عن النساء بتوجيهҶات مҶن   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 أحҶزاب سياسҶية   ال يقوم النظام السياسي الديموقراطي على حكومة ق

ذات بنى مؤسسية مالئمة للتجربة الديموقراطية، وقادرة على المشارآة في العمليҶات االنتخابيҶة وفقҶًا لقواعҶد     

إدارة العمليҶҶات االنتخابيҶҶة بشҶҶكٍل خҶҶاص، والعمليҶҶة الديموقراطيҶҶة بشҶҶكٍل عҶҶام، وتبҶҶين نتҶҶائج الدراسҶҶة الميدانيҶҶة 

تقييم المبحوثين لمدى آفاءة التنظيمات الحزبية وقدرتها على الوفҶاء بمتطلبҶات المشҶارآة فҶي انتخابҶات      تباين 

مҶҶن المبحҶҶوثين أن قҶҶدرة  % ٤٠حҶҶرة ونزيهҶҶة وشҶҶفافة، قائمҶҶة علҶҶى إشҶҶراك حقيقҶҶي للمҶҶواطنين، حيҶҶث أشҶҶار      

يҶرون  % 37 فҶي مقابҶل  األحزاب على التأثير في الوسط االجتماعي وإقناع الناس بدعم برامجها آانت جيدة، 

وحول قدرة األحزاب على إعداد آҶوادر آافيҶة ومؤهلҶة     .يرون أنها آانت ضعيفة% ٢٣أنها آانت مقبولة، و 

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

   Ҷية، آҶة تنافسҶالي   مجال قدرة األحزاب على تنفيذ حمالت انتخابيҶوثين آالتҶيم المبحҶد،  % ٤١: ان تقيҶ٣٢جي %
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ضعيف، وأخيرًا آان تقييم المبحوثين لقدرة األحزاب علҶى آشҶف الخروقҶات، والتصҶدي لهҶا،      % ٢٧مقبول، 

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

  

   السلطة القضائية -٤: ٢

حارسҶҶة النظҶҶام الҶҶديموقراطي،    السҶҶلطة القضҶҶائية هҶҶي  

فهي الحكم بين أطراف الصҶراع السياسҶي، وتمثҶل ثقҶة     

المҶҶҶواطن بالنظҶҶҶام القضҶҶҶائي، أحҶҶҶد مؤشҶҶҶرات تكҶҶҶرس     

الديموقراطيҶҶҶҶة، ويكتسҶҶҶҶب النظҶҶҶҶام القضҶҶҶҶائي الكҶҶҶҶفء     

والمسҶҶҶتقل والنزيҶҶҶه، أهميҶҶҶة خاصҶҶҶة خҶҶҶالل العمليҶҶҶات      

إال أن دور القضҶҶاء اليمنҶҶي فҶҶي االنتخابҶҶات   االنتخابيҶҶة،

 Ҷن  الرئاسҶҶة ممҶҶدم خمسҶҶد تقҶالبطء، فقҶҶم بҶҶة اتسҶҶية والمحلي

رفضت طلبات ترشيحهم لالنتخابҶات الرئاسҶية بطعҶون    

إلҶҶҶى المحكمҶҶҶة العليҶҶҶا ضҶҶҶد قҶҶҶرار رفҶҶҶض ترشҶҶҶيحاتهم،   

وحصل أربعة منهم على أحكام مؤيدة لترشيحهم، غيҶر  

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

مؤشرًا على نزاهة القضاء، فإن موعد صدوره يشير بوضوح إلى تدني مستوى آفاءتҶه، إن لҶم يمثҶل مؤشҶرًا     

   ҶҶم نوعҶҶدور الحكҶҶأخير صҶҶكل تҶҶن أن يشҶҶث يمكҶҶتقالله، حيҶҶتوى اسҶҶدني مسҶҶى تҶҶالح   ًاعلҶҶز لصҶҶن التحيҶҶة مҶҶالجه

  .المستفيدة من هذا التأخير

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

من المبحوثين بأنهم يعتقدون أن السلطة القضائية تتمتҶع باالسҶتقالل والنزاهҶة والكفҶاءة التҶي      % ٥٥أجاب قد ف

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

عҶҶدم أهليҶҶة السҶҶلطة القضҶҶائية ألداء  تتمثҶҶل أهҶҶم أسҶҶبابعҶҶن اإلجابҶҶة، و% ١١وأمتنҶҶع  ال تتمتҶҶع بهҶҶذه الصҶҶفات،

اإلبطاء أو عدم البت فҶي الطعҶون المقدمҶة إليهҶا،     : من وجهة نظر المبحوثين فيما يليمهامها أثناء االنتخابات 

إصدار أحكام متحيزة لصҶالح الحҶزب الحҶاآم،    فيذية، ، التبعية للسلطة التن)تركخاصة من أعضاء اللقاء المش(

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

أظهر مبحوثون من غالبية المحافظات الخاضعة للدراسة اطالعهҶم علҶى حҶاالت رفضҶت فيهҶا طعҶون آثيҶرة        

نصҶف المحافظҶات إلҶى اطالعهҶم علҶى      بينما أشار مبحوثون من حوالي . لناخبين دون أبداء مبررات واضحة

حاالت قبلت فيها طعون بمخالفات تمت خالل هذه المرحلة، وقҶال بعҶض المبحҶوثين أن ممارسҶة حҶق الطعҶن       

تنفيҶذ حكҶم    ه تعҶذر وقال أحد المبحوثين أنҶ  سبب ضغوط مارسها العقال والمشائخ،تعذر في المناطق الريفية، ب

  .قضى بحذف أسماء من جداول الناخبين

نعم   
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السلطة القضائية آانت تتمتع باالستقالل والنزاهة والكفاءة في 

.أداء دورها أثناء االنتخابات؟
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عن جوانب القصور المؤسسҶي لألجهҶزة القضҶائية، فҶإن اللجنҶة العليҶا لالنتخابҶات سҶلبت القضҶاء دوره           فضًال

فҶҶي بعҶҶض القضҶҶايا المتعلقҶҶة باالنتخابҶҶات، فقҶҶد بҶҶرر رئҶҶيس قطҶҶاع اإلعҶҶالم والتوعيҶҶة االنتخابيҶҶة باللجنҶҶة العليҶҶا   

مرشҶح المشҶترك، بأنҶه يرجҶع      عدم بث مهرجان"، في تصريح لوآالة سبأ لألنباء، )عبده الجندي(لالنتخابات 

، وفҶي مҶؤتمر   )١"(إلى ما اعتبره إساءات وردت في خطاب مرشح المشترك فيصل بن شҶمالن لنظҶام الحكҶم   

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

، )٢"(ع الناس من انتخابات هادئة إلى انتخابҶات عنيفҶة  بإذاعة أي آالم فيه مكايدات أو آلمات تقال بغرض دف

لقҶҶد تجҶҶاوزت اللجنҶҶة العليҶҶا لالنتخابҶҶات بҶҶذلك دورهҶҶا آلجنҶҶة إلدارة العمليҶҶة االنتخابيҶҶة، فصҶҶادرت بҶҶذلك دور      

القضҶҶاء، ونصҶҶبت نفسҶҶها لجنҶҶة للرقابҶҶة علҶҶى اإلعҶҶالم، تحҶҶذف مҶҶا يعتبҶҶر مҶҶن وجهҶҶة نظرهҶҶا مخالفҶҶًا للقҶҶانون،      

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

لالنتخابات لم تستخدم هذا المعيار بعدالة في التعامل مҶع مضҶمون المهرجانҶات االنتخابيҶة لجميҶع المرشҶحين       

ء لمرشҶح  لالنتخابات الرئاسية، إذ لوحظ أنهҶا سҶمحت ببҶث ونشҶر عبҶارات لҶبعض المرشҶحين اآلخҶرين تسҶي         

  . 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

يتوقҶҶف حيҶҶاد اللجنҶҶة العليҶҶا لالنتخابҶҶات إلҶҶى درجҶҶة آبيҶҶرة، علҶҶى مسҶҶتوى مأسسҶҶتها وتتطلҶҶب مأسسҶҶة اإلدارة        

نҶҶزع الطҶҶابع الشخصҶҶي عҶҶن اللجنҶҶة العليҶҶا لالنتخابҶҶات، وتعاملهҶҶا مҶҶع       : االنتخابيҶҶة، تҶҶوافر سҶҶمتين رئيسҶҶيتين  

ال وفقًا لمعيار الخصوصҶية، فاللجنҶة يجҶب أن تضҶع قواعҶد لعملهҶا وتلتҶزم        ...ن وفقًا لمعيار العموميةالمرشحي

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

ارات اللجنҶة يجҶب أن تكҶو    لها، بغض النظر عن األشخاص الذين أصدروها والمعنيين بتنفيذها، وأعمال وقҶر 

  .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

، ثҶم  ٢٠٠٢االنتخابية لالنتخابات الرئاسية عҶام   والمأسسة، فقد أصدرت اللجنة العليا لالنتخابات دليًال للدعاية

 واقعҶة بҶين إصҶدار الҶدليلين لҶم تجҶر      ، وذلҶك علҶى الҶرغم أن الفتҶرة ال    ٢٠٠٦يوليو  ٢٦أصدرت دليًال آخر في 

فيها انتخابات رئاسية، وبالتالي فҶال مبҶرر إلصҶدار دليҶل جديҶد، وإذا تҶم تحليҶل الҶدليلين يتضҶح أن األول آҶان           

  .يقًا لمبادئ العدالةأآثر اآتماًال وتحق

، وحيادهҶҶا )١(يҶҶنص قҶҶانون االنتخابҶҶات العامҶҶة واالسҶҶتفتاء علҶҶى حيҶҶاد اللجنҶҶة العليҶҶا لالنتخابҶҶات، واسҶҶتقالليتها  

، بمعنҶҶҶى أن تضҶҶع معҶҶҶايير عامҶҶҶة إلدارة  أن القاعҶҶҶدة القانونيҶҶҶة عامҶҶة ومجҶҶҶددة  يقتضҶҶي أن تعمҶҶҶل وفقҶҶҶًا لمبҶҶدأ   

خضҶҶع فҶҶي قراراتهҶҶا لغيҶҶر القҶҶانون، ومҶҶن خҶҶالل تحليҶҶل    االنتخابҶҶات، بغҶҶض النظҶҶر عҶҶن المرشҶҶحين، وأن ال ت  

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

، وخҶҶالل تنفيҶҶذها، يمكҶҶن القҶҶول بشҶҶكٍل عҶҶام أن اللجنҶҶة تمتعҶҶت بقҶҶدٍر مقبҶҶول مҶҶن ٢٠٠٦سҶҶبتمبر  ٢٠جҶҶرت فҶҶي 

الل، مع ذلك فقد الحظ فريق المرصد اليمني لحقوق اإلنسان، أن اللجنة العليҶا لالنتخابҶات أو   الحيادية واالستق

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

ة     -١: ٥: ٢ ات للسلطة التنفيذي الدعايҶة االنتخابيҶة، حҶددت    قبҶل بҶدء مرحلҶة    : خضوع اللجنة العليا لالنتخاب

اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء معيارًا لتغطية المهرجانات االنتخابية للمرشحين لالنتخابҶات الرئاسҶية فҶي    

، بحيҶث تخصҶص دقيقتҶين لبҶث خبҶر فҶي النشҶرة الرئيسҶية،         )المرئيҶة والمسҶموعة   ( وسائل اإلعҶالم الرسҶمية   

شҶҶحين لالنتخابҶҶات الرئاسҶҶية، وعشҶҶر دقҶҶائق لتغطيҶҶة مهرجҶҶان  حҶҶول آҶҶل مهرجҶҶان يعقҶҶده آҶҶل مرشҶҶح مҶҶن المر 

انتقҶد الҶرئيس   ) ٢٠٠٦أغسҶطس   ٢٤( ، وفي ثاني أيام الدعايҶة االنتخابيҶة   )٢(المرشح خارج النشرة الرئيسية

علي عبد اهللا صالح ما أسماه بالقصور فҶي أداء اللجنҶة العليҶا لالنتخابҶات، المتعلҶق بتنظҶيم التغطيҶة اإلعالميҶة         

، وفҶي  )٣(ات االنتخابية للمرشحين لالنتخابات الرئاسية، وطالبها بإذاعة خطابات المرشҶحين آاملҶة  للمهرجان

مساء ذات اليوم عقدت اللجنة العليا لالنتخابات اجتماعҶًا اسҶتثنائيًا وأعҶادت النظҶر فҶي المعҶايير التҶي سҶبق أن         

                                                 
ة المهҶام واالختصاصҶات   اللجنة العليҶا مسҶتقلة ماليҶًا وإداريҶًا وتتمتҶع بالشخصҶية االعتباريҶة وتمҶارس آافҶ         : "  على ما يلي) أ /  ٣٢(تنص المادة مادة  ١

يҶة جهҶة   والصالحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقاللية تامة وحياديҶة آاملҶة ، وتكҶون قراراتهҶا علنيҶة ، وال يجҶوز بҶأي حҶال مҶن األحҶوال أل          
  .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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ت معҶايير جديҶدة، تتمثҶل فҶي تخصҶيص      أقرتها لتنظيم بث التغطيҶة التليفزيونيҶة للمهرجانҶات االنتخابيҶة، وأقҶر     

عشرين دقيقة لكل مرشح لتغطية مهرجانه االنتخابي، وثمان دقҶائق لبҶث خبҶر عҶن المهرجҶان االنتخҶابي لكҶل        

  ).١(مرشح في النشرة الرئيسة

اآم     -٢: ٥: ٢ زب الح ات للح ا لالنتخاب ة العلي وع اللجن أقҶҶرت اللجنҶҶة العليҶҶا لالنتخابҶҶات أن يҶҶتم عقҶҶد     : خض

االنتخابية للمرشحين لالنتخابات الرئاسية في المالعب الرياضية في المحافظات، لҶذلك رفضҶت   المهرجانات 

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

تاد الرياضҶي،  فҶي اإلسҶ   ٢٥/٨/٢٠٠٦، األمر الذي أدى إلى تأجيل المهرجҶان ليعقҶد يҶوم    ٢٠٠٦أغسطس ٢٣

فҶي  ) الحҶزب الحҶاآم   ( في مقابل ذلك وافقҶت علҶى عقҶد المهرجҶان االنتخҶابي لمرشҶح المҶؤتمر الشҶعبي العҶام          

  .ميدان السبعين

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

نتخابات، وضع القواعҶد التҶي تҶنظم حҶق المرشҶحين لالنتخابҶات       االنتخابات العامة واالستفتاء باللجنة العليا لال

، وقҶد صҶدر قҶرار    )٢(الرئاسية في الوصول إلى وسائل اإلعالم الرسمية، بما يكفل إعمال مبدأ تكافؤ الفرص

بشҶҶأن إصҶҶدار دليҶҶل الدعايҶҶة والتوعيҶҶة   ٢٠٠٢لسҶҶنة )  ٣٢( رئҶҶيس اللجنҶҶة العليҶҶا لالنتخابҶҶات واالسҶҶتفتاء رقҶҶم  

يҶҶتم ترتيҶҶب وعҶҶرض وبҶҶث البҶҶرامج االنتخابيҶҶة للمرشҶҶحين   " منҶҶه بҶҶأن ) ج /١٧٦( قضҶҶت المҶҶادة  االنتخابيҶҶة،

أن يҶتم ترتيҶب نشҶر    " منҶه علҶى   )  ٢/ ١٨١(، ونصҶت المҶادة   "بحسب الترتيҶب األبجҶدي ألسҶماء المرشҶحين     

ضҶمنان إلҶى   آانتҶا ت  انالمادت انهات. البرامج االنتخابية للمرشحين بحسب الترتيب األبجدي ألسماء المرشحين

حҶҶٍد آبيҶҶر إعمҶҶال مبҶҶدأ تكҶҶافؤ الفҶҶرص، فҶҶي ترتيҶҶب أولويҶҶة نشҶҶر البҶҶرامج االنتخابيҶҶة للمرشҶҶحين لالنتخابҶҶات         

الرئاسية، إال أن اللجنة العليا لالنتخابات، عادت وأصدرت دلҶيًال للدعايҶة االنتخابيҶة لالنتخابҶات الرئاسҶية فҶي       

ترتيҶҶب وعҶҶرض وبҶҶث البҶҶرامج االنتخابيҶҶة      يҶҶتم" منҶҶه علҶҶى أن  ) ٤٩(، ، ونصҶҶت المҶҶادة  ٢٠٠٦يوليҶҶو  ٢٦

أن يҶتم ترتيҶب نشҶر البҶرامج     " علҶى  )  ٢/ ٥٣( ، والمҶادة  "للمرشحين بحسҶب أولويҶة تقҶديم طلبҶات الترشҶيح      

  .االنتخابية للمرشحين بحسب أولوية تقديم طلبات الترشيح

يҶة تقҶديم طلبҶات الترشҶيح،     وإن ترتيب بث ونشر البرامج االنتخابية للمرشحين لالنتخابات الرئاسҶية وفقҶًا ألول  

م مҶҶع مبҶҶدأ تكҶҶافؤ الفҶҶرص، فҶҶي حҶҶال آҶҶان رئҶҶيس الجمهوريҶҶة أحҶҶد المرشҶҶحين، ذلҶҶك أن تقديمҶҶه لطلҶҶب  ال يتҶҶواء

الترشيح إلى مجلس النواب، يقتضي تҶوفير بعҶض اإلجҶراءات األمنيҶة، وبالتҶالي عҶدم السҶماح ألحҶد بالҶدخول          

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

ترتيب بҶث ونشҶر البҶرامج االنتخابيҶة للمرشҶحين لالنتخابҶات الرئاسҶية، ال يتحقҶق بشҶكٍل تҶام، إال فҶي حҶال تҶم              

  .على أساس القرعة

                                                 
 .انظر المرجع السابق ١
المرئيҶة والمسҶموعة   تҶنظم اللجنҶة العليҶا اسҶتخدام وسҶائل اإلعҶالم الرسҶمية        : " من قانون االنتخابات العامة واالستفتاء على مҶا يلҶي  ) ٣٩(تنص المادة  ٢

 والمقҶҶروءة لكافҶҶة المرشҶҶحين بالتسҶҶاوي لعҶҶرض بҶҶرامجهم االنتخابيҶҶة ، وبمҶҶا يكفҶҶل تحقيҶҶق تكҶҶافؤ الفҶҶرص فҶҶي اسҶҶتخدام تلҶҶك الوسҶҶائل ، ويحҶҶق لألحҶҶزاب    
تҶي تضҶعها اللجنҶة العليҶا     والتنظيمات السياسية عرض برامجها االنتخابيҶة فҶي وسҶائل اإلعҶالم الرسҶمية المرئيҶة والمسҶموعة والمقҶروءة وفقҶًا للقواعҶد ال          

من هذا القانون تنظم اللجنҶة العليҶا اسҶتخدام وسҶائل اإلعҶالم      ) ٧٣(المادة  مع مراعاة أحكام: " منه على ما يلي) ٥١(وتنص المادة ". وبصورة متساوية 
  .الوقت والمساحة لكافة المرشحين  الرسمية في الدعاية االنتخابية لمرشحي االنتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في
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يҶًا وتتمتҶع   اللجنҶة العليҶا مسҶتقلة ماليҶًا وإدار    " من قانون االنتخابات على أن ) ٣٣(من المادة ) أ ( تنص الفقرة 

بالشخصية االعتبارية وتمارس آافة المهام واالختصاصات والصالحيات المنصوص عليها فҶي هҶذا القҶانون    

باستقاللية تامة وحيادية آاملҶة ، وتكҶون قراراتهҶا علنيҶة، وال يجҶوز بҶأي حҶال مҶن األحҶوال أليҶة جهҶة آانҶت             

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

اللجنة لم تكن علنية، ولم تتسم بالشҶفافية، فلҶم تنشҶر أسҶماء المرشҶحين لالنتخابҶات المحليҶة، ولҶم يقҶدم المرآҶز           

اإلعالمي التابع للجنة العليا لالنتخابات أية معلومҶات حҶول المرشҶحين فҶي االنتخابҶات المحليҶة، بمҶا فҶي ذلҶك          

آҶҶز االنتخابيҶҶة التҶҶي لҶҶم يترشҶҶح فيهҶҶا أحҶҶد فҶҶي محافظҶҶة أبҶҶين، وترآҶҶت لممثلҶҶي الحكومҶҶة المعلومҶҶات حҶҶول المرا

والحزب الحاآم معالجتها، ولم نسمع عن إعالن اللجنة إعادة فتح باب الترشيح فҶي هҶذه المراآҶز، بعҶد انتهҶاء      

  .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
  

،  إعمال حقҶوق اإلنسҶان السياسҶية    آليات، واحدة من أهم الديمقراطيةتمثل العمليات االنتخابية في المجتمعات 

بلҶده   شҶئون وثيقًا، ويمثل حق المواطن في المشارآة في إدارة  وبالتالي فهي مرتبطة بحقوق المواطنة ارتباطًا

مهوريҶҶة اليمنيҶҶة وقҶҶانون االنتخابҶҶات العامҶҶة عҶҶددًا مҶҶن      أحҶҶد أهҶҶم حقҶҶوق المواطنҶҶة، وقҶҶد تضҶҶمن دسҶҶتور الج     

 Ҷيح،         ات النصوص التي تكفل نزاهة االنتخابҶويت والترشҶق التصҶي حҶواطنين فҶين المҶاواة بҶا و المسҶودوريته

وسҶҶرية االنتخابҶҶات والمسҶҶاواة فҶҶي شҶҶروط ترشҶҶيح المҶҶرأة والرجҶҶل لالنتخابҶҶات، مҶҶع ذلҶҶك فҶҶإن تفعيҶҶل هҶҶذه            

  Ҷي، وضҶن           النصوص في الواقع العملҶدٍد مҶى عҶف علҶفافة، يتوقҶة، وشҶة، عادلҶرة، نزيهҶات حҶذ انتخابҶمان 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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العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، واإلدارية، وتمثل اإلدارة االنتخابية الجيҶدة، واحҶدًا مҶن    

  .هذه الشروط

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

، حيث تناط باللجنة العليҶا لالنتخابҶات إدارة آҶل المهҶام المتعلقҶة باالنتخابҶات، واإلشҶراف        )١(ولجانها الفرعية

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

، وتهҶҶدف اإلدارة االنتخابيҶҶة الجيҶҶدة إلҶҶى تنفيҶҶذ عمليҶҶات   )٢(ن االنتخابҶҶات العامҶҶة واالسҶҶتفتاء مҶҶن قҶҶانو)  ٩٤( 

  .انتخابية حرة، نزيهة، عادلة، وشفافة

  

  اللجان وتلقي طلبات الترشحإعداد السجل االنتخابي وتشكيل   -١: ٣

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

داوالت والحҶوارات الҶدائرة بҶين األطҶراف الفاعلҶة فҶي العمليҶة السياسҶية،         م، أخذت الم٢٠٠٦منذ مطلع يناير 

فاللقҶاء المشҶҶترك آҶҶان  . حҶول االسҶҶتحقاقات االنتخابيҶة المقبلҶҶة، تنҶҶذر بمسҶار سҶҶاخن ومتҶوتر للعمليҶҶة االنتخابيҶҶة    

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

إلجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وفҶي مقҶدمتها، إعҶادة تشҶكيل اللجنҶة العليҶا لالنتخابҶات و مҶا تبقҶى مҶن           

المҶؤتمر الشҶعبي    -لجان إدارة االنتخابات بقوام محايد يحظى بقبول عҶام، وبالمقابҶل لҶم يظهҶر الطҶرف اآلخҶر      

    ҶҶل هҶҶول بمثҶҶتعدادًا للقبҶҶات، اسҶҶا لالنتخابҶҶة العليҶҶام واللجنҶҶاء    العҶҶة بإرضҶҶدائل آفيلҶҶرح بҶҶم تطҶҶديالت، ولҶҶذه التع

 .الطرفين

حلت المواعيد القانونية لبدء مرحلة قيد ومراجعة السجل االنتخҶابي، والخҶالف علҶى أشҶده حҶول نسҶب تمثيҶل        

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

                                                 
ب تتولى اللجنة العليا لالنتخابات اإلدارة واإلعداد واإلشراف والرقابة على إجراء االنتخابات العامة واالستفتاء العҶام وتمҶارس إلҶى جانҶ    ) : ٢٤(مادة  ١

  :اختصاصاتها المحددة في هذا القانون االختصاصات التالية
انتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مҶع مراعҶاة العوامҶل الجغرافيҶة واالجتماعيҶة ويصҶدر بҶذلك قҶرار         تقسيم الجمهورية إلى دوائر  

  .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 

يҶҶة ، تشҶҶكيل وتعيҶҶين رؤسҶҶاء وأعضҶҶاء اللجҶҶان اإلشҶҶرافية ولجҶҶان إعҶҶداد جҶҶداول النҶҶاخبين األساسҶҶية والفرعيҶҶة ولجҶҶان إدارة االنتخابҶҶات األصҶҶلية والفرع   
نҶة مҶن   وتوزيعها في الدوائر االنتخابية في األوقات المحددة لكل منها وتحديد نطҶاق اختصҶاص آҶل منهҶا فҶي داخҶل آҶل دائҶرة انتخابيҶة ، وتؤلҶف آҶل لج           

  .حزب واحد  رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا لالنتخابات ، وال يجوز تشكيل أي لجنة من
مҶن هҶذا القҶانون    ) ٢٦(تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة بإختيار رؤساء وأعضҶاء اللجҶان وتعلنهҶا ويҶتم اإلختيҶار وفقҶًا للشҶروط المҶذآورة فҶي المҶادة            

  .والالئحة
يҶة االنتخابҶات وأوراق االقتҶراع وختمهҶا بخҶتم      القيام بتجهيز االستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق االنتخابية والصҶناديق الخاصҶة بعمل   

  .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 

مҶن الدسҶتور، واإلعҶالن عҶن مواعيҶد      ) ٧٨(لس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عمًال بأحكام المادة الدعوة لالنتخابات في الدائرة التي يعلن مج
  .من هذا القانون) ١٠٨(االنتخابات التكميلية المقرة وفقًا ألحكام المادة 

  ): ٩٤(مادة  ٢
  .تناط إدارة االنتخابات في آل دائرة بلجنة أصلية ولجان فرعية  -أ 
ح اسم مندوبه إلى اللجنة االنتخابية وذلك قبل موعد االقتراع بثمان وأربعين ساعة على األقҶل، وإذا لҶم يقҶدم المرشҶح اسҶم مندوبҶه إلҶى        يقدم آل مرش -ب

  .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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، قضҶى بتشҶكيل   )بارآه المؤتمر وأقرته اللجنة العليا لالنتخابات ولم يوافق عليҶه اللقҶاء المشҶترك   (أعتمد بديل 

   Ҷف لҶالبي التوظيҶة  اللجان المختصة بقيد ومراجعة السجل االنتخابي من آشوفات طҶة المدنيҶررت  . دى الخدمҶب

اللجنة العليا قرارها، بعجز األحҶزاب عҶن التوافҶق علҶى صҶيغة مجمҶع عليهҶا، وبكҶون مثҶل هҶذا القҶوام للجҶان             

الرقابҶҶة فرصҶҶة  فҶҶوت عليهҶҶا ،ورأت المعارضҶҶة فҶҶي القҶҶرار سҶҶلبًا لحقهҶҶا . سҶҶيجعلها بعيҶҶدة عҶҶن التҶҶأثير الحزبҶҶي 

االنتخابيҶة وأآثرهҶا خطҶورة، واتهمҶت المҶؤتمر بفҶرض        والمشارآة في انجاز أعمال واحدة من أهҶم المراحҶل  

ذلك الخيار لتشكيل اللجان، آونه يسهل عليه، عبҶر سҶلطاته وقنҶوات تҶأثيره المتعҶددة، تҶأمين تواجҶد غالҶب لҶه          

ضمن قوام اللجان، آمҶا وردت اتهامҶات أخҶرى حҶول إجҶراء تغييҶرات واسҶعة لقҶوام اللجҶان المعلنҶة، لفҶرض            

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

  .أدائها وانتشار المخالفات والتدخالت في أعمالها

من المبحوثين يҶرون أن مسҶتوى تقيҶد اللجنҶة العليҶا      % ٣٢أظهرت نتائج المسح الذي نفذه فريق المرصد، أن 

يҶҶرون أنҶҶه آҶҶان % ٣٨أعضҶҶاء اللجҶҶان آҶҶان ضҶҶعيفًا، فҶҶي مقابҶҶل  لالنتخابҶҶات، بالمعҶҶايير التҶҶي حҶҶددتها الختيҶҶار 

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

مҶҶن المبحҶҶوثين أنҶҶه آҶҶان % ٣٢الҶҶذي نفذتҶҶه اللجنҶҶة العليҶҶا لالنتخابҶҶات للجҶҶان مراجعҶҶة السҶҶجل االنتخҶҶابي، قҶҶال   

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

يومҶًا فقҶط،    ١٥مارسҶت اللجҶان المشҶكلة عملهҶا لفتҶرة       ٢٠٠٦مҶايو   ٢ابريҶل و   ١٨خالل الفتҶرة الواقعҶة بҶين    

إضҶافة إلҶى مҶنح بطҶائق جديҶدة لمҶن        )١,١٤٩,٨٧٥(وتسنى لها أن تسجل عددًا إضافيًا مҶن النҶاخبين قҶدر بـҶـ     

، وبسҶҶبب االعتراضҶҶات  ١ت بطҶҶائقهم أو أتلفҶҶت، ونقҶҶل المҶҶوطن االنتخҶҶابي للҶҶراغبين بҶҶذلك وفقҶҶًا للقҶҶانون       فقҶҶد

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

أخطاء وشوائب آثيҶرة لҶم    على –وبإجماع األطراف السياسية المختلفة  –أشتمل إذ ، سالمة السجل االنتخابي

  .تنقيته منهايتم 

حسҶمها بوسҶيلة تحظҶى بإجمҶاع      ، قضҶية مطروحҶة بقҶوة ولҶم يتسҶن     السجل االنتخҶابي  تنقية وهكذا ظلت مهمة 

مختلف األطراف، وجاء موعد توقيع أتفاق المبادئ بين المҶؤتمر الشҶعبي العҶام وأحҶزاب اللقҶاء المشҶترك فҶي        

بعҶد، لҶذلك تضҶمن االتفҶاق بنҶدًا صҶريحًا يتشҶكل بموجبҶه فريҶق عمҶل            وهذه المهمة غير منجزة ١٨/٦/٢٠٠٧

قانوني مهني من الطرفين، تعتمده اللجنة العليا لالنتخابات ليتولى فحص السجل االنتخҶابي، ويتخҶذ إجҶراءات    

عارضҶة  الم. ، لҶم يجҶد طريقҶة للتنفيҶذ    )واالتفҶاق إجمҶاالً  (لكن هذا البند، . إلحالة المخالفات القانونية إلى القضاء

التعҶاون حتҶى فҶي     في التنفيذ إلضاعة الوقҶت، ثҶم رفضҶا   المماطلة  اللجنة العليا تعمداالحزب الحاآم وتؤآد أن 

السҶجل االنتخҶابي تمҶت    إجҶراءات تعҶديل   وقبل اآتمҶال  . تسليم نسخة من السجل للجنة الفنية المكلفة بالمراجعة

السҶجل  إجҶراءات تعҶديل    الҶذي يشҶترط اآتمҶال   (ي الدعوة لالنتخابات، وشҶكل ذلҶك تجҶاوزًا لالسҶتحقاق القҶانون     

، وقҶد أخҶذت اللجنҶة العليҶا لالنتخابҶات علҶى عاتقهҶا        )االنتخابي ونشر جداول الناخبين قبҶل الҶدعوة لالنتخابҶات   

وإزالҶҶة الغҶҶش والتزويҶҶر فيҶҶه، مҶҶن خҶҶالل إحالҶҶة وقҶҶائع الغҶҶش والتزويҶҶر إلҶҶى   السҶҶجل االنتخҶҶابيمراجعҶҶة مهمҶҶة 

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

وقҶد  . أما نشرها للنسخة النهائيҶة مҶن السҶجل فلҶم يҶتم إال قبҶل ثالثҶة أيҶام فقҶط مҶن يҶوم االقتҶراع            ). يوم االقتراع

لمبҶادئ،  رفضت تسليم نسخة إلكترونية منه ألحزاب اللقاء المشترك، رغم وجود نҶص صҶريح ضҶمن اتفҶاق ا    

يؤآҶد علҶى تزويҶد األحҶҶزاب السياسҶية، بنҶاًء علҶى طلبهҶҶا، بنسҶخ إلكترونيҶة مҶن سҶҶجالت القيҶد المحفوظҶة لҶҶدى            

  .اللجنة العليا لالنتخابات

هҶҶذا التصҶҶرف للجنҶҶة العليҶҶا، بعҶҶد مراجعتهҶҶا المنفҶҶردة والغامضҶҶة للسҶҶجل االنتخҶҶابي، دون إشҶҶراك األحҶҶزاب       

جعҶة وتفاصҶيل إجرائهҶا، جعҶل الثقҶة بنتҶائج المراجعҶة أمҶرًا صҶعبًا          السياسية، ودون اإلعالن عن معايير المرا

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

أسҶمًا مҶن السҶجل بҶأوامر المحҶاآم، مҶع ذلҶك فقҶد          ٢٥,٠٠٠من السجل بأمر من النيابة العامة، وحҶذف حҶوالي   

ديرات المعارضة تشير إلى أن األسماء التҶي تحتҶاج للمراجعҶة والحҶذف تفҶوق آثيҶرًا األسҶماء المعلҶن         ظلت تق

  .عنها

  

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

علҶى الҶرغم مҶن مҶرور حҶوالي      تتوقف سالمة السجل االنتخابي على توفر نظام سليم وآفҶؤ للسҶجل المҶدني، و   

، بشҶأن األحҶوال   ١٩٩١لسҶنة  ) ٢٣(لس النواب على القرار الجمهوري بالقانون رقم سنة على موافقة مج ١٥

المدنية والسجل المدني، إال أن اإلجراءات المؤسسية الالزمة لتطبيق هذا القانون لم تتخҶذ حتҶى اآلن، فلҶم يҶتم     

، ولҶم  )٢(مҶدني مҶن قҶانون السҶجل ال   ) ٣(المҶديريات، وفقҶًا لҶنص المҶادة     جميع إنشاء مكاتب للسجل المدني في 

، التي تلҶزم المҶواطنين الҶذين بلغҶوا سҶن السادسҶة عشҶرة        )٣(منه) ٤٩(تفعل في اإلدارة الحكومية نص المادة 

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

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

في سҶجالت قيҶد النҶاخبين، قҶد أتҶم الثامنҶة عشҶرة مҶن عمҶره، إال أن نتҶائج المسҶح الميҶداني الҶذي أجҶراه فريҶق                

مҶن  % ٤٠، خلصҶت إلҶى أن   ٢٠٠٦مرحلة القيد والتسҶجيل التҶي تمҶت عҶام     ل المرصد اليمني لحقوق اإلنسان،

قҶالوا أنهҶم   % ٤٣لم تتحقق من وثائق الهوية قبل تسجيل النҶاخبين، فҶي مقابҶل    المبحوثين    الحظوا أن اللجان 

مҶن المبحҶوثين   % ١٧الحظوا أن اللجان آانت تتأآد من سن الناخҶب مҶن خҶالل طلҶب بطاقҶة الهويҶة، وأمتنҶع        

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

  ).٥( وهي موضحة في المحلق رقم 
تنشҶأ إدارة األحҶوال   " ، بشҶأن األحҶوال المدنيҶة والسҶجل المҶدني، علҶى أن       ١٩٩١لسҶنة  ) ٢٣(مҶن القҶرار الجمهҶوري بالقҶانون رقҶم      ) ٣(تҶنص المҶادة    ٢

ويҶҶدخل فҶҶي : المديريҶҶة – ٢. ات التابعҶҶة لهҶҶاالمحافظҶҶة ، ويҶҶدخل فҶҶي اختصاصҶҶها مراآҶҶز المحافظҶҶة والمҶҶديري   - ١:المدنيҶҶة والسҶҶجل المҶҶدني فҶҶي آҶҶل مҶҶن 
  .اختصاصها مرآز المديرية والعزل والقرى التابعة لها

يجب على آل شخص من مواطني الجمهورية بلҶغ السادسҶة عشҶرة أن يحصҶل مҶن إدارة األحҶوال المدنيҶة والسҶجل المҶدني الҶذي يقҶيم فҶي             ) ٤٩(مادة  ٣
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
 يجب التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفҶاة إذا وجҶد بهҶا مكتҶب، وإذا لҶم يوجҶد      ): ٣٥(مادة  ٤

ساعة من وقҶت حصҶول الوفҶاة أو ثبوتهҶا، يكҶون التبليҶغ مصҶحوبًا ببطاقҶة المتҶوفي إن وجҶدت أو           ) ٧٢(يكون التبليغ إلى الجهة المبينة في الالئحة خالل 
                   Ҷلت الوفҶذي حصҶدني الҶجل المҶة والسҶوال المدنيҶدير األحҶى مҶدم إلҶي تقҶاة التҶهادة الوفҶنظم شҶوم بتҶا تقҶا، آمҶدم وجودهҶغ بعҶة   بإقرار من المبلҶي منطقҶاة ف

بالغهҶا  اختصاصه، آما تقوم الجهة المختصة بإعالم إدارة األحوال المدنية والسجل المҶدني الواقҶع فҶي دائҶرة اختصاصҶها خҶالل سҶبعة أيҶام مҶن تҶاريخ إ          
  .بالوفاة
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ا عن اإلجابة؛ قد ال يرجع عدم التأآد من بطاقة هويҶة الناخҶب إلҶى إهمҶال لجҶان القيҶد والتسҶجيل، وعҶدم تقيҶده         

بالقҶҶانون، بҶҶل قҶҶد يرجҶҶع إلҶҶى إدعҶҶاء طالҶҶب التسҶҶجيل عҶҶدم اسҶҶتخراجه لبطاقҶҶة هويҶҶة، أو فقҶҶدانها، حيҶҶث سҶҶمحت 

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

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

سؤال يتعلҶق بتقҶديرهم لنسҶبة النҶاخبين الҶذين تҶم تسҶجيلهم بنҶاء علҶى تعريҶف المشҶائخ وعقҶال الحҶارات، علҶى               

مҶن إجمҶالي المسҶҶجلين،   % ٣٠قҶدروا المعҶرف بهҶҶم مҶن قبҶل المشҶائخ والعقҶال بأقҶҶل مҶن        % ٢٣: النحҶو التҶالي  

١١ % ҶҶا تتҶҶبتهم بأنهҶҶدروا نسҶҶوثين قҶҶن المبحҶҶين  مҶҶدر %٥٠ -% ٣١راوح بҶҶبة % ١٦، وقҶҶوثين نسҶҶن المبحҶҶم

مҶن المبحҶوثين نسҶبتهم    % ١٦، وقҶدر  %٧٠ -% ٥١المعرف بهم مҶن قبҶل المشҶائخ وعقҶال الحҶارات بمҶابين       

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

وعقҶال الحҶارات وأمنҶاء القҶرى،      بغض النظر عن ما إذا آان اعتمҶاد قҶانون االنتخابҶات شҶهادة شҶيوخ القبائҶل      

باعتبارهҶҶا آليҶҶه إلثبҶҶات سҶҶن الناخҶҶب، ملبيҶҶًا لمتطلبҶҶات النظҶҶام الҶҶديموقراطي المتعلقҶҶة بمأسسҶҶة بنҶҶى التنظيمҶҶات   

واألجهҶҶزة السياسҶҶية، وتكҶҶريس مبҶҶادئ المواطنҶҶة، أو غيҶҶر ملبҶҶٍي لهҶҶذه المتطلبҶҶات، فҶҶإن التҶҶزام لجҶҶان القيҶҶد             

، يمثل مؤشرًا علҶى التزامهҶا بمبҶدأ إنفҶاذ القҶانون، الҶذي يشҶكل بҶدوره         والتسجيل بهذا النص القانوني، وتطبيقه

أحد متطلبات النظام الديموقراطي، غير إن الحكҶم علҶى مҶدى التҶزام لجҶان القيҶد والتسҶجيل بالقҶانون، والحكҶم          

على مستوى مأسستها ال يتم فقط من خالل هҶذا المؤشҶر فقҶط، بҶل أيضҶًا مҶن خҶالل مؤشҶرات أخҶرى عديҶدة،           

االسҶҶتقالل وعҶҶدم الخضҶҶوع ألي تҶҶدخل يتنҶҶافى مҶҶع أحكҶҶام القҶҶانون، وهҶҶو  أمҶҶر لҶҶم يتحقҶҶق بشҶҶكٍل مҶҶرٍض أهمهҶҶا 

من المبحوثين أن اللجҶان خضҶعت لتҶدخالت مҶن     % ٣٥، حيث يرى ٢٠٠٦خالل مرحلة القيد والتسجيل عام 

رئيҶًا صҶريحًا    تحفظҶوا، ولҶم يبҶدوا   % ١١قبل األجهزة والمؤسسات األمنية، واألفراد التابعين لها، فضًال عҶن  

حول تقيҶيمهم لمҶدى خضҶوع لجҶان القيҶد والتسҶجيل، أو عҶدم خضҶوعها لمثҶل هҶذه التҶدخالت، ولҶم تبلҶغ نسҶبة               

فقҶط، غيҶر أن   % ٥٤المبحوثين الذين يرون أن اللجҶان آانҶت غيҶر خاضҶعة لهҶذا النҶوع مҶن التҶدخالت سҶوى          

، وغيҶر خاضҶعة ألي تҶدخالت، فبعضҶهم     ذلك ال يعني أن هؤالء يرون أن اللجان آانҶت مسҶتقلة اسҶتقالًال تامҶاً    

على الرغم من أنهم يرون أنهҶا لҶم تخضҶع لتҶدخالت األجهҶزة األمنيҶة، يҶرون أنهҶا خضҶعت لتҶدخالت جهҶات            

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

من المبحوثين عن التعبير عҶن أرائهҶم حҶول هҶذه     % ١٢تنع يرون أنها آانت مستقلة استقالًال تامًا، وام% ٤٣

  .القضية

قҶҶدرات  تҶҶدني مسҶҶتوى التҶҶدريب الҶҶذي نفذتҶҶه اللجنҶҶة العليҶҶا للجҶҶان مراجعҶҶة السҶҶجل االنتخҶҶابي، وتҶҶدني مسҶҶتوى   

السҶجل   قصҶور، التҶي أثҶرت سҶلبًا علҶى مسҶتوى سҶالمة        واستقاللها، ترتب عليه عددًا مҶن جوانҶب ال   أعضائها

فريق المرصد، أن السҶجل االنتخҶابي نقҶي، فҶي      قابلهمفقط، من المبحوثين الذين % ٣٥يرى  االنتخابي، حيث

يҶرون أنҶه سҶجل انتخҶابي غيҶر نقҶي، ويعҶاني مҶن عҶدٍد مҶن           % ٦١لҶم يبҶدوا رأيҶًا محҶددًا، وحҶوالي      % ٤مقابل 

القانونيҶة،  تسجيل ناخبين لҶم يبلغҶوا السҶن    : االنتخابي، في وانب القصور، وتتمثل أهم جوانب قصور السجلج
                                                 

مҶن بلوغҶه السҶن القانونيҶة ببطاقҶة       على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جداول النҶاخبين والتأآҶد  ) "١١( مادة  ١
 ".إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل واألمين بعد أخذ اليمين منهم
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تكرار تسجيل  الناخب في أآثر من مرآز انتخابي، عدم إسقاط أسماء الموتى، إسҶقاط أسҶماء بعҶض النҶاخبين     

إسҶقاط أسҶماء   : دون مبررات قانونية، وقد تقاربت تقييمات المبحوثين آثيرًا حول نوعين من المخالفҶات، هҶي  

لكҶن التفҶاوت ظهҶر واضҶحًا حҶول      . لسҶجالت من السجالت االنتخابية دون حق، وإبقاء أسҶماء المҶوتى ضҶمن ا   

  .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

  

بسҶҶبب عҶҶدم اعتمҶҶاد شҶҶهادة الوفҶҶاة شҶҶرطًا إلسҶҶقاط المتҶҶوفين مҶҶن السҶҶجل االنتخҶҶابي، أسҶҶقطت أسҶҶماء عҶҶدد مҶҶن     

فقҶد طالبҶت اللجنҶة اإلشҶرافية بمحافظҶة إب      "المواطنين من السجل بحجҶة الوفҶاة، رغҶم أنهҶم مҶا زالҶوا أحيҶاء،        

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

نساء، وآҶان بҶين المتقҶدمين أربعҶة فقҶط ينتمҶون        ٣مرشحًا بينهم  ٦٤للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية  تقدم

متقҶدمًا، هҶم الҶذين اعتبҶروا ملبҶين لشҶروط الترشҶيح، وخضҶعوا          ٤٦لكҶن  . مسҶتقالً  ٦٠ألحزاب سياسية مقابل 

% ٥ح، وهҶو تزآيҶة   ومن بين هؤالء لҶم يجتҶز أهҶم شҶرط قҶانوني للترشҶي      . النواب والشورى مجلسيلتصويت 

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

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

فتحҶي  ، )لҶذي دعҶم هҶذا المرشҶح    بي العҶام ا وجميعها موالية للمؤتمر الشع(أحزاب المجلس الوطني للمعارضة 

حتياطيҶًا ألحҶزاب   لكنه عضو في التجمع اليمني لإلصالح، واعتبر مرشҶحًا ا (تقدم للترشيح آمستقل  –العزب 

لكنه آҶان عضҶوًا فҶي الحҶزب االشҶتراآي،      (تقدم للترشيح آمستقل  -أحمد عبد اهللا المجيدي، و)اللقاء المشترك

  ).العام للترشيحوحاز على دعم المؤتمر الشعبي 

أما في انتخابات المجالس المحلية، فبلҶغ عҶدد مҶن سҶجلوا ضҶمن قҶوائم المرشҶحين لعضҶوية المجҶالس المحليҶة           

% ٠,٨٥يشكلن نسҶبة  (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

                                                 
عيد محمҶد عبҶد اهللا   فهد عبده علي البدوي، محمد أحمد عبد اهللا شمالن، نبيل حسن علي جبر، فيصل محمد  أحمد عبداهللا شҶبانه، وسҶ  : المواطنون هم) ١(

 .١٢، ١ص . ، ص٢٠٠٦أغسطس  ١٨-١٧، بتاريخ )٨٤٥(صحيفة  أخبار اليوم، العدد : صالح الربيعي، انظر
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وبذلك فҶأن عҶدد الҶذين تنافسҶوا لشҶغل      ، )من إجمالي المنسحبين% ١,٣نسبة  يشكلن(امرأة  ٤٨مرشحًا، بينهم 

امҶҶرأة فقҶҶط  ١٦٠مرشҶҶحًا، بيҶҶنهم  ٢٠,٥٩٢مҶҶا يقҶҶارب سҶҶبعة أالف مقعҶҶد فҶҶي المجҶҶالس المحليҶҶة، بلҶҶغ حҶҶوالي    

وقҶҶد تنҶҶافس مرشҶҶحون عҶҶن جميҶҶع األحҶҶزاب     ). شҶҶحين المتنافسҶҶين مҶҶن إجمҶҶالي المر % ٠,٧٧يشҶҶكلن نسҶҶبة  (

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

مҶҶن أن مسҶҶتقلين فҶҶي االنتخابҶҶات المحليҶҶة،  اشҶҶتكى عҶҶدد مҶҶن المҶҶواطنين الҶҶذين آҶҶانوا يرغبҶҶون فҶҶي الترشҶҶيح آ    

حليҶҶة المنҶҶاط بهҶҶم اسҶҶتالم المبҶҶالغ المفروضҶҶة قانونҶҶًا علҶҶى المرشҶҶحين آرسҶҶوم إلزالҶҶة          مҶҶوظفي المجҶҶالس الم 

. ملصقات الدعاية االنتخابية، يتهربون من استالمها، ال سيما أن بعض المجالس المحلية ال تمتلك مقҶرات لهҶا  

"       Ҷموه نҶا أسҶة إب مҶي محافظҶتقلين فҶزبيين والمسҶتغاثة  فقد وجه عدد من الراغبين  في الترشيح من الحҶداء اس

، للتبكيҶر فҶي االنتشҶار علҶى مҶديريات المحافظҶة       ٢٠٠٦لرقابҶة علҶى االنتخابҶات اليمنيҶة     ولمنظمات المجتمع، 

ودوائرهҶҶا المحليҶҶة، لإلطҶҶالع علҶҶى مҶҶا يحҶҶدث فҶҶي اللجҶҶان والسҶҶتالم المبҶҶالغ المطلوبҶҶة مҶҶن المرشҶҶحين آرسҶҶوم 

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

  ).٢"(من تسلمها

) ٢٢(اللجنҶة األصҶلية بالҶدائرة المحليҶة      رفض: ومن أمثلة االنتهاآات التي تعرض لها الراغبون في الترشيح

بمديرية خҶدير تسҶجيل مرشҶح الحҶزب االشҶتراآي اليمنҶي يوسҶف سҶيف عبҶد المجيҶد الصҶراري،            ) ي(مرآز 

مҶن مرشҶح التجمҶع اليمنҶي لإلصҶالح       الطلҶب لإلصالح عبداهللا إبراهيم محمد غالҶب، و  ومرشح التجمع اليمني

، وهنҶاك شҶكاوى مҶن عҶدم التҶزام أعضҶاء لجҶان        )٣"(تقديم شهادة من شيخ المنطقة تفيد بحسن سيره وسҶلوآه 

تعҶز فҶي   استقبال طلبات الترشيح بأوقات الدوام الرسمي، فقد قامҶت اللجنҶة التنفيذيҶة للقҶاء المشҶترك بمحافظҶة       

إن عضҶҶوي اللجنҶҶة األصҶҶلية فҶҶي مديريҶҶة التعزيҶҶة تغيبҶҶًا عҶҶن الحضҶҶور ظهҶҶر اليҶҶوم األخيҶҶر  : بيҶҶان صҶҶحفي لهҶҶا

  ).٤"(الستقبال المرشحين

 خلصت نتائج المسح الميداني وأعمال الرقابة التي نفذها فريق المرصد اليمني لحقوق اإلنسان، إلҶى أن هنҶاك  

 Ҷات       حاالت تعرض فيها الراغبون أو الراغبات فҶان االنتخابҶغوط لجҶات وضҶات، لممارسҶيح لالنتخابҶي الترش

شحين، أو تسببت في سحب ترشҶيحاتهم، فقҶد   أو أجهزة حكومية، أو أطراف أخرى، حالت دون تسجيلهم آمر

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

ماذج مختلفة للحاالت التي تعرفوا عليها، ومن آافҶة المحافظҶات المبحوثҶة، وتشҶير هҶذه      من أجابوا باإليجاب ن

   :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 وإغҶراء،  ممار 

حالت دون ترشيح أعداد آبيرة من الҶراغبين  

فҶҶي الترشҶҶيح لعضҶҶوية المجҶҶالس   والراغبҶҶات 

احتجاز مرشح مستقل بҶأمن مديريҶة المخҶادر بҶإب، بسҶبب تقديمҶه اسҶتقالته مҶن المҶؤتمر           ومن أمثلتها .المحلية

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

وفي اإلجابة على السؤال المتعلق بمعرفة حاالت مҶورس فيهҶا الضҶغط أو الترهيҶب أو العنҶف ضҶد مرشҶحين        

عبҶروا عҶن عҶدم    % ٥٧من المبحوثين بمعرفتهم، مقابل % ٣٦أو مرشحات أو ضد أقاربهم وأنصارهم، أفاد 

ى الحҶاالت قҶد اشҶتملت    وآانҶت ابҶرز األمثلҶة التҶي ذآرهҶا مҶن تعرفҶوا علҶ        عن اإلجابة، % ٧رفتهم، وأمتنع مع

جميع المحافظات المبحوثة، وحددت أعدادًا متفاوتة من حاالت االنسحاب لمرشحين ومرشحات مسҶتقلين فҶي   

  .لغالب، إضافة إلى حزبيين معارضينا

  إدارة عملية االقتراع -٣: ٣

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

حقه في اإلدالء بصوته بحرية ويسر وإرادة حҶرة، دون ضҶغوط، ويتحقҶق ذلҶك مҶن خҶالل تشҶريعات تراعҶي         

هҶҶذا الهҶҶدف، وتلҶҶزم اإلدارة االنتخابيҶҶة باتخҶҶاذ اإلجҶҶراءات الكفيلҶҶة بتحقيقҶҶه، وفҶҶي مقدمҶҶة اإلجҶҶراءات الكفيلҶҶة       

د قانونҶًا، وعҶدم إغҶالق عمليҶة االقتҶراع قبҶل أن       افتتاح وإقفҶال االقتҶراع فҶي الوقҶت المحҶد     : بتحقيق ذلك ما يلي

يتمكن جميع الناخبين المتواجدين في المرآز االنتخابي من اإلدالء بأصҶواتهم، تمكҶين النҶاخبين مҶن الوصҶول      

إلى مكان االقتҶراع بسҶهولة ويسҶر، عҶدم ممارسҶة الضҶغط علҶى الناخҶب أو تخوينҶه، تمكҶين النҶاخبين األميҶين             

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

سҶبتمبر، فҶي ظҶل أجҶواء يمكҶن وصҶفها بأنهҶا آانҶت         ٢٠تمت عملية االقتراع في جميع محافظҶات الҶبالد، يҶوم    

سҶҶليمة ومواتيҶҶه إجمҶҶاًال، وسҶҶاد عمليҶҶة االقتҶҶراع أجҶҶواء تنافسҶҶية شҶҶديدة، وآثيҶҶر مҶҶن المواجهҶҶات السҶҶاخنة بҶҶين     

متنافسة، وبسҶبب الضҶعف الملحҶوظ فҶي قҶدرة المؤسسҶات الحكوميҶة المعنيҶة، واإلدارة االنتخابيҶة          األطراف ال

على أظهار آفاءة وحيادية آҶافيين للسҶيطرة علҶى حҶاالت التҶوتر واالنتهاآҶات المنظمҶة، فقҶد تفاوتҶت درجҶات           

ئر ومناطق معينҶة مҶن   التنظيم والسالسة واألمان والحرية في ممارسة االقتراع، فإلى جانب ما تميزت به دوا

سالسة وانتظҶام نسҶبي لمسҶار عمليҶة التصҶويت، ومҶا ظهҶر مҶن انضҶباط وتقيҶد بالقҶانون عنҶد تنفيҶذ إجҶراءات               

شҶҶҶهدت دوائҶҶر ومنҶҶҶاطق ومراحҶҶل أخҶҶҶرى لالقتҶҶراع أنماطҶҶҶًا شҶҶتى مҶҶҶن النزاعҶҶҶات      .مراحҶҶل معينҶҶҶة لالقتҶҶراع  

مҶҶن مراآҶҶز  % ٥ك فҶҶي حҶҶوالي  حҶҶدث ذلҶҶ (والخروقҶҶات، تسҶҶبب بعضҶҶها فҶҶي منҶҶع إجҶҶراء االقتҶҶراع أو تعليقҶҶه     

أشҶخاص وإصҶابة العشҶرات، آمҶا تعҶرض بسҶببها نҶاخبون ومنҶدوبون          ٥، وبعضها اآلخر في مقتل )االقتراع

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

  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



٣١ 
 

من قҶانون االنتخابҶات العامҶة واالسҶتفتاء اإلجҶراءات التҶي ينبغҶي علҶى اإلدارة االنتخابيҶة          ) ١٠١(تحدد المادة 

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

، ٢٠٠٦سҶبتمبر   ٢٠ه مراقبҶوا المرصҶد اليمنҶي لحقҶوق اإلنسҶان، يҶوم       عرض نتائج المسح الميداني الҶذي نفҶذ  

   .ج مراقبتهم لسير عملية االقتراعوعرض وتحليل نتائ

  

يلزم قانون االنتخابات اللجان الفرعية بافتتاح عمليҶة االقتҶراع فҶي السҶاعة     : فتح صناديق االقتراع -١: ٣: ٣

، وبشكٍل عام تم االلتҶزام بفҶتح بҶاب االقتҶراع عنҶد السҶاعة       الثامنة صباحًا، وإغالقها في الساعة السادسة مساًء

سҶҶبتمبر، فҶҶي جҶҶل المراآҶҶز االنتخابيҶҶة بجميҶҶع الҶҶدوائر االنتخابيҶҶة فҶҶي الجمهوريҶҶة،  ٢٠الثامنҶҶة مҶҶن صҶҶباح يҶҶوم 

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

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

تعليق االقتراع في مراآز بأآملها، وحول سير إجراءات افتتاح االقتراع آانت إجابҶة غالبيҶة   جرى فيها منع و

جراءات ، أما النسҶبة األقҶل مҶنهم    منهم قد أآدت على سالمة اإل% ) ٨١ -% ٧٥مابين ( آبيرة من المراقبين 

 -%١٠( فقد قҶدمت إجابҶات نافيҶة لسҶالمة اإلجҶراءات ، وامتنعҶت نسҶبة تتҶراوح مҶابين          % ) ٤ -%٣مابين ( 

  .عن اإلجابة %) ١٢

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

  

بمحافظҶة عمҶران، تҶم توزيҶع     )  ١٦( بالҶدائرة المحليҶة   ) خ ( ران المرآҶز  بمحافظҶة عمҶ  )  ٢٨٠( في الҶدائرة  

أوراق االقتҶҶҶراع غيҶҶҶر المسҶҶҶتخدمة علҶҶҶى منҶҶҶدوبي المرشҶҶҶحين، لتعبئتهҶҶҶا لصҶҶҶالح مرشҶҶҶحيهم، بموافقҶҶҶة اللجنҶҶҶة  

( االنتخابية، حيث تم توزيع أوراق االقتراع لالنتخابات الرئاسية على مندوبي مرشح المҶؤتمر الشҶعبي العҶام    

، ومرشҶҶح اللقҶҶاء المشҶҶترك فيصҶҶل بҶҶن شҶҶمالن، ووزعҶҶت أوراق االقتҶҶراع لالنتخابҶҶات   )عبҶҶد اهللا صҶҶالح  علҶҶي

المحلية لمجلس المحافظة على مندوب مرشҶح المҶؤتمر الشҶعبي العҶام، ومنҶدوب مرشҶح اللقҶاء المشҶترك، أمҶا          

ومنҶدوب أحҶد   أوراق االقتراع النتخابات مجلس المديرية، فقҶد وزعҶت علҶى منҶدوب مرشҶح الحҶزب الحҶاآم،        

 ٧( رقҶم   ، قامت عضوات اللجنҶة النسҶائية  )ح /  ٨دائرة محلية  ) ( ٢٩٨(المرشحين المستقلين، وفي الدائرة 

عليها نيابة عن الناخبات الالئي لҶم يحضҶرن، ويقҶدر عҶدد      بتقاسم أوراق االقتراع التي لم تستخدم، والتأشير) 

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

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

لم يتم عҶد أوراق االقتҶراع قبҶل بҶدء عمليҶة االقتҶراع فҶي        ، عن الناخبات الالتي لم يحضرن لإلدالء بأصواتهن

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

ندوق أو صҶҶناديق االقتҶҶراع  وإغالقهҶҶا أمҶҶام  تبҶҶدأ عمليҶҶة االقتҶҶراع فҶҶي السҶҶاعة الثامنҶҶة صҶҶباحًا يҶҶوم االقتҶҶراع وذلҶҶك بعҶҶد أن يҶҶتم فҶҶتح صҶҶ    ): ١٠١(مҶҶادة  ١
نҶة إدارة  الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو مندوبيهم للتأآد من خلوها من أي شيء وحصر عدد أوراق االقتراع المسلمة مҶن قبҶل اللجنҶة العليҶا للج    

وتستمر عملية االقتراع حتى السҶاعة السادسҶة مسҶاًء     االنتخاب ، وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم ،
مليҶة االقتҶراع   من نفس اليوم ، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد أن يدلي الناخب األخير برأيه ، وتستمر ع

  .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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بمديريҶҶҶة الحҶҶҶالي )  ١٥( بمحافظҶҶҶة حجҶҶҶة أيضҶҶًا، وفҶҶҶي المرآҶҶҶز  )  ٢٥٨( بالҶҶҶدائرة )  ١٠( حجҶҶة، والمرآҶҶҶز  

  .بمحافظة الحديدة، آانت بعض أوراق االقتراع غير مختومة

  
  

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

علҶҶى عҶҶاملين، األول جغرافҶҶي، والثҶҶاني اجتمҶҶاعي     االقتҶҶراعتتوقҶҶف إمكانيҶҶة وصҶҶول النҶҶاخبين إلҶҶى مراآҶҶز     

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

المرصҶҶد أن بعҶҶض النҶҶاخبين لҶҶم يتمكنҶҶوا مҶҶن الوصҶҶول إلҶҶى بعҶҶض مراآҶҶز االقتҶҶراع بسҶҶبب بعҶҶدها،          مراقبҶҶو

ووعورة الطرق المؤدية إليها، بل ان ذلك شكل واحҶدة مҶن   

أهم الصعوبات التي واجهها المراقبون أنفسهم، أمҶا العامҶل   

االجتماعي والمؤسسي فيتمثل في إعاقҶة بعҶض المشҶارآين    

بات والقادة المحليين وصҶول النҶاخبين إلҶى    في إدارة االنتخا

يسҶتند   ةمقرات االقتراع، ألسباب تتعلق بانتماءاتهم السياسي

التصҶҶҶويت فҶҶҶي المنҶҶҶاطق الريفيҶҶҶة والقبليҶҶҶة، علҶҶҶى عالقҶҶҶات   

   ҶҶذلك فҶҶية، لҶҶة الشخصҶҶواالة والتبعيҶҶات المҶҶة وعالقҶҶإن القراب

ن يتنبҶҶҶҶأون القҶҶҶҶادة الرسҶҶҶҶميون وغيҶҶҶҶر الرسҶҶҶҶميين المحليҶҶҶҶي   

النҶҶҶҶاخبين، وفقҶҶҶҶًا لهҶҶҶҶذين المعيҶҶҶҶارين،  باتجاهҶҶҶҶات تصҶҶҶҶويت

وبالتҶҶҶالي يتعامҶҶҶل بعضҶҶҶهم مҶҶҶع النҶҶҶاخبين وفقҶҶҶًا لҶҶҶذلك، ففҶҶҶي   

بمحافظҶҶҶҶة )  ٢٩٢( بالҶҶҶҶدائرة رقҶҶҶҶم )  ١٠( المرآҶҶҶҶز رقҶҶҶҶم 

عمҶҶران، اشҶҶتكت بعҶҶض الناخبҶҶات مҶҶن أن أحҶҶد العسҶҶكريين    

 ҶҶض النҶҶاآم بعҶҶزب الحҶҶي الحҶҶاء فҶҶكريون وأعضҶҶاق عسҶҶذلك أعҶҶراع، وآҶҶر االقتҶҶى مقҶҶولهن إلҶҶاق وصҶҶاخبين أع

بمحافظҶة عمҶران، وفҶي    )  ٢٨٨( بالҶدائرة رقҶم   )  ١( الذآور من الوصول إلى مقر االقتراع في المرآز رقم 

بمحافظة عمران، أعاقت اللجنة األمنية الناخبين الذين تعتقد انهҶم سيصҶوتون   )  ٢٨٠( مديرية ذيبين بالدائرة 

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

لم يقتصر ذلك على إعاقة مناصҶري الحҶزب الحҶاآم لوصҶول النҶاخبين المҶوالين ألحҶزاب المعارضҶة، بҶل أن          

أنصار أحزاب المعارضة في بعض الحاالت أعҶاقوا وصҶول المҶوالين للحҶزب الحҶاآم إلҶى مراآҶز االقتҶراع،         

 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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أن  أحҶد المҶراقبين  حيҶث الحҶظ   بمحافظҶة تعҶز،   )  ٣٧( بالҶدائرة  )  ٥( حدث ذلك على األقل فҶي المرآҶز رقҶم    

أنصار مرشح اللقاء المشترك، أثاروا الفوضى وإطالق النار فҶي المرآҶز، وحҶاولوا إعاقҶة النҶاخبين المҶوالين       

  للحزب الحاآم من الوصول إلى مقر االقتراع، 

أن بعҶҶض  إالعلҶҶى الҶҶرغم مҶҶن اسҶҶتمرار االقتҶҶراع فҶҶي بعҶҶض مراآҶҶز االقتҶҶراع حتҶҶى السҶҶاعة الثامنҶҶة مسҶҶاًء،       

نҶҶاخبين لҶҶم يتمكنҶҶوا مҶҶن اإلدالء بأصҶҶواتهم، يرجҶҶع ذلҶҶك إلҶҶى بҶҶطء أداء اللجҶҶان االنتخابيҶҶة، والفوضҶҶى وسҶҶوء   ال

في مرآҶزين انتخҶابيين    سبيل المثالالتنظيم سواء من قبل اللجان االنتخابية أو اللجان األمنية، حدث ذلك على 

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

مҶن قҶانون االنتخابҶات يجҶب أن يҶتم تصҶويت       ) ١٠٠(مҶن المҶادة   ) ب(وفقًا للفقҶرة  : سرية االقتراع  -٤: ٣: ٣

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

ثنҶҶاء تҶҶدريب اللجҶҶان األصҶҶلية والفرعيҶҶة، علҶҶى ضҶҶرورة التҶҶزام    االقتҶҶراع لجميҶҶع مقҶҶار االقتҶҶراع، وأن تؤآҶҶد أ  

أعضائها، وإلزامهم الناخبين بسҶرية االقتҶراع، وأن يҶتم التأشҶير علҶى ورقҶة االقتҶراع خلҶف الكبҶائن السҶاترة،           

واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد من يعلن اسم المرشح أو الحزب الذي يصҶوت لҶه؛ وقҶد وفҶرت اللجنҶة العليҶا       

 Ҷرية             الكبائن لكҶول سҶرات حҶان، فقҶدريب اللجҶا لتҶي نظمتهҶة التҶدورة التدريبيҶمنت الҶراع، وضҶرات االقتҶل مق

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

االقتراع في مراآҶز االقتҶراع   وقد الحظ مراقبو المرصد اليمني لحقوق اإلنسان، أن االلتزام بسرية . االقتراع

في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، آان آبيرًا، وعلى العكس من ذلҶك، فҶإن بعҶض المراآҶز االنتخابيҶة      

في المناطق الريفية، تم التصويت فيها بشكل علني، ولم تتخذ اللجان الفرعية التҶي تҶدير االنتخابҶات فيهҶا، أي     

التصويت بشكٍل علني، من هذه المراآز على سبيل المثال مرآҶز جبҶل   إجراءات بحق الناخبين الذين مارسوا 

، حيث تواجد فҶي آبينҶة االقتҶراع أحҶد أفҶراد اللجنҶة األمنيҶة، وفҶي         )٢٨٧الدائرة (عيال يزيد بمحافظة عمران 

ث بمدرسҶҶة الفҶҶاروق باألشҶҶمور محافظҶҶة عمҶҶران، تواجҶҶد أعضҶҶاء اللجҶҶان األمنيҶҶة داخҶҶل مقҶҶر     /  ١٤المرآҶҶز 

) بمدرسҶة الوحҶدة   ( تҶم التصҶويت بشҶكٍل علنҶي، وآҶذلك تҶم التصҶويت العلنҶي فҶي اللجنҶة النسҶائية            االقتراع، و

) بمدرسҶة الوحҶدة    ٥/ هҶـ ( المرآҶز  )  ١١٠( بمحافظҶة إب،  وفҶي الҶدائرة     ٩٠بالҶدائرة  )  ٢٢( بالمرآز رقم 

  .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
  

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

ين أو منҶدوبيهم دون أن يكҶون ألي مҶنهم حҶق االطҶالع علҶى محتواهҶا ، ويجҶوز         يضعها فҶي صҶندوق االقتҶراع أمҶام رئҶيس اللجنҶة وأعضҶائها والمرشҶح        
  .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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أخذ على اللجنة العليا لالنتخابات عدم اعتراضها أو مبادرتهҶا للمطالبҶة بҶإجراءات إداريҶة أو قضҶائية، إللҶزام       

هҶا  الجهات الحكومية المعنية بالتقيد بالتشريعات المحرمة الستغالل الوظيفҶة العامҶة، أو مҶوارد الدولҶة وإعالم    

لصҶالح حمҶҶالت مرشҶҶحي الحҶزب الحҶҶاآم، وهҶҶي الظҶҶاهرة التҶي تكҶҶرر اسҶҶتغاللها بشҶكل واضҶҶح لصҶҶالح حملҶҶة     

 .مرشح المؤتمر للرئاسة

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

قبال بمحافظҶҶة الضҶҶالع قامҶҶت منҶҶدوبات المҶҶؤتمر الشҶҶعبي العҶҶام باسҶҶت  ) ح /  ٨( المرآҶҶز )  ٢٩٨( فҶҶي الҶҶدائرة 

آانҶت  )  ١١٠( بالҶدائرة   ٥/ الناخبات واالختيار نيابة عنهن، خالفًا لرغبتهن، وفي محافظة إب،  المرآز هҶـ  

قامت لجنة الصҶندوق النسҶائية فҶي    )  ٢٢( المرآز )  ٩٠( اللجنة االنتخابية هي التي تقوم بذلك، وفي الدائرة 

الناخبҶҶات األميҶҶات والمعاقҶҶات، وأحيانҶҶًا آҶҶان يҶҶتم  بҶҶن منصҶҶور أحيانҶҶًا بالتأشҶҶير علҶҶى ورقҶҶة االقتҶҶراع نيابҶҶة عҶҶن

      .فرض نساء معينات لمساعدتهن دون رغبتهن

  : حرية التصويت:٦:٣:٣

آانوا يتواجدون في المراآҶز االنتخابيҶة،   ) شيوخ القبائل ( الحظ عدد من مراقبي المرصد أن القادة التقليديين 

وأنهҶҶم مارسҶҶوا  الضҶҶغط علҶҶى المҶҶواطنين، بهҶҶدف التصҶҶويت لصҶҶالح مرشҶҶح الحҶҶزب الحҶҶاآم فҶҶي االنتخابҶҶات     

فҶҶي االنتخابҶҶات المحليҶҶة، تعҶҶرض نҶҶاخبون ومنҶҶدوبون وأعضҶҶاء لجҶҶان انتخابيҶҶة      الرئاسҶҶية ولصҶҶالح مرشҶҶحيه 

وناشҶҶطون ومراقبҶҶون إمҶҶا للتهديҶҶد أو الطҶҶرد أو االعتقҶҶال التعسҶҶفي، أو غيرهҶҶا مҶҶن أشҶҶكال العنҶҶف واسҶҶتالب        

فضҶًال عҶن ذلҶك فҶإن انتشҶار ظҶاهرة       . الحقوق التҶي أضҶعفت مسҶتوى حمايҶة االقتҶراع مҶن التالعҶب والتزويҶر        

ح يҶҶوم االقتҶҶراع ومҶҶا ترتҶҶب عليهҶҶا مҶҶن حҶҶدوث أعمҶҶال عنҶҶف، أثҶҶرت سҶҶلبًا علҶҶى مسҶҶتوى إحسҶҶاس   حمҶҶل السҶҶال

 ٥النҶҶاخبين بҶҶاألمن والطمأنينҶҶة، بҶҶل أن  بعضҶҶها أدت إلҶҶى إصҶҶابات وإزهҶҶاق أرواح بعҶҶض النҶҶاخبين، فقҶҶد قتҶҶل  

 ٧(  حرم بعض الناخبين من حق االقتراع، آما حدث في اللجنة الثانيҶة بҶالمرآز  . أشخاص وأصيب العشرات

بمحافظҶҶة إب )  ١٠٤( بالҶҶدائرة ) ز / 

بسҶҶҶҶҶҶبب عراقيҶҶҶҶҶҶل أحҶҶҶҶҶҶدثتها اللجنҶҶҶҶҶҶة   

     . االنتخابية

  : ـ توفير األمن:٧:٣:٣

يفҶҶҶҶرض قҶҶҶҶانون االنتخابҶҶҶҶات العامҶҶҶҶة    

واالستفتاء، علҶى اللجҶان األمنيҶة التҶي     

تشҶҶҶҶҶҶارك فҶҶҶҶҶҶي حفҶҶҶҶҶҶظ األمҶҶҶҶҶҶن أثنҶҶҶҶҶҶاء 

االنتخابҶҶҶҶҶҶҶات، أن تمҶҶҶҶҶҶҶارس مهامهҶҶҶҶҶҶҶا 

بحياديҶҶҶҶҶҶҶة ودون انحيҶҶҶҶҶҶҶاز ألي مҶҶҶҶҶҶҶن   

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

فلم يتدخلوا لمنع االشتباآات التي حدثت بين أنصار المرشحين لالنتخابҶات الرئاسҶية فҶي بعҶض الҶدوائر، ولҶم       

ارية أحيانҶًا، ولҶم يمنعҶوا فҶي     يلقوا القبض على بعض مثيري الشغب، أو حتى األشخاص الذين أطلقوا أعيرة ن

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

 مبكҶҶرًا حضҶҶورًا تعҶҶز بمحافظҶҶة)  36(  الҶҶدائرة فҶҶي اليمنҶҶي المرصҶҶد مراقҶҶب شҶҶاهد

 اللقاء وتجمع العام، الشعبي لمؤتمرا لمرشحي المناصرين المسلحين من لمجموعات

 االنتخҶҶابي المرآҶҶز إلҶҶى يحضҶҶرون آҶҶانوا النҶҶاخبين معظҶҶم أن عҶҶن فضҶҶًال المشҶҶترك،

 االقتҶراع  مقҶر  إلҶى  الҶدخول  فҶي  دوره يҶأتي  عنҶدما  مҶنهم  واحٍد وآل أسلحتهم، حاملين

 لҶدى  أو علҶيهم  الҶدور  يحҶن  لҶم  الذين الناخبين أحد لدى سالحه يترك بصوته، لإلدالء

 أحҶҶد قҶҶام االقتҶҶراع، بҶҶدء مҶҶن سҶҶاعة وبعҶҶد بأصҶҶواتهم، اإلدالء مҶҶن انتهҶҶوا الҶҶذين أحҶҶد

 أوراق وتمزيҶҶق االنتخابيҶҶة، اللجنҶҶة علҶҶى باالعتҶҶداء المحليҶҶة لالنتخابҶҶات المرشҶҶحين

 وبҶدأ  النҶاخبين،  بҶين  فزعҶاً  أحدث الذي األمر نار، إطالق ذلك إثر حدث ثم االقتراع،

  . أسلحتهم حاملين قتراعاال قاعة إلى بالدخول ذلك بعد الناخبون
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بعҶҶض الҶҶدوائر القҶҶادة التقليҶҶديين مҶҶن شҶҶيوخ القبائҶҶل واألعيҶҶان مҶҶن الҶҶدخول إلҶҶى اللجҶҶان والخҶҶروج منهҶҶا حسҶҶب   

  .رغباتهم وأآثر من مرة

لҶҶوحظ تҶҶدني مسҶҶتوى التنسҶҶيق بҶҶين اللجҶҶان االنتخابيҶҶة واللجҶҶان األمنيҶҶة، وأن اللجҶҶان األمنيҶҶة تتصҶҶرف          آمҶҶا 

االنتخابية، وال تقبل األوامҶر الصҶادرة منهҶا، بҶل أن بعҶض أفҶراد اللجҶان األمنيҶة أحيانҶًا          باستقاللية عن اللجان 

  .آانوا يتصرفون مع أعضاء اللجان االنتخابية بتعالي

اتخҶҶҶذ تقصҶҶҶير بعҶҶҶض أفҶҶҶراد اللجҶҶҶان األمنيҶҶҶة فҶҶҶي أداء       

  :مهامهم، مظهرين رئيسيين

التزام موقف سلبي وعدم القيام بما يوجبҶه علҶيهم   : األول

نون من أعمال لحفظ األمن والنظام، ففي مرآز جبل القا

لҶҶم يمنҶҶع أحҶҶد أعضҶҶاء اللجنҶҶة   جبҶҶاري بمحافظҶҶة الضҶҶالع 

األمنيҶҶҶة بعҶҶҶض النافҶҶҶذين مҶҶҶن توزيҶҶҶع أحҶҶҶد المرشҶҶҶحين      

، وفҶي  لالنتخابات الرئاسية خارج مقر اللجنة االنتخابية 

وأفҶراد آخҶرين مҶن دخҶول مقҶر      بمديريҶة عمҶران، لҶم يҶتم منҶع منҶدوب األمҶن السياسҶي         ) ط/٩(الدائرة المحلية 

فيتمثҶҶل فҶҶي ممارسҶҶة أفعҶҶال تشҶҶكل تҶҶدخًال فҶҶي سҶҶير العمليҶҶة     : اللجنҶҶة أثنҶҶاء عمليҶҶة الفҶҶرز، أمҶҶا المظهҶҶر الثҶҶاني   

) منطقҶة قҶرض  (بمديريҶة الضҶالع   ) ٢٩٧(االنتخابية، وتحيزًا ألحد أطҶراف المنافسҶة االنتخابيҶة، ففҶي الҶدائرة      

الدعايҶة لصҶالح مرشҶح المҶؤتمر الشҶعبي      ) س اللجنҶة األمنيҶة  بحضҶور رئҶي  (مارس بعض أفҶراد اللجنҶة األمنيҶة   

بمحافظҶҶة عمҶҶران، فҶҶي المرآҶҶز االنتخҶҶابي بمدرسҶҶة عҶҶرام، قامҶҶت اللجنҶҶة    ) ١٤(العҶҶام، وفҶҶي الҶҶدائرة المحليҶҶة  

شҶهدت دوائҶر ومنҶاطق ومراحҶل     ). ١(األمنية بطرد مندوبي مرشحي أحزاب المعارضة أثناء عملية االقتراع

شҶتى مҶن النزاعҶات والخروقҶات، تسҶبب بعضҶها فҶي منҶع إجҶراء االقتҶراع أو تعليقҶҶه            أخҶرى لالقتҶراع أنماطҶاً   

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

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

للجҶҶان االنتخابيҶة فҶي غالبҶة المراآҶز االنتخابيҶة أن تҶҶؤمن      أو إغҶالق مؤقҶت لعمليҶة االقتҶراع، وقҶد اسҶتطاعت ا      

 ٥( المرآҶز رقҶم   : ذلك، إال ان بعض المراآز شهدت بعض التجاوزات واالختالالت، منها على سبيل المثҶال 

مرشҶحي المعارضҶة بҶالخروج مҶن قاعҶة       ومنҶدوبو بمحافظة تعز، حيث قام أعضاء اللجҶان  )  ٣٧( بالدائرة ) 

/  ٤( هم سجل الناخبين واألختام، تحت حماية مسلحين من خҶارج اللجنҶة، وفҶي المرآҶز     االقتراع، حاملين مع

بҶҶنفس الҶҶدائرة، قҶҶام مرشҶҶح المҶҶؤتمر الشҶҶعبي العҶҶام، بҶҶإطالق النҶҶار، وأصҶҶاب أحҶҶد أفҶҶراد اللجنҶҶة األمنيҶҶة،        ) د 

جنҶة وتعبئҶة   واستولى على سجل الناخبين وأوراق االقتراع، ثم قام بمساعدة عدد من أنصҶاره بҶإغالق مقҶر الل   

   .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(
أن يحمҶل  االقتراع والفرز ويكون ذلك آتابيًا ، وال يجوز أن يحضر في لجنة االنتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشҶحين أو منҶدوبيهم، وال يجҶوز    

 ".، 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(

ابيًا ، وال يجوز أن يحضر في لجنة االنتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشҶحين أو منҶدوبيهم، وال يجҶوز أن يحمҶل     االقتراع والفرز ويكون ذلك آت
 ".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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شكل رقم ( ) تقييم المبحوثين لمستوى الشعور باألمن أثناء 
االقتراع .
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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

غالق بҶاب االقتҶراع فҶي السҶاعة السادسҶة      بمحافظة عمران، تم إ)  ٢٨٨( بالدائرة رقم )  ١( في المرآز رقم 

مسҶاًء، ثҶҶم سҶҶمح بعҶد ذلҶҶك بالتمديҶҶد للسҶҶماح للجҶان األمنيҶҶة واللجҶҶان االنتخابيҶة بالتصҶҶويت، وفҶҶي محافظҶҶة إب،     

فҶҶي مجمҶҶع الموشҶҶكي بالنجҶҶد األحمҶҶر، أغلقҶҶت اللجنҶҶة    ) د ( مرآҶҶز )  ١٧( الҶҶدائرة المحليҶҶة )  ١٠٥( الҶҶدائرة 

ة السابعة مساًء، وذلك رغم وجود ناخبҶات لҶم يҶتمكن مҶن اإلدالء بأصҶواتهن،      النسائية باب االقتراع في الساع

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

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

علҶҶى العكҶҶس مҶҶن ذلҶҶك فقҶҶد تҶҶم تҶҶأخير إغҶҶالق بҶҶاب االقتҶҶراع فҶҶي بعҶҶض المراآҶҶز االنتخابيҶҶة إلҶҶى وقҶҶت يتجҶҶاوز  

بمحافظҶة حجҶة، حيҶث لҶم     )  ٢٥١( بالدائرة ) د /  ٩( الساعة الثامنة مساًء، حدث ذلك على األقل في المرآز 

ن دقيقة عن الوقت المحدد قانونҶًا، وفҶي   يتم غلق باب االقتراع إال الساعة الثامنة وأربعون دقيقة، بزيادة أربعي

السҶاعة الثامنҶة والنصҶف    )  ١٦٢( ( بالدائرة )  ١٦( محافظة الحديدة، تم غلق باب االقتراع في المرآز رقم 

السҶاعة  )  ١٦١( بالҶدائرة  ) ا ( تقريبًا، بزيادة ثالثين دقيقة عن الموعد المقرر إلغالقҶه، وتҶم إغҶالق المرآҶز     

ҶҶبعه وأربعҶҶة وسҶҶت الثامنҶҶن الوقҶҶة عҶҶين دقيقҶҶبعة وأربعҶҶادة سҶҶة، بزيҶҶًا، و ين دقيقҶҶدد قانونҶҶز المحҶҶي المرآҶҶد ( ف (

بمحافظة إب تم قفل الصناديق قبل الوقت المحҶدد قانونҶًا إلقفالهҶا، وذلҶك علҶى الҶرغم مҶن         ١٧بالدائرة المحلية 

)  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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بسبب الخالفات والفوضى، لم يتم التوقيع على محاضر إغالق عملية االقتҶراع فҶي بعҶض اللجҶان االنتخابيҶة       

ن بمحافظҶҶة ذمҶҶار، وعلҶҶى الҶҶرغم مҶҶن ذلҶҶك فҶҶإن تقيҶҶيم فريҶҶق الرقابҶҶة لمҶҶدي التقيҶҶد         النسҶҶائية فҶҶي مديريҶҶة ثوبҶҶا  

بҶҶاإلجراءات القانونيҶҶة لغلҶҶق الصҶҶناديق ونقلهҶҶا، وتسҶҶجيل محضҶҶر اإلغҶҶالق، وعҶҶد األوراق وتواجҶҶد وتوقيҶҶع        

حҶت  تراو(المخولين قانونًا بالحضور، فقد أظهرت تقييمًا إيجابيҶًا لمҶا جҶرى، أبدتҶه نسҶبة عاليҶة مҶن المҶراقبين         

عҶҶن آراء تنفҶҶي التقيҶҶد بالضҶҶوابط ) فقҶҶط% ٦-% ٣مҶҶابين (، بينمҶҶا عبҶҶرت نسҶҶبة محҶҶدودة %)٨٥ -% ٧٥بҶҶين 

  %.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

أن النҶҶاخبين تحرآҶҶوا ووصҶҶلوا بأمҶҶان وحريҶҶة إلҶҶى مكҶҶان االقتҶҶراع، دون منҶҶع أو      % ٨٠أعتبҶҶر  •
 %. ٥، وأمتنع عن اإلجابة %١٥بينما نفى ذلك . تضييق متعمد

إلعاقҶات أو منҶع مҶن دخҶول مراآҶز االقتҶراع أو       ) باعتبارهم مراقبين(أنهم تعرضوا % ٦٨نفى  •
 .عن اإلجابة% ٩أنهم تعرضوا لذلك، بينما أمتنع % ٢٣وأآد اللجان الفرعية، 

أن الكشوفات بأسماء النҶاخبين آانҶت معلقҶة فҶي أمҶاآن مالئمҶة وبҶارزة خҶارج غرفҶة          % ٧٣أآد  •
 .عن اإلجابة% ٥، وأمتنع %٢٢االقتراع، ونفى ذلك 

خҶل  أعضاء في اللجان األمنية وعسكريين بزي رسمي يمارسون دعاية انتخابيҶة دا % ٢٣شاهد  •
 .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

، لقҶوى األمҶن أو الجҶيش بҶزيهم الرسҶمي، يتواجҶد فҶي        )عشҶرة يفوق عҶدده ال (تجمعًا % ٢٢شاهد  •
 .عن اإلجابة% ١٣المشاهدة، وأمتنع % ٦٥بينما نفى . محيط المرآز االنتخابي أو داخله

أميين أو أميات أو معҶاقين احتҶاجوا لمҶن يسҶاعدهم فҶي التصҶويت، ونفҶى المشҶاهدة         % ٧٣شاهد  •
  %.١٠، وامتنع عن اإلجابة %١٧

ن الفرعيҶҶة آانҶҶت تتحقҶҶق مҶҶن هويҶҶة النҶҶاخبين وتقҶҶارن جيҶҶدًا بҶҶين صҶҶورهم  أن اللجҶҶا% ٧٦اعتبҶҶر  •
، وامتنҶҶع %١٣والصҶҶور فҶҶي السҶҶجل، وتؤشҶҶر أمҶҶام أسҶҶمائهم فҶҶي السҶҶجل، بينمҶҶا نفҶҶى ذلҶҶك   

 .عن اإلجابة% ١١
اللجҶҶان الفرعيҶҶة تفحҶҶص باسҶҶتمرار إبهҶҶام النҶҶاخبين قبҶҶل تصҶҶويتهم، للتحقҶҶق مҶҶن عҶҶد % ٦٧شҶҶاهد  •

 %.١١، وامتنع عن اإلجابة %٢٢المشاهدة  وجود حبر فيها، بينما لم يؤآد
، %٩أن إبهҶҶام جميҶҶع النҶҶاخبين آانҶҶت تغمҶҶس فҶҶي الحبҶҶر بعҶҶد اقتҶҶراعهم، ونفҶҶى ذلҶҶك     % ٧٩أآҶҶد  •

 .عن اإلجابة% ١٢وامتنع 
علҶى ذلҶك،   % ٣٠أن الناخبين جميعҶًا اسҶتطاعوا االقتҶراع بسҶرية تامҶة، ولҶم يوافҶق        % ٥٧رأى  •

 .عن اإلجابة% ١٣وامتنع 
عامҶًا، تمكنҶوا مҶن التصҶويت فҶي المرآҶز االنتخҶابي،         ١٨تقل أعمارهم عҶن   أطفاًال% ٣٩شاهد  •

 .عن اإلجابة% ١١، وامتنع %٥٠ونفى المشاهدة 
تدخل شخص أو أآثر من غير المسموح لهم، فҶي إجҶراءات االقتҶراع، ونفҶى التҶدخل      % ٣١أآد  •

 . عن اإلجابة% ١٤، وامتنع %٥٥
أو االنتخابيҶҶة أو غيҶҶرهم للتҶҶأثير علҶҶى آراء   تҶҶدخل أحҶҶد مҶҶن أعضҶҶاء اللجنҶҶة األمنيҶҶة     % ٢٤أآҶҶد  •

بينمҶا نفҶى   . الناخبين في اختيار المرشحين أو قيامه بالتأشير في ورقة االقتراع نيابҶة عҶنهم  
 .عن اإلجابة% ١٤ذلك، وامتنع % ٦٢

  
  

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

عن الناخبين، وفي بعض حاالت جرى توافق بҶين أعضҶاء اللجҶان ومنҶدوبي المرشҶحين علҶى تقاسҶم بطاقҶات         

بالتساوي، وقيҶام آҶل مҶنهم باسҶتخدامها للتصҶويت لصҶالح مرشҶح حزبҶه، مҶارس أشҶخاص           ) المتبقية(الغائبين 
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لتصҶويت العلنҶي، أو ُأآҶره    محددون االقتراع نيابҶة عҶن النسҶاء أو األميҶين أو المعҶاقين، رغمҶًا عҶنهم، سҶمح با        

البعض على التصويت المكشوف أمام المتواجدين، أو تعمد بعҶض أعضҶاء لجҶان أمنيҶة الوقҶوف قҶرب آابينҶة        

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

 Ҷة    بشكٍل عام يمكن القول أن اللجنة العليا لالنتخابات، وفҶة االنتخابيҶات العمليҶة متطلبҶتثناء  رت آافҶاالت   باسҶح

بمحافظة ذمار عҶدم آفايҶة   ) ١٩٥(بالدائرة ) ٢٤(في المرآز قصور متفرقة أورد مراقبوا المرصد أمثلة منها 

بمحافظҶة ذمҶار،   ) ٢٠١(بالҶدائرة  ) ١٧/ ب (فҶي المرآҶز   والحظ مراقب المرصҶد  الحبر المتوفر لدى اللجنة، 

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

بمحافظҶҶة عمҶҶران، )  ٢٩٠( لҶҶوحظ وجҶҶود صҶҶور لمرشҶҶح الحҶҶزب الحҶҶاآم لالنتخابҶҶات الرئاسҶҶية فҶҶي الҶҶدائرة  و

عمҶران،   بمحافظҶة  ٦بالҶدائرة المحليҶة   ) و(النتخابات المحليҶة فҶي المرآҶز    وصورًا لمرشحي الحزب الحاآم ل

بمديرية السياني بمحافظҶة إب، وجҶود صҶور    ) 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

ممارسҶات غيҶر القانونيҶة، ومҶن الغمҶوض واالرتبҶاك الҶذي جعҶل         تخلل سҶير هҶذه المرحلҶة قҶدر ملحҶوظ مҶن ال      

آانت اللجنة العليا لالنتخابҶات هҶي أول الجهҶات الضҶالعة فҶي مثҶل       .الشكوك تحوم حول دقة ومصداقية النتائج

بعҶҶد بضҶҶعة سҶҶاعات فقҶҶط علҶҶى إغҶҶالق صҶҶناديق  (هҶҶذه الممارسҶҶات، حҶҶين سҶҶارعت، ودونمҶҶا مبҶҶرر، لإلعҶҶالن  

ة النتخابات الرئاسة، وهي ال تمتلك حدًا أدنҶى مҶن البيانҶات الموثقҶة، ثҶم حҶين أعلنҶت        عن نتائج أولي) االقتراع

الحقًا نتائج دون االستناد على محاضر أصلية للجان االنتخابية، واضطرارها مرارًا لتراجع عҶن أرقҶام سҶبق    

حليҶҶة وعҶҶدد  وان تبنتهҶҶا رسҶҶميًا، وحجبهҶҶا للبيانҶҶات الموضҶҶحة إلجمҶҶالي عҶҶدد المصҶҶوتين فҶҶي االنتخابҶҶات الم        

  .األصوات الباطلة

وتحت مبررات مختلفة، حصҶلت الكثيҶر مҶن التجҶاوزات والمخالفҶات للضҶوابط القانونيҶة إلنجҶاز عمليҶة فҶرز           

وقҶҶد أآҶҶد الكثيҶҶر مҶҶن المҶҶراقبين، المحليҶҶين . األصҶوات وإعҶҶالن النتҶҶائج النهائيҶҶة النتخابҶҶات الرئاسҶҶة والمحليҶҶات 

ت متنوعҶة للجҶان فҶرز الصҶناديق، واللجҶان األعلҶى منهҶا، آعҶدم         والدوليين، اطالعهم على انتهاآات وتجاوزا

استكمال آافة التوقيعات الضرورية لمحاضر الفرز، وعدم تسليم آشوفات موقعة بالنتائج النهائية للمرشҶحين  

أو لمندوبيهم، والسماح لنافذين وأمنيين وجهات غير مخولة بحضҶور إجҶراءات الفҶرز، وبالتҶدخل فҶي أعمҶال       

يҶҶل أو إيقҶҶاف الفҶҶرز لفتҶҶرات طويلҶҶة دون مبҶҶرر، ومواصҶҶلته بغيҶҶاب أطҶҶراف مҶҶن المҶҶراقبين أو        الفҶҶرز، وتأج

المنҶҶدوبين أو بطҶҶردهم أحيانҶҶًا، آمҶҶا رصҶҶدت أيضҶҶًا حҶҶاالت محҶҶدودة لتحطҶҶيم الصҶҶناديق أو االسҶҶتيالء عليهҶҶا        

بيانҶات نتҶائج   وإعالن نتائج مزيفة، ومن المخالفات التي جرى رصدها أيضًا، تسҶلم اللجҶان اإلشҶرافية والعليҶا     

  .االنتخابات عبر الفاآس أو التلفون واالعتماد عليها لإلعالن النهائي عن النتائج

  : نقل الصناديق وتهيئة قاعات الفرز -١:٤:٣
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، تقييمҶҶًا ايجابيҶҶًا لمسҶҶتوى التقيҶҶد    %٦٧ -% ٦١سҶҶجلت أعҶҶداد آثيҶҶرة مҶҶن المҶҶراقبين، تراوحҶҶت نسҶҶبهم بҶҶين        

راقبҶҶة الصҶҶناديق، والتعامҶҶل مҶҶع أوراق االقتҶҶراع قبҶҶل وأثنҶҶاء وبعҶҶد   بҶҶإجراءات تهيئҶҶة قاعҶҶات الفҶҶرز، وفҶҶتح وم 

% ١١ -% ٤وسجلت تقييمًا سلبيًا لمستوى التقيد بتلك اإلجراءات، أعҶداد قليلҶة، تراوحҶت نسҶبهم بҶين      .فرزها

  %.٣١ -%٢٢لكن الممتنعين عن اإلجابة آانت نسبهم مرتفعة، حيث بلغت ما بين . فقط

اص غيҶҶر مخҶҶولين قانونيҶҶًا بالҶҶدخول أو ممارسҶҶة الفҶҶرز أو مراقبتҶҶه، أجҶҶاب حҶҶول خلҶҶو قاعҶҶات الفҶҶرز مҶҶن أشҶҶخ

من المҶراقبين تواجҶد أشҶخاص فҶي قاعҶات الفҶرز، غيҶر مخҶول لهҶم بالҶدخول،           % ١٦بنعم، بينما شاهد % ٦١

مҶҶن % ٥٤أمҶا حҶاالت تواجҶد أشҶخاص مسҶلحين فҶي قاعҶات الفҶرز فلҶم يشҶاهدها           . عҶن اإلجابҶة  % ٢٣وامتنҶع  

  .عن اإلجابة% ٢٨منهم، وامتنع % ١٨ المراقبين، وشاهدها

هل ظهرت خالفات آثيҶرة بҶين المعنيҶين بҶالفرز، حҶول إشҶارات التصҶويت        : وتوزعت اإلجابات على السؤال

  :المشتبه بصحتها في األوراق، وأحقية المرشحين بها، آالتالي

  .لم يجيبوا% ٢٥ال، % ٣٨نعم، % ٣٧

 ҶҶع آافҶҶة بتوقيҶҶئلة المتعلقҶҶى األسҶҶات علҶҶا اإلجابҶҶائج  أمҶҶر بالنتҶҶليم محاضҶҶرز، وتسҶҶر الفҶҶى محاضҶҶولين علҶҶة المخ

 -%٤٩موقعة ومختومة لمندوبي المرشحين للرئاسة والمجالس المحلية، فكانت باإليجاب لنسب تتҶراوح بҶين   

أن التوقيعات المكتملҶة، والتسҶليم للمحاضҶر    % ١٤ -%١٠من المراقبين، واعتبرت نسب تتراوح بين % ٦٣

  %.٣٨ -%٢٧ن اإلجابة مراقبون تتراوح نسبهم بين في حين أمتنع ع.  لم يتم

وعند اإلجابة على السؤال الختامي ألتقييمي لعمليҶة الفҶرز إجمҶاًال وهҶل تمҶت بحياديҶة ونزاهҶة آҶافيين، أجҶاب          

  .عن تقديم اإلجابات% ٣٢، وامتنع %١١، وبال %٥٧بنعم 

تҶرك صҶناديق االقتҶراع     :روقҶات  سҶجله مراقبҶوا المرصҶد مҶن خ     مҶا  فمҶن أمثلҶة  أما إجراءات نقҶل الصҶناديق،   

بمحافظҶة إب، فҶي عهҶدة اللجنҶة األمنيҶة لمҶدة ثالثҶة أيҶام بسҶبب          )  ١٠٤( بالدائرة ) ز /  ٧( الخاصة بالمرآز 

الخالفات التي نشبت بين أنصار المرشحين، عدم السماح لمندوبي المرشحين بمرافقҶة اللجҶان األمنيҶة ولجҶان     

  .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

بالҶدائرة  )  ٢٥( ايقاف الفرز لمدة طويلة فҶي المرآҶز رقҶم    :وردها مرقبوا المرصد من أمثلة الخروقات التي أ

بمحافظҶҶة إب، تҶҶم إيقҶҶاف فҶҶرز األصҶҶوات  )  ١٠٤( بالҶҶدائرة ) ز /  ٧( بمحافظҶҶة إب، وفҶҶي المرآҶҶز )  ١٠٥( 

ة المحليҶҶة والҶҶدائر) ٢٩٧(بالҶҶدائرة االنتخابيҶҶة العامҶҶة ) ن(لالنتخابҶҶات المحليҶҶة لمҶҶدة ثالثҶҶة أيҶҶام، وفҶҶي المرآҶҶز  

، في مديرية الضالع، لҶم يҶتم التوقيҶع علҶى محاضҶر الفҶرز، بسҶبب عҶدم وجҶود الكشҶف التجميعҶي لفҶرز             )١٤(

  .األصوات، ويقول رئيس اللجنة األصلية، أن الكشف قد فقد أو تمت سرقته

  :إعالن نتائج الفرز -٣: ٤:٣

المقارنҶة لألرقҶام المتضҶاربة، التҶي     آان من السهل أيضًا مالحظة بعض ما يمارس من انتهاآات عبر التتبع و

  ٢٢/٩فنتҶائج االنتخابҶات الرئاسҶية التҶي وزعتهҶا يҶوم       . تعلنها اللجنة العليا لالنتخابات، ثم تتراجع عنها مҶراراً 

ألعҶҶداد المشҶҶارآين فҶҶي االنتخابҶҶات، ولألصҶҶوات التҶҶي حҶҶاز عليهҶҶا المرشҶҶحون، ولألصҶҶوات الباطلҶҶة، تختلҶҶف  

  : 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 

، آمҶا رفعҶت   %٦٥إلҶى  % ٥٥ت، مقارنة بسابقتها، لترفع نسبة المشارآة في االقتراع من وجاءت هذه البيانا

 .من عدد الذين أدلوا بأصواتهم%  ١٠,٨عدد األصوات الباطلة إلى 

آما جاء إعالن نسب األصوات التي فاز بها المرشحون من إجمالي األصوات الصҶحيحة وحҶدها، متعارضҶًا    

القانوني، اللذين يؤآدان على اعتبار رئيس الجمهورية مҶن يحصҶل علҶى    مع النصين الصريحين الدستوري و

لҶذلك فҶأن نسҶبة أصҶوات الҶرئيس علҶي عبҶد اهللا التҶي         . األغلبية المطلقة للҶذين أدلҶوا بأصҶواتهم فҶي االنتخابҶات     

مҶҶن عҶҶدد الҶҶذين أدلҶҶوا    % ٦٨,٩مҶҶن عҶҶدد األصҶҶوات الصҶҶحيحة، تصҶҶبح وفقҶҶًا للقҶҶانون      % ٧٧.١٧قҶҶدرت بҶҶـ  

  %.١٩,٥إلى % ٢١,٨٢بل تغير نسبة المرشح فيصل بن شمالن من بأصواتهم، مقا

، تҶم التراجҶع   ٢٣/٩ومما يزيد األمر غرابة، وصعوبة على التفسير، هو أن األرقام المعلنة آنتائج نهائية يҶوم  

عنها الحقًا، بعد ظهور نتائج جديدة، لҶم تحҶرص اللجنҶة العليҶا علҶى نشҶرها التلقҶائي والمباشҶر فҶي موقعهҶا أو           

، ضمن ورقة عمل، قҶدمها عضҶو اللجنҶة العليҶا، عبҶده محمҶد الجنҶدي،        ٢٠٠٧ئقها، لكنها نشرت في يونيو وثا

، فبҶرغم أن هҶذه األرقҶام األخيҶرة نشҶرت بعҶد إتمҶام        ١إلى حلقة نقاش نظمها المرآز اإلعالمي اليمني بالقاهرة

سҶبتمبر، إال إنهҶا تناقصҶت     ٢٠م االنتخابات في عҶدد آبيҶر مҶن الҶدوائر المحليҶة، التҶي تعثҶر االقتҶراع فيهҶا يҶو          

  :آثيرًا بدًال من أن تتزايد

، وعҶҶدد األصҶҶوات الباطلҶҶة أصҶҶبح ٦,٠٢٥,٨١٨بҶҶدًال عҶҶن  ٥,٩٣٨,٧٧٣فعҶҶدد الҶҶذين أدلҶҶوا بأصҶҶواتهم أصҶҶبح 

، ونسҶҶҶبة %٦٤، أي أن نسҶҶҶبة المشҶҶҶارآة فҶҶҶي االنتخابҶҶҶات تҶҶҶنخفض إلҶҶҶى     ٦٤٨,٥٨٠بҶҶҶدًال عҶҶҶن   ١٩١,٣٥٥

فقط من عدد المقترعين، وبذلك فأن العدد الҶذي تزايҶد فҶي آخҶر     % ٣إلى  األصوات الباطلة تهبط آثيرًا لتصل

  .٥,٧٤٧,٤١٨إعالن هو األصوات الصحيحة وحدها، التي بلغت 

، ٢٠٠٩وآانҶҶت بعثҶҶة االتحҶҶاد األوربҶҶي، لمراقبҶҶة االنتخابҶҶات، قҶҶد أبҶҶدت فҶҶي تقريرهҶҶا النهҶҶائي عҶҶن انتخابҶҶات      

أآتҶوبر   ١١آما أنها وبعد اطالعها في . ب االنتخابات مباشرةاستغرابها الشديد من تباينات األرقام المعلنة عق

شكك من إمكانية نشҶر تلҶك البيانҶات    ت، على تفصيالت أرقام حديثة تتعارض مع سابقاتها، ذآرت أنها ت٢٠٠٦

  :األحدث، لكنها حددت في نفس التقرير أيضًا، الموقف التالي مما شاهدته

المختلفة لنتائج االنتخابات، أن هناك تفاوتات آبيرة قوضت مҶن  تظهر المعلومات التي تضمنتها التفصيالت "

مصҶداقية ودقҶҶة النتҶائج النهائيҶҶة لالنتخابҶات الرئاسҶҶية، آمҶا أعلنتهҶҶا اللجنҶة العليҶҶا رسҶميًا، إال أن هҶҶذه الجوانҶҶب       

                                                 
. رئيس قطاع اإلعالم والتوعية االنتخابية، االنتخابات الرئاسҶية والمحليҶة وآفҶاق المسҶتقبل    . ي، عضو اللجنة العليا لالنتخاباتعبده محمد الجند: انظر ١

  .٢٠٠٧يونيو  –ورقة عمل مقدمة للندوة والحلقة النقاشية التي ينظمها المرآز اإلعالمي اليمني بالقاهرة 
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ئيس اإلشҶҶكالية ال يبҶҶدوا وأنهҶҶا سҶҶتؤثر علҶҶى النتيجҶҶة النهائيҶҶة لالنتخابҶҶات، وحقيقҶҶة أن المرشҶҶح الفҶҶائز هҶҶو الҶҶر     

  .١"صالح

، فيما تأخر إعالن نتҶائج فҶرز أصҶوات    ٢٣/٩أعلنت نتائج فرز أصوات الناخبين في االنتخابات الرئاسية يوم 

الناخبين في االنتخابات المحلية أآثر من شهر، وأعلنت نتҶائج متضҶاربة، ولҶم تضҶع اللجنҶة العليҶا لالنتخابҶات        

نة تبنت رؤية مسبقة تفصل بين عمليتي الفرز لالنتخابҶات  آلية لتكامل عملية الفرز في االنتخابات، بل أن اللج

  ).٢(الرئاسية والمحلية، وتمنح االنتخابات الرئاسية أهمية خاصة على حساب االنتخابات المحلية

  

  :الـرقابة على االنتخابات -٤

واللجҶҶان تشҶҶترك عҶҶدة أطҶҶراف فҶҶي الرقابҶҶة علҶҶى العمليҶҶات االنتخابيҶҶة، فҶҶي مقҶҶدمها اللجنҶҶة العليҶҶا لالنتخابҶҶات      

األساسҶҶية والفرعيҶҶة المتفرعҶҶة عنهҶҶا، ممثلҶҶي المرشҶҶحين، ومنҶҶدوبي منظمҶҶات المجتمҶҶع المҶҶدني والمنظمҶҶات        

  . الدولية

  :رقابة اللجنة العليا لالنتخابات  -١: ٤

من قانون االنتخابات العامة اللجنة العليا لالنتخابҶات تشҶكيل لجҶان ميدانيҶة لمراقبҶة مҶدى       ) ٢٩(خولت المادة  

مراقبҶة االلتҶزام بوضҶع الملصҶقات     : ، ومن القضايا التي يمكҶن لهҶا مراقبتهҶا مҶا يلҶي     )٣(بتنفيذ القانونااللتزام 

،ومҶدى االلتҶزام بعҶدم اسҶتخدام مكبҶرات الصҶوت للدعايҶة        )٤(والدعاية االنتخابية في األماآن المخصصҶة لهҶا  

، اختراقҶات واسҶعة لهҶذه    ، مҶع ذلҶك الحҶظ فريҶق المرصҶد اليمنҶي لحقҶوق اإلنسҶان        )٥(االنتخابية فҶي الشҶوارع  

الضҶҶوابط، يرجҶҶع ذلҶҶك إلҶҶى أن اللجنҶҶة العليҶҶا لالنتخابҶҶات لҶҶم تؤسҶҶس آليҶҶة للتقصҶҶي الميҶҶداني حҶҶول المخالفҶҶات       

  .المتعلقة بهاتين المادتين، وغيرها من المخالفات

  ): لجان الصناديق(رقابة لجان االقتراع الفرعية   -٢: ٤

مҶҶوزهم وشҶҶعاراتهم االنتخابيҶҶة داخҶҶل مقҶҶرات اللجҶҶان    يحظҶҶر قҶҶانون االنتخابҶҶات لصҶҶق صҶҶور المرشҶҶحين ور   

بمراقبة ذلك، وإزالتهҶا  ) لجان الصناديق(، ويلزم دليل الدعاية االنتخابية لجان االقتراع الفرعية )٦(االنتخابية

                                                 
  .٣٧، التقرير النهائي، صــــ ٢٠٠٦خابات، اليمن االتحاد األوربي، بعثة مراقبة االنت: أنظر ١
فة أخبҶار  يبدو ذلك من تصريح الدآتور محمد عبداهللا السياني، رئيس قطاع الشئون الفنية والتخطيط باللجنة العليا لالنتخابات، الذي أدلى به لصҶحي )  ٢(

تائج االنتخابات المحلية أو العكس، فلو حدث أي تعطيل في عمليҶة الفҶرز فҶي    ال يمكن الربط بين نتائج انتخابات الرئاسة مع ن"اليوم، وأشار فيه إلى أنه 
ابҶات المحليҶة مҶع    االنتخابات المحلية، فإنه قد يعطل النتائج الخاصة باالنتخابات الرئاسية، يقول أن التزامن المقصود بҶه فҶي القҶانون هҶو التҶزامن لالنتخ     

 .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

ية في األمҶاآن والمسҶاحات   يجب على آل مرشح عند ممارسة حقه في الدعاية االنتخابية االلتزام التام بوضع إعالناته وملصقاته االنتخاب): ٣٦(مادة  ٤
  .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
عامҶة ال يجҶوز اسҶتخدام أيҶة وسҶائل للدعايҶة االنتخابيҶة لصҶالح أي مرشҶح عҶدا مҶا هҶو              استخدام المنتجات المختلفة ألغراض الدعايҶة االنتخابيҶة وبصҶفة   

  .مسموح به وفقًا لهذا القانون وطبقًا لتعليمات اللجنة العليا
ج عمҶل أو  ال يجҶوز ألي مرشҶح  أن يقҶوم يҶوم االقتҶراع بنفسҶه أو بواسҶطة الغيҶر بتوزيҶع بҶرام          " من قانون االنتخابات علҶى أنҶه   ) ٤٥(تنص المادة ) ٦(

زيҶع بطҶائق   منشورات أو بطائق أو غيرها من الوثائق ، وال يجوز بصفة عامه ألي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم يوم التصويت بتو
نسҶحب عҶن   أو منشورات أو بҶرامج عمҶل للمرشҶحين، آمҶا ال يجҶوز وضҶع أيҶة إعالنҶات أو توزيҶع بҶرامج عمҶل أو منشҶورات أو بطҶائق باسҶم مرشҶح ا               

 ".الترشيح 



٤٤ 
 

، مҶҶع ذلҶҶك فقҶҶد لҶҶوحظ وجҶҶود صҶҶور المرشҶҶحين لالنتخابҶҶات الرئاسҶҶية فҶҶي عҶҶدد مҶҶن الҶҶدوائر   )١(حҶҶال وجودهҶҶا

  .١٤بالدائرة المحلية ) س ( المرآز  بمحافظة عمران ) ٢٨٠(في الدائرة المحلية  لة ذلكومن أمث. االنتخابية

  :رقابة منظمات المجتمع المدني ومندوبي المرشحين  -٣: ٤

يسҶҶҶҶمح قҶҶҶҶانون االنتخابҶҶҶҶات اليمنҶҶҶҶي لمنظمҶҶҶҶات المجتمҶҶҶҶع المҶҶҶҶدني، والمنظمҶҶҶҶات الدوليҶҶҶҶة، بالرقابҶҶҶҶة علҶҶҶҶى        

و المرصҶد اليمنҶي لحقҶوق اإلنسҶان، أن منҶدوبي منظمҶات المجتمҶع        ، مҶع ذلҶك فقҶد الحҶظ مراقبҶ     )٢(االنتخابات

المҶҶҶدني للرقابҶҶҶة علҶҶҶى االنتخابҶҶҶات الرئاسҶҶҶية والمحليҶҶҶة فҶҶҶي بعҶҶҶض الҶҶҶدوائر والمراآҶҶҶز قҶҶҶد تعرضҶҶҶوا لҶҶҶبعض    

لين لمنظمҶات دوليҶة   ، وآان عدد المراقبين الممثالمضايقات، وصلت أحيانًا إلى حد منعهم من ممارسة الرقابة

مراقبҶҶا ومراقبҶҶة دوليҶҶة ، فيمҶҶا بلҶҶغ عҶҶدد    )٣٧٧( لتҶҶي  القيҶҶد والتسҶҶجيل واالقتҶҶراع والفҶҶرز  قҶҶد بلҶҶغ خҶҶالل مرح 

مҶҶҶراقبين ) ٢٧٨٥١(مراقبҶҶҶا حزبيҶҶҶًا و) ١٨٦٣٨(مراقبҶҶҶا ومراقبҶҶҶه ، مҶҶҶنهم )  ٤٦.٤٨٩(المҶҶҶراقبين المحليҶҶҶين 

  . )٣(لمنظمات المجتمع المدني والهيئات الشعبية 

  

  

   :الرقابة على عملية االقتراع  -٤: ٤

د اللجنҶة األمنيҶة بطҶرد منҶدوبي     أفҶرا  قҶام : د مراقبوا المرصد نماذج عديدة النتهاك الحق في الرقابҶة منهҶا   أور

 ١٤الҶҶدائرة المحليҶҶة ( بمحافظҶҶة عمҶҶران  ٢٨٠مرشҶҶحي أحҶҶزاب المعارضҶҶة لالنتخابҶҶات المحليҶҶة فҶҶي الҶҶدائرة   

يت، وفҶي محافظҶة إب،   ، بعد اعتراضҶهم علҶى التجҶاوزات التҶي تمҶت أثنҶاء التصҶو       )مرآز س بمدرسة عرام 

فҶҶي مجمҶҶع الموشҶҶكي بالنجҶҶد األحمҶҶر، تҶҶم طҶҶرد إحҶҶدى  ) د ( مرآҶҶز )  ١٧( الҶҶدائرة المحليҶҶة )  ١٠٥( الҶҶدائرة 

   .مندوبات المرشحين بسبب اعتراضها على التصويت العلني

  :الرقابة على عملية الفرز -٥: ٤

أآثҶر وسҶائل إعاقҶة الرقابҶة فجاجҶة فҶي       أعيقت الرقابة على عملية فرز األصوات بوسائل آثيرة، فقҶد اتخҶذت    

عدم السماح للمراقبين ومندوبي المرشحين في دخول مقرات الفرز، ، وقҶد حҶدث ذلҶك فҶي عҶدد مҶن المراآҶز        

االنتخابيҶҶة بمحافظҶҶة إب، منهҶҶا علҶҶى سҶҶبيل المثҶҶال طҶҶرد المҶҶراقبين ومنҶҶدوبي المرشҶҶحين مҶҶن قاعҶҶة الفҶҶرز فҶҶي   

 ١٠٥( بالҶدائرة  )  ٢٥( ، وفي المرآҶز رقҶم   ) ١٠٥( بالدائرة  ١٧، وفي المرآز ) ٨٩( بالدائرة  ١٨المرآز 

، حيث تم طҶرد المҶراقبين بحجҶة إثҶارة الفوضҶى؛ أمҶا فҶي محافظҶة عمҶران          ١١٠هـ بالدائرة /  ٥، والمرآز ) 

، وفҶҶي محافظҶҶة حجҶҶة تҶҶم طҶҶرد   )ط /  ٩( فقҶҶد تҶҶم طҶҶرد المҶҶراقبين ومنҶҶدوبي المرشҶҶحين فҶҶي الҶҶدائرة المحليҶҶة     

، وتҶҶم طҶҶرد ) ٢٥١( بالҶҶدائرة ) د /  ٩( ، ومҶҶن المرآҶҶز ) ٢٤٨( بالҶҶدائرة ) ر /  ٢٠( رآҶҶز المҶҶراقبين مҶҶن الم

  بمحافظة ذمار،  )  ١٩٥( بالدائرة رقم )  ٢٤( المراقب من قبل اللجنة األمنية بالمرآز 
                                                 

ال يجҶوز ألي مرشҶح أو لغيҶره أن يقҶوم يҶوم االقتҶراع       " ، علҶى أنҶه   ٢٠٠٦مҶن دليҶل الدعايҶة االنتخابيҶة لالنتخابҶات الرئاسҶية لعҶام        ) ١٢(تنص المҶادة   ١
لҶة بجميҶع سҶلطاتها بمҶا فҶي ذلҶك       بتوزيع أو نشر أية مطبوعات أو ملصقات أو وثائق دعائية، آما ال يجوز بصفة عامة ألي من العاملين فҶي أجهҶزة الدو  

ات أو السلطات المحليҶة وآҶذا األحҶزاب والتنظيمҶات السياسҶية والمنظمҶات الجماهيريҶة واإلبداعيҶة أن تقҶوم بتوزيҶع إعالنҶات أو نشҶر بطҶائق أو منشҶور              
مҶن مقҶرات االقتҶراع بالتعҶاون والتنسҶيق       برامج عمل ألي من المرشحين في يوم االقتراع وعلى لجان إدارة االقتراع والفرز إزالة أية ملصقات دعائية

  .مع السلطة المحلية المعنية
تضҶع اللجنҶة العليҶا لالنتخابҶات واالسҶتفتاء الضҶوابط التҶي تҶنظم إطҶالع الهيئҶات الشҶعبية            " من قانون االنتخابات علҶى أن  ) أ /   ١٤٢(تنص المادة ) ٢(

 ".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



٤٥ 
 

عҶض  أما الوسائل األقل فجاجة إلعاقة عمل المراقبين، فاتخذت أشكال عديدة، تمثلت في منعهم من استخدام ب 

الوسҶҶائل التҶҶي تسҶҶاعد فҶҶي عملهҶҶم الرقҶҶابي آҶҶآالت التصҶҶوير، وأجهҶҶزة الهҶҶاتف المҶҶزودة بҶҶآالت تصҶҶوير، ففҶҶي     

بمحافظҶҶҶة عمҶҶҶران، لҶҶҶم يسҶҶҶمح للمراقҶҶҶب بҶҶҶدخول قاعҶҶҶة الفҶҶҶرز، وبعҶҶҶد )  ٢٨٨( بالҶҶҶدائرة )  ١( المرآҶҶҶز رقҶҶҶم 

    .مفاوضات تم السماح له بالدخول، بشرط عدم اصطحاب هاتفه الجوال وآلة التصوير

  

  ، ومشارآة وسائل اإلعالمإدارة الدعاية االنتخابية -٥

  

  :حمالت الدعاية االنتخابية - ١: ٥

. رآز الطرفان السياسيان المتنافسان اهتماماتهما، ورميا بثقلهما الرئيس صوب الحمالت االنتخابيҶة الرئاسҶية  

إن ما دار خاللهҶا تحديҶدًا مҶن     آما. األمر الذي فرض إيقاع الحمالت الرئاسية على مسار هذه المرحلة بكامله

األنشطة والتفاعالت الساخنة، وما أتيح من هامش غير مسبوق لممارسة حرية التعبيҶر، وللتجمҶع والتواصҶل    

مع جمهور الناخبين والستخدام وسائل اإلعالم الرسمي، آان قد شكل أهم المعايير التي بنيҶت عليهҶا تقييمҶات    

  .لمسار االنتخابات إجماًال ولمستوى تنافسيتها ونزاهتهاالكثير من الجهات المحلية والخارجية 

  

عقҶҶҶҶҶҶد 

ҶҶҶمرش

حҶҶҶҶҶҶҶҶҶا 

ثҶҶر تҶҶأثيرًا مهرجانҶҶات انتخابيҶҶة حاشҶҶدة فҶҶي مختلҶҶف محافظҶҶات الҶҶبالد وروج المرشҶҶحون عامҶҶة       الرئاسҶҶة األآ

لبرامجهم االنتخابية بوسائل وفعاليات متعددة شملت المطبوعات و الملصقات ألجداريه الثابتة والسيارة، آمҶا  

لنҶاخبين ولعҶرض   لمخاطبҶة ا ) وإن آانت نسҶبتها الغالبҶة لصҶالح مرشҶح الحҶزب الحҶاآم      (أتيحت أمامهم فرصًا 

  .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

، فيمҶا عҶدا أحҶدهم هҶو     )مليون ريҶال  ٢٥(ة لكل منهم قانونيًا وتسلم مرشحو الرئاسة مخصصات الدعم المقرر

فتحي العزب، الذي رفضҶت اللجنҶة العليҶا لالنتخابҶات تسҶليمه نصҶف ذلҶك المخصҶص، بحجҶة تنازلҶه لصҶالح            

  .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



٤٦ 
 

جҶҶالس المحليҶҶة حقهҶҶا فҶҶي التعبيҶҶر والتجمҶҶع   ومارسҶҶت أعҶҶداد آبيҶҶرة مҶҶن المرشҶҶحين الحҶҶزبيين والمسҶҶتقلين للم   

والترويج لبرامجها، ونظمت لذلك حمالت انتخابية تفاوتت من حيҶث سҶعتها وحجҶم اإلمكانيҶات المسҶخرة لهҶا       

وتنوع وسائلها، إضافة إلى تفاوت القيود واالنتهاآҶات التҶي واجهتهҶا، ومҶع ذلҶك فقҶد تسҶبب الترآيҶز الطҶاغي          

قҶҶار حمҶҶالت مرشҶҶحي المجҶҶالس المحليҶҶة لالهتمҶҶام والҶҶدعم الكҶҶافيين      علҶҶى حمҶҶالت مرشҶҶحي الرئاسҶҶة فҶҶي افت   

  .وبالتالي فقد تميزت بضعف مستوى إثارتها ومستوى تفاعل جمهور الناخبين معها

ولعҶҶل أبҶҶرز مҶҶا تولҶҶد عҶҶن المنافسҶҶة المحتدمҶҶة طҶҶوال هҶҶذه المرحلҶҶة والمنعكسҶҶة فҶҶي الخطҶҶاب اإلعالمҶҶي وفҶҶي       

مر الشҶعبي العҶام واللقҶاء المشҶترك، هҶو فقҶدان تҶوازن الخطҶاب         مضҶامين الرسҶائل االنتخابيҶة لمرشҶحي المҶؤت     

  .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

  

مҶؤتمر الشҶعبي   تبنت وسائل اإلعالم الرسمية الترويج للمقوالت والقضايا التҶي تضҶمنتها الدعايҶة االنتخابيҶة لل    

الحҶزب األآبҶر فҶي تكتҶل     ( العام لتعبئة الرأي العام ضد جناح اإلخوان المسلمين في التجمع اليمني لإلصҶالح  

اآتوبر فҶي أحҶد أعҶدادها نҶص خطҶاب الҶرئيس جمҶال عبҶد الناصҶر            ١٤، فقد نشرت صحيفة )اللقاء المشترك 

لҶه لمحاولҶة اغتيҶال نفҶذها أحҶد أعضҶاء        إلقائҶه ل الذي ألقاه في ميدان المنشية باإلسكندرية، والذي تعرض خال

الحرس الخاص التابع لجماعة اإلخوان المسلمين، ونشرت في الصفحة نفسها ثالثة إطارات تحوي العبارات 

ن حرضҶوا أفҶراد الجҶيش المصҶري علҶى معارضҶة المشҶارآة فҶي الҶدفاع عҶن ثҶورة            واإلخوان المسҶلم : التالية

ب أصدر فتوى تعتبҶر شҶهيدًا مҶن أجҶل الجنҶة آҶل مҶن يҶرفض االشҶتراك          اليمن ونظامها الجمهوري، وسيد قط

 ٢٣سҶبتمبر ويتعҶرض بسҶبب موقفҶه للمحاآمҶة العسҶكرية واإلعҶدام، بعҶد قيҶام ثҶورة            ٢٦في الدفاع عن ثҶورة  

يوليҶҶو طلҶҶب اإلخҶҶوان المسҶҶلمون مҶҶن عبҶҶد الناصҶҶر إصҶҶدار مراسҶҶيم بفҶҶرض الحجҶҶاب وإغҶҶالق دور السҶҶينما        

والموسҶҶيقى وتحطҶҶيم التماثيҶҶل وتعمҶҶيم األناشҶҶيد المصҶҶحوبة بالҶҶدفوف فقҶҶط، وفҶҶي       والمسҶҶارح وتحҶҶريم الغنҶҶاء 

أن حسҶن  : مذآراته الشخصية آتҶب أنتҶوني أيҶدن وزيҶر خارجيҶة بريطانيҶا أثنҶاء العҶدوان الثالثҶي علҶى مصҶر           

الهضيبي المرشد العام لإلخوان المسلمين آان حريصًا على إقامة عالقة ممتازة مع الغرب بعكس جمال عبҶد  
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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

ين ولجهات حكومية، واستخدامات للمҶال  من المبحوثين أن محافظاتهم شهدت ممارسات لمسئول% ٦٠أعتبر 

فقط ظهҶور تلҶك   % ٣٦العام والوظيفة العامة فيها تحيز لطرف أو لمرشحين بذاتهم، خالفًا للقانون، بينما نفى 

وآانҶت أبҶرز وأشҶمل أنҶواع الممارسҶات والҶدعم المتحيҶز، الҶذي ذآҶره          . عҶن اإلجابҶة  % ٤الممارسات وامتنع 

  : 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

  ҶҶامهم الرسҶҶين مهҶҶة بҶҶئولي الدولҶҶار مسҶҶط آبҶҶمية خل

ومهҶҶҶامهم القياديҶҶҶة للحمҶҶҶالت االنتخابيҶҶҶة للحҶҶҶزب    

 .الحاآم

إجبҶҶار مҶҶҶدراء المҶҶدارس والمسҶҶҶئولين الحكҶҶҶوميين   

للطҶҶҶҶҶҶالب والمҶҶҶҶҶҶوظفين علҶҶҶҶҶҶى المشҶҶҶҶҶҶارآة فҶҶҶҶҶҶي   

 .مهرجانات الحزب الحاآم

مҶҶن المبحҶҶوثين أن وسҶҶائل اإلعҶҶالم   % ٤١واعتبҶҶر

العامҶҶة، المحليҶҶة والمرآزيҶҶة، قҶҶد تعاملҶҶت بحياديҶҶة   

مҶنهم، مقҶدمين نمҶاذج عديҶدة مҶن آҶل المحافظҶات        % ٥٣مرشحين، في حҶين نفҶى ذلҶك    في تغطيتها لحمالت ال

المبحوثҶҶة عҶҶن تحيҶҶز اإلعҶҶالم الرسҶҶمي بوسҶҶائله المتعҶҶددة لصҶҶالح مرشҶҶحي الحҶҶزب الحҶҶاآم، وعҶҶن إفҶҶراد حيҶҶز   

ҶҶة حمالتҶҶه لممارسҶҶع لҶҶن أوسҶҶث   هوزمҶҶى بҶҶزت علҶҶي رآҶҶات التҶҶة للمحافظҶҶات المحليҶҶة اإلذاعҶҶة، وخاصҶҶالدعائي

أما النموذج اآلخر لعدم الحيادية والذي . وأخبار داعمة لمناصرة مرشحي المؤتمر الشعبي العام برامج مكثفة

تكرر ذآره آثيرًا، هو قيام الدوائر المختصة لدى اإلعالم الرسمي بالتصرف المضҶر عبҶر المنتجҶة والحҶذف     

 .واالختصار عند عرض برامج ومهرجانات وخطابات المرشحين المعارضين

ن المبحҶҶوثين أن األطҶҶراف المتنافسҶҶة آافҶҶة، تمكنҶҶت مҶҶن ممارسҶҶة حمالتهҶҶا الدعائيҶҶة بحريҶҶة    مҶҶ% ٥٢واعتبҶҶر 

منهم نفوا ذلك، وأوردوا نماذج النتهاآات تعҶزز نفҶيهم، نҶذآر أبرزهҶا فҶي      % ٤٣ومساواة، وفقًا للقانون، لكن 

  :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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تمزيق ونزع ملصقات وصور المرشحين، وهو انتهҶاك تضҶررت منҶه أحҶزاب اللقҶاء المشҶترك بدرجҶة أآبҶر         

 .من تضرر المؤتمر الشعبي

 .منع مرشحين مستقلين ومعارضين من استخدام بعض المرافق الحكومية

% ٤٢ف المختلفة للҶوائح المنظمҶة للدعايҶة االنتخابيҶة عنҶد ممارسҶتهم لهҶا، أجҶاب         وحول مدى مراعاة األطرا

مراعاة األطراف للوائح، معҶززين إجҶابتهم بالنمҶاذج التاليҶة مҶن الخروقҶات       % ٤٩من المبحوثين بنعم، ونفى 

 :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

 .لحكومة وتقديم وعود نيابة عنهاقيام بعض مرشحي الحزب الحاآم بالحديث باسم ا

هҶل اسҶتخدمت الفتҶاوى الدينيҶة أو دور العبҶادة لصҶالح الدعايҶة االنتخابيҶة، وبأشҶكال          : وفي الҶرد علҶى السҶؤال   

مҶنهم اسҶҶتخدام الفتҶҶاوى ودور  % ٤٢مҶҶن المبحҶҶوثين بҶالنفي، بينمҶҶا أآҶҶد  % ٥١مخالفҶة للقҶҶانون، آانҶҶت إجابҶات   

 :أما أهم النماذج التي أوردها أولئك فهي. ونالعبادة في الدعاية بشكل مخالف للقان

  .ترويج فتاوى دينية تحرم منافسة ولي األمر والخروج على طاعته

 .مناصرة أئمة المساجد في خطب الجمعة وحلقات ما بعد الصالة لمرشحي حزب اإلصالح واللقاء المشترك

 .والديمقراطيةترويج فتاوى من قبل السلفيين والصوفيين تحرم الحزبية واالنتخابات 

 .مناصرة أئمة المساجد في خطب الجمعة وحلقات ما بعد الصالة لمرشحي المؤتمر الشعبي العام

 .ترويج فتاوى تكفر من يجيز منافسة ولي األمر، وأخرى تجيز قتل من خرج على اإلمام

 .التحريض من قبل خطباء مساجد ضد المؤتمر باعتباره حزب الفساد

 .سبق واستخدمها اإلصالح -رطة قديمة تكفر االشتراآيتوزيع أنصار المؤتمر أش
  .2006 لعام الرئاسية لالنتخابات االنتخابية الدعاية دليل في القصور جوانب أهم) 13(  رقم إطار

  .الواحد اليوم في انتخابيين مهرجانين المرشح عقد فيها يتم التي الحاالت يعالج لم
 إلعادة معيارًا يضع ولم الحكومية، اإلعالم وسائل في للمرشحين االنتخابية امجالبر وبث نشر مواعيد لترتيب معيارًا وضع
 .وبثها نشرها

 .يوميًا والمسموعة المرئية الرسمية اإلعالم وسائل في مرشح لكل المخصص المباشر وغير المباشر المجاني الوقت يحدد لم
 الدعاية حمالت أثناء عمومًا االلكترونية اإلعالم ئلووسا االلكترونية الصحافة ومشارآة دور لتنظيم نصوصًا يتضمن لم

 .االنتخابية
 بين التلفزيونية المناظرات إلجراء لإلعداد اتخاذها العليا اللجنة على يجب التي الترتيبات بشأن تفصيالت يتضمن لم

 .ذلك طلبوا حال في المرشحين
 .الجمهورية ئيسلر يومية وأعماًال مهامًا تمثل التي األنشطة هي ما في يحدد لم
 .لالنتخابات العليا للجنة التابع اإلعالمي للمرآز اليومي النشاط لتنظيم نصوصًا يتضمن لم

  .الرسمية الصحف ضمن األخرى الحكومية الصحف يدمج ولم صحف، بثالث الرسمية الصحف حصر
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دليҶҶل الدعايҶҶة  "ار م بإصҶҶد٢٠٠٦لسҶҶنة ) ٣٦(صҶҶدر قҶҶرار رئҶҶيس اللجنҶҶة العليҶҶا لالنتخابҶҶات واالسҶҶتفتاء رقҶҶم     

قبҶل أقҶل مҶن شҶهر علҶى بҶدء الحملҶة         ، ٢٦/٧/٢٠٠٦ بتҶاريخ " م٢٠٠٦االنتخابية النتخاب رئيس الجمهورية 

ح لألحҶҶزاب والقҶҶوى السياسҶҶية مناقشҶҶته، وقҶҶد جҶҶاء الҶҶدليل ناقصҶҶًا فҶҶي عҶҶدٍد مҶҶن    يال يتҶҶ األمҶҶر الҶҶذي االنتخابيҶҶة،

اإللكترونيҶة، وعبҶر الهҶاتف السҶيار، ولҶم يقҶدم        عҶدم تنظҶيم الدعايҶة عبҶر الصҶحف     : الجوانب، تتمثل أهمها فҶي 

واآتفҶى  ضوابط جمع المرشحين وأحزابهم تبرعات لتمويل الحملة الدعائية للمرشحين لالنتخابҶات الرئاسҶية،   

وفقҶًا للضҶوابط   " مضҶيفًا إليهҶا عبҶارة     ،التاسҶعة من قانون االنتخابات بنصها في مادتҶه  ) ٧٥(بنقل نص المادة 

لالنتخابات ولم تنشر اللجنة العليا . ، ولم تصدر اللجنة هذه الضوابط حتى اآلن)١"(العليا التي تحددها اللجنة 

وقҶҶت البҶҶث المجҶҶاني المباشҶҶر وغيҶҶر المباشҶҶر المخصҶҶص لكҶҶل مرشҶҶح فҶҶي التلفزيҶҶون         المعҶҶايير التҶҶي تحكҶҶم   

   .لمعايير بعد بدء الحملة الدعائيةواإلذاعة، بل أنها غيرت هذه ا

  : الدعاية االنتخابيةأماآن وضع ملصقات  ١:١:٥

حددت اللجنة العليا لالنتخابҶات أمҶاآن لصҶق ملصҶقات الدعايҶة االنتخابيҶة، وحظҶر قҶانون االنتخابҶات ودليҶل            

لدعايҶة  مخالفҶة هҶذه اإلجҶراءات المنظمҶة ل     الدعاية االنتخابية لصق ملصقات في غير األماآن المحҶددة، إال أن 

 أ /  ١( ي المرآҶز  وفҶ ، نة العاصمة وغيرها من مراآز المحافظҶات  سيما في أمااالنتخابية آانت آبيرة جدًا ال 

بمحافظة إب، شاهد مراقب المرصد لوحات دعائية قماشҶية لصҶالح   )  ٨٨( بالدائرة )  بمدرسة سعد بن معاذ 

    .مرشح المؤتمر الشعبي العام، معلقة في مدخل المرآز االنتخابي

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ن شريطة أن يكҶون ذلҶك عҶن طريҶق فҶتح      يجوز لكل مرشح لرئاسة الجمهورية تلقي تبرعات من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين اليمنيي): ٩(مادة  ١

ًا تلقي أيҶة مبҶالغ   حساب في أحد البنوك وأن يقدم آشف بحساب التبرعات أوًال بأول للجنة العليا وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا، وال يجوز مطلق
  . أو مساعدات مالية أو عينية من أية جهة أجنبية
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  :استخدام مكبرات الصوت في الدعاية االنتخابية  ٢:١:٥

، مҶع ذلҶك   )١(من قانون االنتخابات العامة استخدام مكبرات الصҶوت للدعايҶة االنتخابيҶة   )  ٤٨( تحظر المادة 

فقҶҶد لҶҶوحظ علҶҶى األقҶҶل اسҶҶتخدام مكبҶҶرات الصҶҶوت فҶҶي أمانҶҶة العاصҶҶمة علҶҶى األقҶҶل، لإلعҶҶالن عҶҶن المهرجҶҶان   

قҶاء المشҶҶترك لالنتخابҶات الرئاسҶҶية، وآҶذلك لإلعҶҶالن عҶن المهرجҶҶان االنتخҶابي لمرشҶҶح      االنتخҶابي لمرشҶҶح الل 

المҶҶؤتمر الشҶҶعبي العҶҶام لالنتخابҶҶات الرئاسҶҶية، أمҶҶا اسҶҶتخدام مكبҶҶرات الصҶҶوت فҶҶي الدعايҶҶة االنتخابيҶҶة يҶҶوم            

مخالفҶҶة  مҶن قҶҶانون االنتخابҶات، فهҶҶو أيضҶًا يشҶҶكل   ) ٤٨(االقتҶراع، فإنҶҶه فضҶًال عҶҶن آونҶه يمثҶҶل مخالفҶة للمҶҶادة     

، وقҶد سҶمع مراقҶب    ٢من قانون االنتخابات التي تحظر الدعاية االنتخابية يوم االقتҶراع ) ٤٥(لمضمون المادة 

بمحافظҶҶҶة إب، يҶҶҶوم )  ١٠٨( بالҶҶҶدائرة ) س /  ١٠( المرصҶҶҶد اليمنҶҶҶي لحقҶҶҶوق اإلنسҶҶҶان وشҶҶҶاهد فҶҶҶي المرآҶҶҶز 

لمҶؤتمر الشҶعبي العҶام لالنتخابҶات     استخدام مكبر صوت في الدعاية لمرشح ا)  ٢٠٠٦سبتمبر  ٢٠( االقتراع 

تҶҶم اسҶҶتخدام أجهҶҶزة التسҶҶجيل فҶҶي السҶҶيارات للدعايҶҶة   )  ٢٠١( بالҶҶدائرة )  ١٧/ ب ( الرئاسҶҶية، وفҶҶي المرآҶҶز 

  لصالح مرشح المؤتمر الشعبي العام لالنتخابات الرئاسية،   

ن قҶҶانون االنتخابҶҶات العامҶҶة  مҶҶ)  ٤٥(ال تمتلҶҶك اللجنҶҶة العليҶҶا لالنتخابҶҶات آليҶҶة لمراقبҶҶة مҶҶدى االلتҶҶزام بالمҶҶادة     

، فقҶҶد الحҶҶظ مراقҶҶب المرصҶҶد اليمنҶҶي )٣(واالسҶҶتفتاء، التҶҶي تحضҶҶر ممارسҶҶة الدعايҶҶة االنتخابيҶҶة يҶҶوم االقتҶҶراع

لحقҶҶҶوق اإلنسҶҶҶان بمحافظҶҶҶة تعҶҶҶز، أن مناصҶҶҶري المرشҶҶҶحين لالنتخابҶҶҶات الرئاسҶҶҶية، آҶҶҶانوا يرتҶҶҶدون قمصҶҶҶان   

)T.Sherts (حي        أو الرموز االنتخاب/عليها صور المرشحين وҶور مرشҶل صҶى األقҶدت علҶد رصҶم، وقҶية له

اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، ورمزيهما االنتخҶابيين، ووزع أنصҶار مرشҶح المҶؤتمر قبعҶات عليهҶا       

  .شعار المؤتمر الشعبي العام

  

  :الدعاية االنتخابية يوم االقتراع  -٣: ١: ٥

دليل الدعاية االنتخابية من بداية اليوم الثامن والعشرين قبҶل  تبدأ الدعاية االنتخابية لالنتخابات الرئاسية وفقًا ل 

عايҶҶة ظҶҶر بҶҶدء الد ، وبالتҶҶالي يح)٥(، وتنتهҶҶي فҶҶي نهايҶҶة اليҶҶوم السҶҶابق علҶҶى يҶҶوم االقتҶҶراع      )٤(يҶҶوم االقتҶҶراع 

االنتخابية قبل هذا الموعد، آما يحظر استمرارها يوم االقتراع، وعلى لجان إدارة االقتراع والفҶرز إزالҶة أي   

                                                 
ت الصوت ألغراض الدعاية االنتخابية فيما عدا حالة االجتماعات االنتخابية المنظمة وفقًا للقانون ، آما ال يجوز ال يجوز استخدام مكبرا) : ٤٨(مادة  ١

مҶا هҶو    استخدام المنتجات المختلفة ألغراض الدعايҶة االنتخابيҶة وبصҶفة عامҶة ال يجҶوز اسҶتخدام أيҶة وسҶائل للدعايҶة االنتخابيҶة لصҶالح أي مرشҶح عҶدا             
  .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(
يҶҶة ابتҶҶداًء مҶҶن اليҶҶوم الثҶҶامن والعشҶҶرين قبҶҶل يҶҶوم االقتҶҶراع، وال يجҶҶوز مطلقҶҶًا     تبҶҶدأ الدعايҶҶة االنتخابيҶҶة لمرشҶҶحي انتخابҶҶات رئҶҶيس الجمهور  ): ٥(مҶҶادة  ٤

 .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
في يوم االقتراع وعلى لجان إدارة االقتҶراع والفҶرز إزالҶة أيҶة      أن تقوم بتوزيع إعالنات أو نشر بطائق أو منشورات أو برامج عمل ألي من المرشحين

  .ملصقات دعائية من مقرات االقتراع بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية المعنية



٥١ 
 

ҶҶواد   ملصҶҶع أي مҶҶن توزيҶҶخص مҶҶع أي شҶҶة منҶҶان األمنيҶҶى اللجҶҶرز، وعلҶҶراع والفҶҶرات االقتҶҶي مقҶҶة فҶҶقات دعائي

  .االقتراع في محيط مراآز االقتراعدعائية يوم 

، الصҶҶҶادر عҶҶҶن اللجنҶҶҶة العليҶҶҶا ٢٠٠٦مҶҶҶن دليҶҶҶل الدعايҶҶҶة االنتخابيҶҶҶة لالنتخابҶҶҶات الرئاسҶҶҶية )  ٥( وفقҶҶҶًا للمҶҶҶادة 

   ҶҶة اليҶҶدد بدايҶҶي تحҶҶات، التҶҶة      لالنتخابҶҶة االنتخابيҶҶدء الدعايҶҶدًا لبҶҶراع، موعҶҶوم االقتҶҶل يҶҶرين قبҶҶامن والعشҶҶوم الث

، هو اليҶوم األول للدعايҶة االنتخابيҶة لالنتخابҶات الرئاسҶية      ٢٠٠٦أغسطس  ٢٣يوم لالنتخابات الرئاسية، فإن 

دء ببҶ  النسҶبي  مҶن االلتҶزام   حظ فريق الرصҶد أن هنҶاك درجҶة    ال، وقد ٢٠٠٦سبتمبر  ٢٠المقرر إجرائها يوم 

ونشҶر البҶرامج االنتخابيҶة للمرشҶحين      يتم بҶث ولم الدعاية االنتخابية لالنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، 

في وسائل اإلعالم الرسمية قبل هذا التاريخ، مع ذلҶك فҶإن بعҶض نشҶطاء أحҶزاب المعارضҶة اعتبҶروا إعҶالن         

بات الرئاسية بحوالي عҶام، ومҶا تҶال ذلҶك     الرئيس علي عبد اهللا صالح، عزمه عدم الترشيح، قبل موعد االنتخا

  .من فعاليات مطالبة له بالعدول عن قراره، والترشيح لالنتخابات، هو بداية مبكرة للدعاية االنتخابية

مҶن قҶانون االنتخابҶات العامҶة     )  ٤٥(  في مقابل ذلك الحظ الفريق أن هناك درجҶة مҶن عҶدم االلتҶزام بالمҶادة     و

ممارسة الدعايҶة   انتحظر لالنتخابات الرئاسية، اللتانمن دليل الدعاية االنتخابية )  ١٢(  واالستفتاء، والمادة

   .االنتخابية يوم االقتراع

لҶҶم تلҶҶزم وسҶҶائل اإلعҶҶالم الرسҶҶمية بعҶҶدم نشҶҶر وبҶҶث مҶҶواد إعالميҶҶة دعائيҶҶة لصҶҶالح أي مҶҶن المرشҶҶحين يҶҶوم       ف 

بلҶة التҶي أجرتهҶا قنҶاة أبҶو ضҶبي       ، نشҶر المقا ٢٠٠٦سҶبتمبر   ٢٠االقتراع، فقد أعҶادت الصҶحف الرسҶمية يҶوم     

 وإعҶادة نشҶر هҶذه المقابلҶة     ،٢٠٠٦سҶبتمبر   ١٩الفضائية مع مرشح المؤتمر الشعبي العام، وبثتهҶا مسҶاء يҶوم    

يشكل مخالفة للمادة التي تحظر على وسائل اإلعالم الرسمية تخصيص أي من المرشحين بأي فضًال عن أنه 

مҶن دليҶل الدعايҶة االنتخابيҶة التҶي تحظҶر علҶى وسҶائل اإلعҶالم          ) ٤١( ميزة دعائية، فإنҶه يمثҶل مخالفҶة للمҶادة     

تنشرها وسائل اإلعالم الخارجية إذا آانت متعلقة بأحد مرشحي انتخابات رئҶيس  الرسمية إعادة نشر أي مادة 

  ).١(الجمهورية 

أن مراقبҶي   ورغم النصوص القانونية الصريحة التҶي تحظҶر ممارسҶة الدعايҶة االنتخابيҶة يҶوم االقتҶراع ، إال        

بمحافظҶة تعҶز دخҶل    )  ٣٧( في الدائرة : المرصد شاهدوا الكثير من الخروقات  في هذا المجال ومن أمثلتها  

أحد المرشحين في االنتخابات المحلية إلى طҶوابير الناخبҶات النسҶاء مطالبҶًا إيҶاهن بالتصҶويت لصҶالحه، وفҶي         

بمحافظة إب، شاهد مراقب المرصد لوحات دعائية )  ٨٨( بالدائرة )  أ بمدرسة سعد بن معاذ /  ١( المرآز 

قماشية لصالح مرشح المؤتمر الشعبي العام، معلقة فҶي مҶدخل المرآҶز االنتخҶابي، وصҶورًا لمرشҶح المҶؤتمر        

الشعبي العام على جدران المدرسة التي تم إجҶراء االقتҶراع فيهҶا، ولҶم تقҶم اللجҶان األمنيҶة واللجҶان االنتخابيҶة          

      .قات الدعائيةبإزالة هذه الملص

شهدت بعض المراآز االنتخابية بعض المخالفات المتعلقة بالدعاية االنتخابية يوم االقتراع، حيث لم تҶزل  آما 

الملصقات والصور الخاصة بمرشҶح المҶؤتمر الشҶعبي العҶام، ولҶم تمنҶع اللجҶان األمنيҶة بعҶض أنصҶار           اللجان 

 Ҷي       المرشحين لالنتخابات الرئاسية من ممارسة الدعايҶية، فҶات الرئاسҶحين لالنتخابҶالح المرشҶة لصҶة االنتخابي
                                                 

ذيعها أو تبثهҶا وسҶائل   ال يجوز لوسائل اإلعالم الرسمية خالل فترة الدعاية االنتخابية نشر أو إذاعة أو بث أية مادة إعالميҶة تنشҶرها أو تҶ   ): ٤١(مادة  ١
 .اإلعالم الخارجية أو الصحف المحلية غير الرسمية إذا آانت متعلقة بأحد مرشحي انتخابات رئيس الجمهورية



٥٢ 
 

حرم المراآز االنتخابية، بل أن بعض أفراد اللجان األمنية أنفسهم مارسҶوا الدعايҶة االنتخابيҶة لصҶالح مرشҶح      

  . المؤتمر الشعبي العام

مراآҶҶز مҶҶن المبحҶҶوثين بҶҶأنهم شҶҶاهدوا أشخاصҶҶًا يمارسҶҶون أنشҶҶطة دعائيҶҶة يҶҶوم االقتҶҶراع فҶҶي ال     % ٥٤أجҶҶاب 

أنهҶم لҶم يشҶاهدوا أحҶدًا يمҶارس نشҶاطًا دعائيҶًا يҶوم         % ٣٤مقابҶل ذلҶك أجҶاب    الفҶي  واالنتخابية أو في محيطهҶا،  

  . بال أعرف أجابوا  من المبحوثين% ١٢االقتراع، فيما 

في عدد من الҶدوائر االنتخابيҶة بمحافظҶة تعҶز الحҶظ مراقبҶوا المرصҶد أن أنصҶار المرشҶحين قҶاموا بتوزيҶع            و

( حين في المراآز االنتخابية، وقاموا بتوزيع قبعات عليها صور المرشҶحين، وفҶي المرآҶز رقҶم     صور المرش

بمحافظة تعز، قام أنصار مرشح اللقاء المشترك وأنصار مرشҶح المҶؤتمر الشҶعبي العҶام     )  ٣٧( بالدائرة )  ٥

  .لالنتخابات الرئاسية، بتوزيع قمصان عليها صور المرشح أو رمزه االنتخابي

  

  :في الدعاية االنتخابية الوظيفة العامةتوظيف المال العام و: ٤ :١: ٥

حظرًا باتًا استغالل السلطة أو مرآز الوظيفة العامة فҶي القيҶام بҶأي     من قانون االنتخابات ) ١١(تحظر المادة 

 نشاط دعائي مباشر أو غير مباشر بهدف التأثير على الناخبين لصالح أي من المرشحين، وال يجوز ألي مҶن 

التشҶҶهير بشҶҶكل الصҶҶحف الحزبيҶҶة أو األهليҶҶة التعҶҶرض ألي مرشҶҶح أو حҶҶزب أو تنظҶҶيم سياسҶҶي بҶҶالتجريح أو   

، ٢٠٠٦من دليل الدعاية االنتخابية لالنتخابҶات الرئاسҶية لعҶام    )  ١٤( تحضر المادة مباشر أو غير مباشر، و

، )١(ي االنتخابҶات الرئاسҶية  استخدام المرافق العامة للدعاية االنتخابية لصҶالح أو ضҶد أي مرشҶح مҶن مرشҶح     

من الدليل نفسه بعض المرافق العامة، حيث يمكن أن تستخدم بعض المرافҶق لغҶرض   )  ١٥( وتستثني المادة 

، وقҶҶد صҶҶرح رئҶҶيس قطҶҶاع  )٢(عقҶҶد المهرجانҶҶات االنتخابيҶҶة فقҶҶط، وبصҶҶورة متسҶҶاوية بҶҶين جميҶҶع المرشҶҶحين  

    Ҷا لالنتخابҶة العليҶة باللجنҶة       اإلعالم والتوعية االنتخابيҶات االنتخابيҶد المهرجانҶتم عقҶررت أن يҶة قҶات، أن اللجن

لمرشҶҶحي االنتخابҶҶات الرئاسҶҶية فҶҶي المالعҶҶب الرياضҶҶية فҶҶي المحافظҶҶات، مҶҶع ذلҶҶك فҶҶإن اللجنҶҶة لҶҶم تلتҶҶزم بهҶҶذا   

( ، وفيصل بن شҶمالن  )مرشح المؤتمر الشعبي العام ( المعيار، فقد لوحظ أن المرشحين علي عبد اهللا صالح 

، آانا يعقدان مهرجاناتهما االنتخابية في المالعب الرياضية في المحافظҶات،  )اء المشترك مرشح أحزاب اللق

أمҶҶا المرشҶҶحين الثالثҶҶة البҶҶاقين فكҶҶانوا يعقҶҶدون مهرجانҶҶاتهم االنتخابيҶҶة فҶҶي قاعҶҶات مغلقҶҶة فҶҶي بعҶҶض المرافҶҶق     

  .الحكومية في المحافظات

اسҶتخدام طҶائرة هليҶوآبتر فҶي      :ايҶة االنتخابيҶة  من دليل الدع)  ١٤( من المخالفات للمادة  وضمن ماتم رصده 

عتقҶҶد أنهҶҶا تابعҶҶة تصҶҶوير المهرجانҶҶات االنتخابيҶҶة لمرشҶҶح المҶҶؤتمر الشҶҶعبي العҶҶام فҶҶي محҶҶافظتي تعҶҶز و إب، وُي

 انتهاآًا لمبدأ حياديҶة الوظيفҶة العامҶة    –في حال آان هذا االعتقاد صادقًا  -للقوات المسلحة، األمر الذي يشكل 

                                                 
ال يجوز استخدام المساجد والجوامҶع والكليҶات والمҶدارس والمعاهҶد والجامعҶات والمعسҶكرات واألنديҶة والمالعҶب الرياضҶية والҶدوائر           ) " ١٤(مادة  ١

  . ية والمرافق العامة والخدمية للدعاية االنتخابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لصالح أو ضد أي من المرشحينالحكوم
استثناء من المادة السابقة يجҶوز عنҶد الضҶرورة اسҶتخدام المҶدارس والمالعҶب الرياضҶية والقاعҶات التابعҶة للمرافҶق العامҶة لغҶرض عقҶد              ): ١٥(مادة  ٢

ت االنتخابية بصورة متساوية بين المرشحين، والمهرجانҶات االنتخابيҶة بصҶورة متسҶاوية بҶين المرشҶحين، آمҶا يجҶوز اسҶتخدام          االجتماعات والمهرجانا
ي هҶذا  واجهات بعض المنشآت العامة آأماآن لوضع ملصقات الدعايҶة االنتخابيҶة لعمҶوم المرشҶحين وفقҶًا للضҶوابط التҶي تضҶعها اللجنҶة العليҶا وال يسҶر           

 .جهات المساجد والجوامعاالستثناء على وا



٥٣ 
 

ولҶҶوحظ أن  صҶҶور مرشҶҶح المҶҶؤتمر الشҶҶعبي العҶҶام لصҶҶقت علҶҶى آثيҶҶر مҶҶن المرافҶҶق العامҶҶة،        .والمҶҶال العҶҶام  

  .    والسيارات الحكومية، وعلى بعض سيارات الجيش والشرطة
  

  :المهرجانات االنتخابيةإدارة  -٢: ٥
  

نتخابيҶة،  بشأن تنظҶيم المهرجانҶات اال  جديدًا  ٢٠٠٦النتخاب رئيس الجمهورية لم يقدم دليل الدعاية االنتخابية 

، باسҶتثناء  ٢٠٠٢عن ما أورده دليل الدعايҶة والتوعيҶة االنتخابيҶة الصҶادر عҶن اللجنҶة العليҶا لالنتخابҶات عҶام          

على أن يتضمن الطلب الذي يقدمҶه المرشҶح لالنتخابҶات الرئاسҶية بشҶأن المهرجانҶات       )  ١٧في المادة ( نصه 

   Ҷول الفعاليҶدًا حҶم        التي سوف يعقدها في عواصم المحافظات، بنҶب لҶو مطلҶان، وهҶاء المهرجҶتتم أثنҶي سҶات الت

  .ويعد من قبيل الرقابة المسبقة على حرية التعبير ، )١(من قانون االنتخابات) ٧٢(تتضمنه المادة 

نتخابҶҶات مҶҶن جوانҶҶب القصҶҶور فҶҶي إدارة المهرجانҶҶات االنتخابيҶҶة للمرشҶҶحين لال    دبشҶҶكل عҶҶام فقҶҶد لҶҶوحظ عҶҶد  

  :الرئاسية، تتمثل أهمها في ما يلي

فقҶد   لتزم جميع المرشحين لالنتخابات الرئاسية بعقҶد مهرجانҶات انتخابيҶة فҶي عواصҶم جميҶع المحافظҶات،       ي لم

مهرجانًا انتخابيًا، وعقҶد فيصҶل عثمҶان بҶن شҶمالن       ١٩عقد علي عبد اهللا صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام 

 ١٠مجلس الҶوطني للمعارضҶة   مهرجانًا، وعقد ياسين عبده سعيد مرشح ال ١٨مرشح أحزاب اللقاء المشترك 

مهرجانҶҶًا، وعقҶҶد المرشҶҶح المسҶҶتقل احمҶҶد عبҶҶد اهللا      ١٥مهرجانҶҶات، وعقҶҶد المرشҶҶح المسҶҶتقل فتحҶҶي العҶҶزب     

  .مهرجانات ٩المجيدي 

رفضت اللجنة العليا لالنتخابҶات طلҶب مرشҶح اللقҶاء المشҶترك لعقҶد مهرجانҶه االنتخҶابي بأمانҶة العاصҶمة فҶي            

فҶҶي اإلسҶҶتاد الرياضҶҶي، فҶҶي مقابҶҶل ذلҶҶك    ٢٥/٨/٢٠٠٦، ليعقҶҶد يҶҶوم ٢٠٠٦أغسҶҶطس ٢٣ميҶҶدان السҶҶبعين يҶҶوم  

  .وافقت على طلب المؤتمر الشعبي عقد مهرجان مرشحه في ميدان السبعين

رفضت اللجنة العليا تغيير مكان عقد المهرجان االنتخابي لمرشح اللقاء المشترك، من ميҶدان الشҶهيد الكبسҶي    

  Ҷى أن يعقҶتاد         إلى االستاد الرياضي، ووافقت علҶي اإلسҶابي فҶه االنتخҶام مهرجانҶعبي العҶؤتمر الشҶح المҶد مرش

  .الرياضي

فҶي   ، وأحمد عبد اهللا المجيدي، و فتحي العزب، مهرجاناتهم االنتخابيҶة  عبده سعيد لم يعقد المرشحون ياسين 

  .المالعب الرياضية في المحافظات، وعقدوها في صاالت وقاعات مغلقة

بمواعيҶҶد عقҶҶد المهرجانҶҶات االنتخابيҶҶة للمرشҶҶحين لالنتخابҶҶات الرئاسҶҶية فҶҶي        لҶҶم تنشҶҶر اللجنҶҶة العليҶҶا جҶҶدوًال     

 .المحافظات

للحاالت التي يعقد فيها المرشح لالنتخابҶات الرئاسҶية مهرجҶانين انتخҶابيين،     لم تخطط اللجنة العليا لالنتخابات 

ئل اإلعҶҶالم األمҶҶر الҶҶذي ترتҶҶب عليҶҶه تضҶҶارب وإخҶҶالل بمبҶҶدأ المسҶҶاواة وتكҶҶافؤ الفҶҶرص فҶҶي نشҶҶر وبҶҶث وسҶҶا      

مهرجҶانين انتخҶابيين فҶي عҶدن       ٨/  ٣١عقد المرشҶح ياسҶين عبҶده سҶعيد يҶوم      الرسمية لهذه المهرجانات، فقد 

فҶي مسҶاحة مسҶاوية     أآتҶوبر   ١٤مҶن صҶحيفة    ٩/  ١في العدد الصادر يҶوم   ينوأبين، وقد تم تغطية المهرجان

                                                 
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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لҶҶم تمنحҶҶه الصҶҶحيفة مسҶҶاحة  و ،واحҶҶدًاللمسҶҶاحة التҶҶي خصصҶҶتها الصҶҶحيفة للمرشҶҶحين الҶҶذين عقҶҶدوا مهرجانҶҶًا   

وعقҶد المرشҶح المسҶتقل فتحҶي العҶزب فҶي       مضاعفة للمساحة التي منحتها للمرشح الذي عقد مهرجانًا واحҶدًا،  

وأجلҶت  ) مهرجҶان عҶدن   ( نفس اليوم مهرجانين انتخابيين في عدن والبيضاء لم تغط له سوى مهرجان واحد 

سҶبتمبر   ١٠يҶوم  مرشҶح المҶؤتمر الشҶعبي العҶام     فيما عقҶد   ،) ٩/  ٢(  تغطية المهرجان الثاني إلى اليوم التالي

آҶل  أآتوبر تغطيҶة للمهرجҶانين االنتخҶابيين     ١٤مهرجانين انتخابيين في المكال وسقطرة، وقد نشرت صحيفة 

وآҶذلك فعلҶت   ومنحته مساحة مضاعفة لتلك التي منحتها للمرشحين الذين عقҶدوا مهرجانҶًا واحҶدًا،    ، على حده

عبي ، في تغطيتها لمهرجҶاني مرشҶح المҶؤتمر الشҶ    ٢٠٠٦/  ٩/  ١٤الثورة في عددها الصادر بتاريخ صحيفة 

أما وسائل اإلعالم المرئية فقد منحت المرشح الҶذي عقҶد   . في عدن وأبين سبتمبر ١٣ذين عقدهما يوم لالعام ال

مر الذي أدى إلى تأخير وقҶت  مهرجانين انتخابيين في يوم واحد أربعين دقيقة متصلة لتغطية المهرجانين، األ

بҶҶҶث التغطيҶҶҶة الخاصҶҶҶة بالمرشҶҶҶحين األخҶҶҶرين الҶҶҶذين تبҶҶҶث تغطيҶҶҶة مهرجانҶҶҶاتهم االنتخابيҶҶҶة، بعҶҶҶد بҶҶҶث تغطيҶҶҶة  

  .مهرجاناته وفقًا لجدول البث وإعادة البث الذي وضعته اللجنة العليا لالنتخابات

 Ҷوم      عدم التزام القناة الفضائية ببث المهرجان االنتخابي للمرشح فيصل بن شҶي اليҶرة فҶة المهҶي محافظҶمالن ف

  .المحدد له

خابҶات  عدم إشراف اللجنة العليا لالنتخابات على المرافق التي تم عقد المهرجانات االنتخابية للمرشҶحين لالنت 

خابيҶة،  وقد ترتب على ذلك تدني مستويات شروط األمن والسالمة في بعض المهرجانات االنت الرئاسية فيها،

المؤتمر الشعبي العام فҶي مدينҶة إب، آمҶا     االنتخابي لمرشح  والجرحى في المهرجان آسقوط عشرات القتلى

 .اشتكى مرشح اللقاء المشترك من انقطاع الكهرباء أثناء عقد مهرجانه االنتخابي في محافظة المحويت
  

  :استخدام وسائل اإلعالم الرسمية في الدعاية االنتخابية -٣: ٥

ليات تمكين المواطنين من التمتҶع بحقҶوقهم اإلنسҶانية، فهҶي أداة إلعمҶال الحҶق       وسائل اإلعالم واحدة من أهم آ

في حرية الرأي والتعبير عنه، وقناة إليصال أصوات المواطنين إلى حكوماتهم، وأداة لتمكين المҶواطنين مҶن   

المواطنҶҶة التمتҶҶع بحҶҶق المعرفҶҶة، وأداة لتجسҶҶيد التعدديҶҶة السياسҶҶية، وتكҶҶريس الثقافҶҶة الديموقراطيҶҶة، وثقافҶҶة         

وحقҶҶوق اإلنسҶҶان، مҶҶن خҶҶالل توعيҶҶة المҶҶواطنين وتعҶҶريفهم بحقҶҶوق وواجبҶҶات المواطنҶҶة؛ وال تسҶҶتطيع وسҶҶائل    

اإلعالم الرسمية إنجاز دورها في تكريس الثقافة الديموقراطية وحقوق اإلنسان، دون أن تلتҶزم بدرجҶة عاليҶة    

  .رجة عالية من المهنيةمن االستقاللية والحياد والموضوعية والعدالة، ودون أن تلتزم بد

الحظ فريق الرصد أن مساهمة اإلعالم الرسمي في حملة الدعاية االنتخابية بشҶكل عҶام، آҶان باهتҶًا ونمطيҶًا،      

ولҶҶم يتسҶҶم بالحيويҶҶة التҶҶي تتناسҶҶب مҶҶع أجҶҶواء التنҶҶافس الحقيقيҶҶة والجҶҶادة التҶҶي اتسҶҶمت بهҶҶا هҶҶذه الҶҶدورة مҶҶن            

فҶҶي خضҶوعه لهيمنҶҶة الحكومҶҶة وتوجهاتهҶҶا، فلҶҶم تҶҶول وسҶҶائل  االنتخابҶات الرئاسҶҶية، واسҶҶتمر اإلعҶҶالم الرسҶҶمي  

سҶمية أهميҶة آبيҶرة للمهرجانҶات االنتخابيҶة للمرشҶحين، خҶالل األسҶبوع األول مҶن الحملҶة، وذلҶك            راإلعالم ال

بسبب أن مرشح الحزب الحاآم، رئيس الجمهورية علي عبد اهللا صالح، لم يبدأ في عقد مهرجاناته االنتخابيҶة  

سبوع الثاني، فصحيفة الثورة بدأت مع بداية األسبوع الثاني في اإلشارة إلى المهرجانات فҶي  إال في مطلع األ

صفحاتها األولى، فضҶًال عҶن ذلҶك هنҶاك عҶدد مҶن المؤشҶرات الكميҶة والكيفيҶة التҶي تشҶير إلҶى تҶدني مسҶتوى               
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رئاسҶية، تتمثҶل أهمهҶا فҶي     فعالية مساهمة وسائل اإلعالم الرسمية أثناء حملة الدعاية االنتخابية، لالنتخابҶات ال 

  :ما يلي

فقҶد أفسҶحت وسҶائل اإلعҶالم الرسҶمية المسҶموعة والمرئيҶة        : آان اإلعالم الرسمي إعالم ذو اتجاه واحҶد  •

المجال للمرشحين لبث برامجهم االنتخابية، وأعيد بثها، وتم تغطية المهرجانات االنتخابيҶة للمرشҶحين،   

نتخابات الرئاسية، اإلمر الذي يمكن معه القҶول أن وسҶائل   إال أنها لم تنظيم مناظرات بين المرشحين لال

خҶاطبوا  ياإلعالم الرسمية أتاحت للمرشحين مخاطبҶة الجمهҶور، ولҶم تҶتح المجҶال لجمهҶور النҶاخبين أن        

المرشҶҶحين، وأن يعرفҶҶوا  توجهҶҶاتهم الحقيقيҶҶҶة، ويناقشҶҶونهم فيهҶҶا،  يرجҶҶع ذلҶҶҶك إلҶҶى أن دليҶҶل الدعايҶҶҶة         

ئاسية، اعتبر إجراء المناظرات بين المرشҶحين حҶق إختيҶاري لهҶم، ولҶم ينظҶر       االنتخابية لالنتخابات الر

: منه على ما يلҶي ) ٢٥(إليه باعتباره حق من حقوق الناخبين في معرفة المرشحين، حيث نصت المادة 

يحق لمرشحي انتخابات رئيس الجمهوريҶة فҶي األسҶبوع األخيҶر مҶن المҶدة القانونيҶة المحҶددة للدعايҶة          " 

، لҶذلك لҶم يҶتم عقҶد أي     "االتفاق على إجҶراء منҶاظرات عامҶة فيمҶا بيҶنهم عبҶر وسҶائل اإلعҶالم         االنتخابية

 .مناظرات بين المرشحين لالنتخابات الرئاسية

ساهم حظر تأسيس القطاع الخاص واألحزاب السياسية لوسائل إعالمية مسموعة ومرئيҶة خاصҶة، فҶي     •

  .لتعددية اإلعالمية، وحرية الرأي والتعبيرتعزيز األحادية اإلعالمية، وأثر سلبًا على مستوى ا

في البرامج الحوارية التي تم رصدها على قلة عددها ومحدودية الزمن المخصص لهҶا، آҶان الضҶيوف     •

  .يين أو ممن يتبنون وجهة نظر مؤيدة للحكومةيها أما من مسئولي الحكومة الرسمف

مҶين للمسҶاهمة بفعاليҶة أثنҶاء حملҶة الدعايҶة       لم تتمتع وسҶائل اإلعҶالم الرسҶمية بالحريҶة واالسҶتقالل الالز      •

االنتخابية، فلم تستند وسائل اإلعالم الرسمية في ما نشرت وبثت من مواد إعالمية، علҶى مراسҶلين وال   

مصҶҶورين خاصҶҶين بهҶҶا، بҶҶل آانҶҶت خاضҶҶعة لمرآزيҶҶة شҶҶديدة تمثلҶҶت فҶҶي الخضҶҶوع لوآالҶҶة سҶҶبأ لألنبҶҶاء،  

، تنشҶҶر مҶҶواد متطابقҶҶة تمامҶҶًا،  )أآتҶҶوبر  ١٤هوريҶҶة، والثҶҶورة، الجم( فكانҶҶت الصҶҶحف الرسҶҶمية الҶҶثالث  

 .حرفًا بحرف، بل أنها لم تراجع ما تنشره رغم أنه آان يتطلب أحيانًا قدرًا من المراجعة الشكلية

جسد اإلعالم الرسمي تبعيته للحكومة من خالل إعادة نشر وبث بعض المقҶابالت مҶع مرشҶح الحҶزب        •

من دليҶل الدعايҶة   ) ٤١(ل اإلعالم األجنبية، وذلك مخالفة  لحكم المادة الحاآم التي نشرتها أو بثتها وسائ

ال يجҶҶوز لوسҶҶائل اإلعҶҶالم الرسҶҶمية خҶҶالل فتҶҶرة  "االنتخابيҶҶة لالنتخابҶҶات الرئاسҶҶية التҶҶي تҶҶنص علҶҶى أنҶҶه  

الدعايҶҶة االنتخابيҶҶة نشҶҶر أو إذاعҶҶة أو بҶҶث أيҶҶة مҶҶادة إعالميҶҶة تنشҶҶرها أو تҶҶذيعها أو تبثهҶҶا وسҶҶائل اإلعҶҶالم  

جيҶҶҶة أو الصҶҶҶحف المحليҶҶҶة غيҶҶҶر الرسҶҶҶمية إذا آانҶҶҶت متعلقҶҶҶة بأحҶҶҶد مرشҶҶҶحي انتخابҶҶҶات رئҶҶҶيس         الخار

أآتوبر نشر المقابالت التي أجرتهҶا   ١٤، فقد أعادت صحف الثورة والجمهورية والوحدة و"الجمهورية

  .قناتي الجزيرة ودبي الفضائيتين

الجمهوريҶة، ومҶا يعتبҶر دعايҶة      عدم تفريق وسائل اإلعالم الرسمية بين ما يعتبر تغطيҶة ألنشҶطة رئҶيس    •

فقد خصصت وسائل اإلعҶالم الرسҶمية وقتҶًا ومسҶاحة     : انتخابية له باعتباره مرشحًا لالنتخابات الرئاسية

  .آبيرين لتغطية زيارة الرئيس لكل محافظة من المحافظات التي عقد فيها مهرجانات انتخابية
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  :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( 
ولكҶي  . 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(
ة بالختم الرسمي للجنҶة العليҶا لالنتخابҶات؟    أو رموز المرشحين سليمة وواضحة ومختوم وأسماء هل آانت أوراق االقتراع)٦(

  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(
          نعҶم    خاليҶة تمامҶًا؟   االقتراعمندوبيهم والمراقبين من أن صناديق  أو وبحضور المرشحين االقتراعهل تأآدت اللجنة قبل )١١(

                      ال                                                                           
         نعҶم                 ؟ االقتҶراع لجنҶة الفرعيҶة مҶع المرشҶحين أو منҶدوبيهم علҶى محضҶر مباشҶرة         ال وأعضҶاء هل وقҶع رئҶيس   )١٢(

                                                                        ال                                                                                                       
؟                  نعҶҶم          االقتҶҶراعاللجҶҶان الفرعيҶҶة قҶҶد أغلقҶҶت قبҶҶل بҶҶدء عمليҶҶة  فҶҶي آافҶҶة االقتҶҶراعهҶҶل تحققҶҶت مҶҶن أن صҶҶناديق )١٣(
  ال
  
  

 رجالية                           ائيةنس

 أسئلة تتعلق بإجراءات افتتاح االقتراع
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متعمҶد؟            نعҶم           دون منҶع أو تضҶييق   االقتҶراع هل شاهدت الناخبين يتحرآҶون بأمҶان وحريҶة ويصҶلون إلҶى مرآҶز       )١٤( 

                                                                                                                                           ال                                    
  :العراقيل آان يواجهه الناخبون من أنواع الترهيب أو  ما وضح) ال( إذا آانت اإلجابة     
       ....................................................................................................................................................  
       

………………………………………………………………………………………………………………………………………….................  
أو اللجҶҶان الفرعيҶҶة؟                     نعҶҶم             االقتҶҶراع هҶҶت ، باعتبҶҶارك مراقبҶҶا، أعاقҶҶة أو منعҶҶا مҶҶن دخҶҶول مرآҶҶز     هҶҶل واج)١٥(

                                                    ال                                                                                                                           
  ..............................................................................................أوضح  تفاصيل اإلعاقة )نعم ( اإلجابةفي حالة 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  
؟                        نعم          ال                        االقتراعخارج غرفة  الناخبين في أماآن مالئمة وبارزة بأسماءهل تم تعليق آشوفات )١٦(
احتҶاجوا لمҶن يسҶاعدهم فҶي التصҶويت؟    نعҶم                ..)حرآيҶا، بصҶريا، سҶمعيا،   ( أميات أومعҶاقين  أو ينأميهل شاهدت ناخبين )١٧(

  ال                                                                                   
هم فҶي التصҶويت أم فرضҶت علҶҶيهم    مҶن يسҶҶاعد  بأنفسҶهم  يختҶاروا أوضҶح هҶل اسҶتطاع هҶҶؤالء أن    )نعҶҶم(اإلجابҶة فҶي حالҶة            
  أشكال 
             .....................................................................................................................................:أخҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶرى للمسҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶاعدة         

…………………………………………………………………………………………………………………......……………........................  
مҶҶن المҶҶواد الدعائيҶҶة للمرشҶҶحين؟      نعҶҶم             االقتҶҶراع والسҶҶاحات والجҶҶدران الداخليҶҶة لمرآҶҶز  االقتҶҶراعهҶҶل تخلҶҶو غҶҶرف  ) ١٨(  

  ال                                                                         
  :ل الدعاية ولصالح أي مرشحأوضح تفاصي) ال( اإلجابةعند        

            ............................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………  
داخҶل المرآҶز    انتخابيҶة يمارسون دعايҶة  ) بزيهم الرسمي( ، أو من العسكريين  األمنيةهل شاهدت أيًا من أعضاء اللجنة )١٩( 

  نعم             ال محيطه ؟   االنتخابي أو في

  :أوضح تفاصيل الدعاية ولصالح أي مرشح آانت)نعم ( اإلجابةعند 
.............................................................................................................................................................................................................................

........................................................                                                                        .....................................................                                                                              
نشҶاطا دعائيҶا أو يقҶدمون     امارسҶو  مرشҶحي  حҶزب أو أنصҶار   هل شاهدت داخل المرآز أو في محيطه مرشحا أو أعضاء)٢٠(

  نعم           ال                                                                       مغريات للتأثير على آراء الناخبين؟
  :أوضح تفاصيل التأثير والدعاية ولصالح أي حزب أو مرشح مورس ذلك) نعم( اإلجابةعند 

.......................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………  
الجيش بزيهم الرسمي يفوق عҶددهم العشҶرة؟ نعҶم           أولقوى األمن  هل شاهدت في محيط المرآز االنتخابي أو داخله تجمعًا)٢١(

  ال                            

، حدد عددهم التقريبي ووضح إذا آانت تصرفاتهم تدل على أنهم قد تلقوا تعليمات للتصويت لمرشҶح  )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 
  ؟               نعҶم            االقتراعا في مرأى جميع المتواجدين طوال فترة تجعله االقتراعهل حددت  مواقع لصناديق )٢٥(

                                                    ال                                                                                                                           
المرشҶحين أو قҶام    اختيҶار أو االنتخابية أو غيرهم للتأثير علҶى آراء النҶاخبين فҶي     األمنيةهل تدخل أحد من أعضاء اللجنة )٢٦(

  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      

النҶҶҶاخبين قبҶҶҶل تصҶҶҶويتهم، للتأآҶҶҶد مҶҶҶن عҶҶҶدم وجҶҶҶود حبҶҶҶر فيهҶҶҶا؟    باسҶҶҶتمرار إبهҶҶҶامهҶҶҶل شҶҶҶاهدت اللجҶҶҶان الفرعيҶҶҶة تفحҶҶҶص ) ٣٠(
  ال                                                                نعم           

 ؟                                         اقتراعهمجميع الناخبين تغمس في الحبر بعد  إبهامهل آانت  ) ٣١(
  نعم           ال 
المسҶلمة لҶه    االقتҶراع داخҶل نفҶس الصҶندوق،أو يسҶتبدل ورقҶة       اقتҶراع مҶن ورقҶه    هل شاهدت أًيا من الناخبين يحشوا أآثر) ٣٢(

 ية سلفًا؟                                                                                   لد اقتراع متواجدةبورقة 
  نعم           ال 

  :بذلك أشرح التفاصيل وحدد أعداد من قاموا)نعم ( اإلجابةفي حالة      
............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
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  .  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 
والمҶҶҶراقبين؟  أمنҶҶҶدوبيهم وبحضҶҶҶور المرشҶҶҶحينهҶҶҶل تمҶҶҶت إجҶҶҶراءات غلҶҶҶق الصҶҶҶناديق وختمهҶҶҶا وفقҶҶҶًا للضҶҶҶوابط القانونيҶҶҶة )٣٥(

  ال          نعم  
عليه أعضاء اللجنҶة  ووقع  االقتراعو دونت فيه آافه المعلومات عن الناخبين و أوراق  االقتراع إغالقهل سجل محضر )٣٦(

  أو مندوبيهم؟  والمرشحون
  نعم            ال  

 :الرسҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶمي اإلغҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالقحҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶدد جوانҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶب المخالفҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶة فҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶي محضҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶر    )ال(اإلجابҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶةفҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶي حالҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶة      
............................................................................................................................................................................  

 ووضعت في ظرف مغلق؟                      منها، والتالفةالتي لم تستخدم  االقتراعهل تم عد أوراق )٣٧(
  ال  م         نع   
اللجنҶҶة  الفرعيҶҶة إلҶҶىمҶҶن اللجҶҶان  االقتҶҶراعبيهم والمҶҶراقبين ، نقҶҶل جميҶҶع صҶҶناديق وهҶҶل تҶҶم ،أمҶҶام مҶҶرأى المرشҶҶحين أو منҶҶد)٣٨(

  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  

       ............................................................................................................................................................................ 
  
ء اللجҶان الفرعيҶة   الفҶرز،هم فقҶط المسҶموح لهҶم قانونҶًا، مҶن أعضҶا        الذين مارسҶوا وراقبҶوا عمليҶة    أنهل شاهدت وتحققت )٤١(

  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
       وعҶدم تسҶربها طҶوال فتҶرة الفҶرز؟       لهايسمح بمشاهدة الجميع  ، وآمن زفي موقع بار االقتراعهل وضعت جميع صناديق )٤٣(

  ال   نعم      
  ال            ختم وقفل آل صندوق قبل فرزه؟   نعم      هل آان المعنيون بالفرز يتحققون من سالمة)٤٤(
المصҶرح لهҶم؟    األشҶخاص طҶالع جميҶع   وتҶدوين البيانҶات بحضҶور وا    األوراقهل آان يجري فتح الصناديق وعد وفرز ) ٤٥(

  ال   نعم     
      صاحب الصҶوت؟  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     
       ................................................................................................................................       .....................................

..........................................................................................................................................................................  
 مرشҶҶحي الرئاسҶҶة ، أصҶҶواتهҶҶل قامҶҶت اللجنҶҶة الفرعيҶҶة األولҶҶى بتسҶҶليم محاضҶҶر موقعҶҶة ومختومҶҶة بالنتҶҶائج النهائيҶҶة لفҶҶرز  )٥٠(

  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
.............................................................................................................................................

.....................................................................  
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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
........................................................................................................................................

..................................................................  



٧١ 
 

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
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  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

  

  
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اتفҶҶاق المبҶҶادئ حҶҶول ضҶҶمان إجҶҶراء انتخابҶҶات حҶҶرة ونزيهҶҶة شҶҶفافة وآمنҶҶة فҶҶي االنتخابҶҶات       )١٣(ملحҶҶق رقҶҶم  

  :المحلية القادمة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشتركالرئاسية و
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  م١٨/٦/٢٠٠٦

واليمن مقبلة في هذه المرحلة الهامة على أهم حҶدث ديمقراطҶي فҶي الحيҶاة السياسҶية والممارسҶة الديمقراطيҶة        

 –ت السياسҶҶية فإنҶҶه وانطالقҶҶًا مҶҶن استشҶҶعار األحҶҶزاب والتنظيمҶҶا    .. المتمثلҶҶة باالنتخابҶҶات الرئاسҶҶية والمحليҶҶة   

بالمسҶҶئولية الوطنيҶҶة الملقҶҶاة علҶҶى عاتقهҶҶا بممارسҶҶة حقهҶҶا الدسҶҶتوري القҶҶائم علҶҶى   –الموقعҶҶة علҶҶى هҶҶذا االتفҶҶاق 

التعدديҶҶة السياسҶҶية والتҶҶداول السҶҶلمي للسҶҶلطة، واسҶҶتجابة لҶҶدعوة الحҶҶوار الجҶҶادة التҶҶي وجههҶҶا فخامҶҶة رئҶҶيس         

اطيҶة وحرصҶًا مҶن األحҶزاب والتنظيمҶات السياسҶية       الجمهورية علي عبد اهللا صالح، وتعزيҶزًا للعمليҶة الديمقر  

والحزبيҶҶҶة وتحقҶҶҶق مبҶҶҶدأ التبҶҶҶادل السҶҶҶلمي للسҶҶҶلطة فҶҶҶي أجҶҶҶواء ديمقراطيҶҶҶة مسҶҶҶئولة مҶҶҶع اإلدراك الكامҶҶҶل بҶҶҶأن  

االنتخابات التنافسية ال تعني الخصومة بقدر ما تعني االستعداد والتفاني لخدمة الشعب بأفضل صҶورة ممكنҶة   

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

الكتҶҶل تҶҶم االتفҶҶاق علҶҶى إضҶҶافة عضҶҶوين مҶҶن اللقҶҶاء المشҶҶترك إلҶҶى القҶҶوام الحҶҶالي للجنҶҶة العليҶҶا علҶҶى أن تتقҶҶدم      

فقط مҶن  ) أ(فقرة ) ١٩(البرلمانية لألحزاب والتنظيمات الممثلة في مجلس النواب بمقترح تعديل لنص المادة 

بشأن االنتخابҶات واالسҶتفتاء بحيҶث يكҶون مقتҶرح التعҶديل فҶي توسҶيع تشҶكيل           ٢٠٠١لسنة ) ١٣(القانون رقم 

  .ذي سبق أن رشحهم مجلس النواباللجنة العليا من سبعة إلى تسعة أعضاء من قائمة الخمسة عشر ال

  تشكيل لجان االقتراع والفرز: ثانيًا

تҶҶم االتفҶҶاق علҶҶى تشҶҶكيل لجҶҶان االقتҶҶراع والفҶҶرز اإلشҶҶرافية واألصҶҶلية والفرعيҶҶة وفقҶҶًا للقҶҶانون فҶҶي االنتخابҶҶات  

ء بالمائҶҶة ألحҶҶزاب اللقҶҶا   ٤٦بالمائҶҶة للمҶҶؤتمر الشҶҶعبي العҶҶام و     ٥٤الرئاسҶҶية والمحليҶҶة القادمҶҶة وعلҶҶى قاعҶҶدة    

  .المشترك

  السجل االنتخابي: ثالثًا

تم االتفاق على تشكيل فريق عمل قانوني مهنҶي مҶن المҶؤتمر الشҶعبي العҶام وأحҶزاب اللقҶاء المشҶترك تعتمҶده          

اللجنة العليا يتولى فحص السجل االنتخابي ويتخذ اإلجراءات القانونية بإحالة أية مخالفات قانونية في السҶجل  

من السجل، وعلى اللجنة العليا تمكين هҶذا الفريҶق مҶن أداء مهمتҶه فҶي أقҶرب وقҶت        إلى القضاء بهدف إزالتها 

  .ممكن

  حياد اإلعالم الرسمي: رابعًا

إعطҶҶاء جميҶҶع األحҶҶزاب والتنظيمҶҶات السياسҶҶية المشҶҶارآة فҶҶي االنتخابҶҶات المحليҶҶة ومرشҶҶحي الرئاسҶҶة مسҶҶاحة 

ير عن رؤاهم وال يحҶد مҶن هҶذا الحҶق أي     متساوية وآافية في وسائل اإلعالم الرسمية لعرض برامجهم والتعب

 .قيد ويستثنى من ذلك ما يمس حياة األشخاص الخاصة وأعراضهم

وأي أخالل بحيادية اإلعالم الرسمي من قبل أي موظف عام يستوجب العزل وتقوم اللجنҶة العليҶا لالنتخابҶات    

األحҶزاب والتنظيمҶات السياسҶية     من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية وسائل اإلعالم الرسمية وتتلقى الشҶكاوي مҶن  
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أو المرشحين والبت فيهҶا وإحالҶة مҶن تثبҶت مخالفتҶه للمسҶاءلة اإلداريҶة أو القضҶائية وفҶق آليҶة تحҶددها اللجنҶة             

  .العليا واضحة وشفافة

 .تضع اللجنة العليا خطة إعالمية تضمن حيادية وسائل اإلعالم الرسمية وفقًا للقانون

  حياد الوظيفة العام: خامسًا

 يجوز تسخير الوظيفة لمصلحة خاصҶة بحҶزب أو تنظҶيم سياسҶي معҶين وإلҶزام آҶل مҶن مҶديري المҶديريات           ال

ومحافظي المحافظҶات والقҶادة العسҶكريين واألمنيҶين بҶالتزام الحيҶاد التҶام تجҶاه عمليҶة التنҶافس االنتخҶابي بҶين             

لصҶҶالح أو ضҶҶد أي حҶҶزب أو األحҶҶزاب والتنظيمҶҶات السياسҶҶية أو المرشҶҶحين وعҶҶدم القيҶҶام بҶҶأي أعمҶҶال دعائيҶҶة 

  .مرشح أثناء العملية االنتخابية

ويحظҶҶر علҶҶى آҶҶل مسҶҶئول أو موظҶҶف عҶҶام التبҶҶرع أو الوعҶҶد بҶҶأي مشҶҶروع مҶҶن المҶҶال العҶҶام خҶҶالل الحملҶҶة            

االنتخابية، وتقوم اللجنة العليا لالنتخابات من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية الوظيفة العامة وتتلقى الشҶكاوى مҶن   

ظيمات السياسية والمرشحين والبت فيها ومن ثبتت مخالفته يوقҶف عҶن عملҶه ويحҶال للمسҶاءلة      األحزاب والتن

  .اإلدارية أو القضائية وفق آلية تحددها اللجنة العليا واضحة وشفافة

  حياد المال العام: سادسًا

اسҶية أو  يحظر أن يسخر المال العام لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي معين أو أي مرشҶح فҶي االنتخابҶات الرئ   

المحليҶҶة ومҶҶا يخصҶҶص وفقҶҶًا للقҶҶانون لمرشҶҶحي االنتخابҶҶات الرئاسҶҶية يجҶҶب أن يصҶҶرف بالتسҶҶاوي بҶҶين جميҶҶع    

المرشحين تحت رقابة مجلس النواب وفيما عدا ذلك يحظر اإلنفاق على الدعاية االنتخابية من المҶال العҶام أو   

ظҶҶر اسҶҶتخدام المؤسسҶҶات والمرافҶҶق مҶҶن ميزانيҶҶة الҶҶوزارات والمؤسسҶҶات والشҶҶرآات والهيئҶҶات العامҶҶة، مҶҶا يح

العامҶҶة والمسҶҶاجد ودور العبҶҶادة للدعايҶҶة االنتخابيҶҶة مҶҶع أو ضҶҶد أي حҶҶزب أو مرشҶҶح أثنҶҶاء الحملҶҶة االنتخابيҶҶة،  

وتتولى اللجنة العليا لالنتخابات اإلشراف والرقابة على ذلك، ومن ثبت إخاللҶه خҶالل فتҶرة الحملҶة االنتخابيҶة      

اءلة اإلداريҶة أو القضҶائية وفҶق آليҶة واضҶحة وشҶفافة تحҶددها اللجنҶة العليҶا،          يوقف عن عمله ويتم أحالته للمس

  .وعلى أن تخضع التبرعات المحلية للشفافية وفقًا للقانون ويحظر أي دعم خارجي

  حياد القوات المسلحة واألمن: سابعًا

اد القҶوات المسҶلحة   يقوم القائد األعلҶى للقҶوات المسҶلحة بإصҶدار أمҶر للقҶوات المسҶلحة واألمҶن تؤآҶد حҶق أفҶر           

واألمҶҶن بممارسҶҶة حقهҶҶم السياسҶҶي بالترشҶҶيح والتصҶҶويت ويحظҶҶر علҶҶى القҶҶادة العسҶҶكريين واألمنيҶҶين إجبҶҶار أو 

إآراه األفراد على التصويت لصالح أي حزب أو مرشح، وتحرم الدعاية االنتخابية داخل الوحҶدات والمواقҶع   

  .الرسمية والعسكرية العسكرية واألمنية، وينشر هذا األمر في وسائل اإلعالم

  اللجان األمنية: ثامنًا

تنحصر مهام اللجان األمنية التابعة للجنة العليا لالنتخابات واللجان األمنية التابعة لهҶا فҶي حمايҶة أمҶن مراآҶز      

االقتراع ويحظر عليها التدخل بالعملية االنتخابية بأي صورة آانҶت وتخضҶع باسҶتمرار لتوجيهҶات وإشҶراف      

  .النتخابات وأوامرها وتعليماتها، على أن يتولى رئاستها أحد أعضاء اللجنة العليااللجنة العليا ل

  لجان الرقابة الحزبية : تاسعًا
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تشكل لجان رقابة حزبية من جميع األحزاب والتنظيمҶات السياسҶية علҶى أن يمثҶل آҶل تكتҶل سياسҶي بمراقҶب         

االنتخابيҶة، ويعتبҶر تمويҶل هҶذا اإلجҶراء      واحد في آل مرآҶز انتخҶابي دون أن يكҶون لҶه حҶق التҶدخل بالعمليҶة        

  .ضمن تمويل الدولة للعملية االنتخابية

  الشفافية: عاشرًا

قيام اللجنة العليا لالنتخابات بإطالع األحزاب والتنظيمات السياسҶية والҶرأي العҶام علҶى آافҶة الخطҶوات التҶي        

 .تخذها في مجال عملها

طلبهҶا، بنسҶخ إلكترونيҶة مҶن سҶجالت القيҶد المحفوظҶة لҶدى         تزويد األحزاب والتنظيمات السياسҶية، بنҶاء علҶى    

 .اللجنة العليا

  دور المرأة في العملية الديمقراطية: الحادي عشر

إن دور المرأة في العملية الديمقراطية ينبغي أن يكون مجسدًا للروح الحضارية اليمنية الرائҶدة ومجҶددًا لҶذلك    

دلҶة بҶين الرجҶل والمҶرأة فҶي المجتمҶع، ولҶذلك فإنҶه يجҶب دعҶم           التوازن اإلنساني والحيوي فҶي العالقҶات المتبا  

المرأة اليمنية وحقها في ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية دون انتقاض في أي شكل من األشҶكال الماديҶة   

والمعنويҶҶة، باعتبҶҶار النسҶҶاء شҶҶقائق الرجҶҶال، وأن علҶҶى جميҶҶع األحҶҶزاب والتنظيمҶҶات السياسҶҶية أن تجعҶҶل مҶҶن    

  .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

   Ҷهود لهҶاه مشҶاءة  إعادة تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضҶم بالكف

 .والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، وال تقل درجاتهم عن قاض محكمة استئناف

إعادة بناء الجهاز اإلداري والفني للجنة العليҶا لالنتخابҶات واالسҶتفتاء وفҶق معҶايير وشҶروط الخدمҶة المدنيҶة،         

 ).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
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