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 لجنة االنتخابات تنظم.. وقعت مذكرة تفاهم مع المفوضية األوروبية بشأن الرقابة على االنتخابات
  .م٢٠٠٦ - أغسطس-١٦ لقاء موسع لدعم المرأة المرشحة

وقعت اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء والمفوضية األوروبية بصنعاء، مذكرة تفاهم مشتركة 
، وتضمنت المذكرة .م٢٠٠٦نتخابات الرئاسية والمحلية لى سير االبشان بعثة الرقابة األوروبية ع

تزويد اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء بأي مساعدة تحتاجها البعثة لتنفيذ المهمة المنوطة بها 
، وتسهيل حصول البعثة على جميع لمعمول بها في الجمهورية اليمنيةبما يتفق مع القوانين ا

  . العملية االنتخابيةإدارة كل الهيئات المتعلقة إلىالعملية االنتخابية، والوصول المعلومات المتعلقة ب
مراقبــاً برئاسة السيدة ) ٩٢(كما تسهل اللجنة تحركات فريق البعثة ومساعديهم المكون من 

 مراكز االقتراع ومراكز فرز األصوات في إلى، كبيرة المراقبين في بعثة االتحادبارونيس نيكلوسن 
ن الرسمي للنتائج ومرحلة قت بهدف اإلشراف على عمليتي التصويت والفرز حتى اإلعال وأي

  .الطعون
كما نصت المذكرة على التزام فريق البعثة األوروبية بالضوابط المتعلقة بالرقابة األوروبية وعدم 

ذ مهامها، ويحق  تنفيأثناءتدخلها في سير العملية االنتخابية والتزام بالحيادية التامة واالستقاللية 
 األحزاب السياسية، إلىهيل وصولهم للبعثة التنقل بحرية بدون الحصول على إشعار مسبق للتس

  .منظمات المجتمع المدني والناخبين، المسئولين عن االنتخابات وممثلي المرشحين
من جهة ثانية تنظم اللجنة العليا لإلنتخابات واالستفتاء قطاع منظمات المجتمع المدني والرقابة 

 العامة لشؤون المرأة باللجنة، يوم غد الخميس لقاًء موسعا مع ممثلي األحزاب والتنظيمات واإلدارة
العشرين من  في إجراؤهاالسياسية، لبحث دعم المرشحات في انتخابات المجالس المحلية المزمع 

 اإلدارة الهام عبد الوهاب مدير األختوأوضحت  .بالتزامن مع االنتخابات الرئاسيةسبتمبر المقبل 
 األحزاب اللقاء سيناقش آلية التزام أن باللجنة العليا لإلنتخابات واالستفتاء المرأةالعامة لشون 

توى مجالس سبالمائة من حصتها لدعم النساء المرشحات على م١٥ السياسية بتخصيص
 عدد المتقدمات بطلبات الترشيح النتخابات المجالس أن إلىوأشارت  .المحافظات والمديريات

 مرشحة على ٥٠ما مرشحة، في/ ٣٦/المحلية على مستوى المحافظات حتى ظهر اليوم لم يتجاوز 
  .مستوى المديريات

 واالستفتاء لوكالة األنباء اليمنية  باللجنة العليا لإلنتخاباتالمرأة العامة لشون اإلدارةوأكدت مديرة 
 والتنظيمات السياسية بدعم النساء المرشحات األحزاب التزامات إلى ي هذا العدد اليرتقأن/ سبأ / 

 األحزاب انه تم التواصل مع قيادات جميع إلىمشيرة .. مجالس المحلية ضمن قوائم مرشحيهافي ال
المدني والتنظيمات النسوية لمناقشة موقف والتنظيمات السياسية وقيادات منظمات المجتمع 

 . من دعمهم للنساء المرشحاتاألحزاب


