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 - أغسطس-١٢ اللجان االنتخابية تستقبل طلبات الترشيح لالنتخابات المحلية لمدة عشرة أيام
  م٢٠٠٦

تبدأ اللجان األصلية لالنتخابات بالمديريات والدوائر المحلية في أمانة العاصمة وعموم محافظات 
النتخابات عملية استقبال طلبات الترشيح  ،م٢٠٠٦ - أغسطس-١٢الموافق الجمهورية اليوم 

المجالس المحلية في المحافظات والمديريات التي ستجري بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية في 
  .العشرين من سبتمبر المقبل

وتتولى عملية استقبال طلبات الترشيح التي تستمر حتى الحادي والعشرين من أغسطس الجاري 
أصلية على مستوى الدوائر لجنة  ٥٦٢٠، وخابات أصلية على مستوى المديريات لجنة انت٣٣٣

  .المحلية
هذا وقد دعت اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء جميع الناخبين والناخبات الراغبين في ترشيح 

، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية لس المحلية للمحافظات والمديرياتأنفسهم النتخابات المجا
ة المحددة للترشيح ،على أن تقدم طلبات الترشيح إلى للترشيح التقدم بطلبات ترشيحهم خالل المد

اللجان األصلية في المديريات بالنسبة لطالبي الترشيح النتخابات المجالس المحلية للمحافظات والى 
  . اللجان األصلية في الدوائر المحلية بالنسبة لطالبي الترشيح النتخابات المجالس المحلية

تخابات العامة واالستفتاء أن يرشح نفسه لعضوية المجالس ويحق لكل ناخب وفقا لقانون االن
المحلية في الدائرة االنتخابية المحلية التي بها موطنه االنتخابي، وال يجوز ألحد ترشيح نفسه في 

  .ائرة انتخابية محلية في وقت واحدأكثر من د
ال يقل ويشترط قانون السلطة في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي أن يكون يمنيا، وان 

، وان يكون مقيماً أو له محل إقامة ثابت ، وأن يجيد القراءة والكتابةسنه عن خمسة وعشرين عاماً
  . في الوحدة اإلدارية التي يرشح نفسه فيها

ة ترشيح مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائركما يشترط القانون أن يكون اسم الراغب بال
، وأن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظاً على الشعائر المرشح بها في الوحدة اإلدارية

اإلسالمية وأن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد 
  . رد إليه اعتباره

لجان األصلية في جميع المديريات والدوائر المحلية كافة االستعدادات هذا وقد استكملت ال
خابات المحلية والترتيبات الفنية والتنفيذية والقانونية لممارسة مهامها تمهيدا إلجراء االنت

  .والرئاسية المقبلة
تها وكانت تلك اللجان قد تلقت معارف ومهارات حول كافة اإلجراءات المتعلقة بمهامها واختصاصا

، واإلشراف على ممارسة خابات المحلية وفحصها والبت فيهاالمتمثلة باستقبال طلبات الترشيح لالنت
، وكذا اإلشراف على سير االنتخابات الرئاسية والمحلية ، واستقبال الدعاية االنتخابية للمرشحين

  .الناخبين وفرز وتجميع األصوات وإعالن نتائج االنتخابات
 .نتسبأ: المصدر


