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قطاع اإلعالم والتوعية اإلنتخابية 

 
 

 م٢٠٠٦لسنة (    ) قرار رئيس اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء رقم 
 ))م ٢٠٠٦ المجالس  المحلية النتخاباتدليل الترشيح  (( بإصدار 

 
 . رئيس اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء -

وتعديالته  واالستفتاء العامة االنتخاباتم بشأن ٢٠٠١لسنة ) ١٣(بعد اإلطالع على القانون رقم 
. 

 .م بشأن السلطة المحلية وتعديالته ٢٠٠٠لسنه ) ٤(وعلى القانون رقم 
م بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون ٢٠٠٢لسنة ) ١١(وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 ٠االنتخابات العامة واالستفتاء 
 .خابات واالستفتاء م  بتشكيل اللجنة العليا لالنت٢٠٠١لسنة ) ٥٢(وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

م    ة     ٢٠٠٢لسنة   ) ٣٦( وعلى قرار رئيس اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء  رق ة للجن م  بإصدار الالئحة التنظيمي
 .العليا 

ة          ئون الفني اع  الش يس قط اء ورئ ة واإلفت ئون القانوني اع الش يس  قط وين رئ رض األخ ى ع اء عل وبن
 .والتخطيط 

 .م٢٠٠٦/     /بتاريخ         ) (في محضر اجتماعها  رقم وبعد موافقة اللجنة العليا 
 

 //قـــــــــــرر   //    
 

 الباب األول
 التسمية والتعاريف ومهام اللجان اإلشرافية  وسكرتاريتها 

 واللجان األصلية واألمنية 
 

 الفصل األول 
 التسمية والتعاريف

 
 ) .م  ٢٠٠٦رشيح النتخابات المجالس  المحلية دليل الت(يسمى هذا الدليل بـــ ):١(مادة 
م يقتض                      ):٢ (مادة   ا ل ا م إلغراض تطبيق هذا الدليل يكون لأللفاظ الواردة أدناه المعاني المبينة قرين آل منه

 :سياق النص خالف ذلك 
 .الجمهورية اليمنية: الجمهورية  - أ
انون-ب م  :   الق انون رق نة ) ١٣(الق ات ال ٢٠٠١لس أن االنتخاب تفتاء  م بش ة واالس عام

 ٠وتعديالته 

 ١



  
 
 
 
 
 
 

  

 الجمهــوريــة اليمنيــــة

 اللجنــة العليا لالنتخابات واإلستفتاء

قطاع اإلعالم والتوعية اإلنتخابية 

م       :    الالئحة    -ج انون رق ة       ٢٠٠١لسنة   ) ١٣(الالئحة التنفيذية للق ات العام م بشأن االنتخاب
 .واالستفتاء 

 .نة العليا لالنتخابات واالستفتاءاللج:   اللجنة العليا  -د 
 .لعليا الجهاز اإلداري والمالي والفني للجنة ا:   األمانة العامة للجنة العليا -هـ
ة العاصمة              :  فروع األمانة العامة     -و ا في أمان ة العلي التكوينات اإلدارية التي تنشؤها اللجن

ة        ة والمالي وعواصم المحافظات للقيام بكافة المهام واألعمال اإلداري
ند   ي تس ة الت اوالفني ة  إليه ة التنفيذي انون والالئح ام الق  بموجب أحك

رى   ات األخ ة والتعليم وائح واألدل ا   والل ة العلي ن اللجن ادرة ع  الص
 .وهي التي تقوم بإعمال السكرتارية الفنية والمالية للجان اإلشرافية 

.آل يمني ويمنية :  المواطن -ز
ه                       :  الموطن االنتخابي  -ح ه محل عمل ذي  ب ادة أو ال ه الشخص ع يم في هو المكان  الذي  يق

 .الرئيسي  أو مقر عائلته  ولو لم يكن مقيمًا فيه 
ب   الن-ط تور :اخ ام الدس ًا ألحك تفتاء وفق ة واالس الحقوق االنتخابي ع ب واطن يتمت ل م آ

 . والقانون
م      :   جدول قيد الناخبين النهائي     -ي ه ول م إعالن د أن ت الجدول الذي يشمل أسماء الناخبين بع

 .يعد قابًال للطعن فيه
.م ٢٠٠٦دليل الترشيح النتخابات المجالس المحلية :  الدليل -ك
ا-ل رافية   اللج ة العاصمة    : ن اإلش توى أمان ى مس ا عل ة العلي كلها  اللجن ي تش ان الت اللج

.وعواصم المحافظات لإلشراف على اللجان  االنتخابية األخرى 
ديريات  -م ان األصلية بالم ام   :  اللج ديريات للقي ي الم ا ف ة العلي كلها اللجن ي تش ان الت اللج

الس المح    وية المج يح لعض ات الترش تقبال طلب ة باس لي
ذا             ة وه ه التنفيذي انون والئحت للمحافظات والبت فيها وفقًا للق
لية     ان األص ى اللج راف عل ام باإلش ذلك القي دليل ، وآ ال

 .بالدوائر المحلية  
دوائر        :  اللجان األصلية في الدوائر المحلية       -ن ا في ال ة العلي هي اللجان التي تشكلها اللجن

تق   ولى  إس ي تت ديريات والت ي الم ة ف ات المحلي بال  طلب
ديريات   ي الم ة  ف الس المحلي وية المج يح  لعض الترش

.والبت فيها وفقًا للقانون والئحته التنفيذية وهذا الدليل 
ة -ص ة   : المديري ات الجمهوري ة العاصمة ومحافظ ة  ألمان يمات اإلداري دى التقس ي إح ه

.وهي تشكل دائرة إنتخابية  النتخاب المجلس المحلي للمحافظة 
دائ-ع ة  ال ة المحلي دة  : رة االنتخابي د الوح ة وتع ة  للمديري يمات  االنتخابي هي إحدى التقس

ا آل  اخبين فيه ي يتضمن جدول الن ية الت ة األساس االنتخابي
ة وهى   وقهم االنتخابي ة حق م ممارس ذين يحق له اخبين ال الن
ة    ة النيابي دائرة االنتخابي ار ال ي إط ًا ف زًا انتخابي كل مرآ تش

 ٢



  
 
 
 
 
 
 

  

 الجمهــوريــة اليمنيــــة

 اللجنــة العليا لالنتخابات واإلستفتاء

قطاع اإلعالم والتوعية اإلنتخابية 

العدد المطلوب إنتخابه للمجلس المحلي للمحافظة أو المجلس      :  قوام المجلس المحلي     –ف  
ة  ي للمديري د + المحل ن وزارة  عضو واح دد م وام المح ًا للق وفق

 .اإلدارة المحلية 
رة                  :  االنتخابات التكميلية    -ص   ر أو دائ ات التي تجرى في مرآز انتخابي أو أآث االنتخاب

انتخابية أو أآثر ألغيت فيها نتائج االقتراع أو التي لم يتأت إجراء             
 .العملية االنتخابية فيها أو إنهاؤها 

 
 
 

 الفصل الثاني 
 و مهام اللجان اإلشرافية وسكرتاريتها اختصاصات 

 
 الفرع األول

 اختصاصات ومهام اللجان اإلشرافية
 االختصاصات والمهام التحضيرية: أوًال 
ال             ): ٣(مادة   ى أعم تختص اللجان اإلشرافية بأمانة العاصمة وعواصم محافظات الجمهورية باإلشراف عل

ة العاصمة أو           اللجان األصلية بالمديريات واللجان األصلية بالد      وائر المحلية العاملة في نطاق أمان
رارات وتعليمات                  دليل و ق ذا ال ة وه ه  التنفيذي انون والئحت ام الق ًا ألحك المحافظة المختصة بها وفق

 -:اللجنة العليا ولتحقيق ذلك على اللجان اإلشرافية القيام بالمهام واألعمال التحضيرية اآلتية
انون          حضور الدورة التدريبية المخصص     ة لرؤساء وأعضاء اللجان اإلشرافية واإللمام التام بالق

.. والالئحة وهذا الدليل  واألدلة االنتخابية األخرى ذات الصلة 
ة         -٢ ة العام رع األمان ئولي ف ة ومس ئولي المحافظ اء بمس ة واللق ز المحافظ ى مرآ ه إل  التوج

 .واللجنة  األمنية بالمحافظة لمباشرة أعمالهم
جد الحراسات األمنية الخاصة بها وفقًا للخطة األمنية المعتمدة من اللجنة العليا            التأآد من توا   -٣

رع والمرآز                  ة في الف ة ووحده اإلتصال والمتابع ة العام رع األمان ام ف بالتنسيق مع مدير ع
 الرئيسي لإلتصال والمتابعة باللجنة العليا 

دوائر  -٤ ديريات وال ار اللجان األصلية بالم ة مق د من جاهزي ديريات في التأآ ة  في الم  المحلي
نطاق المحافظة بالتعاون مع محافظي المحافظات ومديري األمن ومديري المديريات  ورفع           

 .تقارير إلى اللجنة العليا بهذا الخصوص 
ادة ارًا   ) ٤:( م ة مق ة العاصمة و محافظات الجمهوري ة بأمان ة العام روع األمان رافية ف ان اإلش ذ اللج تتخ

.ألعمالها 

 ٣
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 المهام واألعمال التفصيلية:ثانيًا 
ال     ) ٣(باإلضافة إلى المهام المذآورة في المادة    ) ٥:( مادة ام واألعم من هذا الدليل تقوم اللجان اإلشرافية بالمه

 :اآلتيةالتفصيلية 
زام -١   ة  والئحتااللت لطة المحلي انون الس ة وق ه التنفيذي ات والئحت انون اإلنتخاب ام ق ام بأحك  ه الت

ة               التنفيذية و  ة وتعليمات اللجن هذا الدليل واألدلة ذات الصلة باالنتخابات  الرئاسية  والمحلي
 العليا والبرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا  

 إستالم المستلزمات والوثائق الخاصة بالترشيح واللجان الفرعية  من فروع اللجنة في أمانة -٢ 
 .استيفائهاالعاصمة والمحافظات والتأآد من 

ائق     -٣ ليمها الوث رافية وتس ان اإلش ار اللج ي مق ديريات ف لية للم ان األص تقبال اللج  إس
ي ضوء الكشف     ة ف دوائر المحلي ان األصلية لل ا والخاصة باللج تلزمات الخاصة به والمس

 .الموضح فيه الوثائق والمستلزمات الخاصة باللجان ورفع تقارير بذلك الى اللجنة العليا 
راف -٤ ام باإلش ة   القي ات األمني ديريات والحراس لية للم ان األص ه اللج ى توج ة عل والمتابع

د                    ا في المواعي ار أعماله الخاصة بها إلى مقار أعمالها والتأآد من وصولها وتواجدها في مق
 .المحددة من اللجنة العليا ورفع تقارير إلى اللجنة العليا بهذا الخصوص

ديريات         -٥ ة              متابعة إستقبال اللجان األصلية للم دوائر المحلي للمشارآين في  اللجان األصلية لل
اب              االت غي ن ح ديريات ع ي الم لية ف ان األص ن اللج ا م ة إليه ارير المرفوع ي التق وتلق
ا               ة العلي ا بتعليمات اللجن المشارآين في اللجان  األصلية في الدوائر المحلية ، والقيام بإبالغه

.ة العليا أوال بأولبشأن إستبدال الغياب ورفع تقارير بذلك إلي اللجن
ل                          -٦ ة  من قب دوائر المحلي دريب اللجان األصلية في ال ة ت ى سير عملي  األشراف والمتابعة عل

د والخط                     ًا للمواعي تم وفق ك ي د من  أن ذل ديريات ، والتأآ دة من     ةاللجان األصلية بالم  المعتم
 . اللجنة العليا بهذا الشأن ورفع التقارير بذلك الى اللجنة العليا

دوائر        متاب -٧ عة اللجان األصلية بالمديريات  للتأآد من توجه المشارآين في اللجان األصلية بال
د        المحلية  مع الحراسات األمنية إلى مقار أعمالهم ومن تواجدهم في مقار اللجان في المواعي

 . من اللجنة العليا ورفع تقارير بذلك الى اللجنة العلياةالمحدد
ألصلية أثناء قيامها بأعمالها في فترة الترشيح ، والتأآد من أن  القيام باإلشراف على اللجان ا   -٨

د المحددة في              أعمالها تتم وفقًا للقانون والالئحة وهذا الدليل واألدلة ذات الصلة وفي المواعي
ارير عن                     ع تق ام ورف اد ت البرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا وحثها على أداء مهامها بحي

 ..ا ذلك إلى اللجنة العلي
ة الجهات                  -٩ ات والتنسيق مع آاف ة لالنتخاب إستقبال الفرق اإلعالمية المكلفة بالتغطية اإلعالمي

ا يضمن وصولها                  د تعترضها وبم المعنيه بالمحافظة للتعاون معها وتذليل الصعوبات التي ق
اطق النائي       ) الدوائر المحلية   ( الى مختلف المراآز اإلنتخابية      ة خصوصًا تلك الواقعة في المن

وعند تأخر وصول الفرق اإلعالمية المكلفة بعملية التغطية عن موعدها المحدد وفقًا للجدول             
ا                       ة العلي إبالغ اللجن وم اللجان اإلشرافية ب ا تق ة العلي ر من اللجن قطاع اإلعالم    ( الزمني المق

 ٤
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ديريات                 -١٠ ى اللجان األصلية بالم رفع اإلحصاءات المتضمنة عدد طلبات الترشيح المقدمة ال
ى             ة عل ات المقدم دد الطلب ح ع ارير توض ا بتق ة العلي ى اللجن ك  إل ة  وذل دوائر المحلي وال

ـ   ي الـ ة ف رة محلي ة ودائ ل مديري ـتوى آ ذا  مســ دة له اذج المع ًا للنم أول ووفق محافظة أوال ب
 .الغرض 

دوائر     -١١ ديريات وال ي الم ان األصلية ف ال اللج ار أعم ى مق ة إل ارات دوري يم زي ام بتنظ القي
ة إشكاالت تعترض                   المحلية واالطالع على سير أعمالها آلما دعت الحاجة إلى ذلك وحل أي

 .إلى اللجنة العلياسير أعمالها ورفع تقارير عن نتائج تلك الزيارات 
اإللتزام بدليل الضوابط  المالية وصرف آافة المخصصات المالية المقررة للجان األصلية             -١٢

ًا                 ليمها لمستحقيها وفق ة وتس واألمنية العاملة في نطاق المديريات أو الدوائر اإلنتخابية المحلي
 .للضوابط المقرة من اللجنة العليا والمبينة في دليل الضوابط المالية

لية      -١٣ ان األص ال اللج ير أعم رض س ي تعت ة الت ة والمالي ة والفني كاالت القانوني ل اإلش ح
ة                ا واألدل ة العلي والفرعية وفقًا ألحكام القانون والالئحة وهذا الدليل وقرارات وتعليمات اللجن

 .ذات العالقة 
ى اللج      -١٤ ها عل تدعى عرض كاالت يس ارات أو إش ة استفس ا بأي ة العلي اة اللجن ة العلمواف ا ن ي

 .  بالردود والفتاوى على استفساراتها دون تأخير وإبالغ اللجان األصلية
ة                      -١٥ ع آشوفات ومحاضر اللجان األصلية المتعلق ذا رف ولين وآ ات المرشحين المقب رفع ملف

اب اإلنسحاب                  واالنسحاببطلبات الترشيح    د إغالق ب ين بع  من الترشيح والمرشحين المتبق
ة  للمرشحين وذ  ين في اإلجراءات   واإلستمارة العام ى النحو المب ا وعل ة العلي ى اللجن ك إل ل

 .التفصيلية المذآورة في البابين الثاني والثالث من هذا الدليل 
ات                   -١٦ ة  بطلب ة اإلشرافية والمتعلق  أرشفة وحفظ نسخ المحاضر  والكشوفات الخاصة  باللجن

 .  منه الترشيح  والفصل فيها  من قبل اللجان  األصلية وذلك بصورة مرتبه وآ
ة  وتلقي البالغات                       -١٧ ديريات  للجان الفرعي  اإلشراف على إستقبال اللجان األصلية  في الم

ة                              ة  وإجراء  عملي اب  من المشارآين  في اللجان الفرعي ة  بالغي ا  والمتعلق المرفوعة  اليه
 .إستبدال  الغياب  وفقًا لقرارات اللجنة العليا في هذا الشأن 

ل اللجان األصلية  في                  المتابعة واإلشراف  ع      -١٨ ة  من قب دريب  اللجان الفرعي ة ت ى عملي ل
ذا                                ا  في ه ة العلي رارات  وتعليمات  اللجن اًَ لق تم وفق ك  ي د  من أن ذل ة  والتأآ الدوائر المحلي

 . الشأن  
رزاإلش -١٩ راع  والف ة اإلقت ى عملي ال   راف  عل ق  أعم د  تعي ي ق كاالت  الت ة اإلش  وحل آاف

ا لية والفرعاللج ىن األص رد عل ة  ، وال اراتها ي أي  استفس ا  ب ة  العلي ى اللجن ع ال   والرف
 . أو صعوبات  تستدعي  عرضها على اللجنة  العليا إستفسارات

رعة     -٢٠ ى  س ا عل رز  وحثه راع والف ة  االقت اء عملي ة  أثن ان األصلية  والفرعي ة اللج  متابع
 . الى اللجنة العليا إرسال  النتائج  ، وآذلك الحرص على سرعة  رفع تلك  النتائج  

 ٥
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 .تنفيذ آافة توجيهات وتعليمات اللجنة العليا وبما ال يخالف القانون والالئحة وهذا الدليل -٢١
  

ادة   ام              )٦:(م ة  المه ام بكاف رافية  القي ان اإلش ى اللج ًا  عل ذآورة أنف ال  الم ام واألعم ى المه افة إل إض
ذلك      ة ، وآ واد الالحق ي الم ة  ف رى  المبين ال األخ رى   واألعم ة  األخ ة االنتخابي ي األدل  ف

 .الصادرة عن اللجنة العليا  
 المهام واألعمال الختامية: ثالثًا 

ادة ان       ) ٧:(    م ى اللج ب عل ابقة فيج واد الس ي الم ذآورة ف يلية الم ال التفص ام واألعم ى المه افة إل إض
 :اإلشرافية القيام بالمهام واألعمال الختامية اآلتية

لية  -١ ان األص ة اللج ائق    متابع ز الوث ا بتجهي ا وتوجيهه اء أعماله د إنته ديريات بع  للم
ا وسرعة وصولها                    ائج أعماله ائي عن نت ر النه ة التقري والمستلزمات الخاصة بها وآتاب

 .الى مقر اللجنة اإلشرافية
د                -٢ ة العه ا من آاف ا و إخالء طرفه ديريات التي أنهت أعماله إستقبال اللجان األصلية للم

 .ستلزمات وفقًا لدليل الضوابط المالية  المالية والوثائق والم
ائق               -٣ إعداد التقرير النهائي عن نتائج أعمالها والتوجه إلى اللجنة العليا مع اصطحاب الوث

ا إلخالء                          ة العلي دة من اللجن ا بحسب الخطة المعتم ة العلي ى اللجن ا إيصالها إل التي عليه
 .طرفها من آافة العهد المالية والعينية وأي عهد أخرى 

 
 

 الفرع الثاني 
 مهام وأعمال سكرتارية اللجان اإلشرافية

 
ادة       ) ٨:(مادة   ذا لنص الم ة                  ) ٢٦(  تنفي روع األمان ولى ف ات تت انون اإلنتخاب ة لق من الالئحة التنفيذي

 . العامة للجنة العليا القيام بمهام وأعمال السكرتارية الفنية والمالية للجان اإلشرافية
م فرع األمانة العامة مع موظفي الفرع بكافة أعمال السكرتارية الفنية والمالية يقوم مدير عا )  ٩:(مادة

روع        ل الف ل عم ي دلي ذآورة ف ام واالختصاصات الم ون  بالمه ا يقوم رافية آم ان اإلش للج
 :باإلضافة إلى المهام واألعمال اآلتية 

د     إستالم الوثائق والمستلزمات المنصرفة عهدة على اللجنة اإلشرافية بالمح         -١ ا بع افظة وحفظه
 .االستخدام اليومي 

ا من                   -٢ ع عليه تندات الموق ى المس إستالم الختم الخاص باللجنة اإلشرافية وحفظه والختم به عل
 .قبل اللجنة اإلشرافية وبحسب توجيه اللجنة اإلشرافية 

ى                  -٣ دة عل ة والتي تصرف عه ات المحلي  إستالم جميع الوثائق والمستلزمات الخاصة باالنتخاب
د من وصولها           اللج تيفائها نة اإلشرافية بالمحافظة والتأآ ا وصرفها في ضوء         واس  وتخزينه

توجيهات اللجنة اإلشرافية ووفقًا للكشف الموضح فيه الوثائق والمستلزمات الخاصة باللجان         
.ورفع تقرير بذلك الى اللجنة اإلشرافية
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ائق الخاص            -٤ تلزمات والوث ديريات المس ائق الخاصة      تسليم اللجان األصلية للم ذا الوث ا وآ ة به
ة        دة من اللجن باللجان األصلية  للدوائر المحلية واللجان الفرعية  في ضوء الكشوفات المعتم

.العليا الموضح فيها وثائق ومستلزمات آل لجنة وبناء على توجيهات اللجنة  اإلشرافية 
ة        إستالم ملفات المرشحين لالنتخابات المحلية من اللجان األصلية بن           -٥ ى توجيهات اللجن اء عل

 . اإلشرافية 
إستقبال وتجميع التقارير واالستفسارات القانونية والفنية وغيرها الواردة من اللجان األصلية              -٦

ال اللجان األصلية وعرضها                  ة بأعم والفرعية عبر غرفة العمليات وآذا المراسالت المتعلق
. الالزمة بشأنها على اللجنة اإلشرافية فور استالمها التخاذ اإلجراءات

رارات   اإلحصاءاتوأرشفة التقارير    -٧ ات الترشيح          والمحاضر والق ة بطلب  والكشوفات المتعلق
أول                واالنسحاب من الترشيح  وغيرها من المراسالت  المرفوعة إلى اللجنة اإلشرافية أوال ب

 .بعد عرضها على اللجنة اإلشرافية فور استالمها 
دها        أرشفة التقارير والمحاضر والوثا    -٨ ة وقي ات الرئاسية و المحلي ال االنتخاب ة بأعم ئق المتعلق

 .في سجالت خاصة بذلك 
اء                      -٩ د إنته ة بع تلزمات من اللجان الميداني ائق والمس  مساعدة اللجان اإلشرافية في استالم الوث

د                       ة إخالء طرف اللجان من العه ارير عن سير عملي مهامها وموافاة اللجنة اإلشرافية بتق
.مة إليها الفنية المسل

ا في                      -١٠ ة العلي ى اللجن ة ال  إرسال الوثائق والمستلزمات التي تم استالمها من اللجان االنتخابي
 .ضوء ما تحدده اللجنة العليا واللجنة اإلشرافية بهذا الخصوص 

ى  القيام بكافة المهام  واألعمال  الموآلة  إليها وفقًا  لهذا الدليل  واألدلة  االنتخابية  األخر                 -١١ 

 .الصادرة عن اللجنة العليا 

 
 الفصل الثالث 

 مهام واختصاصات اللجان األصلية أثناء  فترة الترشيح
 واالنسحاب من الترشيح لعضوية المجالس المحلية 

 
 الفرع األول 

 مهام اللجان األصلية في المديريات 
 

ي    تختص اللجنة األصلية في المديرية باستقبال طلبات الترشيح ل         ) ١٠:(مادة   عضوية المجلس المحل
ه                ة  وتعديالت انون السلطة المحلي ة وق ه التنفيذي انون والئحت ًا للق للمحافظة والبت فيها وفق
ع في                     ة التي تق دوائر المحلي وهذا الدليل  ، واإلشراف على أعمال اللجان األصلية في ال

: نطاق المديرية المعينة فيها ولتحقيق ذلك عليها القيام بالمهام اآلتية 
ـ: األعمال التحضيرية -: وًال أ
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. حضور الدورة التدريبية للجان األصلية وفقًا للبرنامج الزمني المقر لذلك -أ 
ا بحسب الموعد المحدد من                   -ب ة فيه ة اإلشرافية في المحافظة المعين ر اللجن  التواجد في مق

.اللجنة العليا 
ذلك          استالم آافة الوثائق والمطبوعات والقرطاسية والمستلز      -ج ا  وآ مات المكتبية الخاصة به

ة     اق المديري ي نط ة ف ة العامل دوائر المحلي ي ال ة ف ان األصلية والفرعي الخاصة باللج
ا        ة العلي رع اللجن ي ف ة ف كرتاريتها الفني رافية وس ة اإلش ن اللجن ك م ا وذل ة فيه المعين

.بالمحافظة 
تلزمات في ضوء                   -د ائق والمس ه       التأآد من عدم وجود أي نقص في الوث الكشف الموضح في

. وثائق ومستلزمات آل لجنة 
امج                 -هـ   ا و بحسب البرن ة العلي  التوجه الى مقار أعمالها في المديريات المعينة  فيها من اللجن

. الزمني وااللتقاء بالسلطة المحلية في المديرية 
ا بالتنسيق مع                         -و ر السكن الخاص به وب وتحضير مق ى الوجه المطل ا عل ر عمله   تجهيز مق

ة                 دوائر المحلي السلطة المحلية في المديرية والتأآد من جاهزية  مقار اللجان األصلية في ال
. في المديرية 

ام               -ز ة أرق ة وآتاب  وضع الالفتة القماشية الخاصة باللجنة األصلية في المديرية على باب اللجن
دو                ة في     الدوائر المحلية على الالفتات القماشية الخاصة باللجان األصلية في ال ائر المحلي

. المديرية 
.  تجهيز المكان المناسب الستقبال وتدريب اللجان األصلية في الدوائر المحلية للمديرية -ح

:  المهام واألعمال التفصيلية -: ثانيًا   
ة                 -١ ة في نطاق المديري دوائر المحلي ة في ال  استقبال رؤساء وأعضاء اللجان األصلية المعين

اب           وصرف بطائق المشارآة   ارير عن حاالت الغي ع التق اتهم ورف د من هوي د التأآ م بع له
ا  في            ة العلي إلى اللجنة اإلشرافية و إجراء عملية االستبدال وفقًا للضوابط وتوجيهات اللجن

. هذا الشأن 
ة       -٢ ب الخط ة بحس ي المديري ة ف دوائر المحلي لية لل ان األص اء اللج اء وأعض دريب رؤس  ت

. جنة العليا والمواعيد المحددة لذلك في البرنامج الزمني التدريبية المعتمدة من الل
 تسليم اللجان األصلية للدوائر المحلية في المديرية وثائق ومستلزمات عملها  وآذلك وثائق             -٣

.اللجان الفرعية وفقًا للكشوفات الموضحة لذلك
ى     -٤ ال إل ديريات باالنتق ي الم ة ف دوائر المحلي لية لل ان األص ه اللج ي   توجي ا ف ار أعماله مق

ددة من  د المح ي المواعي ا ف ار أعماله ي مق دها ف ة وصولها وتواج ة ومتابع دوائر المحلي ال
. اللجنة العليا 

د                    -٥ ة والتأآ ة في المديري دوائر المحلي  اإلشراف والمتابعة لسير إعمال اللجان األصلية في ال
ى حل                  امج الزمني والعمل عل ًا للبرن أي إشكاالت تعيق سير       من أنها تمارس أعمالها وفق

. أعمالها بالتنسيق مع اللجنة اإلشرافية والسلطة المحلية في المديرية 
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ات الترشيح                -٦ دمين بطلب  إعداد التقارير واإلحصائيات اليومية والنهائية المتضمنة عدد المتق
لعضوية المجلس المحلي للمحافظة وآذلك تلقي التقارير والمحاضر واإلحصائيات اليومية          

ى               وال نهائية المرفوعة من اللجان األصلية في الدوائر المحلية في المديرية ورفع آل ذلك إل
. اللجنة اإلشرافية 

ليمها               -٧ ة وتس  استالم المخصصات المالية للجان االنتخابية واألمنية العاملة في نطاق المديري
 .صوص لمستحقيها وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا بهذا الخ

ة            -٩ دوائر المحلي اإلشراف والمتابعة للجان األصلية  أثناء فترة  إستقبال  اللجان األصلية  في ال
ة                     ى اللجن ذلك  ال للمشارآين  في اللجان الفرعية  وتلقي البالغات  المتعلقة بالغياب  والرفع ب

 .اإلشرافية
يم  المربعات  ال    -١٠ ة  وتقس ة  االنتخابي ة الدعاي ى عملي ة   إلشراف عل ة االنتخابي خاصة بالدعاي

ة  الصادر                   للمرشحين  لالنتخابات  الرئاسية والمحلية  وعلى النحو المبين  في دليل الدعاي
.عن اللجنة العليا 

اء                       ) ١١: (مادة   ة إثن ة األصلية في المديري وم اللجن ا تق ال السابق  ذآره باإلضافة  إلى المهام واألعم
ات الترشيح لعضوية ا        ام واإلجراءات           استقبالها لطلب ة المه ي للمحافظة بكاف لمجلس المحل

رارات وتعليمات                       دليل وق ذا ال اني والثالث من ه ابين  الث المبينة في القانون والالئحة  والب
ة األخرى    ة اإلنتخابي ي األدل ة ف ال المبين ام واألعم ة المه ام بكاف ذلك القي ا، وآ ة العلي اللجن

 .الصادرة عن اللجنة العليا  
 

انيالفرع الث
 مهام واختصاصات اللجان األصلية في الدوائر المحلية

 

ادة  ي  ) ١٢:( م ات الترشيح لعضوية المجلس المحل تقبال طلب ة اس دوائر المحلي ولى اللجان األصلية بال تت
انون السلطة        ٢٠٠١لسنة   ) ٣( للمديرية  وفقًا إلحكام قانون االنتخابات رقم         ام ق م وتعديالته وأحك

ام                    ٢٠٠٠لسنة   ) ٤( المحلية رقم    ى  المه دليل  باإلضافة إل ذا ال ة وه ه التنفيذي ه  والئحت م وتعديالت
 :واألعمال اآلتية 

ام                      -١ ة  واإللم دورة  التدريبي  التوجه الى مقار اللجان األصلية  بالمديريات  المعنية  لحضور  ال
دليل  واألدل         ذا ال ه  وه انون  والئحت ة  بموجب  الق ة األخرى ذات  التام  باإلجراءات  الموآل

 . الصلة  باالنتخابات  الرئاسية والمحلية 
إستالم  آافة الوثائق الخاصة بها  وآذلك  الخاصة باللجان الفرعية  بالدائرة المحلية  المعينة بها  

. 
 . التوجه الى مقار  أعمالها  في المواعيد  المحددة  من اللجنة العليا -٣
ات الترشيح        استيفاء آافة اإلجراءات القانونية  -٤ ول طلب ة الترشيح وإجراءات قب  الناظمة لعملي

ين                          ى النحو  المب ه  وعل انون  والئحت ًا للق ا وفق ة والبت فيه لعضوية المجلس المحلي للمديري
. في البابين  الثاني والثالث من هذا الدليل  
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ا إذا       -٥ د  عم ة  بالتأآي ادات  المتعلق ة  باإلف لية بالمديري ة األص اة اللجن دمين   مواف ان  المتق  آ
دوائر                 بطلبات  ترشيح أنفسهم  لعضوية المجالس المحلية  مقيدين  في جداول الناخبين  في ال

 .المحلية وعلى النحو المبين في الباب الثاني من هذا الدليل 
يم  المربعات                              -٦ ة  وتقس دائرة  المحلي ة  في إطار  ال ة  االنتخابي ة الدعاي   اإلشراف  على عملي

دائرة                     الخاصة  ب   ة  في إطار  ال ات الرئاسية والمحلي الدعاية االنتخابية  للمرشحين  لالنتخاب
 .المحلية  وعلى النحو المبين في دليل  الدعاية  االنتخابية

. إعداد تقارير يومية ونهائية عن نتائج أعمالها ورفعها إلى اللجان األصلية في المديرية -٧
دليل          القيام بكافة المهام  واألعمال       -٨ ذا ال اني والثالث ه ابين الث ة في الب يهم  والمبين الموآلة  إل

رارات  والتعليمات                   ة الق ذ  آاف ة وتنفي ات المحلي واألدلة االنتخابية األخرى المتعلقة باالنتخاب

.الصادرة عن اللجنة العليا  

 
 

 الفصل الرابع
 المرافقة مهام  اللجنة األمنية وغرفة العمليات بالمحافظة واللجان األمنية 

 للجان إدارة اإلنتخابات 
 

 الفرع األول
 مهام اللجان األمنية بالمحافظة

 
 :اآلتية واالختصاصاتتقوم اللجان األمنية بالمحافظة بالمهام )  ١٣:(مادة

 . . التنفيذية هتخالف القانون والئحت   تنفيذ آافة توجيهات وتعليمات اللجنة العليا التي ال-١
 .نية المعتمدة لحراسة مقرات اللجان األصلية والفرعية ووثائقها  تنفيذ الخطة األم-٢
ًا   -٣ ل وفق ذها  والعم ة تنفي ي ومتابع امج الزمن ي البرن ددة ف ال المح ة األعم ذ آاف  تنفي

رارات  وتعليمات                     انون وق ا ال يخالف  الق لتوجيهات اللجان اإلشرافية بالمحافظات وبم
 .اللجنة العليا

راءات الكف -٤ اذ اإلج دوائر        إتخ ديريات و ال ان  و الم رات اللج ي مق ن ف ظ األم ة بحف يل
ان   ع اللج ي بالتنسيق م رائم أو أي إخالل أمن كاالت أو ج ة إش ع حدوث أي ة لمن المحلي

 .اإلشرافية واألصلية  بالمديريات  والدوائر المحلية 
يح       -٥ ي الترش ه ف ة حق واطن ممارس ل م ل لك ا يكف ة بم ة الالزم ات األمني  وضع الترتيب

 .إلدالء بصوته  بكل سهوله ويسروا
ة سير                -٦ ة ومتابع دوائر  المحلي ديريات  وال ة بالم  متابعة تنفيذ الخطط واإلجراءات األمني

ة     ة  باللجن ي لإلتصال والمتابع ز الرئيس الغ المرآ ات وإب ان إدارة اإلنتخاب ال لج أعم
 .العليا بذلك أوال بأول 
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 اإلشراف على سير العمل بغرف عمليات المحافظات والتواصل المستمر مع المرآز               -٧
 . والمتابعة باللجنة العليا لالتصالالرئيسي 

 
 

 الفرع الثاني
 مهام غرف العمليات بالمحافظات ووحدات اإلتصال والمتابعة

 
 والمتابعة  بالمهام ووحدات اإلتصال)) بالمحافظة والمنطقة (( تقوم غرفة العمليات ) ١٤:(مادة

 :اآلتيةواالختصاصات 
 إستقبال آافة التوجيهات الصادرة من اللجنة العليا وتسليمها للجنة اإلشرافية وفرع -١

 .األمانة العامة 
  متابعة الحالة األمنية لسير العمل اليومي للجان الميدانية وتذليل أية صعوبات قد -٢

 .تواجهها
بالغات والمعلومات من اللجان األصلية وإبالغ اللجان  إستقبال آافة التقارير وال-٣

اإلشرافية وفروع األمانة العامة ورفع تقرير يومي للمرآز الرئيسي لإلتصال 
 .والمتابعة 

 .  متابعة تنفيذ الخطة األمنية في عموم المديريات -٤
ظة  رصد أية  إختال الت أمنية خالل فترة العمل وإبالغ اللجنة األمنية بالمحاف-٥

 .واللجنة اإلشرافية واللجنة العليا ورفع تقارير رسمية بذلك أوال بأول
 تأمين االتصاالت المستمرة مع آافة اللجان وتوثيق آافة األوليات في سجالت -٦

 .وملفات ورفعها إلى اللجنة العليا
لة  تنفيذ آافة التوجيهات الصادرة من اللجنة العليا واللجنة اإلشرافية فيما يخص الحا-٧

 .األمنية 
 إستقبال التقارير عن آافة األعمال اليومية للجان الميدانية ورفعها في تقارير الى -٨

 . غرفة عمليات اللجنة العليا أوال بأول
 
 

 الفرع الثالث
 )المراآز اإلنتخابية( مهام اللجان األمنية بالمديريات والدوائر المحلية

 
) المراآز االنتخابية ( يات و اللجان األمنية بالدوائر المحلية تقوم اللجان األمنية بالمدير)  ١٥:(مادة

 : بالمهام واالختصاصات اآلتية
 التحرك مع اللجان األصلية وتأمين حراستها مع وثائقها أثناء االنتقال ، وآذلك حراسة -١

 .مقراتها حتى إنتهاء أعمالها 
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ابعة وإبالغها بتقارير  التواصل مع غرفة عمليات المحافظة ووحدة اإلتصال والمت-٢
وبالغات  اللجنة األصلية عن سير عملها أوال بأول وتأمين االتصال الالسلكي بين 

 .اللجنة األصلية بالمديريات و الدوائر المحلية
 .  متابعة  وإرسال  التقارير والبالغات  الى اللجنة اإلشرافية  بالمحافظة  -٣
 .نتخابية  وتنفيذ توجيهات إدارة االنتخابات   الحفاظ على األمن في مقار اللجان اإل-٤
تنفيذ أي توجيهات أمنية إضافية إذا تطلب الموقف ذلك وطلب أي مساعدة أمنية إذا لزم -٥

 .األمر
 تنفيذ توجيهات لجان إدارة اإلنتخابات بضبط الجرائم والمخالفات اإلنتخابية التي تقع -٦

ة وإحالة مرتكبيها إلى الجهة المختصة خالل عملية الترشيح في حرم اللجنة االنتخابي
 .للتصرف فيها وفقًا ألحكام القانون

 منع أي تدخل في أعمال لجان إدارة اإلنتخابات من قبل أية جهة آانت وتنفيذ توجيهات -٧
 .رؤساء وأعضاء اللجان األصلية في هذا الشأن

 
 الفرع الرابع

  مهام حراسة اللجان الفرعية
 

  : اآلتيةلحراسات األمنية للجان الفرعية المهام واألعمال تتولى  ا ) ١٦:( مادة 
 .حماية اللجان الفرعية ووثائقها  -١

.عمل اللجان الفرعية  ضبط األمن في  مقار  ٢- 
. عملية اإلقتراع  تنظيم المواطنين أثناء  -٣
. منع التواجد المسلح  في مقار اللجان   -٤

. في هذا الشأن لجان لتوجيهات  ال في أعمال اللجان وفقًا أي تدخلمنع  ٥- 
 الى اللجان من قبل اللجان الفرعية تسليمها حتى  الوثائق مرافقة وحماية -٦

 . األصلية 
 أو حرم اللجنة بناء الفات قد تقع  في قاعات االنتخاب أو مخضبط أي جرائم -٧

 . اللجنة االنتخابية في القاعة  التي حدثت بها  المخالفة على توجيهات
 

 الباب الثاني 
 األحكام المتعلقة  بالترشيح لعضوية المجالس المحلية  للمحافظات والمديريات

 الفصل األول
 أحكام عامة ومشترآة

تقوم اللجنة العليا لالنتخابات  باإلعالن  عبر وسائل اإلعالم  الرسمية  المرئية  والمسموعة ) ١٧:(مادة 
ية للمحافظات والمجالس المحلية والمقروءة عن فتح باب الترشيح  إلنتخابات المجالس المحل

 .للمديريات لمدة عشرة أيام 
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ة أو            ) ١٨:(مادة   ة المحلي دائرة اإلنتخابي ة في ال يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه  إلنتخابات المجالس المحلي
 : المديرية التي بها موطنه اإلنتخابي على أن تتوفر فيه الشروط اآلتية 

 -١ .أن يكون يمنيًا  
.عن خمسة وعشرين عامًا  يقل سنه   أن ال  -٢

. أن يجيد القراءة والكتابة    ٣- 
التي  يرشح ) المديرية ( أن يكون مقيمًا  أو له محل إقامة  ثابت  في الوحدة اإلدارية  -٤

 .نفسه فيها  
أن يكون أسمه مقيدًا  في جداول قيد الناخبين  في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة  -٥

 .اإلدارية  
 الخلق والسلوك محافظًا على  الشعائر اإلسالمية  ، وأن ال يكون  قد أن يكون  مستقيم -٦

صدر ضده  حكم  قضائي في جريمة مخلة بالشرف  واألمانة ما لم يكن قد رد  اليه 
 .اعتباره  

ال يجوز ألي ناخب  ترشيح نفسه  في أآثر من مديرية أو دائرة  محلية  ، وإذا تبين   )  ١٩:(  مادة 
آثر  من مديرية أو دائرة محلية  أعتبر ترشيحه  في جميع تلك الدوائر  أنه مرشح  في أ

 .ملغيًا 
ادة  ة         )  ٢٠:(  م ر المديري ة تعتب ة عن المديري ي للمحافظ ألغراض انتخاب أعضاء المجلس المحل

 .دائرة إنتخابية واحدة   
ادة  ين  عضوية  مج  )  ٢١:( م ع ب وز الجم ا ال   ال يج ي ، آم س المحل واب  وعضوية المجل س الن ل

يجوز  للناخب  أن يرشح نفسه  إلنتخابات المجلس المحلي  للمحافظة  والمجلس المحلي                 
 .للمديرية في وقت واحد 

 
ر                  )  ٢٢:(  مادة   ة  أآث رة محلي ة أو دائ ال يجوز  ألي حزب أو تنظيم سياسي أن يرشح في أي مديري

وب    دد المطل ن الع هانتخام ي    ب س المحل ة أو المجل ي للمحافظ س المحل وية المجل  لعض
ذآرة                         ول أي م ة  عدم قب دوائر المحلي ديريات وال ى اللجان األصلية  بالم للمديرية ، وعل

 .من أي حزب أو تنظيم سياسي  بالمخالفة لذلك 
ك  الترش      باسم يلزم لقبول الترشيح     )  ٢٣: ( مادة   د  ذل يح  من   أي حزب أو تنظيم سياسي  أن يعتم

وب عن أي    ن ين ام  أو م ه الع ي أو أمين يم السياسي  المعن يس الحزب  أو التنظ ل رئ قب
 .  منهما رسميًا 

تقلين                    ) ٢٤:( مادة   ة  للمرشحين  المس تضع اللجنة العليا  لالنتخابات  مجموعة من الرموز  االنتخابي
ة ف                   ك  الرموز  وتعطى األولوي ار  الرمز       بحيث يختار  المرشح المستقل  أحد تل ي اختي

 .بحسب أولوية تقديم  طلبات الترشيح  المستوفية  للشروط القانونية 
ة                ) ٢٥:( مادة   ة  في المحافظات  أن يسدد رسوم  إزال ات المجالس المحلي على  آل مرشح  إلنتخاب

ال         ( ملصقات الدعاية االنتخابية  مبلغًا وقدرة        ل       ) خمسة  آلف ري دفع  لصندوق  تموي ت
بالنسبة للمرشح إلنتخابات المجالس المحلية  في        ) خمسة آلف ريال    ( المدن  و    وتحسين  
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 فصل الثاني ال

 
  إجراءات استقبال  طلبات الترشيح  لعضوية المجالس المحلية  للمحافظات 

 والمجالس المحلية للمديريات
 

ادة  ة األصلية  -أ ) ٢٦:( م دليل يقصد باللجن ذا ال ن ه اني والثالث م اب الث ام الب ذ أحك  ألغراض تنفي
 .محلية بحسب طبيعة الحال اللجنة األصلية في المديرية واللجنة األصلية في الدائرة ال

  ُيقدم طالب الترشيح  إلنتخابات المجلس المحلي للمحافظة طلبه إلى اللجنة األصلية               -ب
 . مسجل في إحدى  دوائرها المحلية اسمهفي المديرية التي 

ة األصلية               النتخابات ُيقدم طالب الترشيح       -ج ى اللجن ه ال ة طلب ي للمديري  المجلس المحل
 .ية التي اسمه مسجل في جدول الناخبين الخاص بها في الدائرة المحل

ادة   د             -أ)٢٧:(م ى النموذج المع ة األصلية المختصة عل ى اللجن ًا إل ه مكتوب دم طالب الترشيح طلب   ُيق
ذلك يح  (ل ب الترش م  )طل وذج رق م  ) أ  /١(  نم وذج رق اء  ) ب/١(أو نم ك أثن وذل

ًا          ساعات الدوام الرسمي للجان خالل العشرة األيام التال        اب الترشيح ووفق تح ب ة لف ي
للبرنامج الزمني الصادر عن اللجنة العليا ، ويجب على طالب الترشيح آتابة طلبه             
ة        ى اللجن ة وعل راءة والكتاب ه للق رط إجادت وفر ش ن ت د م ة للتأآ ام اللجن ه أم بنفس

م     وذج رق ر نم ك بمحض ق ذل لية توثي م  ) أ/٢( األص وذج رق تم )  ب /٢(أو نم وي
 .محضر من قبل اللجنة وطالب الترشيح  التوقيع على ال

د من   -ب ة أن تتأآ دائرة المحلي ي ال ة األصلية ف ة واللجن ي المديري ة األصلية ف ى اللجن  عل
يالد أو             ) ٢٥(توافر شرط بلوغ  طالب الترشيح سن          ق شهادة الم ك عن طري سنه وذل

 لطالب الترشيح    البطاقة االنتخابية أو الشخصية أو العائلية أو العسكرية أو جواز السفر          
. 

ج ـ على اللجنة األصلية في المديرية التأآد من أن اسم طالب  الترشيح لعضوية المجلس       
ة في إطار               ة الواقع دوائر المحلي المحلي للمحافظة مقيد في جدول الناخبين في إحدى ال
ة      ن اللجن ذلك م مية ب ادة رس يح إحضار إف ب الترش ى طال ك عل ق ذل ة ولتحقي المديري

م  األصلية  وذج رق ًا للنم ا ووفق ة المسجل فيه دائرة المحلي ى (    ) بال ا يحب عل ،  آم
اللجنة األصلية في الدائرة المحلية التأآد من أن اسم  طالب الترشيح  لعضوية المجلس                
دم طلب ترشيحه                        ة التي  ق دائرة المحلي اخبين  بال المحلي للمديرية  مقيد  في جدول الن

 . إليها 
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ات               على ا )  ٢٨: (مادة دمي طلب تيفاء مق د من اس د التأآ ة بع دوائر المحلي ديريات  وال للجان األصلية بالم
ة                  اإلجراءات اآلتي وم ب ة للترشيح  أن تق الترشيح لكافة الشروط القانونية والوثائق الالزم

:- 
 استالم ملفين من آل طالب ترشيح تم فحص وثائقه وبحيث يحتوي آل ملف على -١ 

 -:األتي 
 .لب الترشيح  صورة من ط-أ 
 .صورة البطاقة االنتخابية بعد مطابقتها مع األصل  - ب
اريخ                   -ج   ة المرشح وت ى هوي دل عل  صورة البطاقة الشخصية أو أي وثيقة رسمية ت

. ميالده بعد مطابقتها مع األصل
 . صورة للمؤهل العلمي إذا آان حاصًال عليه -د

 . سند دفع رسوم إزالة ملصقات الدعاية االنتخابية -هـ 
ان مرشحًا باسم حزب                  - و     وثيقة الترشيح من قبل الحزب أو التنظيم السياسي إذا آ

 .أو تنظيم  سياسي
 . صورة للرمز االنتخابي موقعًا عليها من قبل المرشح - ز 
   .٦× ٤ ست صور شخصية حديثه مقاس -ح

م                          -٢ ات الترشيح  نموذج رق د طلب ر قي ات المرشح  في دفت )           أ  /٤( قيد طلب الترشيح وبيان
ا في               ) ب/٤(أو نموذج رقم     الزم توافره بعد التأآد من صحة البيانات وآل الشروط ال

 .المرشح ويحق لكل ناخب اإلطالع على دفتر الترشيحات
ابي     -٣ ز االنتخ زع صورة الرم ة األصلية  بن وم اللجن ابقة تق راءات الس اء اإلج ب إنته  عق

(  المرشح  وذلك من قائمة الرموز  المعتمدة والمرسلة  من قبل اللجنة العليا                  الذي اختاره   
ووضع صورة الرمز وصورة المرشح       )   قائمة رموز المستقلين     -قائمة رموز األحزاب      

م                   ) أ/٥(في المكان المحدد  لكل منهما في االستمارة العامة  لبيانات المرشحين  نموذج  رق
ات              وت)  ب/٥(أو نموذج رقم     ة  لبيان تمارة العام عبئة البيانات المحددة لكل مرشح  في االس

 .المرشحين 
ان                -٤  تقوم اللجنة األصلية بأخذ بصمة إبهام اليد اليسرى لطالب الترشيح ووضعها  في المك

ات            ى صحة البيان المخصص لذلك داخل المربع المحدد في اإلستمارة العامة للتأآيد عل
ه           وموافقته على الرمز االنتخ    التوقيع علي ك ب د ذل ة األصلية بع وم اللجن ابي ، ومن ثم تق

وختمه بختم اللجنة األصلية في المكان المخصص لذلك على صورة طالب الترشيح ،               
 .على أن  يكون نصف الختم على الصورة والنصف األخر في المربع 

دم طلب ا          -٥ ليم مق ة األصلية بتس وم اللجن لترشيح سند    عقب إستكمال اإلجراءات السابقة تق
م                  ًا للنموذج رق ه وفق ة ب ائق المرفق م     ) أ/٦(بإستالم طلب الترشيح والوث أو النموذج رق

 )  .ب/٦(
 على اللجان األصلية عدم تحرير إيصال لمقدم طلب الترشيح بأي حال من األحوال ما لم            -٦

ه   يكن قد تم التأآد من استيفاء المرشح لكافة الشروط القانونية الالزمة للترشيح وم              ن أن
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وفر                     -٧ دها من ت د تأآ أول بع ا أوًال ب ات الترشيح وتفصل  فيه  تبت اللجنة األصلية في طلب
  .الشروط القانونية في طالبي الترشيح وصحة البيانات

 تقوم اللجنة األصلية في نهاية فترة الترشيح بتحرير محضر  يتضمن أسماء المرشحين                  -٨
م     أو نموذج  ) أ/٧(المقبولين موقعًا عليه من رئيس وعضوي اللجنة األصلية نموذج رق

 )  .  ب/٧(رقم 
ولين                       -٩ ر آشف بأسماء المرشحين المقب ة األصلية بتحري وم اللجن ر المحضر تق  بعد تحري

ًا م وفق ـموذج  رق م )  أ/٨(  لنـ وذج رق لية   ) ب/٨(أو نم ة األص ر اللجن ي مق ره ف ونش
اب الترشيح ،                  واألماآن والساحات العامة في الدائرة  إبتداًء  من اليوم التالي إلغالق ب
آما تقوم اللجنة األصلية برفع أصل هذا الكشف وآذلك أصل المحضر المشار إليه في         

اب          الفقرة السابقة مع صورة لكل م      الي إلغالق ب نها وذلك إلى اللجنة العليا في اليوم الت
 .الترشيح 

حين        -١٠ ة للمرش تمارة العام ال االس ة  إيص دائرة المحلي لية بال ة األص يس اللجن ى رئ  عل
لية         ة األص ى اللجن يح إل اب الترش الق ب ور إغ ة ف ي للمديري س المحل وية المجل لعض

ة ت  ة األصلية بالمديري ى اللجن ة ، وعل تمارة   بالمديري ع االس ورًا م الها ف دها وإيص عمي
ا من                     ا وختمه ع عليه د التوقي ي للمحافظة بع العامة للمرشحين لعضوية المجلس المحل

 .قبل رئيس وعضوي اللجنة األصلية وذلك الى اللجنة اإلشرافية 
ائق الخاصة                     -١١ ة الوث ى آاف تملة عل ات طلبي الترشيح المش  تقوم اللجنة األصلية برفع ملف

ى                 بالترشي ين األول ى دفعت ك عل ح الى اللجنة العليا عبر اللجان اإلشرافية المختصة وذل
ع                 ة ترف ات الترشيح ، والثاني تقبال طلب رة إس وم الخامس من فت منها ترفع بعد نهاية الي

 .  بعد نهاية اليوم العاشر من الفترة المحددة الستقبال طلبات الترشيح 
لمها   -١٢ ور تس رافية ف ة اإلش وم اللجن ا    تق االطالع عليه حين  ب ة للمرش تمارات العام االس

ة وصور المرشحين وبصماتهم                 ات المطلوب ى البيان والتأآد من استيفائها واشتمالها عل
وم                   م تق وتوقيعات رؤساء وأعضاء اللجان األصلية وختومات اللجان األصلية ومن ث

يس وأعضاء اللج                   ل  رئ ا من قب التوقيع عليه دها ب ة اإلشرافية    اللجنة اإلشرافية بتعمي ن
ورًا من              ا ف ة العلي ى اللجن ة اإلشرافية وإيصالها ال والختم على االستمارات بختم اللجن

 .قبل رئيس اللجنة اإلشرافية أو من يكلفه من أعضاء اللجنة أو سكرتاريتها 
 

انوني للترشيح وه                 -أ) ٢٩:(مادة ( و   إذا لم يتقدم للترشيح في المديرية أو الدائرة المحلية  النصاب الق
تقبال           ) واحد  على األقل       + العدد المطلوب  انتخابه        رة اس ر من فت حتى نهاية اليوم األخي

م                 أو ) أ/٩(طلبات الترشيح  تقوم اللجنة األصلية بإبالغ اللجنة العليا بذلك وفقًا  للنموذج رق
ة  لتقوم بإعادة إعالن فتح باب الترشيح في المديرية  أو الدائرة ا           ) ب/٩(النموذج رقم    لمحلي

المة  ن س د م د التأآ يح بع لي للترش د األص اء الموع ة النته ام التالي ة األي الل الخمس خ
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. ب ـ في آل األحوال على اللجان األصلية إبالغ اللجنة العليا بطلبات الترشيح أوًال بأول 
 

 الباب الثالث 
 ضوابط  وإجراءات استقبال طلبات االنسحاب من الترشيح 

 
ة  للمحافظات أو المجالس ال             -أ ) ٣٠:( مادة   ديريات     لكل مرشح إلنتخابات المجالس المحلي ة للم محلي

ًا للنموذج                      ة وفق دم طلب انسحابه بنفسه آتاب الحق في االنسحاب من الترشيح على أن يق
ل         ) ب/١٠(و النمــوذج رقم   ) أ/١٠(رقم   ديها قب ة األصلية التي رشح نفسه ل ك للجن وذل

 .ميعاد اإلقتراع بعشرين يومًا ووفقًا للبرنامج الزمني الصادر عن اللجنة العليا 
ادة    ) أ(  مع مراعاة أحكام الفقرة       -      ب               دليل االنسحاب من الترشيح            ) ٣١(من الم ذا ال من ه

ة ، وال يجوز للجان                        ل أو اإلناب ه التوآي حق شخصي يقدمه المرشح بنفسه وال يجوز في
ام                    ى الطلب بنفسه وأم ع عل األصلية قبول طلب االنسحاب إال من المرشح نفسه وأن يوق

 .اللجنة 
دم         - أ )٣١(ماده   ى أن يق   يجوز لكل حزب أو تنظيم سياسي سحب صفة  ترشيح أي من مرشحيه عل

ي        ددة ف حاب المح رة االنس الل فت ة خ لية المختص ة األص ى اللجن ة ال ذلك  آتاب ب ب طل
 :البرنامج الزمني الصادر عن اللجنة العليا مع مراعاة األحكام اآلتية 

حزب أو أمينه العام أو من ينوب عن أي   أن يكون طلب االنسحاب معمدًا من قبل رئيس ال      -١
 . منهما رسميًا

ال يجوز للحزب أو التنظيم السياسي ترشيح أي بديل عن المرشح الذي قام الحزب بسحب                
 . ترشيحه إذا آان باب الترشيح قد أغلق 

٢- 

يحق للمرشح الذي سحب الحزب صفة ترشيحه أن يستمر آمرشح مستقل إذا رغب في                      -٣
ذه الحا        ه في ه زه                     ذلك وعلي ورًا برم ا ف ة  األصلية وموافاته ى اللجن ذلك إل ديم طلب ب ة تق ل

دة من                     تقلين المعتم ة رموز المرشحين المس اره من قائم وم باختي ذي يق االنتخابي الجديد ال
ل أن  نفس الترتيب السابق  قب ات الترشيح ب د طلب ر قي ه في دفت ا ويضل ترتيب ة العلي اللجن

ى               يسحب الحزب أو التنظيم السياسي صفة ت          ع إل ة األصلية  أن ترف ى اللجن رشيحه ، وعل
ذآرة الحزب بسحب ترشيحه وصورة من                       اللجنة العليا بذلك فورًا  وإرفاق صورة من م
وم    ا تق د ، آم ابي الجدي زه اإلنتخ ن رم تقل وصورة م يحه بصفة مس تمرار ترش ه باس طلب

ر              د الترشيحات    اللجنة األصلية أيضًا بتوضيح ذلك في اإلستمارة العامة للمرشحين ودفت قي
 .ودفتر قيد االنسحاب من الترشيح 
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د                       -ب ر قي ات  المرشح المنسحب في دفت ام اسم وبيان  تقوم اللجنة األصلية بالتأشير باالنسحاب أم
م                 ) أ/١١(طلبات الترشيح وآذا قيد طلب انسحابه في دفتر قيد طلبات االنسحاب نموذج رق

 .لمديرية أو الدائرة المحلية ، ويعلن عن انسحابه في  ا) ب/١١(أو نموذج رقم 
ماء        -ج ر محضر بأس لية بتحري ة األص وم اللجن حاب تق رة االنس ن فت ر م وم األخي ة الي ي نهاي  ف

، آما يتم تحرير ) ب/١٢(أو النموذج رقم ) أ/١٢(المرشحين المنسحبين وفقًا للنموذج رقم  
م    وذج رق حاب  نم اب  االنس د إغالق  ب ين بع حين المتبق ماء المرش أو ) أ/١٤ (آشف بأس

وإرسال أصل الكشف  مع نسخه منه محرزه فورًا إلى اللجنة العليا            ) ب  /١٤( نموذج رقم   
 .وأخرى الى اللجنة اإلشرافية 

م  -د وذج رق ًا للنم ا بأسماء المرشحين المنسحبين وفق ة العلي ى اللجن ع إل ة األصلية الرف ى اللجن  عل
اد الم    ) ب  /١٣( أو النموذج رقم    ) أ/١٣( ا             وفي الميع امج الزمني ، آم ذلك في البرن حدد ل

 .يتم إعالن هذا الكشف يوم االقتراع في مقر اللجنة األصلية  وعلى أبواب لجان اإلقتراع 
راد مرشح             -هـ  في حالة وفاة المرشح أو انسحابه بعد إغالق باب الترشيح وقبل ميعاد االقتراع وإنف

ذلك           أخر وحيد في المديرية   أو الدائرة المحلية تقوم ال           ا ب ة العلي إبالغ اللجن لجنة األصلية فورًا ب
م        ) ٦١( من المادة   ) ج(لتطبيق أحكام الفقرة     ًا للنموذج رق انون وفق أو النموذج  ) أ /١٥( من الق

 )  .ب /١٥( رقم 
 

 
 الباب الرابع

  أحكام جزائية 
 

ات     على اللجان االنتخابية المنصوص عليها في هذا الدليل  االلتزام  بأ           )  ٣٢:(مادة   حكام  قانون االنتخاب
ة               رارات وتعليمات اللجن ة وق العامة  والئحته التنفيذية  وقانون السلطة المحلية واألدلة اإلنتخابي

 .العليا وعدم مخالفتها وتتحمل اللجان تبعة المخالفة  
ه        ) ١٢٧( تنص المادة   )  ٣٣:( مادة   ى أن ة أ      : من قانون االنتخابات عل ة عقوب شد   مع عدم اإلخالل  بأي

د  عن                             دة ال تزي الحبس م ا  ب ا  أو فروعه ة العلي يعاقب أي من العاملين  في األمانة العامة  للجن
ه                      د ارتكاب ه  عن ثالث سنوات  او بغرامة ال تقل  عن أربعمائة  ألف ريال  مع العزل من وظيفت

 :أي من المخالفات  اآلتية 
ان        : أوًال   ة           إدراج بيانات أو معلومات  مخالفة إلحكام الق رارات اللجن ة  وق ه التنفيذي ون  والئحت

 .العليا  يترتب عليها إتخاذ قرارات من قبل اللجنة العليا  ال تتفق  مع احكام القانون  
.تنفيذ توجيهات تتعارض  مع أحكام  القانون وقرارات  اللجنة العليا  :  ثانيًا 
. مواقعهم  في قائمة الترشيح التالعب  بالرموز االنتخابية  للمرشحين  أو تعديل  : ثالثًا 

ه          ) ١٢٨( تنص المادة   )  ٣٤:(مادة   ى أن ات  عل ة أشد              (من قانون االنتخاب أي عقوب مع عدم اإلخالل  ب
ة                      منصوص عليها  في قانون أخر  يعاقب  أي من رؤساء  وأعضاء اللجان  التي تشكلها اللجن
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 .تنفيذ أي توجيهات مخالفة للقانون  أو الئحته التنفيذية  أو قرارات اللجنة العليا :  أوًال  
ا    رفض طلب قانوني  ألي مرشح  أو ذي  مصلحة  خالفًا للقانون   :  ثانيًا    ة العلي رارات اللجن وق
. 
 .  .عدم االلتزام  بالمواعيد  الزمنية  ومخالفتها  في أي  من المراحل  االنتخابية :  ثالثًا  
ًا  أنها       :  رابع ن ش ائق  م ن الوث ة  م راج  أي وثيق ات  أو إخ ات  أو بيان رار  أو معلوم اء أي أس إفش

 .اإلضرار باآلخرين 
مع عدم اإلخالل  بأي عقوبة أشد  في         ( قانون االنتخابات على أنه      من) ١٣٢( تنص المادة   )  ٣٥:(مادة  

 :   قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ستة شهور آل من 
 .اختلس أو أخفى أو أعدم  أو أفسد  أي ورقة متعلقة باالنتخابات : أوًال  

ًا  ائها     : ثاني د أعض ان  أو أح اء اللج ن رؤس ر  م ل  أو قص د أو أهم ه   تعم ام بواجبات   بالقي
ه  أو أحد                        ة المسئولة علي ًا  من الجه ه  آتابي د تنبيه انون  بع ذا الق المنصوص عليها  في ه

 .الناخبين 
ه           ) ١٣٣( تنص المادة   ) ٣٦:(مادة   ى أن ات عل انون االنتخاب ة أشد              ( من ق أي عقوب مع عدم اإلخالل  ب

 :  يعاقب بالحبس  مدة ال تزيد عن سنة  
 نشر أو أذاع  بين الناخبين أخبارًا  غير صحيحة  عن سلوك أحد المرشحين         آل من :  أوًال  

 . أو أخالقه  بقصد التأثير  في أراء الناخبين  وفي نتيجة االنتخاب  
( من دخل المقر المخصص  لالنتخابات حامًال سالحًا ناريًا  بالمخالفة ألحكام  المادة         :  ثانيًا  

 .من القانون  )  ٩٧
ل من اعتدى على لجنة االنتخاب أو أحد أعضائها  بالسب أو القذف أو التهديد أثناء                آ:  ثالثًا  

 تأديته لعمله أو بسببه 
ه           ) ١٢٩( تنص المادة   ) ٣٧:( مادة   ى أن ات عل انون االنتخاب ة أشد              (من ق أي عقوب مع عدم اإلخالل  ب

ة  أو اللجان       منصوص عليها  في قانون أخر  يعاقب  أي من العاملين  في السلطة التنفي                  ذي
د                             دة ال تزي الحبس م ة  ب ات  والجرائم االنتخابي ه  ألي من المخالف ة ارتكاب األمنية  في حال

 ) . على سنه مع عزلة من وظيفته 
ادة     ) ٣٨:(مادة   ه      ) ١٣١( تنص الم ى أن ات عل انون االنتخاب ات      ( من ق ذ أي من  العقوب ال يحول  تنفي

ا               المنصوص عليها في القانون دون لجو      ة  بتعويضه عم ى القضاء  للمطالب ء المتضرر إل
 .)لحق به من ضرر 

ى               ) ١٣٦( تنص المادة   )  ٣٩:( مادة   ه يعاقب  عل ى أن ات عل انون االنتخاب الشروع في  جرائم      ( من ق
 )  .االنتخاب  السابق ذآرها  بعقوبة ال تتجاوز نصف  العقوبة المقررة  للعقوبة التامة

ادة  ادة  ) ٤٠:( م نص الم ه    ) ١٣٧ (ت ى أن ات عل انون االنتخاب ن ق ة   ( م ي قاع ة  ف ت جريم إذا ارتكب
ة  ،       رًا بالواقع اب  محض ة  االنتخ يس لجن رر  رئ ا  يح ي ارتكابه رع  ف اب  أو ش االنتخ
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على اللجان االنتخابية  االلتزام  بالضوابط  واإلجراءات  الخاصة بتلقي البالغات  عن                )  ٤١:( مادة  
وانين          ات والق انون االنتخاب ام  ق ًا  ألحك ا  وفق رف فيه كاوى  و التص ات  أو الش المخالف

 . اتخذت بشأنها إلى اللجنة العلياالعقابية  واإلجرائية ذات الصلة  والرفع باإلجراءات  التي
 

 
 الباب الخامس 

  األحكام الختامية 
 

ادة  ة      )  ٤٢:( م ة العام روع األمان ة  وف ان األمني رافية واألصلية  واللج ة  اإلش ان اإلنتخابي ى اللج عل
ة                 دليل  واألدل ذا ال القيام  بالمهام واإلجراءات  المنصوص عليها  في القانون والالئحة  وه

ا  وتع         ك                  ذات الصلة  وقرارات اللجنة العلي ذ تل ة التقصير  في تنفي ا تبع ع عليه ا  وتق ليماته
انون                    ا  في الق المهام  واإلجراءات  ومن يخالف ذلك يتعرض  للعقوبات  المنصوص عليه

 .والقوانين  النافذة األخرى ، إضافة الى مسائلته إداريًا ومدنيًا  
اء ممارستهم لع              ) ٤٣:(مادة   ة  أثن ة  واالستقاللية        يلتزم رؤساء وأعضاء اللجان االنتخابي م بالحيادي مله

وا      ة  ، ويكون ة الناظم ة  واألدل ه التنفيذي انون والئحت ام  الق وخ  إال ألحك دم الرض وع
بتهم      ا  محاس ي يحق له ا  الت ة العلي ام اللجن م  أم ة به الهم المنوط ئولين  عن أداء  أعم مس

 . في القانون  واستبدال  من يخل بواجباته  منهم  وفقًا لإلجراءات  المنصوص عليها 
 .ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره  ، وعلى الجهات المعنية  تنفيذه آل فيما يخصه ) ٤٤:(مادة 

  بصنعاء -صدر بديوان عام اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء   
 هـ١٤٢٧:     /       / بتاريخ 

 م٢٠٠٦:     /     / الموافق 
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