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عليا لالنتخابات ا�شتنادًا 

للقانون االنتخابي املعدل 

رقم )27( ل�شنة 1996م، 

وال���ذي ن�ص ب���اأن ت�شكل 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا 

ل��الن��ت��خ��اب��ات من 

�شبعة اأع�شاء يتم 

تعيينهم بقرار من 

رئي�ص اجلمهورية 

م����ن ب����ن ق��ائ��م��ة 

حتتوي على )15( 

�شحهم  ير ���ش��م��اً  ا

جمل�ص ال��ن��واب.. 

ح���ي���ث ت�����ش��ك��ل��ت 

اللجنة على النحو 

التايل:

۹ اأ�شرفت اللجنة على اإدارة 
اأول انتخابات رئا�شية تناف�شية 

جت��رى يف اجلمهورية اليمنية 

يف عام 1999م، وقامت ب��اإدارة 

عملية اال�شتفتاء على التعديالت 

ال��د���ش��ت��وري��ة، واإج�����راء اأول 

انتخابات حملية وذلك يف تاريخ 

28 / 2 / 2001م.

ان���ت���ه���اء  < ب����ع����د 
االن��ت��خ��اب��ات الرئا�شية 

ونتيجة حلالته ال�شحية 

ق���دم ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

ب��رك��ات ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه من 

رئا�شة اللجنة.. واأ�شدر 

رئى�ص اجلمهورية قرارًا 

بتعين االأخ علوي ح�شن 

العطا�ص ع�شوًا يف اللجنة 

العليا لالنتخابات التي 

انتخبته رئي�شاً لها.

اللجنة العليا لالنتخابات 
1993-1997م

ا�شتنادًا اإىل قانون االنتخابات املعدل رقم )41( للعام 

1992م �شكلت جلنة عليا لالنتخابات بتاريخ 21 / 7 / 

1993م، وذلك من �شبعة اأع�شاء وكانت على النحو التايل:

االنتماء السياسي قبل التعيينالوظيفةاالسمم
المؤتمر الشعبي العامرئيس اللجنةمحسن العلفي1
الحزب االشتراكي اليمنينائب رئيس اللجنةمحمد عبداهلل عراسي2
التجمع اليمني لالصالحرئيس قطاع التخطيطأمين علي أمين3
المؤتمر الشعبي العامرئيس قطاع االعالمسعيد الحكيمي4
تنظيم التصحيح الناصريرئيس القطاع القانونيعبدالفتاح البصير5
الحزب االشتراكي اليمنياللجنة األمنيةعبداهلل أبو سبعة6
حزب البعث العربي االشتراكيمقرر اللجنةخالد غيالن7

۹ قامت اللجنة باإدارة ثاين انتخابات جترى يف اليمن وهي 
االنتخابات النيابية يف تاريخ 27 اأبريل عام 1997م.

أسامة الشرعبي
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¿هي اأول جلنة عليا لالنتخابات واال�شتفتاء يف تاريخ 
اجلمهورية اليمنية ي�شكل كامل قوامها من الق�شاة 

الدارة اال�شتحقاقات االنتخابية، و�شدر قرار رئي�ص 

اجلمهورية رقم )22( ل�شنة 2010م بتاريخ 15 

دي�شمر اجلاري بت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات 

واال�شتفتاء والذي ن�ص على »بعد االطالع على 

د�شتور اجلمهورية اليمنية وعلى القانون 

رقم )13( ل�شنة 2010م، والقانون رقم 

)26( ل�شنة 2006م، والقانون )26( 

ل�شنة 2010م وبناًء على القائمة التي 

اأقرها جمل�ص النواب واملت�شمنة تر�شيح 

)15( قا�شياً«.. وق�شت مادته االأوىل بت�شكيل 

اللجنة من ت�شعة من الق�شاة.

لعليا  ا للجنة  ا نتخبت  ا تها  عا جتما ا ىل  و اأ يف  و

لالنتخابات واال�شتفتاء رئى�شاً ونائباً لها وتوزيع 

االخت�شا�شات واملهام بن اأع�شائها والتي جاءت على 

النحو التايل :

القاضي محمد حسني حيدر الحكمي 
رئيس اللجنة العليا لالنتخابات

من مواليد 1962م حمافظة تعز - متزوج وله 6 اأوالد.

حا�شل على دبلوم من املعهد العايل للق�شاء 1990م بعد 

ح�شوله على اللي�شان�ص يف ال�شريعة والقانون -جامعة �شنعاء 

1987م.

تدرج و�شغل العديد من املواقع يف ال�شلك الق�شائي .

القاضي خميس سالم الديني 
 نائب رئيس اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء

من مواليد 1935م حمافظة ح�شرموت - متزوج وله 5 اأوالد.

حا�شل على اجازة القانون من جامعة قاريون�ص- ليبيا عام 

1970م.

تدرج و�شغل العديد من املواقع يف ال�شلك الق�شائي.

القاضي سبأ اسماعيل الحجي 
 مشرف اللجنة االمنية 

من مواليد 1962م حمافظة ذمار- متزوج

خ��ري��ج �شريعة وق��ان��ون جامعة 

�شنعاء 1986م

ح��ا���ش��ل ع��ل��ى درج���ة املاج�شتري 

1989م جامعة القاهرة

القاضي يحيى محمد عبداهلل االرياني 
 رئيس قطاع الشئون الفنية والتخطيط

من مواليد 1962م حمافظة اإب- متزوج

حا�شل على دبلوم املعهد العايل للق�شاء 1989م بعد ح�شوله على 

اللي�شان�ص يف ال�شريعة والقانون جامعة �شنعاء 1986م.

القاضي سامية عبداهلل مهدي 
 رئيس قطاع شئون األحزاب ومنظمات المجتمع المدني

من مواليد 1950م حمافظة عدن- متزوجة ولها ولد وبنت.

حا�شلة على لي�شان�ص يف احلقوق - جامعة القاهرة 1976م.

القاضي شرف الدين املحبشي 
 رئيس قطاع الشئون القانونية واإلفتاء 

من مواليد 1959م حمافظة املحويت- متزوج وله 7 اأوالد

يعة  �شر ن�ص  لي�شا على  �شل  حا

وقانون- جامعة �شنعاء 1984م.

القاضي محمد عبداهلل الساملي 
رئيس قطاع الدراسات والبحوث 
من مواليد 1952م حمافظة 

احل��دي��دة- م��ت��زوج ول��ه 19 

ولدًا.

يعة  �شر ن�ص  لي�شا على  �شل  حا

وق��ان��ون م��ن جامعة �شنعاء عام 

1976م.

القاضي سهل محمد حمزة ناصر 
رئيس قطاع االعالم والتوعية االنتخابية 

من مواليد 1962م- متزوج وله بنت واحدة.

حا�شل على دبلوم من املعهد العايل للق�شاء 1995م بعد ح�شوله على 

اجازة عامة يف القانون- جامعة عدن.

القاضي علي سليمان علي 
 رئيس قطاع العالقات الخارجية..

 من مواليد 1948م حمافظة ابن- متزوج وله 9 اأوالد.

حا�شل على لي�شان�ص حقوق- جامعة عن �شم�ص 1971م وماج�شتري 

ودكتوراه من جمهورية اأملانيا 1981م.۹

 لجنـــة القضــــاة

تعديل قانون االنتخابات تطوير 
للتجربة الديمقراطية

كما جاءت التعديالت لتلبي جوانب 

من تو�شيات ومالحظات ومقرتحات 

املنظمات والبعثات االنتخابية الدولية 

الداعمة للتجربة الدميقراطية يف اليمن، 

وعلى راأ�شها بعثة االحتاد االأوروبي، 

واملنظمة الدولية للنظم االنتخابية 

)اآي���ف�������ص(، وامل��ع��ه��د ال��دمي��ق��راط��ي 

االمريكي، وغريها من املنظمات املعنية 

بهدف االرتقاء بالتجربة الدميقراطية 

وت���ط���وي���ره���ا مب��ا 

ين�شجم مع املعايري 

الدولية املعتمدة 

لالنتخابات احلرة 

والنزيهة يف دول 

العامل.

ويو�شح الدكتور 

عبداملوؤمن �شجاع 

ال����دي����ن، اخل��ب��ري 

االنتخابي، وا�شتاذ 

ال�شريعة والقانون 

ء  �شنعا معة  بجا

ان هذه التعديالت 

والتي وافقت عليها 

ك���اف���ة االأح������زاب 

وال���ت���ن���ظ���ي���م���ات 

م��ن  و �شية  ل�شيا ا

خ����الل ا���ش��ت��ق��راء 

القانون  ن�شو�ص 

26( ل�شنة  رق���م )

ن  ب�����ش��اأ 2م  0 1 0

ت���ع���دي���ل ق���ان���ون 

االنتخابات تت�شح التطورات التي 

حلقت بالنظام االنتخابي ويف مقدمتها 

االأحكام اجلديدة التي جاءت بها تلك 

التعديالت، ومنها م��ا ورد يف امل��ادة 

5( من القانون امل�شار اليه، حيث  (

اأوجبت هذه املادة على اللجنة العليا 

لالنتخابات و�شع ال�شوابط الكفيلة 

مبنع التالعب باالأ�شوات والتزوير يف 

اأثناء االنتخابات الرئا�شية واال�شتفتاء، 

حينما تكون اليمن كلها دائرة واحدة، 

كما اأن امل���ادة )82( ق��د قل�شت من 

املواطن االنتخابية املتعددة.

 ك��م��ا اأوج��ب��ت امل����ادة )24( على 

اللجنة العليا اإعادة النظر يف التق�شيم 

للدوائر االنتخابية بعد  االنتخابي 

كل تعداد �شكاين، حتى يتحقق مبداأ 

امل�����ش��اواة وال��ع��دال��ة االنتخابية، يف 

حن ا�شتحدثت امل��ادة )102( حكماً  

جديدًا  وهو جعل جلنة االق��رتاع لكل 

�شندوق انتخابي جلنة لفرز اأ�شوات 

الناخبن، حيث تتوىل هذه اللجنة فرز 

االأ�شوات داخل مقرها لت�شهيل عملية 

الفرز و�شرعة اإع��الن النتائج، كما اأن 

املادة )144( قد اأوجبت على اللجنة 

العليا لالنتخابات ف��ور ���ش��دور هذا 

القانون )12/12/2010م( ت�شكيل 

فريق فني ملراجعة ج��داول الناخبن 

لتحديد املكررين و�شغار ال�شن على 

اأن يتم رفع نتائج املراجعة اأواًل باأول 

الإحالة املخالفن للق�شاء، وهو التزام 

قانوين جديد يوجب على اللجنة العليا 

مراجعة اجلداول ا�شافة اىل املراجعة 

الدورية للجداول التي تتم كل عامن، 

اأو قبيل اأية عملية 

ان��ت��خ��اب��ي��ة، كما 

ا�شتحدثت املادة 

ح��ك��م��اً   )2 4 (

جديدًا وهو جعل 

منية  ال ا للجنة  ا

ال��ت��اب��ع��ة للجنة 

العليا لالنتخابات 

ب�����رئ�����ا������ش�����ة 

ن����ائ����ب رئ��ي�����ص 

العليا  ل��ل��ج��ن��ة  ا

ل���الن���ت���خ���اب���ات، 

وكذلك ا�شتحدثت 

املادة )21( مكرر 

حكماً جديدًا وهو 

ج��ع��ل ال��ت��واف��ق 

ا�شاًل  يف اإ�شدار 

ق���رارات اللجنة 

اىل  ي���ل���ج���اأ  وال 

االأغلبية املطلقة 

يف ال��ت�����ش��وي��ت 

ر  ت��ع��ذ ا  ذ اإ ال  اإ

التوافق بن اأع�شاء اللجنة العليا، 

وج��ع��ل��ت امل����ادة )5( م��ن ال��ق��ان��ون 

جداول الناخبن وقت �شدور القانون 

)12/12/2010م( ه��ي اجل���داول 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��ت��د ب��ه��ا الإج����راء 

االنتخابات النيابية القادمة يف ابريل 

2011م، وذلك ب�شفة ا�شتثنائية.

واإج���م���ااًل وبالنظر اىل م��ا �شبق 

وغريه من التعديالت االخرى التي 

�شملها قانون االنتخابات واأحكامه 

اجلديدة ن�شتطيع اأن ن�شت�شف مدى 

االإ�شافات االيجابية اجلديدة التي 

مثلت مع غريها دفعاً قوياً واإىل االأمام 

يف جتربتنا الدميقراطية الر�شيدة، 

على امل��ب��داأ والنهج ال��ذي التزمته 

منذ اأوىل حمطاتها يف العام 1993م، 

وعلى طريق حمطات اأخ��رى �شملت 

انتخابات نيابية ورئا�شية وحملية 

ظلت جميعها تكت�شب بن كل حمطة 

واأخ��رى التطور االيجابي واجل��اد، 

ومب��ا ي��ري ه��ذه التجربة و�شواًل 

اىل الهدف االأك��ر اأال وه��و االنتقال 

اىل مرحلة الدميقراطية النا�شجة 

والرا�شدة.۹

التعديالت أخذت بمالحظات 
البعثات الدولية الداعمة 

للديمقراطية

منع التالعب والتزوير وتحقيق 
العدالة من أهداف التعديالت 

املزيد من القدرات 
والصالحيات للجنة العليا

¿ مثلت التعديالت األخيرة على قانون االنتخابات 
والتي تمت بموجب القانون رقم )26( لسنة 2010م 
خطوة ضمن خطوات كثيرة سابقة سارت عليها بالدنا 
على طريق تطوير التجربة الديمقراطية وتطوير 
النظام االنتخابي وبما يتالفى السلبيات والقصور التي 

شهدتها التجربة عبر مراحلها الماضية.

اللجان العليا لالنتخابات 1992 - 2010م
¿ مع قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م واعتماد النهج الديمقراطي نظامًا للحكم وللتداول السلمي للسلطة، 
شكلت العديد من اللجان العليا لالنتخابات واالستفتاء خالل الفترة من العام 1992-2010م، والتي قامت بمهام اإلعداد والتهيئة وإدارة جميع 
المحطات الديمقراطية التي شهدها الوطن خالل تلك السنوات من انتخابات نيابية ورئاسية ومحلية وعمليات استفتاء.. وتشكلت تلك اللجان 
جميعها من شخصيات وطنية بارزة شهد لها بالكفاءة والنزاهة والشفافية وهو ما تأكد من أداء كل لجنة لمهامها وأدوارها الوطنية والتي مثلت 

مجتمعة ركيزة أساسية في مسيرة التجربة الديمقراطية.
واختلف تكوين وقوام تلك اللجان وعدد أعضائها وممثليها من لجنة إلى أخرى حسب مقتضيات وظروف كل مرحلة وفترة زامنت تشكيل أي من 
تلك اللجان العليا لالنتخابات التي اجمعت كل فئات الشعب واألحزاب والتنظيمات والقوى السياسية والمنظمات المجتمعية والدولية الداعمة 

على أنها لعبت دور مهم في مسيرتنا الديمقراطية وتطويرها من محطة إلى أخرى..

إعداد: قسم املعلومات والتوثيق

لذلك جاء هذا االجماع ال�شعبي العري�ص والر�شا الكامل من 

كل قطاعات ال�شعب ومبختلف فئاته بالقرار ال�شديد واحلكيم 

بت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات من اأ�شحاب الف�شيلة الق�شاة 

اأهل النزاهة واالأمانة والعدل واحلكام الف�شل بن النا�ص يف كل 

اأمور احلياة عظيمها و�شغريها على حٍد �شواء.

وو�شط هذا االجماع وااللتفاف اجلماهريي العري�ص حول 

خيار الق�شاء لتويل مهمة قانونية ود�شتورية و�شرعية ووطنية 

وتاريخية مل ي�شذ عن هذه القاعدة اإاّل فئة من ال�شعب حمدودة 

العدد والتفكري ممثلة يف ما ي�شمى ب�»اأحزاب اللقاء امل�شرتك« 

لي�ص ل�شيء اإاّل ملاآرب واأغرا�ص �شيا�شية وم�شالح حزبية �شيقة 

على ح�شاب الوطن وم�شاحله ومقدراته العليا، حتى واإن كانت 

الو�شيلة لتلك الغاية الطعن والت�شكيك يف الق�شاء والق�شاة حملة 

ر�شالة ال�شماء يف العدل واالأمانة والنزاهة دون �شري يحملهم يف 

ذلك على خمالفة االإجماع ال�شعبي والوطني وثوابتنا الدينية 

والرتبوية واالجتماعية.

ومن هنا كانت تلك اللحظة املف�شلية يف تاريخ بالدنا و�شعبنا 

وجتربتنا الدميقراطية عندما اأعلنت اليمن وحكماوؤها عر 

االأجهزة املعنية ويف مقدمتها رئي�ص اجلمهورية وال�شلطة 

الت�شريعية »جمل�ص النواب« اإجراءات د�شتورية وقانونية غاية 

يف االأهمية واملتمثلة باإقرار التعديالت على قانون االنتخابات، 

�شواًء اأكان ما يتعلق بتعديالت قانون االنتخابات، اأو ت�شكيل 

اللجنة العليا لالنتخابات، وهي االإجراءات التي متت مب�شاركة 

اأح��زاب »اللقاء امل�شرتك«، والتي ع��ادت وتن�شلت عنها بل 

ورف�شت ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات من الق�شاة، وذلك 

رغماً عن اأنها كانت �شاحب هذا االق��رتاح، بعد اأن طعنت يف 

�شرعية اللجنة العليا لالنتخابات ال�شابقة، وطالبت يف مقرتحها 

الذي وافق عليه املوؤمتر ال�شعبي العام اأن تكون اللجنة العليا 

لالنتخابات جلنة م�شتقلة وحمايدة قوامها من الق�شاة، وهو 

االأمر الذي يو�شح راهناً وبجالء عبثية »امل�شرتك« وم�شاعيه 

القدمية اجلديدة املك�شوفة للجميع لتعطيل اإجراء االنتخابات 

النيابية يف موعدها املحدد يف ال�شابع والع�شرين من اأبريل العام 

القادم، ويف املح�شلة اليهمنا هنا اإن كانت تلك القيادات الهرمة 

اخلرفة من قيادات امل�شرتك هي اليوم تغرد خ��ارج ال�شرب 

وتخالف االإجماع، وتوؤجج النريان عر رهاناتها على عنا�شر 

التمرد واملخربن واخلارجن على القانون واإ�شاعة الفو�شى، 

الأن ال�شعب اأكر وعياً واإدراكاً من اجلميع بحقيقة االأ�شياء.. 

لكن ما يهمنا هنا باالأ�شا�ص اأن جتربتنا الدميقراطية انت�شرت 

لل�شعب قبل اأن تنت�شر لنف�شها بعد اأن اأعادت االأمور اإىل ن�شابها 

ال�شحيح وو�شعت احل�شان قبل العربة لتم�شي دون رجعة 

اأو تردد باجتاه حتقيق هدف وطني وتاريخي مب�شاندة �شعبية 

كاملة واملتمثل يف اإجراء االنتخابات النيابية القادمة ليم�شي 

القطار يف طريقه واجتاهه ال�شحيح مبن عليه من الوطنين 

وال�شرفاء واملخل�شن، تاركاً وراءه املتخلفن واملتخاذلن 

الذين لن يجنوا �شيئاً �شوى �ُشحب من الدخان االأ�شود وعا�شفة 

كثيفة من الغبار هي ح�شاد ما زرعت اأياديهم وما خرجت به نتاج 

خمططاتهم واأعمالهم املري�شة البائ�شة.۹

حملة رسالة السماء والعدل يقودون سفينة االنتخابات القادمة

اجماع شعبي واسع حول »لجنة القضاة«.. وعبثية  »املشرتك« لن تعطل االنتخابات
¿ ربما يختلف اليمنيون فيما بينهم على الكثير من األشياء، ومنها السياسة بالطبع، لكنهم ظلوا 
على مدى تاريخهم العريق يتفقون بشكل مسلم على السلك القضائي وعلى رجاالته من القضاة بل 
يجلونهم ويضعونهم في مكانة عظيمة، كونهم حملة رسالة السماء والخلفاء الذين يقومون بحمل 

األمانة وإشاعة العدل في األرض وبين البشر.
أحمد عبدالعزيز

اللجنة العليا لالنتخابات 
1992-1993م

م  قيا بعد  بات  لالنتخا عليا  جلنة  ول  اأ ت�شكلت 

اجلمهورية اليمنية من �شبعة ع�شر ع�شوًا ر�شحهم 

جمل�ص النواب، و�شدر بتعيينهم قرار من رئي�ص يف 

جمل�ص الرئا�شة.

ويف 18 اأغ�شط�ص 1992م �شدر قرار رئى�ص جمل�ص 

الرئا�شة رقم )42( ل�شنة 1992م بت�شكيل اللجنة العليا 

لالنتخابات وذلك على النحو التايل:

۹ اأُنيط باللجنة اإدارة اأول انتخابات يف اليمن 
بعد الوحدة وهي االنتخابات النيابية التي 

جرت يف 27 اأبريل عام 1993م.

۹  �شكلت اللجنة من )17( ع�شوًا بداًل من 
)7( اأع�شاء كما كان من�شو�شاً عليه يف قانون 

االنتخابات رقم )41( ل�شنة 1992م.

االنتماء السياسي قبل التعيينالوظيفةاالسمم
المؤتمر الشعبي العامرئيس اللجنةعبدالكريم العرشي1
الحزب االشتراكي اليمنينائب رئيس اللجنةمحمد سعيد عبداهلل2
المؤتمر الشعبي العامرئيس اللجنة الفنيةصادق أمين أبوراس3
التجمع اليمني لالصالحنائب رئيس اللجنة الفنيةحمود هاشم الذارحي4
الحزب االشتراكيعضو اللجنة العلياجاراهلل عمر5
المؤتمر الشعبي العامرئيس اللجنة األمنيةمحمد علي هيثم6
التنظيم الوحدوي الشعبي رئيس اللجنة االعالميةعبدالملك المخالفي7

الناصري
منظمة البعثمقرر اللجنةعبدالرحمن مهيوب8
الحزب االشتراكي اليمنيعضو اللجنة العلياصالح منصر السيلي9

حزب الحقنائب رئيس اللجنة القانونيةاحمد شرف الدين10
تنظيم التصحيح رئيس اللجنة القانونيةعبدالفتاح البصير11

الناصري
رابطة أبناء اليمنعضو اللجنة العلياحسن بازرعة12
اتحاد القوى الشعبيةعضو اللجنة العلياعبداهلل سالم الحكيمي13
الحزب الديمقراطي الناصريعضو اللجنة العلياياسين عبده سعيد14
التنظيم الديمقراطي السبتمبريرئيس لجنة االستقبالاحمد قرحش15
مستقلعضو اللجنة العليااحمد السماوي16
مستقلعضو اللجنة العلياراقية حميدان17

۹ راقيه حميدان۹ جار اهلل عمر۹ عبدالكرمي العر�شي

۹ �شعيد احلكيمي۹ حم�شن العلفي

۹ حممد ح�شن دماج۹ عبداهلل ح�شن بركات

۹ علوي امل�شهور۹ عبداهلل االأكوع۹ جعفر با�شالح۹ اخلنب�شي۹ اجلندي۹ ال�شريف

اللجنة العليا لالنتخابات 1997-2001م

االنتماء السياسي قبل التعيينالوظيفةاالسمم
المؤتمر الشعبي العامرئيس اللجنةعبداهلل حسين بركات1
التجمع اليمني لالصالحنائب رئيس اللجنةمحمد حسن دماج2
مستقلرئيس قطاع االعالممنصور احمد سيف3
مستقلرئيس القطاع المالي احمد حيدره سعيد4
مستقلرئيس القطاع القانونيخالد محمد عبدالعزيز5
التجمع اليمني لالصالحرئيس قطاع السكرتاريةعبداهلل عوض بامطرف6
مستقلرئيس قطاع التخطيطعلي محمد السعيدي7

االنتماء السياسي قبل التعيينالوظيفةاالسمم
المؤتمر الشعبي العامرئيس اللجنةخالد الشريف1
التجمع اليمني لالصالحنائب رئيس اللجنةعبداهلل األكوع2
الحزب الناصري الديمقراطيرئيس قطاع االعالم والثقافةعبده محمد الجندي3
المؤتمر الشعبي العامرئيس القطاع القانوني عبدالمؤمن شجاع الدين4
رئيس قطاع التخطيط واالحصاء محمد السياني5

المؤتمر الشعبي العاموالشئون الفنية
المؤتمر الشعبي العامرئيس القطاع المالي علوي علي المشهور6
الحزب االشتراكي اليمنيرئيس قطاع السكرتارية والوثائقسالم محمد الخنبشي7
الوحدوي الناصريرئيس قطاع العالقات الخارجيةعبداهلل محمد دحان الجبري8
التجمع اليمني لالصالحرئيس اللجنة األمنيةسيف محمد صالح الشرعبي9

هذه اللجنة مت ت�شكيلها بعد انتهاء االنتخابات املحلية و�شدور القانون اجلديد 

لالنتخابات يف 19 نوفمر 2001م بعد انتهاء فرتة عملها مت التمديد لها مبوجب 

اتفاق بن االأطراف ال�شيا�شية اأقره الرملان ثم حلقه اتفاق اآخر بالتمديد لها اإىل 

2006م والذي ق�شى اأي�شاً باإ�شافة ع�شوين لقوامها من اأحزاب »اللقاء امل�شرتك« 

وهما عبداهلل حممد دحان و�شيف حممد �شالح ال�شرجبي، وانتهت مهمتها عملياً يف 

اأغ�شط�ص عام 2008م. وتكونت اأواًل من �شبعة اأع�شاء قبل اإ�شافة الع�شوين االآنف 

ذكرهما، وكان قوامها على النحو التايل:

اللجنة العليا لالنتخابات  2008-2010ماللجنة العليا لالنتخابات 2001-2003م

يف ال�شاد�ص والع�شرين من اأغ�شط�ص عام 2008م �شدر قرار رئي�ص اجلمهورية 

رقم )12( ل�شنة 2008م والذي ق�شى بت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات والتي 

كانت مهمتها االأ�شا�شية االإعداد واال�شراف على االنتخابات النيابية التي كانت 

مقررة يف ال�شابع والع�شرين من اأبريل عام 2009م والتي تاأجلت ملدة عامن 

باتفاق بن االأطراف ال�شيا�شية.. ووا�شلت مهامها واأعمالها حتى �شهر دي�شمر 

2010م املا�شي.. وجاء قوامها على النحو التايل:

االنتماء السياسي قبل التعيينالوظيفةاالسمم
المؤتمر الشعبي العامرئيس اللجنةخالد عبدالوهاب الشريف1
التجمع اليمني لالصالحنائب رئيس اللجنةعبداهلل محسن االكوع2
المؤتمر الشعبي العامرئيس قطاع العالقات الخارجيةجعفر سعيد باصالح3
رئيس قطاع الشئون محمد عبداهلل السياني4

المؤتمر الشعبي العامالفنية والتخطيط
المؤتمر الشعبي العامرئيس قطاع الشئون القانونيةعلوي المشهور5
الحزب الناصري الديمقراطيرئيس قطاع االعالم والثقافةعبده محمد الجندي6
----------رئيس قطاع منظمات المجتمعمحمد السقاف عبدالرحمن بلغيث7
التجمع اليمني لالصالحلم يؤدِّ اليمين ولم يمارس مهامهسيف محمد صالح الشرعبي8
الوحدوي الناصريلم يؤدِّ اليمين ولم يمارس مهامهعبداهلل محمد دحان9

لجان االنتخابات مثلت 
الركيزة األساسية 

لتطوير العمل 
االنتخابي واملسرية 

الديمقراطية

تشكلت جميع اللجان 
من الشخصيات 

الوطنية والحزبية التي 
لعبت دورًا تاريخيًا 
وديمقراطيًا عنوانه 
النزاهة والشفافية

۹ املحب�شي۹ �شاميه مهدي ۹ احلجي ۹ االرياين۹ احلكيمي ۹ الديني

۹ �شليمان ۹ نا�شر۹ ال�شاملي

المسيرة الديمقراطية


