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الئحة انتخابات عامة واستفتاء

 م ٢٠٠٢لسنة ) ١١(رار رئيس الجمهورية رقم ق
 م٢٠٠١لسنة ) ١٣(بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

 ابات العامة واالستفتاءبشأن االنتخ
 .رئيس الجمهورية

 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية
 .م بشأن االنتخابات العامة واالستفتاء٢٠٠١لسنة)١٣(وعلى القانون رقم

م بتشكيل اللجنة العليـا     ٢٠٠١لسنة) ٥٢(وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم    
 .لالنتخابات واالستفتاء

 .ة العليا لالنتخابات واالستفتاءوبناء على عرض رئيس اللجن
 قــرر
 الباب االول

 التسمية والتعاريف وحق االنتخاب
 الفصل االول

 التسمية والتعاريف
م بشأن  ٢٠٠١لسنة)١٣(الالئحة التنفيذية للقانون رقم   (تسمى هذه الالئحة    ) ١(مادة

 ).االنتخابات العامة واالستفتاء
لفاظ والعبارات الـواردة أدنـاه      ألغراض تطبيق هذه الالئحة يكون لأل     ) ٢(مادة

 .المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر
 .الجمهورية اليمنية :الجمهوريةـ١
 .كل يمني ويمنيـة :المواطـنـ ٢
م بشأن االنتخابات العامـة     ٢٠٠١لسنة  ) ١٣(القانون رقم  :القانــونـ  ٣

 .واالستفتاء
لحقوق االنتخابية واالستفتاء وفقا ألحكـام      كل مواطن يتمتع با   : ـ الناخب ٤

 .الدستور والقانون وهذه الالئحة
 فيه الشخص عادة أو الـذي بـه          يقيم المكان الذي  :ـ الموطن االنتخابي٥

 .محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيه
ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية        :ـ االنتخابات العامة٦

خاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامـة           وانت
 .أخرى بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية

 اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء:  ـ اللجنة العليا٧
الجهاز اإلداري والمالي والفنـي للجنـة        :ـ األمانة العامة للجنة العليا٨

 .العليا
 .ول المباشر لألمانة العامة للجنة العلياالمسئ :األمين العـامـ ٩
التكوينات اإلدارية التي تنشئها اللجنة في أمانة        :فروع األمانة العامة  ـ  ١٠

العاصمة وعواصم المحافظات للقيام بكافة المهام واألعمال اإلدارية التـي          
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تسند إليها بموجب أحكام القانون وهذه الالئحة وأية لوائح أخرى تصـدر            
 .لعلياعن اللجنة ا

ـ      :الالئحة التنظيميــة ـ  ١١  العليـا   ةهي الالئحة الهيكلية اإلدارية للجن
 .ومكوناتها ومهامها

اللجنة األساسية واللجان الفرعيـة التـي يـتم          :لجان إعداد الجداول  ـ  ١٢
تشكيلها للقيام بإعداد جداول بأسماء وبيانات الناخبين او القيام بمراجعتهـا           

 وهـذه   يها القيام به وفقا الحكام القـانون      وتحرير نسخها وكل ما يجب عل     
 .الالئحة
أمانة اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى         :اللجان اإلشرافيةـ ١٣

 .المحافظات لإلشراف على اللجان االنتخابية األخرىالعاصمة و
اللجنة األصلية واللجان الفرعية التي تشكلها       :لجان إدارة االنتخابات  ـ  ١٤

ليا للقيام بإدارة عملية االقتراع والفرز وإعالن النتائج في الدوائر          اللجنة الع 
 .االنتخابية

اللجنة األولى في المركز االنتخابي النيـابي        :اللجنة الفرعية األولى  ـ  ١٥
واللجنة االصلية في الدائرة المحلية حسب مـا هـو مبـين فـي الـدليل                

 .االنتخابي
رة انتخابية من الدوائر التي تقسم      كل مكان يشكل دائ    :الدائرة النيابية ـ  ١٦

إليها الجمهورية وفقا ألحكام الدستور ونصوص القانون والقوانين النافـذة          
 .األخرى ويمارس فيها المواطن حقوقه االنتخابية

احد تقسيمات الدائرة النيابية الذي يمـارس فيـه          :المركز االنتخابي ـ  ١٧
 .داء رأيه في االستفتاءالناخب حقوقه االنتخابية في اختيار ممثليه واب

هي الوحدة االنتخابيـة األساسـية التـي         :المحليةالدائرة االنتخابية ـ  ١٨
يتضمن جدول الناخبين فيها كل الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حقـوقهم            
االنتخابية وهي تشكل مركزا انتخابيا في إطار الدائرة االنتخابيـة النيابيـة            

في االنتخابات المحلية والنيابية والرئاسية     وجدول الناخبين فيها هو المعتمد      
 .االستفتاءو

وبيانـات  الجدول الذي يشـمل أسـماء       : جدول قيد الناخبين النهائي   ـ  ١٩
 .الناخبين بعد أن تم إعالنه ولم يعد قابال للطعن فيه

انتخابات عامـة او اسـتفتاء       أية   إدالء الناخب بصوته في    :االقتراعـ٢٠
 .عام
استطالع رأي الشـعب لمعرفـة مـدى موافقتـه أ            :االستفتاء العام ـ  ٢١

ورفضه ألي موضوع يطرح لالستفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية وفقـا           
 .لدستوراألحكام 
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أكثر أألصوات عددا من األصوات الصحيحه التي        :األغلبية النسبية ـ  ٢٢
 . بها في االنتخاباتاإلدالءتم 
 شاركوا فـي    نلذيأكثر من نصف عدد أصوات ا      :األغلبية المطلقةـ ٢٣

 . أو االستفتاءاالنتخابات
االنتخابات التي تجرى في مركز انتخـابي أو        : ـ االنتخابات التكميلية  ٢٤

قتراع او التي لم يتـأت      إللغيت فيها نتائج ا   أأكثر او دائرة انتخابية أو أكثر       
 .إجراء العملية االنتخابية فيها أو إنهاؤها

االنتخابات التـي يـتم      :الشاغـرةاو المقاعد    انتخابات ملء المقعد  ـ  ٢٥
إجراؤها لملء مقعد او مقاعد شاغرة خلت بسبب الوفـاة او االسـتقالة او              

 التعيـين فـي   ك عند   لتعيين عضو المجلس في وظيفة عامة وال ينطبق ذ        
 .عضوية مجلس الوزراء

كل وثيقة تحمل اسم وصورة الناخب صادرة مـن     :الوثيقة الرسميةـ ٢٦
الح الحكومية التي يحق لها إصدار وثائق إثبـات         أي من الوزارات والمص   

 :الهوية وهي على سبيل الحصر
 .البطاقة العائلية -١
 .البطاقة العسكرية -٢
 .جواز السفــر -٣
هي البطاقة الصادرة عن اللجنة العليا التي تعطي         :البطاقة االنتخابيةـ ٢٧

 .لكل ناخب مقيد اسمه في جداول الناخبين النهائية
هو مجموعة التعليمات اإلجرائية والتنفيذية التـي        :بيالدليل االنتخاـ ٢٨

تصدرها اللجنة العليا في دليل خاص عند تنفيذ أي من مراحـل العمليـة              
 .االنتخابية او االستفتاء

هو مجموع الضوابط والقواعد التي تضعها       :دليل الدعاية االنتخابية  ـ  ٢٩
 واجبـات المرشـحين     اللجنة العليا لتنظيم عملية الدعاية االنتخابية وتحديد      

 .وحقوقهم أثناء ممارستهم لحق الدعاية االنتخابية المقررة لهم قانونا
أمانة العاصمة وعواصم المحافظات ومراكز التجمع       :المدن الرئيسية ـ  ٣٠

 .الحضري في المديريات
كل شخص يحمل هذه الصفة بموجـب        :القرية/األمين وعاقل الحارة  ـ  ٣١

 .ةوثيقة صادرة عن الجهة المختص
 

 الفصل الثاني
 حق االنتخاب
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يتمتع بحق االنتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنه شمسية            ) ٣(مادة
كاملة متمتعا بقواه العقلية ويشترط لممارسة المتجنس لهذا الحق أن يكـون            

 .قد مضى على كسبه للجنسية اليمنية خمس عشر سنة كاملة
ية بنفسه في الدائرة االنتخابية التي      يمارس كل ناخب حقوقه االنتخاب    أـ  ) ٤(مادة

بها موطنه االنتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنـه االنتخابيـة ان يعـين              
الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه االنتخابية فيه وفي كل األحوال ال يجوز            
أن يسجل المواطن اسمه في أكثر من مركز انتخابي واحد كما ال يجوز أن              

 .في المركز الذي سجل اسمه فيهيمارس حق االنتخاب إال 
يجوز للناخب أن يغير موطنه االنتخابي إلى أحد مواطنه االنتخابيـة  ب ـ  

القانونية وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة إلـى لجنـة       
القيد والتسجيل في الموطن االنتخابي الجديد ويرفق في الطلـب بطاقتـه            

 في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية        االنتخابية وعليها إدراج اسمه   
وإبالغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبالغ اللجنة االنتخابية في الموطن السابق           
للقيام بحذف اسمه من جدولها وذلك قبل إعالن جداول الناخبين وفقا لنص            

من القانون ويبين الدليل االنتخابي الصادر عن اللجنـة العليـا           ) ١٣(المادة
 .اءات التفصيلية التي يجب إتباعها لتغيير الموطن االنتخابياإلجر
يعتبر تسجيل المواطن اسمه في أحد مواطنه االنتخابيـة فـي حـال    ج ـ  

تعددها تعيينا للموطن الذي يريد ممارسة حقه االنتخابي فيه ويبين الـدليل            
االنتخابي الضوابط واإلجراءات التي تحول دون تسجيله في اكثـر مـن            

 .موطن
 والتسجيل قبول طلب نقل الموطن بسبب انتقـال  القيدال يجوز للجان ـ د  

العمل ما لم يكن قد مضى على مباشرة مقدم الطلـب للعمـل بـالموطن               
الجديدة مدة ستة أشهر على األقل من تاريخ تقديم طلب القيد على أن يرفق              

 .بالطلب وثيقة صادرة عن جهة عمله تثبت مضي هذه المدة
مد قيد اسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خالفا كل ناخب تع ـ  هـ

من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها       ) ب(لما تنص عليه الفقرة   
 .من القانون) ١٣٥(في المادة 

 ال يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين او إكراه             ـو
سلطة مدنيـة   أي ناخب على اإلدالء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي           

استخدم سلطته او نفـوذه لتغييـر إرادة الناخـب بالعقوبـات            .او عسكرية 
 .من القانون مع إبعاده من وظيفته) ١٣٣(المنصوص عليها في المادة

لغرض إجراء االنتخابات الرئاسية واالستفتاء العام تعتبـر الجمهوريـة     ) ٥(مادة
بطاقـة الشخصـية او     دائرة انتخابية واحدة يجوز للناخب اإلدالء برأيه بال       
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االنتخابية او الوثيقة الرسمية التي تحمل صورته في أي مركـز اقتـراع             
 .ويبين الدليل االنتخابي الضوابط الكفيلة بممارسة المواطن لهذا الحق

يجوز في االنتخابات الرئاسية واالستفتاء العام لكل يمني مسجل اسمه          -أ) ٦(مادة
رية ويحمل البطاقـة االنتخابيـة      في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهو     

التصويت في أي سفارة او قنصلية يمنية في الخارج وذلك وفقـا ألحكـام              
 . من هذه المادة)ب، ج(الفقرتين 

ال يجوز إجراء أي انتخابات في أي سفارة او قنصلية مـا لـم يكـن           -ب
نصاب الناخبين المتواجدين في نطـاق أي منهمـا والحـاملين للبطاقـة             

 . يقل عن خمسمائة ناخباالنتخابية ال
لمباشرة حق االقتراع وابداء الرأي في االنتخابات الرئاسية واالستفتاء          -ج

العام في أي من سفارات او قنصليات الجمهورية اليمنية في الخارج يجب            
 يقوم بتسجيل اسـمه لـدى       وأنأن يكون الناخب حامال للبطاقة االنتخابية       

بلد التي يقيم فيها وفقا للمواعيد والضوابط       السفارة او القنصلية اليمنية في ال     
التي تحددها اللجنة العليا في دليل انتخابي خاص يعد لهذا الغرض تصدره            
اللجنة العليا على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع الجهات الرسـمية ذات              

 .العالقة
ليا لغرض تشجيع المرأة على ممارسة حقوقها االنتخابية تتخذ اللجنة الع         ) ٧(مادة

 -:اإلجراءات اآلتية
تشكيل لجان نسائية عند االقتراع وذلك في كل مركز انتخابي يتواجد           ـ  ١

 .امرأة من المقيدات في جداول الناخبين) ١٠٠(فيه عدد ال يقل عن
تشكل اللجان النسائية من المؤهالت قانونا لـذلك وتكـون األولويـة            ـ  ٢

 . االقتراع فيهاللمقيمات في نطاق الدوائر االنتخابية التي سيتم
ينظم الدليل االنتخابي الضوابط التي تكفل التثبـت مـن شخصـيات            ـ  ٣

 .الناخبات
لكل ناخب صوت واحد، ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من            ) ٨(مادة

 .مرة في االنتخاب الواحد
 الباب الثاني
 جداول الناخبين

تعده لجنة أساسية ولجان    يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم         - أ )٩(مادة
فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليـا             
لالنتخابات وتمارس مهامها وفقا ألحكام القانون وهـذه الالئحـة واألدلـة            

 .االنتخابية
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على اللجان الفرعية موافاة اللجنة األساسية بالجـداول التـي تقـوم             -ب  
 الناخبين الدائم بعد التوقيع عليها مـن قبـل          ها في جدول  غبتحريرها لتفري 

 .رئيس وأعضاء اللجنة
يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في            ) ١٠(مادة

الدائرة االنتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية            
قبه ومهنته وتاريخ   والقانونية الالزمة للتمتع بممارسة الحقوق االنتخابية، ول      

ـ               رةميالده وموطنه االنتخابي وال يجوز أن يقيد الناخب في أكثر مـن دائ
انتخابية واحدة ويبين الدليل االنتخابي البيانات الالزم توافرها في جـداول           

 .الناخبين
 الجداول التثبت من بلوغ السن القـانوني للمـواطن          على لجان إعداد  ) ١١(مادة

 الناخبين والتأكد من ذلك بأي من الوسائل        داولالذي يطلب قيد اسمه في ج     
 -:اآلتية
بطاقة إثبات الهوية الشخصية أو الوثيقة الرسمية التـي تحمـل اسـم              -١

 .وصورة طالب القيد
شهادة العاقل واألمين بعد أخذ اليمين منهما لمن لم تتوفر لديه البطاقة             -٢

 شـهادة العاقـل     الشخصية او الوثيقة الرسمية ويجب في هذه الحالة إثبات        
 طلب القيد والختم عليها من قبلهما بعد التأكـد          استمارةواألمين في ظاهر    

من صفتهما الرسمية ويحدد الدليل االنتخابي اإلجراءات التفصـيلية التـي           
 .يجب على اللجان إتباعها للتأكد من بلوغ السن القانونية

ا خالل ثالثين يوما     يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين او تعديله       -أ) ١٢(مادة
مرة كل سنتين ومرة قبل أربعة اشهر على األقل من تاريخ صدور قـرار              
الدعوة وإضافة أسماء المواطنين الذين أصبحوا حائزين للصـفات التـي           

 وفي كل االحوال ال يجـوز       ،يشترطها القانون لممارسة الحقوق االنتخابية    
اخبين لالنتخابات او   إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الن         

 .االستفتاء
 -:ول الناخبين على ما يليايجب أن يشتمل تعديل جد -ب 
إضافة أسماء من توافرت فيها الشروط القانونية لممارسـة الحقـوق            -١

 .االنتخابية
 .إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة -٢
 .حذف أسماء المتوفين -٣
قانونية الالزمـة مـع بيـان سـبب         حذف من فقدوا أيا من الشروط ال       -٤

 .الحذف
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 .حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف -٥
وا موطنهم االنتخابي من الدائرة االنتخابية وإضافة مـن         لحذف من نق   -٦

 .نقلوا موطنهم إليها
يجب على لجان إعداد جداول الناخبين عندما يطلب منها حذف اسم أيا            -ج  

 من 
 -:من واقعة الوفاة بأي من الوسائل اآلتيةالمتوفين من الجداول ان تتأكد 

 .شهادة وفاة رسمية صادرة عن الجهة المختصة -١
يقـع   الذيبالغ بالوفاة معتمد من جهة رسمية او من األمين او العاقل             -٢

 .في نطاقه الموطن االنتخابي للمتوفى
شهادة عدلين بالوفاة مسجلة ومعمدة من العاقـل او األمـين ومـدير              -٣

 .لشرطةالمديرية أو قسم ا
وال يجوز القيام بعملية الحذف المشار إليها إال في المواعيد المعتمدة مـن             
اللجنة العليا لتعديل الجداول ويحدد الدليل االنتخابي اإلجراءات التفصـيلية          

 .لذلك
 تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من            -أ) ١٣(مادة

ت واألماكن العامة في نطـاق الـدائرة،        رئيس اللجنة األساسية في الساحا    
وفي مراكز المديريات واألماكن التي تحددها للجنة العليا لالنتخابات وذلك          

ة فتـرة مراجعـة وتحريـر       يلمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم السادس لنها       
 .ابين او تعديلهخجداول النا

بيـة  وع األحزاب والتنظيمات السياسية في الـدوائر االنتخا        يحق لفر  –ب  
خالل المدة المحددة إلعالن الجـداول تصـوير الجـدول المعلـن وفقـا              

 -:لإلجراءات اآلتية
أ ن يتقدم فرع الحزب او التنظيم السياسي بطلـب رسـمي لتصـوير               -١

 .الجدول المعلن
 .يتم التصوير بواسطة اللجنة التي قدم الطلب إليها -٢
 .يتحمل الحزب او التنظيم السياسي نفقات التصوير -٣

واطن مقيم في الدائرة االنتخابية أن يطلب من اللجنة األساسية           م  لكل -ج  
إدراج اسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حـق او           

 اسم من أدرج بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة اإلعداد لمـدة              فحذ
خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم التالي إلعالن الجداول وتقيـد بحسـب             

 ورودها في دفتر خاص ويعطي إيصاال لمقدمها ويجوز لكل ناخـب            تاريخ
 .أن يطلع على هذا الدفتر
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اللجان األساسية المختصة في طلبات اإلدراج والحذف ابتداء         تفصل- أ )١٤(مادة
من اليوم التالي لتقديم الطلبات على أن ال تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة             

نة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومـن        أيام من نهاية فترة تقديمها وعلى اللج      
 .قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه الزما من تحقيق وتحريات

تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في األماكن المشار إليهـا فـي             -ب  
من هذه الالئحة لمدة خمسة أيام ابتداء من نهاية مدة الفصـل            ) ١٣(المادة  

 .في الطلبات
 الدائرة االنتخابية أن يطعن فـي قـرارات اللجنـة            لكل ناخب في   -أ )١٥(مادة

األساسية أمام المحكمة االبتدائية المختصة خالل خمسة أيام ابتداء من اليوم           
األول لعرض قرارات اللجنة وللمحكمة أن تجري ما تـراه الزمـا مـن              

 كل حالـة    هتحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبوال او رفضا وبما تقتضي        
 إضافة او إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك ابتداء            من حذف او   هعلى حد 

من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى أال تتجاوز مدة الفصل فيها             
خمسة عشر يوما من نهاية فترة تقديمها وعلى المحكمة موافـاة صـاحب             
الشأن واللجنة األساسية بالدائرة المعنية بصورة مـن قـرارات الفصـل            

دورها وعلى اللجنة األساسـية عرضـها فـي األمـاكن        بالطعون فور ص  
من هذه الالئحة لمدة خمسة أيام ابتداء مـن اليـوم       ) ١٣(المحددة في المادة  

 .التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون
لكل ناخب في الدائرة حق الطعن باالستئناف في قرارات المحكمـة            -ب  

 وذلك بعريضة   ،بالطعوناالبتدائية خالل عشرة أيام من نهاية فترة الفصل         
تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة االستئناف بالمحافظـة ويجـوز عنـد             
االقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع علـيهم العمـل حسـب الـدوائر              
االنتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائيا من قبل المحكمـة وذلـك             

ى أال تتجاوز عشـرين   ابتداء من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعل        
يوما من نهاية فترة تقديم الطعون وعلى المحكمة موافاة صـاحب الشـأن             
واللجنة اإلشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صـدورها          
ويجب على اللجنة اإلشرافية موافاة اللجنة األساسية المعنية بالدائرة بتلـك           

ساعة من تـاريخ تسـلمها      القرارات خالل مدة ال تتجاوز أربع وعشرين        
 .لقرارات المحكمة

على اللجنة األساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات         - أ )١٦(مادة
واألحكام النهائية الصادرة أوال بأول وال يجوز التعديل في جداول الناخبين           
بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة النـاخبين لالقتـراع وتعتبـر            

 . الحالة نهائيةالجداول في هذه
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تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقـت االنتخـاب وال             -ب  
يجوز ألحد االشتراك في أي انتخابات او استفتاء ما لم يكن أسـمه مقيـدا               

 .فيها
 حالة الدعوة النتخابات مبكرة او استفتاء تعتبر الجداول النهائيـة            في -ج  

ابية مضافا إليها من تـم تسـجيلهم        التي استخدمت إلجراء آخر عملية انتخ     
حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التـي يعتـد بهـا إلجـراء هـذه                

 .االنتخابات أو االستفتاء
 خمس نسخ ويوقع عليها رئـيس       نيحرر جدول الناخبين لكل دائرة م     ) ١٧(مادة

 وتحفظ األولى فـي مقـر اللجنـة بالـدائرة           ،اللجنة األساسية وعضواها  
تحدده اللجنة العليا والثانية في اللجنة العليـا لالنتخابـات          االنتخابية الذي   

والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب والرابعة فـي المحكمـة العليـا             
 .والخامسة في مقر فرع االمانة العامة بالمحافظة

 جدول الناخبين النهائي حق ممارسة االقتراع        في لكل مواطن قيد اسمه   ) ١٨(مادة
اثبات شخصيته للجنة عن طريق البطاقة الشخصـية أو          ويلزم   واالستفتاء

البطاقة االنتخابية التي تحمل صورته أو الوثيقة الرسـمية التـي تحمـل             
  .صورته

يعطى كل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين البطاقة االنتخابيـة           - أ )١٩(مادة
التي يجب ان تشتمل على صورة الناخب واسمه الرباعي وتاريخ مـيالده            

 االنتخابي ورقم وتاريخ قيده بالجدول ودائرته االنتخابية والمركز         وموطنه
االنتخابي الذي يحق له ممارسة حقوقه االنتخابية فيه باإلضافة إلى توقيـع            
ختم اللجنة المختصة في المركز االنتخابي المقيد اسمه فيه ويحدد الـدليل            

زمة لصرف  االنتخابي الصادر عن اللجنة العليا الضوابط واإلجراءات الال       
 .البطاقة االنتخابية

البطاقة االنتخابية شخصية وال يجوز لغير صاحبها استخدامها في أي           -ب  
مرحلة من مراحل العملية االنتخابية وتعتبر البطاقـة صـالحة لممارسـة            
الحقوق االنتخابية خالل المدة التي تحددها اللجنة العليا على البطاقة ذاتهـا            

 . ألحكام القانون وهذه الالئحةوفقاباب قانونية ما لم تستبدل او تسحب ألس
تستبدل البطاقة االنتخابية ببطاقة أخرى عند نقـل الناخـب موطنـه             -ج  

 .االنتخابي من محافظة إلى أخرى
 كل شخص فقد أهليتـه بحكـم قضـائي    نتسحب البطاقة االنتخابية م   -د  

العليـا  نهائي وعلى المحاكم والجهات القضائية المختصة إخطار اللجنـة          
 .بصورة من كل قرار او حكم يصدر بهذا الشأن
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 بطاقته االنتخابية او تلفت حق الحصول على بطاقة         تلكل ناخب فقد   -هـ
انتخابية بدل فاقد او تالف للمدة المتبقية من مدة صالحية البطاقة االنتخابية            
المفقودة او التالفة بناء على طلب يقدم إلى اللجنة المختصة في دائرته فـي       

 .المواعيد التي تحددها اللجنة العليا
 الباب الثالث

 مهام اللجنة العليا وأمانتها العامة ومهام واختصاصات األمين العام
 الفصل األول

 مهام اللجنة العليا
تنتخب اللجنة العليا في أول اجتماع لها رئيسا للجنة ونائبا للرئيس            -أ) ٢٠(مادة

أس كل عضو قطاعـا مـن       وتوزع االختصاصات بين أعضائها بحيث ير     
 .قطاعات اللجنة

بعد انتخاب أعضاء اللجنة رئيسا لها يكون رئيس اللجنة بدرجة نائب            -ب
 .رئيس وزراء ويتمتع بالحقوق واالمتيازات الخاصة بهذه الدرجة

يستحق العضو هـذه    و يكون عضو اللجنة بدرجة ال تقل عن وزير        -أ) ٢١(مادة
تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار      الدرجة إذا لم يكن حاصال عليها قبل        

 .التعين
 يعامل عضو اللجنة العليا معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بـالحقوق            -ب

واالمتيازات والحصانة خالل مدة عمله فـي اللجنـة ويسـتمر صـرف             
 .مستحقاته المالية من الجهة المختصة بعد انتهاء فترة عمله

 معاملـة الـوزراء     روتوكوليـا ب نائب رئيس اللجنة وأعضائها      يعامل -ج
 .العاملين

 ال يجوز أن يتخذ في مواجهة عضو اللجنـة العليـا أي إجـراء مـن                 -د
إجراءات التحقيق او القبض او الحبس او أي إجراء جزائي إال بأذن مـن              
اللجنة العليا ما عدا حاالت التلبس وفي هذه الحالة يجب إخطـار اللجنـة              

 . من سالمة اإلجراءاتالعليا فورا وعلى اللجنة أن تتأكد
 ال يجوز فصل عضو اللجنة العليا إال بقرار جمهوري وذلك في حالة             -هـ

من القانون وبموجب حكم    ) ٢١(فقدانه شرط من الشروط الواردة في المادة      
قضائي نهائي وفي حالة وفاته او استقالته او فصله يتم اختيار وتعيين خلفا             

 وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة       له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة     
 .من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا

تتولى اللجنة العليا لالنتخابات اإلدارة واإلعداد واإلشـراف والرقابـة          ) ٢٢(مادة
على إجراء االنتخابات العامة واالستفتاء العـام وتمـارس إلـى جانـب             

 -:ليةاختصاصاتها المحددة في القانون االختصاصات التا
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تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وتحديـدها علـى أسـاس مبـدأ              -أ  
المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية واالجتماعية ويصـدر          

 .بذلك قرار جمهوري
 تقسيم كل مديرية إلى دوائر محلية متساوية من حيث العدد السـكاني      -ب  

 .ادة او نقصازي%) ٥(ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة
 تعيين موظفي األمانة العامة للجنة العليا وفروعها بأمانـة العاصـمة            -ج

والمحافظات األخرى للجمهورية على أن يتم ذلك عن طريق اإلعالن عن           
 .الوظائف الشاغرة والمؤهالت والشروط المتطلبة لشغلها

ل  تشكيل  وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان اإلشرافية ولجان إعداد  جداو           -د
الناخبين األساسية والفرعية ولجان إدارة االنتخابات األصـلية والفرعيـة          

 في األوقات   اوتحديد نطاق اختصاص كل منها وتوزيعها  على مقار عمله         
المحددة لكل منها وفقا للخطط والبرامج الزمنية المعتمدة  لذلك مـن قبـل              

شـكل  اللجنة العليا بحيث تشكل كل لجنة من رئيس وعضوين  وعلى أن ت            
جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليـا وال يجـوز             

 .تشكيل أي لجنة من حزب واحد
تحديد المعايير الخاصة باختيار رؤساء وأعضاء اللجـان وإعالنهـا          . هـ

 .على النحو المبين في الدليل االنتخابي
والبطـائق    القيام بتجهيز االستمارات والجداول والمستندات والوثـائق         -و

االنتخابية والصناديق الخاصة بالعمليات االنتخابية واالسـتفتاء وتجهيـز         
أوراق االقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع علـى            

 .اللجان في األوقات المحددة لكل منها
 الدعوة لالنتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النـواب خلـو مكـان              -ز

من الدستور واإلعالن عن    ) ٧٨(ب عنها عمال بأحكام المادة    العضو المنتخ 
مـن  )١٠٩(مواعيد االنتخابات التكميلية المقرة وفقا ألحكام القانون والمادة       

 .هذه الالئحة
 لالنتخابات في المديرية أو الدائرة المحلية التـي تعلـن وزارة            ة الدعو -ح

كام قانون السلطة   اإلدارة المحلية خلو مكان العضو المنتخب عنها عمال بأح        
 .التنفيذيةالمحلية والئحته 

 .يكون للجنة العليا لجنة أمنية وغرفة عمليات تخضع إلشرافها -أ) ٢٣(مادة
تتولى اللجنة األمنية وغرفة العمليات تقديم مشروع الخطـة األمنيـة            -ب 

ألي انتخابات او استفتاء وذلك إلى اللجنة العليا قبل العملية االنتخابية بوقت            
 -:ف ويجب أن يتضمن مشروع الخطة اآلتيكا
 . وضع الخطط األمنية الفرعية المنفذة للخطة األمنية الرئيسية-١ 
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 .  التنسيق مع الجهات األمنية المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطة-٢ 
 تحديد القوى البشرية الالزمة لتنفيذ الخطة األمنية ميدانيا وكذا القـوى            -٣ 

عزيز المديريات والمراكز االنتخابيـة بهـا عنـد          التي يمكن ت   ةاالحتياطي
 .الطوارئ بما يضمن سالمة وحرية االنتخابات واالستفتاء

 تحديد الوسائل المادية من أطقم وأجهزة اتصاالت لتنفيذ الخطة األمنية           -٤ 
 .ميدانيا

 تشكيل اللجان األمنية الرئيسية للمحافظات واللجان الفرعية بالمديريات         -٥ 
لمراكز االنتخابية وحثها على العمل بحيادية تامة وعدم التدخل         والدوائر وا 

 .في أعمال اللجان االنتخابية لضمان حرية االنتخابات
 تشكيل غرف العمليات بالمحافظات والمناطق بما يكفـل تنفيـذ كافـة       -٦ 

 .المهام الميدانية
ية القائـد   ترفع اللجنة العليا الخطة األمنية الشاملة إلى رئيس الجمهور        ) ٢٤(مادة

األعلى للقوات المسلحة للمصادقة بعد التوقيع عليها مـن رئـيس اللجنـة             
األمنية ووزارتي الداخلية والدفاع ورئـيس اللجنـة العليـا لالنتخابـات            

 .واالستفتاء
تقوم اللجنة العليا قبل كل عملية انتخابية بوقت كاف اختيار رؤساء            -أ) ٢٥(مادة

لمعايير التي أقرتها اللجنة على أن تتـوفر        وأعضاء اللجان االنتخابية وفقا ل    
 :في كل منها الشروط التالية

 .أن يكون يمنيا-١
عامـا  ) ٢٥(عاما بالنسبة ألعضاء اللجان وعن    )٢١(أن ال يقل سنه عن    -٢

 .بالنسبة لرؤساء اللجان
 أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان اإلشرافية مـن حملـة الشـهادات             -٣

 .الجامعية على األقل
ن رؤساء وأعضاء اللجان األساسية واألصلية والفرعيـة مـن           أن يكو  -٤

 .حلمة الشهادات الثانوية على األقل
 أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وأن ال يكون قد صدر ضـده حكـم               -٥

قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم االنتخابات او في جريمـة مخلـة              
ل االحوال اليجـوز    بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفي ك          

ان يعين في لجان إدارة االنتخابات االصلية والفرعية للدائرة االنتخابية من           
 .يكون بينه وبين أحد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة

 : تعطى األولوية عند تعيين رؤساء اللجان االنتخابية-ب
 .امعية لذوي الخبرات اإلدارية والقانونية من حملة الشهادات الج-١
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 من سبق لهم المشاركة في أعمال اللجان االنتخابية وثبـت كفـاءتهم             -٢
 .وعدم إخاللهم بواجبات التي أنيطت بهم خالل عملهم في اللجان السابقة

 تشكل اللجنة العليا لالنتخابات لجانا إشرافية على مسـتوى أمانـة            -أ) ٢٦(مادة
افظـة، للقيـام    العاصمة ومحافظات الجمهورية يكون مقرها عاصمة المح      

باإلشراف على أعمال لجان إعداد الجـداول أو لجـان إدارة االنتخابـات             
 .واالستفتاء

تتولى فروع األمانة العامة اللجنة العليـا المنشـأة فـي محافظـات              -ب 
الجمهورية وفقا ألحكام القانون القيام بمهام وأعمـال السـكرتارية الفنيـة            

ن للجنة العليا أن تعين من لـديها        والمالية للجان اإلشرافية المختصة ويكو    
سكرتاريات متخصصة لهذه اللجان في المحافظات التي لم تنشأ بها هـذه            

 .الفروع
يجب على اللجنة العليا لالنتخابات أن تراعي عند توزيعهـا لمراكـز            ) ٢٧(مادة

االقتراع في الدوائر االنتخابية تمكين أكبر عدد ممكن من النـاخبين مـن             
خابات واالستفتاء وذلك باألخذ بعين االعتبار المنـاطق        المشاركة في االنت  

الوعرة والواسعة المساحة تسهيال لسير العمليات االنتخابيـة او االسـتفتاء           
 .بدون صعوبة أو معاناة او إعاقة طبيعية

على اللجنة العليا متابعة أعمال االنتخابات واالستفتاء ولها أن تبعـث           ) ٢٨(مادة
 تطبيق اإلجراءات الخاصـة بعمليـة التسـجيل         من تراه للتأكد من سالمة    

واالقتراع، باإلضافة إلى التأكد من صالحية مقرات اللجان وسالمتها مـن           
لعليا تشكيل اللجـان التـي تراهـا الزمـة          للجنة ا الناحية القانونية ويجوز  

 .لمساعدتها على تأدية المهام واالختصاصات الموكلة إليها
ر المادة التي يجب وضعها على إبهام الناخـب         على اللجنة العليا توفي   ) ٢٩(مادة

 بصوته على أن تكون هذه المادة غير قابلة لإلزالة قبل مضـي             هعند ادالئ 
ساعة على أألقل، وذلك منعا لتكرار عملية التصويت خالل اليـوم           ) ٢٤(

 .المحدد لالقتراع
ن  تتحمل الدولة تكاليف االنتخابات واالستفتاء، وعلـى الحكومـة أ          -أ) ٣٠(مادة

تضع تحت تصرف اللجنة العليا كافة اإلمكانيات واآلالت والوسائل التـي           
 .تمكنها من أداء عملها على الوجه األكمل

 يكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة بها تعدها وتقدمها إلى مجلس            -ب 
الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة           

 .للجنة العليارقما واحدا باسم ا
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تقدم اللجنة إلى الحكومة مشروع الميزانية وفقـا لألسـس والقواعـد             -ج 
المتعارف عليها في إعداد الموازنـات للهيئـات ذات االسـتقالل المـالي             

 .واإلداري
 اللجنة العليا مستقلة ماليا وإداريا وتتمتع بالشخصـية االعتباريـة           -أ) ٣١(مادة

والصالحيات المنصوص عليها فـي     وتمارس كافة المهام واالختصاصات     
 قراراتهـا   نالقانون وهذه الالئحة باستقاللية تامة وحيادية كاملـة، وتكـو         

علنية، وال يجوز بأي حال من األحوال ألية جهة كانت التدخل في شـئون              
 .وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صالحياتها

ني في ديوانها العام وعواصم      يكون للجنة العليا جهاز إداري ومالي وف       -ب
محافظات الجمهورية ويكون لها كادر خاص يصدر به قـرار جمهـوري            

  ولها أن تضع هيكلها التنظيمي واللوائح الالزمة
 تمارس اللجنة العليا كافة السلطات والصالحيات المخولـة لـوزارتي           -ج 

لـق  الخدمة المدنية والمالية في التشريعات النافذة وذلك في كـل مـا يتع            
بالشئون اإلدارية والمالية لموظفي الجهاز اإلداري والفني التـابع للجنـة           

 .العليا
 تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل اإلعـالم الرسـمية والمرئيـة             -أ) ٣٢(مادة

والمسموعة والمقروءة لكافة المرشـحين بالتسـاوي لعـرض بـرامجهم           
تلك الوسائل ويحـق  االنتخابية وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام    

لألحزاب والتنظيمات السياسية عرض برامجها االنتخابيـة فـي وسـائل           
اإلعالم الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وفقا للقواعد المذكورة في         

 .دليل الدعاية االنتخابية
تضع اللجنة العليا الضوابط الخاصة بالدعاية االنتخابيـة للمجـالس           -ب  

 .المحلية
 .دد الالئحة التنظيمية مكونات اللجنة العليا واختصاصاتها التفصيليةتح) ٣٣(مادة

 الفصل الثاني
 مهام واختصاصات األمانة العامة واألمين العام

األمانة العامة للجنة العليا هي الجهاز اإلداري والمالي والفني للجنـة           ) ٣٤(مادة
 .صاصاتهاالعليا وتحدد الالئحة التنظيمية تكوينات األمانة العامة واخت

 األمين العام هو المسئول المباشر لألمانة العامة و يكـون مسـئوال             -أ)٣٥(مادة
ومحاسبا مباشرة أمام اللجنة العليا وفقا ألحكام القـانون وهـذه الالئحـة             
واللوائح األخرى المنظمة ألعمال اللجنة وله في سبيل ذلك ممارسة المهام           

 -:واالختصاصات اآلتية
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يذية اليومية لألمانة العامة في كافة شئونها اإلدارية        تسيير األعمال التنف   -١
 .والمالية والفنية

التوجيه واإلشراف والرقابة على العاملين في االمانة العامـة وتقيـيم            -٢
 .العلياأداءهم وفقا لألنظمة النافذة وقرارات اللجنة 

التنسيق في كل ما يتعلق بنشاط األمانة العامة مع الجهات المختصـة             -٣
سيق بين أعمال اإلدارات العامة فيها بمـا يكفـل تنفيـذ المهـام              وكذا التن 

 .والواجبات المناطة بها
اقتراح احتياجات االمانة العامة من القوى البشرية واالمكانات الماليـة           -٤

 .التي يتطلبها إنجاز العمل والرفع بذلك إلى اللجنة العليا
هـام االمانـة    اقتراح مشاريع اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بم       -٥

العامة وفروعها وتقديمها إلى اللجنة العليا إلقرارهـا ومتابعـة اسـتكمال            
 .إجراءات إصدارها

متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة العليا المتعلقة بأجهزة وتكوينات          -٦
 .االمانة العامة

متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة العليا الموجهـة إلـى االمانـة             -٧
قة باإلعداد والتجهيز ألية عملية انتخابية او اسـتفتاء ورفـع           العامة المتعل 

 .تقارير بذلك إلى اللجنة العليا أوال بأول
إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للجنة ورفعها إلـى           -٨

اللجنة العليا العتمادها ومتابعة إجراءات تقديمها إلى الحكومة السـتكمال          
 . النوابإجراءات إقرارها من قبل مجلس

متابعة إدراج الموازنة السنوية للجهاز اإلداري للجنة ضمن الموازنـة           -٩
 .العامة للدولة رقما واحدا باسم اللجنة العليا

إعداد مشاريع موازنات العمليات االنتخابية او االستفتائية بالتنسيق مع          -١٠
 .رؤساء قطاعات اللجنة

انية المعتمدة  تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس اللجنة بالصرف من الميز        -١١
للجنة بحسب تبوبيها ووفقا ألوجه الصرف المقرة والتوقيع على الشـيكات           

 .سب االنظمة المالية المتبعةحإلى جانب رئيس اللجنة 
تبويب ميزانية الجهاز اإلداري للجنة العليا ورفعها لـرئيس اللجنـة            -١٢

 .إلقرارها بعد مشاورة أعضاء اللجنة
 .ا او رئيسه أخرى يكلف بها من اللجنةمهامأي  -١٣
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 القيام بالتهيئـة واإلعـداد      هوعليالعليا   اللجنة   راألمين العام هو مقر    -ب  
الجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضـر جلسـاتها وصـياغة           

 . الشأناقراراتها وفقا للنظم المتبعة في هذ
م بتسيير   او استقالتها يقوم األمين العا     العليافي حالة انتهاء فترة اللجنة      ) ٣٦(مادة

األعمال اإلدارية والمالية في الجهاز اإلداري والمالي للجنة العليا دون أن           
 .يكون له حق التوظيف او الترقية او العزل ألي موظف

 الباب الرابع
 تنظيم وضوابط االنتخابية

تتولى اللجنة العليا توعية المواطنين بأهمية االنتخابات والدعوة الـى          ) ٣٧(مادة
غالن قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعـد         اوتنظيم  المشاركة فيها   

إغالق باب الترشيح فيها دون تخصيص أيا منهم بأية ميزة دعائية ويمنـع             
على أجهزة اإلعالم الحكومية أن تـذيع أو تنشـر أي موضـوع يتعلـق               
باالنتخابات واالستفتاء إال بموافقة وإشراف اللجنة العليا كما يجـب علـى            

م الحكومية أن تضع إمكانياتها تحت تصرف اللجنـة العليـا           أجهزة اإلعال 
ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع           
الناخبين او التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح او التشهير           

 .باآلخرين في الدعاية االنتخابية
 هذه الالئحة يحظر اإلنفـاق علـى        من) ٧٢(مع مراعاة أحكام المادة   ) ٣٨(مادة

الدعاية االنتخابية من المال العام أو من ميزانية الـوزارات والمؤسسـات            
والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي، كمـا يحظـر اسـتخدام             

 .المؤسسات والمرافق العامة للدعاية االنتخابية
خابية تحدد فيه القواعد     بالدعاية االنت  ا تضع اللجنة العليا دليال خاص     -أ) ٣٩(مادة

والمبادئ والضوابط التي تحكم الدعاية االنتخابية وتنظم حقوق وواجبـات          
المرشحين أثناء ممارستهم لحقهم في الدعايـة االنتخابيـة وذلـك بمـا ال              

 .يتعارض مع نصوص القانون وأحكام هذه الالئحة
 -:يجب أن يتضمن دليل الدعاية االنتخابية ما يلي-ب
) لبي الترشـيح  الجان استقبال ط  (واجبات اللجان األصلية    تحديد مهام و   -١

 .عملية الدعاية االنتخابية في إطار الدوائر االنتخابية لتنظيم
 .حقوق وواجبات المرشح -٢
اإلجراءات التنظيمية الستخدام وسائل األعالم الرسمية فـي الدعايـة           -٣

 ).صحف رسمية – تلفزيون –إذاعة (االنتخابية 
 والناخبين واألحزاب والتنظيمات السياسية التقيد      يجب على المرشحين   -ج  

وااللتزام بتنفيذ نصوص وأحكام دليل الدعاية االنتخابيـة الصـادرة عـن            
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اللجنة العليا وعدم مخالفتها وأية مخالفـة لنصوصـه وأحكامـه تعـرض             
 .مرتكبها للمسائلة والجزاء المقرر قانونا

تداء من اليوم التالي إلغالق باب      مارس عملية الدعاية االنتخابية اب     ت -أ) ٤٠(مادة
االنسحاب من الترشيح وتستمر حتى نهاية اليوم السابق ليوم االقتـراع وال        

 . يوم االقتراعيجوز ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية االنتخابية
 تقوم اللجان االصلية فور إغالق باب االنسحاب من الترشيح بتحديد           -ب  

 في نطاق الدائرة االنتخابية وتخصـيص       ةاماكن وضع اإلعالنات االنتخابي   
 ـ:يمساحة متساوية لكل مرشح في كل من هذه األماكن مع مراعاة ما يأت

 تحديد مكان واحد في مقر كل مركز انتخابي يقسـم الـى مربعـات               -١
 .متساوية ويرقم بعدد المرشحين

 . ترتيب هذه المربعات بحسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح-٢
 خارج األماكن المحددة وفقـا      تأية إعالنات او ملصقا    اليجوز تعليق    -ج

 .الحكام هذه المادة
تتولى اللجنة األصلية المختصة في اليوم التالي إلغالق باب االنسحاب          ) ٤١(مادة

من هذه الالئحـة    )٤٠( في المادة  همن الترشيح تخصيص األماكن المذكور    
اونيهـا  حسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح وعلى السـلطة المحليـة ومع          

التعاون الكامل مع اللجان في تنفيذ ما توجه به او تطلبه بشـأن تعيـين أو                
تخصيص األماكن المطلوبة وفقا ألحكام المادة السابقة وفـي حالـة عـدم             
االمتثال او التهاون في التنفيذ يقع المخالف تحت طائلة المسائلة القانونيـة            

 .سطة مفوض منهوعلى رئيس اللجنة ان يتولى التنفيذ بنفسه او بوا
مـن  ) ٤٠(ال يجوز ألي مرشح أن يضع في أألماكن المبينة في المادة          ) ٤٢(مادة

 -:هذه الالئحة إلى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت
 .أكثر من إعالنين انتخابيين -أ

 نكثر من إعالنين لالجتماعات االنتخابية ويجب إال يتضمن هـذا          أ –ب  
وكذا محل وتاريخ االجتماع وكـذا أسـماء        اإلعالنان إال تاريخ االجتماع،     

 .المتكلمين المسجلين لتناول الكالم وأسماء المرشحين
ال يجوز ألي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحـة إعالناتـه             ) ٤٣(مادة

 وعرض برنامجه االنتخابي كما ال يجـوز        هلغرض آخر غير تقديم ترشيح    
 .عالنهألي مرشح أن يتخلى لغيره عن المكان المخصص إل

ال يجوز ألي مرشح أن يقوم يوم االقتراع بنفسه او بواسـطة الغيـر              ) ٤٤(مادة
 . او بطائق او غيرها من الوثائقتبتوزيع برامج عمل او منشورا

 بصفة عامة ألي من العاملين مع الدولة او السلطة المحليـة ان             زوال يجو 
لمرشحين، يقوم يوم التصويت بتوزيع بطائق او منشورات او برامج عمل ل          
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كما ال يجوز وضع أية إعالنات او توزيع برامج أو منشورات او بطـائق              
 .باسم مرشح انسحب عن الترشيح

من هذه الالئحة ال يجوز القيام باستخدام       ) ٤٦(مع مراعاة أحكام المادة   ) ٤٥(مادة
المساجد والجوامع وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والـدوائر الحكوميـة          

 .رافق العامة للدعاية االنتخابية بأي شكل من األشكالوالمعسكرات والم
يجوز للمرشحين أثناء فترة الدعاية االنتخابية عقد لقاءات انتخابية يتم          ) ٤٦(مادة

من خاللها تقديم برامجهم االنتخابية للناخبين ويبين دليل الدعاية االنتخابية          
راعاة عدم جـواز    القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات االنتخابية وذلك مع م        

استخدام المساجد والجوامع لهذه اإلغراض، ويجـوز للجـان اإلشـرافية           
واألصلية السماح للضرورة كتابيا باستخدام مقـار المؤسسـات التعليميـة           

 .وبصورة متساوية لجميع المرشحين ألغراض هذه اللقاءات االنتخابية
النتخابية في ما   ال يجوز استخدام مكبرات الصوت ألغراض الدعاية ا       ) ٤٧(مادة

عدا حالة االجتماعات االنتخابية المنظمة وفقا للقـانون، كمـا ال يجـوز             
استخدام المنتجات المختلفة ألغراض الدعاية االنتخابية وبصـفة عامـة ال           
يجوز استخدام أية وسائل للدعاية االنتخابية لصالح أي مرشح عدا ما هـو             

دليل الدعاية االنتخابية التي    مسموح به وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة و       
 .تصدره اللجنة العليا

ال يجوز االعتداء على وسائل الدعاية االنتخابية المسموح بهـا بـأي            ) ٤٨(مادة
تصرف سواء بالشطب او التمزيق أو غير ذلك، وكل تصرف مـن هـذا              

 .القبيل يعتبر من الجرائم االنتخابية
 ما تبثه وتنشره وسـائل اإلعـالم        ة االنتخابي ال يعتبر من قبيل الدعاية    ) ٤٩(مادة

 وأعماله اليومية إذا كـان      هالرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهام     
 .رئيس الجمهورية من بين المرشحين لالنتخابات الرئاسية

من هذه الالئحة تـنظم اللجنـة العليـا         ) ٧٤(مع مراعاة أحكام المادة     ) ٥٠(مادة
اية االنتخابية لمرشحي االنتخابات    استخدام وسائل اإلعالم الرسمية في الدع     

الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقـت والمسـاحة            
 .لكافة المرشحين

يحظر على أي حزب او جماعة او تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانـت               ) ٥١(مادة
ممارسة أي شكل من أشكال الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او             

 .مغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنويةالتلويح بال
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 أحكام وإجراءات الترشيح لالنتخابات العامة واالستفتاء
 الفصل األول

 انتخابات مجلس النواب
يتألف مجلس النواب من ثالثمائة عضو وعضو واحد يتم انتخابهم عن           ) ٥٢(مادة

اوي وتقسم الجمهورية   طريق االقتراع السري العام الحر والمباشر والمتس      
إلى ثالثمائة دائرة ودائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني بنـاء            

زيـادة او   %) ٥(على نتيجة اإلحصاء السكاني العام مع التجاوز عن نسبة          
 . نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو احد

يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس نـواب جديـد      .-أ) ٥٣(مادة
 .قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على األقل

تنفذ اإلجراءات الخاصة باالنتخابات العامة في المواعيد المحددة لهـا           -ب
لبرنامج الزمني الذي تصدره اللجنة العليـا       لفي القانون وهذه الالئحة وفقا      

 .في كل عملية انتخابية
لحـر المباشـر    يتم االنتخاب عن طريق االقتـراع السـري العـام ا          ) ٥٤(مادة

 .والمتساوي ويبين الدليل االنتخابي الضوابط واإلجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك
 يحق لكل ناخب ان يرشح نفسه في الـدائرة التـي بهـا موطنـه                -ا) ٥٥(مادة

 -:االنتخابي ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط التالية
 .أن يكون يمنيا -أ
 ).شرين عاماخمسة وع(أن ال يقل سنه عن -ب
 . يكون مجيدا للقراءة والكتابة-ج
 يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن ال يكون قـد             -د

صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف واالمانة ما لم يكن             
 .قد رد إليه اعتباره

 توفي المستندات الدالة على توافر الشـروط       تس  على اللجنة األصلية ان    -٢
 المـادة وهـي البطاقـة       من هذه ) ١(الفقرة من   )أ،ب(المحددة في البندين    

 .الشخصية او العائلية او جواز السفر
لب الترشيح طلبه مكتوبا على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة          ايقدم ط  -أ)٥٦(مادة

أيام التالية   خالل العشرة     أثناء ساعات الدوام الرسمي لها      المختصة األصلية
لترشيح وفقا للبرنامج الزمني الصادر عن اللجنة العليا، ويجـب          لفتح باب ا  

على طالب الترشيح كتابة طلبه بنفسه أمام اللجنة للتأكد من إجادته للقراءة            
والكتابة وعلى اللجنة األصلية توثيق ذلك بمحضر يوضح فيه قيام طالـب            

من  بنفسه أمامها ويتم التوقيع على المحضر        هالترشيح بكتابة طلب ترشيح   
 .قبل اللجنة وطالب الترشيح

 -:يتضمن نموذج طلب الترشيح البيانات التالية - ب
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 .أسم المرشح رباعيا -١
 .مكان وتاريخ الميالد -٢
 .المستوى التعليمي -٣
 ).إن وجد( االنتماء السياسي  -٤
 ).إن كان موظفا(المهنة أو الوظيفة  -٥
 الدائرة أ والمركز االنتخابي المقيد فيه المرشح ضمن جداول النـاخبين     -٦

 .وعنوانه
 .التنظيم السياسي الرمز الخاص بالمرشح او الحزب او -٧
ممـن شـملتهم     طالب الترشيح    تاريخ ترك العمل او االستقالة إن كان       -٨

 .من هذه الالئحة) ٦٠( المادةنم)و،ز(الفقرتان
تقيد طلبات الترشيح في دفتر خاص وتعطى إيصاالت لمقـدميها بعـد             - ج

الالزم توافرها في المرشح ويحق     التثبت من صحة كافة البيانات والشروط       
لكل ناخب اإلطالع على دفتر الترشيحات وتحرر اللجنة كشف بالمرشحين          
لكل دائرة ويعرض في األماكن والساحات العامة للدائرة االنتخابية ابتـداء           

 .من اليوم التالي إلغالق باب الترشيح
جنة لكل حزب او تنظيم سياسي ان يختار رمزا واحدا بالتنسيق مع الل            - د

العليا لجميع مرشحيه في كافة الدوائر وال يجـوز ألي حـزب او تنظـيم               
 لرمز قد سبق اختياره لحـزب او     اسياسي ان يختار رمزا مماثال او مشابه      

 .تنظيم آخر
تضع اللجنة العليا قائمة تحتوي على عددا من الرمـوز االنتخابيـة      -هـ  

ترشيح وعلى كـل    للمرشحين المستقلين توزع على لجان استقبال طالبي ال       
مزه من تلك الرموز المعتمدة وتعطى األولوية فـي       رمرشح مستقل اختيار    

 .اختيار الرمز بحسب تقديم طلبات الترشيح المستوفية للشروط القانونية
 يلزم لقبول الترشيح باسم أي حزب او تنظيم سياسي ان يعتمد ذلك             -أ) ٥٧(مادة

 العـام   هاسي المعني أو أمين   الترشيح من قبل رئيس الحزب او التنظيم السي       
 .او من ينوب عن أي منهما رسميا

 ترشيح المستقل لعضوية مجلس النـواب أن يـتم           طلب يشترط لقبول  -ب
تزكيته من مجموعة من الناخبين ال يقل عددهم عن ثالثمائة ناخب يمثلون            

ويشـترط فـي    بحسب النموذج المعد لذلك     أغلب مراكز الدائرة االنتخابية     
 -:يليالمزكين ما 

 .أن يكونوا من المقيدين في جدول الناخبين للدائرة االنتخابية .١
 .ح واحدرشأ ن ال يتكرر تزكية الناخب الواحد ألكثر من م .٢
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 على كل مرشح تسديد رسوم ملصقات الدعاية االنتخابية الخاصة بـه            -ج
تدفع لصالح المجلس المحلي فـي المـدن        )  ريال خمسة االف (مبلغ وقدره 
 ويسلم له وصل بذلك وال يجوز قبول        قع الدائرة في نطاقها    التي ت  الرئيسية

ـ طلب الترشيح إال بإيصال سند الدفع لهذا الرسم وعلى المجلـس المح            ي ل
 االنتخابات التي جرت بثالثين يوما علـى         انتهاء  الملصقات بعد   تلك إزالة
 .راألكث

يجوز لكل حزب او تنظيم سياسي سحب ترشيح أي مـن مرشـحيه             ) ٥٨(مادة  
 م او التنظي  ب فترة االنسحاب المحددة قانونا وتبعا لذلك ال يجوز للحز         خالل

 ح أي بديل عن المرشح الذي قام الحزب بسـحب ترشـيحه           يالسياسي ترش 
 أن يستمر كمرشح مستقل     ويحق للمرشح الذي سحب الحزب صفة ترشيحه      

 من إجراءات طلب المرشح المنصوص عليها في القانون وهـذه           ويستثنى
فيها شرط التزكية وعليه في هذه الحالة موافاة لجنة اسـتقبال           الالئحة بما   

طلبات الترشيح المختصة برمزه االنتخابي الجديد الذي يقوم باختياره مـن           
قائمة رموز المرشحين المستقلين المعتمدة من اللجنة العليا ويبقى ترتيبـه           
في دفتر قيد طلبات الترشيح بنفس الترتيب السابق لـه قبـل ان يسـحب               

 .حزب او التنظيم السياسي صفة ترشيحهال
ال يحق ألي ناخب ان يرشح نفسه في اكثر من دائـرة انتخابيـة وإذا               ) ٥٩(مادة

 .تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة اعتبر ترشيحه ملغيا في جميع الدوائر
 هذه المادة يعتبـر كـل       نم)و، ز ( في الفقرتين    دمع مراعاة ما ور    -أ) ٦٠(مادة

لعضوية مجلس النواب متوقفا عن ممارسـة وظيفتـه         موظف يرشح نفسه    
العامة من تاريخ فتح باب الترشيح ويعود إليها إن لم يفز في االنتخابـات              

 .وتدفع له كافة مستحقاته
 تدفع لعضو مجلس النواب كافة مستحقاته من جهة عمله خالل مـدة             -ب

عمـال  عضويته في المجلس وله بعد انتهائها الحق في العودة إلى عمله او             
 .مواز لعمله السابق على األقل

يعتبر كل عضو مجلس محلي مرشح لعضوية مجلس النواب مستقيال          .-ج
 .عن عضوية المجلس المحلي وال يعود إليها إال بانتخاب جديد

 ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامـة            -د
 .أوعضوية المجالس المحلية

وية مجلس النواب وعضوية مجلس الـوزراء        يجوز الجمع بين عض    -هـ
 .فقط
ال يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكالء الـوزارات          -و

ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة ان يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلـس          
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النواب إال إذا مضى على تركهم للعمل مدة ثالثة اشهر على األقـل مـن               
 .تاريخ فتح باب الترشيح

 يجوز للمحافظين ووكالئهم والقضاة ومديري المـديريات ومـدراء          ال -ز
مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسـات ومـدراء األمـن          
والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين فـي المجـالس المحليـة او أي            
موظف عام في نطاق الوحدة اإلدارية أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس           

 التي يعملون بها في نطاقها إال إذا مضى على          االنتخابيةوائرالنواب في الد  
تركهم للعمل في نطاق الدائرة االنتخابية مدة ثالثة اشهر على األقل مـن             

 .تاريخ فتح باب الترشيح
من هـذه الالئحـة     ) ٦٠( من المادة  )و، ز ( لتنفيذ أحكا م الفقرتين    -أ) ٦١(مادة  

 -: إحدى الوثائق اآلتيةيعتبر طالب الترشيح تاركا لعمله إذا قدم
صورة معمدة من طلب االستقالة من عمله بشرط أن يكـون مؤشـرا              -١

 .على طلب االستقالة بما يفيد استالم جهة العمل لذلك وتاريخ االستالم
مذكرة رسمية من جهة عمله تفيد ان المرشح قد ترك عمله ألي سبب              -٢

عمله قبـل   كان وفي كل األحوال يجب ان تؤكد الوثيقة ان الموظف ترك            
 . باب الترشيح فتحثالثة أشهر على األقل من تاريخ

مـن هـذه    ) ٦٠( من المادة  )و،ز( تخفض المدة المذكورة في الفقرتين       -ب
الالئحة إلى شهر بالنسبة لالنتخابات التي يتم إجراؤهـا النتخـاب خلـف             

 .لعضو من أعضاء مجلس النواب خال مكانه او الدعوة النتخابات مبكرة
لكل مرشح الحق في االنسحاب من الترشيح على أن يقـدم طلـب             - أ )٦٢(مادة

انسحابه كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة األصلية التي رشح نفسه            
 .ا قبل ميعاد يوم االقتراع بعشرين يوم على أن يتم ذلكلديها
يتم التأشير باالنسحاب أمام اسم المرشح المنسحب ورمزه في كشـف           -ب

عنه في وسائل األعالم الرسمية ويعلن عـن ذلـك فـي       المرشحين ويعلن   
الدائرة االنتخابية كما يعلن يوم االقتراع في مقر اللجنة األصلية ومراكـز            

 .الدائرة على أبواب لجان االقتراع
في حالة وفاة المرشح او انسحابه بعد غلق باب الترشيح وقبل ميعاد             -ج  

يجة لذلك تعلن اللجنة العليـا      االقتراع وانفراد مرشح آخر وحيد بالدائرة نت      
إعادة فتح باب الترشيح في الدائرة وفقا لإلجراءات المنصوص عليها فـي            

 .القانون وهذه الالئحة
إذا لم يتقدم في الدائرة أكثر من مرشح واحد تحاط اللجنة العليا بـذلك              ) ٦٣(مادة

م فورا لتقوم بإعادة إعالن فتح باب الترشيح في الدائرة خالل الخمسة أيـا            
التالية النتهاء الموعد األصلي للترشيح بعد التأكد من سالمة اإلجـراءات           
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التي اتخذت لذلك وفي حالة عدم تقدم مرشح او مرشحين آخـرين خـالل              
المدة المحددة يتم إجراء انتخابات تكميلية فـي الـدائرة المـذكورة وفقـا              

 . القانونمن) ١٠٨(المادةلإلجراءات المنصوص عليها في 
 انيالفصل الث

 انتخاب رئيس الجمهورية
 يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة           -أ) ٦٤(مادة

ومباشرة وتبدأ اإلجراءات النتخابات الرئيس الجديد للجمهورية قبل تسعين         
 .يوما من انتهاء مدة رئيس الجمهورية

ـ            - ب   ب تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشـيح لمنص
 .رئيس الجمهورية قبل تسعين يوما من نهاية المدة الدستورية للرئيس

تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال طلبات الترشـيح لمنصـب            -ج  
رئيس الجمهورية لمدة سبعة أيام ابتداء من اليوم األول للفترة المشار إليها            

 .من هذه المادة) أ(في الفقرة
ئيس الجمهورية إلى رئـيس مجلـس       تقدم طلبات الترشيح لمنصب ر     -د  

النواب خالل فترة فتح باب الترشيح المشار إليها في الفقرة السابقة ويقـدم             
طالب الترشيح طلبه بنفسه كتابة وذلك اثناء ساعات الدوام الرسـمي وإذا            
كان طالب الترشيح مرشحا من قبل أحد األحزاب او التنظيمات السياسـية            

 ويعطى كل طالب ترشيح إيصال اسـتالم        وجب عليه أن يقدم ما يثبت ذلك      
 .بما أودعه من وثائق في ملفه

 الترشيح للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على         طلبات يتم فحص  -هـ
طالبي الترشيح في اجتماع مشـترك لهيئتـي رئاسـة مجلسـي النـواب              

 .والشورى
تستكمل هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى فحص طلبات الترشيح         وـ  
ت فيها خالل الثالثة األيام التالية النتهاء فترة استقبال طلبات الترشيح           والب

وتقوم بإعالن أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشـيحهم فـي اليـوم          
 .التالي النتهاء فترة فحص الطلبات

لكل ناخب الحق في االعتراض أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب           -أ) ٦٥(مادة
 بطلب ترشيح نفسه بالمخالفـة للشـروط        الشورى على أي شخص تقدم    و

من الدستور كما يحق لكل شخص تقـدم بطلـب          ) ١٠٧(الواردة في المادة  
 مجلسـي النـواب      رئاسـة  ترشيح نفسه ولم يقبل ان يتظلم أمـام هيئتـي         

 .والشورى وذلك خالل الثالثة األيام التالية إلعالن أسماء المرشحين
 وتعلن قراراتها بشـأن     تبت هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى      -ب

 .االعتراضات والتظلمات المقدمة إليها في اليوم التالي النتهاء فترة تقديمها
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لكل طالب ترشيح حق الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا           -ج
في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة باالعتراضات         

 السابقة وعلى الدائرة الدستورية استالمها      والتظلمات المشار إليها في الفقرة    
والفصل فيها خالل الخمسة األيام التالية إلعالن قرارات هيئتـي رئاسـة            

 .المجلسين
لطالب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق سـحب ترشـيحه           -أ) ٦٦(مادة

بطلب كتابي يقدم لرئيس مجلس النواب قبل عرض أسماء طالبي الترشيح           
 .ترك لمجلسي النواب والشورى للتزكيةعلى االجتماع المش

تعرض هيئتي رئاسة مجلسي النـواب والشـورى علـى االجتمـاع             -ب
المشترك للمجلسين تقريرا بنتائج فحص طلبات الترشيح متضـمنا أسـماء           
طالبي الترشيح الذين توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية مـن قبـل            

 .رة الفصل في الطعونالمجلسين وذلك خالل ثالثة أيام من انتهاء فت
 يكون االجتماع المشترك للمجلسين ملزما أن يزكي لمنصـب رئـيس            -ج

ـ  ل تمهيداالجمهورية ثالثة اشخاص على األقل       رض المرشـحين علـى     ع
 .الشعب في انتخابات تنافسية

 . االنتخابات الرئاسية بأقل من اثنين من المرشحين اجراءال يجوز-د
س الجمهورية من يحصـل علـى تزكيـة         يعتبر مرشحا لمنصب رئي   ) ٦٧(مادة

من مجموع عدد األعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية        %) ٥(نسبة
ـ              اتباالقتراع السري المباشر وال يجوز ألي عضـو ان يزكـي النتخاب

الرئاسة اكثر من مرشح واحد من بين أسماء طالبي الترشيح المعروضـة            
 .من قبل هيئتي الرئاسة للمجلسين

 هيئة رئاسة مجلس النواب موافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين          على) ٦٨(مادة
لمنصب رئيس الجمهورية مع صورة من وثائق ترشيحهم خـالل موعـد            

 .ساعة من تاريخ صدور قرار التزكية) ٤٨(أقصاه
يصدر رئيس الجمهورية قرارا يدعو فيه الناخبين النتخـاب رئـيس           ) ٦٩(مادة

سي النـواب والشـورى اإلجـراءات       الجمهورية وذلك بعد استكمال مجل    
 .المنصوص عليها في المواد السابقة

إلعداد والتحضير إلجـراء انتخابـات تنافسـية        باتباشر اللجنة العليا    ) ٧٠(مادة
لمنصب رئيس الجمهورية طبقا لألحكام واإلجراءات المنصوص عليها في         

 .سيةالقانون وهذه الالئحة والدليل االنتخابي الخاص باالنتخابات الرئا
يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على األغلبية المطلقة للذين أدلـوا           ) ٧١(مادة

بأصواتهم في االنتخابات الرئاسية فإذا لم يحصل أي من المرشحين علـى            
هذه األغلبية أعيد االنتخاب بنفس اإلجراءات السـابقة للمرشـحين الـذين            
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صـواتهم وذلـك    حصال على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأ         
 .خالل أربعين يوما من تاريخ إعالن نتيجة االقتراع من قبل اللجنة العليا

من هذه الالئحة   ) ٣٨(من القانون والمادة  ) ٤٠(استثناء من أحكام المادة   ) ٧٢(مادة
يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغا ماليا يدفع له من الخزانة            

ة رئاسة مجلـس النـواب وموافقـة     العامة للدولة بناء على مقترح من هيئ      
المجلس شريطة ان تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلـك دعمـا            

 .لمواجهة تكاليف الحملة االنتخابية لكل منهم
على كل مرشح النتخابات الرئاسة أن يقوم بعمل مهرجـان خطـابي            ) ٧٣(مادة

 في  واحد على األقل في عاصمة كل محافظة من محافظات الجمهورية بما          
 .ذلك أمانة العاصمة

يحق لكل مرشح من مرشحي االنتخابات الرئاسية عقد ندوات ) ٧٤(مادة
 .ومؤتمرات صحيفة لعرض برنامجه االنتخابي

 تلقي تبرعـات مـن األشـخاص        الجمهوريةيجوز لكل مرشح لرئاسة   ) ٧٥(مادة
عـن طريـق فـتح      ذلك  الطبيعيين واالعتبارين اليمنيين شريطة ان يكون       

د البنوك وان يقدم كشفا بحساب التبرعات أوال بأول للجنـة           حساب في أح  
 .العليا وال يجوز مطلقا تلقي أية مبالغ من أية جهة أجنبية

من هذه الالئحة ) ٦٠(من القانون والمادة) ٦٠(ال تسري أحكام المادة) ٧٦(مادة
 .على مرشحي االنتخابات الرئاسية

منصب رئيس الجمهورية شهادة تمنح اللجنة العليا المرشح الفائز ل) ٧٧(مادة
 .فوزه في االنتخابات الرئاسية

 الفصل الثالث
 انتخابات المجالس المحلية

مع مراعاة أحكام قانون السلطة المحلية يتم انتخاب أعضاء المجـالس           ) ٧٨(مادة
المحلية عن طريق االقتراع السري الحر المباشر والمتساوي طبقا لألحكام          

انون والقوانين النافذة األخرى وهـذه الالئحـة         في الق  هواإلجراءات المقرر 
 .الحقاويبين الدليل االنتخابي اإلجراءات الكفيلة لمباشرة هذ

يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات المجالس المحلية قبل ) ٧٩(مادة
 .يوم االقتراع بستين يوما على األقل

 المحلية في الـدائرة     يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه لعضوية المجالس       ) ٨٠(مادة
االنتخابية المحلية التي بها موطنه االنتخابي وال يجوز ألحد ترشيح نفسـه            
في أكثر من دائرة انتخابية محلية في وقت واحد وإذا تبين أنه مرشح فـي               

 .أكثر من دائرة انتخابية اعتبر ترشيحه في جميع تلك الدوائر ملغيا
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 بنفسه إلى اللجنة األصلية المختصة      يجب أن يقدم طالب الترشيح طلبه     ) ٨١(مادة
مكتوبا على النموذج المعد لذلك وذلك خالل األيام العشرة التالية لفتح باب            

أوقات الدوام الرسمي للجنة وفقا للبرنامج الزمني الصـادر         اثناء  الترشيح  
 .عن اللجنة العليا وحسب ما هو مبين في الدليل االنتخابي

 -:رشيح لالنتخابات المحلية البيانات اآلتيةيجب أن يتضمن طلب الت) ٨٢(مادة
 .اسم المرشح رباعيا -١
 . وتاريخ الميالد مكان-٢
 .المستوى التعليمي -٣
 ).إن وجد( االنتماء السياسي  -٤
 .المهنة أو الوظيفة إن كان موظف -٥
 . المحلية المقيد فيها الناخب ضمن جداول الناخبين وعنوانههالدائر -٦
 .والتنظيم السياسياالمرشح او الحزب  الخاص ب الرمز-٧
على كل مرشح لعضوية المجالس المحلية في المحافظات أ ن يسـدد            ) ٨٣(مادة

 )خمسـة االف ريـال    (رسوم إزالة ملصقات الدعاية االنتخابية مبلغا وقدره      
 وخمسة االف ريـال بالنسـبة       ،تدفع لصندوق تمويل نظافة وتحسين المدن     

ة في المديريات وذلك لحسـاب المجلـس        للمرشح لعضوية المجالس المحلي   
المحلي الذي يقع في نطاق الموطن االنتخابي للمرشـح ويعطـى وصـل             
بالمبلغ من المجلس المحلي على أن يرفق صورة من الوصـل المـذكور             
بطلب الترشيح وعلى المجلس المحلي إزالة تلك الملصـقات بعـد انتهـاء      

ثين يوما من أول انعقـاد       ال تزيد على ثال    ةاالنتخابات التي جرت خالل مد    
 .للمجلس المحلي المنتخب

تحدد اللجنة العليا اللجنة التي تقوم باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها ) ٨٤(مادة
وفقا للنماذج التي تعدها اللجنة العليا، وفي كل األحوال يتم رفع أسماء 

 .المرشحين الذين تم قبولهم إلى اللجنة العليا لتتولى تنظيم إعالنها
 
 
 

 الفصل الرابع
 أحكام وإجراءات االستفتاء

 عملية االستفتاء العام بناء على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة          يتجر) ٨٥(مادة
 .لالستفتاء وفقا للمدد والمواعيد المحددة في الدستور

تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشأن االسـتفتاء العـام بالتحضـير            ) ٨٦(مادة
ء طبقا ألحكام القانون وهـذه الالئحـة ويبـين الـدليل            واإلعداد لالستفتا 

 .االنتخابي اإلجراءات المنظمة لذلك

 
٣٩٦



 
الئحة انتخابات عامة واستفتاء

إذا أقر مجلس النواب تعديل مادة أو اكثر من مـواد الدسـتور التـي               ) ٨٧(مادة
جراء االستفتاء العام   إلتستلزم إجراء استفتاء عليها يقوم بتبليغ اللجنة العليا         

 .حولها
 االنتخابية وجداول الناخبين دوائر وجـداول لالسـتفتاء         تعتبر الدوائر ) ٨٨(مادة

 .العام
تسري األحكام الخاصة بحقوق الناخبين وواجباتهم المتعلقة باالنتخابات        ) ٨٩(مادة

 .على المستفتين في أي استفتاء عام
مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشأن االستفتاء العام األحكام            ) ٩٠(مادة

 .قة باالنتخابات الواردة في القانون وهذه الالئحةواإلجراءات المتعل
تقوم اللجنة العليا باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهـور          ) ٩١(مادة

حول االستفتاء العام عبر وسائل اإلعالم الرسـمية المرئيـة والمسـموعة        
 .والمقروءة على النحو المبين في دليل التوعية

) ١٣٣(من المـادة  ) ثالثا(والفقرة) ١٣٢(من المادة ) أوال(ةباستثناء الفقر ) ٩٢(مادة
الواردتين في القانون تعتبر جرائم االستفتاء جرائم انتخابات وتسري عليها          

 .نفس العقوبات
ال يكون موضوع االستفتاء العام نافذا إال إذا حصل علـى موافقـة        . أ) ٩٣(مادة

رائهم فـي االسـتفتاء     أدلو بـآ   الذيناألغلبية المطلقة من أصوات الناخبين      
 .وتقوم اللجنة العليا بإعالن النتائج النهائية

 توافي اللجان األصلية اللجنة العليا بنتائج االستفتاء بعد االنتهاء من -ب
 .عملية الفرز مباشرة

 الباب السادس
 إدارة االنتخاباتتنظيم وضوابط 

 لجـان فرعيـة   أـ تناط إدارة االنتخابات في كل دائرة بلجنة أصلية و         )٩٤(مادة
 .يحدد الدليل االنتخابي الصادر عن اللجنة العليا مهامها واختصاصاتها

 المختصـة فـي   ب ـ يقدم كل مرشح اسم مندوبه الى اللجنة االنتخابيـة  
ـ  وذلك قبل موعد االقتـراع       الدائرة الذي رشح نفسه فيها     ثمـان  ) ٤٨(بـ

ى اللجنـة أو     لم يقدم المرشح اسم مندوبه ال      وإذا األقل ساعة على    وأربعين
 ذلك في محضر بدايـة عمليـة        يتم اثبات قدمه ولم يحضر وقت االقتراع      

اختيار مندوبا عنه من بين النـاخبين المتواجـدين         تتولى اللجنة   واالقتراع  
 .بمكان االقتراع وتثبت ذلك في المحضر

 سنا األعضاءج ـ إذا غاب رئيس اللجنة ولم يعين خلفا له قام مقامه أكبر  
 . وفقا لما يصدر عن اللجنة العليا من تعليماتبديلحتى يعين ال
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 اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يقـوم بتحريـر محاضـر             تختار) ٩٥(مادة
 توقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين         التي يجب أن   االنتخابات

 . المرقم والمحدد لها من اللجنة العليابختم اللجنةأو مندوبيهم وتختم 
النظام في لجنة االنتخاب وتأمين مقرها منوط برئيس اللجنة وله          حفظ  ) ٩٦(مادة

في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ويحظر علـى رجـال             
بناء علـى   إال   والمسئولين التنفيذيين دخول قاعة االنتخابات       واألمنالجيش  
  اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه االنتخابي ويحق رئيس من طلب

 .تطرد أي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويتللجنة أن 
 دائما حق الدخول الى قاعة االنتخاب ولهم أن يختاروا أحد           للمرشحين) ٩٧(مادة

المسجلين في الجدول ليمثلهم أثناء عمليتي االقتراع والفرز ويكـون ذلـك            
كتابيا وال يجوز أن يحضر في لجنة االنتخاب غير المسجلين في الجـدول             

ل أي منهم سالحا ناريا ظاهرا      مين أو مندوبيهم وال يجوز أن يح      والمرشح
أو مخفيا وبصفة عامة اليجوز ألي منهم حمل السالح داخل القاعة أو في             

 .الساحة وحرم مقر االنتخابات
 في الموعـد    عملية االقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد        تجري) ٩٨(مادة

 . بأصواتهمخبين لإلدالء للناالذي تحدده دعوة رئيس الجمهورية
  في اليوم المحـدد لالقتـراع       صباحا الساعة الثامنة تبدأ عملية االقتراع     )٩٩(مادة

 أمـام   وإغالقهـا وذلك بعد أن يتم فتح صـندوق او صـناديق االقتـراع             
الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو مندوبيهم للتأكد من خلوها مـن أي            

مة من قبل اللجنة العليـا للجنـة        شيء وحصر عدد أوراق االقتراع المسل     
 وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضـائها          اتإدارة االنتخاب 

ومن المرشحين أو مندوبيهم وتستمر عملية االقتراع حتى الساعة السادسة          
من نفس اليوم وإذا حضر جميع الناخبين قبل هـذا الموعـد أعلـن               مساء

 برأيه وتستمر عملية    األخير الناخب   رئيس اللجنة ختام العملية بعد أن يدلي      
 فـي مكـان     وجـود نـاخبين   االقتراع بعد الساعة السادسة مساء إذا تبين        

االقتراع حتى الساعة الثامنة مساء ثم يعلن رئيس اللجنـة انتهـاء عمليـة            
 .عاالقترا

 اإلدالء عنـد  إدارة االنتخابعلى كل ناخب ان يقدم الى رئيس لجنة         )١٠٠(مادة
 او البطاقة الشخصية او الوثيقة الرسمية الذي تحمل         االنتخابية هبطاقت هبرأي

 وعلى رئيس اللجنـة أو أحـد        صورته عند عدم إحضار البطاقة االنتخابية     
ول الناخبين والتثبت من شخصـيته      داعضائها التأكد من وجود اسمه في ج      

 . التأشير بذلك أمام اسمهمويت

 
٣٩٨



 
الئحة انتخابات عامة واستفتاء

ى الرموز الخاصة بالمرشحين    أـ يجب أن تحتوي ورقة االقتراع عل       )١٠١(مادة
ألولويـة   واضح وترتب وفقا     والمحلية بشكل  والنيابية   لالنتخابات الرئاسية 

 .طلبات الترشيحتقديم 
ب ـ يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة االقتراع ليثبت رأيه فيهـا وراء   
الستار المخصص لذلك داخل قاعة االنتخابات بشكل سري ثم يضعها فـي            

 والمرشـحين أو منـدوبيهم      اللجنة وأعضائها أمام رئيس   صندوق االقتراع   
 على محتواها ويجوز للناخب المعاق      اإلطالع منهم حق    أليدون أن يكون    

 يستعين  عليها أن  أو العاجز عن التمييز بين الرموز أو التأشير          األعمىأو  
 .بمن يثق به من الناخبين ليثبت رأيه في ورقة االقتراع

 برأيه يجب على اللجنة التأشير أمام اسمه في ج ـ بعد أن يدلي كل ناخب 
جدول الناخبين بما يدل على ذلك كما يجب وضع الحبر الخاص على إبهام             

التأشـير علـى     ويـتم    الناخب على أن يبصم أمام اسمه في قوائم الناخبين        
 .اللجنة بتحديد نوع االنتخاب وتاريخهالبطاقة من قبل رئيس 

ن إدارة االقتراع عند ختام عمليـة االقتـراع         تقوم كل لجنة من لجا    ) ١٠٢(مادة
 المتقدمة بختم فتحة الصندوق     اإلجراءاتالذي تديره في مركز عملها وفق       

 بحضور المرشـحين أو     األحمرأو صناديق االقتراع بعد تشميعها بالشمع       
مندوبيهم والتوقيع على ذلك من الجميع وتحرير محضر يتضمن السـاعة           

 االنتخابية وعدد الذين أدلوا بأصواتهم والغـائبين        التي تم فيها ختام العملية    
 المسلمة أليها من اللجنة العليا والمستخدم منهـا      عمنهم وعدد أوراق االقترا   

 اللجنة وأعضـائها والمرشـحين أو       من رئيس والباقي والتوقيع على ذلك     
مندوبيهم مع ختم اللجنة ووضع بطاقات االقتراع التي لـم تسـتخدم فـي              

 .األحمرشمع بالشمع مظروف يغلق وي
تقـوم   عملية االقتـراع  عقب االنتهاء من التوقيع على محضر ختام        ) ١٠٣(مادة

 األولـى لتقـوم     اللجنة الفرعيـة  مقر    الصناديق بجمع الصناديق إلى    لجان
لجنة فرز بإجراء عملية الفرز بحضور رئيس وعضـوي كـل            باعتبارها

 لإلجـراءات وفقـا    والمرشحين أو مندوبيهم      التي يتم فرزه   لجنة صندوق 
 ـ:التالية

 أـ تقوم اللجنة بمعاينة وفحص كل صندوق والتأكد من سـالمة فتحاتـه            
وتحرير محضر بذلك يتضمن أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان         
الذي تجري فيه عملية الفرز والتوقيع على ذلك من رئيس وأعضاء اللجنة            

 .والمرشحين أو مندوبيهم
من صناديق االقتراع على حدة وتوضيح عدد ب ـ يتم فرز كل صندوق  
 كشـف يسـجل فيـه أسـماء         إلى األصواتأصوات الناخبين فيه وتفريغ     
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 التي حصل عليها كل مرشح وعدد       األصواتالمرشحين في الدائرة وعدد     
 الباطلة والتأشير في ورقه كل ناخب عند تفريغها إلى الكشـف            األصوات

 .كالمذكور من رئيس اللجنة بما يدل على ذل
 ج ـ تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخب 

 وهـذه    أو بطالنه مع عدم اإلخالل باألحكام الـواردة فـي القـانون            هرأي
 .الالئحة

 ـ:د ـ تعتبر باطلة اآلراء التالية
 يضعه الناخب على ورقة االقتـراع عنـد         ـ اآلراء المعلقة على شرط    ١

 .إدالئه برأيه
 . ألكثر من العدد المطلوب انتخابهىي تعطـ اآلراء الت٢
 والمسلمة من   لالقتراعـ اآلراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة         ٣

 .رئيس اللجنة
 .وفي كل األحوال يعد صحيحا كل رأي دل على إرادة الناخب

هـ تتأكد اللجنة من مطابقة عدد األصوات التي تم فرزها الصحيحة منها            
 وعدد  هذه الالئحة من  ) ١٠٢(مشار إليها في المادة   والباطلة مع المحاضر ال   

المستخدم من أوراق االقتراع والمتبقي منها وتحريـر محضـر يتضـمن            
النتائج التي أسفرت عنها عملية فرز الصندوق ويتم التوقيع عليه من رئيس            

 أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم مـع تحديـد          اللجنة والمرشحين وأعضاء  
لق يغعملية الفرز ويتم وضعه في مظروف خاص         فيه   انتهتالوقت الذي   

بالشمع األحمر يسلم لرئيس اللجنة بعد ختمه بختم اللجنة والتوقيع عليه من            
 .الجميع

وـ يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقـف وال يجـوز للمرشـح أو               
 بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيـل مـن         إالمندوبه الخروج من قاعة الفرز      

روجه كتابة فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحـل محلـه            يحل محله أثناء خ   
المقيدين يتم اختياره من بين الناخبين       منصوبا    عنه يجوز للجنة أن تنصب   

ويحرر محضر بذلك   في جدول الدائرة والمرشحين الحاضرين أو مندوبيهم        
توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز أمام المنصوب ويوقع في المحاضر           

مندوبيهم أو المنصبين عنهم عـن       ا أمتنع أحد المرشحين أو    نيابة عنه وإذ  
يحول ذلك دون    التوقيع على المحضر تم إثبات تحفظه بنفس المحضر وال        

 كما ال يحول دون عملية الفرز وإعالن النتائج عنـد عـدم             إعالن النتائج 
 .وجود منصب او رفض الموجودين التنصيب عن المرشح

 الفرز وفقا لإلجراءات المنصوص عليهـا فـي        أـ بعد انتهاء عملية   ) ١٠٤(مادة
 يقوم رئيس اللجنة الفرعية األولى بحضـور        من هذه الالئحة  ) ١٠٣(المادة
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الئحة انتخابات عامة واستفتاء

 عليه كل مرشح من أصوات من       لما حص المرشحين أو مندوبيهم بتجميع     
مجموع صناديق الدائرة المحلية وتفريغ ذلك في كشف تجميعي لكل حالـة            

يه من المذكورين وختمـه بخـتم اللجنـة         انتخاب على حدة يتم التوقيع عل     
الفرعية األولى وإعالن النتيجة اإلجمالية التي حصل عليها كـل مرشـح            

 . على صورة من الكشفمرشح الحصولويحق لكل 
ب ـ يقوم رئيس اللجنة الفرعية األولى مع رؤساء اللجان التابعة للـدائرة   

ـ    االقتراع جالمحلية بنقل الكشف المتضمن لنتائ      مقـر اللجنـة     ى محرزا إل
 . مقرها مع بقية الوثائقي اليها ف وتسليمه المختصةاألصلية

أـ تقوم اللجنة األصلية في الدائرة بحضور المرشحين أو مندوبيهم          ) ١٠٥(مادة
 وإفراغها أوال بـأول فـي       عملية الفرز باستقبال النتائج التي أسفرت عنها      

الـدائرة   مراكـز  كل مركز مـن      كشف تجميعي يتضمن نتائج الفرز في     
والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة االصـلية ورئـيس اللجنـة             

 وإذا امتنع أي مـن      الفرعية األولى في كل مركز والمرشحين أو مندوبيهم       
المرشحين او مندوبيهم عن التوقيع فللجنة ان تكتب محضر بامتناعـه وال            

 .يحول ذلك دون إعالن النتيجة
 يحوز على األغلبية النسبية المرشح الذي ب ـ يعتبر فائزا في االنتخابات 

 حصل مرشـحان    فإذامن األصوات الصحيحة التي أعطيت في االنتخابات        
أو أكثر على أصوات متساوية أجرت اللجنة األصلية القرعة فيمـا بيـنهم             
ويعتبر فائزا من تحدده القرعة ويتم إجراء عملية القرعة بكتابـة أسـماء             

ع ورقية متساوية وغير متميزة بعضـها        على قط  األصواتالمتساوين في   
عن بعض ويكتب كل اسم في ورقة أمام الجميع وتوضع كل ورقـة فـي               
مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج اللجنة لم يشاهد عملية الكتابة فيختار            

 توقع عليه اللجنة    أحد المظاريف وتسجل نتيجة اإلجراء في محضر مستقل       
ل امتناع أي من المرشحين عن      األصلية والمرشحين او مندوبيهم وال يحو     

 .إجراء القرعة او امتناعه عن التوقيع على المحضر دون إعالن النتيجة
 اكتمال تجميع نتائج الفرز في جميع مراكز الدائرة تقوم اللجنـة            بعد) ١٠٦(مادة

 ـ:يبما يلاالصلية 
 تحرير محضر نهائي يتضمن نتائج الفرز في عموم الدائرة االنتخابية          -١

 عـنهم   بيهمه رئيس وأعضاء اللجنة األصلية والمرشحون أو مندو       يوقع علي 
 للجنـة   العليا ونسخة إلى اللجنة   محرزة   أصلهاوذلك من خمس نسخ ترسل      

المحافظة ونسخة تبقى فـي مقـر        االمانة العامة ب    ونسخة لفرع  اإلشرافية
اللجنة األصلية ونسخة للمرشح الفائز ولكل مرشح في الدائرة االنتخابيـة           

ي الحصول على نسخة من المحضر المذكور معمدة مـن أي مـن             الحق ف 
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 الدائرة وعدد   المرشحين في تلك الجهات ويجب أن يتضمن المحضر أسماء        
 الصحيحة والباطلة   مرشح وعدد األصوات   التي حصل عليها كل      األصوات

 الفائز وعدد األصوات     المرشح وعدد أوراق االقتراع التي لم تستخدم واسم      
 وفي حالة امتناع أيا من المرشحين او منـدوبيهم عـن            التي حصل عليها  

 تحرر اللجنـة محضـر امتنـاع ويرفـق          التوقيع على المحضر النهائي   
 . المتضمن نتائج الفرزبالمحضر النهائي

 اإلعالن من قبل رئيس اللجنة األصلية أمام أعضاء اللجنة والمرشحين           -٢
رت عنها عملية الفرز     عنهم عن النتائج التي أسف     هم او المنصبين  أو مندوبي 

 .عليها التي حصل األصواتواسم المرشح الفائز وعدد 
ع أوراق االقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها على هيئـة رزم             جم -٣

وكذلك الكشوفات والمحاضر الخاصة بعمليتي االقتراع والفرز ووضـعها         
 والتوقيع عليها مـن قبـل       األحمرفي صندوق أو أكثر وتحريزها بالشمع       

ئيس وأعضاء اللجنة االصلية وتسليمها الى اللجنة العليا لالحتفاظ بها إلى           ر
ـ   حين انتهاء فترة الطعون أو الفصل فيها من قبل مجلس النواب            ف وال تتل

 .إال بقرار من اللجنة العليا
 على اللجنة العليا عند استالمها للتقارير والوثائق الـواردة فـي             يجب -٤

 إعطاء وصل استالم رسمي بذلك يبين فيـه         دة هذه الما  نم) ٣،  ١(الفقرتين
 . االستالموزمن وتاريخاسم المستلم 

أـ تتلقى اللجنة العليا نتائج االنتخابات وتعلنها أوال بأول وتتم عملية           ) ١٠٧(مادة
سـاعة مـن انتهـاء      ) ٧٢(اإلعالن عن النتائج النهائية خالل موعد أقصاه      

 .عملية االقتراع
 ادة فوز للمرشح الفائز بعضوية مجلس النـواب  شه العلياب ـ تسلم اللجنة 

 .أمام المجلس بصحة العضوية  ذلك عنه الطعنعوال يمن
 جهـة أخـرى   وأيج ـ يحظر على اللجنة اإلشرافية واألصلية والفرعية  

 .منح شهادة الفوز للمرشح الفائز
يتم إجراء انتخابات تكميلية في مركز انتخابي أو أكثـر أو دائـرة             ) ١٠٨(مادة

 إجـراء العمليـة     لم يتـأت  ابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج االقتراع أو         انتخ
 نتيجة االقتراع  إلغاء فيها خالل ثالثة أشهر من تاريخ        إنهاؤها االنتخابية أو 

 .أو من التاريخ المقرر للعملية االنتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها
بـل نهايـة مـدة       خال مقعد عضو من أعضاء مجلس النـواب ق         إذا) ١٠٩(مادة

 عن سنة انتخب خلف له للمدة المتبقية من مدة المجلس           لال يق المجلس بما   
 . المجلس بخلو مكانهإعالن قرارخالل ستين يوما من تاريخ 
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 االقتـراع   إدارةتسلم محاضر االقتراع ونتائج الفرز من قبل لجنـة          ) ١١٠(مادة
لنتـائج وإعـالن    والفرز إلى اللجنة االصلية المختصة التي تتولى تجميع ا        

أسماء الفائزين لعضوية المجلس المحلي في المديرية وممثلي المديرية في          
 العليا بأسمائهم لتتـولى إعـالن النتيجـة         وموافاة اللجنة مجلس المحافظة   

 .النهائية للفائزين على مستوى الجمهورية
 الباب السابع
 الطعون

 الفصل االول
 ابات النيابية والفرز لالنتخعالطعون في نتائج االقترا

لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية االقتراع والفرز            )١١١(مادة
 ـ:وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة العليا وفقا للشروط التالية

 ساعة من إعالن نتائج      اثنين وسبعون  )٧٢(أـ ان يكون تقديم الطعن خالل     
 .الفرز في الدائرة

 . االقتراع والفرزإجراءاتحددا حول ب ـ أن يكون الطعن مسببا وم
 خمسين ألف ريـال يـودع   )٥٠,٠٠٠(ج ـ أن يرفق بالطعن مبلغا وقدره 

 إذا لم يكن البت في      خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة       
 .مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه ويرد إلىالطعن في صالحة 

دة لها من رؤساء محاكم االسـتئناف        المحكمة العليا هيئة مساع    تشكل) ١١٢(ماد
أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعـون             
المقدمة حول إجراءات االقتراع والفرز وتصدر المحكمة العليا قراراتهـا          

رأي الهيئة   عشرة أيام من تاريخ تقديم       زال تتجاو في ضوء ذلك خالل مدة      
 الفترة التي تسـبق      في الطعن   الفصل زاوال يتج  على أن    المساعدة والرأي 

وتسـلم  انعقاد المجلس المنتخب ويبلغ قرار المحكمة إلى رئيس اللجنة العليا         
 قرار المحكمة الصادر في هـذا الشـأن         ويعتبرصوره منه لطرفي الطعن     

 .نهائيا
تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قـدم طعـن ضـده حـول           )١١٣(مادة

ما  بصور من عريضة الطعن ليقدم        و والفرز في دائرته  إجراءات االقتراع   
  يكون لديه من مالحظات أو أوجه دفاع كتابي وذلك خالل أربعة أيـام             دق

 .من تاريخ إعالنه إعالنا صحيحا
 قيام اللجنة العليا بإعالن أسماء المرشحين       الطعن دون  تقديم   لال يحو ) ١١٤(مادة

ات االقتراع والفـرز فـي      الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراء      
 ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب       لال يحو دوائرهم كما   

 .وحضورهم اجتماعات المجلس
 الفصل الثاني

 
٤٠٣
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 الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب
لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى مجلس النواب طعنـا يبـين فيـه               ) ١١٥(مادة

بة المطعون في صحة عضويته مع إيـداع       االسباب القانونية لعدم صحة نيا    
 خمسين ألف ريال يـورد لصـالح الخزينـة          )٥٠,٠٠٠(ضمان مالي قدره  
ه ويرد إليه إذا كان البت      صالح لم يكن البت في الطعن في      العامة للدولة إذا  

 .في الطعن لصالحه
أـ تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع المسـتندات            )١١٦(مادة

 للمجلس وذلك إلـى     تاريخ تقديمها ها خالل خمسة عشر يوما من       المرفقة ب 
المحكمة العليا للتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة إليه وموافاة           

 خالل تسعين يوما من تاريخ إحالة       إليه المحكمة المجلس بنتيجة ما توصلت     
 .الطعون اليها مرفقة بها كامل األوراق والمستندات

التحقيق على مجلس النواب خالل ستين يومـا مـن   ب ـ تعرض نتيجة  
 العضوية باطلة إال بقرار يصدر من        تعتبر  من المحكمة وال   تاريخ استالمها 

 .مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه
 الفصل الثالث

 الطعن في إجراءات االقتراع
  رئيس الجمهوريةالنتخابوالفرز 

ئج عملية االقتراع والفرز    لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتا       ) ١١٧(مادة
وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمـة العليـا وفقـا             

 ـ:للشروط التالية
 سـاعة مـن إعـالن        أثنين وسبعون  )٧٢(أـ أن يكون تقديم الطعن خالل     

 .اللجنة العليا النتيجة النهائية النتخابات الرئاسة
 .قتراع والفرزب ـ أن يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات اال

 مائة الف ريال تـودع  )١٠٠,٠٠٠(ج ـ أن يرفق مع الطعن مبلغا وقدره 
إذا لم يكن البت في     خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة         

 .كان الحكم في صالحة  ويرد إلى مقدم الطعن إذا في صالحهالطعن
ألحكـام  تطبق في شأن الفصل في صحة الطعون المقدمـة وفقـا            ) ١١٨(مادة

 .من القانون) ١١٣ ،١١٢(أحكام المادتينمن هذه الالئحة  )١١٧(المادة
يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئـيس الجمهوريـة            ال) ١١٩(مادة

 اليمين الدستورية أمـام مجلـس       أدائه ذلك دون    لال يحو شهادة الفوز كما    
 . الدستوريةهالنواب والبدء بمباشرة مهام

 الفصل الرابع
 طعن في االنتخابات المحليةال

 
٤٠٤
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لكل ذي مصلحة في نطاق الدائرة المحلية الحق بالطعن فـي نتـائج     ) ١٢٠(مادة
عملية االقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها لـدى محكمـة            

 ـ:االستئناف في المحافظة وفقا للشروط التالية
ن نتائج  ساعة من إعال   ثمان وأربعون    )٤٨(أـ أن يكون تقديم الطعن خالل     

 .الدائرةالفرز في 
 .ب ـ ان يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات االقتراع والفرز

  عشرة آالف ريال يـودع  )١٠,٠٠٠(ج ـ أن يرفق بالطعن مبلغا وقدره 
لدى خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد لحساب المجلس المحلي بالمديرية          

كـان الحكـم فـي      في حالة عدم صحة الطعن ويرد الى مقدم الطعن إذا           
 .صالحه

 محكمة االستئناف في المحافظة هيئة مساعدة لها تتكون مـن           تشكل) ١٢١(مادة
رؤساء المحاكم االبتدائية في عاصمة المحافظة والمديريات التـي وردت          
منها الطعون أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وابداء الـرأي فـي              

محكمـة  والفرز وتصـدر    صحة الطعون المقدمة حول إجراءات االقتراع       
 عشـرة   ز مدة ال تتجاو    بالمحافظة أحكامها في ضوء ذلك خالل      االستئناف

 قدم  يأيام من تاريخ تقديم الرأي على أن تعلن المحكمة المرشح الفائز الذ           
طعن ضده حول إجراءات االقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة           

يخ إعالنه بالطعن ويعتبر     وذلك خالل أربعة أيام من تار      الطعن للرد عليها  
 .قرار المحكمة نهائيا

 تقديم الطعن دون إعالن أسماء المرشحين الفائزين في         لال يحو  أـ) ١٢٢(مادة
االنتخابات المحلية الذين قدمت ضدهم طعون حول إجـراءات االقتـراع           

 .والفرز في دوائرهم
ب ـ في حالة صدور قرار المحكمة بصحة الطعن الذي يترتـب عليـه    

ن عملية االقتراع والفرز تتولى اللجنة العليا اتخاذ اإلجراءات الالزمة          بطال
تسـليم   ستين يوما من تاريخ      زال تتجاو إلعادة االنتخابات وذلك خالل مدة      

 .اللجنة العليا للحكم
 

 الفصل الخامس
  االستفتاءإجراءات ونتائجالطعون في 

المتعلقـة بـإجراءات    تختص المحاكم االبتدائية بالنظر في الطعون       ) ١٢٣(مادة
 ونتائج االستفتاء في الدوائر وتكون قرارتها قابلة للطعن أمام المحاكم 

 . التي تكون قرارتها نهائيةاإلستئنافية
تختص المحكمة العليا بالفصل بالطعون المتعلقـة بالنتيجـة العامـة      ) ١٢٤(مادة

 .لالستفتاء وتكون قراراتها نهائية
 

٤٠٥
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 الباب الثامن

  علي سيرةلشعبية واألجنبيرقابة الهيئات ا
  العملية االنتخابية واالستفتاء

يجوز للهيئات الشعبية واألجنبية واألحزاب والتنظيمـات السياسـية          )١٢٥(مادة
التي ترغب في اإلطالع على سير العملية االنتخابية التي تجـري داخـل             

 -:الجمهورية أن تتبع اإلجراءات اآلتية
ليا قبل إجراء أي عمليـة انتخابيـة او         تقديم طلب بذلك إلى اللجنة الع       - أ

استفتاء بمدة ال تقل عن عشرة أيام من التـاريخ المحـدد لبـدء عمليـة                
 -:االنتخابات واالستفتاء يحدد في الطلب البيانات التالية

اسم الجهة أو الهيئة التي ترغب في اإلطـالع علـى سـير العلميـة                -١
 .االنتخابية او االستفتاء

ومون بهـذه المهمـة مـع إرفـاق بطـائق           أسماء األشخاص الذين يق    -٢
عضويتهم في تلك الجهات والهيئات وأربع صور فوتوغرافية حديثه لكـل           

 .منهم
 .تحديد األماكن التي يرغبون اإلطالع على سير االنتخابات فيها -٣

تقوم اللجنة العليا بإعداد بطائق خاصـة بمنـدوبي هـذه الجهـات              -ب  
 التي تحددها لإلطالع على سـير       والهيئات تسمح لهم بالدخول إلى األماكن     

 .العملية االنتخابية
 على لجان االنتخابات تمكين من صرح لهم بـاإلطالع علـى سـير              -ج

 .العملية االنتخابية وفقا للضوابط الصادر عن اللجنة العليا
 يجب على من صرح لهم باإلطالع على سير العملية االنتخابية التـزام             -د

 .للجان االنتخابية او تعطيل أعمالهاالحياد وعدم التدخل في مهام ا
يحق للجنة العليا أن تطلب من الهيئات الرقابية موافاتها بنسـخ مـن             . هـ

تقاريرها عن سير العملية االنتخابية لالستفادة منها في تطـوير عملياتهـا            
 .االنتخابية التي ستجرى مستقبال

األحـزاب  تضع اللجنة العليا نظاما خاصا يبين ضـوابط إطـالع           ) ١٢٦(مادة
 .والهيئات المحلية واألجنبية على سير العملية االنتخابية

 الباب التاسع
 أحكام عامة

 لكل ناخب التقدم إلى القضاء بعريضة طعن ضد اللجنة العليا في حالة           )١٢٧(مادة
 مختلـف    وهذه الالئحة وتبت   إجراء يخالف الدستور والقانون    ألي   اتخاذها

تزيـد مـدة نظـر        يوما بحيث ال    في ذلك خالل ثالثين    درجات التقاضي 
 .الدعوى أمام كل مرحلة عن عشرة أيام

 
٤٠٦
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 الطلبـات   تعفى جميع   وهذه الالئحة  القانونفي  فيما لم يرد به نص      ) ١٢٨(مادة
قانون من جميع الضرائب والرسـوم      الوالعرائض والطعون المقدمة وفق     

 .العامة والقضائية
 تطبق في شـأن     ذه الالئحة  وه فيما عدا ما ورد به نص في القانون       ) ١٢٩(مادة

 المحلية االحكام الواردة في قانون السـلطة المحليـة          االنتخابات للمجالس 
 التي تراها مناسبة مع طبيعـة االنتخابـات         اإلجراءاتوللجنة العليا اتخاذ    

 .المحلية وخصوصيتها
فيما لم يرد به نص في الفصلين الخاصين باالنتخابـات الرئاسـية            ) ١٣٠(مادة

 العامة المتعلقة باالنتخابـات     واإلجراءات االحكام   شأنهماببق  والمحلية تط 
 . وهذه الالئحةالواردة في القانون

 الدولـة ومواردهـا وأجهزتهـا وآلياتهـا         اتاليجوز تسخير إمكاني  ) ١٣١(مادة
ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح بصورة مباشـرة أو             

ـ        ة المنصـوص عليهـا فـي       غير مباشرة ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوب
 .من القانون) ١٣٣(المادة

تصدر اللجنة العليا بما ال يتعارض مع القانون وهذه الالئحة كافـة            ) ١٣٢(مادة
 .األنظمة والقرارات الالزمة لتسييرها

تكون قرارات اللجنة العليا علنية ولها أن تضع القواعد التي تـنظم            ) ١٣٣(مادة
 .ي تقيمه اللجنة العلياذلك وآلية عمل المركز اإلعالمي الذ

يكون للجنة العليا الحق في إعداد أي دليل خاص بالعملية االنتخابية           ) ١٣٤(مادة
بر هذه األدلة جزءا مكمال ومفسرا ألحكـام        توذلك لتسهيل اإلجراءات وتع   

 .القانون وهذه الالئحة

 
٤٠٧
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 . الرسميةالجريدة من تاريخ صدوره وينشر في القراريعمل بهذا ) ١٣٥(مادة
  برئاسة الجمهورية ـ بصنعاءصدر

 م٢٠٠٢/ابريل/٢٧الموافق  هـ١٤٢٣/صفر/١٤بتاريخ 
 علي عبد اهللا صالح
 رئيس الجمهوريـة

 
٤٠٨


