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اللجان اإلشرافية بالمحافظات تسلم الوثائق عملها للجان ..مال المراحل المتبقية لالنتخاباتاستك
  .م٢٠٠٦ - أغسطس-٣ األصلية

بدأت اللجان األصلية المكلفة بإدارة العمليات االنتخابية لالنتخابات الرئاسية بالتوافد إلى مقار اللجان 
ات واالستفتاء في أمانة العاصمة وعموم المحافظات اإلشرافية في فروع اللجنة العليا لالنتخاب

الستالم وثائق ومستلزمات عملها استعدادا للتوجه إلى مقار أعمالها في عموم المديريات لمباشرة 
  .مهامها وفقا للبرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا في هذا الشأن
ئق والمستلزمات المتعلقة بالمراحل ففي محافظة ذمار دشنت اللجنة اإلشرافية عملية تسليم الوثا

بحضور . .  بالمديرياتاألصليةالمتبقية من االنتخابات الرئاسية والمحلية لرؤساء وأعضاء اللجان 
  .الجليل عبد الرب محافظ المحافظة  منصور عبد

ليات وقد أكد محافظ المحافظة على أهمية الدور الوطني المناط باللجان الميدانية المكلفة بإدارة العم
استعداد قيادة  مبدياً.. نجاح االنتخاباتارتكازيجعلها محور  االنتخابية المحلية والرئاسية ما

المحافظة والسلطات المحلية بعموم المديريات تذليل كافة الصعوبات التي تقف أمامها بما يمكنها 
  . وجه إلنجاح العملية الديمقراطيةمن أداء مهاما على أكمل

القادر عبد اهللا الصوفي رئيس اللجنة اإلشرافية لالنتخابات الرئاسية والمحلية من جانبه أوضح عبد 
 أن اللجان األصلية ستبدأ إلىمشيرا ..ملية تسليم الوثائق ستستمر يومينم بذمار أن ع٢٠٠٦

بالتوجه إلى مقرات عملها في المديريات من يوم غٍد الجمعة الستقبال وتدريب اللجان األصلية 
لدوائر وتوزيع كافة المستلزمات والمستحقات وفقاً لما جاء في الدليل التنفيذي والفرعية في ا
  . نة العليا لالنتخابات واالستفتاءوالزمني من اللج

وأكد على أهمية المهام الملقاة على عاتق اللجان الميدانية ما يستدعي من رؤساء وأعضاء اللجان 
لواحد إلنجاز تلك المهام والتقيد بالدليل مضاعفة الجهود والحرص على العمل بروح الفريق ا

  . التنفيذي وتعليمات اللجنة العليا لالنتخابات
وفي محافظة عمران دشنت اللجنة اإلشرافية اليوم تسليم الوثائق للجان األصلية في إطار 

اع وم اإلقترم استعدادا لي٢٠٠٦التحضيرات الستكمال المراحل المتبقية لالنتخابات الرئاسية والمحلية
  .  سبتمبر القادم٢٠في 

مدير عام / وفي حفل التدشين أكد األخوان طه عبد اهللا هاجر محافظ المحافظة وعبد اهللا المكٍتب 
فرع األمانة العامة للجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء بالمحافظة على أهمية المرحلة القادمة 

   .ديمقراطي القادماح االستحقاق الوضرورة تكاتف كافة الجهود الوطنية إلنج
 اللجان األصلية في المديريات وتقيدها الصارم التزامعام فرع اللجنة على ضرورة  وشدد مدير

 من قبل اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء خالل الصادرةبالقانون واللوائح المنظمة والتعليمات 
  . تأديتهم لمهامهم 

وتضم . .مديريةلجنة أصلية ستعمل في عشرين / ٢٠/ويبلغ عدد اللجان األصلية بمحافظة عمران 
العمليات واإلجراءات االنتخابية   واألعضاء والذين سيتولون إدارةالرؤساءكادراً من / ٦٠/اللجان 
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دائرة محلية منتشرة في جميع / ٣٥٤/فيما يبلغ عدد الدوائر المحلية .. في جميع المديريات
  .المديريات 

   .بالمحافظةعضاء اللجنة اإلشرافية خوة رئيس وأألحضره التدشين ا
 الوثائق للجان األصلية بتسليمإلى ذلك دشنت اليوم بمحافظة حجة مهام وأنشطة اللجنة اإلشرافية 

 التحضيرات لالنتخابات الرئاسية والمحلية إطارفي  ،وجهها إلى عموم مديريات المحافظةقبيل ت
محمد عبداهللا الحرزاي محافظ  / األخالمقررة في العشرين من شهر سبتمبر المقبل وذلك بحضور 

  .محافظة حجة 
استقبال . .المحافظة لجنة موزعة على جميع مديريات ٣١وستتولى اللجان األصلية البالغ عددها 

 مركزاً انتخابياً ٥٢١كز االنتخابية في المحافظة والبالغ عددها اللجان الفرعية الموزعة على المرا
  .عضواً ٥٦٣سيعمل فيها ألف و
 المحافظ على أهمية عمل اللجان في التهيئة لالنتخابات المحلية والرئاسية أكدوخالل التدشين 

د تقف  عوائق قأيةمبديا استعداد المحافظة للتعاون في تسهيل مهام اللجان وتذليل .. القادمة 
  .أمامها 

وفي محافظة إب دشنت اللجنة اإلشرافية اليوم عملية تسليم الوثائق الخاصة بالمراحل المتبقية من 
 إلى اللجان األصلية المكلفة بإدارة االنتخابات الرئاسية والمحلية، البالغ عددها االنتخابيةالعملية 

كز المديريات لمباشرة مهامها في  بمراأعمالهار  عضوا تمهيدا لتوجهها إلى مق٦٠م  لجنة تض٢٠
 من سبتمبر القادم ، ووفقا ٢٠إطار واالستعدادات الجارية لتنفيذ االنتخابات المقرر أجراؤها في الـ

  .للجدول الزمني المعد من قبل اللجنة العلياء لالنتخابات واالستفتاء 
ية هذا الحدث الوطني وفي حفل التدشين أشار األخ علي بن علي القيسي محافظ المحافظة إلى أهم
مؤكدا حرص قيادة .. والديمقراطي الكبير الذي ينبغي أن تتضافر كل الجهود الوطنية إلنجاحه

المحافظة على مساندة جهود اللجنة اإلشرافية الستكمال كافة الترتيبات إلنجاح مهام اللجان األصلية 
  . تخابيةواالن

يس اللجنة اإلشرافية بالمحافظة بجميع أعضاء من جانبه أهاب الدكتور نور الدين عقيل عثمان رئ
  الوطنية والمسئوليات الجسام الملقاة على عاتقهم ماالمهمةاللجان األصلية إلى استشعار حجم هذه 

يستدعي بذل أقصى الجهود إلنجاحها وتنفيذ المهام المناطة بهم بكل أمانة وإخالص ووفقا للضوابط 
  .لقانونية وتعليمات اللجنة العلياا

وفي محافظة تعز دشنت اللجنة اإلشرافية بالمحافظة عملية تسليم الوثائق للجان األصلية في 
  .المديريات والمراكز

رئيس / محافظ المحافظة وعبد العزيز سلطان/ احمد عبد اهللا الحجري/ وفي التدشين أكد األخوان 
للجان إلنجاح اء وأعضاء االلجنة اإلشرافية بالمحافظة على المسئولية الكبيرة التي يتحملها رؤس

  .العملية االنتخابية
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وشدد رئيس اللجنة اإلشرافية على أهمية تنفيذ اللجان الميدانية للمهام الموكلة بها بحيادية تامة 
منوها إلى أن اللجان األصلية .. درة من اللجنة العليا واالستفتاءووفقا للضوابط والتعليمات الصا

مديريات المحافظة  يوم غد الجمعة إلى مراكز أعمالها في لجنة ستتوجه) ٦٩(البالغ عددها 
  . لمباشرة مهامها

وفي محافظة مأرب دشنت اللجنة اإلشرافية بالمحافظة تسليم الوثائق الخاصة إلى اللجان األصلية 
 كافة مديريات المحافظة إلىالمكلفة بإدارة االنتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة والتي ستتوجه 

  . وفقا للبرنامج الزمني المعد من قبل اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاءأعمالهاإلكمال 
 المحافظة لتقديم كل التسهيالت استعدادوفي التدشين أكد علي محمد الفاطمي وكيل المحافظة 

  .الالزمة للجان األصلية لما من شأنه إنجاح كافة مراحل االستحقاق الديمقراطي والدستوري
 األخ سعود اليوسفي رئيس اللجنة اإلشرافية إلى المسئولية الكبيرة التي يحملها شارأمن جانبه 

..  من سبتمبر المقبل٢٠ ألـرؤساء وأعضاء اللجان في إنجاح االنتخابات الرئاسية والمحلية في 
دقة لضمان إجراء انتخابات نزيهة تعكس هم بكل حيادية ووشدد على ضرورة قيام الجميع بواجب

 .لديمقراطي الذي تعيشه اليمنالواقع ا


