�أو حول الق�ضايا واملوا�ضيع القانونية.
• احر�ص على تدوين �أي خمالفات و�أرفع بذلك �إىل من�سق الدائرة �أو
من�سق املحافظة �أو املقر الرئي�سي للمنظمة �أو �إحدى فروعها .
بناء على ما ت�شاهده وتت�أكد
 -13احر�ص دائم ًا على تدوين مالحظاتك ً
من �صحته بنف�سك وعدم االعتماد على ما ت�سمعه من �إ�شاعات يتناقلها
الآخرين.
� -14إذا التب�س عليك �أي مو�ضوع فتوجه بال�س�ؤال �إىل اللجان الفرعية �أو
الأ�سا�سية �أو املن�سق يف منظمتك �أو حزبك.
 -15احر�ص على التواجد ب�صورة م�ستمرة يف مقر املركز الذي �ستتوىل
املراقبة فيه وا�ستيفاء البيانات الناق�صة.
 -16احر�ص على مراجعة النماذج املوجودة يف هذا الكتيب قبل مغادرتك
املقر وا�ستيفاء البيانات الناق�صة.
 -17احر�ص على �سرية املعلومات التي دونتها يف ا�ستمارة الرقابة وحافظ
عليها من التلف.
 -18يف حالة واجهتك �أي �صعوبات �أو م�شاكل فما عليك �إال االت�صال
مبن�سق الدائرة �أو مبن�سق املحافظة �أو غرفة العمليات التابعة
للمنظمة واللجنة العليا لالنتخابات .
� -19إذا حدث �أي جتاوز هام وال يحتمل الت�أخري قم بتدوينه يف حينه �أو
�أبلغ اللجنة العليا لالنتخابات �أو من�سق املحافظة فوراً.
 -20قم بكتابة تقييم نهائي عن �سري العملية االنتخابية يلخ�ص ما جاء
يف ا�ستمارات ومناذج مالحظتك و�أحر�ص على ت�سليمها ملنظمتك �أو
حزبك.

�أ�سئلة و�إجابات هامة ملراقبي املراكز
 .1هل يتطلب مني تعبئة اال�ستمارة اخلا�صة باملراقبة ؟
نعم  ،ف�إن من م�سئولياتك كمراقب هو تعبئة اال�ستمارة اخلا�صة واملراقبة
يف اللجنة التي عينت ملراقبتها ب�شكل كامل  ،وت�أكد من و�ضوح خطك
كي ي�سهل قراءته .
 .2ماذا يتوجب علي القيام به يف حالة عدم ال�سماح يل بدخول مقر
اللجنة التي مت تعييني ملراقبتها؟
�أبرز للجنة االنتخابية وب�أ�سلوب مهذب بطاقتك الرقابية  ،والإر�شادات
الر�سمية ال�صادرة من اللجنة العليا لالنتخابات واال�ستفتاء التي
تو�ضح �أن القانون رخ�ص لك احل�ضور كمراقب ،ولكن يف حالة �إ�صرارهم
على عدم ال�سماح لك بالدخول اترك املركز وقم ب�إبالغ من�سق الدائرة
من �أجل ت�سهيل مهمتك و�سجل ما حدث يف ا�ستمارة املراقبة.
 .3ماذا يتوجب علي القيام به يف حالة �ضياع بطاقتي الرقابية؟
قم ب�إبالغ من�سق الدائرة و�سوف يقوم ب�إبالغ اللجنة العاليا لالنتخابات

اللجنة العليا لالنتخابات واال�ستفتاء
قطاع �ش�ؤون الأحزاب ومنظمات املجتمع املدين
االدارة العامة للرقابة املحلية

إرشادات

المراقب

لإتخاذ االجراءات الالزمة.
 .4ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا ومل يح�ضر �أحد �أع�ضاء اللجان  ،ومل يقم
الأع�ضاء الآخرين بفتح اللجنة  ،هل �أ�ستطيع املغادرة؟
ال  ،يتوجب عليك البقاء حتى ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا ف�إن علمت ال حق ًا
بفتح اللجنة  ،قم بالعودة �إىل اللجنة يف احلال ،وقم بتدوين وقت
فتح اللجنة يف اال�ستمارة اخلا�صة بالرقابة لنف�س اليوم ومتابعة �سري
الإجراءات.
 .5ماذا يتوجب علي القيام به يف حالة طلب مني مغادرة جلنة االقرتاع
من قبل رئي�س �أو �أع�ضاء اللجنة؟
�أ�شرح لرئي�س و�أع�ضاء اللجنة وب�أ�سلوب مهذب � ،أن من حقك كمراقب �أن
تراقب العملية ب�أكملها ،و�أطلعه على التوجيهات الر�سمية ال�صادرة من
اللجنة العليا لالنتخابات واال�ستفتاء والتي جتيز ح�ضورك كمراقب
 ،ولكن يف حالة �إ�صرارهم على عدم بقائك � ،أترك مقر اللجنة وقم
ب�إبالغ من�سق الدائرة يف احلال  ،و�سجل الواقعة يف اال�ستمارة اخلا�صة
باملراقبة.
 .6هل ي�سمح يل مبراقبة �أكرث من مركز انتخابي؟
ال  ،يتوجب عليك مراقبة املركز االنتخابي الذي حدد لك من قبل اللجنة
العليا بح�سب طلب منظمتك.
� .7إن �شاهدت خط�أ �إداري �أو اخرتاق للقانون من قبل �أحد �أع�ضاء اللجان
هل يحق يل �أن �أطلع �أع�ضاء اللجان على الإجراءات ال�صحيحة ؟
نعم با�ستطاعتك طرح �أ�سئلة على �أع�ضاء اللجان لال�ستي�ضاح عن العملية
ب�أ�سلوب مهذب ولطيف وقم ب�شرح الإجراءات ال�صحيحة  ،ال تقم
باملجادلة بل يجب �أن حترتم قراراتهم النهائية مبا يخ�ص الإجراءات
وقم بت�سجيل الواقعة يف اال�ستمارة اخلا�صة باملراقبة .
 .8هل يحق يل تغيري �إحدى الإجابات التي قمت بتدوينها يف اال�ستمارة
اخلا�صة بالرقابة ؟
نعم  ،يحق لك تغيري �إجابة ال�س�ؤال يف حالة �أنك �شاهدت حدث �أو �أحداث
غريت وجهة نظرك ل�س�ؤال معني  ،ولكن ت�أكد �أن تو�ضح يف اال�ستمارة
التغيري الذي قمت به.

م�شروع الدعم االنتخابي يف اليمن
( ) JEAP

ال�شروط التي يجب توفرها يف املراقب:

 -1االلتقاء بالناخبني �أو امل�ستفتني ملعرفة �آرائهم عن �سري العملية
االنتخابية �أو اال�ستفتاء.
 -2الدخول �إىل مقر اللجان االنتخابية املبينة يف الت�صاريح املمنوحة لهم
وح�ضور عملية االقرتاع والفرز و�إعالن النتائج مبوجب تلك الت�صاريح
دون التدخل يف �أعمال اللجان االنتخابية ب�أي �شكل كان.
 -3ا�ستف�سار اللجان االنتخابية امل�شرفة واملُنفذة للعملية االنتخابية
وكذا ا�ستف�سار املر�شحني �أو مندوبيهم ب�ش�أن �سري �إجراءات العملية
االنتخابية �أو اال�ستفتاء.
 -4احل�صول على املعلومات والإح�صائيات والبيانات املت�صلة بالعملية
االنتخابية التي يتم تنفيذها من قبل اللجان االنتخابية يف املركز
االنتخابي �أو الدائرة املحلية وعلى وجه اخل�صو�ص كالآتي:
 )1عدد املقيدين /املقيدات يف �سجالت قيد الناخبني.
 )2امل�ضاف �أ�سمائهم لبلوغهم ال�سن القانونية �أو مل ي�سجلوا من قبل وتتوفر
فيهم ال�شروط القانونية ملمار�سة حقوقهم االنتخابية.
 )3املدرجني �أو املحذوفني ب�سبب نقل املوطن �أو الوفاة �أو غري ذلك وفق ًا
لقرارات جلان �إعداد اجلداول �أو �أحكام الق�ضاء.
 )4عدد املر�شحني /املر�شحات والفائزين منهم.
 )5عدد الناخبني /الناخبات الذين �أدلوا ب�أ�صواتهم وحتديد ن�سبة
امل�شاركني /امل�شاركات يوم االقرتاع من �إجمايل عدد امل�سجلني يف
جداول الناخبني.
 )6عدد الطعون وقرارات اللجان (الأ�سا�سية – الأ�صلية) و�أحكام املحاكم
( االبتدائية – اال�ستئنافية ) بهذا ال�ش�أن ).
 )7عدد اللجان الإ�شرافية والأ�سا�سية والأ�صلية والفرعية وجلان
ال�صناديق امل�شاركة يف تنفيذ العملية االنتخابية.
 )8ح�ضور اللقاءات وامل�ؤمترات ال�صحفية العامة التي تنظمها اللجنة
العليا �أثناء �سري العملية االنتخابية وكذا الإطالع واال�ستف�سار عن
املعلومات والبيانات التي يقدمها املركز الإعالمي اخلا�ص بالعملية
االنتخابية.
 )9احل�صول على الوثائق والأدلة االنتخابية ال�صادرة عن اللجنة العليا
لالنتخابات واال�ستفتاء.
� )10إي�صال مالحظاتهم وا�ستي�ضاحاتهم �إىل اللجنة العليا لالنتخابات
واال�ستفتاء.
 )11ح�ضور اللقاءات والدورات التدريبية وور�ش العمل ملمثلي الأحزاب
والهيئات وو�سائل الإعالم امل�شاركة يف الإطالع والرقابة على �سري
العمليات االنتخابية ل�شرح م�ضامني القانون والئحته التنفيذية
والأدلة ال�صادرة عن اللجنة العليا وهذا الدليل وفق ًا للأ�س�س التي
يحددها القطاع.

 .1عدم خمالفة الن�صو�ص وال�ضوابط الواردة يف القانون والقوانني
النافذة وهذا الدليل.
� .2إبراز ت�صاريح امل�شاركة يف الإطالع والرقابة على �سري العمليات
االنتخابية واال�ستفتاء.
 .3االلتزام باملواقع املحددة لهم واملبينة يف ت�صاريح املُ�شاركة يف عملية
الإطالع والرقابة على �سري العمليات االنتخابية واال�ستفتاء.
 .4اختيار الوقت املنا�سب لطرح اال�ستف�سارات على اللجان االنتخابية �أو
الناخبني وعدم تعطيل �أو �إعاقة عمل اللجان االنتخابية.
 .5عدم االعرتا�ض على �أي �إجراء تقوم به اللجان االنتخابية �أو التدخل
يف �أعمالها ب�أي �شكل كان.
 .6عدم حمل �أي نوع من �أنواع الأ�سلحة �أثناء ت�أدية مهامهم.
 .7عدم حمل �أو ارتداء �أو عر�ض �أية مواد دعائية �أو مالب�س حتمل
�شعارات انتخابية للأحزاب واملر�شحني خالل ت�أدية مهامهم.
 .8عدم تدوين �أي معلومات تتعلق بالبيانات ال�شخ�صية للناخبني.
 .9عدم الت�أثري على حرية اختيار الناخبني �أو التدخل يف �أعمال اللجان
فيما يخ�ص م�ساعدة الأميني وذوي االحتياجات اخلا�صة �أثناء
قيامهم مبمار�سة حقهم االنتخابي)).
 .10يجب على ممثلي الأحزاب والهيئات وو�سائل الإعالم املُ�صرح
لهم بالإطالع والرقابة ممار�سة مهامهم بحياد وتوخي الأمانة
واملو�ضوعية عند ن�شرهم تقارير ونتائج �سري العملية االنتخابية التي
ُ�صرح لهم بالإطالع والرقابة على �سريها.
 .11يجب على الأحزاب والهيئات وو�سائل الإعالم موافاة القطاع ب�صورة
من التقارير التي �أعدوها عن م�شاركتهم يف الإطالع والرقابة على �سري
العمليات االنتخابية �أو اال�ستفتاء لال�ستفادة من مالحظاتهم و�آرائهم
املثبتة يف تلك التقارير خالل فرتة ال تتجاوز ثالثون يوم ًا من تاريخ
انتهاء العملية االنتخابية التي �شاركوا يف الإطالع والرقابة على
تنفيذها.
 .12تحُ رم �أي جهة مل ُتقدم تقريرها يف املدة املحددة من املُ�شاركة يف
عملية الإطالع والرقابة يف �أي عملية انتخابية الحقة وملرة واحدة.

 -1التقيد بالقوانني وخا�صة قانون االنتخابات العامة واال�ستفتاء
والئحته التنفيذية والأدلة والتعليمات ال�صادرة عن اللجنة العليا
لالنتخابات وخا�صة دليل نظام الإطالع وامل�شاركة.
 -2االلتزام باحليادية التامة وعدم االنحياز حلزب �أو �شخ�ص �أو تنظيم
معني.
 -3االلتزام باملدد واملواعيد القانونية والتعليمات ال�صادرة من اللجنة
العليا لالنتخابات.
 -4اال�ستفادة والرتكيز من الدورات التدريبية وور�ش العمل التي �ستعقد
يف املحافظات وعن طريق من�سقني املحافظات .
 -5االلتزام بر�صد املخالفات ب�شفافية تامة والتعامل مع هذه املخالفات
بحيادية مطلقة دون االنحياز لأي طرف.
 -6التوا�صل امل�ستمر مع من�سقني الدوائر ومن�سقني املحافظات وغرفة
العمليات اخلا�صة باللجنة العليا لالنتخابات وفروعها املركزية
التابعة للمنظمة �أو احلزب.
 -7االهتمام باملظهر وال�سلوك احل�سن والوجه الب�شو�ش.
 -8ح�سن التعامل مع اللجان االنتخابية واللجان الأمنية واملراقبني
املحليني والإعالميني املحليني والدوليني.
 -9االلتزام برفع تقارير دورية وم�ستمرة �إىل من�سق الدوائر �أو املحافظة
�أو املقر الرئي�سي للمنظمة �أو �أحد فروعها عرب قنوات التوا�صل
املتعارف عليها.
 -10قبل قيامك مبهامك الرقابية يجب عليك ا�صطحاب الوثائق الآتية:
• بطاقة املراقبة اخلا�صة بك ال�صادرة من اللجنة العليا لالنتخابات
ويحبذ �أن تو�ضع على مكان بارز يف �صدرك.
• دفرت تدوين املالحظات الإ�ضافية.
• الإ�شارة التي متيزك كمراقب ال�صادرة من منظمتك �أو حزبك.
 -11قم بالتعريف بنف�سك لرئي�س و�أع�ضاء اللجنة �أو اللجان التي
�سرتاقب فيها �أو �إبراز بطاقتك لهم.
 -12عند قيامك مبهامك الرقابية تقيد بالآتي:
• �أح�سن الت�صرف مع رجال الأمن وجلنة �إدارة االنتخابات يف الدائرة
املحلية مع مندوبي املر�شحني وبعثة املراقبني الدوليني والإعالميني
واجعل االبت�سامة جواز مرورك �إىل كل من تقابله.
• عدم �إثارة الفو�ضى و�إعاقة �سري عملية االقرتاع وعدم التدخل يف
�سري العملية االنتخابية.
• اجعل الهدوء هو �سمتك وراقب كل ما يجري يف عملية مراجعة
وتعديل اجلداول واالقرتاع والفرز ودون مالحظاتك بدقة يف
النماذج اخلا�صة بذلك.
• جتنب ا�ستفزاز جلان االقرتاع �أو الفرز �أو الدخول يف جدال �سيا�سي
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� -1أال يقل عمره عن ( )18عام ًا.
� -2أال يكون ممث ًال لأكرث من حزب �أو هيئة �أو و�سيلة �إعالم يف الإطالع
والرقابة على �سري العملية االنتخابية .
� -3أال يكون قد �صدر �ضده حكم ق�ضائي بات يف �أي جرمية من اجلرائم
املخلة بال�شرف والأمانة �أو �أي جرمية انتخابية ما مل يكن قد رد �إليه
اعتباره.
� -4أال يكون من موظفي اللجنة العليا يف املركز الرئي�سي �أو فروعها يف
املحافظات .
ً
� -5أال يكون م�شاركا يف �أي جلنة من اللجان االنتخابية �أو الأمنية امل�شاركة
يف العملية االنتخابية املحددة يف طلب امل�شاركة.
� -6أن يكون قد تدرب على مهمة الإطالع والرقابة ولديه خربة �سابقة
و�أطلع على �أحكام هذا الدليل ).

حقوق املراقب:

واجبات املراقب:

املراقب الناجح:

