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אאאאא 

:1
تسمى ھذه المدونة )مدونة السلوك ألعضاء وموظفي اللجنة العليا واللجان االنتخابية واألمنية(ويعمل بھا
اعتباراً من تاريخ إقرارھا.
: 2
أ -لغايات ھذه المدونة تعتمد التعاريف الواردة في قانوني االنتخابات واالستفتاء وتعديالته والخدمة
المدنية والئحته التنفيذية.
ب -تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذه التعليمات المعاني المخصصة لھا أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:
اللجان االنتخابية :لجان إعداد الجداول ،ولجان إدارة االنتخابات واالستفتاء ،واللجان اإلشرافية.
اللجان األمينة :اللجان المكلفة بتأمين وحراسة اللجان االنتخابية ومقراتھا ووثائقھا والمستلزمات
االنتخابية األخرى .

 3

تسري أحكام ھذه المدونة على أعضاء وموظفي اللجنة العليا واللجان االنتخابية واألمنية  ،وعلى كل
منھم اإلطالع عليھا واإللمام بمحتوياتھا وااللتزام بأحكامھا نصا ً وروحا ً.
 4
 1تمثل اآلداب واألخالق اإلسالمية ،مثل الصدق واألمانة وإتقان العمل ،المبادئ واإلطار العام،
والمنبع األساس لسلوكيات من تسري عليھم ھذه المدونة.
 .2تركز ھذه المبادئ على أسس العدالة ومبادئھا وعلى تكافؤ الفرص والشفافية والمساءلة والنزاھة
والكفاءة المھنية والحيادية وعدم التمييز واالنتماء للجنة العليا واإلصرار على تحقيق رسالتھا
وأھدافھا وتحمل المسؤولية ،وعلى جميع من تسري عليھم ھذه القواعد االلتزام بأحكامھا باإلضافة
إلى األسس والمبادئ التي ترتكز عليھا.
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 .1تعزيز االلتزام بمبادئ اإلدارة االنتخابية بما في ذلك النزاھة والحياد واالستقاللية والشفافية والكفاءة
والخدمة الجيدة وضمان سالمة عملية المتابعة والمراقبة للعملية االنتخابية وإدارتھا.
 .2التعريف باألخالقيات الوظيفية والممارسات السلوكية المتوقعة ممن تسري عليھم ھذه المدونة
والتصرفات والسلوك غير المقبول لدى تأديتھم مھامھم ،وإرساء معايير أخالقية ،وقواعد ومبادئ
أساسية آلداب الوظيفة ،وقيم وثقافة مھنية عالية لديھم ،وتعزيز االلتزام بھذه المعايير والقواعد
والقيم وبالسمات المھنية واألخالقية المطلوبة ،وتحسين األداء والخدمات ،وتعزيز المصداقية ومبدأ
المساواة بين الجميع ،وإجراء األنشطة االنتخابية بكفاءة عالية ووفق المواعيد المحددة.
 3اإلسھام في تعزيز الجھود الرامية إلى بناء الثقة في العملية االنتخابية وبعمل اللجنة العليا وزيادة
االحترام والتقدير لدورھا في تطوير األداء االنتخابي بأفضل طريقة ممكنة ضمن معايير تتسم
بالنزاھة والحيادية والشفافية والكفاءة المھنية وااللتزام بالمساءلة والمحاسبة وسيادة واحترام القانون.
 6

 .1الحرص على استقاللية اللجنة العليا وحياديتھا وإجراء العملية االنتخابية برمتھا بنزاھة وديمقراطية
وحرية.ومباشرة اختصاصات ومھام اللجنة بكل جدية ودقة متوخيا ً األمانة والنزاھة واإلخالص
والحيادية واالستقاللية والشفافية والمھنية  ،وأن يعمل على خدمة أھداف وغايات اللجنة العليا
وتحقيقھا.
 .2الحفاظ على ثقة المواطنين والمؤسسات والھيئات والجھات وتعزيزھا بالعمليات االنتخابية ،وبعمل
اللجنة العليا وزيادة االحترام والتقدير لدورھا في تطوير األداء االنتخابي بأفضل طريقة ممكنة،
وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية في حال نشوء تعارض بين المصلحة العامة
والمصالح الشخصية ،واإلفصاح الدائم عن أية مصالح خاصة قد تتعارض مع مصلحة العمل في
اللجنة وخصوصا عند اتخاذ أي قرار قد يرتبط بمصلحة خاصة للعضو ،وااللتزام بعدم المشاركة
في اتخاذ ھذا القرار.
 .3االلتزام بإجراءات العمل السليمة التي تحدد آليات التوظيف حتى يكون الھدف دوما ً ھو إيجاد
الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن المحسوبية والمحاباة والواسطة ،وسيراً على مبدأ
تكافؤ الفرص ،وتبني إجراءات توظيف معلنة تمنع التدخل السياسي في عملية التوظيف.
 .4احترام الدستور والقوانين خصوصا ً التشريعات واألنظمة االنتخابية وقرارات اللجنة العليا،
وتطبيقھا وااللتزام بھا ،وتعزيز الظروف التي تفضي إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة.
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 .5الحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في اختيار مرشحه بحرية واحترام سرية الناخبين
والمرشحين والمقترعين والمحافظة عليھا في جميع األوقات.
 .6التصرف بما تملية الجوانب الموضوعية والمھنية دون تحيز أو تمييز في تحديد الموقف إزاء أي
من القضايا المبحوثة والمناط عملھا باللجنة وفقا ً للقانون ،والتعامل مع كافة المشاركين في
االنتخابات بموضوعية ومساواة تامة بغض النظر عن معتقداتھم السياسية.
 .7الوقوف موقف الحياد التام في جميع مراحل العمليات االنتخابية ،وعدم القيام أو المشاركة بأي
نشاط انتخابي أو دعائي ألي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح ،وعدم ممارسة أي تصرف من
شأنه الداللة على محاباة أو تفضيل أو أي عمل آخر يمكن أن يفسر على أنه انحياز أو أنه دعم
لمرشح أو حزب أو تنظيم سياسي على حساب مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي آخر.
 .8احترام القيود المفروضة على ممارسة النشاط الحزبي وتجميد نشاطه الحزبي المباشر وغير
المباشر -إذا كان العضو منتميا ً ألي حزب أو تنظيم سياسي  -بما يضمن حياديته مدة عضويته في
اللجنة ،والحرص على عدم السماح لآلراء السياسية الشخصية أن تأثر على عمل اللجنة العليا.
 .9اعتماد العلنية في أعمال اللجنة العليا بما يشمل شفافية اإلجراءات ، ،والعمل على نشر القرارات
الصادرة عن اللجنة والتقارير الدورية عن أعمالھا ونتائج االنتخابات في الوقت المحدد وفقا
للقانون ،واعتماد الدقة والمصداقية فيما يتعلق بجمع ونشر كافة البيانات والمعلومات التي نص
القانون على كشفھا ونشرھا للمواطنين وتوفير إمكانية الوصول واإلطالع عليھا بإجراءات واضحة
وسھلة ومعلنة  ،إضافة إلى التواصل وعقد لقاءات تشاوريه منتظمة مع األطراف ذات العالقة
باالنتخابات.
 .10تفعيل الرقابة على العملية االنتخابية من خالل تبسيط وتوضيح اإلجراءات التي تمكن الجميع
من متابعة العمليات االنتخابية وتقديم االعتراضات والطعون االنتخابية ،واحترام دور المراقبين
والصحفيين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معھم في أداء دورھم الرقابي وفقا ً للقانون والنظم
واللوائح والقرارات النافذة.
 .11اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتسھيل سير العملية االنتخابية بسھولة ويسر وبدون صعوبة أو معاناة
أو إعاقة ،وجعل المشاركة في العملية االنتخابية مريحة قدر اإلمكان السيما للنساء وذوي
االحتياجات الخاصة ،وتب ّني سياسات تضمن الحفاظ على حقوق الجميع في الحصول على فرص
متساوية في تلقي الخدمات االنتخابية التي تقدمھا اللجنة ،ووضع القواعد وإصدار التوجيھات
الالزمة لضمان الترتيبات األمنية الكفيلة بسالمة وحرية االنتخابات.
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 .12توفير بيئة عمل تشمل توفير مكان مناسب لعمل الموظفين في اللجنة واالھتمام ببناء قدراتھم
وتنمية مھاراتھم ،والعمل على تعزيز والء الموظف للجنة والقانون وليس لألشخاص ،وتوفير
الخدمات والمستلزمات واألدوات والتجھيزات الخاصة بالعملية االنتخابية المطلوبة من الدوائر
االنتخابية ومراكز التسجيل واالقتراع والفرز وتنظيم كل ذلك وتوزيعھا في األوقات المحددة لكل
منھا.
 .13تحديد المستويات اإلدارية في اللجنة وجھازھا التنفيذي ومھام اإلدارات والموظفين والوصف
الوظيفي لھم ،وحدود مسؤولياتھم ،والعالقة بين الوحدات اإلدارية في اللجنة ،ونطاق اإلشراف
وجھات الرقابة الداخلية وآليات المساءلة.
_

 .1إصدار توجيھات مخالفة ألحكام قانون االنتخابات واألنظمة والقرارات الصادرة بموجبھا  ،أو
االمتناع أو إعاقة تنفيذھا.
 .2اإلنفراد بإتخاذ أي قرار من قرارات اللجنة العليا.
 .3استغالل العضوية لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية أو حزبية أو لمكاسب مادية له أو لغيره،
أو قبول أية ھدية أو مكافأة أو منحة.
 .4استخدام المعلومات التي يطلع عليھا بحكم طبيعة عمله بطريقة غير صحيحة أو ألغراض
شخصية أو حزبية.
 .5الجمع بين عضوية اللجنة وبين أي عمل آخر يتعارض ومھامھا.
 .6ارتياد مقرات المرشحين أو األحزاب والتنظيمات السياسية أو التواجد فيھا إال بتكليف من قبل
اللجنة العليا.
 .7االستجابة ألية تدخالت في شئون وأعمال اللجنة أو اختصاصاتھا أو الحد من صالحياتھا والتي
ال تنسجم مع القوانين والسياسات المقرة لعمل اللجنة مھما كان مصدرھا.
 .8اإلدالء بأية آراء أو وجھات نظر خاصة حول أية مسألة من شأنھا أن تخضع لنقاش سياسي في
االنتخابات ،أو التصريح أو التعبير عن أية وجھة نظر سياسية أو أيديولوجية أو كتابة مقاالت
أو االشتراك في ندوات أو برامج معينة يفھم منھا أنھا انحياز سياسي أو أيديولوجي.
 .9ارتداء أو حمل أو عرض أي رموز أو ألوان أو أي شيء ذي مدلوالت من الواضح أنھا تتعلق
بحزب أو تنظيم سياسي أو مرشح معين ،أو إلصاق أي ملصقات أو إعالنات ترمز أو تشير إلى
اتجاه سياسي أو أيديولوجي.
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التدخل المباشر أو غير المباشر للتأثير على العملية االنتخابية بما في ذلك الحمالت
.10
االنتخابية أو عملية االقتراع ألي مرشح ،أو القيام أو المشاركة في تمويل الحمالت االنتخابية.أو
جمع التبرعات ألي مرشح ،والتدخل غير المشروع في أي مرحلة من مراحل العملية االنتخابية.


7
باإلضافة إلى ما تقضي به القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات اإلدارية المتعلقة بالوظيفة العامة
وكذا المنظمة لالنتخابات واالستفتاء من واجبات ،فإن على موظف اللجنة العليا االلتزام بما يأتي:
 -1القيام بمھام الوظيفة وواجباتھا وأي عمل يكلف به بنشاط وجد وإتقان متوخيا ً األمانة والنزاھة
والمھنية والحيادية ،وأن يعمل على خدمة أھداف وغايات اللجنة العليا.ووضع المصلحة العامة
للجنة فوق أي مصلحة شخصية مھما كانت بما يتضمنه ذلك من االمتناع عن استثمار الوظيفة
لخدمة أغراض أو أھداف حزبية أو لتحقيق مصالح شخصية وخاصة له أو لغيره بشكل مباشر
أو غير مباشر في أي وقت من األوقات.
 -2اإللمام بالتشريعات والقرارات والتوجيھات التي تحكم عمل اللجنة ،والحرص على استمرار
تنمية ذاته وتطوير قدراته ومھاراته ومواكبة ما يستجد في مجاالت عمله،وتطبيق القوانين
واألنظمة وقرارات اللجنة العليا والتعليمات المتعلقة بعمله،وعدم التحريض أو االمتناع عن
تنفيذھا أو مخالفتھا أو تعطيلھا بأي شكل من األشكال.
 -3عدم إفشاء أيه معلومات أو بيانات تؤثر على عملية االنتخابات ،والمحافظة على السرية المطلقة
فيما يتعلق بعمله في اللجنة العليا بوجه عام وذلك طيلة خدمته في اللجنة وبعد انتھاء خدمته فيھا.
-4

-5
-6
-7

الحفاظ على كرامة الوظيفة واالبتعاد عن كل ما من شأنه التقليل من قيمتھا واالحترام لھا
واالمتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتھك اآلداب والسلوك القويم ،والمحافظة
على السلوكيات العامة والقدوة الحسنة أثناء العمل وخارجه ،والبعد عن موطن الشبھات ،وأي
من األعمال التي تنم عن استغالل أو استثمار وظيفته أو محاولة ذلك في منفعة شخصية له أو
لغيره أو يقبل الرشوة.
عدم قبول أو طلب أي ھدية أو ھبة أو خدمات أو وعود بالمكافأة أو منحة من أي مرشح أو أي
حزب أو تنظيم سياسي أو أي شخص له عالقة بالعملية االنتخابية أو أي شخص أو جھة من
الجھات المشمولة باختصاصات اللجنة أو الجھات المتعاملة معھا.
أال يتغيب عن عمله بغير إذن مسبق من مرجعه أو رئيسه المباشر ما لم يكن الغياب بعذر
قھري ،وعليه الحضور إلى مقر عمله ومغادرته في األوقات المحددة من الدوام الرسمي.
العودة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي عند تكليفه بذلك أو القيام بمھمة عمل أو اإلشتراك في
برنامج تدريبي تتطلبه وظيفته  ،وال يجوز بأي حال من األحوال اإلمتناع أو الرفض إال ألسباب
موضوعية تقبلھا اللجنة العليا.
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 -8انجاز المھام المطلوبة واألعمال الموكولة إليه أوالً بأول وفي األوقات المحددة إلنجازھا  ،وفي
حالة وجود ما يحول دون ذلك فيجب إبالغ الرئيس المباشر بذلك مع تقديم المبررات ،ويحضر
على الموظف إساءة استخدام الصالحيات الممنوحة له بموجب قانون أو تعليمات اللجنة.
 -9الحرص على عدم الغش والتالعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرھا من العقود
التي تبرمھا اللجنة مع الغير ،وأال يزاول أو يكون له مصلحة في أعمال تجارية أو مقاوالت أو
مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
العمل على تنفيذ وإرساء وتجذير الثقافة المؤسسية الصحيحة في العمل بما في ذلك
-10
مراعاة أصول التخاطب المؤسسي وااللتزام بالتسلسل الوظيفي ،وسرعة االستجابة للمھام
الوظيفية وتنفيذھا بدقة وأمانة.
 -11الموضوعية في اتخاذ القرارات والبناء على الحقائق دون أن تتأثر باالنطباعات الشخصية أو
األفكار المسبقة.

مع مراعاة ما تقضي به القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات اإلدارية المتعلقة بالوظيفة العامة
وكذا المنظمة لالنتخابات واالستفتاء  ،فإنه يحظر على موظف اللجنة العليا ما يأتي:
 .1المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمل لصالح أو ضد أي حزب أو تنظيم سياسي أو
مرشح ،أو أن يباشر أي عمل أو أي نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقاللية وحيادية
اللجنة.
 .2ارتياد مقرات المرشحين أو األحزاب السياسية أو التواجد فيھا أثناء العملية االنتخابية إال بتكليف
من قبل اللجنة العليا.
 .3ارتداء أو حمل أو عرض أي رموز أو ألوان أو أي شيء ذي مدلوالت من الواضح أنھا تتعلق
بحزب أو تنظيم سياسي أو مرشح معين ،أو إلصاق أي ملصقات أو إعالنات ترمز أو تشير إلى
اتجاه سياسي أو أيديولوجي.
 .4إدراج بيانات أو معلومات مخالفة ألحكام قانون االنتخابات والئحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا.
 .5إجراء أي تعديل على تقسيم المراكز أو الدوائر االنتخابية النيابية أو المحلية أو أي بيانات خالفا ً
لما تقرره اللجنة العليا.
 .6التالعب بسجالت وجداول قيد الناخبين أو الرمز االنتخابية للمرشحين أو تعديل قائمة الترشيح.
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 .7التصريح لوسائل اإلعالم ،أو االشتراك في البرامج اإلعالمية ،أو الكتابة في أي من الصحف،
أو المواقع اإللكترونية ،أو شبكات التواصل االجتماعي ،عن وجھة نظر اللجنة أو باسم اللجنة،
دون الحصول على إذن مسبق من اللجنة العليا.
 .8أن يفشي األمور والمعلومات الرسمية والوثائق والمستندات التي حصل أو أطلع عليھا بحكم
وظيفته سواء كان ذلك كتابيا أم شفويا ً أم إلكترونياً ،وصدر بشأن سريتھا تعليمات أو قرارات أو
تشريعات خاصة ،أو يجب أن تظل مكتومة بطبيعتھا ،ويظل ھذا االلتزام قائما ً حتى بعد انتھاء مدة
خدمة الموظف ألي سبب كان.
 .9أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من األوراق الرسمية أو ينتزع األصل من الملفات المخصصة
لحفظھا أو االحتفاظ خارج العمل بأية وثيقة أو مخاطبات رسمية أو صورة عنھا أو تسريبھا أو
التصريح عنھا دون إذن بذلك.
 .10الظھور بمظھر ال يليق بشرف الوظيفة وكرامتھا سواء أثناء تأديته لوظيفته أم في حياته الخاصة،
أم القيام بأي عمل يخل بأدائه لواجباته الوظيفية.
 .11التوقف عن العمل أو مغادرة مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي بدون إذن خاص.

 8
 
 .1تنفيذ أوامر وتوجيھات رؤسائه المتصلة بالعمل المتفقة مع القوانين واألنظمة المعمول بھا وفق
التسلسل اإلداري ،وإذا كانت تلك األوامر والتعليمات مخالفة للقوانيين واللوائح والنظم النافذة فعلى
الموظف أن يعلم رئيسه خطيا ً بالمخالفة الحاصلة ،و ال يلتزم بتنفيذ ھذه األوامر و التعليمات إال
إذا أكدھا رئيسه خطياً ،و في جميع األحوال على الموظف أن يرفض تنفيذ التعليمات إذا كانت
مخالفتھا تشكل جريمة عاقب عليھا قانون العقوبات أو أي تشريع نافذ آخر.
 .2التعامل مع رؤسائه باحترام و كياسة وعدم محاولة كسب أي معاملة تفضيلية عبر أساليب التملق
أو الخداع أو من خالل الواسطة والمحسوبية.

-7-

Republic of Yemen
)(S.C.E.R

 

قطاع الشئون القانونية واإلفتاء
 

 .3عدم خداع أو تضليل رؤسائه ،واالمتناع عن إخفاء معلومات متعلقة بعمله بھدف التأثير على
القرارات المتخذة ،أو إعاقة سير العمل ،وعليه أن يتعاون مع رؤسائه وتزويدھم بالرأي والمشورة
والخبرة التي يمتلكھا بكل موضوعية وصدق ،وأن يضع بتصرفھم المعلومات التي بحوزته بما
فيه مصلحة العمل.
 .4إطالع رئيسه المباشر الجديد وبشكل كامل ودقيق على المواضيع والوثائق بما في ذلك األمور
العالقة ،لضمان استمرارية العمل.
 .5إعالم رئيسه عن أي صعوبات يواجھھا في مجال العمل،وتبليغ رؤسائه عن أي تجاوز أو إھمال
أو تالعب أو إجراء يضر بمصلحة العمل أو مخالفة في تطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات وعن
كل قصور أو تراخ في تأدية العمل وقع من قبل مرؤوسيه ،وعلى رئيسه المباشر الذي يبلغ بذلك
التجاوز أو اإلھمال أو التالعب إعالم المسؤول عنه فوراً بھذا األمر.


 
 .1تنمية قدرات مرؤوسيھم ومساعدتھم وتحفيزھم على تحسين أدائھم ،وأن يكون قدوة حسنة لھم
بااللتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة.
 .2نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبھا إلى مرؤوسيه وتحفيزھم على تنميتھا ،وتشجيعھم على زيادة
تبادل المعلومات ونقل المعرفة فيما بينھم.
 .3اإلشراف على مرؤوسيه ومساءلتھم عن أعمالھم ،وتقييم أدائھم بموضوعية وتجرد والسعي لتوفير
فرص التدريب والتطوير لھم وفقا ً لألنظمة والتعليمات النافذة ذات العالقة.
 .4رفض أية ضغوط من أي طرف تؤدي إلى التعامل مع المرؤوسين معاملة تفضيلية.
 .5احترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معھم بمھنية عالية دون محاباة أو تمييز ،و بمنأى عن أية
اعتبارات ذات صلة بالقرابة أو الصداقة أو بالمفاھيم النفعية ،وإتباع أسس الجدارة و االستحقاق
والتنافسية.
 .6االلتزام بأن تكون التوجيھات لمرؤوسيه خطية في حالة تلقي مالحظة خطية من مرؤوسه بأن
أوامره أو توجيھاته التي أصدرھا مخالفة للتشريعات المعمول بھا.
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 .7التصرف بأدب و كياسة مع مرؤوسيه و المحافظة على شرف الوظيفة و حسن سمعتھا،واالمتناع
عن أية تصرفات أو ممارسات أو أعمال ال أخالقية تخالف اآلداب العامة والسلوك القويم تجاه
مرؤوسيه.


 على الموظف 
 .1معامله زمالئه معاملة حسنه والحرص على المحافظة على كرامتھم وأسرارھم والتعامل معھم
باحترام بما في ذلك احترام خصوصياتھم ،واالمتناع عن أية تصرفات أو ممارسات أو أعمال ال
أخالقية تنتھك اآلداب العامة والسلوك القويم تجاه الزمالء.
 .2التعاون مع زمالئه في أداء الوجبات ،ومشاركتھم آراءه بمھنية وموضوعية عالية وتقديم المساعدة
لھم حيثما أمكن لحل المشكالت التي تواجھھم في مجال العمل ،والحرص على نشر االتجاھات
االيجابية بين الزمالء للمساعدة في االرتقاء بأداء العمل وتحسين بيئة العمل وتجذير الثقافة
المؤسسية السليمة في اللجنة .
 .3العمل على تطبيق مبدأ المشاركة وبناء روح الفريق الواحد في العمل.



.

 .1احترام حقوقھم ومصالحھم دون استثناء ،والتعامل معھم باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد
وموضوعية ،ودون انحياز ألي طرف من األطراف أو تمييز على أساس العرق أو الجنس أو
المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع االجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز.
 .2بذل أقصى الجھود من أجل تسھيل معامالتھم وإنجازھا على أكمل وجه ،والسعي إلى اكتساب ثقة
الجمھور من خالل أمانته ونزاھته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع القوانين
واألنظمة والتعليمات النافذة.
 .3االمتناع عن أي عمل أو نشاط يؤثر سلبا ً على ثقة المواطن باللجنة العليا أو يمس بصورة مباشرة
أو غير مباشرة باستقالليتھا وحياديتھا.
 .4التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية المتعلقة باألفراد بسرية تامة وفقا ً للقوانين واألنظمة
،وعدم إفشائھا أو استغاللھا بالمخالفة لھذه القوانين واألنظمة.
-9-

Republic of Yemen
)(S.C.E.R

 

قطاع الشئون القانونية واإلفتاء
 

9
 .1المحافظة على أموال وممتلكات وأصول اللجنة ومرافقھا ،وضبط النفقات وعدم ھدر الموارد
والعمل على استخدامھا بشكل صحيح وفعال ،بما في ذلك عدم استخدام أي من أجھزة اللجنة أو
معداتھا في تسيير أموره الشخصية داخل أو خارج ساعات الدوام الرسمية  ،ومراعاة الترشيد في
استخدام الطاقة والمياه والھاتف.
 .2المحافظة على سجالت ووثائق اللجنة العليا وعدم إتالفھا  ،والمحافظة على أدوات العمل وكافة
التجھيزات وكذا المستلزمات والمواد االنتخابية.
كما يتوجب على كل من تم تزويده بجھاز حاسوب مراعاة ما يأتي:
 .1اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحفاظ على الحاسوب الخاص به.
 .2عدم تنزيل البرامج على الجھاز إال بعد مراجعة اإلدارة المختصة.
 .3التأكد من إطفاء الجھاز قبل مغادرة مكان العمل.
 .4المحافظة على سرية المعلومات الموجودة على الجھاز الخاص به من خالل استعمال كلمة السر
الخاصة به وعدم إفشائھا للغير.
 .5عدم استخدام الجھاز ألغراض التسلية وعدم تنزيل األلعاب والبرامج الترفيھية
 .6عدم الدخول إلى أجھزة اآلخرين ومحاولة الحصول على معلومات منھا.
 .7استخدام الجھاز لغايات تطوير المھارات والقدرات وبما يتالءم مع مصلحة العمل.
 .8عدم العبث ) الحذف ،التعديل( في الملفات الخاصة بأنظمة التشغيل أو البرامج و التطبيقات المثبتة
على األجھزة واالستعانة باإلدارة المختصة.
 .9ال يسمح ألي مستخدم بالدخول إلى المواقع ذات المحتوى الضار أو غير الالئق أو تنزيل البرامج
غير المرخصة عبر الشبكة ،وذلك باستخدام البرمجيات المناسبة لضبط المحتوى المسموح به.
 .10ال يسمح للموظفين استخدام  USBأو االسطوانات المدمجة و ذلك لحماية األجھزة والشبكة
الداخلية من الفيروسات و المحافظة قدر اإلمكان على سرية المعلومات.
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 .11عدم استخدام الجھاز إلنجاز أعماله الشخصية.
.12ترشيد استخدام الطابعات ما أمكن.


 10يتوجب على اللجان االنتخابية واألمنية ما يأتي:
-1
-2
-3
-4

-5

-6

-7

-8

-9

االلتزام بأحكام القوانين واألنظمة والتعليمات واإلجراءات النافذة والناظمة للعملية
االنتخابية  ،وعدم تنفيذ أي توجيھات تتعارض معھا أو مخالفة لھا.
احترام أوامر وتوجيھات الرؤساء وااللتزام بتنفيذ المھام المنوطة بھم للعملية االنتخابية
بنزاھة ومصداقية وعدالة وكفاءة ودقة.
التحلي بدرجة عالية من التجرد والحيادية والموضوعية وعدم االنحياز لصالح أو ضد أي
حزب أو مرشح بشكل مباشر أو غير مباشر والوقوف بمسافة واحدة من كل طرف.
احترام كافة المرشحين والناخبين والمقترعين وتذليل مھام المراقبين االنتخابية وحسن
استقبالھم ،ومعاملتھم بمرونة وعدالة ومساواة وحيادية ،وإرشادھم وتقديم المساعدة لھم
وعدم االنتقاص من حقوقھم الواردة في قانون االنتخابات واألنظمة والقرارات الصادرة
عن اللجنة.
عدم قبول أو طلب أي ھدايا أو خدمات أو وعود بالمكافأة أو أية امتيازات من أي نوع
كانت من أي من المرشحين أو مندوبيھم أو مؤازريھم أو من أي من شركاء العملية
االنتخابية من شأنھا أن تؤثر على موضوعيته في أدائه لعمله أو مقابل معاملة تفضيلية أو
الحصول على وثائق أو معلومات سرية أو غيرھا.
المحافظة على أمن وسرية الوثائق ومواد ومعدات العملية االنتخابية بما في ذلك صناديق
االقتراع وجداول الناخبين والمقترعين والنماذج واألختام وأوراق ومحاضر االقتراع
والفرز وعدم نقل أو نشر أو تغيير أو استخدام أي منھا لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره.
عدم استعمال القوة أو التھديد باستخدامھا بغرض التأثير على إرادة الناخبين ،واإلخالل
بحرية االنتخاب أو بنظامه.واالبتعاد عن أية ممارسات من شأنھا اإلضرار بنزاھة العملية
االنتخابية أو عرقلتھا بأي شكل من األشكال.
عدم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمل لصالح أو ضد أي حزب أو
مرشح.وارتداء أو حمل أو عرض أي رموز أو ألوان أو أي ذي مدلوالت من الواضح
أنھا تتعلق بحزب أو تنظيم سياسي أو مرشح معين.
عدم ارتياد مقرات المرشحين أو األحزاب السياسية أو التواجد فيھا أثناء العملية االنتخابية
إال بتكليف من قبل اللجنة العليا.
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 -10عدم االشتراك في أية مظاھرات أو تجمھر في اليوم المحدد لالقتراع.
11

 .1التالعب في جداول قيد الناخبين وبياناتھم أو حذف أو إدراج اس م ش خص بدون حق أو إس قاط
أسماء ناخبين عند االقتراع.
 .2التالعب بنتيجة االنتخابات أو المماطلة في إعالنھا أو عدم التوقيع عليھا.
 .3إخفاء أي بطاقة من بطائق االقتراع أو تجاوز عددھا عند الفرز لعدد المقترعين.
 .4رفض طلب قانوني ألي مرشح أو ذي مصلحة خالفا ً للقانون وقرارات اللجنة العليا.
 .5عدم االلتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتھا في أي من المراحل االنتخابية.
 .6تعمد عدم االلتزام بإيص ال النتائج والوثائق والعھد إلى األمانة العامة أو فروعھا في مواعيدھا
المحددة.
 .7فتح مظ اريف بط ائق االقتراع قبل الموعد المحدد لھا أو إعطاء أي معلومات عنھا ألي حزب أو
تنظيم سياسي أو جھة أو مرشح.
 8إفش اء أي أس رار أو معلومات أو بيانات أو إخراج أي وثيقة من الوثائق من ش أنھا اإلض رار
باآلخرين.
 

 .1الت أثير على لج ان االنتخاب بغرض التالعب في جداول قيد الناخبين وبياناتھم أو التالعب بنتائج
التصويت أو المماطلة في إعالنھا.
 .2إفش اء أي أس رار أو معلومات أو بيانات إذا كانت س رية بحكم طبيعتھا أو بوجب تعليمات تقضي
بذلك ،أو نقل أية بالغات أو معلومات عن سير العملية االنتخابية ألية جھة.
 .3الدخول إلى مقرات اللجان االنتخابية أو البقاء فيھا دون طلب من اللجنة االنتخابية.
 .4السماح بدخول مسلحين أو تواجدھم في نطاق مقرات اللجان االنتخابية.
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 .5التغاضي عن أي ممارسة أو سلوك غير قانوني من شأنه عرقلة أعمال اللجان االنتخابية.
 .6التدخل بأي ش كل من األش كال في س ير أعمال اللجان االنتخابية والنش اط االنتخابي لألحزاب
والمرشحين.
 .7التخلي عن واجباتھم األساسية في ضبط األمن وحماية وحراسة مقرات ووثائق اللجان االنتخابية.
 .8االمتناع أو التحريض على عدم تنفيذ قرارات اللجنة العليا أو تعطيلھا بأي شكل من األشكال.
 9التمييز بين المواطنين أو الناخبين في المعاملة بس بب المكانة االجتماعية أو الموقع الوظيفي أو
االنتماء السياسي .
12تقوم اإلدارة العامة للموارد البشرية بتزويد جميع موظفي اللجنة بنسخة من ھذه القواعد
وأخذ التوقيع عليھا بالعلم وعلى كل منھم توقيع تعھد يلتزم فيه بھذه المدونة ويتم االحتفاظ بنسخة من ھذا
التعھد بملف كل منھم ،وعلى اللجان االنتخابية واألمنية التعھد بااللتزام بھذه المدونة وفق نموذج تعده
اللجنة العليا التي تحدد كيفية تسليم تلك اللجان نسخ من ھذه المدونة.
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