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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 نتائج انتخابات قيادة الحزب الجمهوري اإلتحادي اليمني إعالنبيان 

 م.2027م/2022لمؤتمر اإلتحادي للدورة الخمسية األولى ا

 

 في الداخل والخارج أعضاء الحزب الجمهوري االتحادي اليمني الزمالء

 أسعد هللا أوقاتكم بكل خير

 تحية جمهورية اتحادية مجيدةو

                                                       

الختامي بخصوص نتائج  هاتقريريوم اللكم  ويسعدها أن تعلن ا لالنتخابات أزكى التحايا الوطنية الصادقة،تهديكم اللجنة العلي

 . م2022/2027الخمسية األولى تحادي للدورة الهيئة االدارية االتحادية وهيئة الرقابة والتفتيش بالمؤتمر اال انتخابات 

الرقابة والتفتيش بالحزب  الهيئة اإلدارية االتحادية، وهيئةلقيادة  اتالنتخابفتح باب الترشح وا أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات

(، 48) (،31)ووفقاً للمواد عبر تطبيق نظام التمثيل النسبي للعضوية ،  م2022يناير  13في تاريخ  الجمهوري االتحادي اليمني

 ( من النظام األساسي للحزب المحدد لقوام وشروط الترشح وآلية االنتخابات. 64(، )51(، )49)

 

 7 عددعضوية هيئة الرقابة والتفتيش بقوام  عضو، و 13عدد بالمنتخبة  عضوية الهيئة اإلدارية اإلتحاديةيد قوام وعليه، تم تحد 

 102) والبالغ عددهمفتح باب الترشح بعد ، و لمؤتمر الدورة الخمسية األولى خابيسجل االنتال قوامتم انتخابهم من أعضاء ، 

مقعد، خارج  80%، وعدد 78.83عضو، بنسبة تمثيل  10141، داخل اليمن:  العضوية تمثيلنسب  بناء علىللتنافس ( عضو

 12864) عددهم والبالغ الحزبمقعد( من إجمالي منتسبي  22%، وعدد مقاعد 21.17عضو، بنسبة تمثيل  2723اليمن: 

 والخارج وبحسب مايلي: بالداخل( عضواً 

إقليم حضرموت:  مقعد(، 26) 3372إقليم الجند:  – مقعد( 34)عضو 4318إقليم ازال:  توزيع األعضاء داخل اليمن:  -1

 318تهامة: إقليم  -مقعد(  3عضو ) 418عدن: إقليم  ––مقعد(  7)عضو 828إقليم سبأ:   - مقعد( 8)عضو 1067

 .مقعد( 2)عضو

 عضو 79االردن:  – مقعد( 1)عضو 98مصر:  – مقعد( 12)عضو 1539السعودية: توزيع األعضاء خارج اليمن:  -2

الصين:  –مقعد(  1)عضو  74الهند:  – مقعد( 6)عضو 680ماليزيا:  –مقعد(  0عضو) 49البحرين:  – مقعد( 1)

 1) عضو  113امريكا  –مقعد(  0عضو ) 51المانيا  –قعد( م 0) اعضاء  3بريطانيا:  –مقعد(  0)اعضاء  10

 مقعد(. 0عضو)  27 تركيا: –مقعد( 

 

 المراحل التالية: تطبيق عبر االنتخابات  عملية تمتحيث ، وقد 

 .(م2022 يناير 13 بتاريخ) لالنتخابات الترشح باب فتح -1

 .(م2022 يناير 17 بتاريخ) الذين تنطبق عليهم الشروط المؤهلين المرشحين إعالن نتائج فرز -2

 .(م2022 يناير 19)بتاريخ  للمؤهلين السير الذاتية عرض -3

 .(م2022 يناير 20)بتاريخ بتاريخ  ساعة 48 فتح باب الطعن -4

 .(م2022 يناير 23) بتاريخ الهيئتين عضوية اتانتخابإعالن نتائج  -5

 .(م2022 يناير 25 بتاريخ)المباشر  بالتصويت  اإلتحادية اإلدارية الهيئة اختصاصات توزيع انتخاب -6

 .( م2022 يناير 27 بتاريخ) بالتصويت المباشر والتفتيش الرقابة توزيع اختصاصات هيئة انتخابات -7

 (.م2022 يناير 31 بتاريخ) لالنتخابات على الهيئة التأسيسية الختامية النتائج إعالن -8
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 إشهار نتائج انتخابات قيادة الحزب الجمهوري االتحادي اليمني وهم كما يلي: عليه، يسعدنا اليوم باللجنة العليا لالنتخابات و

 أوالً: اسماء الفائزين بالهيئة االدارية االتحادية: 
 

 االسم االختصاص

 شريفة عبدهللا أحمد المقطريد/  .رئيساً 
 إقبال سعيد محمد العلس د/  .نائباً 

 جمال خالد محمد الجسري د/  .أمين عام
 أروى جارهللا صالح جوبحأ/  .سكرتير

 ةمقبل علي عبدهللا الزوبد/  .رئيس الدائرة المالية
 محمد محمد علي عبدالخالقد/  دائرة العالقات الخارجية.رئيس 

 عبدهللا عثمانوليدعبداالله أ/  .رئيس الدائرة السياسية
 عارف عمر عبدالمحمود بن علي جابرأ/  رئيس الدائرة التنظيمية.

 صدام شوعي حسين النمر د/  .رئيس دائرة التخطيط والتنمية
 صدام حسن محمد المدنيأ/  .رئيس الدائرة اإلعالمية

 علي ناصر أحمد البيحاني م/  .أمين سر
 صبري سالم أحمد مانع الحوشبي العميد/ رئيس الدائرة األمنية

 
 هيئة الرقابة والتفتيشاسماء الفائزين ب: ثانياً 

 
 االسم االختصاص

 د/ أكرم عبده حسن مفرح الشماخ رئيس هيئة الرقابة والتفتيش
 م/ عبدالوهاب شايف ناجي سنان نائب رئيس هيئة الرقابة

 أ/ غادة جابر احمد حداد مقرر
 أ/ قناف ناصر محمد المنتصر مراقب مالي

 أ/ عبدالجليل عبدالوهاب الجرادي مراجع قانوني
 أ/ احمد محمد عبدهللا مجيديع مراقب تنظيم داخلي

 أ/ عبدالكريم محمد مسعد عياش مراقب تنظيم خارجي
 

  ختاماً: نتمنى للجميع التوفيق والنجاح

القطاعات والدوائر على سيتم استيعاب الجميع بناءاً على السيرة الذاتية للعضو في بقية المواقع القيادية في كل من وننوه 

 المستوى االتحادي والمحلي للفروع بالداخل والخارج.

 2027 – 2022بالمؤتمر االتحادي للدورة الخمسية األولى  صادر عن اللجنة العليا لالنتخابات

 االتحادي اليمني الحزب الجمهوري

 م. 2022يناير  31بتاريخ: 

  داخلية. محاضر االنتخابات الموقعة -


