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 الوطنية  اإلنتخابات بشأن" سهن" حزب موقف 

 (صحفي بيان)   2021 /2020 
  الذي   لإلنتخابات المستقلة الوطنية اللجنة  تقرير بإهتمام" سهن" حزب تابع 

 تقرير في ذكر   .يونيو27  بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أمام ألقي
  لشخص  واحد صوت  ) مباشر شعبي اقتراع إجراء  امكانية  عدم اللجنة
 الناحية ومن  . الحالية الحكومة والية  فترة من تبقى ما خالل(  واحد

  لصومال، ا في مباشرة   شعبية انتخابات إلجراء التقرير عرض   األخرى،
 :إلنجازهما  المطلوبة والمدة الناخبين، لتسجيل  نظامين

 الذي ( البايومتري التسجيل )  اإللكتروني التسجيل نظام وفق تتم انتخابات      -1
  إلى 2020  يوليو شهر من إبتداء شهرا 13  غضون في   انجازه يمكن

 .به وموثوقة دقيق نظام وهو  ،2021أغسطس
  في  تنفيذه يمكن والذي  يدويا الناخبين تسجيل نظام وفق تتم انتخابات        -2

  ال  النظام وهذا.  مارس شهر لغاية نوفمبر شهر من  إبتداء أشهر 5 غضون
 . والثقة بالدقة يتمتع

 لإلنتخابات  المستقلة الوطنية اللجنة بمقترح المحيطة  العقبات 

 اإلطار  أن  بش الشيوخ ومجلس  الشعب مجلس  بين الخالفات       -1
  باالنتخابات المتعلقة القضايا لمعالجة المتبع التفاوضي والمسار  التشريعي

 المقبلة   الوطنية

 لمجلس تقريرها  لالنتخابات المستقلة الوطنية اللجنة  قدمت  اآلن حتى      -2
  عليه  نص كما  الشيوخ لمجلس  اللحظة  هذه  إلى تقريرها تقدم ولم ، وحده    الشعب

 في تقريرها تقدم أن اللجنة على يوجب والذي االنتخابات قانون من  53 البند
 . والشيوخ الشعب مجلسي أعضاء بين مشتركة جلسة

  يمكن  والذي اليدوي التسجيل نظام وفق  انتخابات إلجراء المقدم االقتراح       -3
 المصداقية   إلى  يفتقر  ألنه  ومقبوال،  معقوال  اقتراحا  ليس   مارس   شهر  لغاية  تطبيقة
 .النطاق واسع وفساد تزوير  عملية إلى ويؤدي

 
 



 

  البالد  تشهد ونزيهة حرة انتخابات مصير  بشأن اليقين وعدم  الشك حالة      -4
 والسياسية  واالقتصادية واللوجستية  الفنية  للعقبات  نظرا شهرا13  غضون في

 اإلنتخابات  بمسار المحيطة  واألمنية

 حلها يتم لم والتي اإلقليمية والحكومات االتحادية الحكومة بين الخالفات       -5
 . اآلن لحد

 

  رأي  وال  االنتخابات بمسار مقتنعين غير الصوماليين السياسين الشركاء       -6
 . فيه لهم

  المحيطة  والفنية  والسياسية واألمنية  التشريعية الظروف من وانطالقا هذا 
  حزب  يقترح موعدها، في إلجرائها القصوى واألهمية المقبلة،  باالنتخابات

 : يلي ما "سهن"
  يمكن  وال الدستور، حدده الذي الموعد في خاباتاالنت إجراء على التأكيد      -1

 يدخل  أن شأنه من والذي  الحالي النظام والية لفترة تمديد أي قبول اطالقا
 وأمني  سياسي اضطراب   في البالد

  الذي  الحساس السياسي   الوضع  اإلعتبار بعين  الشعب مجلس يأخذ أن      -2
  في  الدولة نظام تضع  وتشريعات قرارات إصدار يتفادى وأن  البالد  به  تمر
    خطيرة  حالة

  اجراء  امكانية عدم  عن لالنتخابات المستقلة الوطنية  اللجنة أعلنت مادام        -3
  الفترة  في( واحد لشخص واحد صوت انتخابات) مباشرة  شعبية انتخابات
  بل ق  من االنتخابات مصير  يقرر أن يجب الحالي النظام والية من المتبقية

 : من  المؤلفين  الصوماليين السياسين الشركاء
 المركزية  الحكومة     ·

 اإلقليمية الحكومات     ·

 السياسية  األحزاب     ·

  ممكن   وقت  أسرع  في  الشيوخ  ومجلس  الشعب  مجلس  بين   الخالفات  إنهاء       -4
  بالخالفات،  واليتهم فترة إنتهاء المناسب من ليس بأنه الجانبان   يدرك وأن

  . للبالد العليا المصلحة على حفاظا

 


