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 قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية 
 م2005( لسنة 10رقم )
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 ،القانون األساسي المعدلبعد االطالع على 

 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية،م 1996( لسنة 5القانون رقم )وعلى 
( 5بتعىدي  بعىأ كحمىىام قىانون انتخىاب مجىالس الهيئىات المحليىة الفلسىطينية رقىىم )م 2004( لسىنة 5رقىم )القىانون وعلىى 
 ،1996لسنة 
 ،م1997لسنة  1قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم وعلى 

 ون المقدم من مجلس الوزراء،وعلى مشروع القان
 م،13/8/2005وبناًء على ما كقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 وباسم الشعب العربي الفلسطيني.
 كصدرنا القانون التالي:

 الفصل األول
 ( 1مادة )

 تعريفات
ة لهىا كدنىاه مىا لىم تىدل القرينىة علىى لغايات تطبيق كحمام هذا القانون، يمون للعبارات والكلمات اآلتية المعاني المخصص

 خالف ذلك:
الهيئىة العليىىا التىي تتىىولى ادارة االنتخابىات والشىراف عليهىىا، وتكىون مسىىيولة عىن التح ىىير  لجنةة اننتخااةةات المرة:يةةة 

 لها وتنظيمها واتخاذ جميع الجراءات الالزمة ل مان نزاهتها وحريتها.
طىىاج جغرا ىىي اداري معىىين تكىىىون حىىدوده و قىىًا للخىىرائت الهيمليىىة المعتمىىىدة وحىىدة الحمىىىم المحلىىي  ىىي ن الهيئةةة المحليةةة 

 حسب األصول، و ي حالة عدم تو ر ذلك، تكون و قًا لما تحدده لجنة االنتخابات المرمزية.
 .رئيس الهيئة المحلية الرئيس 
كو اللجنىىة الداريىىة كو  مجلىس الهيئىىة المحليىىة ويشىم  مجلىىس البلديىىة كو المجلىس المحلىىي كو المجلىىس القىروي المجلةةس 

 لجنة التطوير كو كي مجلس آخر يشم  و قًا ألحمام القانون.
 المواطن الفلسطيني المقيم  من منطقة هيئة محلية، ويمون له عنوان سمن محدد  يها. المقيم 

 .محممة البداية المحةمة المختصة 
ت المرمزيىة والىذي يحىىوي كسىماء وبيانىات النىىاخبين الجىدول النهىائي الىىذي تعىده لجنىة االنتخابىىا سةجل النةةاخ ين النهةةائ  

 الذين يملكون حق االنتخاب والذي يتم اعتماده لغايات االقتراع.
األحىىزاب السياسىىىية كو الحرمىىات كو االئتال ىىىات كو المجموعىىات التىىي يشىىىملها المواطنىىون كصىىىحاب  القائمةةة اننتخا يةةةة 

 .حق الترشيح بغرأ الترشح النتخابات المجالس المحلية
 تعتبر منطقة م  هيئة محلية دائرة انتخابية واحدة. الدائرة اننتخا ية 

 مرمز االقتراع: الممان الذي يقصده المواطنون لإلدالء بأصواتهم وي م عدة محطات اقتراع.

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=29858&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=29858&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=16125&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=27032&Ed=0
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=16127&Ed=1
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قىع داخى  مرمىىز تالممىىان الىذي يوجىد  يىه صىىندوج وبطاقىات االقتىراع والطىاقم المشىرف علىىى الصىندوج و  محطةة انقتةرا  
 .قتراعاال

 (2مادة )
 و قًا ألحمام هذا القانون، تناط وظيفة الدارة والشراف على االنتخابات المحلية بلجنة لالنتخابات المرمزية. -1
، بمىا ال يتعىارأ مىىع قىانون االنتخابىات العامىةيمىون للجنىة االنتخابىات المرمزيىة الصىالحيات المنصىوا عليهىىا  ىي  -2

 كحمام هذا القانون.
 الفصل الثان 
 إدارة اننتخااات

 ( 3مادة )
 

اعمىىااًل ألحمىىام هىىذا القىىىانون بمىىا يحقىىق الغايىىة المقصىىىودة منىىه، تعتبىىر لجنىىة االنتخابىىىات المرمزيىىة الهيئىىة العليىىا التىىىي  -1
ليهىىا وتكىىون مسىىيولة عىىن التح ىير لهىىا وتنظيمهىىا واتخىىاذ جميىىع الجىىراءات الالزمىىة تتىولى ادارة االنتخابىىات والشىىراف ع

 ل مان نزاهتها وحريتها. و ي سبي  تحقيق ذلك، يناط بلجنة االنتخابات المرمزية ما يلي:
شرا ا، بما ي من نزاهتها وحريتها.  ك( اتخاذ الجراءات الالزمة لجراء االنتخابات اعدادًا وتنظيمًا وا 

 يين طواقم الدوائر االنتخابية والتسجي  واالقتراع والفرز.ب( تع
 ج( الشراف على ادارة وعم  الطواقم ومماتب الدوائر االنتخابية والعم  على تطبيق كحمام هذا القانون.

 .د( اصدار بطاقات اعتماد للمراقبين على االنتخابات وتسهي  عملهم
 هى( تحديد مراكز االقتراع.

 .لناخبين وتحديثها، و قًا ألحمام القانون و( اعداد سجالت ا
 ز( ممارسة كية صالحيات تناط بها بموجب كحمام القانون.

 يعم  تحت اشراف لجنة االنتخابات المرمزية ممتب االنتخابات المرمزية، الذي يعتبر الدارة التنفيذية للجنة. -2
 ( 4مادة )
 

 يصدر من مجلس الوزراء. قرارم واحد، م  كربع سنوات بتجري االنتخابات المحلية  ي جميع المجالس  ي يو  -1
اذا مىان هنىاك موجىب قىانوني لجىراء االنتخابىات  ىي مجلىس مىن المجىالس  ىي ليىر اليىوم المحىدد لجىراء االنتخابىات -2

 هذه المادة، تكون والية المجلس المنتخب و قًا لما يلي:( من 1المحلية حسب الفقرة )
ك( اذا مانىت الفتىرة المتبقيىة مىن مىدة واليىىة المجلىس مىن تىاريخ تحقىق الموجىب القىىانون ككثىر مىن عىام، تعتبىر  تىرة المجلىىس 

 الجديد هي ما تبقى من مدة الوالية المحددة قانونًا.
لىس كقى  مىن عىام مىن تىاريخ تحقىق الموجىب القىانوني، تعتبىر  تىرة المجلىس ب( اذا مانت الفترة المتبقية من مدة والية المج

 ، ولفترة جديدة لمدة كربع سنوات.الجديد هي عن الفترة المتبقية من الوالية السابقة
 (5مادة )

للجنىة االنتخابىىات المرمزيىىة كن تطلىب تأجيىى  موعىىد االنتخابىىات  ىي مجلىىس كو ككثىىر مىىن المجىالس المحليىىة لمىىدة ال تزيىىد 
  التأجي  عن مجلس الوزراء. قرارلى كربعة كسابيع، اذا اقت ت ذلك ال رورات الفنية وسالمة االنتخابات، ويصدر ع

 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=44839&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=44839&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
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 لفصل الثالث
 حق اننتخاب

 ( 6مادة )
 

 وشخصية وال يجوز التصويت بالومالة. تجري االنتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية
 ( 7مادة )
 

 يمارس حق االنتخاب بموجب كحمام هذا القانون م  من تتو ر  يه الشروط اآلتية:
  كن يمون  لسطينيًا بلغ الثامنة عشرة من عمره يوم االقتراع. -1
 اء االنتخابات.كن يمون مقيما  ي الدائرة االنتخابية، لمدة ال تق  عن ستة كشهر من تاريخ اجر  -2
  كن يمون اسمه مدرجًا  ي سج  الناخبين النهائي للدائرة االنتخابية التي سيمارس حق االنتخاب  يها. -3
  كن ال يمون  اقدًا ألهليته القانونية. -4

 الفصل الرااع
 سجل الناخ ين

 ( 8مادة )
 

سىج  النىىاخبين العائىد للىدائرة االنتخابيىىة يحىق لكى  مىن تىىوا رت  يىه الشىروط الواجبىىة  ىي الناخىب كن يىدرج اسىىمه  ىي  -1
  التي يقيم  يها.

ذا تىىوا رت  ىىي الناخىىىب شىىروط التسىىجي   ىىىي  -2 ال يجىىوز كن يىىدرج اسىىم الناخىىىب  ىىي سىىج  ككثىىىر مىىن دائىىرة انتخابيىىىة. وا 
 ختيار التسجي   ي كي واحدة منها.ككثر من دائرة واحدة، يترك له الحق  ي ا

 ( 9مادة )
 

المرمزيىة سىجالت النىىاخبين النهائيىة قبى  مىدة ال تقى  عىن سىىتين يومىًا وال تزيىد عىن تسىعين يومىًا،  ىىي تعىد لجنىة االنتخابىات 
 بية التي ستجري  يها االنتخابات.م  الدوائر االنتخا

 ( 10مادة )
 

 يجب كن يت من سج  الناخبين البيانات اآلتية:
 السم الرباعي -1
 الجنس -2
 تاريخ الوالدة -3
 لمحددعنوان القامة ا -4
 نوع وثيقة التعريف الشخصية ورقمها. -5
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 الفصل الخامس
 انعتراض على سجل الناخ ين

 ( 11مادة )
 

تنشىر لجنىىة االنتخابىات المرمزيىىة سىج  النىىاخبين  ىي ممىىان يسىه  االطىىالع عليىه  ىىي نفىس الىىدائرة االنتخابيىة، ويحىىق  -1
رجا كو شىىطب اسىم ليىىره اذا مىان مىىدرجًا  يىه بغيىىر ألي شىخا كن يقىىدم اعترا ىًا يطلىىب  يىه ادراج اسىىمه اذا لىم يمىىن مىد

 حق، كو تصحيح بياناته اذا ورد  يها خطأ.
 يستمر قبول االعترا ات لمدة خمسة كيام عم . -2

 (12مادة )
تصىىدر لجنىىة االنتخابىىات المرمزيىىىة قراراتهىىا  ىىي االعترا ىىىات المقدمىىة لهىىا خىىىالل خمسىىة كيىىام مىىىن تىىاريخ انتهىىاء مىىىدة  -1

  االعتراأ.
ذا مىان االعتىىراأ يتعلىق بقيىىد شىخا آخىىر كو عىدم قيىىده  ىي جىىدول النىاخبين  ىىال يجىوز البىىت  ىي االعتىىراأ قبىى  ا -2

  ابالغ ذلك للشخا اآلخر ليتممن من ابداء د اعه بشأنه.
 ( 13مادة )
 

لمختصىىة تكىون قىرارات لجنىة االنتخابىىات المرمزيىة قابلىة لالسىتئناف خىىالل خمسىة كيىام مىن تىىاريخ صىدورها كمىام المحممىة ا
التىي تقىع الىدائرة االنتخابيىة  ىمن دائىرة اختصاصىها، وتصىدر المحممىة قرارهىا  ىي االسىتئناف خىالل ثالثىة كيىام مىن تىاريخ 

 تقديمه، ويمون قرارها  ي ذلك نهائيًا.
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 الفصل السادس
 الترشيح وتسجيل القوائم

 ( 14مادة )
 

 ي.يتم الترشيح  من قوائم انتخابية على كساس التمثي  النسب -1
 تعتبر قائمة المرشحين مغلقة، وتكون كسماء المرشحين  يها مرتبة حسب كولوية م  مرشح. -2
 نظمىىىىىةاأليىىىىتم تسىىىىجي  القىىىىوائم التىىىىي ترلىىىىب  ىىىىي المشىىىىارمة  ىىىىي االنتخابىىىىات لىىىىد  لجنىىىىة االنتخابىىىىات المرمزيىىىىة، و ىىىىق  -3

 والجراءات والتعليمات التي ت عها اللجنة.
( مىىن هىىذه المىىادة، تسىىمية مرشىىحيها واالشىىتراك  ىىىي 3يحىىق للقىىوائم التىىي سىىجلت لىىد  لجنىىة االنتخابىىات، و قىىًا للفقىىرة ) -4

 االنتخابات تحت االسم والشعار الذي تختاره لنفسها.
 حدة عن كللبية عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية.يجب كال يق  عدد المرشحين  ي القائمة االنتخابية الوا -5

 ( 15مادة )
 

يبىدك قبىىول طلبىات الترشىىيح النتخابىىات مجىالس الهيئىىات المحليىىة قبى  كربعىىة وكربعىين يومىىًا مىىن الموعىد المعىىين كصىىاًل  -1
 لالقتراع، ويستمر لمدة عشرة كيام، وال تقب  طلبات الترشيح بعد المدة المذمورة.

 للقائمة كن تطلب سحب ترشيحها قب  يوم من بدء الفترة القانونية للدعاية االنتخابيةيجوز  -2
يجىىوز لواحىىد كو ككثىىر ممىىىن ترشىىح  ىىمن قائمىىىة كن يطلىىب سىىحب ترشىىىيحه مىىن القائمىىة، وذلىىىك ب شىىعار خطىىي يقدمىىىه  -3

ة الفتىىرة القانونيىىة لتقىىىديم لممثىى  القائمىىة التىىي ترشىىح  ىىمنها ونسىىخة للجنىىة االنتخابىىات المرمزيىىىة، وذلىىك قبىى  يىىوم مىىن نهايىى
 طلبات الترشيح.

للقائمىىىة االنتخابيىىىىة قبىىىى  نهايىىىىة  تىىىىرة الترشىىىىيح مىىىى ء ممىىىىان المرشىىىىح المنسىىىىحب، و ىىىىي حىىىىال تىىىىأثير انسىىىىحاب المرشىىىىح علىىىىى ترتيىىىىب  -4
المرشىىىىىىىحين  ىىىىىىىي القائمىىىىىىىة، يجىىىىىىىب اعىىىىىىىالم لجنىىىىىىىة االنتخابىىىىىىىات المرمزيىىىىىىىة خىىىىىىىالل المىىىىىىىدة ذاتهىىىىىىىا بالترتيىىىىىىىب الجديىىىىىىىد، مىىىىىىىع كخىىىىىىىذ اقىىىىىىىرارات 

 مرشحين المتبقين على الترتيب الجديد.ال
، ولىىىىىم تىىىىىتممن القائمىىىىىة (14( مىىىىىن المىىىىادة )5الفقىىىىىرة ) ىىىىي حىىىىىال كد  انسىىىىىحاب مرشىىىىح كو ككثىىىىىر مىىىىىن القائمىىىىة الىىىىىى مخالفىىىىىة كحمىىىىام  -5

 ر  ترة الترشيح، تلغى القائمة.من م ء الشوال
 ( 16مادة )
 

تقىىىىدم طلبىىىىىات الترشىىىىيح حسىىىىىب النمىىىىوذج المعىىىىىد لهىىىىىذا الغىىىىرأ الىىىىىى لجنىىىىة االنتخابىىىىىات المرمزيىىىىىة خىىىىالل المىىىىىدة المنصىىىىوا عليهىىىىىا  ىىىىىي 
 هذا القانون، على كن تت من ما يلي:

 ك( اسم القائمة االنتخابية والرمز كو الشعار الدال عليها.
 للمرشحين  ي القائمة، وكعمارهم، وعناوينهم، وكرقام تسجيلهم  ي سج  الناخبين. ب( األسماء الرباعية

 ج( ترتيب كسماء المرشحين  ي القائمة.
 د( اقرارًا من م  مرشح  ي القائمة بقبول ترشيحه، و ق الترتيب الوارد  ي طلب الترشيح.

 هى( اسم وعنوان منسق القائمة والمفوأ بالتوقيع عنها.
 القائمة، ان وجد. و( عنوان مقر

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14862_14#A14862_14
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 يجب كن ير ق بطلب الترشيح نسخة من البرنامج النتخابي للقائمة. -2
تقىىىىوم لجنىىىىة النتخابىىىىىات المرمزيىىىىة بتسىىىىجي  طلبىىىىىات الترشىىىىيح المقدمىىىىىة لهىىىىا، وتصىىىىدر شىىىىىهادة لكىىىى  قائمىىىىة تت ىىىىىمن سىىىىاعة وتىىىىىاريخ  -3

 تقديم الطلب ورقم تسجيلها لديها.
 ا لد  لجنة االنتخابات المرمزية.تراع مرتبة و قًا لتاريخ ووقت تسجيلهتظهر كسماء القوائم على ورقة االق -4

 
 (17مادة )

علىى كن تت ىمن مى  قائمىة مىن القىوائم حىىدًا  %20يجىب كال يقى  تمثيى  المىركة  ىي كي مىن مجىالس الهيئىات المحليىة عىن 
  كدنى لتمثي  المركة ال يق  عن:

  ئمة.ك( امركة من بين األسماء الثالثة األولى  ي القا
  ب( امركة من بين األسماء األربعة التي تلي ذلك.

  ج( امركة من بين األسماء التي تلي ذلك.
 ( 18مادة )
 

 يشترط  ي المرشح  من القائمة ما يلي:
 ك( بلوغ سن الخامسة والعشرين  ي يوم االقتراع.

 عنها وكن تتو ر  يه شروط الناخب. ب( كن يمون اسمه مدرجا  ي سج  الناخبين النهائي العائد للدائرة التي يترشح
 ج( كن ال يمون محمومًا عليه  ي جنحة مخلة بالشرف كو بجناية.

د( كن ال يمىون موظفىًا )كو مسىتخدمًا(  ىي وزارة الحمىم المحلىي كو  ىىي كي مىن كجهىزة األمىن العىام كو  ىي الهيئىة المحليىىة، 
 بطلب الترشيح. كو محاميًا له، كال اذا قدم استقالته وكر ق ما يفيد قبولها

هىىى(كن يمىىون مقيمىىًا  ىىمن الهيئىىة المحليىىة المرشىىح لمجلسىىها لمىىدة ال تقىى  عىىن سىىنة مىىن تىىاريخ اجىىراء االنتخابىىات، وكن ال 
 يمون مرشحًا  ي دائرة كو قائمة كخر .

 ( 19مادة )
 

جنىىىة االنتخابىىىات علىىى مىىى  قائمىىىة انتخابيىىىة كن تىىىد ع مبلىىىغ خمسىىىائة دينىىىار كو مىىىا يعادلىىىه مىىىن العملىىىة المتداولىىىة لحسىىىاب ل
المرمزيىىة تأمينىىًا يعادلهىىىا  ىىي حىىىال  وزهىىا بمقعىىىد علىىى األقىىى  كو انسىىحابها مىىىن الترشىىيح قبىىى  بىىدء الفتىىىرة القانونيىىة للدعايىىىة 

 االنتخابية.
 

 ( 20مادة )
 

  على لجنة االنتخابات ر أ قبول طلب تسجي  قائمة انتخابية اذا:
   ي هذا القانون.ك( لم يمن الطلب مستو يًا الشروط المنصوا عليها 

  ب( تبين عدم صحة البيانات التي ت منها الطلب كو عدم صحة الوثائق المر قة به.
ج( طلبىىت القائمىىة اسىىتخدام اسىىم كو شىىعار خىىاا بقائمىىة كخىىر  مسىىجلة، كو بقائمىىة انتخابيىىة ليىىر مسىىجلة لكنهىىا معرو ىىىة 

جنىىىة االنتخابىىىىات المرمزيىىىة بوجىىىود مثىىى  هىىىىذا  ىىىي األرا ىىىي الفلسىىىطينية، رلىىىىم اشىىىعار القائمىىىة طالبىىىة التسىىىىجي  مىىىن قبىىى  ل
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  التشابه كو التطابق  ي الشعارات.
طلبىت القائمىة االنتخابيىة التسىجي  تحىت اسىم كو شىعار يىىوحي بأنهىا للسىلطة الوطنيىة الفلسىطينية، كو كنهىا تنتمىي اليهىىا. د(

  
سىوم وال ىرائب المسىتحقة عليىه لصىالح هى( لم تقدم القائمة شهادة لكى  مرشىح يىرد اسىمه  يهىا تفيىد بىد ع المرشىح جميىع الر 

  المجلس.
 ( 21مادة )
 

تنشىىر كسىىىماء القىىىوائم ومرشىىحيها  ىىىمن مىىى  قائمىىة منهىىىا  ىىىي مراكىىىز الىىدوائر االنتخابيىىىة و ىىىي مقىىار المجىىىالس قبىىى  موعىىىد 
 االقتراع بأربعة وثالثين يومًا.

 ( 22مادة )
 

يقىىىدم اعترا ىىىًا متابيىىىًا الىىىى اللجنىىىة االنتخابيىىىة  يجىىوز ألي شىىىخا خىىىالل ثالثىىىة كيىىىام مىىىن تىىىاريخ نشىىىر قىىوائم المرشىىىحين كن
ر قىىىًا مالتىىابع لهىىىا علىىىى القائمىىىة كو علىىىى القائمىىة كو علىىىى مرشىىىح كو ككثىىىر مىىىن مرشىىحيها، مبينىىىًا  يهىىىا كسىىىباب اعترا ىىىه، و 

 الثباتات التي تييد اعترا ه.
 

 ( 23مادة )
 

مىىن تىىاريخ انتهىىاء مىىدة تقىىديمها، وتكىىون قراراتهىىا  تصىدر اللجنىىة قراراتهىىا  ىىي االعترا ىىات المقدمىىة اليهىىا خىىالل ثالثىىة كيىىام
 الل ثالثة كيام من تاريخ صدورها.قابلة لالستئناف كمام المحممة المختصة خ

 ( 24مادة )
 

تصىىدر المحممىىة قراراتهىىا  ىىىي االسىىتئناف المر وعىىة اليهىىىا خىىالل خمسىىة كيىىام مىىىن تىىاريخ تقىىديمها وتكىىىون قراراتهىىا  ىىي هىىىذا 
 الشأن نهائية.

 عالفصل الساا
 الدعاية اننتخا ية

 ( 25مادة )
 

للقىىىىىىوائم االنتخابيىىىىىىىة، كو مرشىىىىىىىحيها، تنظىىىىىىىيم النشىىىىىىىاطات المختلفىىىىىىىة لشىىىىىىر  بىىىىىىىرامجهم االنتخابيىىىىىىىة لجمهىىىىىىىور النىىىىىىىاخبين، وباألسىىىىىىىلوب  -1
  والطريقة التي يرونها مناسبة، بما ال يتعارأ مع القوانين واألنظمة السارية.

حون الىىىىىىىواردة كسىىىىىىىمايهم  يهىىىىىىىا، متكىىىىىىىا لين ومت ىىىىىىىامنين المسىىىىىىىيولية عىىىىىىىن نشىىىىىىىىاطات يتحمىىىىىىى  منسىىىىىىىق القائمىىىىىىىة االنتخابيىىىىىىىة والمرشىىىىىىى -2
 ومواد الدعاية االنتخابية الصادرة عن القائمة.

 على م  قائمة كن تسمي شخصًا كو ككثر من مرشحيها كو من لير المرشحين يمون مسيوال عن الدعاية االنتخابية. -3
 الدعاية االنتخابية خالل مدة ال تتجاوز كسبوعين بعد يوم االقتراع.على القوائم والمرشحين ازالة ما ة ملصقات  -4
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( مىىىىىىن هىىىىىىذه المىىىىىىىادة، ازالىىىىىىة ملصىىىىىىىقات 4يجىىىىىىوز للجنىىىىىىة االنتخابىىىىىىىات المرمزيىىىىىىة،  ىىىىىىي حىىىىىىىال عىىىىىىدم التىىىىىىىزام القائمىىىىىىة بأحمىىىىىىام الفقىىىىىىىرة ) -5
  .(30المادة )ليه  ي الدعاية االنتخابية على نفقة القائمة وحسم قيمة تكاليف الزالة من مبلغ التأمين المشار ا

 
 ( 26مادة )
 

تلتىىزم السىىلطة التنفيذيىىة وكجهزتهىىىا المختلفىىة موقىىف الحيىىاد  ىىىي جميىىع مراحىى  العمليىىة االنتخابيىىىة. وتقىىوم لجنىىة االنتخابىىىات 
المىواطنين علىى المشىارمة  يهىا، وتو ىح لهىم  ثار النشرات والعالنىات التىي تبىرز كهميىة االنتخابىات وتحىالمرمزية ب صد

جراءات المشارمة.  شروط ومتطلبات وا 
 ( 27مادة )
 

سىىىاعة مىىىىن موعىىىد االقتىىىراع ما ىىىىة  24تبىىىدك الدعايىىىة االنتخابيىىىة قبىىىى  كسىىىبوعين مىىىن اليىىىىوم المحىىىدد لالقتىىىراع، وتتوقىىىىف قبىىى  
جمعىىات والمسىىيرات والىىىدعايات التلفزيونيىىة والذاعيىىة والىىىدعايات المنشىىورة  ىىي الصىىىحف وليىىر ذلىىك مىىىن المهرجانىىات والت

 كشمال الدعاية التي ستصدر خالل هذه الفترة.
 ( 28مادة )
 

 يراع  ف  الدعاية اننتخا ية ما يل  
ائس كو بجىىوار المشىىا ي كو  ىىىي ك( عىىدم اقامىىة المهرجانىىات كو عقىىد االجتماعىىات االنتخابيىىة العامىىىة  ىىي المسىىاجد كو الكنىى

 األبنية والمحالت التي تشغلها الدارات الحمومية كو الميسسات العامة.
ب( عىىدم و ىىىع الملصىىىقات والال تىىات االنتخابيىىىة كو الكتابىىىة علىىى األمىىىاكن الخاصىىىة، التىىي تعىىىود ملكيتهىىىا ألشىىىخاا كو 

 شرمات كو جمعيات، دون موا قة كصحاب هذه األماكن.
الشىىىىىعارات الحموميىىىىىة  ىىىىىي النشىىىىىرات كو العالنىىىىىات كو  ىىىىىي سىىىىىائر كنىىىىىواع الكتابىىىىىة والرسىىىىىوم والصىىىىىور ج( عىىىىىدم اسىىىىىتعمال 

  االنتخابية، ومذلك عدم استعمال السيارات واللوازم الرسمية  ي كعمال الدعاية االنتخابية.
اآلخىىىىىرين  د( كال تت ىىىىمن الخطىىىىب كو النشىىىىرات كو العالنىىىىىات كو الصىىىىور االنتخابيىىىىة كي تحىىىىىريأ كو طعىىىىن بالمرشىىىىحين

علىىىىى كسىىىىىاس الجىىىىىنس كو الىىىىىدين كو الطائفىىىىىة كو المهنىىىىىة كو العاقىىىىة، كو كي اثىىىىىارة للنعىىىىىرات التىىىىىي تمىىىىىس بوحىىىىىدة الشىىىىىعب 
 الفلسطيني.

 ( كال يدعو خطباء المساجد  ي خطبهم الى انتخاب كو عدم انتخاب كي قائمة ال بتلميح وال بتصريح.ىه
 ( 29مادة )
 

 ا متكا ئة ومناسبة للقوائم االنتخابية.على وسائ  العالم الرسمية اتاحة  ر 
 ( 30مادة )
 

للجنىىىة االنتخابىىىات المرمزيىىىىة  ىىىرأ تىىىأمين ال يتجىىىىاوز خمسىىىمائة دينىىىار كو يعادلهىىىىا مىىىن العملىىىة المتداولىىىىة ل ىىىمان التىىىىزام 
  القائمة بأحمام الدعاية االنتخابية الواردة  ي هذا القانون واألنظمة والتعليمات التي تصدرها اللجنة.

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14862_30#A14862_30
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 ( 31) مادة
 

للجنىىة االنتخابىىىات المرمزيىىىة احالىىىة مىىىن يخىىالف كحمىىىام الدعايىىىة االنتخابيىىىة الىىىواردة  ىىي هىىىذا القىىىانون الىىىى النيابىىىة العامىىىة.
  

 ( 32مادة )
 

علىى مىى  قائمىىة شىىارمت  ىىي االنتخابىىات كن تقىىدم خىىالل شىهر مىىن تىىاريخ اعىىالن النتىىائج النهائيىىة مشىىفًا ماليىىًا مفصىىاًل  -1
  نتخابية للقائمة، ومصادر تموي  الحملة، وكوجه الصرف.يبين تكاليف الحملة اال

( مىن هىذه المىادة مدققىة 1للجنة االنتخابات المرمزية كن تطلىب كن تكىون الكشىو ات الماليىة المشىار اليهىا  ىي الفقىرة ) -2
  من مدقق حسابات قانوني.

 
 الفصل الثامن
 أوراق انقترا 

 ( 33مادة )
 

  البيانات اآلتية:يجب كن تت من كوراج االقتراع 
  ك( اسم دائرة الهيئة المحلية االنتخابية التي يتم  يها االقتراع.

  ب( كسماء القوائم وشعاراتها.
  ( للداللة على اسم القائمة التي يختارها الناخب.Xج( رسمًا مربعًا بجانب م  قائمة للتأشير عليه بعالمه )

 ( 34مادة )
 

االنتخابات المرمزية بنسختين من قوائم الناخبين وبصندوج اقتراع ومواد االقتراع تزود م  محطة اقتراع تابعة للجنة 
الالزمة، وعدد من كوراج يساوي عدد الناخبين المسجلين  ي المحطة ا ا ة الى عدد كوراج احتياط حسب تقدير لجنة 

  االنتخابات المرمزية.
 ( 35مادة )
 

تعلىق نسىىخة واحىىدة مىىن قىىوائم النىىاخبين  ىىي ممىىان ظىىاهر  ىىي مرمىىز االقتىىراع لطىىالع النىىاخبين عليهىىا، وتسىىتخدم النسىىخة 
 األخر  لجراءات عمليات االقتراع من قب  لجنة المحطة.

 ( 36مادة )
 

 لناخبين.تعلق كسماء القوائم االنتخابية وكسماء مرشحي م  قائمة  ي ممان ظاهر  ي مرمز االقتراع لطالع ا
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 ( 37مادة )
 

يحىىق للقىىوائم تعيىىين ومىىىالء عنهىىا للرقابىىة علىىى العمليىىىة االنتخابيىىة، وللىىومالء التواجىىد  ىىىي داخىى  محطىىة االقتىىىراع، وال  -1
  يجوز كن يتواجد  ي المحطة ككثر من ومي  واحد  ي ذات الوقت عن القائمة الواحدة.

صىىىىدار البطاقىىىىات الخاصىىىة بهىىىىم  -2 التىىىىي ت ىىىعها لجنىىىىة االنتخابىىىىات  األنظمىىىة والتعليمىىىىاتو ىىىىق يىىىتم اعتمىىىىاد الىىىومالء وا 
 المرمزية.

 الفصل التاسع
 انقترا 
 ( 38مادة )
 

قتراع كمام كع اء اللجنة  ي عملية االقتراع، يقوم رئيس محطة االقتراع كو من يقوم مقامه بفتح صندوج اال ءقب  البد
وومالء المرشحين للتأكد من خلوه، ثم يعيد اقفاله كو الختم الخاا، وال يجوز  تحه كال عند البدء بعمليات الفرز.

  
 ( 39مادة )
 

يبىىدك االقتىىىراع مىىىن السىىىاعة السىىابعة صىىىباحًا وينتهىىىي السىىىاعة السىىابعة مىىىن مسىىىاء اليىىىوم المعىىين لالقتىىىراع و قىىىًا لإلجىىىراءات 
 :اآلتية
يتحقىىق رئىىيس محطىىة االقتىىراع كو مىىن يختىىىاره مىىن كع ىىاء لجنتىىه مىىن هويىىة الناخىىىب ومىىن كن اسىىمه مىىدرج  ىىي سىىىج   -1

 الناخبين الخاا بالمحطة وييشر عليه.
يقىىوم رئىىىيس محطىىة االقتىىىراع كو مىىىن يختىىاره مىىىن كع ىىىاء لجنتىىه بتسىىىليم الناخىىب ورقىىىة االقتىىىراع مختومىىة بخىىىاتم اللجنىىىة  -2

 وموقعة من رئيسها.
يتوجىىه الناخىىب بورقىىة االقتىىراع الىىى الممىىان المخصىىا الىىذي تكفىى   يىىه السىىرية حيىىث يقىىوم الناخىىب بالتأشىىير بعالمىىىة  -3
(X.ىىي المربىىع المعىىد لىىذلك  ىىي الورقىىة كمىىام القائمىىة التىىي يختارهىىا، وال يجىىوز لىىه التأشىىير علىىى ككثىىر مىىن قائمىىة واحىىدة  )

  
 على مرك  من لجنة االقتراع. ي ع الناخب ورقة االقتراع  ي الصندوج المخصا لها -4
  يجري شطب اسم الذي استلم ورقة اقتراع من سج  الناخبين. -5
اذا ارتكىب الناخىىب خطىىأ كثنىىاء التأشىىير علىىى ورقىىة االقتىىراع يممنىه تسىىليمها الىىى رئىىيس محطىىة االقتىىراع، الىىذي يسىىلمه  -6

غلىىىف خىىىاا ليسىىىلمها بعىىىد ذلىىىك الىىىى لجنىىىة ورقىىة جديىىىدة بعىىىد التأشىىىير باللغىىىاء علىىىى الورقىىىة القديمىىىة التىىىي ي ىىعها  ىىىي م
 االنتخابات المرمزية.

 ( 40مادة )
 

اذا مىىان الناخىىىب كميىىىًا كو معاقىىىًا بصىىىورة تمنعىىه مىىىن التأشىىىير علىىىى ورقىىىة االقتىىراع بنفسىىىه، يممنىىىه االسىىىتعانة بقريىىىب لىىىه  -1
 حتى الدرجة الثانية لييشر على اسم القائمة التي يمليها عليه.

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
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ا القىىانون، للجنىة االنتخابىىات المرمزيىة و ىىع ال ىوابت القانونيىىة التىي تراهىىا مناسىبة ل ىىمان دون الخىالل بأحمىىام هىذ -2
 تكاب مخالفة ألحمام هذا القانون.عدم استغالل تصويت األميين كو المعاقين الر 

 ( 41مادة )
 

اخبين المصىىطفين عنىد حلىىول الوقىىت المحىىدد النتهىىاء االقتىىراع يجىىب اقفىىال بىىاب االقتىىراع، مىىا لىىم يمىىن هنىىاك عىىدد مىىن النىى
 لالقتراع كمام المحطة،  يسمح لهم  قت باالقتراع.

 ( 42مادة )
 

يىنظم رئىىيس محطىىة االقتىراع مح ىىرًا يبىىين  يىه عىىدد النىىاخبين الىىذين كدلىوا بأصىىواتهم وعىىدد النىاخبين المسىىجلين  ىىي قىىوائم 
  النتخابية.الناخبين، وير ق به كية شماو  كو مالحظات وردت من المراقبين كو ومالء القوائم ا

 
 ( 43مادة )
 

يبىىدك  ىىرز كوراج االقتىىىراع  ىىي ممىىىان االقتىىراع خىىىالل سىىاعة مىىن الىىىالج صىىناديق االقتىىىراع، وذلىىك بح ىىىور كع ىىاء اللجنىىىة 
 وومالء المرشحين والمراقبين، على كن تنتهي خالل  ترة ال تتجاوز اثنتي عشرة ساعة من بداية الفرز.

 
 

 الفصل العاشر
 فر: األصوات

 ( 44مادة )
 

خىراج كوراج االقتىىراع وعىدها، والتأكىد مىىن تطىابق عىدد األوراج المخرجىىة مىن الصىىندوج  -1 تبىدك اللجنىة بفىىتح الصىناديق وا 
 مع عدد األشخاا الذين صوتوا  ي تلك المحطة.

تبىىدك بعىىد ذلىىىك اللجنىىة بفىىرز األصىىىوات بىىتالوة اسىىىم القائمىىة المنتخبىىة  ىىىي مىى  ورقىىىة علنىىًا، وتسىىجي  ذلىىىك علىىى اللىىىو . -2
  

  من حق الومالء والمراقبين االطالع على الورقة المقروءة علنًا. -3
 ( 45مادة )
 

  تعد كوراج االقتراع باطلة  ي الحاالت اآلتية:
  ك( اذا لم تكن الورقة مختومة بخاتم محطة االقتراع.

 ب( اذا لم تكن من كوراج االقتراع الصادرة عن لجنة االنتخابات المرمزية.
  اسم الناخب كو ميشر عليها بأية عالمة تميزها.ج( اذا مانت موقعة ب

 مة انتخابية.ئد(اذا تم التأشير على ورقة االقتراع من قا
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 ( 46مادة )
 

بعد انتهاء عملية الفىرز يجىب التأكىد مىن مطابقىة عىدد كوراج االقتىراع، بمىا  ىي ذلىك كوراج االقتىراع الباطلىة والبي ىاء،  -1
لنىىاخبين وتىىىنظم لجنىىىة محطىىة االقتىىىراع مح ىىرًا تبىىىين  يىىه عىىىدد كوراج االقتىىىراع مىىع عىىىدد المقتىىرعين المسىىىجلين  ىىي سىىىج  ا

الموجىىىىودة  ىىىىي الصىىىىىندوج، وعىىىىدد األصىىىىوات التىىىىىي حصىىىىلت عليهىىىىا مىىىىى  قائمىىىىة وعىىىىدد األوراج الباطلىىىىىة، وعىىىىدد النىىىىىاخبين 
تهم وتسىىىجي  المسىىجلين  ىىىي المحطىىة، وعىىىدد األوراج التىىىي كلغيىىت واسىىىتبدلت و قىىًا للقىىىانون، وعىىىدد الىىذين لىىىم يىىدلوا بأصىىىوا

 االعترا ات التي تقدم بها المرشحون كو وماليهم كثناء عملية الفرز كو االقتراع.
 يتم توقيع المحا ر من قب  كع اء لجنة محطة االقتراع الحا رين وتختم بختم المحطة. -2
 قىة بجميىع كوراج ( مىن هىذه المىادة علىى نسىختين، ترسى  نسىخة منىه مر 1يىتم تنظىيم المح ىر المشىار اليىه  ىي الفقىرة ) -3

االقتىراع الصىىحيحة والباطلىىة والبي ىىاء الىىى لجنىىة االنتخابىات المرمزيىىة كو كي مىىن مماتبهىىا المفو ىىة باسىىتالم المحا ىىر، 
 التي تتأكد من حفظها بشم  دقيق.

 يتم نشر النسخة األخيرة من المح ر  ي ممان بارز  ي مرمز االقتراع. -4
 ( 47مادة )
 

ابىىىىات المرمزيىىىىة المفىىىىوأ باسىىىىتالم وجمىىىىع نسىىىىخ المحا ىىىىر المرسىىىىلة اليىىىىه مىىىىن قبىىىى  لجىىىىان يقىىىىوم ممتىىىىب لجنىىىىة االنتخ -1
  محطات االقتراع لك  دائرة انتخابية، وجمع النتائج االنتخابية المدونة  يها بأسرع وقت مممن.

ي تلىىىك يىىتم تجميىىع محا ىىىر الفىىرز الخاصىىىة بمحطىىات اقتىىىراع دائىىرة انتخابيىىة مىىىا بح ىىور ومىىىالء القىىوائم االنتخابيىىىة  ىى -2
  الدائرة، والمراقبين والصحفيين المعتمدين.

بعىىد ذلىىىك يقىىوم ممتىىىب لجنىىة االنتخابىىىات المرمزيىىة المفىىىوأ بنشىىر النتىىىائج األوليىىة لالنتخابىىىات  ىىي الىىىدوائر التىىي قىىىام  -3
  بتجميع محا ر الفرز الخاصة بمحطاتها، مت منًا عدد األصوات التي حازت عليها م  قائمة.

 
 ( 48مادة )

نتهاء من ذلك، ترس  مماتب لجنة االنتخابات المرمزية المفو ة الى لجنة االنتخابات المرمزية نتائج  ور اال
االنتخابات األولية  ي م  دائرة تابعة لها، وكية طعونات كو اعترا ات تم تقديمها من ومالء المرشحين كثناء عملية 

 الفرز.
 ( 49مادة )
 

ت المناسىىبة  ىي االعترا ىىات والطعونىات المقدمىىة، ولهىا كن تىىأمر ب عىادة  ىىرز كي تتخىذ لجنىىة االنتخابىات المرمزيىىة القىرارا
  من صناديق االقتراع.

 ( 50مادة )
 

بعىد اسىتالم لجنىىة االنتخابىات المرمزيىىة جميىع المحا ىر والنتىىائج مىن مختلىىف الىدوائر االنتخابيىة، تقىىوم باحتسىاب المقاعىىد 
 .( 52المادة )التي حصلت عليها م  قائمة، و قًا ألحمام 

 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14862_52#A14862_52
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 الفصل الحادي عشر
 تو:يع المقاعد

 ( 51مادة )
 

عىىىدد مىىن مقاعىىىد  -كو ككثىىىر مىىن األصىىوات الصىىىحيحة للمقتىىرعين %10يخصىىا لكىى  قائمىىىة انتخابيىىة حىىىازت علىىى  -1
  من هذا القانون.  (52المادة )مجموع ما حصلت عليه من األصوات، و قًا ألحمام المجلس بنسبة 

)األول  الىىذي يليىىه تىوزع المقاعىىد التىىي تحصىى  عليهىا مىى  قائمىىة علىىى مرشىحيها حسىىب تسلسىى  كسىىمائهم  ىي القائمىىة  -2
 وهمذا(.

 (52مادة )
  توزع المقاعد طبقًا لطريقة "سانت لوجي"، و قًا لما يلي:

لمعر ىىة القىىىوائم التىىىي لىىم تجتىىىاز نسىىىبة الحسىىىم. %10بعىىد عىىىد األصىىىوات الصىىحيحة  ىىىي الىىىدائرة، يىىتم تقسىىىيمها علىىىى  -1
  

 يتم استبعاد القوائم التي لم تحص  على كصوات تتجاوز نسبة الحسم -2
 11،9،7،5،3،1يىتم تقسىىيم عىدد األصىىوات التىىي حصىلت عليهىىا مى  قائمىىة اجتىىازت نسىبة الحسىىم علىى كعىىداد  رديىىة  -3

  وهمذا حسبما تدعو ال رورة من كج  تخصيا المقاعد.
  األرقام الناتجة عن عمليات القسمة هذه هي "نواتج القسمة". -4
  يتم ترتيب كرقام نواتج القسمة ترتيبًا تنازليًا. -5
 توزع المقاعد حسب الترتيب بداية من كعلى رقم الى كن ينتهي توزيع م  المقاعد. -6
 ىىي حىىال تسىىاوي رقمىىين مىىن كرقىىام نىىواتج القسىىمة، يعطىىي المقعىىد للقائمىىة الحاصىىلة علىىى عىىدد كقىى  مىىن المقاعىىد  ىىىي  -7

  لحظة التساوي.
ائمىىىة التىىىي حصىىىىلت علىىىى عىىىدد كعلىىىى مىىىىن  ىىىي حىىىال تسىىىاوي األرقىىىام لىىىىد  توزيىىىع المقعىىىد األخيىىىر، يعطىىىىى المقعىىىد للق -8

  األصوات.
 
 

 الفصل الثان  عشر
 إعالن نتائج اننتخااات

 ( 53مادة )
 

يعلىىن رئىىيس لجنىىىة االنتخابىىات المرمزيىىىة كو مىىن يفو ىىه نتىىىائج االنتخابىىات، والتىىىي تت ىىمن عىىدد األصىىىوات التىىي حصىىىلت 
سىىاعة مىىن انتهىىاء  72ل مىىدة ال تتجىىاوز عليهىىا مىى  قائمىىة، وعىىدد المقاعىىد التىىي حصىىلت عليهىىا  ىىي المجلىىس، وذلىىك خىىال

 عملية الفرز، ويقوم ب صدار شهادات رسمية للفائزين.
 
 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14862_52#A14862_52
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 ( 54مادة )
 

تحىىىىىىتف  لجنىىىىىىىة االنتخابىىىىىىات المرمزيىىىىىىىة بسىىىىىىجالت النىىىىىىىاخبين وكسىىىىىىماء المرشىىىىىىىحين وكوراج االقتىىىىىىراع ومحا ىىىىىىىر االنتخابىىىىىىىات 
 واالعترا ات والطعون والقرارات الصادرة بشأنها.

 الفصل الثالث عشر
 الطعن ف  نتائج اننتخااات

 ( 55مادة )
 

يحىىىىىق لكىىىىى  ناخىىىىىب كو مرشىىىىىح كو وميلىىىىىه الطعىىىىىن  ىىىىىي نتىىىىىىائج االنتخابىىىىىات المعلنىىىىىة كمىىىىىام المحممىىىىىة المختصىىىىىة خىىىىىالل كسىىىىىبوع مىىىىىىن  -1
تىىىىىاريخ اعىىىىىىالن النتيجىىىىىىة، وعلىىىىىىى المحممىىىىىة كن تفصىىىىىى   يىىىىىىه خىىىىىىالل خمسىىىىىة كيىىىىىىام عمىىىىىى  مىىىىىىن تىىىىىاريخ تقديمىىىىىىه اليهىىىىىىا، وان تبلىىىىىىغ لجنىىىىىىة 

ها.االنتخابات الم   رمزية بالقرارات التي تصدرها للعم  بمقت ا
اذا ق ىىىىىى قىىىىىرار المحممىىىىىىة ب لغىىىىىاء عمليىىىىىىة االنتخابىىىىىات ملهىىىىىىا كو بع ىىىىىها، تجىىىىىىري االنتخابىىىىىات خىىىىىىالل كربعىىىىىة كسىىىىىىابيع مىىىىىن تىىىىىىاريخ  -2

  .صدور القرار طبقًا ألحمام هذا القانون، وتعتمد  ي االقتراع الثاني سجالت الناخبين المعتمدة  ي االقتراع األول
 الفصل الرااع عشر
 المجلس المنتخب

 ( 56مادة )
 

يعقىد المجلىس كول اجتمىاع لىىه النتخىاب رئىيس للمجلىس خىىالل مىدة كسىبوعين مىن تىىاريخ انتخىاب كع ىائه. يىركس هىىذا  -1
  االجتماع ككبر كع اء المجلس سنًا، ويمون االجتماع صحيحًا بح ور ثلثي كع ائه.

لثىي األع ىاء، يىدعو ككبىر األع ىاء سىنًا الىى عقىد اجتمىاع آخىر خىالل مىدة  ىي حىال تعىذر عقىد االجتمىاع بح ىور ث -2
  من تاريخ االجتماع، ويمون هذا االجتماع صحيحًا بح ور كللبية كع اء المجلس. اال تتجاوز كسبوع

ينتخىىىب المجلىىىىس رئيسىىىًا لىىىىه باألللبيىىىة المطلقىىىىة لعىىىدد كع ىىىىائه، و ىىىي حالىىىىة عىىىدم حصىىىىول كي مىىىن المرشىىىىحين علىىىىى  -3
المطلقة تعاد االنتخابىات بىين الحىائزين علىى كعلىى األصىوات، ويمىون المرشىح الفىائز بىأعلى األصىوات  ىي المىرة  األللبية

تسىىري كحمىىام هىىذه المىىادة  -4 الثانيىة رئيسىىًا للمجلىىس، و ىىي حىىال تسىىاوت األصىىوات يىىتم اختيىىار رئىىيس المجلىىس بالقرعىىة.
 على انتخاب رئيس المجلس.

 ( 57مادة )
 

الس القرويىة واللجىان التطويريىىة والداريىة يشىترط  ىىي ريسىاء المجىالس التفىىرغ وال يجىوز الجمىع بىىين  يمىا عىدا ريسىاء المجىى
 رئاسة المجلس وكية وظيفة.

 ( 58مادة )
 

للمراقبين وومالء القوائم االنتخابية الحق  ي مراقبة مراح  العملية االنتخابية ما ة، و قًا ألحمام القانون واألنظمة 
  بمقت اه. والتعليمات الصادرة
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 الفصل الخامس عشر
 شغور مرة: الرئيس أو العضو

 ( 59مادة )
 

  شغور مرمز الرئيس:
  يعد مرمز الرئيس شالرًا اذا: -1

 ك(  قد كهليته القانونية كو كصبح عاجزًا عن القيام بواجباته بمقت ى حمم ق ائي قطعي.
  ب( استقال كو تو ي.

  لية ثقتهم به.ج( اذا سحب ثلثا كع اء مجلس الهيئة المح
 يتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىولى نائىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرئيس صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالحيات الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرئيس لحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين اختيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار رئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيس جديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد للمجلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىس. -2
ينتخىىب كع ىىاء المجلىىس مىىن بيىىىنهم رئيسىىًا جديىىدًا للمجلىىس خىىىالل شىىهر مىىن تىىاريخ شىىىغور مرمىىز الىىرئيس وذلىىك و قىىىًا  -3

  ألحمام هذا القانون.
 

 (60مادة )
  الع و: مرمز شغور
  ا:اذ شالراً  الع و مرمز يعد -1
  تو ي. كو استقال ك(
 قطعي. ق ائي حمم بمقت ى بواجباته القيام عن عاجزاً  كصبح كو القانونية كهليته  قد ب(
 بذلك. علماً  المحلي الحمم وزير ويحيت الع و مرمز شغور عن المجلس يعلن -2
  مقعده. شغر الذي ع وال اليها ينتمي التي القائمة نفس من الفائزين آخر يلي الذي بالع و الشالر م ء يتم -3
 حصىىىى  مرشىىىح آخىىىىر تىىىال الىىىىذي اآلخىىىر الشىىىىخا الىىىى االنتقىىىىال يىىىتم القائمىىىة، نفىىىىس مىىىن الفىىىىائزين آخىىىر يلىىىىي ع ىىىو هنىىىىاك يمىىىن لىىىم اذا -4

 لوجي". "سانت طريق و ق النتائج احتساب لد  مقعد على
 األع اء. عدد نصف يتجاوز ال بما كعاله الفقرتين ألحمام و قاً  الشوالر م ء يتم -5

 (61مادة )
 ي حال شغور مراكز ككثر من نصف كع اء المجلس  ي آن واحد، يعتبر المجلس منحاًل، وتجري انتخابات جديدة 

  ي مدة كقصاها شهر من اعالن الشغور وذلك الختيار كع اء جدد لكام  المجلس و قًا ألحمام هذا القانون.
 

 الفصل السادس عشر
 جرائم اننتخااات

 (62مادة )
 راء األصواتالرشوة وش

يعىد مرتكبىًا لجىىرم ويعاقىب بعىىد ادانتىه بىالحبس لمىىدة ال تزيىد علىىى ثىالث سىنوات كو بغرامىىة ال تزيىد علىىى ثالثىة آالف دينىىار 
 كردني كو ما يعادلها من العملة المتداولة كو بملتا هاتين العقوبتين م  من:
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منفعىىة ألي ناخىىب لحملىىه علىىى االقتىىراع بطريقىىة قىىدم مىىااًل بطريقىىة مباشىىرة كو ليىىر مباشىىرة كو اقىىرأ كو وعىىد بتحقيىىق  -1
 المالء كو لمنعه من االقتراع.

طلىىب مباشىىىرة كو بصىىورة ليىىىر مباشىىىرة نقىىودًا كو قر ىىىًا كو منفعىىىة كو كي مقابىى  آخىىىر سىىىواء لنفسىىه كو لغيىىىره بقصىىىد كن  -2
  قتراع.يقترع على وجه خاا كو يمتنع عن االقتراع كو ييثر على ليره لالقتراع كو االمتناع عن اال

 
 (63مادة )

 التعرض لحرية الناخ ين
يعىىىد مرتكبىىىًا لجىىىىرم ويعاقىىىب بعىىىد ادانتىىىىه بىىىالحبس لمىىىدة ال تزيىىىىد عىىىن سىىىىنة كو بغرامىىىة ال تزيىىىد علىىىىى كلىىىف دينىىىار كو مىىىىا يعادلهىىىا بالعملىىىىة 

  المتداولة كو بملتا هاتين العقوبتين م  من تعرأ لحرية الناخبين على وجه من الوجوه اآلتية:
لشىىىىىدة كو العنىىىىىىف كو هىىىىىدد باسىىىىىتعمالها بالنسىىىىىىبة ألي شىىىىىخا مىىىىىن كجىىىىىى  ارلامىىىىىه كو التىىىىىأثير عليىىىىىىه لالقتىىىىىراع كو االمتنىىىىىىاع ك( اسىىىىىتعم  ا

 عنه لصالح كي قائمة دون األخر  كو من اج  االشتراك كو االمتناع عن االشتراك  ي كي اجتماع كو مهرجان انتخابي.
  نتخابات وهو يعلم انه لير ميه  لذلك قانونًا.ب( حرأ شخصًا آخر كو ساعده كو ممنه من االقتراع  ي اال

  كعاج كو حاول اعاقة كو تعطي  كي ناخب بأية طريقة من ممارسة حقه المشروع  ي االنتخاب بحرية ماملة. ج(
د( حمىىىى  كي ناخىىىىب بأيىىىىة وسىىىىيلة علىىىىى ال صىىىىا  عىىىىن اسىىىىم القائمىىىىىة التىىىىي اقتىىىىرع لصىىىىالحها كو الكشىىىىف عىىىىن محتويىىىىات ورقىىىىة االقتىىىىىراع 

 ترع بموجبها.التي اق
 (64مادة )

 انقترا  اغير حق
يعىىد مرتكبىىًا لجىىىرم ويعاقىىب بعىىد ادانتىىىه بىىالحبس لمىىىدة ال تزيىىد علىىى سىىىنة كو بغرامىىة ال تزيىىىد عىىن كلىىف دينىىىار كردنىىي كو مىىىا 

 يعادلها من العملة المتداولة كو بملتا هاتين العقوبتين م  من:
  آخر سواء مان هذا الشخا حيًا كو ميتًا. ك( حص  كو حاول الحصول على وثيقة اقتراع باسم كي شخا

 ب( كبرز كو استعم  وثائق مزورة كو لير صحيحة للتعريف على شخصه.
  ج( انتح  اسم كي ناخب آخر.

  د( اقترع ككثر من مرة  ي كي محطة اقتراع.
 هى( اقترع وهو يعلم بأنه ال يملك حق االقتراع.

 (65مادة )
 المواد اننتخا ية

جىىىرم ويعاقىىب بعىىد ادانتىىىه بىىالحبس لمىىىدة ال تزيىىد علىىى سىىىنة كو بغرامىىة ال تزيىىىد عىىن كلىىف دينىىىار كردنىىي كو مىىىا يعىىد مرتكبىىًا ل
 يعادلها من العملة المتداولة كو بملتا هاتين العقوبتين م  من:

دون ك( نقى  كو كخفىى كو سىاعد علىىى نقى  كو اتىالف كو اخفىاء كي مىىن المىواد االنتخابيىة خال ىا لمىىا جىاء  ىي هىذا القىىانون و 
 كن يمون مملفًا بذلك من كي جهة مختصة.

ب( طبىىع كو صىىنع كو جهىىز كيىىىة مىىواد انتخابيىىة ذات صىىفة رسىىىمية منصىىوا عليهىىا  ىىي هىىىذا القىىانون دون اذن مىىن جهىىىة 
 مختصة.
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 (66مادة )
 أوراق انقترا  أو المحاضر اننتخا ية.

بغرامىىة ال تزيىىىد عىىن كلىىف دينىىىار كردنىىي كو مىىىا  يعىىد مرتكبىىًا لجىىىرم ويعاقىىب بعىىد ادانتىىىه بىىالحبس لمىىىدة ال تزيىىد علىىى سىىىنة كو
 يعادلها من العملة المتداولة كو بملتا هاتين العقوبتين م  من:

 ك( زور كو كورد بيانات ماذبة  ي المحا ر االنتخابية وقوائم المقترعين.
 وهميين.ب( كدخ  كو سمح ب دخال كوراج اقتراع  ي كي صندوج ألشخاا لم يقترعوا على الطالج كو ألشخاا 
  ج( كورد كي بيانات ماذبة وهو عالم بذلك  ي طلب الترشيح كو اعالنه كو تاريخ تقديمه كو تاريخ تسجيله.

 د(كخفى كو كتلف كو شوه كي طلب ترشيح كو الئحة اعتراأ مقدمة من كي قائمة طبقًا لهذا القانون.
 
 (67مادة )

 جرائم أخرى 
س لمىىدة ال تزيىىىد علىىى سىىنة كو بغرامىىة ال تزيىىد علىىى كلىىف دينىىار كردنىىي كو مىىىا يعىىد مرتكبىىًا لجىىرم ويعاقىىب بعىىد ادانتىىه بىىالحب

 يعادلها من العملة المتداولة كو بملتا هاتين العقوبتين م  من:
  ك( ك شى كي سر من كسرار العملية االنتخابية.

قىىوائم بقصىىد التىىأثير  ىىي ب( نشىر كو كذاع قبيىى  االنتخابىىات كو كثناءهىىا كيىىة بيانىات ماذبىىة عىىن سىىلوك كحىىد المرشىحين كو ال
  نتيجة االنتخابات.

ج(  عىى  كو تىىرك كو امتنىىىع كو قصىىر كو كهمىىى  القيىىام بىىىأي واجىىب يقت ىىىيه هىىذا القىىىانون مىىا لىىىم تفىىرأ لىىىه عقوبىىة خاصىىىة.
  

 (68مادة )
يجىوز للمحممىىة حرمىان مىى  مىن كديىىن بجىرم مىىن جىرائم االنتخابىىات بمقت ىى كحمىىام هىذا القىىانون مىن حىىق االنتخىاب لمىىدة 

ذا مىىان ع ىىىوًا  ىىي مجلىىس منتخىىىب تسىىقت ع ىىويته  ىىىي االنتخىىاب الىىذي وقىىىع الجىىرم كثنىىىاءه.ال تقىى   عىىن كربىىىع سىىنوات وا 
  

 
 الفصل السااع عشر
 أحةام ختامية

 (69مادة )
  يتم اختيار كع اء مجلس األمانة و قًا لقانون كمانة العاصمة.
 (70مادة )
 مام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.ت ع لجنة االنتخابات المرمزية األنظمة الالزمة لتنفيذ كح
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 (71مادة )
يتم تقسيم  ئات المجالس باالستناد الى معيار مو وعي عام ومجرد يستند الى مساحة وعدد سمان الهيئة  -1

 المحلية.
يتم تحديد عدد كع اء مجالس الهيئات المحلية بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء، بحيث يتم تقسيم  -2
 ع وًا. 15، و13، و11، و9مجالس الى كربع  ئات يمون عدد كع اءها ال

 (72مادة )
تمارس اللجنة العليا لالنتخابات المحلية جميع المهام المسندة للجنة المرمزية لالنتخابات الواردة  ي هذا القانون  -1

 ة مهامها.، وبعد ذلك تباشر لجنة االنتخابات المرمزي2005بما ال يتجاوز نهاية مانون كول 
 (73مادة )

 2004( لسىىنة 5بشىأن انتخىاب مجىىالس الهيئىات المحليىة الفلسىىطينية، والقىانون رقىم ) 1996( لسىىنة 5يلغىى القىانون رقىم )
  بتعدي  بعأ كحمام القانون المذمور، مما ويلغى م  ما يتعارأ وكحمام هذا القانون.

 (74مادة )
ذ كحمام هذا القانون، ويعم  به من تاريخ نشره  ي الجريدة تنفي -م   يما يخصه –على جميع الجهات المختصة 

 الرسمية.
 ميالدية. 15/8/2005صدر  ي مدينة لزة بتاريخ: 

 هجرية. 1426/ رجب/10الموا ق:                
 محمود عااس

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  

 


