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 لقانون لقانون معدل 
  العامة االنتخابات نأبش م2005( لسنة 9رقم )

 
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 م،2005 وتعديالته لسنة 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة

 م وقانون رقم1995لسنة (16، والقوانين المعدلة له رقم )م1995( لسنة13) نتخابات رقمال وعلى قانون ا
 م،2004( لسنة4)

 نتخابات،ال م بشأن ا2005( لسنة9) وعلى القانون رقم
 م2008على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ:  /   /  وبناء  

 وبسم هللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطينيي.
 

 انتخاب الرئيس
 (1) مادة

 لتصبح على النحو التالي: تبشأن االنتخابا 2005( لسنة 9( من قانون رقم )7تعدل المادة )
يصددددر الدددرليم خدددتل مددددة ال تقدددق عدددن ثتثدددة  شدددور قهدددق تدددارمج انتوددداء مددددة وال تددد   و واليدددة الم لدددم  .1

مرسومًا  دعو في  إل راء انتخابات تشرمعية  و رلاسدية فدي فلسد، ني ويحددد فيد  موعدد االقتدرا  ومنشدر 
 .حليةعلن عن  في الصحف ال ومية المهذا المرسوم في ال رمدة الرسمية وي

إذا لددم يصدددر الددرليم مرسددوم الدددعوة إل ددراء االنتخابددات التشددرمعية  و الرلاسددية المنصددو  عليدد  فددي  .2
( 1ثتثة  شور المنصو  عل وا في الفقرة )لرة  عته. تعتهر الدعوة مصدرة حكمًا من ال وم األول لقالف

 من هذه المادة.

 
 (2)  مادة

 م بشأن االنتخابات لتصبح على النحو التالي:2005( لسنة 9( من قانون رقم )2تعدل المادة )
العدددام المباشدددر الحدددر والسدددرالي ويفدددو  بمنصدددب الدددرليم   . ت دددرال االنتخابدددات لمنصدددب الدددرليم بددداالقترا 1

ذا لددددم يحصددددق  ال مددددن المرشددددح الددددذال يحددددو  علددددى األولهيددددة الم،لقددددة ألصددددوات المقتددددر  ع ن الصددددحيحةي وال
المرشدح ن علددى األولهيدة الم،لقددة  نتقددق المرشدحان الحددال ان علدى  علددى األصددوات إلدى دورة انتخاهيددة ثانيددة 

 وما من تارمج إعتن النتدال  النواليدةي ويفدو  بمنصدب الدرليم المرشدح الدذال يحصدق علدي  15ت رال بعد 
 اعلي األصوات في هذه الدورة.

 ة الرليم  ربع سنوات من تارمج انتخاب ي وال   و  انتخاب  ألكثر من دورت ن متتال ت ن.مدة والي. 2
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 أعضاء المجلس انتخاب

 (3) مادة
  نتخب  عضاء الم لم في انتخابات عامة حرة ومباشرة ب،رمق االقترا  السرال. .1
 .( عضواً 132الم لم من )  تألف .2

انتخابددات تشددرمعية وت ددرال االنتخابددات مددرة كددق  تكددون مدددة واليددة الم لددم  ربددع سددنوات مددن تددارمج  خددر .3
  ربع سنوات بصورة دورمة.
                             

 (4مادة )
م 2005 ( لسدنة9) ( مدن قدانون رقدم97) ( من المادة2( من الفقرة ))لمدة  قصاها تسع ن  وماً  تلغى العبارة - 

 بشأن اإلنتخابات العامة.
 .العامةم بشأن االنتخابات 2005( لسنة 9( من القانون رقم )97) لمادةمن ا كاملة (4تلغى الفقرة ) -ب

 
 (5مادة )

 .العامة ن االنتخاباتم بشأ2005( لسنة 9) ( من القانون رقم111) تلغي المادة
 

 (6) مادة
 . لغى كق ما  تعارض مع  حكام هذا القانون 

 
 (7) مادة

م هذا القانون ويعمق ب  بعد ثتث ن  ومدًا مدن تدارمج على  ميع ال وات المختصةي كق فيما  خص ي تنف ذ  حكا
 نشره في ال رمدة الرسمية.

 
 ميالدية 2008صدر في مدينة       بتاريخ  /  / 

 هجرية 1429الموافق  /   /                       
 

 محمود عباس                                   
 ة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةرئيس اللجن                               

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                                
 


