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مشروع قانون االنتخابات العامة

تقدمي

يسعدنا في املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء «مساواة» أن نتقدم 
والقوى  البرملانية  الكتل  وممثلي  والتشريعي  السياسي  القرار  أصحاب  إلى 
والهيئة  فلسطني  محامي  ونقابة  املدني  اجملتمع  ومؤسسات  السياسية 
القانونيني مبشروع قانون  املستقلة حلقوق اإلنسان «ديوان املظالم» ولكافة 
االنتخابات العامة هذا، وذلك تلبية حلاجة املنظومة التشريعية الفلسطينية 
إلى قانون عصري ينظم االنتخابات العامة تنظيما صحيحا عصريا معافى 
وممثلي  الفلسطيني  الشارع  ثقة  على  احلائز  التشريع  مقومات  فيه  تتوافر 
قواه السياسية واجملتمعية مبا يسهم في تطوير العملية السياسية على 

قاعدة التعددية السياسة والدميقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ويأتي هذا املشروع نتيجة إلجماع شعبي وسياسي بضرورة اعتماد نظام 
على  جوهرية  تعديالت  وإحداث  الكامل»  النسبي  «التمثيل  جديد  انتخابي 
من  بدءاً  العامة  لالنتخابات  الناظمة  القانونية  والنصوص  األحكام  كافة 
القوائم  حلقوق  الضامن  السياسي  والتمثيل  واالقتراع  والترشح  التسجيل 
الفلسطينية على وجه  واملرأة  الفلسطينيني عموما  واملواطنني  االنتخابية 
وحيدتها  املركزية  االنتخابات  جلنة  استقاللية  بحماية  والكفيل  اخلصوص 

ونزاهتها.
إننا نأمل أن ينال هذا املشروع املناصرة والتأييد والتبني واالقرار واإلصدار 

والوضع موضع التطبيق العملي حسب األصول.

مســـــاواة
حتريرا في ٢٠٠٨/٨/١ 



٤

تعريف مبشروع قانون االنتخابات العامة

استنادا إلى جتربة االنتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لألعوام ١٩٩٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ 
وقانون االنتخابات العامة رقم (١٣) لسنة ١٩٩٥ وقانون االنتخابات العامة رقم (٩) لسنة 
٢٠٠٥ وتعديالته والقانون رقم(١) لسنة ٢٠٠٦ بشأن موعد اقتراع افراد الشرطة وقوى 
االمن والقرار بقانون بشأن االنتخابات العامة رقم (١) لسنة ٢٠٠٧. واستنادا إلى مطالب 
ورؤى األحزاب السياسية ومؤسسات اجملتمع املدني واملؤسسات النسوية، وجتربة جلنة 
الوقوف عليها عن طريق  والتي مت  والدولية،  الرقابة احمللية  املركزية وهيئات  االنتخابات 
عقد اللقاءات والندوات املتخصصة وورش العمل واالستعانة برأي خبراء قانونيني دوليني 
والقضاة «مساواة»  احملاماة  الفلسطيني الستقالل  املركز  وعرب وفلسطينيني. توصل 
وإصداره  بإقراره  واملطالبة  العامة  لالنتخابات  جديد  قانون  مشروع  اقتراح  ضرورة  إلى 
تنظيما  ويضمن  القانونية  الثغرات  كافة  يتجاوز  العامة  لالنتخابات  ناظم  كقانون 
املشاركة في  ويضمن  اجملتمعي  التوافق  يعكس  االنتخابية  للعملية  تشريعيا شفافا 
السلمي  والتداول  السياسية  التعددية  مبدأ  قاعدة صيانة  السياسية على  العملية 
الدميقراطي للسلطة بحيث مت إدخال تعديالت جدية وجوهرية على القرار بقانون رقم 
(١) لسنة ٢٠٠٧ بشأن االنتخابات العامة. ونظرا لتعدد وتنوع التعديالت املدخلة تعديال 
«مساواة»  ارتأت  جديدة  لنصوص  واستحداثا  اآلخر  لبعضها  وحذفا  النصوص  لبعض 
مت  التي  التعديالت  االعتبار  بعني  يأخذ  العامة  لالنتخابات  جديد  قانون  مشروع  اقتراح 
القرار  في  الواردة  النصوص  على  واإلضافة  واحلذف  التعديل  الثالث  بأوجهها  إدخالها 

بقانون بشأن االنتخابات العامة رقم ١ لسنة ٢٠٠٧ والتي جاءت على النحو التالي:

وذلك كمحكمة   (١) املادة  في  الوارد  احملكمة  لتعريف  الصلح  إضافة محكمة   -١
مختصة للنظر في اجلرائم االنتخابية الواردة في الباب الثاني عشر من هذا املشروع 
وبكون  االنتخابية،  اجلرائم  في  للنظر  اخملتصة  احملكمة  يحدد  نصاً  يرد  لم  حيث 
محكمة قضايا االنتخابات محمكة ذات طابع اداري . ومت تعديل الفقرة الثانية من 

املادة (٢٤) مبا ينسجم مع هذه االضافة.
٢- مت تعديل املادة (٢) وذلك بزيادة مدة الدعوة إلى االنتخابات من ثالثة أشهر إلى مدة 
ال تقل عن أربعة وال تزيد عن ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة والية الرئيس ووالية 
اجمللس التشريعي، ألن االنتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة ومترابطة ومدتها 
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أربع سنوات.
الثانية بعد ٢١  املادة (٣) بحيث جتري الدورة االنتخابية  ٣- مت تعديل الفقرة (١) من 
الثانية في مرسوم الدعوة  تاريخ االقتراع وحتديد موعد الدورة االنتخابية  يوما من 

لالنتخابات.
٤- مت تعديل الفقرة اخلامسة من املادة (٤) املتعلقة بعدد املقاعد اخملصصة للمواطنني 
املسيحيني بحيث ال تقل عن تسعة مقاعد وال تزيد عن اثني عشر مقعدا علماً بأن 
عدد املقاعد التي كانت مخصصة لهم في انتخابات عام ١٩٩٦ هو ستة مقاعد 
فقط من أصل ٨٨ مقعدا.  كما كان العدد اخملصص لهم في انتخابات ٢٠٠٦ ستة 
مقاعد فقط من اصل ٦٦ مقعداً خصصت للدوائر من اجمالي عدد مقاعد اجمللس 

البالغ ١٣٢ مقعداً .
الثالثة من املادة (٥)، لغايات زيادة نسبة متثيل املرأة في اجمللس  ٥- مت حذف الفقرة 

التشريعي.
يتم  أن  على  تنص  والتي  اليها   (١) فقرة  إضافة  مت  بحيث   (٦) املادة  تعديل  مت  أ-   -٦
تسجيل واعتماد القوائم املشاركة في االنتخابات قبل مدة خمسة وسبعني يوما 
من يوم االقتراع، وذلك لفصل عملية تسجيل القوائم واعتمادها عن عملية تقدمي 
قائمة املرشحني، وذلك لغايات تنظيم تسجيل واعتماد القوائم االنتخابية استنادا 
العتماد النظام االنتخابي القائم على نظام التمثيل النسبي الكامل وانسجاما مع 

التجارب الدولية اخملتلفة بهذا الشأن.
ب- مت تعديل الفقرة ٤ من املادة ذاتها بحيث مت رفع نسبة احلسم إلى ٢٪ بدال من 
١,٥٪ وذلك بهدف ضمان متثيل النساء في كافة القوائم باجمللس التشريعي وتعزيز 

االئتالفات بني القوائم واالحزاب.
٧- مت تعديل الفقرة الثانية من املادة (٨) بحيث تكون االستقالة وجوبية فيما يتعلق 
برؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية ورؤساء املنظمات األهلية. وكذلك عدلت 
إلى  العودة  فيها  املذكورين  لألشخاص  يتاح  لكي  املادة  ذات  من  اخلامسة  الفقرة 

وظائفهم بعد مرور عام من تاريخ االنتخابات.
٨-أ- مت تعديل الفقرة الثانية من املادة (٩) حيث مت زيادة عدد أعضاء جلنة االنتخابات 
إعادة  في  السلطة  رئيس  صالحية  إلغاء  ومت   (٩) من  بدال  عضوا   (١١) إلى  املركزية 
تشكيلها قبل انتهاء واليتها خاصة وأن املادة (١١) تعطي للرئيس صالحية تعيني 
عضو أو أكثر في حال الشغور في عضوية اللجنة. كما مت تعديل الفقرة الثالثة من 



٦

ذات املادة ومبوجب التعديل ال يجوز لرئيس اللجنة وأمينها العام ممارسة أية مهام أو 
وظائف أخرى حفاظا على حيدة اللجنة واستقاللها.

ب- مت إضافة الفقرتني (٤) و(٥) إلى املادة (٩) مبوجبهما تقوم جلنة االنتخابات املركزية 
بإعداد نظاما خاصا مبكافآت أعضائها ومتنح صالحية تعيني مديرا عاما لها بقرار 

يصدر بأغلبية ثلثي أعضائها.
عضو  أو  موظف  اختيار  يتاح  بحيث   (١٠) املادة  من  السابعة  الفقرة  تعديل  مت   -٩
إدارة في أي جمعية خيرية أو أهلية لعضوية جلنية االنتخابات املركزية شريطة أن 
يستقيل من منصبه بعد اختياره كما مت حذف البند (١٨) من املادة (١٣) انسجاما 

مع احكام القانون االساسي املعدل.
١٠- مت تعديل الفقرة الثانية من املادة (٣٨) بحيث يعطى احلق ملن يحصل على تأييد 
أن  اجمللس،  أعضاء  من  خمسة  قبل  من  أو  اجمللس  في  ممثلة  قائمة  قبل  من  خطي 

يتقدم بالترشح ملنصب الرئيس.
١١- أ- مت تعديل الفقرة الثالثة من املادة (٣٩) بحيث مت رفع مبلغ تأمني الترشح إلى 

خمسة آالف دوالر أمريكي.
 ب- مت اضافة فقرة (د) إلى ذات املادة نصت على إعادة مبلغ التأمني للمرشح ملنصب 
مبدأ  عمال  الصحيحة  األصوات  من  فأكثر   ٪٨ نسبة  على  يحصل  الذي  الرئيس 

الترشح اجلدي.
 جـ- مت تعديل الفقرة اخلامسة من ذات املادة وذلك باستبدال عبارة (حسن السلوك) 

بعبارة (عدم محكومية).
د- مت إضافة الفقرة (٩) إلى املادة ذاتها، بحيث تقوم اللجنة بنشر كشفاً أولياً بأسماء 
الترشح.  باب  إقفال  تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة  خالل  الرئيس  ملنصب  املرشحني 

بهدف التعامل مع كافة طلبات الترشح ملنصب الرئيس على قدم املساواة.
األسماء  قائمة  نشر  يتم  بحيث   (٤٢) املادة  من  األولى  الفقرة  تعديل  مت  أ-   -١٢
النهائية للمرشحني ملنصب الرئيس في اليوم األول لبدء الفترة القانونية للدعاية 

االنتخابية.
     ب- مت تعديل الفقرة الثالثة من ذات املادة بحيث يتم انسحاب املرشح ملنصب 
الرئيس قبل خمسة أيام من يوم بدء الفترة القانونية للدعاية االنتخابية ويرد له 

ثلثي مبلغ التأمني (تأمني الترشح وتأمني الدعاية).
تقدمي  في  املرشح  أحقية  تكون  بحيث   (٤٣) املادة  من  األولى  الفقرة  تعديل  مت   -١٣
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قائمة بأسماء ممثليه لدى اللجنة قبل (٢١) يوما من موعد يوم  االقتراع وأن تصدر 
اللجنة شهادة باسم كل ممثل وتسلمها له قبل سبعة أيام من موعد االقتراع وكذا 

بخصوص وكالء املرشحني املنصوص عليهم في املادة ٤٤.
١٤- مت تعديل الفقرة الثانية من املادة (٤٥) بحيث خفض احلد االدنى لعمر املرشح 

لعضوية اجمللس من ٢٨ إلى ٢٥ عاما بهدف زيادة مشاركة الشباب.
بني  اجلمع  على  احلظر  أصبح  بحيث   (٤٦) املادة  من  الثانية  الفقرة  تعديل  مت   -١٥

الترشح ملنصب الرئيس والترشح لعضوية اجمللس التشريعي في آن واحد.
١٦- مت تعديل الفقرة الثانية من املادة (٤٨) وذلك بتخفيض عدد مرشحي القائمة 

في الكشف املغلق إلى سبعة مرشحني بدال من ستة عشر مرشحاً. 
١٧- مت إضافة الفقرة (١) الى املادة (٤٩) بحيث يعاد التأمني (الترشح والدعاية) في 
تفي   (٥٢) املادة  أن  اعتبار  (٤٩)على  املادة  من   (١) الفقرة  وألغيت  القائمة.  فوز  حال 

بغرضها. 
١٨- مت تعديل الفقرة ٢/أ من املادة (٥٠) بحيث يستثنى من كشوفات التواقيع القوائم 

املعتمدة سابقا لدى اللجنة.
١٩- مت تعديل الفقرة األولى من املادة (٥٢) بحيث يحق للقائمة طلب سحب ترشحها 
حتى موعد أقصاه خمسة أيام قبل بدء الفترة القانونية للدعاية االنتخابية ويرد 
إليها ثلثي مبلغا تأمني الترشح والدعاية االنتخابية. كما مت تعديل الفقرة (٢) من 
ذات املادة بحيث مت السماح ملرشحي القائمة باالنسحاب قبل ثالثة أيام من نهاية 
الفترة القانونية لتقدمي طلبات الترشح (بدال من يومني). وُحظر على املنسحب من 

القائمة االنضمام لقائمة أخرى.
٢٠- أ- مت تعديل الفقرتني األولى والثانية من املادة (٥٤) بدمجهما بحيث يكون رفض 
تقدمي  تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة  خالل  القائمة  ترشح  لطلب  اللجنة  قبول  أو 
الطلب  يعتبر  املذكورة  املدة  خالل  اللجنة  من  قرار  صدور  عدم  حال  وفي  الطلب. 

موافقا عليه حكما.
 ب- أضيفت فقرة (٢) إلى ذات املادة والتي تنص على أن تقوم اللجنة بنشر كشفا 
باب  اقفال  تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة  خالل  ومرشحيها  القوائم  بأسماء  أوليا 

الترشح.
٢١- مت تعديل املادة (٥٨) بحيث يتم نشر القائمة النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها 

في اليوم األول لبدء الفترة القانونية للدعاية االنتخابية.



٨

٢٢- مت تعديل الفقرة األولى من املادة (٦٠) بتحديد مدة تقدمي أسماء الوكالء للجنة 
قبل (٢١) يوما على األقل من موعد االقتراع.

السيارات  استعمال  يحظر  بحيث   (٦٦) املادة  من  اخلامسة  الفقرة  تعديل  مت   -٢٣
واللوازم احلكومية التابعة للمؤسسات العامة والهيئات ذات النفع العام في أعمال 

الدعاية االنتخابية.
٢٤- مت تعديل الفقرة (٢) من املادة (٦٧) بحيث ال يزيد مبلغ تأمني الدعاية االنتخابية 

عن خمسة عشر ألف دوالر أمريكي وال يقل عن عشرة االف دوالر.
املالي الذي تلزم كل  البيان  املادة (٦٨) بحيث يكون  أ- مت تعديل الفقرة (٢) من   -٢٥
قائمة انتخابية أو مرشح للرئاسة بتقدميه معززا من مدقق حسابات قانوني ومبينا 
الرئاسة واملبالغ التي  فيه مصادر التمويل التي حصلت عليها القائمة أو مرشح 

أنفقتها و/أو أنفقها أثناء احلملة االنتخابية. 
ب- مت حذف الفقرة الثالثة من املادة ذاتها ألن الفقرة الثانية منها توجب على كل 

قائمة تعزيز تقريرها املالي من مدقق حسابات قانوني.
للصرف  األعلى  احلد  يصبح  بحيث   (٦٩) املادة  من  األولى  الفقرة  تعديل  مت  أ-   -٢٦
«في  عبارة  إضافة  ومت  أمريكي،  دوالر  ونصف  مليون  مبلغ  االنتخابية  احلمالت  على 
حال خوض املرشح للرئاسة جلولة ثانية يحق له الصرف مبا ال يتجاوز نصف املبلغ 

املذكور».
ب- مت إضافة فقرة (٢) لذات املادة والتي تنص على أن تعد جلنة االنتخابات نظاما خاصا 

لتنظيم ومتابعة أوجه مصادر التمويل وآليات الصرف على احلمالت االنتخابية.
٢٧- مت إضافة فقرة رابعة للمادة (٨٦) بحيث ال يجوز للشخص املستعان به القيام 
مبهمته ألكثر من مرة واحدة وذلك حفاظا على إرادة الناخبني من العبث (التصويت 

عن االميني و/ او غير القادرين).
٢٨- مت تعديل الفقرة األولى من املادة (١٠٠) بحيث جتري الدورة االنتخابية الثانية بعد 

(٢١) يوما من يوم االقتراع.
٢٩- مت إضافة الفقرتني (٤ و ٥) إلى املادة (١٠٥) واملتعلقتني بشغور منصب الرئيس 
الفترة  كانت  «إذا  أنه  على  الرابعة  الفقرة  نصت  بحيث  رئاسية  انتخابات  وإجراء 
الرئاسة  فترة  تعتبر  عام،  من  أكثر  الوطنية  السلطة  رئاسة  فترة  من  املتبقية 
للرئيس اجلديد هي ما تبقى من مدة الوالية احملددة قانونا». ونصت الفقرة اخلامسة 
منها على أنه «إذا كانت الفترة املتبقية من فترة رئاسة السلطة الوطنية أقل من 
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عام تعتبر فترة الرئاسة للرئيس اجلديد الفترة املتبقية من الوالية السابقة وفترة 
في  التشريعي  للمجلس  انتخابات  جتري  أن  على  أربع سنوات  ملدة  رئاسية جديدة 
موعدها لتواكب فترة الرئاسة اجلديدة وتكون لنفس الفترة». كما مت تعديل الفقرة 
١/ج من املادة ذاتها بحيث أصبحت تنص على «إذا قررت احملكمة الدستورية العليا 
فقد األهلية القانونية أو عجز الرئيس صحيا عن مباشرة مهامه وصالحياته بناًء 

على طلب اجمللس بغالبية ثلثي أعضائه».
اجمللس  استقالة عضو  قبول  باشتراط   (١٠٧) املادة  (١/ج) من  الفقرة  تعديل  مت   -٣٠
املقدم الى رئيس اجمللس مبوافقة االغلبية املطلقة للمجلس. وتعديل الفقرة الثانية 
من ذات املادة بحيث تصبح «إذا شغر مقعد عضو اجمللس قبل اكثر من ستة أشهر 
مرشحي  من  التالي  املرشح  الشاغر  املقعد  يشغل  اجمللس،  والية  مدة  انتهاء  من 

قائمته.
٣١- مت تعديل املادة (١١٩) اخلاصة باإللغاءات، كما مت إلغاء املادة (١٢٠) وتعديل املادة 
(١٢١) باستبدال رقمها ال (١٢١) واستبدال كلمة قرار بقانون بكلمة قانون الوارده 

فيها.
٣٢- مت تصحيح بعض الكلمات الواردة في عدد من املواد لغويا مثل الفقرة ١/أ من 

املادة (٢٩) والفقرة ١ من املادة (٤٧) والفقرة ٢ من املادة (٥٤).



١٠١

قانون االنتخابات العامة رقم (    ) لسنة ٢٠٠٨

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع على أحكام القانون األساسي املعدل لعام ٢٠٠٣ وتعديالته 
والقرار بقانون بشأن االنتخابات العامة رقم (١) لسنة ٢٠٠٧ 

وبعد إقرار اجمللس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ:     
أصدرنا القانون التالي:

\

الباب األول
تعاريف

مادة (١)
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون املعاني اخملصصة لها أدناه 

ما لم تدل القرينة على خالف ذلك.

 السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. 
القانون األساسي: القانون األساسي املعدل لسنة ٢٠٠٣م وتعديالته.

 الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
 اجمللس: اجمللس التشريعي الفلسطيني.

رئيس اجمللس: رئيس اجمللس التشريعي الفلسطيني.
اللجنة: جلنة االنتخابات املركزية. 

املقترعني  أصوات  من   ( واحد  صوت   +  ٪٥٠  ) أكثرية  هي  املطلقة:  األغلبية 
الصحيحة. 

الناخب: كل من له احلق في انتخاب الرئيس و/ أو أعضاء اجمللس وفقا ألحكام هذا 
القانون. 

املقترع: كل ناخب مارس حقه في االنتخاب. 
املرشح: كل من مت قبول ترشحه النتخابات منصب الرئيس أو عضوية اجمللس ضمن 

إحدى القوائم. 
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أو مجموعة من  أحزاب  ائتالف  أو  املشكلة من حزب  االنتخابية  القائمة  القائمة: 
الناخبني لغرض املشاركة في انتخابات الرئيس و/ أو عضوية اجمللس. 

سجل الناخبني االبتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبني التي يتم 
إعدادها ونشرها لالعتراض. 

الذين  الناخبني  وبيانات  أسماء  يحوي  الذي  السجل  النهائي:  الناخبني  سجل 
ميلكون حق االنتخاب والذي يتم إعداده بعد انتهاء فترة االعتراض والفصل فيه. 

قائمة املرشحني النهائية: القائمة التي حتوي أسماء املرشحني ملنصب الرئيس أو عضوية 
اجمللس ضمن القوائم االنتخابية والتي مت اعتمادها بعد انتهاء الطعون االنتخابية. 

املنطقة االنتخابية: كل منطقة جغرافية محددة يخصص لها عددا ًمن مراكز 
االقتراع وفقاً لعدد الناخبني. 

مركز االقتراع: املكان الذي تعينه اللجنة إلجراء عملية االقتراع فيه. 
املقيم: الفلسطيني الذي مضت سنة على األقل على إقامته في فلسطني. 

احملكمة: محكمة قضايا االنتخابات املشكلة مبوجب أحكام هذا القانون للنظر في 
الطعون االنتخابية ومحكمة الصلح اخملتصة بالنظر في اجلرائم االنتخابية الواردة 

في الباب الثاني عشر من هذا القانون. 

الباب الثاني
أحكام عامة

مادة (٢)
يصدر الرئيس خالل مدة ال تقل عن أربعة أشهر وال تزيد عن ستة أشهر قبل تاريخ 
و  تشريعية  انتخابات  فيه إلجراء  يدعو   ً اجمللس مرسوما  ووالية  واليته  انتهاء مدة 
رئاسية في فلسطني، ويحدد فيه موعد االقتراع، وينشر هذا املرسوم في اجلريدة 

الرسمية ويعلن عنه في الصحف اليومية احمللية. 

مادة (٣)
ويفوز  والسري،  احلر  املباشر  العام  باالقتراع  الرئيس  االنتخابات ملنصب  ١- جتري 
املقترعني  ألصوات  املطلقة  األغلبية  على  يحوز  الذي  املرشح  الرئيس  مبنصب 
ينتقل  املطلقة  األغلبية  على  املرشحني  من  أي  يحصل  لم  وإذا  الصحيحة، 



١٢١

 (٢١) بعد   ثانية جتري  انتخابية  دورة  إلى  األصوات  أعلى  على  احلائزان  املرشحان 
الذي يحصل على أعلى  الرئيس املرشح  تاريخ االقتراع، ويفوز مبنصب  يوما ًمن 

األصوات في هذه الدورة.
٢- مدة والية الرئيس أربع سنوات، وال يجوز انتخابه ألكثر من واليتني متتاليتني. 

مادة (٤)
االقتراع  بطريق  ومباشرة  حرة  عامة  انتخابات  في  اجمللس  أعضاء  انتخاب  يتم   -١
األراضي  باعتبار   » القوائم   » الكامل  النسبي  التمثيل  نظام  أساس  على  السري 

الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة. 
٢- تكون مدة والية اجمللس أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وجترى االنتخابات مرة كل 

أربع سنوات بصورة دورية. 
٣- عدد نواب اجمللس (١٣٢) مائة واثنان وثالثون نائبا ً.

٤- ُتشكل القائمة االنتخابية من حزب أو ائتالف أحزاب أو مجموعة من الناخبني 
هذا  ألحكام  وفقاً  الترشح  شروط  تستوفي  أن  على  االنتخابات  لغرض  تتشكل 

القانون. 
٥- يتم مبرسوم تخصيص عدد من املقاعد في اجمللس للمواطنني املسيحيني بحيث 

ال تقل عن ٩ وال تزيد عن ١٢ مقعدا.
٦- يكون أعضاء اجمللس التشريعي املنتخبون خالل مدة واليتهم أعضاء في اجمللس 
الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً ألحكام النظام األساسي 

ملنظمة التحرير الفلسطينية. 

مادة (٥)
يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم االنتخابية املرشحة لالنتخابات حداً أدنى 

لتمثيل املرأة ال يقل عن امرأة واحدة من بني كٍل من:
١- األسماء الثالثة األولى في القائمة. 

٢- األسماء األربعة التي تلي ذلك. 

مادة (٦)
يوم  من  يوما   ٧٥ قبل  االنتخابات  في  املشاركة  القوائم  واعتماد  تسجيل  يتم   -١

االقتراع.
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٢- تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى اللجنة قبل إغالق باب 
الترشح.

٣- تعتبر قائمة املرشحني مغلقة من حيث ترتيب األسماء، وتوزع املقاعد التي تفوز 
بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة األول فالذي 

يليه وهكذا. 
أو أكثر   (٪٢) انتخابية حازت على نسبة  ٤- يخصص عدد من املقاعد لكل قائمة 
من األصوات الصحيحة للمقترعني في االنتخابات يتناسب مع مجموع ما حصلت 

عليه من األصوات. 

مادة (٧)
الرئيس  انتخاب  لغرض  واحدة  انتخابية  دائرة  الفلسطينية  األراضي  تعتبر   -١
وانتخابات عضوية اجمللس، وتقسم لهذه الغاية إلى ست عشرة منطقة انتخابية 

على النحو التالي: 
أ- منطقة القدس
ب- منطقة أريحا 

ج- منطقة اخلليل 
د- منطقة بيت حلم 

هـ منطقة جنني 
و- منطقة خان يونس 

ز- منطقة دير البلح 
ح- منطقة رفح 

ط- منطقة سلفيت 
ي- منطقة شمال غزة 

ك- منطقة طوباس 
ل- منطقة طولكرم 
م- منطقة قلقيلية 

ن- منطقة رام اهللا والبيرة 
س- منطقة مدينة غزة 

ع- منطقة نابلس
٢- تضع اللجنة بالتشاور مع مجلس التنظيم األعلى نظاماً يصدر عن مجلس الوزراء ُيعني 



١٤١

حدود كل منطقة انتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها. 

مادة (٨)
١- ال يجوز للفئات التالي ذكرها ترشيح أنفسهم ملنصب الرئيس أو لعضوية اجمللس 
وسارية  مقبولة  استقاالتهم  وتعتبر  مناصبهم،  من  استقاالتهم  قدموا  إذا  إال 
املفعول اعتباراً من تاريخ اإلعالن عن قوائم الترشح النهائية، دون اإلجحاف بحق أي 
منهم في أن يتقدم بطلب توظيف لدى وجود أي شاغر في دوائر السلطة الوطنية 
أو الهيئات أو املؤسسات التي استقالوا منها، وان تخضع إعادة توظيفهم لشروط 
قانون  ألحكام  وفقاً  للوظيفة  املتقدمني  من  بغيرهم  أسوة  واالختيار  املسابقة 
التوظيف  أنظمة  أو  الفلسطينية  األمن  قوى  اخلدمة في  قانون  أو  املدنية  اخلدمة 

السارية في الهيئات واملؤسسات العامة:
أ) الوزراء. 

الذين  و/أو  واألمنيون  املدنيون  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  موظفو  ب) 
العامة  الصناديق  أو  السلطة،  أو مخصصاً شهرياً من خزينة  راتباً  يتقاضون 

التابعة لها، أو اخلاضعة إلشرافها.
ج) موظفو املؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات احمللية. 

د) مديرو وموظفو املنظمات األهلية.
األهلية  املنظمات  ولرؤساء  احمللية،  الهيئات  مجالس  وأعضاء  لرؤساء  يجوز  ال   -٢
إلى  العودة  إذا استقالوا من مناصبهم، وال يجوز ألي منهم  إال  أنفسهم  ترشيح 
منصبه إال إذا أعيد انتخابه بعد انتهاء الفترة التي كان قد استقال خاللها، وفقاً 

ألحكام قانون أو نظام االنتخاب اخلاص بهم.
بالترشح  ويتقدم  الرئيس  منصب  يشغل  من  أعاله   (١) الفقرة  من  يستثنى   -٣
ملنصب الرئيس لوالية جديدة، ويستثنى كذلك أعضاء اجمللس التشريعي عن الفترة 

السابقة لالنتخابات. 
قبول  كتب  اجمللس  لعضوية  املرشحون  أو  الرئيس،  ملنصب  املرشحون  ُيرفق   -٤
استقاالتهم مع طلبات الترشح إذا كانوا من الفئات املنصوص عليها في الفقرتني 

(١ ، ٢) أعاله. 
األمنية  األجهزة  وضباط  للقضاة  يجوز  ال  أعاله   (١) الفقرة  أحكام  مراعاة  مع   -٥
والعسكرية والشرطة واحملافظني ومن في حكمهم، الذين لم يفوزوا باالنتخابات العودة 

إلى وظائفهم إال بعد مرور عام من تاريخ االنتخابات.
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الباب الثالث
إدارة االنتخابات واإلشراف عليها

مادة (٩)
١- ُتشكل اللجنة مبرسوم، وتتولى إدارة االنتخابات واإلشراف عليها، وتكون مسئولة 
نزاهتها  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  جميع  واتخاذ  وتنظيمها  لها  التحضير  عن 

وحريتها وفقاً ألحكام هذا القانون. 
٢- تتألف اللجنة من ١١ عضو، يتم اختيارهم من بني القضاة واألكادمييني و ذوي 

اخلبرة من محامني أو غيرهم، وتكون والية أعضاء اللجنة أربع سنوات.
٣- يتم تعيني رئيس وأمني عام اللجنة وأعضائها من قبل الرئيس في ذات املرسوم 

وال يجوز لرئيس اللجنة واألمني العام ممارسة أية مهام أو وظائف أخرى.
٤- تصرف مكافآت ألعضاء اللجنة بناء على نظام يعد من قبلها.

٥- تعني اللجنة مديرا عاما بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائها على األقل.
٦- ُتعني اللجنة اجلهاز اإلداري والفني الالزم لتمكينها من تنفيذ الصالحيات واملهام 

املنوطة بها مبوجب أحكام هذا القانون، ويتألف هذا اجلهاز من:  
أ) مكتب االنتخابات املركزي. 

ب) مكاتب املناطق االنتخابية. 

مادة (١٠)
يشترط فيمن ُيختار رئيساً أو عضواً في اللجنة:

١- أن يكون فلسطينياً. 
٢- أال يقل عمره عن ٣٥ عاماً. 

٣- أن يكون حاصالً على الشهادة اجلامعية األولى أو ما يعادلها على األقل. 
٤- أن يكون من ذوي الكفاءة واخلبرة. 

٥- أن يكون مستقيم اخللق والسلوك وحسن السمعة. 
٦- أن ال يكون قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي في أي من جرائم االنتخابات 

أو في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو األمانة. 
٧- أن ال يجمع بني عضوية اللجنة و العضوية في إدارة أي جمعية خيرية أو 

هيئة أهلية أو وظيفة فيها. 



١٦١

في  يشترك  ال  وأن  محلية،  أو  عامة  انتخابات  أي  في  نفسه  ُيرشح  ال  أن   -٨
الدعاية االنتخابية للمرشحني مدة عضويته في اللجنة.

٩- أن ال ُيفشي أي من املعلومات أو األسرار التي تخص العملية االنتخابية. 

مادة (١١)
مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من املادة (٩) من هذا القانون إذا شغر مركز رئيس اللجنة 
أو أي عضو من أعضائها بسبب االستقالة أو الوفاة أو املرض أو ألي سبب آخر يعني 

الرئيس عضواً بدالً عنه خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ شغور املنصب. 

مادة (١٢)
١- تتمتع اللجنة بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري واملالي. 

٢- ُتخصص للجنة موازنة ترد كمركز مالي مستقل في املوازنة العامة. 
٣- بعد انتهاء االنتخابات تقوم اللجنة بنشر تقرير مالي وإداري عن نشاطاتها وذلك 
خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ إعالن النتائج النهائية لالنتخابات، وتقدم نسخة 

منه للرئيس واجمللس. 

مادة (١٣)
تكون مهام وصالحيات اللجنة على النحو اآلتي:

١- العمل على تطبيق أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه مبا يحقق 
الغايات املقصودة منه. 

٢- إعداد مشاريع األنظمة وفقاً ألحكام هذا القانون متهيداً إلصدارها.
٣- إصدار وثيقة شرف خاصة باملراقبني والوكالء حتدد املبادئ املسلكية واألصول 

الواجب إتباعها لدى تواجدهم في الطواقم ومراكز االقتراع. 
٤- وضع اللوائح الداخلية املنظمة لعملها. 

٥- تعيني املوظفني واملستشارين الالزمني للعمل في مكتبها املركزي ومكاتبها 
األخرى في مختلف املناطق االنتخابية. 

إجراءات  وتنظيم  لالنتخابات  للتحضير  الالزمة  اإلجراءات  جميع  اتخاذ   -٦
ووسائل اإلشراف عليها.

املناطق  ومكاتب  املركزي  االنتخابات  مكتب  وعمل  إدارة  على  اإلشراف   -٧
االنتخابية ومراقبة عملها وفقاً ألحكام هذا القانون. 

٨- تعيني طواقم مراكز التسجيل ومراكز االقتراع. 
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١٧

٩- املوافقة على مواقع مراكز التسجيل ومراكز االقتراع بتنسيب من مكاتب 
املناطق االنتخابية. 

١٠- تسجيل القوائم االنتخابية والرموز الدالة على كل منها، واعتماد الرموز 
الدالة على القوائم االنتخابية. 

وإعداد  اجمللس،  ولعضوية  الرئيس  ملنصب  الترشح  طلبات  على  املوافقة   -١١
صحيفة  في  ونشرها  ومرشحيها  االنتخابية  القوائم  بأسماء  نهائية  قائمة 

يومية محلية على األقل. 
١٢- تنظيم حمالت تثقيف مدني وإعالمي للناخبني. 

١٣- البت في االعتراضات الناشئة عن عمليات تسجيل الناخبني واملرشحني.
في  معهم  والتعاون  والدوليني  احملليني  للمراقبني  اعتماد  بطاقات  إصدار   -١٤

كافة مراحل العملية االنتخابية مبا في ذلك تسجيل الناخبني. 
١٥- املوافقة على اعتماد وكالء القوائم االنتخابية. 

١٦- إعادة االنتخاب في أي مركز من مراكز االقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات من 
شأنها أن تؤثر في نتيجة االنتخابات.

١٧- إعالن نتائج االنتخابات األولية والنهائية. 
١٨- ممارسة أي صالحية أخرى أنيطت بها مبوجب أحكام هذا القانون والقوانني األخرى. 

مادة (١٤)
١-يجوز الطعن أمام احملكمة في كل قرار تصدره اللجنة بشأن:

 أ ) قبول أو رفض طلبات الترشيح ملنصب الرئيس ولعضوية اجمللس. 
ب ) إعادة أو عدم إعادة االنتخاب في أي مركز من مراكز االقتراع. 

ج ) قبول أو رفض طلبات التسجيل املقدمة من أي قائمة انتخابية.
 د ) اعتماد الرمز الدال على القائمة االنتخابية.

٢- يقدم الطعن إلى قلم احملكمة خالل ثالثة أيام من تاريخ تبليغه، وعلى احملكمة أن 
تفصل في الطعن خالل خمسة أيام من تاريخ تقدميه.

 ٣- يُعفى الطعن الذي يقدم مبوجب هذه املادة من أية رسوم. 

مادة (١٥)
إدارتها  حتت  ويعمل  للجنة،  التنفيذية  األداة  املركزي  االنتخابات  مكتب  يُعتبر 

وإشرافها. 



١٨١

مادة (١٦)
إلدارة  االنتخابية  املناطق  من  منطقة  كل  في  مكتب  بتشكيل  اللجنة  تقوم   -١

العملية االنتخابية.
٢- ُتعني اللجنة لكل مكتب من املكاتب التابعة لها الطاقم اإلداري الالزم إلدارته 
وفقا ً للمعايير والشروط املهنية التي تراها مناسبة دون اإلخالل بأحكام الفقرة (٤) 

من املادة (١٨) من هذا القانون. 

مادة (١٧)
تتولى مكاتب املناطق االنتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات االنتخاب 

في املناطق االنتخابية التابعة لها، ويدخل ضمن صالحياتها ما يلي:
١- اإلشراف على إعداد سجل الناخبني االبتدائي ورفعه إلى اللجنة للمصادقة 

عليه وإعالنه وفقاً لألصول.
االقتراع  مراكز  طاقم  عن  الصادرة  االنتخابية  النتائج  محاضر  مراجعة   -٢

والتأكد من دقتها وموافقتها ألحكام هذا القانون ورفعها إلى اللجنة. 

مادة (١٨)
١- ُتعني طواقم مركز التسجيل واالقتراع بقرار من اللجنة بناًء على تنسيب من 

مكتب املنطقة االنتخابية. 
العملية  في  األساسية  الوحدة  واالقتراع  التسجيل  مراكز  طواقم  ُتعتبر   -٢

االنتخابية. 
٣- ُحتدد اللوائح أو األنظمة التي تصدرها اللجنة صالحيات طواقم مراكز التسجيل 

واالقتراع. 
٤- ُيشترط فيمن يعني في طواقم مراكز التسجيل واالقتراع ما يلي: 

أ- أن يكون حاصال ً على شهادة الثانوية العامة على األقل.
 ب- ان ال يقل عمره عن ثالثة وعشرين عاماً.

 ج- أن ال يكون محكوما ً في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو األمانة
 د- أن تتوفر فيه الشروط واملعايير املهنية التي تقررها اللجنة. 

مادة (١٩)
ما لم ينص القانون على خالف ذلك، لكل ناخب أن يعترض أمام اللجنة على أي قرار صادر 
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١٩

عنها خالل ثالثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، مبيناً أسباب اعتراضه، ومرفقاً باملستندات 
والبيانات األخرى املؤيدة له. على اللجنة أن تبت في االعتراض املقدم لها خالل ثالثة أيام 

من تاريخ تقدميه، ويكون قراراها في هذا الشأن قابالً للطعن أمام احملكمة. 

مادة (٢٠)
مبقتضى مرسوم رئاسي ُتشكل محكمة قضايا االنتخابات من رئيس وثمانية قضاة 

بناًءً على تنسيب من مجلس القضاء األعلى. 

مادة (٢١)
بهيئة  تنعقد  الهامة  القضايا  وفي  قضاتها،  من  ثالثة  بحضور  احملكمة  تنعقد 

مكونة من خمسة قضاة على األقل حسبما يقرر رئيس احملكمة ذلك. 
مادة (٢٢)

١- تكون القدس عاصمة دولة فلسطني هي املقر الدائم حملكمة قضايا االنتخابات، 
ولها أن تتخذ مقرين فرعيني لها في مدينتي رام اهللا وغزة.

٢- يجوز لرئيس احملكمة عند الضرورة أن يقرر عقد احملكمة في غير مقراتها املذكورة 
في الفقرة (١) أعاله. 

مادة (٢٣)
ال يجوز تأجيل احملاكمة إال إذا اقتضت ذلك ضرورة احملافظة على حق الدفاع، وال يجوز 

أن يكون التأجيل ألكثر من ٢٤ ساعة. 

مادة (٢٤)
١- تختص احملكمة بالنظر في الطعون املقدمة إللغاء أو تعديل القرارات الصادرة 

عن اللجنة، والطعون التي نص هذا القانون على جواز الطعن فيها أمامها. 
٢- ال يشمل اختصاص احملكمة اجلرائم االنتخابية الواردة في هذا القانون والتي يعود 

االختصاص بشأنها حملاكم الصلح اخملتصة. 

مادة (٢٥)
١- إذا لم يحدد القانون موعداً لتقدمي الطعن، يجب أن يقدم الطعن إلى قلم احملكمة 
خالل يومني تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار املطعون فيه، وال تنظر احملكمة 



٢٠٢

في أي طعن يقدم بعد ذلك املوعد.
٢ - ُتقدم الطعون االنتخابية إلى قلم احملكمة مباشرًة، وعليها أن تفصل فيها خالل 

مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقدميها. 
٣- فيما عدا النتائج النهائية،ال يقدم الطعن االنتخابي للمحكمة إال بعد استنفاد 

احلق في االعتراض لدى اللجنة والتبلغ بقرارها بشأنه. 
٤- يعفى الطعن االنتخابي الذي يقدم مبوجب هذا القانون من أية رسوم. 

مادة (٢٦)
١- ال تقبل الئحة الطعن أمام احملكمة ما لم تكن موقعة من محام مزاول.

٢- ميثل اللجنة أمام احملكمة محام مزاول تختاره اللجنة. 

الباب الرابع

حق االنتخاب

مادة (٢٧)
١- يعتبر الشخص مؤهالً ملمارسة حق االنتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية: 

أ ) أن يكون فلسطينياً. 
ب ) أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر على األقل يوم االقتراع. 

ج) أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبني النهائي. 
د ) أن ال يكون محروماً من ممارسة حق االنتخاب وفقاًً ألحكام املادة (٢٩) من هذا 

القانون. 
٢- ألغراض هذا القانون يعتبر الشخص فلسطينياً: 

أ ) إذا كان مولوداً في فلسطني وفق حدودها في عهد االنتداب البريطاني أو كان 
من حقه اكتساب اجلنسية الفلسطينية مبوجب القوانني التي كانت سائدة 
في العهد املذكور. ب ) إذا كان مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية مبا فيها 

القدس الشريف. 
ج ) إذا كان أحد أسالفه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أعاله بغض النظر عن 

مكان والدته. 
ُمعرف  هو  حسبما  لفلسطيني  زوجة  أو  لفلسطينية  زوجاً  كان  إذا  د ) 

أعاله. 
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٢١

مادة (٢٨)
الشريف  القدس  فيها  مبا  الغربية  الضفة  في  فلسطيني  لكل  حق  االنتخاب   -١
وقطاع غزة ممن توفرت فيه الشروط املنصوص عليها في هذا القانون ملمارسة هذا 
احلق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي واالنتماء السياسي واملكانة االجتماعية 

واالقتصادية والعلمية. 
٢- ميارس كل ناخب حقه في االنتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، وال يجوز 

التصويت بالوكالة. 
٣- ال يجوز للناخب أن يكون مسجال ً في أكثر من مركز واحد، وال يجوز له اإلدالء 

بصوته إال في املركز الذي سجل فيه. 

مادة (٢٩)
١-يُحرم من حق االنتخاب: 

أ ) من حرم من ذلك احلق مبوجب حكم قضائي نهائي، وذلك خالل فترة نفاذه . 
ب ) من كان فاقداً ألهليته القانونية مبوجب حكم قضائي نهائي. 

مبوجب  اعتباره  له  يرد  ولم  واألمانة  بالشرف  مخلة  بجناية  أدين  من  كل  ج ) 
أحكام القانون. 

د) من حصل على اجلنسية اإلسرائيلية. 
اجلهات  مع  وبالتنسيق  مناسبة،  تراها  التي  والتدابير  اإلجراءات  اللجنة  تتخذ   -٢

القضائية اخملتصة لتطبيق ما ورد في الفقرة (١) أعاله. 

مادة (٣٠)
١- التسجيل حق لكل فلسطيني تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب 

وفقاً ألحكام هذا القانون. 
٢- تقوم اللجنة بتسجيل الناخبني وفقاً ألحكام هذا القانون. 

٣- لكل شخص تتوفر فيه شروط االنتخاب احلق في أن يطلب تسجيل اسمه في 
سجل الناخبني االبتدائي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه. 

٤- ال يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير سجل الناخبني العائد للمنطقة االنتخابية 
التي يقيم فيها إال بقرار من اللجنة. 

الشروط  فيه  توفرت  إذا  إال  الناخبني  سجل  في  شخص  أي  تسجيل  يجوز  ال   -٥
مبوجب  وكيل  بوساطة  أو  شخصياً  التسجيل  ويتم  الناخب،  في  توفرها  الواجب 

وكالة رسمية أو بإنابة قريب حتى الدرجة الثانية. 
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يرد  ولم  الفلسطينية،  األراضي  في  األقل  على  سنة  أمضى  فلسطيني  لكل   -٦
اسمه في سجل الناخبني االبتدائي أن يطلب إضافة اسمه إلى السجل. 

مادة ( ٣١)
١- على اللجنة حتديث سجل الناخبني االبتدائي سنوياً و/أو قبل كل عملية انتخابية 
بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبني اجلدد وإعالن السجل لالعتراض عليه 

حسب أحكام هذا القانون. 
جهة  أي  أو  املركزي  اإلحصاء  جهاز  أو  املدنية  األحوال  بدوائر  االستعانة  للجنة   -٢
أخرى مختصة، وذلك لتدقيق سجل الناخبني االبتدائي وفقاً ألحكام هذا القانون، 

على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية لكل ناخب: 
أ ) االسم الرباعي. 

ب ) اجلنس. 
ج ) تاريخ ومكان الوالدة. 
د ) مكان اإلقامة الدائم. 

ـ ) رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر.  ه
تتيح  علنية  بصورة  االبتدائي  الناخبني  سجل  وحتديث  تنظيم  عمليات  جترى   -٣

للمراقبني احملليني والدوليني ورجال الصحافة واإلعالم اإلطالع عليها. 

مادة (٣٢)
١- لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبني االبتدائي، ولكل من حصل خطأ في 
البيانات اخلاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى طاقم مركز التسجيل إلدراج اسمه أو 
لتصحيح البيانات اخلاصة بقيده في السجل، ولكل شخص أيضاً أن يعترض على 

قيد غيره ممن ليس له حق االنتخاب.
نشر  تاريخ  من  أيام  اإلثبات خالل خمسة  بوثائق  مرفقاً  كتابة  االعتراض  يقدم   -٢

سجل الناخبني االبتدائي. 
الناخبني فال يجوز البت  إذا كان االعتراض يتعلق بقيد شخص آخر في سجل   -٣
في االعتراض قبل إبالغ هذا الشخص أو من يوكله بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه 

بشأنه. 
٤- على طاقم مركز التسجيل أن يبت في االعتراض خالل ثالثة أيام من تاريخ تقدميه، 
ويكون قراره قابالً لالعتراض عليه أمام مكتب املنطقة االنتخابية خالل ثالثة أيام 

من تاريخ تبليغه، والذي يتوجب عليه البت فيه خالل ثالثة أيام من تاريخ تقدميه. 
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٥- يكون قرار مكتب املنطقة االنتخابية قابالً لالعتراض أمام اللجنة.
املنطقة  مكتب  يقرره  ما  ضوء  في  االبتدائي  الناخبني  سجل  تصحيح  يتم   -٦
قرار مكتب  االعتراض على  إليه، وفي حالة  املقدمة  االعتراضات  االنتخابية بشأن 

املنطقة االنتخابية يتم التصحيح وفق ما تقرره اللجنة. 

مادة (٣٣)
١- لكل من له حق االنتخاب ولم يرد اسمه في سجل الناخبني االبتدائي أن يتقدم 
خالل فترة االعتراض القانونية إلى طاقم مركز التسجيل التابع له بطلب لتسجيل 
اسمه، على أن يتضمن طلبه باإلضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (٢) من املادة 

(٣٢) أعاله ما يلي: 
أ ) إقرار بأن املعلومات املقدمة حقيقية وصحيحة. 

ب ) تاريخ تقدمي الطلب. 
ج ) توقيع مقدم الطلب. 

لغرض  فلسطني  في  حالياً  املستعملة  الرسمية  الوثائق  من  أي  اعتماد  يجوز   -٢
إثبات مكان اإلقامة. 

٣- على طاقم مركز التسجيل واالقتراع، بعد حتققه من صحة البيانات املشار إليها 
في الفقرة (١) أعاله إدراج اسم صاحب الطلب في سجل الناخبني االبتدائي. 

مادة (٣٤)
١- لكل شخص ذي مصلحة أن يعترض أمام اللجنة على أي قرار صادر عن مكتب 

املنطقة االنتخابية، خالل ثالثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار. 
٢- على اللجنة أن تبت في االعتراض املقدم لها خالل ثالثة أيام من تاريخ تقدميه 

لها، ويكون قرارها في هذا الشأن قابالً للطعن أمام احملكمة. 

مادة (٣٥)
١- بعد انقضاء املدة احملددة لالعتراضات أو الطعون على سجل الناخبني االبتدائي، 
والفصل النهائي في جميع االعتراضات والطعون، يصبح هذا السجل نهائيا ً ويتم 

االقتراع مبقتضاه. 
بها  اخلاص  النهائي  الناخبني  بنشر سجل  انتخابية  يقوم مكتب كل منطقة   -٢

في مقره. 
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الباب اخلامس
الترشح ملنصب الرئيس

مادة (٣٦)
يُشترط في املرشح ملنصب الرئيس: 

١- أن يكون فلسطينياً مولوداً ألبوين فلسطينيني. 
احملدد  اليوم  في  األقل  على  العمر  ًمن  عاما  األربعني  أمت  قد  يكون  أن   -٢

إلجراء االقتراع. 
٣- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في األراضي الفلسطينية. 

٤- أن يكون مسجالً في السجل النهائي للناخبني وتوفرت فيه الشروط 
الواجب توفرها ملمارسة حق االنتخاب. 

الشرعي  املمثل  باعتبارها  الفلسطينية  التحرير  مبنظمة  يلتزم  أن   -٥
القانون  و  االستقالل  إعالن  وبوثيقة  الفلسطيني  للشعب  والوحيد 

األساسي. 

مادة (٣٧)
يحرم من حق الترشح ملنصب الرئيس: 

١- من كان محروماً من حق االنتخاب. 
عن  صادر  نهائي  قضائي  حكم  مبوجب  الترشح  حق  من  حرم  من   -٢

محكمة مختصة وذلك خالل فترة نفاذه. 
في  مختصة  محكمة  عن  صادراً  نهائياً  حكماً  محكوماً  كان  من   -٣

جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو األمانة. 

مادة (٣٨)
١- يقدم طلب الترشح ملنصب الرئيس إلى اللجنة من أي ناخب مدرج اسمه 
في سجل الناخبني النهائي، وتوفرت فيه الشروط املبينة في املادة (٣٦) وأال 

يكون محروماً من حق الترشيح وفقاً ألحكام املادة (٣٧) من هذا القانون.
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٢- على كل مرشح ملنصب الرئيس أن ُيقِدم مع طلب ترشحه قائمة حتتوي على تأييد 
خطي من خمسة آالف ناخب على األقل أو تأييد خطي من قبل قائمة ممثلة في اجمللس 
أو من قبل خمسة من أعضاء اجمللس ، ويستثنى من ذلك املرشح الذي شغل منصب 

الرئيس في الفترة األخيرة التي سبقت االنتخابات. 

مادة (٣٩)
١- يجب تسجيل املرشحني ملنصب الرئيس لدى اللجنة. 

املرسوم  الذي يحدده  املوعد  الرئيس في  املرشحني ملنصب  يبدأ تسجيل   -٢
وال  يوماً  عشر  اثني  مدى  على  ويستمر  االنتخابات،  إلجراء  الداعي  الرئاسي 

تقبل طلبات الترشح بعد مضي املدة املذكورة. 
التأمني غير  الرئيس أن يدفع على سبيل  ٣- على من يرشح نفسه ملنصب 
املتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  أو  أمريكي  دوالر  آالف  خمسة  مبلغ  املسترد 

قانوناً إلى حساب اللجنة، ويعاد التأمني في احلاالت التالية: 
أ- االنسحاب ضمن املدة القانونية. 

ب- رفض طلب ترشح املرشح. 
ج- الفوز مبنصب الرئيس.

األصوات  من  فأكثر   ٪٨ نسبة  على  املرشح  حصول  حال  في  د- 
الصحيحة.

اخلاصة  النماذج  اللجنة على  إلى  الرئيس  الترشح ملنصب  تقدم طلبات   -٤
بذلك واملعدة من قبل مكتب االنتخابات املركزي، ويشترط في طلب الترشح 
في  اسمه  تسجيل  ورقم  وعنوانه  وعمره   ً رباعيا  املرشح  اسم  يتضمن  أن 
مذيالً  الطلب  يكون  وأن  االنتخابية،  حملته  مدير  واسم  الناخبني  سجل 

بتوقيع املرشح.
٥- يرفق مع طلب الترشح صورة عن البرنامج االنتخابي ونسخة الكترونية 
ملونة عن الشعار والرمز االنتخابي، وشهادة عدم محكومية، وكتاب من ممثل 

القائمة أو احلزب إذا كان مرشحاً عن قائمة أو حزب. 
٦- تقوم اللجنة بتسجيل طلبات الترشح ملنصب الرئيس املقدمة لها، وتصدر شهادة 

لكل طالب للترشح تتضمن ساعة وتاريخ تقدمي الطلب ورقم التسجيل لديها. 



٢٦٢

تقرر  القانون  هذا  في  عليها  املنصوص  الشروط  مستوفياً  الطلب  كان  إذا   -٧
اللجنة قبوله، وال يجوز قبول طلبات الترشح التي ال تتوفر فيها شروط الترشح 
املنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة رفض أي طلب يتوجب على اللجنة 

أن تبني أسباب الرفض خطياً. 
٨- يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم تبلغ اللجنة مقدم الطلب قرارها برفضه 

خالل عشرة أيام عمل من تاريخ تقدميه لها. 
الرئيس خالل خمسة  املرشحني ملنصب  بأسماء  أوليا  اللجنة كشفا  تنشر   -٩

أيام عمل من تاريخ اقفال باب الترشح.

مادة (٤٠)
تاريخ نشر كشف أسماء املرشحني األولي  أيام من  يجوز ألي ناخب خالل ثالثة 
اعتراضه  أسباب  مبيناً  أي مرشح،  اللجنة على  إلى  باعتراض كتابي  يتقدم  أن 
ومرفقاً باملستندات والبيانات املؤيدة العتراضه، وللجنة البت في طلب االعتراض 

خالل ثالثة أيام من تاريخ تقدميه. 

مادة (٤١)
١- لكل ناخب تقدم بطلب للترشح ملنصب الرئيس ورفضت اللجنة قبول طلبه، 
وكذلك لكل من اعترض على ترشح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه 
أن يطعن في قرارها أمام احملكمة خالل ثالثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى 

احملكمة أن تفصل في الطعن خالل خمسة أيام من تاريخ تقدميه لها. 
٢- تُبلغ القرارات الصادرة عن احملكمة إلى اللجنة للعمل مبقتضاها. 

مادة (٤٢)
١- تقوم اللجنة بنشر قائمة باألسماء النهائية للمرشحني ملنصب الرئيس  في 
القائمة  هذه  وتتضمن  االنتخابية،  للدعاية  القانونية  الفترة  لبدء  األول  اليوم 

أسماء املرشحني الرباعية وأسماء القوائم أو األحزاب التي ينتمون إليها.
٢- يتم النشر في الصحف احمللية اليومية.

٣- يجوز للمرشح ملنصب الرئيس االنسحاب قبل خمسة أيام من يوم بدء الفترة 
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القانونية للدعاية االنتخابية، ويرد له ثلثي مبلغا تأمني الترشح وتأمني الدعاية 
االنتخابية املودعة في ذمة اللجنة.

مادة (٤٣)
١- يحق لكل مرشح ملنصب الرئيس أن يقدم للجنة قائمة بأسماء ممثليه لديها 
قبل ٢١ يوما على األقل من موعد االقتراع وعلى اللجنة أن تصدر شهادة باسم 

كل ممثل وتسليمها قبل سبعة أيام من املوعد املذكور. 
٢- يحق للممثلني املذكورين متثيل املرشحني أمام طاقم مركز االقتراع في أي أمر 

يتعلق باالنتخابات.

مادة (٤٤)
١- يحق لكل مرشح مستقل ملنصب الرئيس تعيني وكيالً أو وكالء عنه كمراقبني 
وفرز  االقتراع  أثناء  اخلصوص  وجه  وعلى  االنتخاب  عملية  مراحل  مختلف  في 

األصوات.
٢- يجب تسجيل أسماء الوكالء املذكورين لدى اللجنة وتقدم أسمائهم قبل ٢١ 
يتم  وكيل  كل  باسم  شهادة  اللجنة  وتصدر  االقتراع،  موعد  من  األقل  على  يوما 

اعتماده، وذلك قبل سبعة أيام على األقل من املوعد املذكور.

الباب السادس
الترشح لعضوية اجمللس

مادة (٤٥)
يشترط في املرشح ضمن قوائم عضوية اجمللس ما يلي: 

١- أن يكون فلسطينياً. 
٢- أن يكون قد أمت اخلامسة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم احملدد إلجراء 

االقتراع. 
٣- أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبني النهائي. 

٤- أن ال يكون محكوما ً في جنايًة أو في جنحة مخلة بالشرف أو األمانة. 
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٥- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في األراضي الفلسطينية. 
٦- أن يلتزم مبنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها املمثل الشرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعالن االستقالل وبأحكام القانون األساسي. 

مادة (٤٦)
آن  في  اجمللس  لعضوية  قائمة  من  أكثر  ضمن  الترشح  الشخص  على  يحظر   -١

واحد.
٢- يحظر اجلمع بني الترشح ملنصب الرئيس والترشح لعضوية اجمللس في آن واحد.

 
مادة (٤٧)

االنتخابات لدى  التي ترغب في االشتراك في  االنتخابية  القوائم  ١- يتم تسجيل 
اللجنة، وفقا ً لإلجراءات والتعليمات التي تضعها. 

٢- حتتفظ اللجنة بسجل خاص تسجل فيه كافة القوائم االنتخابية املستوفية 
للشروط املنصوص عليها في هذا القانون. 

حسب  مرتبة  فيها  املرشحني  أسماء  وتكون  مغلقة،  املرشحني  قائمة  ُتعتبر   -٣
أولوية التسجيل لكل مرشح.

مادة (٤٨)
١- تقدم طلبات ترشح القوائم االنتخابية إلى مكتب االنتخابات املركزي على أن 
يكون الطلب مصحوباً بقائمة مغلقة تتضمن أسماء املرشحني مرفقة بإقرارات 

منهم بقبول ترشحهم.
٢- يجب أن ال يقل عدد مرشحي القائمة االنتخابية في الكشف املغلق عن سبعة 

مرشحني.

مادة (٤٩)
على كل قائمة مرشحة النتخابات اجمللس أن تودع في حساب اللجنة على سبيل 
التأمني غير املسترد مبلغ عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة 

قانوناً، ويعاد التأمني في احلالتني التاليتني: 
١- في حال فوز القائمة.

٢- إذا مت رفض طلب ترشح القائمة. 
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مادة (٥٠)
تقدمي  االنتخابات  للتُرشح في  انتخابية لدى تسجيل نفسها  قائمة  ١- على كل 

طلب ترشح على النموذج املعد من اللجنة لذلك، على أن يتضمن ما يلي:
أ) اسم القائمة االنتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها. 

ب) اسم منسق ومفوض القائمة االنتخابية واسم مدير حملتها االنتخابية. 
ج) عنوان املقر الرئيسي للقائمة االنتخابية. 

د) مبالغ الصرف على احلملة االنتخابية ومصدرها. 
هـ) أن يذيل طلب ترشح القائمة بتوقيع منسق ومفوض القائمة االنتخابية. 

٢- يجب أن يرفق طلب الترشح بالوثائق التالية: 
هذه  ترشح  يؤيدون  االنتخاب  حق  لهم  ممن  آالف  ثالثة  بتوقيعات  كشف  أ) 

القائمة باستثناء القوائم املعتمدة سابقا لدى اللجنة.
 ب) نسخة عن البرنامج االنتخابي للقائمة االنتخابية. 

ج) نسخة الكترونية ملونة عن شعارها أو رمزها االنتخابي. 
د) كشف مغلق بأسماء مرشحي القائمة االنتخابية مرفقاً بطلبات الترشح 

اخلاصة مبرشحي القائمة ومرفقاتها وإقراراتهم بقبول ترشحهم. 

مادة (٥١)
الداعي  الرئاسي  املدة احملددة للترشح في املرسوم  الترشح خالل  ١- تقدم طلبات 
لالنتخابات وفقا ألحكام املادة (٢) من هذا القانون، وتستمر ملدة اثني عشر يوماً وال 

تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي املدة املذكورة.
٢- تقوم اللجنة بتسجيل طلبات الترشح املقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب 

تتضمن ساعة وتاريخ تقدمي الطلب ورقم تسجيله لديها. 
تسجيلها  ووقت  لتاريخ  وفقاً  مرتبة  االقتراع  ورقة  على  القوائم  أسماء  تظهر   -٣

لدى اللجنة. 
التحرير  مبنظمة  بالقائمة  مرشح  كل  من  بإقرار  مصحوباً  الطلب  يكون  أن   -٤
وبوثيقة  الفلسطيني  للشعب  والوحيد  الشرعي  املمثل  باعتبارها  الفلسطينية 

إعالن االستقالل والقانون األساسي. 

مادة (٥٢)
١- يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشحها حتى موعد أقصاه خمسة أيام قبل بدء 
الفترة القانونية للدعاية االنتخابية، ويرد لها ثلثي مبلغا تأمني الترشح والدعاية 
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االنتخابية املودعة في ذمة اللجنة. 
٢- يجوز لواحد أو أكثر ممن ترشح ضمن قائمة أن يطلب سحب ترشحه من القائمة، 
وذلك بإشعار خطي يقدمه بواسطة ممثل القائمة التي ترشح ضمنها إلى اللجنة، 
وذلك قبل ثالثة أيام من نهاية الفترة القانونية لتقدمي طلبات الترشح وال يجوز ملن 

سحب ترشحه من القائمة االنضمام لقائمة أخرى. 
٣- للقائمة االنتخابية قبل نهاية فترة الترشح ملء مكان املرشح املنسحب، وفي 
حال تأثير انسحاب املرشح على ترتيب املرشحني في القائمة، يجب إعالم اللجنة 
خالل املدة ذاتها بالترتيب اجلديد، مع أخذ موافقة املرشحني املتبقني على الترتيب 

اجلديد. 
٤- في حال أدى انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة إلى مخالفة إجراءات تسجيل 
القائمة من ملء الشواغر  القانون ولم تتمكن  الواردة في هذا  القوائم بالكيفية 

خالل فترة الترشح، يلغى ترشح القائمة. 
أو التغيير في تسلسل وترتيب أسماء املرشحني في الكشف  ٥- يحظر التعديل 

املغلق للقائمة بعد انتهاء املدة القانونية للترشح. 

مادة (٥٣)
ال يجوز تسجيل طلب ترشح أي قائمة انتخابية إذا: 

١- لم يكن الطلب مستوفياً للشروط املنصوص عليها في هذا القانون. 
٢- تبني للجنة عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق 

املرفقة به. 
٣- قدم الطلب بعد انقضاء املدة احملددة للترشح. 

٤- قدم طلب القائمة االنتخابية باستخدام اسم أو شعار أو رمز خاص بقائمة 
انتخابية أخرى مسجلة، أو بقائمة انتخابية غير مسجلة ولكنها معروفة في 

األراضي الفلسطينية. 
٥- قدم طلب القائمة االنتخابية بالتسجيل حتت اسم أو شعار يوحي بأنها 

للسلطة الوطنية، أو أنها تنتمي إليها. 

مادة (٥٤)
القائمة خالل  أو قبول طلب ترشح  برفض  قرارها  أن تصدر  اللجنة  ١- يجب على 
يعتبر  اللجنة  من  قرار  صدور  عدم  حال  وفي  تقدميه  تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة 

الطلب موافقا عليه حكما. 
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٢- تنشر اللجنة كشفا أوليا بأسماء القوائم ومرشحيها خالل خمسة أيام عمل 
من تاريخ اقفال باب الترشح.

مادة (٥٥)
يجوز ألي شخص خالل ثالثة أيام من تاريخ نشر كشف أسماء القوائم ومرشحيها 
أسباب  مبيناً  القائمة،  في  مرشح  أو  قائمة  أي  على  كتابي  باعتراض  يتقدم  أن 
اعتراضه ومرفقاً بالبيانات املؤيدة العتراضه، وعلى اللجنة البت في طلب االعتراض 

خالل ثالثة أيام من تاريخ تقدميه. 

مادة (٥٦)
١- يحق للقائمة االنتخابية التي ُُرفض طلب تسجيلها أو طلب ترشحها، وكذلك 
ألي شخص ُرفض اعتراضه، أن يقدم طعنا ً في قرار اللجنة لدى احملكمة خالل ثالثة 
للشخص  أو  الرئيسي  عنوانها  على  أو  القائمة  ملمثل  القرار  تبليغ  تاريخ  من  أيام 

املعترض حسب مقتضى احلال. 
٢- على احملكمة الفصل في الطعن خالل سبعة أيام من تاريخ تقدميه لها. 

٣- يعفى الطعن الذي يقدم مبوجب هذه املادة من أية رسوم. 

مادة (٥٧)
١- لكل شخص تقدم بطلب للترشح ضمن قائمة لعضوية اجمللس ورفضت اللجنة 
قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشح شخص آخر ضمن قائمة لعضوية 
اجمللس وقررت اللجنة رفض اعتراضه، أن يطعن في قرارها أمام احملكمة خالل ثالثة 
أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى احملكمة أن تفصل في الطعن خالل خمسة أيام 

من تاريخ تقدميه. 
٢- تبلغ القرارات الصادرة عن احملكمة إلى اللجنة للعمل مبقتضاها. 

مادة (٥٨)
١- تقوم اللجنة بنشر قائمة نهائية بأسماء القوائم ومرشحيها لعضوية اجمللس 
القائمة  هذه  وتتضمن  االنتخابية،  للدعاية  القانونية  الفترة  لبدء  األول  اليوم  في 

أسماء املرشحني رباعية والقوائم االنتخابية التي ينتمون إليها. 
٢- تقوم اللجنة بنشر القائمة النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها في صحيفة 

يومية محلية على األقل. 
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مادة (٥٩)
١- يحق لكل قائمة انتخابية مسجلة لدى اللجنة أن تقدم قائمة بأسماء ممثليها 

لدى اللجنة، وعلى اللجنة أن تصدر شهادة باسم كل ممثل من املذكورين. 
٢- يحق ألي من املمثلني املذكورين القيام بتمثيل القائمة التي ميثلها أمام اللجنة 

ومكاتب املناطق االنتخابية في أي أمر يتعلق باالنتخابات. 

مادة (٦٠)
١- يحق لكل قائمة انتخابية أن تعني وكيالً أو وكالء عنها كمراقبني في مختلف 
عمليات االنتخاب، وبصورة خاصة أثناء االقتراع وفرز األصوات وتقدم أسمائهم قبل 
٢١ يوم على األقل من موعد االقتراع، على أن يتم اعتمادهم رسمياً من اللجنة قبل 

سبعة أيام على األقل من موعد االقتراع. 
شهادة  اللجنة  وتصدر  اللجنة،  لدى  املذكورين  الوكالء  أسماء  تسجيل  يجب   -٢

باسم كل وكيل مت اعتماده. 

الباب السابع

تنظيم احلملة االنتخابية

مادة (٦١)
أو لعضوية اجمللس تنظيم ما يراه من النشاطات  الرئيس  ١- لكل مرشح ملنصب 
التي  والطريقة  وباألسلوب  الناخبني،  االنتخابية جلمهور  برامجه  املشروعة لشرح 

يراها مناسبة، مبا ال يتعارض مع القوانني واألنظمة السارية. 
٢- يلتزم اإلعالم الرسمي مبوقف احلياد في جميع مراحل العملية االنتخابية، وال 
يفسر  أن  ميكن  دعائي  أو  انتخابي  نشاط  بأي  القيام  أجهزته  من  ألي  أو  له  يجوز 
بأنه يدعم مرشحا ً ملنصب الرئيس أو قائمة لعضوية اجمللس على حساب قائمة 

أخرى. 
مراحل  جميع  في  احلياد  مبوقف  اخملتلفة  وأجهزتها  التنفيذية  السلطة  تلتزم   -٣
يفسر  مما  دعائي  أو  انتخابي  نشاط  بأي  القيام  لها  يجوز  وال  االنتخابية،  العملية 
بأنه يدعم مرشحا ً على حساب مرشح آخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة 

انتخابية أخرى. 
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مادة (٦٢)
١- تبدأ الدعاية االنتخابية قبل اثنني وعشرين يوماً من اليوم احملدد لالقتراع، وتنتهي 

قبل أربع وعشرين ساعة من ذلك املوعد. 
٢- يحظر أي نشاط أو فعالية دعائية بعد املوعد احملدد في الفقرة (١) أعاله. 

مادة (٦٣)
١- على كل مكتب من مكاتب املناطق االنتخابية أن يُعد قائمة باملواقع واألماكن 
واالجتماعات  املهرجانات  إلقامة  واخملصصة  االنتخابية  منطقته  في  العامة 
واملواقع  األماكن  القائمة  تلك  في  حتدد  أن  يتوجب  كما  االنتخابية،  والتظاهرات 

العامة التي يجوز وضع امللصقات واليافطات االنتخابية عليها. 
للمصادقة  اللجنة  إلى  أعدتها  التي  القوائم  االنتخابية  املناطق  مكاتب  ترفع   -٢
مختلف  على  املركزي  االنتخابات  مكتب  بواسطة  توزع  ثم  ومن  وإقرارها،  عليها 

مكاتب املناطق االنتخابية. 

مادة (٦٤)
على  الناخبني  تشجع  التي  واإلعالنات  التعريفية  النشرات  بإصدار  اللجنة  تقوم 

املشاركة في االنتخابات، وعلى وجه اخلصوص تقوم بإصدار النشرات التالية: 
واالعتراض  واالقتراع  التسجيل  االنتخابات وكيفية  بقانون  تعريفية  ١- نشرة 

موجهة جلمهور الناخبني.
االنتخابية  الدعاية  فترة  في  التصرف  كيفية  حول  الشرطة  ألفراد  نشرة   -٢

واالقتراع وفرز األصوات. 
٣- نشرة للمراقبني حول مراكز االقتراع وعددها وتوزيعها، وكيفية التصرف في 

حال اكتشاف أي خلل في العملية االنتخابية. 
٤- نشرة للمرشحني ملنصب الرئيس وقوائم عضوية اجمللس تبني فيها األماكن 
واملواقع العامة في املناطق االنتخابية التي يجوز وضع امللصقات واليافطات 

عليها. 

مادة (٦٥)
١- تعد اللجنة باالشتراك مع وسائل اإلعالم الفلسطينية الرسمية، برنامجاً خاصاً 
حتدد فيه األوقات  واملواعيد اخملصصة لإلعالم احلر واجملاني جلميع املرشحني والقوائم 

في االنتخابات.
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فرص  إتاحة  ضرورة  أعاله   (١) الفقرة  في  إليه  املشار  البرنامج  وضع  في  يراعى   -٢
متكافئة ومناسبة للمرشحني والقوائم املشتركني في االنتخابات.

٣- يقدم أي اعتراض حول البرنامج املذكور إلى اللجنة التي يتعني عليها أن تبت فيه 
خالل مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة. 

مادة (٦٦)
مع عدم اإلخالل بحق املرشحني ملنصب الرئيس أو قوائم عضوية اجمللس في الدعاية 
لبرامجهم ومرشحيهم بالطريقة وفي املكان والزمان الذي يرونه، يراعى في الدعاية 

االنتخابية ما يلي: 
١- عدم التشهير أو القدح باملرشحني اآلخرين والقوائم األخرى. 

أو  الكنائس  أو  املساجد  في  العامة  االجتماعات  وعقد  املهرجانات  إقامة  عدم   -٢
أو  احلكومية  اإلدارات  تشغلها  التي  واحملالت  األبنية  في  أو  املستشفيات  جوار  إلى 

املؤسسات العامة.
أو مواقع عامة غير  أية أمكنة  ٣- عدم وضع امللصقات واليافطات االنتخابية في 

تلك اخملصصة لذلك من قبل اللجنة. 
أنواع  وسائر  واإلعالنات  النشرات  في  الوطنية  السلطة  شعار  استعمال  عدم   -٤

الكتابة والرسوم والصور االنتخابية. 
العامة  للمؤسسات  التابعة  احلكومية  واللوازم  السيارات  استعمال  عدم   -٥

والهيئات ذات النفع العام في أعمال الدعاية االنتخابية. 
 ً طعنا  أو   ً حتريضا  يتضمن  ما  كل  إلى  االنتخابية  الدعاية  في  اللجوء  عدم   -٦
باملرشحني اآلخرين والقوائم األخرى أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية 

بني فئات املواطنني. 
تعود  التي  األماكن  على  الكتابية  أو  االنتخابية  واليافطات  امللصقات  وضع  عدم   -٧

ملكيتها ألشخاص أو شركات أو جمعيات دون موافقة أصحابها. 
الصور  أو  اإلعالنات  أو  النشرات  أو  اخلطب  أو  االنتخابية  الدعاية  تتضمن  ال  أن   -٨
الدين  أو  اجلنس  أساس  على  اآلخرين  باملرشحني  طعن  أو  حتريض  أي  االنتخابية 
الشعب  بوحدة  متس  التي  للنعرات  إثارة  أي  أو  اإلعاقة،  أو  املهنة  أو  الطائفة  أو 

الفلسطيني. 
٩- أن ال يدعو أئمة املساجد في خطبهم ودروسهم ملقاطعة االنتخابات أو النتخاب 

أو عدم انتخاب أي مرشح و/أو قائمة ال بالتلميح وال بالتصريح. 
االنتخابية  للحملة  املنسقني  أو  املنسق  أو  االنتخابية  احلملة  مدير  يتحمل   -١٠
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٣٥

املسؤولية  ومتضامنني  متكافلني  االنتخابية،  القائمة  أو  الرئيس  منصب  ملرشح 
الكاملة عن نشاطات ومواد الدعاية االنتخابية الصادرة عن احلملة. 

الصلح  محكمة  املادة  هذه  بأحكام  إخالله  يثبت  من  كل  حتيل  أن  للجنة   -١١
اخملتصة. 

مادة (٦٧)
١- تلتزم القوائم االنتخابية ومرشحو منصب الرئيس بإزالة كافة مظاهر الدعاية 

االنتخابية التابعة لهم خالل أسبوعني من تاريخ انتهاء العملية االنتخابية. 
٢- على اللجنة فرض مبلغ تأمني ال يقل عن عشرة آالف وال يزيد عن خمسة عشر 
الف دوالر أو ما يعادلها بالعملة املتداولة لضمان التزام القائمة ومرشح منصب 
والتعليمات  واألنظمة  القانون  الواردة في هذا  االنتخابية  الدعاية  بأحكام  الرئيس 

التي تصدرها اللجنة. 
بأحكام  الرئيس  منصب  مرشح  أو  القائمة  التزام  عدم  حال  في  للجنة  يجوز   -٣
الفقرة األولى من هذه املادة إزالة ملصقات الدعاية االنتخابية على نفقة القائمة 
أو مرشح منصب الرئيس وحسم قيمة تكاليف اإلزالة من مبلغ التأمني املشار إليه 

في الفقرة (٢) من هذه املادة. 

مادة (٦٨)
١- يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشح يشترك في االنتخابات احلصول على 
غير فلسطيني بشكل  أو خارجي  أجنبي  أي مصدر  من  االنتخابية  أموال حلملته 

مباشر أو غير مباشر. 
٢- على كل قائمة انتخابية أو مرشح للرئاسة اشترك في االنتخابات، أن يقدم إلى 
بياناً  النهائية،  االنتخابات  نتائج  إعالن  تاريخ  أقصاها شهر من  اللجنة خالل مدة 
مفصالً معززا من مدقق حسابات قانوني بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها 

واملبالغ التي أنفقها أثناء احلملة االنتخابية. 

مادة (٦٩)
١- يحظر على أي قائمة انتخابية أو أي مرشح ملنصب الرئيس الصرف على احلملة 
االنتخابية مبا يزيد عن مليون ونصف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة 
ال  مبا  الصرف  له  يحق  ثانية  الرئيس جلولة  ملنصب  املرشح  وفي حال خوض  قانوناً 

يتجاوز نصف املبلغ املذكور.



٣٦٣

٢- تعد اللجنة نظاما خاصا لتنظيم ومتابعة أوجه مصادر التمويل واليات الصرف 
على احلمالت االنتخابية.

مادة (٧٠)
القانون  هذا  في  عليها  املنصوص  مراحلها  بجميع  االنتخابية  العمليات  جتري   -١
هذه  مراقبة  من  اإلعالم  ووسائل  املراقبني  متكني  يضمن  مبا  وعالنية  بشفافية 
العمليات في جميع مراحلها، ومتكني مندوبي الصحافة واإلعالم من تغطية هذه 

االنتخابات. 
احملليني  واإلعالم  الصحافة  ومندوبي  والدوليني  احملليني  املراقبني  اعتماد  يتم   -٢
والدوليني من قبل اللجنة، وتصدر اللجنة بطاقة اعتماد ملن يطلبها منهم وفقا ً 

لإلجراءات اخلاصة بذلك.
٣- على جميع الهيئات واألشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى 
أفراد الشرطة تقدمي جميع التسهيالت لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر 

في الفقرة (٢) أعاله. 

الباب الثامن
االقتراع

مادة (٧١)
١- تعد اللجنة أوراق اقتراع خاصة ومميزة يصعب تقليدها، وتكون واضحة وسهلة 

الفهم متنع حصول أي لبس أو خلط لدى الناخب. 
اخلاصة  االقتراع  وأوراق  الرئيس،  بانتخاب  اخلاصة  االقتراع  أوراق  من  لكل  يكون   -٢

بانتخاب القوائم ميزة خاصة بها. 
الرئيس األسماء رباعية جلميع  أوراق االقتراع اخلاصة بانتخاب  ٣- يجب أن تتضمن 

املرشحني واسم الشهرة إن وجد، وصفة ترشحهم والشعار أو الرمز االنتخابي. 
٤-يجب أن تتضمن أوراق االقتراع اخلاصة بانتخاب القوائم أسماء القوائم و/أو الرموز 

االنتخابية التي تختارها وصفة ترشحها. 
بجانب  أعاله   (٤،  ٣) الفقرتني  في  إليها  املشار  االقتراع  أوراق  تتضمن  أن  يجب   -٥
اسم كل مرشح ملنصب الرئيس أو القائمة لعضوية اجمللس مكانا ً للتأشير عليه 

بالعالمة الدالة على من يختاره الناخب.
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٣٧

في  اجمللس  لعضوية  القوائم  أو  الرئيس  ملنصب  املرشحني  أسماء  ترتيب  يكون   -٦
ورقة االقتراع حسب تاريخ وساعة تقدمي طلبات الترشح. 

مادة (٧٢)
بأربع  اجمللس  لعضوية  أو  الرئيس  ملنصب  االنتخابات  إلجراء  احملدد  املوعد  قبل   -١
وعشرين ساعة يودع مكتب املنطقة االنتخابية في كل مركز من مراكز االقتراع 
عددا ً من أوراق االقتراع مساويا ً لعدد الناخبني املسجلني في املركز، ويضاف إليه 

ما ال يزيد على (٢٠٪) من العدد املقرر. 
رسمي  محضر  مبوجب  االقتراع  مراكز  طواقم  إلى  االقتراع  أوراق  تسليم  يتم   -٢
يتضمن واقعة التسليم وعدد أوراق االقتراع التي مت تسليمها وتوقيع طاقم مركز 

االقتراع. 

مادة (٧٣)
اللجنة،  تقررها  التي  املواصفات  وفق  مصنوعة  االقتراع  صناديق  تكون  أن  يجب 
على أن ُمتيز صناديق االقتراع اخلاصة بانتخاب الرئيس عن صناديق االقتراع اخلاصة 

بالقوائم، في حال إجراء االنتخابات في آن واحد. 

مادة (٧٤)
بالستائر  املعزولة  األمكنة  االقتراع عدد من  ١- يخصص في كل مركز من مراكز 

لتمكني كل ناخب من االقتراع فيها بسرية تامة. 
مراكز  جميع  في  موحدة  تكون  بحيث  األمكنة  هذه  مواصفات  اللجنة  حتدد   -٢

االقتراع. 
٣- حتدد اللجنة عدد هذه األمكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز االقتراع. 

مادة (٧٥)
١- يجب أن تتوفر في كل مركز من مراكز االقتراع أربع نسخ من سجل الناخبني 

النهائي لالنتخاب في ذلك املركز. 
٢- تعلق نسخة واحدة من سجل الناخبني في مكان ظاهر في مركز االقتراع إلطالع 
عمليات  إجراء  لغايات  األخرى  النسخ  وتستخدم  واملرشحني،  واملراقبني  الناخبني 

االقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل طاقم مركز االقتراع. 



٣٨٣

مادة (٧٦)
املناطق  مكاتب  في  توفرها  الواجب  احملاضر  مناذج  مواصفات  اللجنة  تعد   -١

االنتخابية. 
٢- يجب أن تسجل في هذه احملاضر جميع الوقائع املتعلقة بالعمليات االنتخابية 
في مراحلها اخملتلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من املسئولني اخملتصني كل في 

مكتبه االنتخابي. 

مادة (٧٧)
١- حتدد اللجنة شكل ونوع األختام الواجب استعمالها من قبل جميع املكاتب في 

جميع العمليات االنتخابية. 
٢- يجب أن تكون األختام املذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن حتفظ 

لدى املكاتب املعنية في مكان مناسب. 

مادة (٧٨)
١- يعتبر يوم االقتراع يوم عطلة رسمية. 

٢- يبدأ االقتراع في متام الساعة السابعة من صباح اليوم احملدد لالنتخاب ويقفل 
في متام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم. 

٣- يجوز للجنة بناًء على طلب رئيس مركز االقتراع متديد فترة االقتراع، على أن ال 
تتجاوز فترة التمديد ساعتني، وأن يقتصر التمديد على مراكز االقتراع التي اقتضت 

الضرورة التمديد فيها، وعلى األشخاص املوجودين في ساحة مركز االقتراع. 
٤- تضع اللجنة نظاماً خاصا ً لتمكني أفراد الشرطة وأفراد قوى األمن من االقتراع 
خالل الثماني واألربعني ساعة التي تسبق املوعد احملدد لالقتراع كحد أقصى وفقاً 
للفقرة (٢) أعاله، على أن يتم البدء بفرز صناديق اقتراع الشرطة وأفراد األمن في 
نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق االقتراع في االنتخابات العامة، باعتبار 

أن العملية االنتخابية كل ال يتجزأ. 
٥- ال يجوز ألفراد الشرطة وأفراد قوى األمن الدخول إلى مراكز اقتراعهم بالسالح. 

مادة (٧٩)
١- يشرف على االقتراع طاقم مركز االقتراع املعني من قبل اللجنة. 

٢- على أعضاء الطاقم التواجد في مركز االقتراع في متام الساعة السادسة من 
صباح اليوم احملدد لالنتخاب كحد أقصى. 

املنطقة  مكتب  يقوم  جميعهم  أو  الطاقم  أعضاء  أحد  أو  رئيس  تغيب  إذا   -٣
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االنتخابية بإيفاد عضو آخر من األعضاء املعينني كأعضاء احتياط بدالً من العضو 
الغائب، وفي حالة تغيب جميع أعضاء الطاقم تقوم اللجنة بتعيني طاقم بديل 

من األعضاء االحتياط. 
على  يطرأ  طارئ  بأي  فوراً  االنتخابية  املنطقة  مكتب  إبالغ  الطاقم  على   -٤

تشكيله. 

مادة (٨٠)
أماكن مناسبة  التواجد في  املعتمدين  والقوائم  املرشحني  لوكالء  ١- يسمح 
وحضورهم  أسماءهم  يدون  أن  املركز  طاقم  على  ويتوجب  االقتراع،  مركز  في 
في احملضر، وأن ميكنهم من مراقبة االقتراع وأن يسجل في احملضر أية مالحظة 
القرارات  يصدر  وأن  االقتراع  بعمليات  يتعلق  فيما  أي منهم  يبديه  اعتراض  أو 

املناسبة في هذا الشأن. 
٢- ال يجوز أن يتواجد في مركز االقتراع أكثر من وكيل واحد عن كل مرشح ملنصب 
الرئيس، وفي حالة مرشحي القوائم لعضوية اجمللس ُيكتفى بحضور وكيل واحد 

عن كل قائمة. 

مادة (٨١)
١- قبل افتتاح االقتراع يقوم طاقم مركز االقتراع بتنظيم محضر يتضمن أسماء 
املعتمدين  والقوائم  املرشحني  وكالء  وأسماء  احلاضرين،  االقتراع  مركز  طاقم 

وشهادات اعتمادهم. 
الوكالء  ومن  الطاقم  موظفي  من  ويوقع  الطاقم  بخامت  املذكور  احملضر  يختم   -٢

احلاضرين. 

مادة (٨٢)
١- قبل البدء في عمليات االقتراع يقوم رئيس طاقم مركز االقتراع بفتح صناديق 
االقتراع أمام أعضاء الطاقم ووكالء املرشحني والقوائم للتأكد من خلوها من أية 

ورقة اقتراع. 
٢- بعد ذلك يقوم رئيس الطاقم بإقفال صناديق االقتراع وال يجوز فتح أي منها إال 

عند البدء بعمليات فرز األصوات. 



٤٠٤

مادة (٨٣)
١- يتحقق رئيس طاقم مركز االقتراع أو من يختاره من طاقم مركز االقتراع من هوية 

الناخب ومن أن اسمه ُمدرج في سجل الناخبني النهائي اخلاص مبركز االقتراع. 
٢- يقوم رئيس الطاقم أو من يختاره من طاقم مركز االقتراع بتسليم الناخب ورقة 

االقتراع بعد أن يختمها بخامت مركز االقتراع. 
مركز  في  لالقتراع  اخملصصة  املعزولة  األمكنة  إلى  ذلك  بعد  الناخب  يتوجه   -٣
االقتراع، حيث يقوم بالتأشير بالعالمة املعتمدة على ورقة االقتراع في املربع املطبوع 

اخملصص لذلك. 
ورقة  بوضع  واملراقبني  والوكالء  االقتراع  طاقم  من  مرأى  وعلى  الناخب  يقوم   -٤

االقتراع في صندوق االقتراع. 
٥- يقوم رئيس طاقم مركز االقتراع أو من يختاره من طاقم مركز االقتراع بشطب 
التي  الناخبني ويعيد له بطاقته الشخصية  اقترع من سجل  الذي  الناخب  اسم 
قام  حاملها  أن  على  للداللة  أمكن  إن  خاص  بخامت  ختمها  بعد  مبوجبها  اقترع 

بالتصويت، ووضع احلبر االنتخابي على أصبع الناخب. 
٦- إذا تعذر ألسباب قاهرة االقتراع في أحد مراكز االقتراع يؤجل االقتراع إلى اليوم 

التالي بقرار من اللجنة. 

مادة (٨٤)
ميكن التحقق من هوية الناخب من بطاقة االنتخاب الصادرة له من قبل اللجنة 
أو من خالل هويته الشخصية أو أية وثيقة رسمية حتمل صورته يقبل بها طاقم 

مركز االقتراع بشرط أن يكون اسم الناخب مدرجاً في سجل الناخبني النهائي. 

مادة (٨٥)
١- يتم االقتراع بالتصويت ملرشح واحد من بني املرشحني ملنصب الرئيس. 

بني  من  فقط  واحدة  لقائمة  بالتصويت  للقوائم  االنتخابات  في  االقتراع  يتم   -٢
أسماء القوائم املرشحة النتخابات عضوية اجمللس. 

مادة (٨٦)
١- على الناخب التأشير على ورقة االقتراع بإشارة حتددها اللجنة في املربع املعد 
لذلك إلى جانب اسم املرشح الذي يختاره و/أو إلى جانب القائمة التي يختارها، وال 
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و/أو على  الرئيس  التأشير على أكثر من مرشح واحد من املرشحني ملنصب  يجوز 
أكثر من قائمة واحدة من القوائم املرشحة لعضوية اجمللس. 

٢- في حالة ارتكاب الناخب أي خطأ أثناء التأشير على أي من أوراق االقتراع، فيمكنه 
ورقة  وطلب  االقتراع  مركز  رئيس طاقم  إلى  اخلطأ  فيها  وقع  التي  الورقة  تسليم 
جديدة بدال منها، وال يجوز تسليم الورقة اجلديدة إال بعد إلغاء الورقة التي طلب 

الناخب استبدالها، ووضعها في مغلف خاص لهذا الغرض. 
٣- يتم إعداد محضر خاص باألوراق امللغاة يوقعه رئيس وطاقم مركز االقتراع ويوضع 

مع األوراق امللغاة في مغلف خاص ويعاد إلى مكتب املنطقة االنتخابية. 
٤- إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة متنعه من التأشير على ورقة االقتراع بنفسه 
فيمكنه االستعانة بأي شخص آخر يثق به بعد موافقة طاقم االقتراع على ذلك، 
يجوز  وال  رغبته  تنفيذ  من  والتأكد  اقتراعه  مراقبة  االقتراع  طاقم  رئيس  وعلى 

للشخص املستعان به القيام مبهمته ألكثر من مرة واحدة. 

مادة (٨٧)
١- عند حلول الوقت احملدد النتهاء االقتراع يقرر رئيس طاقم مركز االقتراع إقفال 
االقتراع ويسمح بعد ذلك باالقتراع ألولئك الناخبني املوجودين أمام مركز االقتراع 

فقط. 
٢- بعد انتهاء الناخبني املوجودين أمام مركز االقتراع من االقتراع، يقوم طاقم مركز 
املقترعني،  قائمة  نهاية  في  أسمائهم  تسجيل  ويتم  بأصواتهم  باإلدالء  االقتراع 
رئيس  يتحقق  أن  على  القائمة،  تلك  في  اسمه  مقابل  توقيعه  منهم  ويضع كل 

طاقم مركز االقتراع من أنهم لم ميارسوا هذا احلق في أي مركز آخر. 
٣- بعد االنتهاء من االقتراع، يبدأ طاقم االقتراع بفرز أصوات املقترعني فوراً ودون أي 

تأخير وفي نفس مركز االقتراع. 

مادة (٨٨)
داخل  والنظام  األمن  على  احملافظة  االقتراع  مركز  رئيس طاقم  عاتق  على  تقع   -١

مركز االقتراع. 
أفراد  من  عدد  به  احمليطة  الساحة  وفي  االقتراع  مركز  خارج  يتواجد  أن  يجب   -٢
الشرطة باللباس الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس طاقم مركز االقتراع، وال 
يجوز أن يتواجد أي من هؤالء داخل مركز االقتراع إال بإذن من رئيس الطاقم وللمدة 

الالزمة حلفظ األمن والنظام حسبما يقرر طاقم مركز االقتراع. 



٤٢٤

٣- تقوم الشرطة باحملافظة على أمن العملية االنتخابية وأمن املواطنني، وذلك دون 
اإلخالل بنزاهة االنتخابات أو اإلخالل بأحكام هذا القانون أو بحقوق الناخبني. 

٤- يحظر على أي شخص من غير أفراد الشرطة الذين يلبسون الزي الرسمي حمل 
مراكز  داخل  القانون،  حملها  على  يعاقب  أداة  أو  آخر،  سالح  أي  أو  ناري  سالح  أي 

االقتراع أو على مداخلها. 
٥- ال يجوز ألفراد الشرطة دخول مراكز االقتراع في يوم االقتراع، أو أثناء فرز األصوات، 

إال بناًء على طلب رئيس طاقم مركز االقتراع كما هو مبني في الفقرة (٢) أعاله. 
٦- يعمل أفراد الشرطة املكلفون بتوفير أمن االنتخابات بتنسيق كامل ومباشر مع 

اللجنة ومكاتب املناطق االنتخابية وطواقم مراكز االقتراع. 

الباب التاسع
فرز األصوات وحتديد النتائج

مادة (٨٩)
١- يتم الفرز بحضور طاقم مركز االقتراع ومن يرغب من مكتب املنطقة االنتخابية 
ووكالء املرشحني والقوائم واملراقبني احملليني والدوليني ورجال الصحافة واإلعالم، في 
حدود ما يسمح به اتساع املكان وبصورة ال تؤدي إلى اإلخالل باألمن أو بالنظام أو 

تعيق عملية الفرز بأي صورة من الصور. 
٢- يبدأ طاقم مركز االقتراع بحصر عدد املقترعني حسب األسماء التي مت شطبها 
في سجل الناخبني في ذلك املركز، وتسجيل عددهم في احملضر، وبعد ذلك املباشرة 

في عملية الفرز. 

مادة (٩٠)
١- تتم عملية الفرز عن طريق رئيس وطاقم مركز االقتراع وذلك وفقاً ملا يلي:

ويثني على  االقتراع  ورقة  بقراءة مضمون  االقتراع  رئيس طاقم مركز  يقوم  أ )   
قراءته عضو آخر من الطاقم. 

بالتدوين العلني  انفراد  ب ) يقوم عضوا طاقم مركز االقتراع اآلخرين كل على 
واملتزامن ملا يتلى عليهما. 

٢- يحق للمرشحني أو وكالئهم وللمراقبني احملليني و الدوليني اإلطالع على أية ورقة 
اقتراع بعد قراءتها إذا طلب أي منهم ذلك. 
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٣- بعد انتهاء عمليات الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق االقتراع مبا في ذلك 
من  أسماؤهم  شطبت  الذين  املقترعني  عدد  مع  والبيضاء  الباطلة  االقتراع  أوراق 

سجل الناخبني أثناء عمليات االقتراع، وينظم محضر بواقع احلال من ثالث نسخ. 
٤- في حالة عدم التطابق يعاد الفرز مرة أخرى بنفس الطريقة التي جرت فيها في 
املرة األولى، فإذا أظهرت إعادة الفرز أن عدد أوراق االقتراع أكثر من عدد املقترعني في 
ذلك املركز، أو أقل من عددهم بنسبة تزيد عن (٢٪) وبشكل من شأنه أن يؤثر في 

نتيجة االنتخابات النهائية، للجنة أن تقرر إعادة االقتراع في ذلك املركز. 
٥- تدون جميع اعتراضات املرشحني ووكالئهم أثناء عمليات الفرز وما تقرره اللجنة 

بشأنها في احملاضر اخلاصة بذلك. 
٦- يحق للمرشحني أو وكالئهم أو املراقبني االطالع على احملاضر بعد توقيعها من 

رئيس وأعضاء الطاقم حسب األصول. 

مادة (٩١)
يجري فرز األصوات اخلاصة بانتخاب قوائم عضوية اجمللس وفق اإلجراءات املنصوص 

عليها في املادة (٩٠) من هذا القانون. 

مادة (٩٢)
١- تعتبر ورقة االقتراع باطلة إذا: 

أ ) لم تكن من أوراق االقتراع الرسمية املعدة من قبل اللجنة. 
ب ) لم تكن مختومة بخامت طاقم مركز االقتراع. 

ج ) مت التأشير في ورقة االقتراع اخلاصة بانتخاب الرئيس على أكثر من مرشح 
واحد، أو إذا مت التأشير على ورقة االنتخاب اخلاصة بقوائم عضوية اجمللس على 

أكثر من قائمة. 
د ) انطوت على تغيير في ترتيب أسماء املرشحني أو في أسمائهم. 

و ) تضمنت أية إشارات أو كتابة يستدل منها أنها دونت للداللة على شخص 
املقترع. 

٢- تعتبر ورقة االقتراع بيضاء إذا لم تتضمن أية إشارة. 

مادة (٩٣)
١- بعد االنتهاء من عمليات الفرز يقوم طاقم مركز االقتراع بإعداد وتنظيم محضر 

نهائي.



٤٤٤

٢- يجب إعداد احملضر املذكور على أربع نسخ. 
٣- يتضمن احملضر: 

أ ) اسم ورقم مركز االقتراع. 
الذين حضروا عملية  املمثلني املعتمدين  أو  القوائم  أو  ب ) أسماء وكالء املرشحني 

الفرز. 
ج ) عدد الناخبني املسجلني في مركز االقتراع. 

د ) عدد املقترعني وفقاً لسجل الناخبني في مركز االقتراع. 
هـ ) عدد أوراق االقتراع التي وجدت في صناديق االقتراع في مركز االقتراع. 

و ) عدد أوراق االقتراع الصحيحة والباطلة وعدد أوراق االقتراع البيضاء، وعدد األوراق 
املستبدلة (امللغاة)، وعدد األوراق غير املستعملة. 

ز ) تاريخ وساعة إجراء الفرز. 
٤- باإلضافة ملا ذكر في الفقرة (٣) أعاله: 

أ ) يتضمن احملضر اخلاص بانتخاب الرئيس أسماء املرشحني للرئاسة وعدد األصوات 
التي حصل عليها كل منهم، مكتوبة باألرقام واحلروف. 

ب ) يتضمن احملضر اخلاص بانتخاب القوائم أسماء القوائم االنتخابية وعدد األصوات 
التي حصلت عليها كل منها باألرقام واحلروف. 

٥- يوقع كل محضر من احملاضر املذكورة رئيس وطاقم مركز االقتراع ومن يرغب من 
املرشحني أو القوائم أو وكالئهم أو ممثليهم احلاضرين. 

النسخة  وتنشر  االنتخابية،  املنطقة  مكتب  إلى  املذكور  احملضر  نسخ  ترسل   -٦
األخيرة في مركز االقتراع، على أن تكون جميع احملاضر مختومة رسمياً بخامت مركز 

االقتراع. 

مادة (٩٤)
١- فور االنتهاء من جميع اإلجراءات املنصوص عليها في املواد (٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٣) من 

هذا القانون يقوم رؤساء طواقم مراكز االقتراع شخصياً بتسليم جميع احملاضر. 
املنطقة  في  النتائج  وإعداد  جمع  عملية  مراقبة  التاليني  لألشخاص  يحق   -٢

االنتخابية:
 أ ) أعضاء مكاتب املنطقة االنتخابية وموظفوها.

 ب ) املرشحون. 
ج ) ممثلو ووكالء املرشحني والقوائم املعتمدين. 

د ) املراقبون احملليون والدوليون املعتمدون رسمياً. 
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ـ ) الصحفيون املعتمدون.  ه
٣- يقوم مركز االقتراع بإرسال محاضر الفرز إلى مكتب املنطقة االنتخابية التي 

تقوم بتجميعها ونشرها في املناطق االنتخابية كنتائج لالنتخابات. 

مادة (٩٥)
من جميع  االنتخابية  احملاضر  االنتخابية جميع  املنطقة  مكتب  تسلم  فور   -١
طواقم مراكز االقتراع يقوم املكتب بتجميع وعد األصوات في املنطقة االنتخابية، 
وال  االنتخابية،  املنطقة  مقر  في  تنفيذه  ويتم  علنياً  التجميع  يكون  بحيث 
إلى  باإلضافة   (٩٤) املادة  من   (٢) الفقرة  في  املذكورين  األشخاص  لغير  يسمح 
االنتخابية حضور عملية  املنطقة  ذلك مكتب  إذا طلب منهم  الشرطة  أفراد 

التجميع.
 ٢- يشمل التجميع في مكتب املنطقة االنتخابية دراسة جميع احملاضر االنتخابية 

املرسلة إليها، ودراسة االعتراضات ونتائج جميع األصوات املدونة فيها.
 ٣- على مكتب املنطقة االنتخابية إذا تبني له وقوع أية مخالفات في عملية 
االنتخابات  نتائج  في  تؤثر  أن  من شأنها  االقتراع،  مراكز  من  أي  في  االقتراع 
وفي توزيع املقاعد بني القوائم االنتخابية، أن يبني ذلك في تقريره إلى اللجنة 
ويؤجل  اخملالفات،  فيها  وقعت  التي  املراكز  تلك  في  االنتخاب  بإعادة  موصياً 
بهذا  اللجنة  قرار  أن يصدر  إلى  املركز  االنتخابات في هذا  نتائج  اإلعالن عن 

الشأن.
 ٤- يستمع مكتب املنطقة االنتخابية إلى املرشحني والقوائم أو ممثليهم ووكالئهم 
يقوم  ثم  ومن  اعتراض،  كل  بشأن  قراره  املكتب  ويتخذ  باالعتراض،  تقدموا  الذين 

بنشر النتائج االنتخابية في منطقته االنتخابية. 
٥- يحق للمرشحني والقوائم أو ممثليهم أو وكالئهم أن يطلبوا من اللجنة إعادة 
االعتراضات  بشأن  االنتخابية  املنطقة  مكتب  أصدرها  التي  القرارات  في  النظر 

املقدمة إليه. 

مادة (٩٦)
القانون،  (٩٥) من هذا  املادة  االنتهاء من جميع اإلجراءات املنصوص عليها في  فور 
يقوم رئيس وأعضاء مكتب املنطقة االنتخابية بتسليم جميع احملاضر واألوراق واملواد 
االنتخابات  مكتب  إلى  إليها  توصل  التي  والنتائج  االنتخابية،  مبنطقته  املتعلقة 

املركزي. 



٤٦٤

مادة (٩٧)
١- بعد استالم اللجنة جميع احملاضر والنتائج األولية من مختلف املناطق االنتخابية، 
يقوم مكتب االنتخابات املركزي بإشراف من اللجنة بالتجميع النهائي وإعداد نتائج 

االنتخابات األولية العامة، النتخابات الرئيس و/أو انتخابات عضوية اجمللس. 
٢- تقوم اللجنة بنشر نتائج االنتخابات األولية العامة في وسائل اإلعالم خالل (٢٤) 

ساعة من إعدادها. 
مادة (٩٨)

١- بعد أن تستلم اللجنة جميع احملاضر واألوراق واملواد املرفقة بها، والتقارير املنظمة 
من قبل مكاتب املناطق االنتخابية، تقوم بالتأكد من صحة الفرز في مراكز االقتراع 

واملناطق االنتخابية وإعالن نتائج الفرز النهائي لألصوات. 
٢- يجرى ذلك بشكل علني، وفي موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من يوم االقتراع، 
ويتم في مقر اللجنة، وال يسمح لغير األشخاص املذكورين في الفقرة (٢) من املادة 

(٩٤) من هذا القانون حضور تلك العملية. 
٣- على اللجنة دراسة جميع تقارير مكاتب املناطق االنتخابية، والقرارات الصادرة 
أو ممثليهم وأن  أو وكالئهم  عنها في االعتراضات املقدمة من املرشحني والقوائم 

تستمع إلى ما يرغبون في إبدائه من أقوال. 
٤- للجنة إذا تبني لها وقوع مخالفات في عمليات االقتراع في أي من املراكز، من 
أن  اجمللس،  أو لعضوية  الرئيس  االنتخابات، سواء ملنصب  نتائج  تؤثر في  أن  شأنها 
أقصاه  موعد  في  اخملالفات  فيها  وقعت  التي  املراكز  تلك  في  االنتخاب  إعادة  تقرر 
عشرة أيام من تاريخ االنتهاء من عملية الفرز النهائي. وفي هذه احلالة تقتصر إعادة 
االنتخاب في املركز أو املراكز التي وقع فيها اخللل، وينحصر احلق في املشاركة على 

الناخبني املسجلني في املركز أو املراكز املذكورة. 

مادة (٩٩)
١- فور إمتام اللجنة لإلجراءات املذكورة في املادتني (٩٧ ،٩٨) من هذا القانون تقوم 

اللجنة بإعالن نتائج االنتخابات النهائية.
٢- يتضمن إعالن نتائج االنتخابات النهائية الرئاسية والتشريعية ما يلي: 

أ ) عدد الناخبني الكلي املسجلني في سجالت الناخبني النهائية. 
سجل  حسب  بأصواتهم  وأدلوا  االقتراع  في  شاركوا  الذين  الناخبني  عدد  ب ) 

الناخبني. 
ج ) عدد أوراق االقتراع التي وجدت في صناديق االقتراع. 
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د ) عدد األوراق الصاحلة اخلاصة بانتخاب الرئيس، وتلك اخلاصة بالقوائم لعضوية 
اجمللس. 

بالقوائم  اخلاصة  وتلك  الرئيس،  بانتخاب  اخلاصة  الباطلة  األوراق  عدد  هـ ) 
لعضوية اجمللس. 

و ) عدد األوراق البيضاء اخلاصة بانتخاب الرئيس، وتلك اخلاصة بالقوائم لعضوية 
اجمللس. 

منهم،  كل  عليها  احلائز  األصوات  وعدد  الرئيس  ملنصب  املرشحني  أسماء  ز ) 
مرتبة بتسلسل تنازلي. 

ح) القوائم االنتخابية املرشحة لعضوية اجمللس وعدد األصوات واملقاعد احلائزة 
عليها كل قائمة، مرتبة بتسلسل تنازلي. 

ط) تاريخ ووقت إجراء الفرز النهائي. 
ي ) توقيع رئيس وأعضاء اللجنة. 

الباب العاشر
إعالن النتائج النهائية

مادة (١٠٠)
األصوات  لعدد  املطلقة  األغلبية  على  احلائز  املرشح  الرئيس  مبنصب  يفوز   -١
املطلقة،  األغلبية  على  املرشحني  من  أي  يحصل  لم  وإذا  للمقترعني،  الصحيحة 
ينتقل املرشحان احلائزان على أعلى األصوات إلى دورة انتخابية ثانية جتري بعد  (٢١) 
يوماً من يوم االقتراع، ويفوز مبنصب الرئيس املرشح الذي يحصل على أعلى األصوات 

في هذه الدورة. 
٢- تصدر اللجنة شهادة رسمية للمرشح الفائز مبنصب الرئيس. 

إعالن  من  شهر  بعد  الوطنية  السلطة  رئاسة  الرئيس  مبنصب  الفائز  يتولى   -٣
اللجنة للنتائج النهائية ويقوم مبمارسة صالحياته بعد أداء القسم وفقاً ألحكام 

القانون األساسي. 

مادة (١٠١)
التوزيع طبقاً  ويجرى  قائمة،  بها كل  تفوز  التي  األصوات  لعدد  وفقاً  املقاعد  توزع 

لطريقة سانت لوجى حسب األسلوب التالي:
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١- يقسم عدد األصوات الذي حصلت عليه كل قائمة على (١، ٣، ٥، ٧، ٩، ١١) وهكذا 
حسبما تدعو الضرورة من أجل تخصيص املقاعد. 

٢- األرقام الناجتة عن عمليات القسمة هي نواجت القسمة، وترتب أرقام نواجت القسمة 
ترتيباً تنازلياً. 

كل  توزيع  ينتهي  أن  إلى  رقم  أعلى  من  بداية  الترتيب  حسب  املقاعد  توزع   -٣
املقاعد. 

املقاعد،  توزيع  عملية  خالل  القسمة  نواجت  من  أكثر  أو  ناجتني  تساوي  حال  في   -٤
حتصل كل من القوائم التي حصل بينها التساوي على مقعد ويتم االنتقال باملقعد 

الالحق للقائمة التي تليهم. 
٥- في حال كان تساوي نواجت القسمة عند املقعد األخير، يعطى املقعد للقائمة 

التي حصلت على العدد األكبر من أصوات الناخبني الصحيحة. 
فيها،  املرشحني  عدد  يساوي  الذي  املقاعد  عدد  إلى  القائمة  وصلت  حال  في   -٦

يتوقف حصولها على مقاعد ويتم االنتقال للقوائم التي تليها. 

مادة (١٠٢)
بعضوية  الفائزين  ومرشحيها  الفائزة  للقوائم  رسمية  شهادات  اللجنة  تصدر 

اجمللس. 

مادة (١٠٣)
اليومية،  احمللية  والصحف  الرسمية  اجلريدة  في  النهائية  االنتخابات  نتائج  تنشر 
ويكون بإمكان اجلمهور احلصول على جداول بالنتائج النهائية التفصيلية للمناطق 

االنتخابية خالل أسبوعني من يوم االنتخابات. 

مادة (١٠٤)
في  الطعن  ممثليهم  أو  ولوكالئهم  وللمرشحني  االنتخابية  للقوائم  يحق   -١
االنتخابات  نتائج  نشر  تاريخ  من  يومني  خالل  اللجنة  عن  الصادرة  القرارات 

النهائية. 
٢- على احملكمة أن تفصل في الطعن خالل خمسة أيام من تاريخ تقدميه لها، وأن 

تبلغ اللجنة بالقرارات التي تصدرها للعمل مبقتضاها. 
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الباب احلادي عشر
شغور منصب الرئيس وعضوية اجمللس

مادة (١٠٥)
١- يعتبر منصب الرئيس شاغراً في أي من احلاالت اآلتية:

 أ ) الوفاة. 
ب ) االستقالة املقبولة من اجمللس التشريعي وفقا ًألحكام القانون األساسي. 

ج ) إذا قررت احملكمة الدستورية العليا فقد األهلية القانونية أو عجز الرئيس 
ثلثي  بغالبية  اجمللس  طلب  على  بناء  وصالحياته  مهامه  مباشرة  عن  صحيا 

أعضائه. 
٢- إذا شغر منصب الرئيس في أي من احلاالت املذكورة في الفقرة (١) أعاله يتولى 
رئيس اجمللس مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً ملدة أقصاها ستون يوماً جتري 
القانون،  هذا  ألحكام  وفقا  جديد  رئيس  النتخاب  ومباشرة  حرة  انتخابات  خاللها 
الرئيس اجلديد،  النهائية النتخاب  النتائج  املؤقت بعد إعالن  الرئيس  وتنتهي والية 

وأداء الرئيس املنتخب اليمني القانونية وفقاً ألحكام القانون األساسي. 
٣- إذا رغب رئيس اجمللس ترشيح نفسه النتخابات منصب الرئيس توجب عليه عقد 
النتخاب  اجمللس  رئاسة  من  استقالته  وتقدمي  الرئيس  منصب  شغور  فور  جلسة 

رئيس جديد للمجلس ليقوم مبهام الرئاسة مؤقتاً.
٤- إذا كانت الفترة املتبقية من فترة رئاسة السلطة الوطنية أكثر من عام، تعتبر 

فترة الرئاسة للرئيس اجلديد هي ما تبقى من مدة الوالية احملددة قانونا.
٥- إذا كانت الفترة املتبقية من فترة رئاسة السلطة الوطنية اقل من عام، تعتبر 
رئاسية  وفترة  السابقة،  الوالية  من  املتبقية  الفترة  اجلديد  للرئيس  الرئاسة  فترة 
جديدة ملدة أربع سنوات على أن جتري انتخابات  للمجلس في موعدها لتواكب فترة 

الرئاسة اجلديدة، وتكون لنفس الفترة.

مادة (١٠٦)
الرئيس  يصدره  رئاسي  مبرسوم  الرئيس  ملنصب  انتخابات  إلجراء  الدعوة  تكون   -١

املؤقت (رئيس اجمللس). 
٢- جترى االنتخابات ملنصب الرئيس خالل ستني يوماً من تاريخ شغور منصبه، وفقاً 

ألحكام هذا القانون. 
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٣- ُيعتمد سجل الناخبني النهائي الذي مت إعداده مبوجب أحكام هذا القانون لغايات 
وبلوغ  الوفاة  حلاالت  بالنسبة  حتديثه  يتم  أن  ذلك  في  ويشترط  االنتخابات،  إجراء 

السن القانونية ألهلية االنتخاب والترشيح وتغيير محل اإلقامة. 

مادة (١٠٧)
١- يصدر اجمللس قراراً بشغور مقعد عضو اجمللس في أي من احلاالت التالية: 

أ ) الوفاة. 
ب ) فقدان األهلية القانونية بحكم قضائي نهائي.

باالغلبية  اجمللس  من  وقبولها  اجمللس  رئيس  إلى  باستقالته  العضو  تقدم  ج) 
املطلقة. 

٢- إذا شغر مقعد عضو اجمللس قبل أكثر من ستة أشهر من انتهاء مدة والية اجمللس 
يشغل املقعد الشاغر املرشح التالي من مرشحي قائمته. 

الباب الثاني عشر
اجلرائم االنتخابية والعقوبات

مادة (١٠٨)
١- يعتبر قد ارتكب جرماً كل من قام بأي فعل من األفعال التالية:

 أ ) انتحل شخصية أو اسم الغير بقصد االقتراع في االنتخاب. 
ب ) استعمل حقه في االقتراع أكثر من مرة واحدة. 

ج ) احتفظ ببطاقة الغير بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها. 
د ) ادعى األمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك واستغل ذلك.

هـ ) حمل سالحاً نارياً أو أي أداة أخرى وشكل بحمله خطراً على األمن العام في 
أي مركز من مراكز االقتراع والفرز يوم االنتخاب. 

و ) أثر على حرية الناخبني في ممارسة حقهم أو أعاق العمليات االنتخابية بأي 
صورة من الصور. 

ز ) عبث بأي صندوق من صناديق االقتراع أو السجالت االنتخابية أو األوراق املعدة 
أو لم يضعها في  أتلفها  أو  أو األوراق  لالقتراع أو سرق أي من هذه السجالت 
الصندوق، أو قام بأي عمل بقصد املس بسالمة اإلجراءات االنتخابية وسريتها 

وفي هذه احلالة يعاقب باحلد األعلى للعقوبة املنصوص عليها في هذه املادة. 
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أو  املرشح  اسم  عن  اإلفصاح  على  الصور  من  صورة  بأي  ناخب  أي  حمل  ح) 
التي  االقتراع  ورقة  الكشف عن محتويات  أو  اقترع لصاحلهم  الذين  القائمة 

اقترع مبوجبها. 
ط ) حرض شخصاً آخر أو ساعده أو مكنه من االقتراع وهو يعلم أنه غير مؤهل 

لذلك قانوناً. 
ي ) ارتكب أي عمل من األعمال احملظورة واملنصوص عليها في املادة (٦٦) من هذا 

القانون. 
٢- كل من ارتكب أياً من األفعال املنصوص عليها في الفقرة (١) أعاله يعاقب بعد 

إدانته بإحدى العقوبتني التاليتني أو بكلتيهما: 
 أ) احلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر. 

املتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  أو  أمريكي  دوالر  خمسمائة  عن  تقل  ال  غرامة   ب) 
قانوناً. 

مادة (١٠٩)
١- يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي من األفعال التالية: 

 أ) أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد 
بأن يعطيه نقوداً أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على االقتراع على 

وجه خاص أو االمتناع عن االقتراع. 
 ب) قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة نقوداً أو قرضاً أو منفعة أو أي 
مقابل آخر سواء لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو ميتنع عن 

االقتراع أو ليؤثر في غيره لالقتراع أو االمتناع عن االقتراع. 
أعاله   (١) الفقرة  في  عليها  املنصوص  األفعال  من  أي  ارتكب  من  كل  يعاقب   -٢
أو  التاليتني  العقوبتني  بإحدى  عليه  واحلكم  الرشوة  مواد  ومصادرة  إدانته  بعد 

بكلتيهما: 
أ) احلبس ملدة ال تزيد على ثالث سنوات. 

ب) غرامة ال تزيد على ثالثة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة 
قانوناً. 

ج) للمحكمة أن تقضي باستبعاد اسمه من قوائم املرشحني. 

مادة (١١٠)
١- يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي فعل من األفعال التالية: 

أ) نقل أو أتلف أو أخفى أو ساعد في نقل أو إتالف أو إخفاء أي من املواد االنتخابية 
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املنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مكلفاً بذلك من قبل اللجنة أو 
خالفاً ملا هو منصوص عليه في هذا القانون. 

انتخابية رسمية منصوص عليها في هذا  أية مواد  أو جّهز  أو صنع  ب) طبع 
القانون دون إذن خطي من اللجنة. 

٢- يعاقب كل من ارتكب أي من األفعال املنصوص عليها في الفقرة (١) أعاله 
بعد إدانته بإحدى العقوبتني التاليتني أو بكلتيهما: 

أ) احلبس ملدة ال تزيد على سنة. 
املتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  أو  أمريكي  دوالر  ألف  على  تزيد  ال  غرامة   ب) 

قانوناً. 

مادة (١١١)
يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن ستة آالف دوالر 
كل من خالف  بالعقوبتني معاً  أو  قانوناً  املتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  أو  أمريكي 
قائمة  من  أسمه  استبعاد  وللمحكمة  القانون،  هذا  من   (٦٩  ،٦٨) املادتني  أحكام 

املرشحني ومصادرة تلك األموال. 

مادة (١١٢)
١- يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي فعل من األفعال التالية: 

زّور أو أورد بيانات كاذبة في احملاضر االنتخابية وقوائم املقترعني التي أوجب  أ ) 
هذا القانون تنظيمها. 

لم  ألشخاص  انتخاب  صندوق  أي  في  اقتراع  أوراق  بإدخال  سمح  أو  أدخل  ب ) 
يقترعوا على اإلطالق أو ألشخاص وهميني. 

تاريخ  أو  إعالنه  أو  الترشيح  في طلب  بذلك  عالم  وهو  كاذب  بيان  أي  أورد  ج ) 
تقدميه أو تاريخ تسجيله.

قائمة  أي  من  مقدمة  طعن  أو  اعتراض  الئحة  أي  شوه  أو  اتلف  أو  أخفى  د ) 
انتخابية أو مرشح للرئاسة مبوجب أحكام هذا القانون. 

ـ ) أخفى أو اتلف أو شوه أي طلب ترشيح تقدمت به أي قائمة أو مرشح.  ه
٢- كل من ارتكب فعالً من األفعال املنصوص عليها في الفقرة (١) أعاله يعاقب بعد 

إدانته بإحدى العقوبتني التاليتني أو بكلتيهما: 
أ ) احلبس ملدة ال تزيد على سنة. 

ب ) غرامة ال تقل عن ألف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً. 
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مادة (١١٣)
كل فعل أو ترك أو امتناع عن فعل، أو تقصير أو إهمال عن القيام بأي واجب يفرضه 
هذا القانون، ولم تفرض له عقوبة خاصة، يعتبر جرماً معاقباً عليه باحلبس ملدة ال 
تزيد على ثالثة شهور أو بغرامة ال تزيد على خمسمائة دوالر أمريكي أو ما يعادلها 

بالعملة املتداولة قانوناً أو بالعقوبتني معا ً. 

مادة (١١٤)
أحد  هو  الباب  هذا  في  عليها  املنصوص  اجمُلرمة  األفعال  من  أي  مرتكب  كان  إذا 
رؤساء أو أعضاء الطواقم االنتخابية أو أي موظف من موظفي اجلهاز اإلداري التابع 
لهذه الطواقم، أو أي شخص آخر أوكل إليه القيام بأي مهمة رسمية مبوجب هذا 
القانون، يعاقب بعد إدانته باحلبس ملدة ال تزيد على ثالث سنوات أو بغرامة ال تزيد 
على ثالثة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً أو بالعقوبتني 

معا ً. 

الباب الثالث عشر
أحكام ختامية وانتقالية

مادة (١١٥)
في  الفلسطينيني  الناخبني  سجالت  اللجنة  تعد  القانون  هذا  ألحكام  وفقاًً   -١
متكني  لضمان  مناسبة  تراها  وسائل  أية  وإتباع  إجراءات  أية  اتخاذ  ولها  القدس، 

الناخبني في القدس من ممارسة حقهم في االقتراع. 
والتعليمات  القانون ووفق األنظمة  القدس وفق أحكام هذا  االقتراع في  ٢- يجرى 

واإلجراءات التي تضعها اللجنة. 
على  القانون  هذا  أحكام  تطبق  أعاله،   (٢  ،١) الفقرتني  في  ذكر  ما  مراعاة  مع   -٣

االنتخابات التي جترى في القدس شأن أي منطقة انتخابية أخرى في فلسطني. 

مادة (١١٦)
الرئاسية  دون اإلخالل بأحكام املادتني (١٠٥، ١٠٦) من هذا القانون جتري االنتخابات 

القادمة بالتزامن مع أول انتخابات تشريعية جتري مبقتضى هذا القانون. 



٥٤

مادة (١١٧)
يعتبر أي إعالم أو قرار أو أمر أو مستند يقضي هذا القانون بتبليغه ألي شخص، بأنه 

بلغ له حسب األصول إذا: 
١- مت تسليمه لذلك الشخص باليد. 

٢- مضت ٤٨ ساعة على تاريخ إيداعه بالبريد املسجل إلى عنوانه املعروف. 

مادة (١١٨)
تصدر اللجنة األنظمة والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

مادة (١١٩)
١- يلغى القرار بقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن االنتخابات العامة

٢- يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

مادة (١٢٠)
على اجلهات اخملتصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به 

فور نشره في اجلريدة الرسمية. 
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