
 

 1 

  
 م2005( لسنة 12قانون رقم )

 بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية
 م2005( لسنة 10رقم )

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 بعد االطالع على القانون األساسي وتعديالته،
 م،27/8/2005في جلسته المنعقدة بتاريخ  وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي
 وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

 أصدرنا القانون التالي:
 (1مادة )

 لتصبح كالتالي: 2005( لسنة 10( من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )17تعدل المادة )
دًا يجيييب أال يقييي تم ييييي المييرأة عييين مقعيييدين:فييي الهيئييية المحلييية التيييي ال يايييد عيييدد مقاعييدعا عييين  ال يية عشييير مقعيي -1"

  
 أ( امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء األولى في القائمة
 ب( امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء التي تلي ذلك.

فيي الهيئية المحليية التيي يايييد عيدد مقاعيدعا عين  ال يية عشير مقعيدًا يخصيم مقعيد للمييرأة مين بيين األسيماء الخمسيية  -2
 د )ب( أعاله.التي تلي بن

( أعاله الهيئات المحلية التيي يقيي عيدد النياخبين فيهيا وفقيًا للجيدول النهيائي للنياخبين عين 1يست نى من أحكام البند ) -3
أليييا ناخيييب، وفييييي عيييذا الحييييال تتيييرك للقييييوائم االنتخابيييية حريييية اختيييييار األميييا ن المخصصيييية للميييرأة ميييين بيييين مرشييييحيها.

  
لهيئييية المحلييية، تحييي مكانهييا المييرأة التيييي تليهييا فييي تسلسييي المقاعييد المخصصييية إذا شيي ر مقعييد للمييرأة فييي مجلييس ا -4

 للمرأة في نفس القائمة التي تنتمي إليها."
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 (2مادة )
نصييها  2005( لسيينة 10( ميين قييانون انتخيياب مجييالس الهيئييات المحلييية رقييم )18تضيا  فقييرة تحمييي الييرقم )و( للمييادة )

 مايلي:
يئييييات المحليييية وموظفيهييييا اليييراأبين فيييي ترشيييييح أنفسيييهم االسييييتقالة مييين مناصييييبهم "و. عليييى رءسييياء وأعضيييياء مجيييالس اله

رفاق االستقالة بطلب الترشيح، ولواارة الحكم المحليي أن ت ليا مين تيراه مناسيبًا مين الميوظفين العميوميين ليتيولى القييام  وا 
 بمهامهم لحين إجراء االنتخابات وتولي المجلس الجديد المنتخب مهامه."

 (3مادة )
لتصيييبح  2005( لسييينة 10( مييين قيييانون انتخييياب مجليييس الهيئيييات المحليييية رقيييم )52( مييين الميييادة )2و1عييدل الفقرتيييان )ت

 كالتالي:
فيييي   ر مييين األصيييوات الصيييحيحة للمقتيييرعين بنسييييبة  %8ييييتم تواييييا المقاعيييد عليييى القييييوائم التيييي حييياات عليييى نسيييبة  -1"

 مجموع ما حصلت عليه من األصوات.
 أ. تودع كي قائمة انتخابية قائمة ب سماء مرشحيها لدى لجنة االنتخابات قبي إأالق باب الترشيح. -2

ب. تعتبييير قائميييية مرشيييحي القائميييية م لقيييية مييين حيييييق ترتيييييب األسيييماء، وتييييواع المقاعييييد التيييي تفييييوا بهييييا كيييي قائميييية علييييى 
 "مرشحيها وفقًا لتسلسي أسمائهم في القائمة )األول فالذي يليه وعكذا(.

 (4مادة )
م 2005( لسييينة 10( مييين قييانون انتخيياب مجييالس الهيئييات المحلييية رقييم )72( إلييى المييادة )2تضييا  فقييرة تحمييي الييرقم )

 نصها ما يلي:
تيييءول الموجيييودات العينييييية والنقديييية والو ييييائا والبيانيييات واجحصيييائيات الخاصيييية باللجنييية العليييييا النتخابيييات الهيئييييات  -2"

 ة لالنتخابات، دون اججحا  بحقوق الموظفين والعاملين فيها وفقًا ألحكام القانون."المحلية إلى اللجنة المركاي
 (5مادة )

م نصييها مييا يليييي:2005( لسيينة 10( مكييرر إليييى قييانون انتخيياب مجييالس الهيئييات المحليييية رقييم )71تضييا  مييادة بييرقم )
  

ات المحلييييية وعلييييى لجنيييية لليييرئيس إصييييدار مرسييييوم بتخصيييييم عييييدد ميييين المقاعييييد للمسيييييحيين فييييي بعيييي  دوائيييير الهيئيييي“
 االنتخابات وضا النظام الذي يضمن تحقيا ذلك."

 (6مادة )
 يل ى كي ما يتعار  وأحكام عذا القانون.

 (7مادة )
 تنفيذ أحكام عذا القانون، ويعمي به فور نشره في الجريدة الرسمية. -كي فيما يخصه -على جميا الجهات المختصة

 
 م.29/08/2005صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 

 عجرية. 1426/رجب/24الموافا:              
 محمود عباس

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 ةرئيس السلطة الوطنية الفلسطيني


