قانون رقم ( )19لسنة 2005م

بتعديل المادة ( )73من قانون االنتخابات رقم ( )9لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية ا لفلسطينية،

بعد االطالع على المادة ( )41من القانون األساسي المعدل لسنة  2003وتعديالته،

وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2005/12/8م،
ً
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
ً

وتحقيق ًا للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:

مادة ()1
تعدل المادة ( )73من قانون االنتخابات العامة رقم ( )9لسنة  2005م  ،لتصبح على النحو التالي:
 - 1يعتبر يوم االقتراع يوم عطلة رسمية.
داء
 - 2يبددأ االقتدراع فدي تمدام السدداعة السدابعة مدن صدبال اليددوم المحددد لالنتخابدات ،ويقفدع فددي تمدام السداعة السدابعة مسد ً
من مساء ذلك اليوم.

داء علدى طلد ب رئديس مرزدا االقتدراع تمديددد فتدرة االقتدراع بقدرار مدن رئديس لجندة االنتخابدات ،علددى
 - 3للجندة االنتخابدات ،بن ً
أال تتجدداوا فت درة التمديددد سدداعتين ،وأن يقتصددر التمديددد علددى مراي ددا االقت دراع التددي اقتاددت الاددرورة تمديددده في ددا ،وعل ددى

األشخاص الموجودين في ساحة مرزا االقتراع.
 - 4للجنددة االنتخاب ددات أن تاد د نظام د ًا لتمز ددين أفد دراد الش ددرطة وأف دراد ق ددور األم ددن م ددن االقت دراع خ ددالل ال م ددان واألربع ددين
ساعة التي تسبق الموعد المحدد لالقتراع وفق ًا للبندد ( )2أعداله ،علدى أن يدتم البددء بفدرا صدناديق االقتدراع للشدرطة وأفدراد
األمدن فددي نفددس الوقددت الدذه يددتم فيدده بدددء فدرا صددناديق االقت دراع فددي االنتخابدات العامددة ،باعتبددار أن العمليددة االنتخابيددة

زع ال يتجاأ.
ٌّ

مادة ()2

يلغى زع ما يتعارض م أحزام هذا القانون.
مادة ()3
علددى جمي د الج ددات المختص ددة  -زد ٌّدع فيمددا يخصدده  -تنفي ددذ أحزددام هددذا الق ددانون ،ويعمددع بدده مددن ت دداريخ نش دره فددي الجري دددة
الرسمية.

صدر في مدينة غاة بتاريخ 2005/12/8 :ميالدية.
الموافق/6 :ذه القعدة 1426/هجرية.
محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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