قانون رقم ( )12لسنة 2005م

بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية
رقم ( )10لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

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

مادة ()1

تعدل المادة ( )17من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم ( )10لسنة  2005لتصبح كالتالي:
" - 1فييي الهيئ يية المحلييية الت ييي ال يايييد ع ييدد مقاعييدعا ع يين ال يية عش يير مقع ي داً يج ييب أال يقييي تم ي ييي الم يرأة ع يين مقع ييدين:
أ) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء األولى في القائمة
ب) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء التي تلي ذلك.
 - 2فيي الهيئية المحليية التيي يايييد عيدد مقاعيدعا عين ال يية عشير مقعيد ًا يخصيم مقعيد للم يرأة مين بيين األسيماء الخمسيية
التي تلي بند (ب) أعاله.

 - 3يست نى من أحكام البند ( )1أعاله الهيئات المحلية التيي يقيي عيدد النياخبين فيهيا وفقياً للجيدول النهيائي للنياخبين عين
أل ييا ناخ ييب ،وفي ييي ع ييذا الحي ييال تت ييرك للقي ييوائم االنتخابي يية حري يية اختيي ييار األم ييا ن المخصصي يية للمي يرأة مي يين ب ييين مرشي ييحيها.

 - 4إذا ش ي ر مقعييد للم يرأة فييي مجلييس ا لهيئ يية المحلييية ،تحييي مكانهييا الم يرأة الت ييي تليهييا فييي تسلسييي المقاعييد المخصص يية
للمرأة في نفس القائمة التي تنتمي إليها".
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مادة ()2

تضيا

فق يرة تحمييي الييرقم (و) للمييادة ( )18ميين قييانون انتخيياب مجييالس الهيئييات المحلييية رقييم ( )10لسيينة  2005نصييها

مايلي:
"و .عل ييى رءس يياء وأعضي يياء مج ييالس اله يئي ييات المحلي يية وموظفيهي ييا الي يراأبين ف ييي ترشي يييح أنفس ييهم االسي ييتقالة م يين مناصي ييبهم

وارفاق االستقالة بطلب الترشيح ،ولواارة الحكم المحليي أن ت ليا مين تيراه مناسيب ًا مين الميوظفين العميوميين ليتيولى القييام
بمهامهم لحين إجراء االنتخابات وتولي المجلس الجديد المنتخب مهامه".
مادة ()3

ت عييدل الفقرت ييان (1و )2م يين الم ييادة ( )52م يين ق ييانون انتخ يياب مجل ييس الهيئ ييات المحلي يية رق ييم ( )10لس يينة  2005لتص ييبح
كالتالي:

" - 1ي ييتم تواي ييا المقاع ييد عل ييى القي ييوائم الت ييي ح يياات عل ييى نس ييبة  %8ف ي ي ر م يين األص ييوات الص ييحيحة للمقت ييرعين بنسي ييبة
مجموع ما حصلت عليه من األصوات.
 - 2أ .تودع كي قائمة انتخابية قائمة ب سماء مرشحيها لدى لجنة االنتخابات قبي إأالق باب الترشيح.

ب .تعتب يير قائمي يية مرش ييحي القائمي يية م لقي يية م يين حيي ييق ترتيي ييب األس ييماء ،وتي ييواع المقاعي ييد الت ييي تفي ييوا بهي ييا ك ييي قائمي يية علي ييى

مرشحيها وفقاً لتسلسي أسمائهم في القائمة (األول فالذي يليه وعكذا)".
مادة ()4

تضييا

فق يرة تحمييي الييرقم ( )2إلييى المييادة ( )72م يين قييانون انتخيياب مجييالس الهيئييات المحلييية رقييم ( )10لس يينة 2005م

نصها ما يلي:

" - 2ت ييءول الموج ييودات العينيي يية والنقدي يية والو ي ييائا والبيان ييات واجحص ييائيات الخاصي يية باللجن يية العليي ييا النتخاب ييات الهيئي ييات
المحلية إلى اللجنة المركاية لالنتخابات ،دون اججحا

تضييا

بحقوق الموظفين والعاملين فيها وفقاً ألحكام القانون".

مادة ()5

مييادة بييرقم ( )71مكييرر إل ييى قييانون انتخيياب مجييالس الهيئييات المحلي يية رقييم ( )10لسيينة 2005م نصييها مييا يل ييي:

“ للي يرئيس إصي ييدار مرسي ييوم بتخصي يييم عي ييدد مي يين المقاعي ييد للمسي يييحيين في ييي بع ي ي
االنتخابات وضا النظام الذي يضمن تحقيا ذلك".
يل ى كي ما يتعار

وأحكام عذا القانون.

دوائي يير الهيئ ي يات المحليي يية وعلي ييى لجني يية

مادة ()6
مادة ()7

على جميا الجهات المختصة  -كي فيما يخصه  -تنفيذ أحكام عذا القانون ،ويعمي به فور نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ2005/08/29 :م.
الموافا/24 :رجب 1426/عجرية.
محمود عباس
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