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   2006فتح باب الترشيح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني لالنتخابات التشريعية الثانية اعالن 

  )انتخابات القوائم(ونظام التمثيل النسبي ) انتخابات الدوائر( لنظام تعدد الدوائر االنتخابية وفقاً
  

 20/11/2005الصادر بتاريخ وم الرئاسي المرسب وعمالً،  بشأن االنتخابات2005لسنة ) 9(استناداً ألحكام قانون رقم 

تعلن لجنة ، 3/12/2005 الثانية وفتح باب الترشيح بتاريخ موعداً لالنتخابات التشريعية 25/1/2006الذي حدد 

  وفقاً لنظام تعدد الدوائر االنتخابية لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني عن فتح باب الترشيح المركزيةاالنتخابات

  :حسب اآلتي) القوائمانتخابات (نظام التمثيل النسبي و )دوائرانتخابات ال(

  

   الستالم طلبات الترشيحالفترة الزمنية :أوالً

 الموافق  األربعاءيومنهاية دوام  وحتى 3/12/2005 الموافق سبتيبدأ استالم طلبات الترشيح ابتداء من يوم ال. 1

  .ذه الفترة الزمنية ولن تقبل الطلبات المقدمة قبل أو بعد ه14/12/2005

يتم استقبال طلبات الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي للجنة االنتخابات المركزية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى . 2

 وأيام الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، األربعاء يوممن يوم السبت وحتىوذلك الرابعة مساء .   
  

   التشريعيي المرشح لعضوية المجلسيشترط ف: ثانياً

 .أن يكون فلسطينياً. 1

 .أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد إلجراء االقتراع. 2

 .  الناخبين النهائيسجلمدرجاً في أن يكون اسمه . 3

 .أن يكون مقيماً إقامة دائمة في األراضي الفلسطينية. 4

  

  الحصول على طلبات الترشيح: ثالثاً

 العام للجنة االنتخابات المركزية في مدينة رام اهللا أو من مكتبها اإلقليمي يمكن الحصول على طلبات الترشيح من المقّر

 على  االنتخابات المركزيةةلجنأو من موقع  ،المذكورة أدناهة أو من مكاتب الدوائر االنتخابية الست عشرة في مدينة غّز

    ps.elections.wwwنترنت شبكة اإل

  

  مرفقات طلب الترشيح : رابعاً

  مرفقات طلب الترشيح على مستوى انتخابات الدوائر

 :يجب أن يرفق طلب الترشيح بما يلي

  . صورة عن بطاقة إثبات الشخصية. أ

 . سمX 3 2بحجم ) 2(صور فوتوغرافية حديثة عدد . ب

كتاب االستقالة من قانون االنتخابات، يجب إحضار ) 11(تنطبق عليهم أحكام المادة إذا كان مقدم الطلب ممن  .ت

ما ويرفق معها أيضاً " االستقالة لغرض الترشح لالنتخابات التشريعية الثانيةقدمت " نة عبارة متضّم من الوظيفة

 . الطلب واستالمها من الجهة التي يعمل لديها مقدميفيد تقديمها
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ألف دوالر أمريكي نقداً في حساب لجنة االنتخابات المركزية رقم ) U1000$(وصل بدفع مبلغ التأمين بقيمة . ث

يمكن الدفع في أي فرع من فروع البنك . (  فرع البيرة–لدى البنك العربي المحدود ) 628650 / 0 / 582(

 ).األراضي الفلسطينية المحدود في العربي

مؤيد ممن لهم حق االنتخاب ضمن دائرة المرشح االنتخابية، تشمل أسماءهم الرباعية ) 500( من قائمة موقعة. ج

 ).  إذا رغبوا بالترشحنيو أعضاء المجلس التشريعي الحالجراء اإلهذايستثنى من (وأرقام بطاقاتهم الشخصية 

ها  علياًموقععنه ملونة  مع صورة )إن وجد(تخابي بالنسبة للمرشح المستقل، طلب اعتماد الرمز أو الشعار االن. ح

 ).CD(لكترونية على قرص مضغوط من المرشح، ومرفقاً معه نسخة إ

 يقضي  لجنة االنتخابات المركزيةلدى المعتمد  للهيئة الحزبيةالممثل العامبالنسبة للمرشح الحزبي، كتاب من . خ

 .بترشيح مقدم الطلب عن الهيئة الحزبية

  ).بات الترشيح المقدمة بالوكالةتخص طل(وكالة قانونية . د

    

  :) التمثيل النسبي-انتخابات القوائم (   مرفقات طلب ترشيح القائمة االنتخابية

  :يجب أن يرفق طلب ترشيح القائمة االنتخابية بما يلي        

ية وأرقام بطاقاتهم                    هم الرباع ممن لهم حق االنتخاب، تشمل أسماءثالثة آالف مؤيد) 3000(قائمة موقعة من . 1        

  .)المعتمدة لدى لجنة االنتخابات المركزيةالسياسية حزاب من ذلك األيستثنى (الشخصية         

  .مج االنتخابي للقائمةنسخة عن البرنا. 2        

   لكترونيةإ بنسخة ومرفقةئمة  عليها من منسق اتصال القاموقعاًالرمز أو الشعار االنتخابي صورة ملونة عن . 3        

   .CD على قرص مضغوط        

  ستة آالف دوالر أمريكي نقداً في حساب لجنة االنتخابات                 ) U6000$( وصل بدفع مبلغ التأمين بقيمة .4         

دفع في أي فرع مكن الي. (  فرع البيرة–لدى البنك العربي المحدود ) 628650 / 0 / 582(          المركزية رقم

  ).األراضي الفلسطينية المحدود في  فروع البنك العربيمن

  . مغلق بأسماء مرشحي القائمة االنتخابية كشف.5         

  .طلبات الترشيح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها. 6         

  

  :      مرفقات طلب ترشيح مرشح القائمة االنتخابية

  :نتخابية أن تقدم المرفقات التالية لكل مرشح في القائمةعلى القائمة اال      

  . صورة عن بطاقة إثبات الشخصية. 1       

 . سمX 3 2بحجم ) 2( صور فوتوغرافية حديثة عدد .2  

كتاب االستقالة من قانون االنتخابات، يجب إحضار ) 11(تنطبق عليهم أحكام المادة إذا كان مقدم الطلب ممن . 3  

ما ويرفق معها أيضاً " االستقالة لغرض الترشح لالنتخابات التشريعية الثانيةقدمت " نة عبارة متضّم ةمن الوظيف

  . واستالمها من الجهة التي يعمل لديها مقدم الطلبيفيد تقديمها

 ).تخص طلبات الترشيح المقدمة بالوكالة(وكالة قانونية . 4  
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  :خابيةتمثيل المرأة في القائمة االنت:   خامساً

  :يجب أن تتضمن كل من القوائم االنتخابية حداً أدنى لتمثيل المرأة ال يقل عن     

  .من بين األسماء الثالثة األولى في القائمةعلى األقل امرأة واحدة . 1     

 .من بين األسماء األربعة التي تلي ذلكعلى األقل  واحدةامرأة . 2     

  .في كل خمسة أسماء تلي ذلك على األقل امرأة واحدة. 3     

   تقديم طلبات الترشيح: سادساً

  ):القوائم االنتخابية(تقديم طلبات الترشيح وفقاً لنظام التمثيل النسبي . 1  

يتم تقديم طلبات ترشيح القوائم االنتخابية إلى دائرة الشؤون االنتخابية في المقّر العام للجنة االنتخابات المركزية في 

  . أو لدى مكتبها اإلقليمي في مدينة غّزةمدينة رام اهللا

  

  : تقديم طلبات الترشيح وفقاً لنظام انتخابات الدوائر.2

يقدم طلب الترشيح إلى مكتب الدائرة االنتخابية التي ينوي مقدم الطلب الترشح عنها إما شخصياً أو بواسطة وكيل 

  :ة عشري مكاتب الدوائر االنتخابية الست وفيما يل،قانوني

  

  الهاتف  العنوان الدائرة االنتخابية  قمالر

  

  الفاكس

 02 2345811   قرب كلية األمة-ضاحية البريد   القدس  1
2345812 02  

2345813 02  

 قرب – الحسين  شارع سكينة بنت- عمارة الشيب -خلة الصوحة  حي  جنين  2

  مدرسة بنات جنين الثانوية

2437165 04 
2437166 04  

2437167 04  

 09 2684327   عمارة الحافي-شويكة شارع   طولكرم  3
2684328 09  

2684329 09  

  09 2573005  09 2573004   مجمع سميح الرشيد التجاري-شارع الغور   طوباس  4

 09 2330115   عمارة هروش-شارع رفيديا الرئيسي   نابلس  5
2330116 09  

2330117 09  

  09 2946539   مقابل محكمة صلح قلقيلية-شارع الملعب البلدي   قلقيلية  6
2946546 09  

2946543 09  

  09 2515922  09 2515921   مقابل مستشفى الطوارى-شارع الشهداء   سلفيت  7

 02 2404202   عمارة النجمة- البالوع -البيرة   البيرةرام اهللا و  8
2404203 02  

2404204 02  

  02 2325558  02 2325557   قرب مكتب جامعة القدس المفتوحة-   شارع ابو جهاد-كتف الواد   أريحا  9

  مقابل مكتب المجلس-زيطريق السوق المرك  -شارع الجبل   بيت لحم  10

  التشريعي

2752001 02  
2752002 02  

2752003 02  

 02 2293229   عمارة أبو عيشة-)  شارع ابو غنام(  طريق المقاطعة-منطقة الحرس   الخليل  11
2293911 02   

2293922 02  
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 08 2475964   عمارة محمود أبو دان- شارع المباني العالية -مشروع بيت الهيا   شمال غزة  12
2475965 08  

2475966 08  

  
 08 2834618   قرب وزارة اإلسكان-م  شارع الخرطو -الرمال الجنوبي   غزة  13

2833816 08  
2833896 08  

الحدبة - شارع الشهيد عبد الكريم العكلوك-عمارة ابراهيم المصري  دير البلح  14

                               الجنوبية 

2537420 08  
2537421 08  

2531001 08  

 08 2066563   خلف برج شعث-عمارة صالح أبو ناهية   خانيونس  15
2066564 08  

2066562 08  

 عمارة أبو -) النجمة(مقابل ميدان الشهداء / شارع عثمان بن عفان  رفح  16

              أشرف قشطة

2138670 08  
2138720 08  

2138710 08  

     

  

  

  :مالحظات

  . ناقصةلن يتم استالم أية طلبات أن تكون مكتملة مع كافة مرفقاتها، ويشترط الستالم طلبات الترشيح  .1

 يجوز أن يكون مقدم طلب الترشيح مرشحاً في أكثر من دائرة انتخابية أو مرشحاً في انتخابات الدوائر ال .2

 .ال يجوز أن يكون مرشحاً في أكثر من قائمة انتخابيةكذلك والقوائم في آن واحد، و

ة تقديم طلبات بالنسبة النتخابات الدوائر، يكون ترتيب أسماء المرشحين في ورقة االقتراع حسب تاريخ وساع .3

الترشيح، وفي حال حضور أكثر من مرشح إلى مكتب الدائرة في نفس الوقت، يمكن لمكتب الدائرة أن يجري 

  . خاص بذلك قرعةالقرعة فيما بينهم، ويتم تنظيم محضر

ح ضمن الدائرة االنتخابية التي ينوي الترشبالنسبة لمرشحي الدوائر، يجب أن يكون مقدم طلب الترشيح مسجالً  .4

 .عنها

 على مقدم طلب ،بالنسبة لمقدمي طلبات الترشيح من العاملين في الجامعات الفلسطينية العامة أو الحكومية .5

الترشيح أن يقدم إجازة بدون راتب اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الترشيح وحتى انتهاء العمليات االنتخابية، 

 .وال يطلب منه كتاب االستقالة

ستة ) 66(سبعة مرشحين وأالّ يزيد عن ) 7(خابية، يجب أالّ يقل عدد مرشحي القائمة عن بالنسبة للقوائم االنت .6

 .وستون مرشحاً

بالمقّر العام للجنة االنتخابات المركزية في في دائرة الشؤون االنتخابية من المعلومات يمكن االتصال لمزيد . 7

أو المكتب اإلقليمي للجنة ) 749 أو 766 أو 744(تحويلة رقم ) 022969700(مدينة رام اهللا على رقم الهاتف 

 بمكاتب الدوائر  أو االتصال)123 أو 109( تحويلة رقم )4082842973/ (في مدينة غّزة على رقم الهاتف

) 400-300-1800(االتصال بالرقم المجاني للجنة االنتخابات المركزية  المذكورة أعاله أو ة عشراالنتخابية الست

   ps.elections.wwwلكتروني للجنة االنتخابات المركزية مراجعة الموقع االأو 

  

  
  


