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 نصوص قانون إنتخاب الهٌئات المحلٌة الفلسطٌنًمقترح لجدول مقارنة 

 بٌن نظام القائمة المغلقة المقٌدة والقائمة المفتوحة التفضٌلٌة

 

 نصوص قانون 
 الهٌئات المحلٌة الفلسطٌنٌة 

  حسب القائمة المغلقة

 النصوص المقترحة
   حسب القائمة المفتوحة

 
 

 

 ( 1) المادة 
 : التعريفات 

 
زلكمة البداية   : كمة ادلختصةادلح

األحزاب السياسية أو احلركات أو االئتالفات : القائمة االنتخابية 
أو اجملموعات اليت يشكلها ادلواطنون أصحاب حق الًتشيح 

بغرض الًتشح النتخابات اجملالس احمللية 

: تعدل 
 

محكمة خاصة باإلنتخابات تعقد على درجتٌن  -
 

 تعرٌف للمرشح الفردٌضاف إلى القائمة  -
 

ٌضاف مفاهٌم خاصة حول النظام المفتوح فً  -
اإلنتخاب خاصة ورقة اإلقتراع وتعلٌماتها  

 

 
  (5)مادة 

للجنة االنتخابات ادلركزية أن تطلب تأجيل موعد االنتخابات يف 
رللس أو أكثر من اجملالس احمللية دلدة ال تزيد على أربعة أسابيع، 

الفنية وسالمة االنتخابات، ويصدر  إذا اقتضت ذلك الضرورات
  .قرار التأجيل عن رللس الوزراء

 :تعدل 
 

سٌحتاج إلجراء وجهد أطول ، من الممكن إطالة الفترة 
الزمنٌة للتأجٌل عن هذه الفترة لتصل لمدة ال تزٌد عن 

شهرٌن، لحٌن إتخاذ كافة اإلجراء والجهود المطلوبة فً 

.  موعدها المقررة تعدٌل إي خلل إلجراء اإلنتخابات فً

 

تكون قرارات جلنة االنتخابات ادلركزية قابلة على أن ( 13)ادة امل
لالستئناف خالل مخسة أيام من تاريخ صدورىا أمام احملكمة 
ادلختصة اليت تقع الدائرة االنتخابية ضمن دائرة اختصاصها، 

وتصدر احملكمة قرارىا يف االستئناف خالل ثالثة أيام من تاريخ 
 . تقدديو، ويكون قرارىا يف ذلك  ائياً 

 

 

 :تعدل  
 

المحكمة المختصة لتحدد بمحكمة خاصة باإلنتخابات تكون 
 معقودة بصورة دائمة ، و على درجتٌن بحٌث ٌمكن اإلستئناف

للمحاكم فيها على قرارات لجنة اإلنتخابات المركزية، دون التوجه 

 .النظامٌة فً الفصل فً القضاٌا اإلنتخابٌة  

 

  (14)مادة  
 .يتم الًتشيح ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسيب -1
تعترب قائمة ادلرشحني مغلقة، وتكون أمساء ادلرشحني فيها  -2

يتم تسجيل القوائم اليت  -3 .مرتبة حسب أولوية كل مرشح

 : تعدل
 

تعتبر قائمة المرشحٌن مفتوحة وٌحق للناخب ترتٌب 
المرشحٌن حسب األولوٌة التً ٌراها لمصلحته، وٌحق للقوائم 

 هذه من(  3) للفقرة  التً سجلت لدى لجنة اإلنتخاباب وفقا
تً تقدمه المادة تسمٌة مرشحٌها دون اإللتزام بالترتٌب ال
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ترغب يف ادلشاركة يف االنتخابات لدى جلنة االنتخابات ادلركزية، 
 -4 .واإلجراءات والتعليمات اليت تضعها اللجنة وفق األنظمة

( 3)حيق للقوائم اليت سجلت لدى جلنة االنتخابات، وفقاً للفقرة 
من ىذه ادلادة، تسمية مرشحيها واالشًتاك يف االنتخابات ربت 

جيب أال يقل عدد  -5 .االسم والشعار الذي زبتاره لنفسها
أغلبية عدد ادلقاعد  ادلرشحني يف القائمة االنتخابية الواحدة عن

 ادلخصصة للدائرة االنتخابية

للقائمة واإلشتراك تحت االسم والشعار الذي تختاره باإلضافة 
 لما ٌختاره المرشح لنفسه بصورة فردٌة ضمن لقائمة الواحدة

 
ذا أ راد أ حد املرحشني الإوسح ( 15) املادة   اب من قامئته املرحش عليه ، أ ما اإ

هتخاابت  أ ن يقدم اإشعار خطي ملمثل القامئة التابع لها ووسخة أ خرى للجنة الإ

قبل يوم من فرتة تقدمي طلبات الرتحش، وعىل القامئة املنسحب مهنا املرحش 

أ ن متل  ماكهه ويف حال أ ثر الإوسحاب عىل ترتيب ال عضاء يف القامئة جيب 

قرار مجليع ال عضاء يف هتخاابت مع اإ القامئة عىل املوافقة هبذا  اإعالم جلنة الإ

 الرتتيب اجلديد

 
: تعدل

 
فً حال اإلنساحب ألحد المرشحٌن من القائمة ال تلزم القائمة 

بالترتٌب األعضاء ةٌمفً أن ترشح بدٌل عن أي عضو 
منسحب إلكمال القائمة وال ٌلزم تقدٌم إقرار بالترٌب الجدٌد 

للجنة اإلنتخابات  

 
 

 
 ( 16)مادة 

الًتشيح حسب النموذج ادلعد ذلذا الغرض إىل جلنة تقدم طلبات 
 االنتخابات ادلركزية خالل ادلدة ادلنصوص عليها يف ىذا القانون

 حيث
إقراراً من كل مرشح يف ( د .ترتيب أمساء ادلرشحني يف القائمة

القائمة بقبول ترشيحو، وفق الًتتيب الوارد يف طلب الًتشيح 
الربنامج اإلنتخايب  جيب أن يرفق بطلب الًتشيح نسخة من

  -للقائمة
 

: تعدل 
 

ترتٌب المرشحٌن بصورة عشوائٌة فً القائمة أو أسبقٌة التقد 
للترشح، وال ٌقدم إقرار بقبول الترتٌب فً القائمة للترشح، 
  وممكن أن ٌضمن طلب الترشح لكل عضو برنامج خاص به

  (17)مادة 
اذليئات احمللية عن جيب أال يقل سبثيل ادلرأة يف أي من رلالس 

على أن تتضمن كل قائمة من القوائم حداً أدىن لتمثيل % 20
إمرأة من بني األمساء الثالثة األوىل يف ( أ :ادلرأة ال يقل عن

( ج .إمرأة من بني األمساء األربعة اليت تلي ذلك( ب .القائمة
  .إمرأة من بني األمساء اليت تلي ذلك

 
 

 :تعدل 
 

% (  50) إلى أن ٌرفع تمثٌل المرأة بالمناصفة 
على أن تتضمن كل قائمة حد أدنىلتمثٌل المرأة ال ٌقل عن 

  إمرأتٌن بٌن األسماء األربعة التً تلً ذلك وهكذا بالمناصفة



2017/المجلس التشريعي/ آمال أبو خديجة/ والقائمة المفتوحةجدول مقاروة لىصوص قاوون اإلوتخابات المحلية بيه القائمة المغلة المقيدة   
 

  (18)مادة 
 القائمة أن  يشًتط يف ادلرشح ضمن

أن ال يكون زلكوماً عليو يف جنحة سللة بالشرف أو جبناية ( ج

 
: تعدل 

أن ال ٌكون محكوما علٌه فً جنحة مخلة بالشرف أو بجناٌة 
  إال إذا تم رد اإلعتبار له قانوناًا 

  (19)مادة 
على كل قائمة انتخابية أن تدفع مبلغ مخسائة دينار أو ما يعادلو 
من العملة ادلتداولة حلساب جلنة االنتخابات ادلركزية تأميناً يعادذلا 

على األقل أو انسحاهبا من الًتشيح قبل بدء يف حال فوزىا دبقعد 
 الفًتة القانونية للدعاية االنتخابية

تعدل  
إلى كل قائمة ومرشح بدفع مبلغ لحساب لجنة اإلنتخابات 

المركزٌة تأمٌنا فً حال الفوز أو اإلنسحاب من الترشح قبل 
بدء الفترة القانونٌة للدعاٌة اإلنتخابٌة 

 
القائمة المفتوحة لٌصل لقٌمة أكثر وٌعدل قٌمة المبلغ فً حالة 

  من خمسمائة دٌنار أردنً أو ما ٌعادلها

  (20)مادة 
على جلنة االنتخابات رفض قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية 

 :اإذ
 تقدم القائمة شهادة لكل مرشح يرد امسو فيها تفيد بدفع مل

  .ادلرشح مجيع الرسوم والضرائب ادلستحقة عليو لصاحل اجمللس

 :تعدل 
 

ٌرفض المرشح الذي لم ٌملك شهادة لدفع رسوم وضرائب 
مستحقة علٌه لصالح المجلس وال ترفض القائمة كلها لحٌن 

 .اثبات الشهادة أو استبداله بمرشح أخر 

  (23)مادة 
تصدر اللجنة قراراهتا يف االعًتاضات ادلقدمة إليها خالل ثالثة 

وتكون قراراهتا قابلة لالستئناف أيام من تاريخ انتهاء مدة تقدديها، 
  .أمام احملكمة ادلختصة خالل ثالثة أيام من تاريخ صدورىا

 :تعدل 
  قراراتها قابلة لإلستئناف أمام محكمة اإلنتخابات

تصدر احملكمة قراراهتا يف االستئناف ادلرفوعة إليها  (24)مادة 
الشأن خالل مخسة أيام من تاريخ تقدديها وتكون قراراهتا يف ىذا 

  . ائية

تعدل 
 

لمحكمة خاصة باإلنتخابات حٌث تكون على درجتٌن ومنها 
  محكمة اإلستئناف

  (25)مادة 
للقوائم االنتخابية، أو مرشحيها، تنظيم النشاطات ادلختلفة  -1

لشرح برارلهم االنتخابية جلمهور الناخبني، وباألسلوب والطريقة 
 .القوانني واألنظمة الساريةاليت يرو ا مناسبة، دبا ال يتعارض مع 

يتحمل منسق القائمة االنتخابية وادلرشحون الواردة أمساؤىم  -2
فيها، متكافلني ومتضامنني ادلسؤولية عن نشاطات ومواد الدعاية 

على كل قائمة أن تسمي  -3 .االنتخابية الصادرة عن القائمة
شخصاً أو أكثر من مرشحيها أو من غري ادلرشحني يكون مسؤوال 

على القوائم وادلرشحني إزالة كافة  -4 .عن الدعاية االنتخابية
ملصقات الدعاية االنتخابية خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني بعد 

جيوز للجنة االنتخابات ادلركزية، يف حال عدم  -5 .يوم االقًتاع

 
 : تعدل

المسئولٌة من تكافلٌة تضامنٌة على نشاطات الدعاٌة 
اإلنتخابٌة الصادرة عن القائمة لتكون مسئولٌة فردٌة فً حالة 

القائمة المفتوحة باإلضافة للمسئولٌة التضامٌنة  
 

فً حالة عدم إلتزام أي مرشح فً ازالة ملصقات حملته 
اإلنتخابٌة ٌتم إزالتها من قبل لجنة اإلنتخابات على نفقته 

الخاصة باحتسابة من مبلغ التأمٌن  
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من ىذه ادلادة، إزالة ملصقات ( 4)التزام القائمة بأحكام الفقرة 
على نفقة القائمة وحسم قيمة تكاليف اإلزالة الدعاية االنتخابية 

 (3)من مبلغ التأمني ادلشار إليو يف ادلادة 
  (27)مادة 

تبدأ الدعاية االنتخابية قبل أسبوعني من اليوم احملدد لالقًتاع، 
ادلهرجانات ساعة من موعد االقًتاع كافة  24وتتوقف قبل 

والتجمعات وادلسريات والدعايات التلفزيونية واإلذاعية والدعايات 
ادلنشورة يف الصحف وغري ذلك من أشكال الدعاية اليت ستصدر 

  .خالل ىذه الفًتة

 :تعدل 
 

لفترة زمنٌة أطول لطبٌعة الجهد والتوعٌة المطلوبة حول نظام 
بل أربعة أسابٌع القائمة المفتوحة فً اإلنتخاب لتبدأ الدعاٌة  ق

ساعة من موعد  24من الٌوم المحدد لإلقتراع وتتوقف قبل 
 اإلقتراع

  (29)مادة 
على وسائل اإلعالم الرمسية إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للقوائم 

 االنتخابية

:  تعدل
على وسائل اإلعالم إتاحة الفرصة المتكافئة ومناسبة للقوائم 

 اإلنتخابٌة واألفراد المرشحٌن

  (30)مادة  .
للجنة االنتخابات ادلركزية فرض تأمني ال يتجاوز مخسمائة دينار 

أو يعادذلا من العملة ادلتداولة لضمان التزام القائمة بأحكام 
الدعاية االنتخابية الواردة يف ىذا القانون واألنظمة والتعليمات 

 اليت تصدرىا اللجنة

 :تعدل 
أعضاء القائمة فقط كون المسئولٌة لن تكون تضامنٌة بٌن 

وإنما أٌضاًا شخصٌة لكل عضو ٌفرض مبلغ من التأمٌن أٌضا 
 على كل مرشح

  (32)مادة 
على كل قائمة شاركت يف االنتخابات أن تقدم خالل شهر  -1

من تاريخ إعالن النتائج النهائية كشفاً مالياً مفصاًل يبني تكاليف 
 .ة، وأوجو الصرفاحلملة االنتخابية للقائمة، ومصادر سبويل احلمل

للجنة االنتخابات ادلركزية أن تطلب أن تكون الكشوفات  -2
من ىذه ادلادة مدققة من مدقق ( 1)ادلالية ادلشار إليها يف الفقرة 

  .حسابات قانوين

 :تعدل 
على كل قائمة ومرشح شارك فً اإلنتخابات تقدٌم من خالل 

مفصالًا ٌبٌن  شهر من تارٌي إعالن النتائج النهائٌة كشفاًا مالٌاًا 
تكالٌف الحملة اإلنتخابٌة للقائمة والمرشح، ومصادر تموٌل 

 كما هً(  2) الحملة وأوجه الصرف وتبقى بند 

  (33)مادة 
اسم دائرة اذليئة ( أ :جيب أن تتضمن أوراق االقًتاع البيانات اآلتية

أمساء القوائم  (ب .احمللية االنتخابية اليت يتم فيها االقًتاع
 رمساً مربعاً جبانب كل قائمة للتأشري عليو بعالمو( ج .وشعاراهتا

(X) للداللة على اسم القائمة اليت خيتارىا الناخب.  

  :تعدل 
لتتضمن بٌانات عن المرشحٌن بصورة فردٌة ومؤهالتهم 

ومهاراتهم، وٌضع رسم مربع أمام كل مرشح ، كما تضاف 
بالترتٌب تعلٌمات حول تشكٌل القائمة من الناخب وعدم تقٌٌده 

المقدم من القائمة 
 

كما ٌمكن تصمٌمها لتكون محتملة اإلنتخاب على درجتٌن فً 
  من قبل الناخبٌن حال أرٌد إنتخاب رئٌس للمجلس المحلً

  (34)مادة 
تزود كل زلطة اقًتاع تابعة للجنة االنتخابات ادلركزية بنسختني من 

 :تعدل
من المتوقع تعرض أوراق اإلقتراع أكثر للتلف نتٌجة الصعوبة 
نوعا ما فً التعامل معها من قبل الناخبٌن خاصة ألول مرة ، 
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الالزمة، وعدد من قوائم الناخبني وبصندوق اقًتاع ومواد االقًتاع 
أوراق يساوي عدد الناخبني ادلسجلني يف احملطة إضافة إىل عدد 

  .أوراق احتياط حسب تقدير جلنة االنتخابات ادلركزية

عدد من أوراق اإلحتٌاط تكفً لسد الحاجة  من األفضل وضع
عند الضرورة 

  (37)مادة 
حيق للقوائم تعيني وكالء عنها للرقابة على العملية االنتخابية،  -1

وللوكالء التواجد يف داخل زلطة االقًتاع، وال جيوز أن يتواجد يف 
 .احملطة أكثر من وكيل واحد يف ذات الوقت عن القائمة الواحدة

سباد الوكالء وإصدار البطاقات اخلاصة هبم وفق يتم اع -2
  .األنظمة والتعليمات اليت تضعها جلنة االنتخابات ادلركزية

 
 :تعدل 

لٌحق لكل مرشح أٌضا داخل القائمة أن ٌعٌن وكٌال له للرقابة 
على الحملة اإلنتخابٌة، باإلضافة لوكٌل عام عن القائمة 

  الواحدة

  (39)مادة 
الساعة السابعة صباحاً وينتهي الساعة السابعة  يبدأ االقًتاع من

يتحقق  -1 :من مساء اليوم ادلعني لالقًتاع وفقاً لإلجراءات اآلتية
رئيس زلطة االقًتاع أو من خيتاره من أعضاء جلنتو من ىوية 

الناخب ومن أن امسو مدرج يف سجل الناخبني اخلاص باحملطة 
أو من خيتاره من يقوم رئيس زلطة االقًتاع  -2 .ويؤشر عليو

أعضاء جلنتو بتسليم الناخب ورقة االقًتاع سلتومة خبامت اللجنة 
يتوجو الناخب بورقة االقًتاع إىل ادلكان  -3 .وموقعة من رئيسها

ادلخصص الذي تكفل فيو السرية حيث يقوم الناخب بالتأشري 
يف ادلربع ادلعد لذلك يف الورقة أمام القائمة اليت  (X) بعالمة
 -4 .، وال جيوز لو التأشري على أكثر من قائمة واحدةخيتارىا

يضع الناخب ورقة االقًتاع يف الصندوق ادلخصص ذلا على مرأى 
جيري شطب اسم الذي استلم ورقة اقًتاع  -5 .من جلنة االقًتاع

إذا ارتكب الناخب خطأ أثناء التأشري  -6 .من سجل الناخبني
يس زلطة االقًتاع، الذي على ورقة االقًتاع ديكنو تسليمها إىل رئ

يسلمو ورقة جديدة بعد التأشري باإللغاء على الورقة القددية اليت 
يضعها يف مغلف خاص ليسلمها بعد ذلك إىل جلنة االنتخابات 

  .ادلركزية

: تعدل 
 

ٌبدأ اإلقتراع من الساعة السابعة صباحاًا إلى الساعة التاسعة 
: لإلجراءات األتٌة من مساء الٌوم المعٌن لإلقتراع وفقاًا 

(  3) كما هً وتعدل البند ( 4،5،6، 2، 1) تبقى البنود 
ٌتوجه الناخب بورقة اإلقتراع للمكان المخصص الذي تكفل 

 X)) فٌه السرٌة ، ٌقوم الناخب بالتأشٌر بعالمة 
فً المربع المعد لذلك فً الورقة أمام المرشح الذي ٌفضله فً 

، وال ٌجوز له تشكٌل أكثر القائمة، أو مرشح من قائمة أخرى
 من قائمة تفضٌلٌة لدٌه من المرشحٌن

  (40)مادة 
إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة سبنعو من التأشري على  -1

ورقة االقًتاع بنفسو، ديكنو االستعانة بقريب لو حىت الدرجة الثانية 
دون اإلخالل  -2 .ليؤشر على اسم القائمة اليت ديليها عليو

 : تعدل
فً حال القائمة المفتوحة ٌحتاج الناخب األمً أو المعاق إلى 

والتأثٌر فً قراره اإلنتخابً حماٌة أكثر من عدم اإلستغالل له 
وتشكٌل القائمة التً ٌفضلها من المرشحٌن، كون الغنتخاب ال 

  ٌلزم التقٌٌد بالقائمة المطروحة
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ام ىذا القانون، للجنة االنتخابات ادلركزية وضع الضوابط بأحك
القانونية اليت تراىا مناسبة لضمان عدم استغالل تصويت األميني 

 .أو ادلعاقني الرتكاب سلالفة ألحكام ىذا القانون
  (43)مادة 

يبدأ فرز أوراق االقًتاع يف مكان االقًتاع خالل ساعة من إغالق 
صناديق االقًتاع، وذلك حبضور أعضاء اللجنة ووكالء ادلرشحني 

على أن تنتهي خالل فًتة ال تتجاوز اثنيت عشرة ساعة  وادلراقبني،
  .من بداية الفرز

 : تعدل 
 

ساعة من بداٌة الفرز وذلك للجهد األكبر 24إلى ال تتجاوز 
  الذي سٌبذل فً عملٌة الفرز فً القائمة المفتوحة

  (44)مادة 
تبدأ اللجنة بفتح الصناديق وإخراج أوراق االقًتاع وعدىا،  -1

من تطابق عدد األوراق ادلخرجة من الصندوق مع عدد والتأكد 
تبدأ بعد ذلك  -2 .األشخاص الذين صوتوا يف تلك احملطة

اللجنة بفرز األصوات بتالوة اسم القائمة ادلنتخبة يف كل ورقة 
من حق الوكالء وادلراقبني  -3 .علناً، وتسجيل ذلك على اللوح
  .االطالع على الورقة ادلقروءة علناً 

 :تعدل 
(  2) كما هً فً القائمة المفتوحة وٌعدل بند (  1) تبقى بند 

تبدأ اللجنة بفرز األصوات بتالوة إسم المرشح فً كل قائمة 
وكم حصل على عدد من األصوات، ثم فرز كل قائمة بعدد 

  األصوات التً حصلت علٌها

  (46)مادة 
 بعد انتهاء عملية الفرز جيب التأكد من مطابقة عدد أوراق -1

االقًتاع، دبا يف ذلك أوراق االقًتاع الباطلة والبيضاء، مع عدد 
ادلقًتعني ادلسجلني يف سجل الناخبني وتنظم جلنة زلطة االقًتاع 
زلضراً تبني فيو عدد أوراق االقًتاع ادلوجودة يف الصندوق، وعدد 
األصوات اليت حصلت عليها كل قائمة وعدد األوراق الباطلة، 

جلني يف احملطة، وعدد األوراق اليت ألغيت وعدد الناخبني ادلس
واستبدلت وفقاً للقانون، وعدد الذين مل يدلوا بأصواهتم وتسجيل 
االعًتاضات اليت تقدم هبا ادلرشحون أو وكالؤىم أثناء عملية الفرز 

يتم توقيع احملاضر من قبل أعضاء جلنة زلطة  -2 .أو االقًتاع
يتم تنظيم احملضر ادلشار  -3 .االقًتاع احلاضرين وزبتم خبتم احملطة

من ىذه ادلادة على نسختني، ترسل نسخة منو ( 1)إليو يف الفقرة 
مرفقة جبميع أوراق االقًتاع الصحيحة والباطلة والبيضاء إىل جلنة 
االنتخابات ادلركزية أو أي من مكاتبها ادلفوضة باستالم احملاضر، 

سخة يتم نشر الن -4 .اليت تتأكد من حفظها بشكل دقيق
 .األخرية من احملضر يف مكان بارز يف مركز االقًتاع

تعدل 
 

التأكد من عدد أرواق اإلقتراع الموجو فً (  1) ٌضاف للبند 
  الصندوق مع األصوات التً حصلت علٌها كل قائمة ومرشح
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 (47)مادة 
بعد ذلك يقوم مكتب جلنة االنتخابات ادلركزية ادلفوض بنشر  -3

لالنتخابات يف الدوائر اليت قام بتجميع زلاضر النتائج األولية 
الفرز اخلاصة دبحطاهتا، متضمناً عدد األصوات اليت حازت عليها 

كل قائمة 

: تعدل 
 

  متضمنا عدد األصوات التً حازت علٌها كل قائمة ومرشح

  (50)مادة 
بعد استالم جلنة االنتخابات ادلركزية مجيع احملاضر والنتائج من 

الدوائر االنتخابية، تقوم باحتساب ادلقاعد اليت حصلت سلتلف 
  .(52)عليها كل قائمة، وفقاً ألحكام ادلادة 

: تعدل 
تقوم باحتساب المقاعد التً حصلت علٌها كل قائمة من خالل 

عدد أصوات مرشحٌها، وبٌان عدد األصوات األكبر التً حصل 
  علٌها مرشح كل قائمة

  (51)مادة 
أو أكثر من % 10مة انتخابية حازت على خيصص لكل قائ -1

عدد من مقاعد اجمللس بنسبة  -األصوات الصحيحة للمقًتعني
( 52)رلموع ما حصلت عليو من األصوات، وفقاً ألحكام ادلادة 

توزع ادلقاعد اليت ربصل عليها كل قائمة  -2 .من ىذا القانون
األول فالذي )على مرشحيها حسب تسلسل أمسائهم يف القائمة 

  .(يليو وىكذا

: تعدل 
توزع المقاعد التً تحصل علٌها كل قائمة على (  2) البند 

مرشحٌها حسب ما حصل علٌه كل مرشح من عدد األصوات 
 .الناخبٌن 

  (52)مادة 
بعد  -1 :، وفقاً دلا يلي"سانت لوجي"توزع ادلقاعد طبقاً لطريقة 

 %10عد األصوات الصحيحة يف الدائرة، يتم تقسيمها على 
يتم استبعاد القوائم  -2 .دلعرفة القوائم اليت مل ذبتاز نسبة احلسم

يتم تقسيم  -3اليت مل ربصل على أصوات تتجاوز نسبة احلسم 
عدد األصوات اليت حصلت عليها كل قائمة اجتازت نسبة احلسم 

وىكذا حسبما تدعو  5،3،1، 7، 11،9على أعداد فردية 
ألرقام الناذبة عن ا -4 .الضرورة من أجل زبصيص ادلقاعد

يتم ترتيب أرقام  -5 ."نواتج القسمة"عمليات القسمة ىذه ىي 
توزع ادلقاعد حسب الًتتيب بداية  -6 .نواتج القسمة ترتيباً تنازلياً 

يف حال  -7 .من أعلى رقم إىل أن ينتهي توزيع كل ادلقاعد
تساوي رقمني من أرقام نواتج القسمة، يعطي ادلقعد للقائمة 

يف  -8 .على عدد أقل من ادلقاعد يف حلظة التساوياحلاصلة 
حال تساوي األرقام لدى توزيع ادلقعد األخري، يعطى ادلقعد 

  .للقائمة اليت حصلت على عدد أعلى من األصوات

 :تعدل
إحتساب األصوات سٌتم على طرٌقتٌن ، فً الطرٌقة األولى 

قائمة ٌعتمد نظام األغلبٌة فً التمثٌل النسبً لكل مرشح فً ال
حٌث ٌحصى لكل مرشح عدد األصوات التً حصل علٌها ثم 

مجموع األصوات لكل قائمة بناء على عدد أصوات مرشحٌها، 
سانت ) ثم الطرٌقة الثانٌة التً تحتسب فٌها من خالل طرٌقة 

التً ٌحسب فٌها لكل قائمة اجتازت نسبة الحسم ، ( لوجً 
المأخوذ به فً  عدد المقاعد التً تفوز بها بناء على التقسٌم

( . سانت لوجً ) طرٌقة 
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  (53)مادة 

يعلن رئيس جلنة االنتخابات ادلركزية أو من يفوضو نتائج 
االنتخابات، واليت تتضمن عدد األصوات اليت حصلت عليها كل 
قائمة، وعدد ادلقاعد اليت حصلت عليها يف اجمللس، وذلك خالل 

الفرز، ويقوم بإصدار ساعة من انتهاء عملية  72مدة ال تتجاوز 
  .شهادات رمسية للفائزين

: تعدل 
من األفضل اإلعالن أٌضاًا عن عدد األصوات التً حصل علٌها 

  أعلى مرشح فً كل قائمة

  (55)مادة 
حيق لكل ناخب أو مرشح أو وكيلو الطعن يف نتائج  -1

االنتخابات ادلعلنة أمام احملكمة ادلختصة خالل أسبوع من تاريخ 
تيجة، وعلى احملكمة أن تفصل فيو خالل مخسة أيام عمل االن الن

من تاريخ تقدديو إليها، وان تبلغ جلنة االنتخابات ادلركزية بالقرارات 
إذا قضى قرار احملكمة بإلغاء  -2 .اليت تصدرىا للعمل دبقتضاىا

عملية االنتخابات كلها أو بعضها، ذبري االنتخابات خالل أربعة 
القرار طبقاً ألحكام ىذا القانون، وتعتمد أسابيع من تاريخ صدور 

  .يف االقًتاع الثاين سجالت الناخبني ادلعتمدة يف االقًتاع األول
 

: تعدل 
خمسة أٌام للفصل فً الطعون من قبل المحكمة فً القائمة 

المغلقة ٌعتبر كثٌر من األفضل أن تكون ثالثة أٌام أما فً حال 
ما ٌعدل المحكمة القائمة المفتوحة تبقى خمسة أٌام، ك

المختصة إلى محكمة اإلنتخابات، بالنسبة لتأجٌل والغاء 
االنتخابات تزٌد الفترة الزمنٌة لما ال ٌزٌد عن شهرٌن فً حال 

القوائم المفتوحة لطبٌعة الجهد والوقت المحتاج لها فً 
االعداد والتنظٌم  

 
وتوكد المادة أن ال تؤجل االنتخابات ألكثر من تلك الفترة 

 ا على مسار وحق الدٌمقراطٌة للشعبحرص

 ( 56)مادة 
ينتخب اجمللس رئيساً لو باألغلبية ادلطلقة لعدد أعضائو، ويف  -

حالة عدم حصول أي من ادلرشحني على األغلبية ادلطلقة تعاد 
االنتخابات بني احلائزين على أعلى األصوات، ويكون ادلرشح 

رئيساً للمجلس، ويف حال الفائز بأعلى األصوات يف ادلرة الثانية 
تساوت األصوات يتم اختيار رئيس اجمللس بالقرعة 

: تعدل 
اإلنتخاب لرئٌس ممكن أن ٌعدل إلنتخابه مباشرة من قبل 

 الناخبٌن ولٌس األعضاء

  (59)مادة 
فقد ( أ :يعد مركز الرئيس شاغراً إذا -1 :شغور مركز الرئيس

القيام بواجباتو دبقتضى حكم أىليتو القانونية أو أصبح عاجزاً عن 
إذا سحب ثلثا أعضاء ( ج .استقال أو تويف( ب .قضائي قطعي

يتوىل نائب الرئيس صالحيات  -2 .رللس اذليئة احمللية ثقتهم بو
ينتخب أعضاء  -3 .الرئيس حلني اختيار رئيس جديد للمجلس

اجمللس من بينهم رئيساً جديداً للمجلس خالل شهر من تاريخ 
شغور مركز  .الرئيس وذلك وفقاً ألحكام ىذا القانونشغور مركز 

: تعدل 
ٌضاف ٌعتبر مركز الرئٌس شاغرا إذا تم إسقاطه من قبل 

الناخبٌن لعدم كفاءته أو قٌامه بمهامه المطلوبة، وٌتم إنتخاب 
 رئٌس جدٌد من قبل الناخبٌن ولٌس األعضاء
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الرئيس وذلك وفقاً ألحكام ىذا القانون 
  (60)مادة 
استقال ( أ :يعد مركز العضو شاغراً إذا -1 :مركز العضو شغور
فقد أىليتو القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام ( ب .أو تويف

يعلن اجمللس عن  -2 .بواجباتو دبقتضى حكم قضائي قطعي
يتم  -3 .شغور مركز العضو وحييط وزير احلكم احمللي علماً بذلك

الفائزين من نفس القائمة ملء الشاغر بالعضو الذي يلي آخر 
إذا مل يكن ىناك  -4 .اليت ينتمي إليها العضو الذي شغر مقعده

عضو يلي آخر الفائزين من نفس القائمة، يتم االنتقال إىل 
الشخص اآلخر الذي تال آخر مرشح حصل على مقعد لدى 

يتم ملء  -5 ."سانت لوجي"احتساب النتائج وفق طريق 
رتني أعاله دبا ال يتجاوز نصف عدد الشواغر وفقاً ألحكام الفق

  .األعضاء

: تعدل 
 

ٌشغر مركز العضو إذا تم إسقاطه من قبل الناخبٌن لعدم قٌامه 
بالمهام والصالحٌات المطلوبة منه،  

 
تعدل الختٌار العضو الذي حصل على أعلى ( ، 4، 3) والبند 

األصوات من القوائم كلها ولٌس القائمة التً شغر منها 
  العضو

  (61)مادة 
يف حال شغور مراكز أكثر من نصف أعضاء اجمللس يف آن 

واحد، يعترب اجمللس منحاًل، وذبري انتخابات جديدة يف مدة 
أقصاىا شهر من إعالن الشغور وذلك الختيار أعضاء جدد 

 .لكامل اجمللس وفقاً ألحكام ىذا القانون
 

: تعدل 
فً أن فً حالة شغور مراكز أكثر من نصف أعضاء المجلس 

واحد، ٌعتبر منحالًا وتجري إنتخابات جدٌدة فً مدة أقصاها 
شهرٌن من إعالن الشغور الختٌار أعضاء جدد لكامل المجلس 

  وفقا الحكام هذا القانون

 (62)مادة 
يعد مرتكباً جلرم ويعاقب بعد إدانتو باحلبس دلدة ال تزيد على 

ر أردين أو ثالث سنوات أو بغرامة ال تزيد على ثالثة آالف دينا
 :ما يعادذلا من العملة ادلتداولة أو بكلتا ىاتني العقوبتني كل من

قدم مااًل بطريقة مباشرة أو غري مباشرة أو اقرض أو وعد  -1
بتحقيق منفعة ألي ناخب حلملة على االقًتاع بطريقة اإلمالء أو 

طلب مباشرة أو بصورة غري مباشرة نقوداً  -2 .دلنعو من االقًتاع
أو منفعة أو أي مقابل آخر سواء لنفسو أو لغريه بقصد  أو قرضاً 

أن يقًتع على وجو خاص أو ديتنع عن االقًتاع أو يؤثر على غريه 
 .لالقًتاع أو االمتناع عن االقًتاع

 عاجلت جرائم اإلنتخابات(  68إىل  62)  ادلواد من
 

: تعدل 
وتوضع  جرائم أخرى مع اإلنتخاب بالقائمة المفتوحة ٌمكن أن

 لها العقوبة المناسبة لها 
تخصص محكمة اإلنتخابات للنظر فٌها، وتحرك الدعوى من 

 .النٌابة العامة الخاصة بها 

 


