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  م2011لسنة ) 2(رقم  قـانون الشباب الفلسطیني
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  ،وتعدیالته 2003لسنة  سيبعد اإلطالع على القانون األسا

وعلــى قــانون إنشــاء مجلــس أعلــى لرعایــة الشــباب والتربیــة الریاضــیة بقطــاع غــزة رقــم 
  ،1965لسنة ) 13(

م والقـــوانین المعدلـــة لـــه 1966لســـنة ) 70(وعلـــى قـــانون مؤسســـة رعایـــة الشـــباب رقـــم 
  المطبقة بالضفة الغربیة، 

  م،26/4/2011نعقدة بتاریخ وبناًء على ما أقره المجلس التشریعي في جلسته الم
 2003مـن القـانون األساسـي لسـنة ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقـوة المـادة 

   ،وتعدیالته
  بسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني 

  :صدر القانون التالي
  الفصل األول 

  تعریفات وأحكام عامة 
  )1(المادة 

فـــي هــذا القــانون المعــاني المخصصــة لهـــا  یكــون للكلمــات و العبــارات التالیــة الــواردة
  :ذلكناه ما لم تدل القرینة على خالف أد

  .السلطة الوطنیة الفلسطینیة :السلطة الوطنیة
  .وزارة الشباب والریاضة :الوزارة
  .وزیر الشباب والریاضة :الوزیر
  . بین الثامنة عشر والخامسة والثالثین عاماً  كل فلسطیني یتراوح سنه ما :الشاب

مؤسســــة ذات نفــــع عــــام تعنــــى بالشــــباب ولهــــا شخصــــیة أیــــة  :مؤسســــة الشــــبابیةال
اعتباریــة مســتقلة ال تســتهدف الــربح ویكــون هــدفها نشــر وممارســة األنشــطة الشــبابیة 



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

المختلفـة التـي تـدخل ضـمن أغراضـها المحـددة فـي نظامهـا األساسـي وتشـمل المراكــز 
  . الشبابیة وبرلمان الشباب

المخیمــات والمســاكن الدائمـة المخصصــة إلیــواء  :ائمــةمعسـكرات وبیــوت الشــباب الد
  .الشباب والطلبة الجامعیین

  .صندوق دعم الشباب الفلسطیني المؤسس بموجب أحكام هذا القانون :الصندوق
  
  )2(المادة 

  مهام وصالحیات الوزارة
تضــــع الــــوزارة الخطــــط والسیاســــات العامــــة لــــدعم وخدمــــة الشــــباب ومتابعــــة تنفیــــذها 

  . هاواإلشراف علی
  )3(المادة 
  :وزارة المهام والصالحیات التالیةلغایات تطبیق أحكام هذا القانون تمارس ال

، وتســـــخیرها لتنفیـــــذ السیاســـــات العامـــــة تـــــوفیر اإلمكانـــــات الالزمـــــة العمـــــل علـــــى .1
  .والخطط الخاصة التي تضعها الوزارة

  .تسجیل المؤسسات الشبابیة حسب األصول .2
  .دعمهااإلشراف على المؤسسات الشبابیة و  .3
  .تنمیة قدرات الشباب المبدعین والموهوبین .4
تنظــیم تبـــادل األنشــطة والخبـــرات الشــبابیة وتنظـــیم تمثیــل فلســـطین لــدى الجهـــات  .5

 .والمنظمات العربیة والدولیة الرسمیة واألهلیة ذات العالقة كافة

  .الرقابة اإلداریة والمالیة والفنیة علي المؤسسات الشبابیة كافةً  .6
  .التي ترفع ضد المؤسسات الشبابیة والفصل فیها وفقًا للقانون استقبال الشكاوى .7
  .اقتراح التشریعات المتعلقة بدعم الشباب .8
 .التعاون والتنسیق مع المؤسسات الرسمیة واألهلیة الخاصة بدعم الشباب .9

قامة وتهیئة البیوت والمعسكرات الشبات. 10   . بیة الدائمة ومراكز إعداد القادةنظیم وإ
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  .م أو صالحیات أخرى بموجب التشریعات الساریةأیة مها. 11
  الفـصل الثاني
  حقـوق الشباب

  )4(المادة 
  :وق التالیة للشبابیكفل هذا القانون الحق -1

  .الحقوق المدنیة . أ
 .الحقوق السیاسیة . ب

 .الحقوق الصحیة . ت

 .الحقوق االجتماعیة والثقافیة . ث

 .الحق في الحصول على المعلومات . ج

 .الحقوق التعلیمیة . ح

 .المالیة واالقتصادیة الحقوق  . خ

 الحق في السكن . د

 الحق في العمل . ذ

  .تنظم الالئحة التنفیذیة كیفیة حمایة هذه الحقوق ودعمها -2
  )5(المادة 

  التزامات السلطة الوطنیة تجاه حقوق الشباب
  :                                      السلطة الوطنیة االلتزام بما یليعلى 

الفاعلـــة للشـــباب فـــي ممارســـة حقهـــم فـــي االنتخابـــات  ضـــمان المشـــاركة السیاســـیة -1
 .اقتراعًا وترشیحاً 

  .ضمان حق الشباب في تشكیل األحزاب واالنضمام إلیها وفقًا للقانون -2
ــــــا المعلومــــــات  -3 ــــــات العامــــــة ومنتــــــدیات تكنولوجی ــــــق الثقافیــــــة والمكتب إنشــــــاء المراف

 .واإلنترنت

 .راسیة بشكل عادلالعمل على تخفیض الرسوم الجامعیة وتوزیع المنح الد -4
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دعــــم تــــوفیر نظــــام تــــأمین صــــحي إلزامــــي مجــــاني لطلبــــة الجامعــــات والخــــریجین  -5
 .العاطلین عن العمل

العمـــل علـــى حمایـــة الشـــباب مـــن التـــدخین والكحـــول والمـــواد المخـــدرة والمـــؤثرات  -6
 .العقلیة

وضـمان تـوفیر ، إعداد وتنفیذ الخطط الوطنیـة والبـرامج لحمایـة الشـباب مـن الفقـر -7
 .لهم لحل مشكلة البطالةفرص عمل 

دعــم المشــاریع الشــبابیة الفردیــة والجماعیــة وتشــجیع المشــروعات الصــغیرة وتقــدیم  -8
عفائها من الضریبة في السنة األولى على األقل  .التسهیالت الالزمة لدعمها وإ

  الفصل الثالث
  المؤسسات واالتحادات الشبابیة

  )6(المادة 
ت الشــــبابیة إلــــى المؤسســــات المؤسســــا ألغــــراض تطبیــــق أحكــــام هــــذا القــــانون تنقســــم

  :التالیة
 .المراكز الشبابیة .1

 .برلمان الشباب .2

  )7(المادة 
 المراكز الشبابیة

المركـــز الشـــبابي هـــو تجمـــع شـــبابي یمثـــل شـــریحة مـــن الشـــباب تجمعهـــم أهـــداف  .1
وطموحـــات وتطلعـــات مشـــتركة ویشـــمل ذلـــك صـــقل مـــواهبهم وتنمیـــة شخصـــیاتهم 

عـــدادهم للمشـــاركة الفاعلـــة فـــي ا لتنمیـــة الوطنیـــة وترســـیخ قـــیم العمـــل الجمـــاعي وإ
 .واالجتماعي لدیهم

تــنظم األحكــام و اإلجــراءات الخاصــة بتأســیس المراكــز الشــبابیة وتســجیلها وحلهــا  .2
دارتها وتنظیم سائر شؤونها بمقتضى تعلیمات وقرارات تصدر عن الوزیر  .وإ
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أدنـى كحـد % 50یجب أن یتضـمن مجلـس إدارة المركـز الشـبابي مـا ال یقـل عـن  .3
 .من الشباب

تتمتـــــع المراكـــــز الشـــــبابیة المســـــجلة حســـــب األصـــــول بشخصـــــیة اعتباریــــــة ذات  .4
داري  .استقالل مالي وإ

 .تمارس المراكز الشبابیة مختلف األنشطة الالزمة لتحقیق أهدافها وفقًا للقانون .5

قامــة عالقــات مــع   .6 یجــوز ألي مركــز شــبابي تنفیــذ بــرامج تبــادل أنشــطة شــبابیة وإ
خــــــارج الــــــوطن، واالشــــــتراك فــــــي مــــــؤتمرات أو اجتماعــــــات أو مراكــــــز مشــــــابهة 

 .معسكرات في الخارج على أن یتم بالتنسیق مع الوزارة

یجــــوز للمراكــــز عقــــد اتفاقــــات مــــع أفــــراد أو مؤسســــات شــــبابیة فــــي الخــــارج بعــــد  .7
 .التنسیق مع الوزارة ووفقًا للضوابط التي تصدرها في هذا الشأن

  )8(المادة 
  إتحاد المراكز الشبابیة

، ابهة أن تكـون فیمـا بینهـا إتحـاداً یجوز لثالثة مراكز شبابیة أو أكثر ذات أهداف متش
و یجـوز لهــذه االتحــادات أن تشـكل فیمــا بینهــا إتحــادًا عامـًا علــى أن یكــون االنضــمام 

  .من هذا القانون) 7(إلیه طوعیًا ویسري على هذه االتحادات أحكام المادة 
  
  
  )9(المادة 

تحادات الشبابیة من الضرائب والرسوم الجمركیة علـى األمـوال تعفى المؤسسات واال
وفـــي  ،المنقولــة وغیـــر المنقولــة الالزمـــة لتنفیـــذ أهــدافها الـــواردة فـــي نظامهــا األساســـي

حــــال التصــــرف بهــــا تســــتوفى عنهــــا الضــــرائب والرســــوم الجمركیــــة المســــتحقة وقــــت 
  .التصرف من المؤسسة

  
  )10(المادة 
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  برلمان الشباب الفلسطیني
  "برلمان الشباب الفلسطیني" یسمى شأ بموجب أحكام هذا القانون برلمان شبابي ین
  

  )11(المادة 
  :شبابي المهام والصالحیات التالیةیمارس البرلمان ال

تـــــدریب الشـــــباب علـــــى مهـــــارات النقـــــاش الفعـــــال والحـــــوار الـــــدیمقراطي وأســـــالیب  .1
  .الشورى

  .والفاعلة في العمل البرلمانيإعداد قیادات شبابیة قادرة على المشاركة الحقیقیة  .2
متابعـة التشــریعات وتقــدیم مالحظــات بشــأن مشـاریع القــوانین التــي تحقــق مصــالح  .3

  .الشباب
  .تعزیز فرص مشاركة الشباب في صنع القرار والدفاع عن قضایاهم .4
  .تشجیع مشاركة الشباب في العمل الحزبي وخوض االنتخابات .5

  
  )12( المادة

  .نظام االنتخابي والنظام الداخلي للبرلمانیصدر الوزیر قرارًا بشأن ال
  

  )13(المادة 
  حل المؤسسات الشبابیة

  :ؤسسة الشبابیة في الحاالت اآلتیةتحل الم
صدور قرار من مجلس الجمعیـة العمومیـة بحـل المؤسسـة الشـبابیة علـى أن تبلـغ  .1

  .الوزارة بالقرار فور صدوره
، م األول مــن تــاریخ تســـجیلهال العــاالمؤسســة أعمالهــا الفعلیــة خــال إذا لــم تباشــر .2

مـا لـم یكـن  وفي هذه الحالة یلغى تسجیلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطیاً 
  .قاهرة خارجة عن إرادتها عن ظروف ئاً التوقف ناش
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بقــرار مـــن الـــوزیر إذا ثبـــت ارتكابهـــا مخالفــات مالیـــة أو إداریـــة أو مخالفـــة النظـــام  .3
  .العام أو اآلداب العامة

  
  )14(المادة 

ـــُح  إذا .1 بجـــرد أموالهـــا المنقولـــة وغیـــر  لهـــا یقـــوم یاً الـــوزیر مصـــفالمؤسســـة یعـــین  تّل
 ة شبابیة مشـابهة لهـا فـي األهـدافالمنقولة ویحیل الوزیر هذه األموال إلى مؤسس

أو ألیـة مؤسســة أخـرى یحــددها  بعـد تسـویة االلتزامــات المالیـة للمؤسســة المحلولـة
 .ةالوزیر في حال عدم وجود مؤسسة مشابه

فـــي جمیــــع األحـــوال یجــــب أن تنفـــق أمــــوال وممتلكـــات المؤسســــة المحلولـــة وفقــــًا  .2
 .ألغراضها داخل حدود األراضي الفلسطینیة

  
  )15(المادة 

  حظر التطبیع مع العدو
یحظـر بـأي حـال مـن األحـوال ممارسـة أو تـرویج أو تشـجیع أي نشـاطات شـبابیة  .1

أو اقتصـــــادیة أو أي ســـــواء كانـــــت ریاضـــــیة أو ثقافیـــــة أو اجتماعیـــــة أو سیاســـــیة 
 .نشاطات أخرى مع العدو الصهیوني

مــن هــذه المــادة ودون اإلخــالل ) 1(فــي حــال مخالفــة األحكــام الــواردة فــي الفقــرة  .2
مــن هــذا ) 13(بأیــة عقوبــة أشــد فــي القــوانین ســاریة المفعــول تطبــق أحكــام المــادة 

 .القانون

  
  الفصل الرابع

  صندوق دعم الشباب الفلسطیني
  )16(المادة 
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صــــندوق دعــــم " أ بموجــــب أحكــــام هــــذا القــــانون صــــندوق لــــدعم الشــــباب یســــمى ینشــــ
ـــه بهـــذه "  الشـــباب الفلســـطیني داري ول یتمتـــع بشخصـــیة اعتباریـــة و اســـتقالل مـــالي وإ

الصــفة تملــك األمــوال المنقولــة وغیــر المنقولــة الالزمــة لتحقیــق أهدافــه والقیــام بجمیــع 
  .نونیة المرعیةالتصرفات القانونیة وفقًا لألصول والقواعد القا

  
  )17(المادة 

یكــون المقـــر الـــرئیس للصـــندوق مدینـــة القـــدس علـــى أن یكـــون لـــه مقـــران مؤقتـــان فـــي 
  .مدینتي غزة ورام اهللا وله أن یفتح مكاتب في كافة أنحاء المدن الفلسطینیة

  
  )18(المادة 

ــــیم  لكــــل شــــاب الحــــق فــــي االســــتفادة مــــن بــــرامج الصــــندوق المتعلقــــة بالصــــحة والتعل
ن والــزواج وتمویــل المشــاریع الصــغیرة وأیــة بــرامج أخــرى وفقــًا لألنظمــة التــي واإلســكا

  .تحكم عمله
  

  
  
  
  )19(المادة 

  مجلس اإلدارة
  :سعة أعضاء وذلك على النحو التاليیشكل مجلس إدارة الصندوق من ت

  رئیساً   وكیل وزارة الشباب والریاضة      .1
  ئب رئیسنا  ممثل عن وزارة المالیة من موظفي الفئة العلیا   .2
  عضواً   ممثل عن وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل من موظفي الفئة العلیا   .3
 عضواً   ممثل عن وزارة شؤون المرأة من موظفي الفئة العلیا   .4
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 عضواً   ممثل عن وزارة األشغال العامة واإلسكان من موظفي الفئة العلیا   .5

 عضواً   ممثل عن وزارة التخطیط من موظفي الفئة العلیا   .6

 عضواً   مثل عن وزارة التربیة والتعلیم من موظفي الفئة العلیام   .7

ثنـــان مـــن رؤســـاء مجـــالس إدارة مؤسســـات شـــبابیة یختـــارهم الـــوزیر ویـــتم ا   .8
  .استبدالهم كل سنتین

  أعضاء

  
  )20(المادة 

مجلــس إدارة الصــندوق هــو الســلطة العلیــا المشــرفة علــى شــؤون الصــندوق وتصــریف 
 :وله على األخص ما یلي أموره وتحقیق أغراضه

 .رسم السیاسة العامة والهیكل التنظیمي للصندوق .1

لــه بالنزاهــة والخبــرة والكفــاءة، ویكــون ملزمــًا  للصــندوق مشــهودٌ  عــاممــدیر تعیــین  .2
 .بتطبیق السیاسات العامة التي یقرها مجلس اإلدارة ومتابعة تنفیذها

 .لدعم الشباب المحتاجینتحدید المعاییر الخاصة بتقدیم الهبات والمنح المالیة  .3

   .تحدید المعاییر الخاصة بالقروض المیسرة وآلیات تسدیدها .4

قرار الالئحة الداخلیة للصندوق .5  .إعداد وإ

المصـادقة علـى التقریـر المـالي واإلداري السـنوي والتقـاریر الدوریـة التـي تقـدم عـن  .6
 .سیر العمل بالصندوق

 .إقرار موازنة الصندوق .7

 .مع المؤسسات ذات العالقة إقرار اتفاقات التعاون .8

 .أیة مسائل أخرى تتعلق بنشاط الصندوق ویرى المجلس النظر فیها .9

  
  )21(المادة 

ـــــي  ـــــه شـــــهریًا بشـــــكل دوري ویتحقـــــق النصـــــاب بحضـــــور ثلث ـــــس اجتماعات یعقـــــد المجل
  .صحیحة باألغلبیة المطلقة هاألعضاء وتكون قرارات
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  )22(المادة 

بنــاًء علــى دعــوة مــن رئــیس المجلــس أو  یجــوز للمجلــس عقــد اجتماعــات غیــر دوریــة
بناًء على طلب من ثلثي األعضاء وتكـون اجتماعـات المجلـس صـحیحة إذا حضـرها 

  .ثلثا األعضاء وتكون قراراته صحیحة بأغلبیة ثلثي األعضاء الحاضرین
  

  )23(المادة 
داریــًا دوریــًا  ثــة كــل ثالعــن أعمالــه للــوزیر یقــدم مجلــس إدارة الصــندوق تقریــرًا مالیــًا وإ

  .أشهر
  

  )24(المادة 
  موارد الصندوق

  :ن موارد الصندوق المالیة مما یليتتكو 
ـــآت الشــــــبابیة وبیـــــوت ومخیمــــــات الشــــــباب التابعـــــة للــــــوزارة ومرافقهــــــا  .1 ریـــــع المنشـــ

  .وملحقاتها
  .ا له على أن توافق الوزارة علیهاالهبات والتبرعات والمنح والهدایا والوصای .2
  .حكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامةالمساهمة السنویة التي ترصدها ال .3
بـــدل الخـــدمات التـــي تقـــدمها الـــوزارة و یحـــدد مقـــدار كـــل منهـــا بموجـــب تعلیمـــات  .4

  .یصدرها الوزیر لهذه الغایة
  )25(المادة 

تعفى التبرعـات والمـنح والهبـات والهـدایا والوصـایا المقدمـة للصـندوق مـن ضـریبة  .1
وص علیهـا فـي قـانون ضـریبة الـدخل الدخل وذلك وفقـًا لألحكـام والشـروط المنصـ

  .المعمول به
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، بمـــا فـــي ذلـــك الضـــریبة العامـــة علـــى المبیعـــات، یعفـــى الصـــندوق مـــن الضـــرائب .2
  . ومن رسوم طوابع الواردات وأي رسوم وعوائد مالیة للدوائر الحكومیة والبلدیات

  
  )26(المادة 

دایة كل عـام فـي یعتمد الصندوق مبدأ المكاشفة التامة في عمله وعلیه أن یعلن مع ب
وسائل النشر العامة بما في ذلك الصحف والمواقع اإللكترونیـة عـن شـروط االسـتفادة 

  .من منح و قروض الصندوق كما یعلن الصندوق أسماء المستفیدین من خدماته
  

  الفصل الخامس
  أحكام انتقالیة وختامیة

  )27(مادة 
جلة رسـمیًا علـى  أن تقـوم تعتبر جمیـع المؤسسـات الشـبابیة قبـل نفـاذ هـذا القـانون مسـ

بتوفیق أوضاعها وفق أحكام هـذا القـانون واللـوائح واألنظمـة الصـادرة بمقتضـاه خـالل 
ال اعتبرت مخالفه ألحكام القانون   .مدة أقصاها سنة من تاریخ نفاذه وإ

  )28(مادة 
ُصدر مجلس الوزراء اللوائح  واألنظمة المتعلقة بتنفیذ أحكام هذا القانون .1   .ی
ُصدر  .2  .والنماذج المتعلقة بتنفیذ أحكام هذا القانون تزیر التعلیمات والقراراالو ی

  
  )29(مادة 

م والقـــوانین المعدلـــة 1966لســـنة ) 70(یلغــى قـــانون مؤسســـة رعایـــة الشــباب رقـــم  .1
  .له

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون .2
  

  )30(مادة  
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هـذا القـانون ویعمـل بـه تنفیـذ أحكـام  -ُكٌل فیما یخصـه- كافة على الجهات المختصة
  .بعد ثالثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  
  .میالدیة 26/05/2011 :صدر في غزة بتاریخ

  .هجریة 1432/ جماد آخر/ 23 :الموافق      
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                              
  

  
  
  
  
  

  لـفلسطینيالمـجلس الـتشریعي ا
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع السابع والعشرون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 4/2011/ 26یوم الثالثاء  
  )4/1ع.غ/ 1272(قرار رقم 

المجلــس التشـــریعي الفلســطیني فـــي جلســته األولـــى ـ االجتمــاع الســـابع و العشـــرون 
  م26/04/2011هللا وغزة یوم الثالثاء الموافق المنعقدة في مدینتي رام ا

  

  :خذًا بعین االعتبارآ
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تقریـــر لجنـــة التربیـــة والقضـــایا االجتماعیـــة لمشـــروع قـــانون الشـــباب المقـــدم  للقـــراءة  -
  .الثانیة

  .أحكام النظام الداخلي-
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

  .دم  بالقراءة الثانیة، باإلجماعمشروع قانون الشباب المقإقرار  :أوالً 
  .راءات هذا القانون حسب األصولاستكمال إجسیتم  :ثانیاً 

  
  
  

  حمــد بحــرأ. د    محمود الرمحي. د
  النائب األول    أمین سر

  التشریعيلرئیس المجلس     المجلس التشریعي
  

  
  

  
  م2010لسنة ) 251(قرار مجلس الوزراء رقم 

   للشباب  م عامًا 2011إعتماد عام بشأن 
   مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منها، ) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 

  وبناًء على تنسیب وزارة الثقافة ووزارة الشباب والریاضة،
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،مقتضیات المصلحة العامة وبناًء على
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الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة ما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته الخامسـة و  وبناًء على
ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 13/12/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/3/185/11( تحــــــت رق

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

ـــــا برئاســـــة وزارة الشـــــباب والریاضـــــة وعضـــــویة ـــــة وطنیـــــة علی المؤسســـــات  تشـــــكیل لجن
وزارة الداخلیـــة، وزارة الثقافـــة، وزارة التربیـــة والتعلـــیم، وزارة : الحكومیـــة واألهلیـــة التالیـــة

الصحة، وزارة العمل، وزارة المرأة، وزارة األوقـاف والشـؤون الدینیـة، المكتـب اإلعالمـي 
الحكومي، ممثـل عـن المجلـس التشـریعي، ممثـل عـن االتحـادات الطالبیـة، ممثـل عـن 

ت الشـــبابیة، ممثـــل عـــن المؤسســـات األكادیمیـــة، ممثـــل عـــن اتحـــاد المراكـــز المؤسســـا
  . الثقافیة، وذلك لوضع تصور شامل ألنشطة وفعالیات عام الشباب

  
  
  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .یة، وینشر في الجریدة الرسمصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من دیسمبر 13صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1432عام ل من محرم 07                            
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) هـ.إ/و.م/04/213/11(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2011لسنة  )2(بالالئحة التنفیذیة لقانون الشباب الفلسطیني رقم 

  مجلس الوزراء 
  وتعدیالته، 2003المعدل لسنة بعد اإلطالع على القانون األساسي 

  ،2011لسنة ) 2(لى قانون الشباب الفلسطیني رقم وع
  ،والثقافة الشباب والریاضة وزیروبناًء على تنسیب 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  ة،وبناًء على مقتضیات المصلحة العام
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عشــرة بعـد المـائتین المنعقــدة بمدینـة غـزة بتــاریخ ثالثـة قـرر مجلـس الـوزراء فــي جلسـته ال
  :ما یلي) م26/07/2011(

  

  )1(المادة 
یكون للكلمات والعبارات اآلتیة الواردة في هذه الالئحة المعاني المخصصـة لهـا أدنـاه 

  : ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
  . ضةوزارة الشباب والریا :الوزارة
  .وزیر الشباب والریاضة :الوزیر

  .م2011لسنة ) 2(قانون الشباب الفلسطیني رقم  :القانون
  . اإلدارة العامة للشباب :اإلدارة

  . مدیر عام اإلدارة العامة للشباب :المدیر العام
  . دائرة االتحادات والمؤسسات في الوزارة :الدائرة
  . نة عشر والخامسة والثالثین عاماً كل فلسطیني یتراوح سنه ما بین الثام :الشاب

المراكــــز الشـــبابیة و اتحـــادات المراكــــز الشـــبابیة واالتحــــاد العـــام للمراكــــز  :المؤسســـة
  .الشبابیة

أي تجمــــع شــــبابي یمثــــل شــــریحة مــــن الشــــباب تجمعهــــم أهــــداف  :المركــــز الشــــبابي
وطموحات وتطلعات مشتركة، على أال یقل عدد المؤسسـین لـه عـن سـبعة أشـخاص، 

  . زید على ثالثة عشر شخصاً وال ی
أي اتحاد یضم ثالثة مراكـز شـبابیة علـى األقـل ذات أهـداف  :اتحاد المراكز الشبابیة

متشـــابهة بحیـــث ینشـــأ عنهـــا هیئـــة تمثیلیـــة واحـــدة، مـــع احتفـــاظ كـــل منهـــا بشخصـــیته 
  . المعنویة المستقلة

ابیة ، بحیــث هـو اتحـاد یضـم اتحـادات المراكـز الشـب :االتحـاد العـام للمراكـز الشـبابیة
  . ینشأ عنها هیئة تمثیلیة واحدة، مع احتفاظ كل منها بشخصیته المعنویة المستقلة

  .الجامعات والكلیات والمعاهد الحكومیة منها والخاصة :المؤسسات التعلیمیة



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

  الطلبة الشباب  :الطلبة
  . برلمان الشباب الفلسطیني :البرلمان

  .كافة المجاالت المتنوعة مركز إعداد القادة في :مركز إعداد الشباب
المخیمــات والمســاكن الدائمـة المخصصــة إلیــواء  :معسـكرات وبیــوت الشــباب الدائمــة

  . الشباب والطلبة الجامعیین
  . صندوق دعم الشباب الفلسطیني :الصندوق

  .مجلس إدارة الصندوق :مجلس اإلدارة
  

  )2(المادة 
  :مارس الدائرة المهام اآلتیةبما ال یتعارض مع أیة مهام أخرى تختص بها الدائرة ت

  . علیها إعداد النماذج الالزمة لتنظیم عمل المؤسسات ورفعها للوزیر للمصادقة -1
اســتالم طلبـــات تســـجیل المؤسســات، والتأكـــد مـــن اســتیفائها للشـــروط والمعلومـــات  -2

 . والوثائق المطلوبة لتسجیل المؤسسة

 . التنسیب للوزیر بقبول أو رفض تسجیل المؤسسات -3

 . جالت والملفات الخاصة بالمؤسساتحفظ الس -4

تلقــي مراســالت المؤسســات وتوجیــه اإلخطــارات التــي تتعلــق بــأي تعــدیالت علــى  -5
 . مركزها أو نظامها األساسي وأهدافها أو مجلس إدارتها

 . الرقابة على المؤسسات من الناحیة المالیة واإلداریة والفنیة -6

 . اتلقي الشكاوى التي ترفع ضد المؤسسات والفصل فیه -7

 . تلقي التقاریر السنویة المالیة واإلداریة الخاصة بالمؤسسات -8

 .تنبیه المؤسسات التي طرأ علیها أي تعدیل ولم تقم بإعالم الدائرة -9

 . تلقي قرارات حل المؤسسات الصادرة عن جمعیاتها العمومیة -10

توجیـــه اإلنــــذارات الخطیــــة بالحــــل إلــــى المراكـــز واالتحــــادات الشــــبابیة التــــي لــــم   -11
 . أعمالها الفعلیة خالل العام األول من تاریخ تسجیلها تباشر
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توجیــه اإلنـــذارات الخطیــة بالحـــل إلـــى المراكــز واالتحـــادات الشــبابیة التـــي ثبـــت  -12
 . ارتكابها مخالفات مالیة أو إداریة أو مخالفة النظام العام أو اآلداب العامة

 . علیها ةتنسیب قرارات حل المراكز واالتحادات الشبابیة للوزیر للمصادق -13

 . تصفیة المراكز واالتحادات الشبابیة المحلولة -14

تنســیب المراكـــز الشـــبابیة التـــي ســـتؤول إلیهــا أمـــوال المراكـــز الشـــبابیة المحلولـــة  -15
 . إلى الوزیر

 . أیة مهام أخرى خاصة بالمؤسسات تكلف بها من قبل المدیر العام -16
 

  )3(المادة 
  . وذج المعد لذلكیقّدم طلب تسجیل المؤسسة إلى الدائرة على النم .1
 . یقّدم الطلب من قبل ثالثة من المؤسسین على األقل مفوضین بذلك .2

  

  )4(المادة 
  

  : حتوي طلب تسجیل المؤسسة على البیانات اآلتیةیجب أن ی
  . سم المؤسسةا  -1
 . النشاط األساسي للمؤسسة  -2

 . األسماء الرباعیة لكافة المؤسسین  -3

 . جنسیات المؤسسین لألشخاص الطبیعیین  -4

 . المؤسسین تاریخ میالد  -5

 . عناوین المؤسسین  -6

 . أرقام بطاقات إثبات الشخصیة للمؤسسین  -7

 . معلومات االتصال بالمؤسسین  -8

 . عنوان المؤسسة قید التسجیل  -9
 

  )5(المادة 
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  : یليیرفق بطلب تسجیل المؤسسة ما 
ثــالث نســخ مــن النظــام األساســي للمؤسســة موقعــة مــن ثالثــة أعضــاء مؤسســین   -1

  . بالتوقیع من باقي األعضاء المؤسسین مفوضین
 . صور عن بطاقات إثبات الشخصیة للمؤسسین  -2

تفــویض خطــي مــن كافــة المؤسســین یخــول ثالثــة مؤسســین بــالتوقیع علــى طلــب   -3
 . التسجیل والنظام األساسي للمؤسسة

ســــند ملكیــــة أو عقــــد إیجــــار للمقــــر أو أي ســــند یجیــــز انتفــــاع المؤسســــة بمكــــان   -4
 .للمؤسسة صالح
  

 

  )6(المادة 
  : یجب أن یحتوي النظام األساسي للمؤسسة  كحد أدنى على المعلومات اآلتیة

 . اسم المؤسسة -1

 . عنوان المؤسسة ومقرها الرئیس، وفروعها إن وجدت -2

 . أهداف المؤسسة -3

 . موارد المؤسسة وكیفیة استغاللها والتصرف بها -4

 . شروط العضویة في المؤسسة وأنواعها -5

 . المؤسسةحقوق وواجبات أعضاء  -6

 . أسباب إنهاء العضویة في المؤسسة  -7

جراءاتهـــــــا ونصـــــــابها  -8 ــوین الجمعیـــــــة العمومیـــــــة وموعـــــــد انعقادهـــــــا وإ كیفیـــــــة تكـــــ
 . واختصاصاتها واجتماعاتها

جراءاتــــــه وشـــــروط الترشــــــح لـــــه واجتماعاتــــــه   -9 ـــة تشــــــكیل مجلـــــس اإلدارة وإ كیفیــ
 . واختصاصاته

 .الهیكل التنظیمي للمؤسسة -10

 . ساسيكیفیة تعدیل النظام األ  -11
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 . كیفیة االنضمام إلى االتحادات واالتحاد العام -12

 . طرق المراقبة المالیة -13

 . أسباب حل المؤسسة  -14
  
 

  )7(المادة 
مــن ) 6(إذا خــال النظــام األساســي مــن أي بیــان مــن البیانــات الــواردة فــي المــادة رقــم 

ن هــذه الالئحــة، أو تضــمن أي حكــم یخــالف القــانون أو هــذه الالئحــة تطلــب الــدائرة مــ
المؤسســین خــالل فتــرة أســبوعین مــن تــاریخ تقــدیم الطلــب تعــدیل النظــام األساســي أو 

ال اعتبر الطلب غیر مقبول لعدم استكمال اإلجراءات   .تقدیم نظام أساسي جدید وإ
  

  )8(المادة 
 .ال یجوز أن یكون اسم المؤسسة مخالفًا للنظام العام أو اآلداب العامة  -1

طالبـة التســجیل مطابقـًا الســم مؤسسـة مســجلة ال یجـوز أن یكــون اسـم المؤسســة   -2
 .أو مشابهًا له بشكل قد یبدو مطابقاً 

 .یكون اسم المؤسسة مستمدًا من طبیعة نشاطها أو یعكس أهدافها ما أمكن  -3

إذا كان اسم المؤسسة طالبـة التسـجیل مخالفـًا للنظـام العـام أو اآلداب العامـة أو   -4
بشـكل قـد یبـدو مطابقـًا تطلـب الـدائرة  سـم مؤسسـة مسـجلة أو مشـابهًا لـهمطابقـًا ال

مـن المؤسسـین تغییـر االسـم، وتسـتمر الـدائرة فـي إجـراءات التسـجیل األخـرى، وال 
 . یتم تسجیل المؤسسة إّال بعد تقدیم االسم الجدید

  

 )9(المادة 

م الدائرة للمؤسسین مقّدمي الطلب إشعارًا   -1 في حال استالم الطلب ومرفقاته، تسّل
بین تاریخ االستالم وبیان بالمرفقات المستلمة، وأسماء مقدمي باستالم طلبهم ی

 . الطلب
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یتضمن اإلشعار رقمًا تسلسلیًا یصبح الحقًا رقم تسجیل المؤسسة لدى الوزارة   -2
عند الموافقة على طلب التسجیل، أو بعد مرور ستین یومًا على استالم الطلب 

 . دون إصدار قرار برفض الطلب أو قبوله

المعلومات المطلوبة في الطلب أو أي من مرفقاته تخاطب  في حال نقص  -3
 . الدائرة المؤسسین الستكمال هذا النقص

تصدر الدائرة عند استكمال المعلومات والمرفقات المطلوبة إشعارًا جدیدًا ،   -4
 . ویتم احتساب مدة ستین یومًا من تاریخ تسلیم اإلشعار الجدید

  
  )10(المادة 

مرفقاتـه، تقـوم الـدائرة بتدقیقـه بمـا فیـه النظـام األساسـي في حـال اسـتالم الطلـب و   -1
للتحقـق مـن عــدم مخالفتـه ألحكـام القــانون وهـذه الالئحـة ، وتقــدم الـدائرة التوصــیة 

  . بقبول أو رفض الطلب خالل مدة أسبوعین من تاریخ وروده إلیها
في حال رفض الطلب ، یجب أن یكون القرار مسـببًا وخطیـًا ، وفـي هـذه الحالـة   -2

 . من هذه الالئحة) 7(تتخذ اإلجراءات الواردة في المادة 

  
  
  )11(المادة 

ترفع الدائرة طلب التسجیل للوزیر خالل مدة أقصـاها أسـبوعین مـن تـاریخ تسـلیم   -1
مــن هــذه ) 9(مــن المــادة ) 2، 1(مؤسسـي المؤسســة لإلشــعار الــوارد فــي الفقـرتین 

مــن المـــادة ) 4(د فــي الفقـــرة الالئحــة، أو مــن تـــاریخ تســلیم اإلشـــعار الجدیــد الـــوار 
  . من هذه الالئحة حسب األحوال) 9(

یقــرر الــوزیر إمــا قبــول طلــب التســجیل أو رفضــه، علــى أن یكــون قــرار الــرفض   -2
 . خطیًا ومسببًا وذلك خالل مدة أقصاها أسبوع من تاریخ ورود التنسیب إلیه
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دة سـتین في جمیع األحوال إذا لم یصدر القرار بشأن تسـجیل المؤسسـة خـالل مـ  -3
مـــن هــذه الالئحـــة، ) 9(یومــًا مـــن تــاریخ تقـــدیم الطلــب حســـب مــا ورد فـــي المــادة 

 . تعتبر المؤسسة مسجلة بحكم القانون
  

  )12(المادة 
  . تبلغ الدائرة المؤسسین قرار الوزیر خالل فترة أقصاها أسبوع من تاریخ صدوره  -1
تســـجیل  إذا صـــدر قـــرار الـــوزیر بقبـــول الطلـــب یمـــنح مؤسســـو المؤسســـة شـــهادة  -2

 . رسمیة
  

  ) 13(المادة 
 .تحاداً إن فیما بینها أو أكثر أن تكوّ مراكز  ةلثالثیجوز  -1

 .یقدم طلب االتحاد على النموذج المعد لذلك إلى الدائرة -2

ــع مراعــــاة أحكــــام هــــذه الالئحــــة، یــــتم تســــجیل االتحــــاد دون إبطــــاء إذا كانــــت  -3 مــ
 .حسب األصول المؤسسات المكونة له مسجلة

  

  )14(المادة 
على أن یكون  ًا عاماتحادإالمسجلة أن تشكل فیما بینها  لالتحاداتجوز ی  -1

 .االنضمام إلیه طوعیا

 .العامة إلى الدائرة االتحاداتبما في ذلك  االتحاداتیقدم طلب تشكیل   -2

یجب أن تكون جمیع المؤسسات التي تشكل االتحاد أو ترغب في االنضمام   -3
 .ونقانمسجلة وفقا ألحكام ال هله بعد تشكیل

دارتها االتحاداتسري على ی  -4  من حیث تسجیلها ومتابعتها وأنظمتها األساسیة وإ
 .الواردة في هذه الالئحة سري على المؤسساتت األحكام التي

  
  )15(المادة 

  : تحتفظ الدائرة بالسجالت والملفات اآلتیة  -1
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سـجل خـاص بـالمراكز الشــبابیة التـي تـم تســجیلها یحتـوي علـى أســمائها  .أ 
سیها وعناوینهـا ومجـاالت نشـاطاتها، وأي معلومـات أخـرى وأسماء مؤس

 . ترى الدائرة ضرورة إدراجها في هذا السجل

ســجل خــاص بــالمراكز الشــبابیة التــي تــم رفــض تســجیلها یحتــوي علــى  .ب 
أســـمائها وأســـماء مقـــدمي طلبـــات التســـجیل وأهـــدافها وأســـباب وتـــواریخ 

 . رفضها

ت بأرقــام متسلســلة ســجل خــاص بطلبــات التســجیل تقیــد فیــه هــذه الطلبــا .ج 
 . تبعًا لتاریخ تقدیمها

ســــجل خــــاص باتحــــادات المراكــــز الشــــبابیة یقیــــد فیــــه أســــمائها وتــــاریخ  .د 
تســجیلها وأســماء المراكــز الشــبابیة المنضــمة لكــل اتحــاد وأیــة معلومــات 

 . أخرى ترى الدائرة ضرورة إدراجها في هذا السجل

مســتندات ملـف خـاص بكــل مركـز شـبابي یحتــوي علـى كافـة األوراق وال .ه 
 . والتقاریر والوثائق والمراسالت الخاصة به

تحــاد شـبابي یحتــوي علـى كافــة األوراق والمســتندات ف خــاص بكـل املـ .و 
 . والتقاریر والوثائق والمراسالت الخاصة به

ملــف خـــاص باالتحـــاد العـــام التحــادات المراكـــز الشـــبابیة یحتـــوي علـــى  .ز 
 . راسالت الخاصة بهكافة األوراق والمستندات والتقاریر والوثائق والم

ـــــف خــــــــاص بالبرلمــــــــان یحتــــــــوي علــــــــى كافــــــــة األوراق والشــــــــهادات  .ح  ملـــ
 . والمستندات والوثائق والمراسالت الخاصة به

للـــدائرة االحتفـــاظ بـــأي ســـجالت أو ملفـــات أخـــرى تســـتدعي الضـــرورة االحتفـــاظ  .2
 .بها

  

  )16(المادة 
) 15(مــادة فــي ال یحــق ألي شــخص اإلطــالع علــى الســجالت والملفــات الــوارد ذكرهــا

  :من هذه الالئحة وفق ما یأتي
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ــــ الشــــخص یقــــّدم - أ ــــدائرةمســــبب اً طلب ــــذلك لإل ًا لل ــــى علــــى النمــــوذج المعــــد ل طــــالع عل
 .السجالت والملفات

 .تصدر الدائرة الموافقة على الطلب بعد اقتناعها باألسباب المذكورة فیه -  ب

 یجــب أن ال یترتــب علــى اإلطــالع علــى الســجالت والملفــات عرقلــة ســیر العمــل -  ت
 . في الدائرة

  

  )17(المادة 
ال یجــوز إجــراء أي كشــط أو شــطب أو حشــو علــى الســجالت، وأي كشــط أو شــطب 
أو حشــــو علیهــــا یجــــب أن یكــــون بالمــــداد األحمــــر ویوقــــع علیــــه الموظــــف المخــــتص 

  .ورئیسه المباشر
   

  )18(المادة 
أو إبالغ الدائرة بكل تعدیل أو تغییر یطرأ على مركزها أو نظامها  المؤسسةعلى 

  .أهدافها أو أي تغییر في مجلس إدارتها خالل شهر من تاریخ إجراء التعدیل
  

  )19(المادة 
 :تحتفظ المؤسسة  في مقرها الرئیسي بالمستندات التالیة

 السجالت المالیة واإلداریة المتضمنة كافة المعامالت المالیة والقرارات اإلداریة  -1

 . رتها في كل دورة انتخابیةالنظام األساسي لها، وأسماء أعضاء مجلس إدا -2

 . أسماء جمیع أعضاء الجمعیة العمومیة للمؤسسة -3

 . محاضر اجتماعات الجمعیة العمومیة -4

 . محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة -5

 . المراسالت الصادرة عنها والواردة إلیها في ملفات خاصة وسجالت منتظمة -6

 . مالیةسجل الواردات والمصروفات على وجه مفّصل وفقًا لألصول ال -7
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  )20(المادة 
ین مــن الجمعیــة  .1 تقــّدم المؤسســة بعــد شــهرین مــن انتهــاء الســنة المالیــة تقریــرین مقــرّ

ــــة أحـــــدهما مـــــالي مصـــــّدق مـــــن قبـــــل مـــــدقق حســـــابات قـــــانوني مـــــرخص  العمومیـ
ویتضــمن بشــكل تفصــیلي كامــل إیــرادات ومصــروفات المؤسســة حســب األصــول 

لـــى وصـــف كامـــل لنشـــاطات المحاســـبیة المعمـــول بهـــا، واآلخـــر إداري یحتـــوي ع
  . المؤسسة خالل العام المنصرم

مــن ) 1(للــوزارة اتخــاذ كافــة اإلجــراءات للتحقــق مــن دقــة التقــاریر الــواردة فــي الفقــرة  .2
 . هذه المادة

  
  )21(المادة 

ــــى المؤسســــات واالتحــــادات  ــــة عل ــــة والفنی ــــة المالیــــة واإلداری ــــدائرة الحــــق فــــي الرقاب لل
  .یعات الساریةالشبابیة، وفقًا للقانون والتشر 

  
  

  )22(المادة 
تلتـــزم كـــل مؤسســـة بإعـــداد موازنـــة ســـنویة یشـــرف علیهـــا أحـــد المحاســـبین القـــانونیین، 
ویقّدم مدقق الحسابات القانوني تقریرًا عن المركز المـالي للمؤسسـة عـن السـنة المالیـة 

  .المنصرمة  في اجتماعها السنوي إلقراره والمصادقة علیه
  )23(المادة 

إیــداع أموالهــا النقدیــة باســمها لــدى مصــرف أو مصــارف معتمــدة فــي  علــى المؤسســة
فلسـطین، وعلیهـا أن تخطـر الـوزارة عــن جهـة اإلیـداع، وال یجـوز للمؤسسـة االحتفــاظ 

  .لدیها برصید نقدي یزید عن مصروف شهر واحد
  

  )24(المادة 
امـة یجوز للمؤسسات تلقي المساعدات بشـرط عـدم مخالفتهـا للنظـام العـام واآلداب الع

  .والتشریعات الساریة
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  )25(المادة 
  . تتلقي الدائرة الشكاوى التي تتعلق بالمؤسسات  -1
تحیل الدائرة الشكوى ومرفقاتها إلى وحدة الشؤون القانونیة بـالوزارة فـور وصـولها   -2

 . إلیها

یــتم دراســة الشــكوى واتخــاذ كافــة اإلجــراءات اإلداریــة والقانونیــة بشــأنها مــن قبــل   -3
قانونیة، وتقدم الرد على الشكوى إلـى الـدائرة مشـفوعة بالتوصـیات وحدة الشؤون ال

 . الالزمة

مــن وصــوله إلیهــا  عتقــوم الــدائرة بــإبالغ الجهــة مقّدمــة الشــكوى بــالرد خــالل أســبو   -4
 .من وحدة الشؤون القانونیة

  

  
  
  )26(المادة 

  : للوزارة في سبیل تنمیة قدرات الشباب المبدعین والموهوبین القیام باآلتي
تنظــیم مســـابقات موســـمیة بــین كافـــة المؤسســـات الختیــار أفضـــل المبـــدعین مـــن   -1

  . الموهوبین من الشباب من أعضاء هذه المؤسسات
توزیـــع جـــوائز عینیـــة أو نقدیـــة علـــى أفضـــل المبـــدعین والموهـــوبین مـــن الشـــباب   -2

 . ومؤسساتهم الشبابیة

ق المسـاهمة فـي إبراز المبدعین والموهوبین مـن الشـباب إقلیمیـًا ودولیـًا عـن طریـ  -3
 . إشراكهم في المحافل والمسابقات اإلقلیمیة والدولیة

  
 )27(المادة 

للمؤسســــات إقامــــة المشــــاریع المــــدرة للــــدخل شــــریطة أن یســــتخدم الــــدخل المتحصــــل 
لتغطیة األنشطة الشبابیة التي تدخل ضمن أغراضها المحـددة فـي نظامهـا األساسـي 
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ربحیـــة التـــي أقامتهـــا فـــي تقریرهـــا علـــى أن تقـــوم المؤسســـة بوصـــف هـــذه األنشـــطة ال
  .السنوي وبیان مقدار الحسابات المالیة المتعلقة بهذه األنشطة ضمن تقریرها المالي

 
  )28(المادة 

ألغـــراض تطبیـــق أحكـــام هـــذه الالئحـــة تقـــوم دائـــرة التبـــادل الشـــبابي فـــي اإلدارة بـــأداء 
  : المهام اآلتیة

ة تنســـجم مــــع السیاســــة وضـــع سیاســــات ورؤى واضـــحة لتبــــادل األنشـــطة الشــــبابی -1
 . العامة للسلطة الفلسطینیة

 . إعداد البرامج واألنشطة ذات العالقة بتبادل األنشطة الشبابیة -2

 . إشراك الشباب في النشاطات الشبابیة الدولیة -3

 . إقامة العالقات والتنسیق مع األطر والمؤسسات الدولیة -4

ب  فـــي مقاومــــة إصـــدار المطبوعـــات والنشــــرات الموجهـــة التــــي تبـــرز دور الشــــبا -5
 . االحتالل

 . تزوید المؤسسات بتجارب المؤسسات الدولیة -6

 . تسخیر كل اإلمكانات المتاحة للوفود المشاركة في برامج التبادل الشبابي -7

اإلشــراف علــى تمثیــل فلســطین لــدى الجهــات والمنظمــات الخارجیــة بالتنســیق مــع  -8
 . الجهات المختصة

 . شبابي إلى الجهات المختصةرفع التقاریر الخاصة ببرامج التبادل ال -9

 . حفظ السجالت والملفات الخاصة بتبادل األنشطة الشبابیة -10

 . أیة مهام أخرى تكلف بها من قبل المدیر العام -11
  

  )29(المادة 
ألغـــراض تطبیـــق أحكـــام هـــذه الالئحـــة تقـــوم دائـــرة المعســـكرات والعمـــل التطـــوعي فـــي 

  : اإلدارة بأداء المهام اآلتیة
 . وت والمعسكرات الشبابیة الدائمةإقامة وتهیئة البی -1
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 . إعداد البرامج والسیاسات والرؤى لبیوت ومعسكرات الشباب -2

 . اإلشراف الكامل على البیوت والمعسكرات الشبابیة الدائمة -3

 . العمل على تزوید البیوت والمعسكرات الشبابیة الدائمة بما تحتاجه من لوازم -4

ـــــد حجـــــم االســـــتیعاب الســـــنوي للمعســـــكرات ال -5 ـــــوت الشـــــباب وفـــــق تحدی دائمـــــة وبی
 . اإلمكانات المقترحة

ـــــوت الشـــــباب والمعســـــكرات  -6 إعـــــداد الدراســـــات واألبحـــــاث والنشـــــرات الخاصـــــة ببی
 . الشبابیة

 . رفع التقاریر الخاصة بالبیوت والمعسكرات الشبابیة إلى الجهات المختصة -7

 . حفظ السجالت والملفات الخاصة ببیوت ومعسكرات الشباب -8

 . لف بها من قبل المدیر العامكأیة مهام أخرى ت -9
 

  ) 30(المادة 
یتبـع اإلدارة  ،"إعـداد الشـباب " ینشأ في الوزارة مركـزًا یسـمى مركـز إعـداد القـادة   -1

  .المحافظاتالحق في فتح فروع له في  العامة للتدریب إداریًا و مالیًا وله
 : المهام اآلتیة" إعداد الشباب " یمارس مركز إعداد القادة   -2

  . لخطط والسیاسات والرؤى الخاصة ببرامج إعداد القادة الشبابإعداد ا .أ 
 . تنفیذ البرامج التدریبیة للشباب في المجاالت المتنوعة .ب 

 . التنسیق مع كافة المؤسسات والجهات العاملة في مجال إعداد الشباب .ج 

 . مركز إعداد الشبابسات واألبحاث والنشرات الخاصة بإعداد الدرا .د 

 . بمركز إعداد الشباب إلى الجهات المختصة رفع التقاریر الخاصة .ه 

 . حفظ السجالت والملفات الخاصة بمركز إعداد الشباب .و 

ف بها من قبل المدیر العام .ز   . أیة مهام أخرى یكّل
 

 )31(المادة 
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تضــمن الســلطة الوطنیــة إدراج التعلــیم واإلعــالم فیمــا یتعلــق بحظــر التعــذیب علــى 
المكلفـــین بإنفـــاذ القـــوانین، ســـواًء أكـــانوا  الوجـــه الكامـــل فـــي بـــرامج تـــدریب المـــوظفین

  .مدنیین أو عسكریین
  

 )32(المادة 

لكـــل شـــاب الحـــق بـــالتمتع بـــأعلى مســـتوى مـــن الصـــحة البدنیـــة والعقلیـــة، وفــــي   -1
  .حصوله مجانًا على خدمات الرعایة الصحیة األساسیة

تتخــذ الــوزارة بالتنســیق مــع جهــات االختصــاص اإلجــراءات اآلتیــة لحمایــة ودعــم   -2
 : حقوق الصحیةال

تطــویر الرعایــة الصــحیة األولیــة وضــمان مجانیــة وســهولة الوصــول  .أ 
إلـــى المراكـــز التـــي تقـــدم هـــذه الخـــدمات بصـــرف النظـــر عـــن الموقـــع 

  . الجغرافي أو الوضع االقتصادي
 .تخصیص جزء من اإلعالم لتثقیف الشباب صحیاً  .ب 

 .إنشاء مراكز تثقیفیة متخصصة للشباب .ج 

 .إنشاء مراكز صحیة للشباب .د 

العمــل علــي عقــد اتفاقیــات مــع مؤسســات القطــاع الصــحي الخــاص  .ه 
 .بالشباب

 تشجیع البحث في القطاع الصحي .و 

إدراج برامج حول صحة الشباب كمسـاق اختیـاري ثقـافي دراسـي فـي  .ز 
 .الجامعات

تخصـــــیص مراكـــــز صـــــحة نفســـــیة للشـــــباب وضـــــمان ســـــریة عـــــالج  .ح 
 .الشباب

ـــــدخین والمـــــ .ط  واد الضـــــارة مكافحـــــة المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقلیـــــة والت
  .بالصحة
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  )33(المادة 
تتخذ الوزارة بالتنسیق مع جهات االختصاص اإلجراءات  لحمایة ودعـم ذوى اإلعاقـة 
مـــن خــــالل إنشـــاء مراكــــز خاصــــة لرعایـــة ذوى اإلعاقــــة مــــن الشـــباب وتشــــمل بــــرامج 
تدریبیــة خاصــة واجتماعیــة و ثقافیــة وتعلیمیــة وصــحیة وغیرهــا مــن البــرامج الخاصــة 

  .بالشباب
  

  
  )34(المادة 

ر الضمان تتخذ الوزارة بالتنسیق مع جهات االختصاص التدابیر الالزمة لتوفی
عداد برامج تثقیفیة لتخفیض تكالیف االجتماعي للشباب وفقًا  للتشریعات النافذة وإ

  :الزواج من خالل
 .إنشاء القاعات العامة -1

 .نشر برامج تثقیفیة عن أهمیة تخفیض المهور  -2

 .امةتنظیم األفراح الع  -3

 .تقدیم قروض میسرة من الصندوق  -4

 .تقدیم دعم مالي وفق اإلمكانیات المتاحة  -5
 

  )35(المادة 
  :یقع على عاتق الوزارة

العلمـي للشـباب، وكفالـة حمایـة المصـالح المعنویـة والمادیــة البحـث تشـجیع ودعـم  -1
ــــاج العلمــــي أو األدبــــي أو الفنــــي ودعــــم االختراعــــات العلمیــــة  الناتجــــة عــــن اإلنت

  . اج الفكريواإلنت
ــــدول األخــــرى لمشــــاركة   -2 تعزیــــز القــــدرة للعمــــل المشــــترك وتعزیــــز التعــــاون مــــع ال

الشباب في مهرجانات وفعالیات الثقافة واإلبداع من أجل تطـویر البـرامج الثقافیـة 
  . والفنیة وتنفیذها
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 )36(المادة 

تســهل الــوزارة إمكانیــة حصــول الشــباب علــى المعلومــات مــن شــتى المصــادر الوطنیــة 
واألجنبیـــة وبخاصـــة تلـــك التـــي تســـتهدف تعزیـــز ثقافـــة الشـــباب وتنمیـــة وعـــیهم بمـــا ال 

لهــذه الغایـــة تقـــوم یتعــارض مـــع القــیم الدینیـــة والنظـــام العــام واآلداب العامـــة، وتحقیقـــًا 
  : الوزارة باآلتي

  . إتاحة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة لتدفق المعلومات من المصادر المختلفة -1
لــدولي فــي إنتــاج وتبــادل ونشــر المعلومــات مــن كافــة المصــادر تشــجیع التعــاون ا -2

  . الثقافیة الوطنیة والدولیة
تــأمین وســائل تــدفق المعلومـــات لوقایــة الشــباب مــن المـــواد التــي تضــر بصـــالحه  -3

 .وصالح المجتمع
  

  )37(المادة 
لكـــل شـــاب الحـــق فـــي التعلـــیم، وعلـــى الـــوزارة بالتنســـیق مـــع جهـــات االختصـــاص فـــي 

  : عم هذا الحق القیام باآلتيسبیل حمایة ود
تاحتـــه للشـــباب، واتخـــاذ التـــدابیر   -1 ـــیم العـــالي وتطـــویره وإ ـوفیر كافـــة أشـــكال التعل تــ

  . المناسبة للوصول إلى مجانیة التعلیم
توجیــه الشــباب للدراســات الالزمــة لخدمــة ســوق العمــل الفلســطیني بالتنســیق مــع   -2

  .الوزارات المختلفة
المهنــي والتقنــي للشــباب بمــا یتناســب مــع ســوق إنشــاء مراكــز للتــدریب والتأهیــل   -3

 . العمل
 

  )38(المادة 
المسكن المالئم حـق لكـل شـاب، ولكفالـة هـذا الحـق تلتـزم الـوزارة بالتنسـیق مـع جهـات 

  : االختصاص باآلتي
  .دعم مشاریع إسكان الشباب بما یتناسب مع الوضع المالي للسلطة  -1
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لمســاكن مــن حیــث صــالحیة ضــمان الحمایــة واألمــان الكلــي الخــاص بشــاغلي ا  -2
 .السكن وسالمتهم الجسدیة

ضـمان احتـرام خصوصــیة المسـاكن وحرمتهـا بمــا فـي ذلـك الحمایــة مـن التفتــیش   -3
 .التعسفي

ضــمان احتــرام حــق الشــباب فـــي تكــوین الجمعیــات اإلســكانیة التعاونیــة والعمـــل   -4
 . علي تقدیم الدعم لها

  

  )39(المادة 
مــة ولحمایــة ودعــم هــذا الحــق تلتــزم الــوزارة لكــل شــاب الحــق فــي حیــاة اقتصــادیة كری
  :بالتنسیق مع جهات االختصاص بما یأتي

دعـــم المشـــاریع الشــــبابیة الفردیـــة والجماعیـــة وتشــــجیع المشـــروعات الصــــغیرة : أوالً   
عفائهـــا مـــن الضـــریبة فـــي الســـنة األولـــى علـــى  ـــدیم التســـهیالت الالزمـــة لـــدعمها وإ وتق

  :األقل وفق األتي
ـــــاء مـــــ  -1 ـــــدم طلـــــب اإلعف ن مالـــــك المشـــــروع الفـــــردي شـــــریطة أن ال یقـــــل عـــــدد یق

المشـــتغلین لدیـــه عـــن ثالثـــة شـــباب ویقـــدم طلـــب إعفـــاء المشـــاریع الجماعیـــة مـــن 
مجموعة من الشباب ال یقـل عـددهم عـن خمسـة شـریطة أال یقـل عـدد المشـتغلین 

 .عن عشرین شاباً 

 مرفقـةتعبئـة النمـاذج المخصصـة لـذلك تقدیم دراسة جـدوى لـدائرة المشـاریع ویـتم   -2
 :بالمستندات اآلتیة

  .به نلمالكي المشاریع  والمشتغلیبطاقات الهویة صور  . أ
 .به نالسیرة الذاتیة لمالكي المشاریع والمشتغلی . ب

تعهد من مـالكي المشـاریع بـااللتزام بالنظـام واآلداب العامـة  والتشـریعات  . ت
 .والنظم المالیة الساریة

لین بخلــــوهم مــــن تصــــریح مشــــفوع بالقســــم مــــن مــــالكي المشــــروع والمشــــتغ . ث
 .العمل
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 . التراخیص الالزمة إن وجدت من جهات االختصاص . ج

 .أن یفرغ مالكي المشروع كامل الوقت إلدارة المشروع -3

 .یكون األولویة للمشاریع المنتجة والمدرة للدخل -4

 .یجب أن یكون كافة عمال المشروع من الشباب الفلسطیني الجنسیة -5
 

  .الوطنیة لحمایة الشباب من الفقرإعداد وتنفیذ الخطط والبرامج : ثانیاً 
  

تنسـیق مـع قطـاع العمـل ومنظمـات المجتمـع المـدني سـعیًا إلـى تحقیـق التنمیــة ال: ثالثـاً 
  .االقتصادیة للشباب

 

  )40(المادة 
العمـــل حـــق مكفـــول لكـــل شـــاب، وفـــي ســـبیل حمایـــة ودعـــم هـــذا الحـــق تلتـــزم الـــوزارة 

  : بالتنسیق مع جهات االختصاص باآلتي
عمل قدر اإلمكان ألكبر عدد ممكن من المقبلین علیه مـع ضـمان توفیر فرص ال -1

  . اإلنتاج وحریة العمل وتكافؤ الفرص
العمل على توفیر فرص عمل مؤقتة للخریجین في السنة األولى علـي األقـل مـن  -2

 .تخریجهم

 .العمل على إنشاء مصانع للقطاع العام یتم تشغیل الشباب من خاللها -3

 .عیة الستثمارها من قبل الشبابالعمل على تخصیص أراضي زرا -4
  

  )41(المادة 
على الوزارة بالتنسیق مع وزارة الثقافة االهتمام بإنشاء المرافق الثقافیة الخاصة   -1

 .بالشباب وتسهیل إجراءات تسجیلها وتوفیر الدعم الالزم لنهضتها

تعمل الوزارة بالتنسیق مع وزارة الثقافة على تأسیس المكتبات العامة وتولي   -2
  .عنایة واالهتمام بها بما یخدم طموحات ورغبات الشبابال
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  )42(مادة 
تشــجع الــوزارة بالتنســیق مــع جهــات االختصــاص علــى إنشــاء منتــدیات تكنولوجیــا 

  انتشارها بما یخدم مصالح الشباب ىالمعلومات واالنترنت وتحث عل
  

  
  
  

  
  )43(المادة 

العـالي لضـمان تلقـي الشـباب التعلـیم تعمل الوزارة بالتنسیق مـع وزارة التربیـة و التعلـیم 
  :في مؤسسات التعلیم العالي وفقًا لآلتي

تخفیض رسوم مؤسسات التعلیم العالي بما یتناسب والظروف االقتصادیة التي   -1
 .تمر بها السلطة الوطنیة الفلسطینیة

 .تقسیط رسوم المؤسسات التعلیمیة  -2

 .ائهاتأجیل دفع رسوم للطلبة الشباب غیر القادرین علي أد  -3

 .توسیع الفئات المستفیدة من إعفاء المؤسسات التعلیمیة  -4

 .تشجیع ودعم التعلیم المهني  -5

الشراكة مع مؤسسات التعلیم العالي في إطار التعاون المشترك في كافة   -6
 .المجاالت

 .جلب المشاریع المدرة للدخل لصالح المؤسسات التعلیمیة الحكومیة  -7
 

  )44(المادة 
ق مـع جهـات االختصـاص لتقـدیم الـدعم للمؤسسـات التعلیمیـة مالیـًا على الوزارة التنسی

  .بما ینعكس على تخفیض رسوم مؤسسات التعالیم العالي
  

  )45(المادة 
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تلتــزم الــوزارة بالتنســـیق مــع  وزارة التربیـــة والتعلــیم العــالي والمؤسســـات التعلیمیــة كافـــة 
قین لهـا دون أي تمییـز بتوزیع المنح الدراسیة بشكل عادل علـى جمیـع الطلبـة المسـتح

  .أو محاباة ووفقًا للشروط والضوابط المطلوبة
  

  )46(المادة 
تقوم الوزارة بالتنسیق مع وزارة الصحة بتوفیر تأمین صحي مجاني لكل طالب  -1

  .مسجل في مؤسسات التعلیم العالي
توفیر تأمین صحي مجاني لكل شاب خریج عاطل عن العمل شریطة التسجیل  -2

 .ضمن برنامج الخریجین العاطلین عن العمللدى وزارة العمل 
 

  )47(المادة 
تعمل الوزارة بالتنسیق مع جهات االختصاص علي حمایة الشباب من التدخین 

  :والكحول والمواد المخدرة والمؤثرات العقلیة وذلك من خالل القیام باآلتي
التدخین و والتثقیفیة الهادفة لحمایة الشباب من  ةإعداد وتنفیذ البرامج التعلیمی -1

  .الكحول والمواد المخدرة والمؤثرات العقلیة
العمل على عالج الشباب متعاطي الكحول والمواد المخدرة و المؤثرات العقلیة  -2

وتأهیلهم نفسیًا لالنخراط في المجتمع من خالل إنشاء مراكز صحیة خاصة 
 .لمعالجة الشباب

 .ة على جیل الشبابإقامة الحمالت الهادفة للحد من التدخین وآثاره المدمر  -3

رفع الرسوم الجمركیة على أنواع التدخین كافة للتخفیف والتقلیل من الحث على  -4
 .استعماله

  

  )48(المادة 
  :یهدف صندوق دعم الشباب إلى اآلتي

 .فردیة أو جماعیةلقیام بمشاریع ل للشباب بدون فوائد قروض تقدیم -1
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باحث االجتماعي تقریره تقدیم منح ومساعدات للشباب المحتاجین بعد تقدیم ال  -2
 . عن الحاالت

واالجتماعیة وغیرها بما  الثقافیة والریاضیة ةنشطاأل دعم كافة األنشطة منها -3
 .یخدم فئة الشباب

 .شباب والوطنعمال الخیریة لما یعود بالنفع على الالتعاون والمشاركة في األ -4

 .یممواصلة التعل عليبداعات وقدرات الشباب ودعمهم وتشجیعهم إتنمیة  -5

 .بالشاب من باحث عن العمل إلى مشغل لنفسه ولغیره االنتقالفي  المساهمة -6

 .تشجیع مبادرات الشباب اإلسكانیة وتقدیم القروض المیسرة لها -7

 .مساعدة الشاب المقبل على الزواج -8

دماجهم في العمل التنموي والمجتمعي تفعیل دور -9   .الشباب وإ

 .مشاریعوقدرات الشباب حول إدارة ال تقویة مهارات -10
 

  )49(المادة 
  :تشمل مهام الصندوق على ما یأتي

یقوم الصندوق بدعم الشباب المقبل على التعلیم، العمل، الزواج وغیرها من  -1
  .اهتمامات الشباب

عقد دورات تدریبیة مجانیة عن كیفیة كتابة المشاریع التشغیلیة لتشجیع الشباب  -2
 .البحث عن فرص عمل ذاتیة وتشغیل غیره لىع

على  من خاللها  ونیتدرب ینمجانیة للمبادر  اتدور بإعداد وتنفیذ الصندوق  یقوم -3
 .المشاریعتطویر إعداد و 

یقدم الصندوق القروض التشغیلیة بعد دراسة المشروع المقدم واإلطالع على ما  -4
 .یحتاجه السوق

 .یقدم الصندوق الهبات والمنح من أجل تأهیل الشباب وتدریبهم -5

من معدل البطالة من خالل تشغیل الشباب یعمل الصندوق على الحد  -6
 .الخریجین من الدورات التدریبیة ضمن المشاریع المتقدمة والموافق علیها
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 .أي مهام أخرى یوافق علیها مجلس اإلدارة -7

  )50(المادة 
من القانون یختار كل وزیر ) 19(من المادة " أ"باستثناء ما ورد في الفقرة  -1

كل مرة في الفئة العلیا ویتم استبدالهم مختص من یمثل الوزارة من موظفي 
 .سنتین

یتم اختیار ممثلي المؤسسات الشبابیة حسب نتائج مسابقة أفضل مؤسسة  -2
شبابیة التي تعقدها الوزارة من الخمسة األوائل ویقوم الوزیر باختیار اثنتین من 
المؤسسات الخمسة الفائزة شریطة أال یتكرر عضویة مؤسسة ألكثر من دورتین 

 .لیتینمتتا
  

  )51(المادة 
بدعوة من الرئیس  ینعقد مجلس اإلدارة بصورة عادیة مرة كل شهر على األقل -1

 .أو نائبه

الضرورة لذلك بدعوة من  ینعقد مجلس اإلدارة بصورة استثنائیة كلما دعت -2
على أن یكون الرئیس أو نائبة من  الرئیس أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه

  .الحاضرین
  .المجلس صحیحة بحضور ثلثي أعضائه اجتماعاتتكون  -3
وفي حال  باألغلبیة المطلقة في جمیع الحاالت تتخذ قرارات مجلس اإلدارة -4

تساوي األصوات یرجح الجانب الذي فیه الرئیس أو نائبه في حال غیاب 
  .الرئیس

وتدوین  الجتماعاتهأمینًا للسر یتولى متابعة توجیه الدعوة  اإلدارة مجلس ختاری  -5
 .القرارات المتخذة فیهامحاضرها و 

  

  )52( مادةال
  .من بین أعضائه نائبًا للرئیس وأمینًا للصندوق اإلدارة مجلسینتخب 
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 )53( مادةال
 

 :تیةبالمهام والصالحیات اآلاإلدارة رئیس مجلس  یختص

 .االنعقاددعوة المجلس إلى  .1

 .متابعة تنفیذ قرارات المجلس .2

 .الرسمیة وغیرتمثیل المجلس أمام كافة الجهات الرسمیة  .3

 .عنه الصادرةإدارة جلسات المجلس والتوقیع على كافة القرارات والوثائق  .4

 .أیة مهام أخرى یكلف بها من قبل المجلس .5
  

  )54(المادة 
یعین بقرار من مجلس اإلدارة مدیرا عامًا للصندوق وفقًا ألحكام  قانون الخدمة  -1

  .دارة مستحقاته المالیةالمدنیة وتعدیالته ولوائحه التنفیذیة ویحدد مجلس اإل
لقیام بمهام عمل الصندوق بقرار من مجلس اإلدارة لیعین عدد من الموظفین  -2

وفق أحكام  قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته ولوائحه التنفیذیة ویحدد مجلس 
  .اإلدارة مستحقاتهم المالیة

  

  )55(المادة 
  :یتولى مدیر عام الصندوق المهام اآلتیة

  .لس اإلدارةتنفیذ قرارات مج -1
ورفعهـا  وسیاسـاته الصـندوق تقـدیم التوصـیات بشـأن الخطـط اإلسـتراتیجیة لعمـل -2

 .إلقرارها اإلدارة مجلسإلى 

ورفعهـا إلـى  الصـندوق مـن مسـتفیدینللتقـدیم التوصـیات بشـأن المعـاییر والشـروط  -3
 .قرارإلل اإلدارة مجلس

 .رهإلقرا اإلدارة إعداد الحساب الختامي للصندوق ورفعه إلى مجلس -4

 .إلقرارهااإلدارة  عداد الموازنة السنویة للصندوق ورفعه إلى مجلسإ -5
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اإلدارة  والمـــالي الســـنوي للصـــندوق ورفعـــه إلـــى مجلـــس إعـــداد التقریـــر اإلداري -6
 .إلقراره

 .حضور جلسات المجلس دون أن یكون له حق التصویت -7

 .اإلدارة مجلس أیة مهام أخرى یكلف بها من قبل -8
 

  )56( المادة
  .عاملجمع بین عضویة مجلس اإلدارة ومنصب المدیر الیجوز ا ال

 
  )57(المادة 

  :یمنح الصندوق القروض اآلتیة
  .قرض الزواج -1
 .نقرض اإلسكا -2

 .قرض التشغیل -3

 .قرض التعلیم -4

 .قرض البحث العلمي واالبتكار واالختراع -5

 .أیة قروض أخرى یوافق علیها مجلس اإلدارة -6
 

  )58(المادة 
  :رض بشكل عام ما یأتيیشترط فیمن یتقدم بطلب الق

  .أن یكون فلسطیني الجنسیة -1
 .أن یقدم ما یثبت حاجته للقرض -2

 .العمل في حالة القروض التشغیلیة أن یكون عاطًال عن -3

 .أن یكون جمیع العاملین في قرض التشغیل من الشباب الفلسطیني الجنسیة -4

 .أن یقدم المستندات الالزمة حسب ما یحدده مجلس اإلدارة -5

 .بااللتزام باألنظمة المالیة المتبعة أن یقدم تعهد -6
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 .أن یقدم دراسة جدوى في حالة قرض التشغیل -7

 .أال یكون قد حصل على قرض من الصندوق سابقاً  -8

أن یقدم الباحث االجتماعي للصندوق تقریرًا حول الحالة خالل شهرین كحد  -9
 .أقصى

  
  
  
  )59(المادة 

  :یشترط لتقدیم المنح والقروض بشكل خاص ما یأتي
لشروط التي یحددها ستوٍف لیم طلب على النموذج المخصص لذلك متقد -1

  .إدارة الصندوقمجلس 
 .تقدیم ما یثبت الحاجة للقرض حسب ما یحدده مجلس إدارة الصندوق -2

 .تقدیم الضمانات الالزمة للسداد وفق ما یحدده مجلس إدارة الصندوق -3
 
  )60(المادة 

ه الالئحــــة  یشــــترط فــــي قــــرض مــــن هــــذ) 59، 58(باإلضـــافة لمــــا ورد فــــي المــــادتین 
  :يالتشغیل توافر ما یأت

  .الخاصة بالقروض وتسلیمها للدائرة المختصة بالصندوقالنماذج  أن یتم تعبئة -1

تقدیم الضمانات الالزمة حسب ما یتم ) 66(باإلضافة لما ورد في المادة  -2
 .یحددها مجلس اإلدارة

 .تقدیم سند دین منظم لدى كاتب العدل بمبلغ القرض -3

 .القرض التشغیلي مناسب لحاجة السوقیكون أن  -4

 .مشاریعدور رئیسي في إدارة وتنفیذ ال أن یكون للشباب  -5

داریة كل شهرین لمجلس إدارة الصندوق -6  .تقدیم تقاریر مالیة وإ
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  )61(المادة 
قــرض  مقــدم یشــترط فـيحــة مــن هـذه الالئ) 59 ،58(اإلضـافة لمــا ورد فـي المــادتین ب

  :يالزواج توافر ما یأت
 .اثنین وعشرین عاماً ن ال یقل عمره عن أ  -1

 .الجنسیة فلسطینیةأن تكون الزوجة   -2

تقدیم الضمانات الالزمة حسب ما  یتم )66(باإلضافة لما ورد في المادة  -3
 .یحددها مجلس اإلدارة

مصدق من المحكمة الشرعیة شریطة كاح رسمي و على المقترض تقدیم عقد ن -4
 .شهرینكاح أكثر من أن ال یكون قد مضى على تاریخ عقد الن

 

 :یقدم المقترض المستندات التالیة -5

 .بطاقة الهویةصورة من  . أ

أو قسیمة الراتب إذا كان  كان الكفیل تاجرا إذاصورة من السجل التجاري  . ب
 .موظفا أو ما یثبت عمله إذا كان في القطاع الخاص

 .هویة الكفیلصورة من بطاقة  . ت

 .بالكفالة االلتزامن یتضم أو الموظف خطاب رسمي من الكفیل التاجر . ث

 اً كان موظفأ شهادة تعهد وتعریف من الجهة التي یعمل فیها المقترض سواًء  . ج
 .إن وجدت في القطاع الخاص أوفي القطاع الحكومي 

 .أي مستندات أخرى یحددها مجلس إدارة الصندوق . ح
  

  )62(المادة 
ض مــــن هــــذه الالئحــــة  یشــــترط فــــي قــــر ) 59 ،58(اإلضـــافة لمــــا ورد فــــي المــــادتین ب

  :يالتعلیم العالي توافر ما یأت
 .یكون المقترض من الشباب الفلسطینيأن  .1

 .شهادة قید من المؤسسة التعلیمیة الراغب التعلیم فیها أن یقدم المقترض .2
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 .أن یقدم المقترض نسخة مصدقة من شهادة الثانویة العامة  .3

 .أال یكون المقترض قد حصل على منحة دراسیة أو قرض جامعي آخر .4

في كل فصل لضمان استمرار دفع %  70معدل الطالب المقترض عن  أال یقل .5
 .األقساط من قبل الصندوق

أال تزید مدة الدراسة عن السنوات المعتمدة في المؤسسة التعلیمیة ما لم یقدم  .6
 .المقترض عذر مقبول

تسري أحكام هذه المادة على طلبة مؤسسات التعلیم العالي ما دون درجة  .7
 .الماجستیر

م الضمانات الالزمة حسب ما یحددها یتقدیتم ) 66(ة لما ورد في المادة باإلضاف .8
 .مجلس اإلدارة

 

 

  )63(المادة 
مــــن هــــذه الالئحــــة یشــــترط فــــي قــــرض ) 59، 58(باإلضــــافة لمــــا ورد فــــي المــــادتین 

  :ياإلسكان والترمیم توافر ما یأت
  .وعشرین عاماً  خمسةأن ال یقل عمر المقترض عن  .1
عقد  أو شریكًا في ملكیته بموجب وثیقة للمقترضخاصًا ملكًا  األرضكون تأن  .2

 . ملكیة أو مستخرج طابو أو حكم محكمة نهائي وبات

عقد  أو شریكًا في ملكیته بموجب وثیقة للمقترضملكًا خاصًا أن یكون المنزل  .3
 ملكیة أو عقد إیجار وبحاجة للترمیم 

ائیة أو الترمیمات أن یقدم المقترض رخصة من البلدیة بإجراء اإلضافات اإلنش .4
 .وأن یقدم كذلك بیانًا بهذه األعمال والتكالیف المقدرة لها بصورة مفصلة

في حاله  أن یثبت المقترض أنه ساكن في هذا المنزل أو عازم على السكن فیه .5
 .قرض الترمیم
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تقدیم شهادة من الجمعیة التعاونیة اإلسكانیة في حال كان الغرض من القرض  .6
أو تقدیم عقد اتفاق علي بیع إذا كان الغرض من القرض المشاركة في بناء، 

 .شراء منزل

م الضمانات الالزمة حسب ما یحددها یتقدیتم ) 66(باإلضافة لما ورد في المادة  .7
 .مجلس اإلدارة

 
  

 

  )64(المادة 
یشترط في قرض البحث  من هذه الالئحة) 59، 58(لمادتین باإلضافة لما ورد في ا
  : يختراع توافر ما یأتالعلمي واالبتكار واال

  .یكون المقترض من الشباب الفلسطینيأن  -1
 .أن یقدم عمًال جلیًا یخدم المجتمع الفلسطیني -2

 .أن یقدم براءة االختراع من الجهات المختصة إن لزم األمر ذلك -3

الضمانات الالزمة حسب ما تم تقدیم  ) 66(باإلضافة لما ورد في المادة  -4
 .یحددها مجلس اإلدارة

 
 

  )65(ة الماد
ــــس إدارة الصــــندوق الشــــروط الخاصــــة ألنــــواع القــــروض األخــــرى حســــب  یحــــدد مجل

  .احتیاج الشباب
  

  

  )66(المادة 
  :یشترط لصرف القرض تقدیم أحد الضمانات اآلتیة

 دارةمجلس إضعها یتقدیم كفیل شخصي إما موظف أو تاجر وفق ضوابط   .1

 .صندوقال

 :التالیة وفق الشروط الصندوقنًا مقبوًال لدى تقدیم ره  .2
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% 80نسبته  یتجاوز مقدار القرض ما بأنواعه ویشترط أن ال رهن العقار -أ 
 .من قیمة العقار

 .قانوناً ها لالمصرح  فلسطینیةاألسهم الخاصة بالشركات ال رهن - ب 

في جمیع األحوال یقدم المقترض سند دین منظم لدى كاتب العدل بضمان مبلغ   .3
 .القرض

 

  
  )67(المادة 

ـــة أي مـــن المقترضـــین أو توقیـــع أي وثیقـــة مـــن  ندوقصـــیحظـــر علـــى مـــوظفي ال كفال
  .أو شهود كمعرفین صندوقال وثائق

  

  )68(المادة 
مستندات  یمه بیانات أومن خالل تقدإذا ثبت أن المقترض حصل على القرض 

فتصبح أقساط  ،من المفترض إظهارها أو نتیجة إخفاء بیانات أو وثائق  كاذبة
القرض التعلیمي یوقف القرض على الفور ویطالب القرض حالة األداء، وفي حالة 

مع إحالته إذا لزم األمر إلى جهات المقترض بتسدید ما تم منحه من قروض سابقة 
  .معه ومعاقبته االختصاص للتحقیق

 

  )69(المادة 
 

یخطر هو ،  شهرینإذا تخلف المقترض عن تسدید القسط المستحق علیه لمدة  .1
ذا لم یتم  ،بضرورة التسدید لم الوصولبع وكفیله كل منهما بخطاب مسجل وإ

اإلجراءات  من تاریخ صدور اإلخطار تطبق بحقهما هرالتسدید خالل ش
 .القانونیة بشأن تحصیل األموال العامة

من هذه المادة إذا قدم أعاله " 1"الفقرة رقم  الوارد في اإلخطارقبل انقضاء أجل  .2
لتسدید كان راجعًا لظروف ا المقترض أو الكفیل ما یثبت بأن سبب تأخره عن

المقترض أو  یمنح صندوقدارة الإقاهرة وخارجة عن إرادته تكون مقبولة لدى 



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

 الكفیل مهلة لتسدید األقساط المتأخرة خالل فترة یتم تحدیدها حسب مقتضیات

 .كل حالة
 

  )70(المادة 
 الهـدف الـذي مـن أجلـه تـم صـرف القـرض تطبـق أحكـام ةبمخالفـ في حالة قیام المقتـرض

  .من هذه الالئحة) 68(المادة 
  

  )71(المادة 
تعفى المؤسسات من الضرائب والرسوم الجمركیة على األموال المنقولة وغیر   -1

وفي حال التصرف  المنقولة الالزمة لتنفیذ أهدافها الواردة في نظامها األساسي،
بها تستوفى عنها الضرائب والرسوم الجمركیة المستحقة وقت التصرف من 

 .المؤسسة

إلجراءات المعتمدة لدى وزارة ل المؤسسات من الضرائب والرسوم، وفقاً تعفى  -2
  .المالیة

  

  )72(المادة 
من المؤسسات التي كانت قائمة قبل تاریخ سریان أحكام قدم طلب توفیق األوضاع ی

من قبل ثالثة من أعضاء مجلس إدارة  النموذج المعد لذلكالقانون إلى الدائرة على 
  .المؤسسة

  ) 73(ة الماد
 :على المعلومات اآلتیة توفیق األوضاع طلب تويیح  -1

 .المؤسسة اسم  . أ

 .عنوان المؤسسة  . ب

رئیس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وتواریخ میالدهم، وعناوینهم،  اسم  . ت
 .وجنسیاتهم
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 :یلحق بطلب توفیق األوضاع  -2

النظام األساسي للمؤسسة موقع من قبل ثالثة من مجلس إدارتها الحالیین   . أ
 .لى أن یكون رئیس مجلس اإلدارة من بینهمع

 .إثبات أن المؤسسة كانت قائمة قبل تاریخ سریان القانون  . ب

 .إثبات جنسیة أعضاء مجلس اإلدارة  . ت
  

  
  ) 74(المادة 

على أن المؤسسة كانت قائمة قبل تاریخ سریان القانون إبراز  یعتبر إثباتا كافیاً 
  :أي من الوثائق اآلتیة

  .جهة حكومیة مصدقة حسب األصول شهادة التسجیل من  -1
ضرائب  باسمهاوصوالت أو فواتیر ثابتة التاریخ تثبت أن المؤسسة قد سددت   -2

 .أو رسوم

 .منشورات أو مطبوعات ثابتة التاریخ صادرة عن المؤسسة  -3

تصریح مشفوع بالقسم من مقدمي طلب التوفیق مصادق علیه من قاضي   -4
نشاطاتها قبل سریان  تانت زاولالصلح یفید بأن المؤسسة كانت قائمة وك

 .قانونال
  

  )75(المادة 
قانون، لیجب أن یكون النظام األساسي المرفق بطلب التوفیق غیر مخالف ل  -1

 .من هذه الالئحة "6"ة المادویحتوي جمیع المعلومات الواردة في 

تسرى أحكام تسجیل المؤسسات الواردة في هذه الالئحة على تسجیل  -2
  .المؤسسات القائمة قبل سریان أحكام القانون

  

  )76(المادة 
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 واحتواءحال التحقق من صحة المعلومات الواردة في طلب توفیق األوضاع،   -1
هذه الالئحة ومن  من )6(المادة على المعلومات المبینة في  النظام األساسي

قانون، توصي الدائرة بالموافقة على طلب توفیق األوضاع خالل فترة لموافقته ل
 .أقصاها شهر من تقدیم الطلب

توفیق أوضاع المؤسسة خالل مدة ال یصدر الوزیر قراره بالموافقة على طلب   -2
    .تتجاوز سبعة أسابیع من تاریخ تقدیم الطلب

  
  ) 77(المادة 

  :تحل المؤسسات في الحاالت التالیة
 .في نظام المؤسسة األساسي واردةومیة باألغلبیة الجمعیة العمبقرار من ال  -1

تسجیلها، إذا لم تباشر المؤسسة أعمالها الفعلیة خالل العام األول من تاریخ   -2
 .لما هو وارد في هذه الالئحة رغم إنذارها من قبل الدائرة وفقاً 

إذا ثبتت مخالفة المؤسسة لنظامها األساسي مخالفة جوهریة ولم تصحح   -3
أوضاعها خالل مدة ال تزید على ثالثة أشهر من تاریخ إنذارها خطیا بذلك من 

 .قبل الوزیر أو الدائرة

جري علي المؤسسة خالل ثالثة شهور أتعدیل  في حال عدم تبلیغ الدائرة بأي  -4
 .ما لم تبدى عذرا تقبله الدائرة من تاریخ التنبیه بضرورة التبلیغ

  

  )78(المادة 
العمومیة خالل أسبوع  جمعیةالدائرة بقرار الحل الصادر عن ال مؤسسةتبلغ ال  -1

 .من تاریخ اتخاذه

قرار الحل، مع قائمة ترفق الهیئة العامة محضر االجتماع الذي تم فیه اتخاذ   -2
 .سماء الحضور وتوقیعاتهمأب
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العمومیة، وشطب تسجیل المؤسسة من  جمعیةتقوم الدائرة بتنفیذ قرار ال  -3
العمومیة، بعد صدور قرار الوزیر  جمعیةالسجالت مع اإلشارة إلى قرار ال

 .بذلك
 

  

  ) 79(المادة 
أعمالها الفعلیة التي لم تباشر  مؤسسةیمكن للدائرة توجیه إنذار خطي إلى ال  -1

 .خالل العام األول من تاریخ التأسیس

، مدة ثالثة أشهر للمباشرة في أعمالها الفعلیة المؤسسةیتضمن اإلنذار إمهال   -2
 .وفي حال قیام المؤسسة بمزاولة إعمالها الفعلیة تقوم فورًا بإشعار الدائرة

إعالم إذا كان عدم مزاولة المؤسسة ألعمالها ناتج عن ظروف قاهرة یجب   -3
 .الدائرة بذلك

في حال عدم وجود ظرف قاهر وعدم تلقي الدائرة اإلشعار المشار إلیه في   -4
المنذرة، ترفع توصیتها بإلغاء تسجیل  المؤسسةمن هذه المادة من  )2(الفقرة 

  .إلى الوزیر الذي له إصدار قرار بذلك المؤسسة
  
  ) 80(المادة 

التي تقوم بمخالفة جوهریة  سةالمؤستقوم الدائرة بتوجیه إنذار خطي إلى   -1
 .لنظامها األساسي

، المؤسسةیتضمن اإلنذار شرح طبیعة المخالفات الجوهریة التي ارتكبتها   -2
 المؤسسةوالمواد التي تمت مخالفتها من النظام األساسي، كما یتضمن إمهال 

 .مدة ثالثة أشهر لتصحیح أوضاعها

ا لتصحیح المخالفات المبینة في الدائرة باإلجراءات التي اتخذته المؤسسةتعلم   -3
  .من هذه المادة "2"اإلنذار المشار إلیه في الفقرة 
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بتصحیح أوضاعها خالل ثالثة أشهر من تاریخ  المؤسسةفي حال عدم قیام   -4
له إلى الوزیر الذي   المؤسسةإنذارها، ترفع الدائرة توصیاتها بإلغاء تسجیل 

  .صدار قرار بذلكإ
  
  ) 81(المادة 

 .وخطیاً  یكون قرار الوزیر بإلغاء تسجیل المؤسسة مسبباً یجب أن   -1

في جمیع حاالت إلغاء التسجیل، یحق للمؤسسة الطعن في قرار الوزیر أمام   -2
المحكمة المختصة، وللمؤسسة مواصلة عملها إلى حین صدور قرار قضائي 

  .نهائي أو مؤقت بتوقیفها عن العمل أو حلها
  
  )82(المادة 

سة في قرار الوزیر القاضي بإلغاء تسجیلها أمام المحكمة إذا لم تطعن المؤس  -1
 .ولةلحالمختصة خالل مدة الطعن، تعتبر م

 .یقوم بجرد أموالها ومحتویاتها مصٍف  وزارةتعین ال  -2

لما هو مذكور في نظامها  قاً وف حلولةیتم التصرف بأموال المؤسسة الم  -3
 .األساسي

موال المؤسسة حال حلها، تسلم في حال عدم معالجة النظام األساسي لتوزیع أ  -4
مشابهة لها في الغایات ا الإلى المؤسسة التي حددته حلولةأموال المؤسسة الم

 .واألهداف

تقوم الوزارة األهداف والغایات، في مشابهة المؤسسة الفي حال عدم تحدید   -5
 .بتحدید المؤسسة التي ستئول إلیها هذه األموال

 بصرفها حلولةمالمؤسسة الستلمت أموال التي ا المؤسساتتتعهد المؤسسة أو   -6
ویسلم التعهد وفي سبیل تحقیق أهدافها  داخل األراضي الفلسطینیة هذه األموال 

 .إلى الدائرة
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معاشات ومكافآت وكذلك  تسدید دیون المؤسسة راعىیفي جمیع األحوال   -7
 . حلولةوحقوق موظفي المؤسسة الم

 
  

  ) 83(المادة 
التــي  المؤسســاتالالئحــة، یراعــى فــي تســجیل أحكــام هــذه و قــانون المــع مراعــاة أحكــام 

تقـدم خــدمات مهنیــة خاصــة تطبیــق تعلیمــات التســجیل المهنیــة التــي تحــددها الــوزارات 
  .المختصة

  

  

  
  
  ) 84(المادة 

تقــــوم الـــــدائرة بإعـــــداد النمـــــاذج الالزمـــــة لتنفیـــــذ أحكـــــام هـــــذه الالئحـــــة ورفعهـــــا للـــــوزیر 
  :للمصادقة علیها، ومن هذه النماذج

 .شبابیةنموذج طلب تسجیل مؤسسة   -1

 .مراكزتحاد ا تسجیل نموذج طلب  -2

 .عام لالتحاداتتحاد تسجیل إنموذج طلب   -3

 .مراكز اندماجنموذج طلب   -4

  .نموذج طلب توفیق أوضاع  -5
  

  )85(المادة 
، ویعمـل ٌل فیمـا یخصـه ـ تنفیـذ أحكـام هـذه الالئحـةعلـى الجهـات المختصـة كافـة ـ كـ

  .نشر في الجریدة الرسمیةوت، ادورهاعتبارًا من تاریخ ص هاب
  

  م                  2011من یولیو لسنة  26: زة بتاریخفي مدینة غ تدر ص
  هـ 1432من شعبان لعـام  24       
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  إسمــاعیل هنیـة

  رئیـس مجلـس الـوزراء
  

                                                               
  

  
  
  
  

م بشأن إنشاء 2011لسنة ) هـ.إ/و.م/11/219/11(ء رقم قرار مجلس الوزرا
  برلمان الشباب الفلسطیني 

  مجلس الوزراء 
  وتعدیالته،  2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م والئحته التنفیذیة،2011لسنة ) 2(وعلى قانون الشباب الفلسطیني رقم 
  ثقافة،وبناًء على تنسیب وزیر الشباب والریاضة وال
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا، 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بتـاریخ عـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة عشرة بالتاسعة قرر مجلس الوزراء في جلسته 

  :ما یلي) م27/09/2011(
  

  )1(المادة 
ني المخصصــة لهـا أدنــاه المعـا القــرار ایكـون للكلمـات والعبــارات اآلتیـة الــواردة فـي هـذ

  : ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
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  .السلطة الوطنیة الفلسطینیة: السلطة .1
  . وزارة الشباب والریاضة :الوزارة .2
  .وزیر الشباب والریاضة :الوزیر .3
كـــل فلســـطیني یتـــراوح ســـنه مـــا بـــین الثامنـــة عشـــر والخامســـة والثالثـــین  :الشـــاب .4

  . عاماً 
  . طینيباب الفلسبرلمان الش :البرلمان .5
  . رئیس برلمان الشباب الفلسطیني :الرئیس .6
  . هیئة مكتب رئاسة برلمان الشباب الفلسطیني :هیئة المكتب .7
  . المنتخب الفلسطیني عضو برلمان الشباب :العضو .8
 . أمین السر ومعاونوه من أعضاء األمانة :أمانة السر .9

  )2(المادة 
ة ومنتخبـة ذات نفـع عـام هـو مؤسسـة شـبابیة استشـاری" برلمان الشـباب الفلسـطیني" -1

ال تستهدف الربح، وله الشخصـیة االعتباریـة واالسـتقالل المـالي واإلداري، ویكـون 
هدفــــه نشــــر وممارســــة االنشــــطة الشــــبابیة المختلفــــة التــــي تــــدخل ضــــمن أغراضــــه 

نــص علیــه هــذا  مــا المحــددة فــي نظامــه األساســي الــداخلي وبمــا ال یتعــارض مــع
ویكون مقـره الـرئیس فـي مدینـة القـدس ویجـوز لـه القرار، ویخضع إلشراف الوزارة، 
  . افة المحافظات األخرىكفتح مقرات أو مكاتب أخرى في 

 . یكون للبرلمان میزانیة مستقلة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة -2

یتمتـــع البرلمــــان باالعفـــاءات والتســــهیالت الممنوحــــة للـــوزارات والــــدوائر الحكومیــــة  -3
 . امةوالمؤسسات الع

 . یتبع البرلمان وزارة الشباب والریاضة -4

  
  )3(المادة 

  :یهدف البرلمان إلى
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التعبیــر عــن طموحــات الشــباب واحتیاجــاتهم وحقــوقهم، وتشــجیع مشــاركة الشــباب  -1
  . في العمل الحزبي وخوض االنتخابات

فــي المجــاالت االجتماعیــة  مومهــاراته متمكــین الشــباب الفلســطیني وتنمیــة قــدراته -2
والسیاســــــیة والثقافیــــــة، والعمــــــل علــــــى تلبیــــــة طموحــــــاتهم فــــــي صــــــناعة والفكریــــــة 

 . المستقبل، وتعزیز الشخصیة الذاتیة لهم

باب وتعزیـــــز روح المســـــئولیة العامـــــة ز الـــــروح الوطنیـــــة والدینیـــــة لـــــدى الشـــــتخفیـــــ -3
 . والخاصة

یخ قـــیم الحـــوار والمشــاركة االیجابیـــة وتـــدریب الشــباب علـــى مهـــارات النقـــاش ترســ -4
 . الدیمقراطي وأسالیب الشورى الفعال والحوار

عــداد قیــادات شــبابیة قــادرة  -5 تنمیــة وتطــویر قــدرات الشــباب القیادیــة واإلبداعیــة، وإ
 . على المشاركة الحقیقیة والفاعلة في العمل البرلماني وتأهیلهم لقیادة الشعب

ــــدفاع عــــن الحقــــوق والثوابــــت الوطنیــــة و تحفیــــز  -6 تعزیــــز روح وثقافــــة المقاومــــة وال
 . الشباب بمختلف رؤاهم وتوجهاتهم نحو هذه الحقوق لقیادة الشعبوتوحید قوى 

تعزیـــــز المعرفـــــة النظریــــــة والمیدانیـــــة للعمـــــل البرلمــــــاني وكیفیـــــة بحـــــث القضــــــایا  -7
 . المطروحة على الساحة واقتراح الحلول لها

التـي تحقـق مصـالح متابعة التشریعات وتقدیم المالحظات بشأن مشـاریع القـوانین  -8
  . مشاركة الشباب في صنع القرار والدفاع عن قضایاهم الشباب وتعزز فرص

  )4(المادة 
یومــًا مــن تــاریخ  30یصـدر الــوزیر قــرارًا بالنظــام االنتخــابي للبرلمــان فــي مــدة أقصــاها 

  . صدور هذا القرار
  )5(المادة 

عضـوًا منتخبــًا وینتخـب أعضـاء البرلمــان انتخابـًا عامــًا  132یتـألف البرلمـان مــن  -1
فقــًا ألحكــام نظــام االنتخابــات الــذي یضــعه الــوزیر، ویحــدد النظــام حــرًا ومباشــرًا و 

  . عدد الدوائر والتنظیم االنتخابي
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و االســتقالة مــن أعضــاء البرلمــان بســبب الوفــاة أ إذا شــغر مركــز عضــو أو أكثــر -2
أو فقــد األهلیــة أو ألي ســـبب آخــر منصـــوص علیــه فــي نظامـــه الــداخلي تجـــري 

  . وفقًا للنظام االنتخابي النتخاب خلف له انتخابات فرعیة في الدائرة المعنیة
  

  )6(المادة 
مدة والیة البرلمان عـامین تبـدأ مـن تـاریخ انتخابـه وتجـري االنتخابـات مـرة كـل عـامین 

  .بصورة دوریة
  )7(المادة 

یومـًا مـن  30یصدر الوزیر قرارًا بالنظام األساسي الداخلي للبرلمـان فـي مـدة أقصـاها 
  .لمانیة شبابیةتاریخ انتخاب أول دورة بر 

  
  )8(المادة 

  : التالیة أمام البرلمان قبل الشروع باألعمال یقسم كل عضو منتخب الیمین
أقســــم بـــــاهللا العظـــــیم أن أكــــون مخلصـــــًا للـــــوطن، وأن أحــــافظ علـــــى حقـــــوق الشـــــباب "

ومصــالحهم، وأن أحتـــرم القــانون، وأن أقـــوم بواجبـــاتي حــق القیـــام واهللا علــى مـــا أقـــول 
  ". شهید

  
  )9(المادة 

نـون هیئـة مكتــب ینتخـب البرلمـان فـي أول اجتمـاع لـه رئیســًا ووكیلـین وأمینـًا للسـر یكوّ 
رئاسة البرلمان، وال یجوز الجمع بین عضویة هذا المكتـب وبـین رئاسـة أي لجنـة مـن 

  . لجان البرلمان
  
  )10(المادة 
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ــــ ــــاقي أعضــــاء  د اختصاصــــات رئــــیس البرلمــــان ووكیلیــــهیجــــري تحدی وأمــــین الســــر وب
  . حكام هذا القرارأوفقًا لنظامه األساسي بما ال یتعارض مع  البرلمان

  
  )11(المادة 

تُعین هیئة المكتب أمانة عامة یرأسها أمـین سـر المجلـس تشـرف علـى جمیـع الشـئون 
اإلداریــة والمالیــة والقانونیــة واإلعالمیــة والعالقــات العامــة والبروتوكــول، ویتــولى تنفیــذ 

ت المعنیـــة، وضـــبط وحفـــظ كـــل الوثـــائق التـــي تتعلـــق قـــرارات البرلمـــان وتبلیغهـــا للجهـــا
  . بالجلسات

  )12(المادة 
للوزیر النظام الـداخلي تمهیـدًا إلصـداره ویضـع یقبل الرئیس استقالة أعضائه، وینسب 

، بمــا ال یتعـارض مــع أحكـام هــذا القـرار وأي تشــریعات أخــرى مســاءلة أعضـائه قواعـد
ـــه وحـــده  المحافظـــة علـــى النظـــام واألمـــن أثنـــاء صـــدر هـــذا القـــرار باالســـتناد إلیهـــا، ول

  . جلساته أو أعمال لجانه
  
  )13(المادة 

  . تتح الوزیر الدورة العادیة األولي للمجلس، ویلقي بیانه االفتتاحيیف
  
  )14(المادة 
  : لكل عضو من أعضاء البرلمان الحق في

 التقدم إلى الوزیر من خـالل رئـیس البرلمـان بكـل الطلبـات الضـروریة والمشـروعة -1
  . الالزمة لتمكینه من ممارسة مهامه االستشاریة

اقتـــراح مشــــروعات القــــوانین والقــــرارات والتشـــریعات ممــــا یتعلــــق بقضــــایا الشــــباب  -2
المختلفة والتقدم بها إلـى الـوزیر الـذي لـه حـق القبـول أو الـرفض، وكـل اقتـراح تـم 

 . رفضه ال یجوز إعادة تقدیمه في نفس دور االنعقاد السنوي
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ح للـــــوزراء أو رؤســـــاء المؤسســـــات العامـــــة أو أي مـــــن أعضـــــاء تیضـــــاستوجیـــــه ا -3
أیــام مــن تــاریخ تســلم االستیضــاح  10الســلطة التنفیذیــة، ولهــم حریــة الــرد خــالل 

وكـــذلك لهـــم حریــــة التعامـــل مــــع أي رد مـــن البرلمـــان ضــــمن األصـــول القانونیــــة 
الحــــق فـــي حــــال عـــدم االســــتجابة لطلـــبهم مخاطبــــة مجلـــس الــــوزراء  عضـــاءولأل

  . من ثم مخاطبة المجلس التشریعيبالخصوص و 
  
  
  
  )15(المادة 

  . المسئولیة لدى الشباب لبرلمان هو عمل تطوعي نابع من حّس عمل أعضاء ا -1
دون أي إخـــالل بأحكـــام القـــانون أو أى تشـــریع نافـــذ، ألي مـــن أعضـــاء البرلمـــان  -2

یــراد الوقــائع التــي یرونهــا، ولهــم حریــة التصــویت علــى نحــو معــین  إبــداء اآلراء وإ
عمــال اللجــان، ولهــم الحــق فــي القیــام بــأي أجلســات البرلمــان والمشــاركة فــي فــي 

 .تمكینهم من أداء مهامهم االستشاریة أجل عمل خارج مقر البرلمان من

  
  )16(المادة 

تمـام البــرامج المشــتركة والــدورات التدریبیــة والمشــاریع  یكـون للبرلمــان الحــق فــي عقــد وإ
واللقــاءات والنــدوات أو أي نشــاطات أخــرى  المختلفــة والورشــات المتخصصــة والعامــة

مهامــه وصــالحیاته وتســاهم فــي تحقیــق أهدافــه التــي أنشــأ  ئــهممــا یــدخل فــي إطــار أدا
طــــر المؤسســــات الشــــبابیة األخــــرى أو األ مــــن أجلهــــا وذلــــك باالشــــتراك مــــع كــــل مــــن

الطالبیــة ومجــالس الطلبــة أو المؤسســات الحكومیــة أو المجلــس التشــریعي أو أي مــن 
ة والراعیــة المحلیــة وال یجــوز لــه إقامــة أیــًا مــن النشــاطات الســابقة مــت الداعالمؤسســا

األصـول المعمـول بهـا فـي  مع مؤسسسات أجنبیة أو دولیة إال بموافقة الـوزیر وحسـب
  .الوزارة
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  )17(المادة 
  صالحیات استشاریة

أو  تتمتــع المشــاریع والقــرارات والتتوصــیات والتقــاریر والدراســات الصــادرة عــن البرلمــان
أیــــة أمــــور أخــــرى یقــــوم برفعهــــا بمناســــبة ممارســــة أهدافــــه ومهامــــه وصــــالحیاته وفقــــًا 
ألحكـــــام هــــــذا القـــــرار واألحكــــــام المنصــــــوص علیهـــــا فــــــي نظامـــــه الــــــداخلي بالصــــــفة 
االستشاریة، وللجهات المختصة حریة التصرف فیمـا یـتم رفعـه مـن أمـور صـادرة عـن 

  . ذلك البرلمان ما لم تنص التشریعات الساریة على خالف
  )18(المادة 

  إصدارات قرارات وأنظمة وتعلیمات
  . یصدر الوزیر القرارات واألنظمة والتعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القرار

  
  )19(المادة 

  النفاذ والنشر
تنفیـذ هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على جمیع الجهـات المختصـة كافـة 

  . الرسمیةمن تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة 
  

  . م2011من سبتمبر لسنة  27: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ1432من شوال لعام  28                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  قرار وزیر الشباب والریاضة والثقافة
  والئحته التنفیذیة ل لجنة صیاغة مشروع قانون الشباببتشكی

  اب والریاضة والثقافةوزیر الشب
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

بشــــأن  2010لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/3/185/11(وبنــــاء علــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 
  عامًا للشباب، 2011اعتماد عام 

یمانًا منا بأهمیة الشباب الفلسطیني،   وإ
  ، وألهمیة أن یكون للشباب قانون یحمي حقوقهم

  وبناء على الصالحیات المخولة لنا، 
  وبناء على مقتضیات المصلحة العامة،

  : أصدرنا القرار التالي
  

  )1(مادة 
  : ل لجنة قانونیة إلعداد مشروع قانون الشباب بصیاغته النهائیة وتتكون منتشك

  رئیساً   .أمین عام المجلس التشریعي  نافذ المدهون. د .1
ــــة والمهنیــــة وكیــــل مســــاعد الشــــ  أسامة سعد. أ .2 ئون القانونی

  .  المكلف بوزارة العدل
  نائبًا للرئیس
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  أمین سر  . المساعد القانوني بوزارة الشباب والریاضة  أمجد شراب. أ .3
  اً عضو   . الفتوي والتشریع مدیر عام دیوان  یعقوب الغندور. أ .4
مـــــدیر دائـــــرة االستشـــــارات القانونیـــــة بـــــوزارة   نس أبو ندىأ. أ .5

  عضواً   . الداخلیة

  
  
  )2(مادة 

  : تتولي اللجنة المهام التالیة
ــــار كافــــة  قــــانون الشــــباب بشــــكله النهــــائي أخــــذةً روع ادة صــــیاغة مشــــإعــــ -1 باالعتب

  . المالحظات التي أبدتها الفئات المستهدفة في الورش واللقاءات السابقة
 . صیاغة المذكرة اإلیضاحیة واألسباب الموجبة للقانون -2

عداد مسودات مـذكرات التفـاهم الخاصـة  إعداد مسودة الالئحة النتفیذیة -3 للقانون وإ
 . بالقانون

  
  )3(مادة 

یعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاریخ صدوره وعلى جمیع المعنیین تنفیـذ هـذا القـرار كـل 
  . ، وینشر في الجریدة الرسمیةفیما بخصه

  
  . م31/3/2011: صدر بتاریخ      
  . هـ1432جماد األخر  28: الموافق

  
  إبراهیم المدهون محمد. د

  وزیر الشباب والریاضة والثقافة
  رئیس اللجنة الوطنیة لعام الشباب
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  م 2011لسنة ) 99(قرار وزیر الشباب و الریاضة رقم 
  بشأن إصدار النظام األساسي الداخلي لبرلمان الشباب الفلسطیني

  
 ،وزیر الشباب والریاضة

  ،وزارة الشباب والریاضة
  و تعدیالته، 2003ون األساسي لسنة لقانبعد اإلطالع على ا

  ،2011لسنة ) 2(باب رقم واإلطالع على قانون الش
 بشـأن 2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/04/213/11(واإلطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 

  نفیذیة لقانون الشباب الفلسطیني،الت ةالالئح
 بشـأن 2011 لسـنة )هــ.إ/و.م/11/219/11(واإلطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 

  ،منها) 7(شباب الفلسطیني ال سیما المادة إنشاء برلمان ال
    حیات المخولة لنا،وبناًء على الصال

  وتحقیقًا للمصلحة العامة،
  :قررنا ما یلي

  
  الباب األول
  الفصل األول

  )المقدمة(
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امـة، حـرة ومباشـرة عبر الشباب الفلسطیني على أرض الوطن، من خالل انتخابات ع
تبـــاع الـــنهج الـــدیمقراطي فـــي بنـــاء مؤسســـاته الشـــبابیة وممارســـة علـــى اعـــن تصـــمیمه 

حقوقــــه الحزبیــــة و تمكینــــه مــــن تنمیــــة قدراتــــه ومهاراتــــه فــــي المجــــاالت االجتماعیــــة 
والفكریــة والسیاســیة والثقافیــة و العمــل علــى تلبیــة طموحــات هــذا الشــباب فــي صــناعة 

تخابــــات عــــن والدة حیــــث تمخضــــت تلــــك االن شخصــــیته الذاتیــــة،المســــتقبل، وتعزیــــز 
    .برلمان الشباب الفلسطیني األول للسلطة الوطنیة الفلسطینیة

وانطالقــا مــن ذلــك كــان ال بــد مــن وضــع أســس یعمــل مــن خاللهــا البرلمــان الشــبابي 
المنتخــــب، تقـــــوم علـــــى أســـــاس تنمیـــــة وتطـــــویر قـــــدرات الشـــــباب القیادیـــــة واإلبداعیـــــة 

اومــة والــدفاع عــن الحقــوق و الثوابــت وتــأهیلهم لقیــادة الشــعب وتعزیــز روح وثقافــة المق
الوطنیـــة، الـــذي یؤكـــد اســـتقاللیة قـــوى الشـــباب بمختلـــف رؤاهـــم وتوجهـــاتهم نحـــو هـــذه 
الحقــوق و الثوابــت، و تأصــیًال لحقهــم فــي مراقبــة أعمــال الســلطة التنفیذیــة و متابعــة 

.قــوانین التـي تحقــق مصـالح الشــبابالتشـریعات و تقــدیم المالحظـات بشــان مشـاریع ال
    

لیــه فقــد وضــع هــذا النظــام الــداخلي بهــدف تنظــیم عمــل البرلمــان وترتیــب إجراءاتــه وع
والقــوانین ســواء فیمــا یخــص انتخــاب هیئاتــه أو اتخــاذه للقــرارات أو تنســیبه للتشــریعات 

جـــل الوصـــول إلـــى إعـــداد قیـــادات شـــبابیة قـــادرة علـــى كخطـــوة أولـــى ضـــروریة مـــن أ
ماني في سـبیل تحقیـق االسـتقالل الـوطني المشاركة الحقیقیة و الفاعلة في العمل البرل

    .وبناء المجتمع الدیمقراطي المتطور وممارسة السیادة فوق أرض الوطن
وتكفــل أحكــام هــذا النظــام تشــكیل الكتــل البرلمانیــة الشــبابیة وحریــة التعبیــر عــن الــرأي 
والفكــر ألعضــاء البرلمــان كافــة كمــا تضــمن حریــة المعارضــة، والنقــد البنــاء، وتحقیــق 

 .عاون بین البرلمان الشبابي والسلطات الدستوریة األخرى في الدولةالت

  
  الفصل الثاني

  تعریفات
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  )1(مادة 
  التعاریف

لدى تطبیق أحكام هذا النظام، تكون للكلمـات والعبـارات التالیـة المخصصـة لهـا أدنـاه 
  .ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

  .السلطة الوطنیة الفلسطینیة :السلطة -1
  .وزارة الشباب و الریاضة :زارةالو  -2
  .وزیر الشباب و الریاضة :الوزیر -3
  .وكیل وزارة الشباب و الریاضة :وكیل الوزارة -4
ة عشـــر والخامســـة والثالثـــین كـــل فلســـطیني یتـــراوح ســـنه مـــا بـــین الثامنـــ :الشـــاب -5

  .عاماً 
ه مؤسسـة شــبابیة ذات نفـع عـام تعنـي بالشـباب و لــ :برلمـان الشـباب الفلسـطیني -6

شخصیة اعتباریة مستقلة ال تستهدف الربح، و یكون هدفه نشـر و ممارسـة األنشـطة 
الشـبابیة المختلفــة التـي تــدخل ضـمن أغراضــه المحـددة فــي نظامـه األساســي الــداخلي 

  .و بما ال یتعارض مع ما نص علیه هذا القرار
  .النظام األساسي الداخلي لبرلمان الشباب الفلسطیني :النظام -7
  .رئیس البرلمان الشبابي الفلسطیني :سالرئی -8
  .هیئة مكتب رئاسة البرلمان الشبابي الفلسطیني :هیئة المكتب -9

  .النائب األول لبرلمان الشباب الفلسطیني :النائب األول -10
  .النائب الثاني لبرلمان الشباب الفلسطیني :النائب الثاني -11
  .منتخبعضو البرلمان الشبابي الفلسطیني ال :العضو -12
  .أمین السر ومعاونوه من أعضاء األمانة العامة :أمانة السر -13
ـــــوزراء رقـــــم  :قـــــرار اإلنشـــــاء -14 لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/11/219/11(قـــــرار مجلـــــس ال

  .م بشأن إنشاء برلمان الشباب الفلسطیني 2011
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لعـــدد أعضــــاء برلمـــان الشــــباب ) واحـــد+ نصــــف (أكثریـــة  :األغلبیـــة المطلقــــة -15
  ).التصویت(أخذ الرأي الحاضرین عند 

لكـل عـدد أعضـاء برلمـان ) واحـد+ نصف (أكثریة  :األغلبیة المطلقة للمجلس -16
  .الشباب

  .أكثریة المصوتین بغض النظر عن عدد الحاضرین :األغلبیة النسبیة -17
    .أكثریة ثلثي كل عدد أعضاء برلمان الشباب :أغلبیة الثلثین -18

  الباب الثاني
  الفصل األول

  برلمان الشباب الفلسطیني افتتاح
  )2(مادة 

  االجتماع األول لبرلمان الشباب الفلسطیني
یدعو الوزیر برلمـان الشـباب الفلسـطیني إلـى االجتمـاع فـي دورتـه العادیـة األولـى  -1

فــي بدایــة األســبوع الثــاني الــذي یلــي إعــالن النتــائج الرســمیة لالنتخابــات ویفتــتح 
  .الجلسة بإلقاء خطاب شامل

الشباب الفلسطیني في جلسته األولى بانتخـاب هیئـة المكتـب ویشـغل  یقوم برلمان -2
كرسي الرئاسة أكبر األعضـاء الحاضـرین سـنًا ویتـولى أعمـال السـكرتاریة أصـغر 
ذا تعـذر قیـام أي منهمـا بواجباتـه ألي سـبب مـن األسـباب یجـوز  األعضاء سـنًا وإ

  .هیئة المكتباستخالفه بمن یلیه سنا حسب الحال، وتنتهي مهماتهما بانتخاب 
ال یجـــوز إجـــراء أیـــة مناقشـــة فـــي برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني قبـــل انتخـــاب هیئـــة  -3

  . المكتب
  )3(مادة 

  قسم أعضاء برلمان الشباب الفلسطیني
  "القسم"



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

: قبــل الشــروع باألعمــال یقســم العضــو الیمــین التــالي أمــام برلمــان الشــباب الفلســطیني
أن أحافظ علـى حقـوق ومصـالح الشـباب اقسم باهللا العظیم أن أكون مخلصا للوطن و "

و الشــعب واألمــة وأن احتــرم القــانون ، وأن أقــوم بواجبــاتي حــق القیــام، واهللا علــى مــا 
    ".أقول شهید

  
  

  الفصل الثاني
  انتخاب ومهام هیئة المكتب

  )4(مادة 
  هیئة المكتب

باب نائبین للبرلمان وأمـین السـر، ینتخـبهم برلمـان الشـو تتألف هیئة المكتب من رئیس 
الفلســـطیني بـــاالقتراع الســـري فـــي بـــدء انعقـــاده، وتمتـــد مهمتـــه إلـــى یـــوم افتتـــاح الـــدورة 
ذا شـغر منصــب أحـدهم ینتخـب برلمـان الشــباب الفلسـطیني خلفـًا لــه  العادیـة التالیـة، وإ

  .من هذا النظام) 10، 9، 8(وفقًا للمواد 
  

  الفصل الثالث
  الكتل البرلمانیة

  )5(مادة 
  الكتل البرلمانیة

لعــدد مــن األعضــاء تجمعهــم أهــداف أو مصــالح مشــتركة التجمــع أو االنتظــام  یجــوز
مــن مجمــوع عــدد أعضــاء % 5فــي كتلــة برلمانیــة شــریطة أال یقــل عــددهم عــن نســبة 

  .برلمان الشباب الفلسطیني
  )6(مادة 

  حظر االنتماء ألكثر من كتلة برلمانیة
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  .ال یجوز للعضو أن ینتمي ألكثر من كتلة واحدة
  
  )7(مادة 

  لوائح تنظیم عمل الكتل البرلمانیة
بمــا ال یتعــارض مــع أحكــام هــذا النظــام و قــرار اإلنشــاء یجــوز لكــل كتلــة برلمانیــة أن 

  . تضع الئحة لتنظیم عملها
  الفصل الرابع

  كیفیة انتخاب هیئة المكتب
  )8(مادة 

  انتخاب الرئیس
ة مــن أعضــاء تختــار هیئــة المكتــب المؤقتــة بموافقــة برلمــان الشــباب الفلســطیني ثالثــ

برلمان الشـباب الفلسـطیني مـن غیـر المرشـحین لمسـاعدتها علـى فـرز وعـد األصـوات 
ویعطي كـل عضـو منتخـب حاضـر فـي الجلسـة ورقـة یكتـب علیهـا اسـم العضـو الـذي 
یرید انتخابه رئیسـا، ویـدعو الـرئیس المؤقـت األعضـاء واحـدا فواحـدا فیحضـر العضـو 

، بذاته ویلقي ورقته والعضو الـذي یحـوز علـ ى األغلبیـة المطلقـة للبرلمـان یكـون رئیسـًا
ــــى األصــــوات  ــــى أعل ــــذان حصــــال عل ــــة یؤخــــذ االثنــــان الل ــم تتــــوفر هــــذه األغلبی ذا لــ وإ
ویعتبـــران مرشـــحین للرئاســـة ویجـــري حینئـــذ التصـــویت علیهمـــا فقـــط ویكتفـــي فـــي هـــذه 
ذا تســاوت األصــوات یقتــرع بینهمــا ویعلــن الــرئیس المؤقــت  الحالــة باألغلبیــة النســبیة وإ

  .نتیجة انتخاب الرئیس
  

  )9(مادة 
  انتخاب الوكالء وأمین السر
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یجري انتخاب وكیلي المجلس وأمین السر واحدا تلـو اآلخـر بالطریقـة التـي جـرت فـي 
ــــة لتــــولي  ــــة المكتــــب المنتخب ــــرئیس المؤقــــت بــــدعوة هیئ ــــم یقــــوم ال انتخــــاب الــــرئیس، ث

  .مسؤولیاتها
  )10(مادة 

  االستقالة من هیئة المكتب
س برلمــــان الشـــباب الفلســــطیني أو أي مــــن نـــائبي المجلــــس أو أمــــین یجـــوز لــــرئی -1

    .السر تقدیم استقالته من عضویة هیئة المكتب
    .یقدم طلب االستقالة مكتوبا إلى هیئة المكتب -2
علــى هیئــة المكتــب عــرض طلــب االســتقالة علــى برلمــان الشــباب الفلســطیني فــي  -3

  .خ تقدیم االستقالةأول جلسة یعقدها على أن ال تتجاوز أسبوعین من تاری
  .ینيعرضه على برلمان الشباب الفلسطیجوز سحب طلب االستقالة قبل  -4
وفــي حالــة شــغور عضــویة هیئــة المكتــب ألي ســبب مــن األســباب یجــري اختیــار  -5

  .البدیل وفقًا ألحكام هذا النظام
  

  )11(مادة 
  األمانة العامة

ب الفلســطیني تشــرف تعــین هیئــة المكتــب أمانــة عامــة یرأســها أمــین ســر برلمــان الشــبا
علــــى جمیــــع الشــــؤون اإلداریــــة والمالیــــة والقانونیــــة، واإلعالمیــــة، والعالقــــات العامــــة، 
والبروتوكـــول، وتنفیــــذ قــــرارات برلمـــان الشــــباب الفلســــطیني وتبلیغهـــا للجهــــات المعنیــــة 

  .وضبط وحفظ كل الوثائق التي تتعلق بالجلسات
  

  )12(مادة 
  صالحیات الرئیس
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لشــباب الفلســطیني ویــتكلم باســمه وطبقــا إلرادتــه ویرعــى تطبیــق الــرئیس یمثــل برلمــان ا
أحكام قرار اإلنشاء والنظام الداخلي فیه ویحافظ على أمنه ونظامه، وهو الـذي یفتـتح 
الجلسات ویعلن انتهاءها ویضبطها ویدیر المناقشات، ویـأذن بـالكالم ویحـدد موضـوع 

لمـان الشـباب الفلسـطیني مــن البحـث، ویوكـل إلـى األمانــة العامـة إعـالن مـا یصــدره بر 
قرارات وبوجه عام یشرف الرئیس على حسن سـیر أعمـال برلمـان الشـباب الفلسـطیني 

    .وعلى عالقاته جمیعها
وللــرئیس أن یشــترك فــي المناقشــات وعندئــذ یتخلــى عــن كرســي الرئاســة وال یعــود إلیــه 

  .حتى تنتهي المناقشة
  
  )13(مادة 

  نائبي البرلمان
رئاسة برلمـان الشـباب الفلسـطیني حـال غیـاب الـرئیس أو اشـتراكه یتولى النائب األول 

في مناقشـات برلمـان الشـباب الفلسـطیني ویتـولى النائـب الثـاني رئاسـة برلمـان الشـباب 
الفلســـطیني حـــال غیـــاب الـــرئیس والنائـــب األول للبرلمـــان أو اشـــتراكهما فـــي مناقشـــات 

ذا تغیــب الــرئیس ونــائب لبرلمــان یتــولى رئاســة برلمــان ا يبرلمــان الشــباب الفلســطیني، وإ
  .الشباب الفلسطیني أكبر األعضاء الحاضرین سناً 

  )14(مادة 
  حظر الجمع بین رئاسة اللجان وعضویة هیئة المكتب

فیما عدا لجنة شؤون برلمان الشباب الفلسطیني، ال یجـوز الجمـع بـین رئاسـة أي مـن 
  .لجان البرلمان وعضویة هیئة المكتب

  
  الباب الثالث

  األولالفصل 
  انعقاد الجلسات
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  )15(مادة 
  دورات برلمان الشباب الفلسطیني

یعقد برلمان الشباب الفلسطیني بدعوة مـن الـوزیر دورتـه العادیـة السـنویة علـى فتـرتین 
) مــارس(مــدة كــل منهمــا أربعــة أشــهر تبــدأ األولــى فــي األســبوع األول مــن شــهر آذار 

دورات غیـــر عادیـــة بـــدعوة مـــن والثانیـــة فـــي األســـبوع األول مـــن شـــهر أیلـــول أو فـــي 
لمــان الشــباب رئیســه بنــاء علــى طلــب مــن وكیــل الــوزارة أو مــن ربــع عــدد أعضــاء بر 

رئـــیس برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني إلـــى مثـــل هـــذا االجتمـــاع  دعُ الفلســـطیني فـــإذا لـــم یـــ
یعتبر االجتماع منعقدا حكما بالمكان والزمان المحـددین فـي طلـب أعضـائه أو طلـب 

  .زارةالوزیر أوكیل الو 
  )16(مادة 

  جلسات برلمان الشباب الفلسطیني
جلســـات برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني علنیـــة ویجتمـــع كـــل أســـبوعین أیـــام االثنـــین  -1

  .والثالثاء واألربعاء والخمیس إال إذا قرر برلمان الشباب الفلسطیني خالف ذلك
تكـــــون اجتماعـــــات اللجـــــان فـــــي األســـــبوع الـــــذي یســـــبق جلســـــة برلمـــــان الشـــــباب  -2
    .فلسطینيال

  )17(مادة 
  شروط صحة انعقاد برلمان الشباب الفلسطیني

یشــــترط لصــــحة انعقــــاد برلمــــان الشــــباب الفلســــطیني حضــــور األغلبیــــة المطلقــــة  .1
للبرلمان وتصدر القرارات باألغلبیة المطلقة وذلك في غیـر الحـاالت التـي یشـترط 

    .فیها أغلبیة خاصة
مــال هــذا النصــاب یــؤخر الــرئیس فــإذا تبــین عنــد حلــول موعــد االجتمــاع عــدم اكت .2

افتتـــاح الجلســـة نصـــف ســـاعة فـــإذا لـــم یكتمـــل النصـــاب بعـــد ذلـــك یؤجـــل الـــرئیس 
  .الجلسة إلى موعد الحق ال یتجاوز أسبوعا من ذلك التاریخ

  )18(مادة 
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  مشروع جدول األعمال
یقــوم أمــین ســر برلمــان الشــباب الفلســطیني بتوزیــع قــرارات برلمــان الشــباب الفلســطیني 

لجلســـــة الســـــابقة ومشـــــروع جـــــدول أعمــــال الجلســـــة علـــــى األعضـــــاء قبـــــل ومحضــــر ا
  .االجتماع التالي بثمان وأربعین ساعة على األقل

  )19(مادة 
قرار جدول األعمال   مناقشة وإ

قراره -1   .یعرض الرئیس على األعضاء جدول أعمال الجلسة لمناقشته وإ
ـــ -2 قَ رَّةً مـــا لـــم تعتبـــر قـــرارات ومحضـــر الجلســـة الســـابقة ومشـــروع جـــدول األعمـــال مُ

  .یعترض علیها األعضاء
ال یجـــوز مناقشـــة موضـــوع غیـــر وارد فـــي جـــدول األعمـــال إال بنـــاء علـــى طلـــب  -3

الــوزیر أو الــرئیس أو طلــب كتــابي مقــدم مــن عشــرة أعضــاء علــى األقــل ویصــدر 
حــد أذلــك بعــد ســماع أحــد مؤیــدي الطلــب و  قــرار برلمــان الشــباب الفلســطیني فــي

ط باألغلبیــة النســبیة إال مــا اســتثني بــنص معارضــیه خــالل مــدة خمــس دقــائق فقــ
  .خاص في هذا النظام

  )20(مادة 
  انتهاء الجلسة

بعــد موافقــة برلمــان الشــباب الفلســطیني یعلــن الــرئیس وقــف الجلســة أو انتهاءهــا ویــوم 
الجلســـــة المقبلـــــة وســـــاعة افتتاحهـــــا وللـــــرئیس أن یـــــدعو برلمـــــان الشـــــباب الفلســـــطیني 

  .ا طرأ ما یدعو إلى ذلك أو بناء على طلب الوزیرلالنعقاد قبل الجلسة المحددة إذ
  )21(مادة 

  الجلسة الطارئة
ینعقــد برلمـــان الشــباب الفلســـطیني فــي جلســـة طارئـــة بنــاء علـــى طلــب مـــن الـــوزیر أو 
رئیس برلمان الشـباب الفلسـطیني أو طلـب كتـابي مقـدم مـن ربـع عـدد أعضـاء برلمـان 

االجتمــاع یعتبــر االجتمــاع حكمــًا  الشــباب الفلســطیني، فــإذا لــم یــدع الــرئیس إلــى هــذا
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  .بالمكان والزمان المحددین في طلب الدعوة
  

  الفصل الثاني
  محاضر الجلسات

  )22(مادة 
  محاضر الجلسات

یحــرر لكــل جلســة محضــر یــدون بــه تفصــیال جمیــع المــداوالت التــي تناولتهــا الجلســة 
  .وما عرض فیها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات

  
  )23(مادة 

  حفظ محاضر الجلسات
بعد التصدیق على المحضر یوقع علیه الرئیس وأمین السر ویحفـظ بسـجالت برلمـان 
.الشــباب الفلســـطیني ویجــوز للبرلمـــان نشـــر ملخــص عنـــه فـــي نشــرة خاصـــة للبرلمـــان

    
  الفصل الثالث

  عدم جواز انعقاد جلسات سریة
  )24(مادة 

  علنیة جلسات البرلمان
اب الفلسطیني علنیـة و ال یجـوز أن تنعقـد الجلسـات بشـكل سـري جلسات برلمان الشب

  .إال في حاالت خاصة بناء على طلب الوزیر فقط
  )25(مادة 

  انعقاد الجلسات السریة
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عند انعقاد برلمان الشباب الفلسطیني في جلسة سـریة تخلـى قاعتـه وشـرفته ممـن  -1
عضــاء إال بقــرار حــد مــن غیــر األأبدخولــه وال یجــوز أن یحضــر الجلســة رخــص لهــم 

  .الوزیر أو رئیس البرلمان
ـــــرئیس  -2 ـــــى طلـــــب مـــــن الـــــوزیر یأخـــــذ ال ــة زوال ســـــبب الســـــریة وبنـــــاء عل ـــ فـــــي حال

  .اإلجراءات إلنهاء السریة وعندئذ تعود الجلسة علنیة
  )26(مادة 

  محاضر الجلسات السریة
یتولى أمین السـر تحریـر محاضـر جلسـات برلمـان الشـباب الفلسـطیني السـریة وتحفـظ 

ذه المحاضــر بســكرتاریة األمانــة العامــة وال یجـوز لغیــر األعضــاء أو للــوزیر أو مــن هـ
فــوض مـــن قبلـــه اإلطــالع علیهـــا وللبرلمـــان الحــق فـــي نشـــرها أو الــبعض منهـــا بقـــرار 

  .األغلبیة المطلقة للمجلس
  )27(مادة 

  االجتماعات الخاصة
امــه فــي للبرلمــان أن یــدعو بعــض كبــار الشخصــیات مــن الضــیوف إللقــاء خطــاب أم

.اجتمـــاع خـــاص یعقـــد لهـــذا الغـــرض بـــدون جـــدول أعمـــال بعـــد التنســـیق مـــع الـــوزارة
    

  الفصل الرابع
  نظام الكالم في الجلسات

  )28(مادة 
  التكلم في الجلسات

ال یجوز ألحد أن یتكلم في الجلسة إال بعد أن یطلب الكـالم ویـأذن لـه الـرئیس ولـیس 
ضیه أحكام هذا النظـام وعنـد الخـالف للرئیس أن یرفض اإلذن بالكالم لغیر سبب تقت

علـى ذلـك یؤخـذ رأي برلمـان الشـباب الفلسـطیني ویصـدر قـراره باألغلبیـة النســبیة دون 
  .مناقشة
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  )29(مادة 

  تقیید طلبات الكالم
یقید أمین السر أو من ینوب عنه طلبات الكالم حسب ترتیـب تقـدیمها وال یقبـل طلـب 

  .إال بعد تقدیم تقریرها الكالم في موضوع محال إلى إحدى اللجان
  
  )30(مادة 

  تقیید عدد مرات تكلم العضو
ال یجوز للعضو أن یـتكلم أكثـر مـن مـرتین فـي ذات الموضـوع إحـداهما فـي المناقشـة 

  .العامة أو األخرى في االقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة
  
  )31(مادة 

  ترتیب اإلذن بالكالم
ترتیـــب وألي مـــن طـــالبي الكـــالم التنـــازل عـــن یـــأذن الـــرئیس بـــالكالم لطالبیـــه حســـب ال

دوره، وعند تشعب اآلراء یأذن بالكالم ألحد طـالبي التعـدیل، ثـم ألحـد المعارضـین ثـم 
  .یأذن بالكالم ألحد المؤیدین

  
  )32(مادة 

  السماح ألعضاء السلطة التنفیذیة بالتكلم
تكلم إذا علــى الـــرئیس الســـماح ألي مـــن أعضـــاء الســـلطة التنفیذیـــة مـــن المـــدعوین بـــال

  .كان موضوع البحث یتعلق باختصاصاتهم
  

  )33(مادة 
  أحوال اإلذن بالكالم
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    :یؤذن دائما بالكالم في األحوال التالیة
    .توجیه النظر إلى مراعاة أحكام قرار اإلنشاء والنظام الداخلي -1
    .اقتراح التأجیل -2
    .تصحیح واقعة مدعى بها -3
    .المالرد على قول یمس شخص طالب الك -4
    .إبداء الدفع بعدم المناقشة -5
اقتـــراح إرجـــاء النظـــر فـــي الموضـــوع المطـــروح للبحـــث إلـــى مـــا بعـــد الفصـــل فـــي  -6

موضــوع آخــر، ولكــل هــذه االقتراحــات أولویــة علــى الموضــوع األصــلي یترتــب علیهــا 
وقـــف المناقشـــة فیـــه حتـــى یصـــدر قـــرار برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني بشـــأنها وال یـــؤذن 

ذه األحــوال حتــى یــتم المــتكلم أقوالــه باســتثناء طلــب توجیــه النظــر إلــى بــالكالم فــي هــ
  .مراعاة أحكام قرار اإلنشاء أو النظام الداخلي أو لتصحیح واقعة مدعى بها

  )34(مادة 
  حظر استخدام عبارات غیر الئقة

  .ال یجوز للمتكلم أن یستخدم عبارات غیر الئقة وال أن یأتي أمرا مخًال بالنظام
  

  )35(مادة 
  تنبیه المتكلم إلى المحافظة على النظام

أن ینادیــه باســمه ویلفــت نظــره وینبهــه ) 33(للــرئیس إذا خــالف المــتكلم أحكــام المــادة 
رار فـي الكـالم فـإذا إلى المحافظة على النظام وله إذا اقتضى األمر منعه من االسـتم

قــرار  خــذ الــرئیس رأي برلمــان الشــباب الفلســطیني فــي ذلــك ویصــدرأاعتــرض العضــو 
  .برلمان الشباب الفلسطیني دون مناقشة باألغلبیة النسبیة

  
  )36(مادة 

  حقوق المتكلم
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مــن هــذا النظــام، ال یجــوز مقاطعــة ) 34(بمــا ال یتعــارض مــع مــا نصــت علیــه المــادة 
المـــتكلم وال إبـــداء أي مالحظـــة إلیـــه وللـــرئیس الحـــق فـــي لفـــت نظـــر المـــتكلم فـــي أیـــة 

  .حكام النظام الداخليلحظة أثناء كالمه إلى مراعاة أ
  

  )37(مادة 
  قیود على المتكلم

یجـــب علـــى المـــتكلم أن ال یكـــرر أقوالـــه وال أقـــوال غیـــره وأن ال یخـــرج عـــن الموضـــوع 
المطـروح للبحـث وللــرئیس أن یلفـت نظــره إلـى ذلـك كمــا یجـوز للــرئیس أن یوجـه نظــر 

  .المتكلم إلى أن رأیه قد وضح وال داعي لالسترسال في الكالم
  

  
  )38(مادة 

  عقوبات على المتكلم
للبرلمـــان باألغلبیـــة النســـبیة أن یوقـــع علـــى العضـــو الـــذي أخـــل بالنظـــام أو لـــم یمتثـــل 

    :حد اإلجراءات اآلتیةأشباب الفلسطیني بمنعه من الكالم لقرار برلمان ال
 .منعه من الكالم بقیة الجلسة -5

 .لسةالجإخراجه من قاعة االجتماع وحرمانه من االشتراك في بقیة أعمال  -6

حرمانـــه مـــن االشـــتراك فـــي أعمـــال برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني مـــدة ال تزیـــد عـــن  -7
أسبوعین ویكـون صـدور قـرار برلمـان الشـباب الفلسـطیني فـي الجلسـة ذاتهـا، وبعـد 

  .سماع أقوال العضو أو من ینیبه عنه
  
  )39(مادة 

  جزاء عدم االمتثال لقرار برلمان الشباب الفلسطیني
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رار برلمـان الشــباب الفلسـطیني فللـرئیس أن یتخـذ مـن الوســائل إذا لـم یمتثـل العضـو لقـ
مــا یكفــل تنفیــذ هــذا القــرار ولــه أن یوقــف الجلســة وفــي هــذه الحالــة یمتــد الحرمــان إلــى 

  .ضعف المدة التي قررها برلمان الشباب الفلسطیني
  
  )40(مادة 

  وقف الجلسات
وقـف الجلسـة فــإذا  إذا اختـل النظـام ولـم یــتمكن الـرئیس مـن إعادتــه أعلـن عزمـه علــى

ذا اســتمر اإلخــالل بالنظــام  لــم یعــد النظــام أوقفهــا لمــدة ال تزیــد علــى نصــف ســاعة وإ
  .بعد إعادة الجلسة رفعها الرئیس وأعلن موعدًا لجلسة قادمة

  
  
  

  الفصل الخامس
  إسقاط العضویة

  )41(مادة 
  سقوط العضویة

    :تسقط العضویة في الحاالت التالیة
    .في حالة الوفاة -1
فـــي حالـــة صـــدور حكـــم قضـــائي مـــدني قطعـــي مـــن محكمـــة فلســـطینیة مختصـــة  -2

  .بإدانة العضو في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة
رئــــیس البرلمــــان مــــع عشــــرة مــــن أعضــــاء بنــــاء علــــي طلــــب الــــوزیر المســــبب أو  -3

  .من البرلمان اً البرلمان أو عشرین عضو 
  حكام هذا النظاممن أ -3-فقرة  ) 86(وفق ما جاء في المادة  -4
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  )42(مادة 
  اقتراح إسقاط العضویة

أعاله، یقدم اقتراح إسقاط العضـویة للـرئیس ، وعلـى الـرئیس ) 41(استنادا إلى المادة 
أن یخطـــر بـــه العضـــو المقتـــرح إســـقاط عضـــویته، وأن یعرضـــه علـــى برلمـــان الشـــباب 

  .الفلسطیني في أول جلسة تلي تقدیم الطلب
  

  )43(مادة 
  عضویةقرار إسقاط ال

یحیـــل برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني اقتـــراح إســـقاط العضـــویة المـــذكور فـــي المـــادة  -1
أعاله على اللجنة القانونیة لبحثه وتقـدیم تقریرهـا بشـأنه فـي أول جلسـة، ویكـون ) 42(

صــدور قــرار برلمــان الشــباب الفلســطیني بشــأنه فــي نفــس الجلســة مــا لــم یقــرر برلمــان 
    .الشباب الفلسطیني خالف ذلك

  .للعضو الحق في الدفاع عن نفسه أمام اللجنة وبرلمان الشباب الفلسطیني -2
  )44(مادة 

  تأجیل النظر في اقتراح إسقاط العضویة
إذا كــان تقریـــر اللجنــة متضـــمنا اقتـــراح إســقاط العضـــویة یجـــب علــى برلمـــان الشـــباب 

طلــب الفلسـطیني تأجیــل النظـر فیــه إلـى جلســة أخـرى غیــر التـي تلــي فیهـا التقریــر إذا 
  .العضو ذلك أو بناء على قرار من برلمان الشباب الفلسطیني

  )45(مادة 
  حقوق العضو الذي اقترح إسقاط عضویته

للعضو الذي اقترح إسقاط عضـویته حضـور المناقشـة التـي تـدور فـي برلمـان الشـباب 
الفلســـطیني بشـــأن هـــذا االقتـــراح وأن یشـــترك فیهـــا علـــى أن یغـــادر الجلســـة عنـــد أخـــذ 

  .األصوات
  )46(ادة م
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  الفصل في اقتراح إسقاط العضویة
یفصل برلمان الشباب الفلسطیني في اقتراح إسـقاط العضـویة بطریقـة االقتـراع السـري 

    .ویصدر القرار إسقاط العضویة بأغلبیة المطلقة لألعضاء
  

  الباب الرابع
  الفصل األول
  تشكیل اللجان

  )47(مادة 
  اللجان الدائمة

یني اللجــان الدائمــة التالیــة للرقابــة ولبحــث مشــاریع یشــكل برلمــان الشــباب الفلســط -1
القــوانین واالقتراحــات والقضــایا التــي یحیلهــا برلمــان الشــباب الفلســطیني أو رئیســه 

    :إلیها
    .لجنة القدس. أ

    .لجنة األراضي ومقاومة االستیطان والتطبیع. ب
  ).الالجئین والنازحین والمغتربین الفلسطینیین(لجنة شؤون الالجئین . ت
    ).القانون األساسي والقانون والقضاء(اللجنة القانونیة . ج
    .لجنة قضایا الشباب. ح
موازنـــة البرلمـــان و الصـــناعة والتجـــارة واالســـتثمار واإلســـكان (اللجنــة االقتصـــادیة . خ

    ).والتموین والسیاحة والتخطیط
عـــالم والشـــؤون التربیـــة والتعلـــیم والثقافـــة واإل(لجنـــة التربیـــة والقضـــایا االجتماعیـــة . ذ

الدینیـــة واآلثـــار والشـــؤون االجتماعیـــة والصـــحة والعمـــل والعمـــال واألســـرى والشـــهداء 
  ).والجرحى والمقاتلین القدامى والطفولة والمرأة

المیـاه والزراعـة والریــف والبیئـة والطاقـة والثــروة (لجنـة المصـادر الطبیعیـة والطاقــة . ر
    ).الحیوانیة والصید البحري
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    .ة لحقوق اإلنسان والحریات العامةلجنة الرقاب. ز
ــــة شــــؤون برلمــــان  -2 یشــــكل برلمــــان الشــــباب الفلســــطیني لجنــــة خاصــــة تســــمى لجن

    .الشباب الفلسطیني وتتكون من هیئة المكتب وعدد من األعضاء
للبرلمــان أن یشــكل لجانــا أخــرى ألغــراض آنیــة أو دائمــة وألهــداف محــددة حســب  -3

 .النشاطات المعمول بها

باب الفلسطیني مع بدایة كل دورة انعقاد عدد أعضـاء كـل لجنـة یحدد برلمان الش -4
  .من لجانه الدائمة بما یكفل قیام هذه اللجان بأعمالها

  
  )48(مادة 

  اختیار أعضاء اللجان
تجــــري عملیـــــة اختیــــار أعضـــــاء اللجــــان فـــــي أول دورة یعقــــدها برلمـــــان الشـــــباب  -1

االشــتراك فیهــا الفلســطیني بــأن یرشــح كــل مــن األعضــاء نفســه للجنــة التــي یــرى 
وتتلقـــى هیئـــة المكتـــب برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني هـــذه الطلبـــات وتقـــوم بتنســـیقها 
بالتشــــاور والتوافــــق مــــع مقــــدمیها ثــــم یعــــرض الــــرئیس التشــــكیالت النهائیــــة علــــى 

    .برلمان الشباب الفلسطیني للموافقة
ادي للبرلمان بناء على اقتراح هیئة المكتـب أن یقـرر فـي مطلـع دورة االنعقـاد العـ -2

  .ما یراه من تعدیالت في تشكیل اللجان
  
  )49(مادة 

  وجوب االشتراك في إحدى لجان برلمان الشباب الفلسطیني
یجب على العضو أن یشترك فـي إحـدى لجـان برلمـان الشـباب الفلسـطیني ویجـوز لـه 

  .أن یشترك في لجنة ثانیة فقط
  )50(مادة 

  حظر الجمع بین عضویة اللجان أو عضویة هیئة المكتب



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

    :فیما عدا لجنة شؤون برلمان الشباب الفلسطیني
مـــن أحكـــام هـــذا النظـــام ال یجـــوز الجمـــع بـــین عضـــویة ) 14(مـــع مراعـــاة المـــادة  -1

    .هیئة المكتب و رئاسة أي من اللجان
ال یجــوز الجمــع بــین عضــویة هیئــة المكتــب وعضــویة اللجــان الــواردة فــي الفقــرة  -2

  .من هذا النظام) 48(األولى من المادة 
  

  )51(ة ماد
  انتخاب رؤساء اللجان ومقرریها

ذا غـاب أحـدهما  -1 تنتخب كـل لجنـة مـن بـین أعضـائها رئیسـا ومقـررا دائمـین لهـا وإ
    .أو كالهما تختار اللجنة من یقوم مقامهما

یــتم عــرض رئــیس كــل لجنــة ومقررهــا علــى برلمــان الشــباب الفلســطیني للموافقــة  -2
    .علیهما وتصدر الموافقة باألغلبیة النسبیة
  

  لفصل الثانيا
  أعمال اللجان

  )52(مادة 
  انعقاد اللجان

تنعقد اللجان بناء علـى دعـوة مـن رؤسـائها أو بـدعوة مـن الـرئیس بالتنسـیق مـع رئـیس 
اللجنـة أو بطلـب مـن أغلبیـة أعضـائها وتكـون دعـوة اللجنـة قبـل موعـد انعقادهـا بــأربع 

  .وعشرین ساعة على األقل ویخطر األعضاء بجدول أعمال الجلسة
  )53(دة ما

  جلسات برلمان الشباب الفلسطیني
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جلســــات اللجــــان ســــریة وال یكــــون انعقادهــــا صــــحیحا إال بحضــــور األكثریــــة مــــن  -1
ذا تســـــاوت األصـــــوات یـــــرجح  أعضـــــائها وتصـــــدر القـــــرارات باألغلبیـــــة النســـــبیة وإ

  .الجانب الذي صوت فیه الرئیس
  .یجوز للجان عقد جلسات علنیة -2

  )54(مادة 
  محاضر جلسات اللجان

لكل جلسة من جلسات اللجان محضـر تـدون فیـه أسـماء األعضـاء الحاضـرین  یحرر
والغائبین وملخص المناقشات ونصوص مشـاریع القـرارات أو التوصـیات یوقعـه رئـیس 

  .اللجنة ومقررها
  )55(مادة 

  إحالة األوراق إلى اللجان
واضـیع یحیل رئیس برلمان الشباب الفلسطیني إلى اللجان جمیـع األوراق المتعلقـة بالم

  .المحالة إلیها
  
  )56(مادة 

  صالحیة اللجان في طلب اإلیضاحات
للجــان مــن خــالل رؤســائها بعــد موافقــة الــوزیر و الــرئیس أن تطلــب مــن أي وزیــر أو 
مســئول فــي مؤسســات الســلطة الوطنیــة معلومــات أو إیضــاحات تتعلــق بالموضــوعات 

) 13(المــادة المطروحــة علیهــا أو التــي نــدخل ضــمن اختصاصــها وفــق مــا جــاء غــي 
  .من قرار مجلس الوزراء بإنشاء برلمان الشباب

  
  )57(مادة 

  حق أعضاء السلطة التنفیذیة في حضور جلسات اللجان
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وللجـان مـن خـالل . ألعضاء السلطة التنفیذیة الحق في حضـور جلسـات اللجـان -1
رؤسائها أن تطلب مـن  عضـو السـلطة التنفیذیـة أو المسـئول ذي الشـأن حضـور 

    .جلساتها
  .خاطب اللجان من خالل رؤسائهات -2
  

  )58(مادة 
  حق هیئة المكتب في حضور اجتماعات اللجان

یحق لهیئة المكتب حضور اجتماعات اللجان والمشاركة فـي مـداوالتها دون حـق  -1
  .التصویت

لكــل عضــو مــن أعضــاء برلمــان الشــباب الفلســطیني الحــق فــي حضــور جلســات  -2
مناقشــاتها دون أن یكــون لــه حــق اللجــان التــي لــیس عضــوًا فیهــا والمشــاركة فــي 

  .التصویت
  
  
  
  )59(مادة 

  تقاریر اللجان
تلتــزم كــل لجنــة بتقــدیم تقریــر عــن الموضــوع المحــال إلیهــا خــالل المــدة التــي یحــددها 
برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني وفـــي حالـــة عـــدم االلتـــزام بالمـــدة، للـــرئیس أن یطلـــب مـــن 

الزمـــة إلتمامــه ویعـــرض الـــرئیس رئــیس اللجنـــة بیــان أســـباب التــأخیر وتحدیـــد المــدة ال
األمــــر علـــــى برلمـــــان الشـــــباب الفلســـــطیني لیقــــرر مـــــا یـــــراه وللبرلمـــــان أن یـــــدرج هـــــذا 

  .الموضوع في جدولة أعماله
  )60(مادة 

  إدراج التقریر في جدول أعمال برلمان الشباب الفلسطیني
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یقــدم التقریــر إلـــى الــرئیس إلدراجـــه فــي جــدول األعمـــال ویجــب طبعـــه وتوزیعــه علـــى 
  .عضاء قبل الجلسة المحددة فیه بأربع وعشرین ساعة على األقلاأل

  )61(مادة 
  مشتمالت التقریر ومرفقاته

یجــــب أن یشــــمل التقریـــــر رأي اللجنــــة فــــي الموضـــــوع المحــــال إلیهــــا وأســـــبابه واآلراء 
األخـــرى المتعلقــــة بــــه مرفقــــا بنصــــوص المشــــروعات أو التوصــــیات واالقتراحــــات مــــع 

  .مذكراتها اإلیضاحیة
  )62( مادة

  تقدیم التقریر للبرلمان وشرحه
یقدم رئیس اللجنة تقریرها للمجلس، وعند غیابه للـرئیس أن یطلـب مـن المقـرر أو مـن 

  .الحاضرین من أعضاء اللجنة اختیار من یتولى شرح التقریر نیابة عنه
  
  
  
  
  )63(مادة 

  طلب رد التقاریر الستیفاء بحثها
لفلسـطیني بواسـطة مقرریهـا رد أي تقریـر للجان أن تطلب مـن رئـیس برلمـان الشـباب ا

محــال إلیهــا الســتیفاء بحثــه ولــو كــان برلمــان الشــباب الفلســطیني قــد بــدأ فــي نظــره إذا 
    .وافق برلمان الشباب الفلسطیني على ذلك

  الباب الخامس
  الفصل األول

  مشاریع القوانین و القرارات واالقتراحات
  )64(مادة 
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  مشاریع القوانین
ـــــوزیر القـــــ -1 ـــــه بمـــــذكراتها یحیـــــل ال ـــــیس البرلمـــــان مرفق وانین أو االقتراحـــــات إلـــــى رئ

اإلیضــاحیة وعلــى الــرئیس أن یحیــل المشــروع أو االقتــراح إلــى اللجنــة المختصــة 
إلبــداء الــرأي، علــى أن تقــدم اللجنــة تقریرهــا خــالل مــدة ال تتجــاوز أســبوعین مــن 

    .تاریخ إحالته إلیها
ضو قبـل ثالثـة أیـام علـى األقـل ترسل نسخة عن المشروع أو االقتراح إلى كل ع -2

    .من موعد جلسة عرضه على برلمان الشباب الفلسطیني
یشرع برلمان الشـباب الفلسـطیني بعـد االسـتماع إلـى تقریـر اللجنـة بمناقشـة عامـة  -3

للمشــروع إجمــاال بمناقشــة المبــادئ العامــة قبــل التصــویت علــى المشــروع بقبولــه 
ان أن یقرر البدء فـي المناقشـة العامـة الستكماله اإلجراءات بشأنه، ویجوز للبرلم

    .دون انتظار تقریر اللجنة المختصة
بعــد المناقشــة العامــة یطــرح المشــروع علــى برلمــان الشــباب الفلســطیني للتصــویت  -4

ذا وافق علـى قبولـه أحالـه إلـى  علیه لقبوله فإذا رفضه اعتبر المشروع مرفوضا وإ
ضــوء المناقشــة العامــة التــي  اللجنــة المختصــة إلجــراء التعــدیالت المناســبة علــى

 .أجراها

علــــى الــــرئیس إحالــــة مشــــروع القــــانون إلــــى اللجنــــة القانونیــــة إلبــــداء مالحظاتهــــا  -5
  .القانونیة الالزمة

ــــتم اتخــــاذا  -6 ــــرئیس وی فــــي جمیــــع الحــــاالت ترفــــع مشــــاریع القــــوانین والمقترحــــات لل
  . اإلجراءات المذكورة أعاله

  )65(مادة 
  حق اقتراح مشاریع القوانین

ـــــة لجنـــــة مـــــن لجـــــان برلمـــــان الشـــــباب  یجـــــوز ـــــر مـــــن األعضـــــاء أو أی ــو أو أكث لعضـــ
ع لتعــدیل أحــد القــوانین المعمــول بهــا و الفلســطیني اقتــراح مشــروع قــانون أو تقــدیم مشــر 

أو إلغائه، ویحال كل اقتراح مرفقًا باألسباب الموجبة والمبـادئ األساسـیة علـى اللجنـة 
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الـــرأي، فـــإذا رأى برلمـــان الشـــباب  المختصـــة فـــي برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني إلبـــداء
الفلســـطیني بعـــد االســــتماع لـــرأي اللجنــــة قبـــول االقتــــراح أحالـــه إلــــى اللجنـــة القانونیــــة 

التـي تلیهـا ، لوضعه في مشروع قـانون متكامـل لتقدیمـه للبرلمـان فـي الـدورة نفسـها أو 
إذا حــاز علــي موافقــة البرلمــان یعــرض علــي الــوزیر الــذي لــه الصــالحیة فــي عــرض 

  .هذا المشروع علي ذوي االختصاص حسب الحاجة
  )66(مادة 

  آلیة إقرار مشاریع القوانین واالقتراحات
تجري مناقشة مشاریع القوانین أو االقتراحات فـي قـراءتین منفصـلتین علـى الوجـه  -1

  :التالي
فــي القـــراءة األولــى ینـــاقش المشـــروع مــادة مـــادة بعـــد تالوتهــا واالقتراحـــات المقدمـــة  .أ

  .بشأنها ویتم التصویت على كل مادة ثم یتم التصویت على المشروع في مجمله
تجـري القــراءة الثانیـة خــالل مـدة أقصــاها شــهر مـن تــاریخ إقـرار المشــروع بــالقراءة . ب

لمقترحــة ویــتم التصــویت علیهــا ثــم یصــوت األولــى وتقتصــر علــى مناقشــة التعــدیالت ا
  .على المواد المعدلة نهائیا

بنــاءا علــى طلــب ) تقتصــر علــى مناقشــة التعــدیالت المقترحــة(تجــري قــراءة ثالثــة  -2
كتابي مسبب من الوزیر أو من ربع عـدد أعضـاء برلمـان الشـباب الفلسـطیني شـریطة 

  .اجرائتهأن یتم تقدیم الطلب قبل إحالة المشروع للوزیر التخاذ 
  
  )67(مادة 

  إقرار مشاریع القوانین
مـــا لـــم یـــنص علـــى خـــالف (یـــتم إقـــرار مشـــاریع القـــوانین بالبرلمـــان باألغلبیـــة المطلقـــة 

  ).ذلك
  )68(مادة 

  إحالة مشاریع القوانین إلى الوزیر
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فــور إقــرار مشــروع القــانون بــالقراءة الثالثــة أو فــور انقضــاء أســبوعین مــن تــاریخ إقــراره 
  .انیة یحیل الرئیس المشروع إلى الوزیر إلحالته إلى السلطات المختصةبالقراءة الث

  )69(مادة 
  إحالة مشروعات القوانین

یحیـــل الـــوزیر مشـــروعات القـــوانین بعـــد إقرارهـــا مـــن برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني  -1
خــالل مــدة معقولــة مــن تــاریخ إحالتهــا إلیــه إلــى جهــة االختصــاص التخــاذ الــالزم 

إلــى برلمــان الشــباب الفلســطیني خــالل ذات األجــل مرفقــة بشــأنها ولــه أن یعیــدها 
  .بمالحظاته أو أسباب اعتراضه

إذا رد الـوزیر مشــروع القــانون إلـى برلمــان الشــباب الفلسـطیني وفقــا ألحكــام الفقــرة  -2
السابقة تعاد مناقشته في برلمـان الشـباب الفلسـطیني إلجـراء التعـدیل الـالزم، فـإذا 

مان اعتبر محاًال إلـى الـوزیر، و یحـرر الـرئیس مـذكرة اقره باألغلبیة المطلقة للبرل
مقتضبة إلى الجهة المختصة تتضمن تبلیـغ تلـك الجهـة بمـا قـام البرلمـان بإنجـازه 

  .لمتابعته مع الوزیر
  )70(مادة 

  مشاریع القوانین التي لم یبت برلمان الشباب الفلسطیني فیها
وعات القوانین المقدمة منه والتي یخطر الرئیس في بدایة كل دورة تشریعیة الوزیر بمشر 

مـن هـذا النظـام، فـإذا لـم ) 64(لم یبت برلمان الشباب الفلسطیني في قبولها وفقا للمادة 
یطلــب الــوزیر النظــر فیهــا اعتبــرت غیــر قائمــة أمــا إذا طلــب الــوزیر نظــرا تطبــق علیهــا 

  .المذكورة من هذا النظام) 64(أحكام المادة 
  )71(مادة 

  و تنقیح النظام األساسي الداخلياقتراحات تعدیل أ
یقدم طلب اقتـراح تعـدیل أو تنقـیح النظـام األساسـي الـداخلي مكتوبـا وموضـوعا فـي  - 1

    .مواد ومرفقة به مذكرة إیضاحیة
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إذا كان طلب التعدیل أو التنقیح مقدما من األعضاء فیجب أیضـا أن یكـون موقعـا  - 2
    .من ثلث عدد أعضاء برلمان الشباب الفلسطیني

رئیس الطلب إلى اللجنة القانونیة إلبداء الرأي، بعد إخطار برلمان الشـباب یحیل ال - 3
    .الفلسطیني بالطلب الذي قدم بهذا الشأن

بعد إعادة الطلب من اللجنة إلى برلمان الشباب الفلسطیني واالستماع إلى تقریرهـا  - 4
 بشـــأنه، یصـــدر برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني قـــراره باألغلبیـــة النســـبیة بشـــأن مناقشـــة

ذا قبلـه تطبـق بشـأنه أحكـام المـادة  الطلب أو رفضه، فـإذا رفضـه اعتبـر مرفوضـا وإ
    .من هذا النظام) 67(

بعــد ذلــك یعــرض األمــر علــي الــوزیر وفــي جمیــع الحــاالت أي تعــدیل أو تنقــیح فــي  - 5
النظـــام األساســـي الـــداخلي یتطلـــب موافقـــة خطیـــة مـــن الـــوزیر وال یـــتم التعـــدیل أو 

  .التنقیح بدونها
  )72(مادة 

  مشروع قرار موازنة برلمان الشباب الفلسطیني
یقدم الوزیر مشروع قرار موازنة برلمان الشباب الفلسطیني إلى برلمان الشباب قبـل  - 1

    .شهرین من بدایة السنة المالیة
بـداء  -2 یحیل برلمان الشباب الفلسطیني المشروع إلـى اللجنـة االقتصـادیة لدراسـته وإ

  .ا بشأنه إلى برلمان الشباب الفلسطینيالرأي فیه تفصیلیا وترفع توصیاته
یعقـــد برلمـــان الشـــباب الفلســــطیني جلســـة خاصـــة لمناقشــــة مشـــروع قـــرار موازنــــة  -3

برلمــان الشـــباب الفلســـطیني علـــى ضـــوء تقریــر اللجنـــة وتوصـــیتها فیقـــر المشـــروع 
بالتعدیالت قبل بدء السـنة المالیـة الجدیـدة أو یعیـده إلـى الـوزیر فـي مـدة أقصـاها 

تقـــدیمها إلــى برلمـــان الشــباب الفلســـطیني مصــحوبًا بمالحظـــات  شــهر مـــن تــاریخ
عادتهــا للبرلمــان خــالل  برلمـان الشــباب الفلســطیني إلجــراء التعــدیالت المطلوبــة وإ

    .مدة أقصاها أسبوعان من تاریخ اإلعادة إلقرارها
    .یتم التصویت على مشروع قرار الموازنة بابا بابا -4
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رار الموازنـة إال باالتفـاق بـین برلمـان الشـباب ال یجوز إجراء المناقلة بین أبواب ق -5
  .الفلسطیني و الوزیر

ـــم یـــتم إقـــرار مشـــروع قـــرار موازنـــة برلمـــان شـــباب فلســـطین قبـــل بـــدء الســـنة  -6 إذا ل
واحــد مــن اثنــي ( 1/12المالیـة الجدیــدة یســتمر اإلنفــاق باعتمــادات شــهریة بنســبة 

ى مدتــه ثالثــة لكــل شــهر مــن موازنــة الســنة المالیــة المنصــرمة بحــد أقصــ) عشــر
  .أشهر

    .في جمیع الحاالت تعرض الموازنة للمصادقة علیها من قبل الوزیر -7
  

  الفصل الثاني
  )التصویت(أخذ الرأي 
  )73(مادة 

  طرح السؤال
  .ال یطرح السؤال ألخذ الرأي علیه إال من قبل الرئیس

  
  )74(مادة 

  قرارات برلمان الشباب الفلسطیني
ــــد تســــاوي تصــــدر قــــرارات برلمــــان الشــــباب الف -1 ــــة المطلقــــة، وعن لســــطیني باألغلبی

األصوات یعاد التصویت مرة ثانیة فقط، وعند تسـاوي األصـوات مـرة ثانیـة یـرجح 
  .الجانب الذي صوت فیه الرئیس

  .أعاله ما ورد علیه نص خاص في هذا النظام" 1"یستثنى من أحكام الفقرة  -2
  )75(مادة 

  طلب تجزئة األمر المعروض للنقاش
ر المعـــروض للنقـــاش عـــدة مســـائل یحـــق ألي عضـــو طلـــب تجزئتهـــا إذا تضـــمن األمـــ

  .بموافقة الرئیس، ویؤخذ الرأي على كل منها على حدة
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  )76(مادة 
  االمتناع عن إبداء الرأي

یجــوز للعضــو الممتنــع عــن إبــداء رأیــه أن یبــین أســباب امتناعــه بعــد أخــذ الــرأي وقبــل 
  .إعالن النتیجة

  )77(مادة 
تین عن األ   غلبیة الالزمة إلصدار القرارنقص عدد المصوّ

ال یعــد الممتنعــون عــن إعطــاء آرائهــم مــن القــابلین أو الرافضــین للموضــوع فــإذا تبــین 
أن عدد األعضـاء الـذین  أعطـوا أصـواتهم یقـل عـن األغلبیـة الالزمـة إلصـدار القـرار 
أجــل أخــذ الــرأي علــى الموضــوع المعــروض إلــى جلســة أخــرى، وفــي الجلســة التالیــة 

  .رات باألغلبیة النسبیةتصدر القرا
  )78(مادة 

  التصویت
قبــل الشـــروع فــي أخـــذ الــرأي یجـــب التحقــق مـــن تــوفر النصـــاب القــانوني لصـــحة  -1

    .إعطاء الرأي في الحالة المطروحة
وبمجرد البدء في التصویت ال یجوز ألحـد المقاطعـة إال للحصـول علـى توضـیح  -2

    .للطریقة التي یجري بها التصویت
لقـا بالنظـام األساسـي الـداخلي فیجـب أن تعطـى األصـوات إذا كان التصـویت متع -3

    .بالمناداة على األعضاء بأسمائهم وبصوت عال
تجمـــع األصـــوات إمـــا برفـــع ) 3(فیمـــا عـــدا الحالـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة  -4

  .األیدي أو بالقیام والجلوس، أو باالقتراع السري إذا قررت األغلبیة النسبیة ذلك
أى الـــــوزیر أو رئـــــیس البرلمـــــان أن یكـــــون ســـــریا فیـــــتم فـــــي جمیـــــع الحـــــاالت إذا ر  -5

  .التصویت سریاً 
  )79(مادة 

  قرار برلمان الشباب الفلسطیني
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وال ) التصــــویت(یعلـــن الـــرئیس قـــرار برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني طبقـــا لنتیجـــة اآلراء 
تجوز العودة إلـى المناقشـة فـي موضـوع أخـذت علیـه اآلراء إذا رأت األغلبیـة المطلقـة 

  .ك أو في األحوال التي ینص علیها هذا النظامخالف ذل
  الباب السادس
  الفصل األول

  حقوق األعضاء و واجباتهم
  )80(مادة 

  واجباتهم حقوق األعضاء و
    الحقوق: أوال

    :یتمتع العضو بالحقوق التالیة
ــدم إلــــى الــــوزیر بكــــل الطلبــــات الضــــروریة والمشــــروعة الالزمــــة لتمكینــــه مــــن  -1 التقــ

    .ستشاریةممارسة مهامه اال
اقتــراح مشــروعات لقــوانین و لقــرارات أو ألي تشــریعات ممــا یتعلــق بقضــایا الشــباب  -2

.المختلفة، وكل اقتراح تم رفضـه ال یجـوز إعـادة تقدیمـه فـي نفـس دور االنعقـاد السـنوي
    

    الواجبات والموانع: ثانیا
    :مع مراعاة أحكام هذا النظام والقانون یجب على العضو ما یلي

ام فــي حضــور جلســات برلمــان الشــباب الفلســطیني ولجانــه التــي هــو عضــو االنتظــ - 1
  .فیها

أال یستخدم أیة معلومات مما حصـل علیهـا بصـفته عضـوا برلمانیـا فـي غیـر عملـه  - 2
  .البرلماني

  .أال یمثل الحكومة أو یفاوض عنها مقابل أجر - 3
  الفصل الثاني

  العرائض والشكاوي
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  )81(مادة 
  ب الفلسطینيرفع الشكاوى إلى برلمان الشبا

یحق لكل فلسطیني أن یرفع إلى برلمان الشـباب الفلسـطیني عریضـة أو شـكوى فیمـا لـه 
صـــلة بالشـــؤون العامـــة ویجـــب أن تكـــون موقعـــة مـــن مقـــدمها ذاكـــرا فیهـــا اســـمه ومهنتـــه 
ذا كانت العریضة باسم الجماعات فیجب أن تكـون موقعـة مـن هیئـات  وعنوانه الكامل وإ

  .على أن ال تشمل العریضة ألفاظًا أو عبارات غیر الئقة نظامیة أو أشخاص اعتباریة
  )82(مادة 

  قید الشكاوى والعرائض
تقید العرائض والشـكاوي فـي جـدول عـام بأرقـام متسلسـلة حسـب تـاریخ ورودهـا مـع بیـان 
اســـم ومحـــل إقامـــة وعمـــل مقـــدمها وملخـــص عـــن موضـــوعها، وللـــرئیس أن یـــأمر یحفـــظ 

عالم مقدمها بذلكالعرائض والشكاوي التي ال تتوافر    .فیها الشروط المطلوبة، وإ
  )83(مادة 

  فحص الشكاوى والعرائض
ذا كانــــت متعلقــــة بموضــــوع محــــال علــــى  -1 یحیــــل الــــرئیس العــــرائض والشــــكاوي، وإ

إحـــدى لجـــان برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني أحیلـــت إلـــى هـــذه اللجنـــة لفحصـــها مـــع 
    .الموضوع

ن فــي تقریــره المقــدم إلــى یفحــص دیــوان الشــكاوي مــا یحــال إلیــه مــن شــكاوي ویبــی -2
رئاســة برلمــان الشــباب الفلســطیني مــا یــرى إرســاله منهــا لوكیــل الــوزارة أو اللجنــة 

  .المختصة وما یرى رفضه منها
  

  )84(مادة 
  إشعار مقدم العریضة بما اتخذ بشأنها

  .یشعر الرئیس مقدم العریضة كتابة بما اتخذ بشأنها
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  الفصل الثالث
  اإلجازات والغیاب

  )85(مادة 
  اإلجازات

ال یجــوز للعضـــو أن یتغیــب عـــن حضــور الجلســـات إال إذا أخطــر الـــرئیس مــع بیـــان 
العـــذر وال یجـــوز لعضـــو أن یتغیـــب أكثـــر مـــن ثـــالث جلســـات متتالیـــة إال إذا حصـــل 

مــدة ال علــى إجــازة مــن الــرئیس وفــي حالــة الضــرورة یوافــق علــى مــنح العضــو إجــازة ل
  .تزید عن شهر ویخطر برلمان الشباب الفلسطیني بذلك

  
  
  
  )86(مادة 

  الغیاب
فـــي حالـــة تغیـــب العضـــو عـــن حضـــور جلســـات برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني أو  -1

ـــم یحضـــر بعـــد مـــدة اإلجـــازة ، یجـــوز للـــرئیس لفـــت نظـــره كمـــا یجـــوز  لجانـــه أو ل
    .للبرلمان لومه بناء على اقتراح الرئیس

ء أي لجنــة ثــالث جلســات متتالیــة أو ســبع جلســات متفرقــة إذا تغیــب أحــد أعضــا -2
فــــي الــــدورة الواحــــدة دون إجــــازة أو عــــذر مقبــــول اعتبــــر مســــتقیال مــــن عضــــویة 

  .اللجنة، وعلى مقرر اللجنة إعالم الرئیس بذلك
یـوم متواصـلة أو متقطعـة بـدون عـذر  15في حـال تكـرار الغیـاب لمـدة تزیـد عـن  -3

  .بموافقة أغلبیة الثلثین. قاط عضویتهمقبول أو إذن مسبق ینظر في أمر إس
  الفصل الرابع

  النظام في برلمان الشباب الفلسطیني
  )87(مادة 
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  المحافظة على النظام في برلمان الشباب الفلسطیني
المحافظــــة علــــى النظــــام واألمــــن داخــــل حــــرم برلمــــان الشــــباب الفلســــطیني مــــن  -1

برلمـــان شـــرطة خاصـــة ب تشـــكیل اختصاصـــه وحـــده، ولتحقیـــق هـــذا الغـــرض یـــتم
قـــــراره مــــن قبـــــل برلمـــــان الشـــــباب اباب الفلســـــطیني وفـــــق نظــــام خـــــاص یـــــتم الشــــ

    .الفلسطیني، ویتولى الرئیس اإلشراف على تنفیذ ذلك
ال یجوز بأي حال من األحوال دخـول قـوات األمـن أو الشـرطة إلـى حـرم برلمـان  -2

یة افقــة الــوزیر الخطیــة أو الشــفهالشـباب الفلســطیني إال بقــرار مــن الــرئیس بعــد مو 
  .ال في حاالت الضرورة للحفاظ علي األمن والنظام واآلداب العامةإ

  
  )88(مادة 

  تقیید الدخول لقاعة الجلسة
ال یجــوز ألحــد الــدخول لقاعــة الجلســة ألي ســبب مــن األســباب وقــت اجتمــاع برلمــان 
الشباب الفلسـطیني باسـتثناء مسـتخدمیه المكلفـین بالعمـل فیـه فیمـا عـدا الـوزیر او مـن 

  .قبلهفوض من 
  

  )89(مادة 
  اإلخالل بالنظام أو إحداث الضوضاء

فیمــا عــدا أعضــاء الســلطات العامــة، كــل مــن أحــدث ضوضــاء أو أخــل بالنظــام ممــن 
ن لــم إغـادرة برلمــان الشــباب الفلسـطیني فــرخـص لهــم بحضــور الجلسـات یطلــب منــه م

    .یمتثل فللرئیس أن یأمر بإخراجه واتخاذ اإلجراءات المالئمة بحقه
  لخامسالفصل ا
  )90(مادة 

  االستقالة
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علـــى كـــل عضـــو یریـــد االســـتقالة مـــن برلمـــان الشـــباب الفلســـطیني أن یقـــدمها خطیـــا 
للــرئیس غیــر مشــروطة وعلــى الــرئیس عرضــها علــى برلمــان الشــباب الفلســطیني بعــد 
أســـبوعین مـــن تـــاریخ تقـــدیمها أو فـــي أول جلســـة یعقـــدها بعـــد ذلـــك التـــاریخ وال تعتبـــر 

 على برلمان الشباب الفلسطیني باألغلبیـة النسـبیة واتخـاذ قـرارٍ ضها نهائیة إال بعد عر 
  .بشغور موقع العضو المستقیل

  
  )91(مادة 

  الرجوع عن االستقالة
للعضــو المســتقیل أن یرجــع عــن اســتقالته بكتــاب خطــي یقدمــه للــرئیس قبــل عرضــها 

  .على برلمان الشباب الفلسطیني
  )92(مادة 

  الرجوع عن االستقالة
الـــوزیر بمـــا یشـــغر مـــن الـــدوائر االنتخابیـــة، لمـــلء المقعـــد الشـــاغر وفقـــا یبلـــغ الـــرئیس 

    .ألحكام النظام االنتخابي لبرلمان الشباب الفلسطیني
  

  الباب السابع
  أحكام عامة

  )93(مادة 
  تشكیل وفد یمثل برلمان الشباب الفلسطیني

عـدد في حالة طلب تشكیل وفـد یمثـل برلمـان الشـباب الفلسـطیني تحـدد هیئـة المكتـب 
ذا  أعضائه وتختارهم ثم تعرض أسماءهم على برلمان الشـباب الفلسـطیني للموافقـة، وإ

ذا كان الرئیس أو لم یوافق جر  حـد نوابـه مـن بـین أعضـاء الوفـد كانـت أى انتخابهم، وإ
ال اختار برلمان الشباب الفلسطیني من تكون له الرئاسة   .له الرئاسة وإ

  )94(مادة 
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  قرارات استشاریة
ــــــ رارات و المشــــــروعات الصــــــادرة عــــــن برلمــــــان شــــــباب فلســــــطین بالصــــــفة تتمتــــــع الق

االستشــاریة، و ال یكــون لهــا أي صــفة إلزامیــة، و ال یجــوز أن تمــر تلــك القــرارات أو 
المشروعات إلى أي من الجهـات الرسـمیة و غیـر الرسـمیة المختصـة إال عبـر الـوزیر 

  .و وفقًا ألحكام هذا النظام األساسي الداخلي
  )95(مادة 

  لعمل تطوعيا
عمـــل أعضـــاء البرلمـــان هـــو عمـــل تطـــوعي نـــابع مـــن حـــس المســـئولیة تجـــاه قضـــایا 

  .الشباب
  )96(مادة 

  تنفیذ أحكام النظام
ه بـ ویعمـل ،النظـام هـذا أحكـام تنفیـذ  -هیخصـ فیمـا كـلّ -كافة  المختصة الجهات على

  .الرسمیة لجریدةوینشر في امن تاریخ صدوره، 
  
  .میالدیة 13/11/2011: دینة غزة بتاریخصدر بم  

  .هجریة 1432/ ذي الحجة/17:الموافق             
محمد إبراهیم المدهون                                                                                                         .د

  وزیر الشباب و الریاضة
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  م2011لسنة ) 100(قرار وزیر الشباب والریاضة رقم 
  بشأن إصدار النظام االنتخابي لبرلمان شباب فلسطین

  ،وزیر الشباب والریاضة
  ،الشباب والریاضة وزارة

  ،و تعدیالته 2003ون األساسي لسنة بعد اإلطالع على القان
  ،2011لسنة ) 2(واإلطالع على قانون الشباب رقم 

بشـأن  2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/04/213/11(واإلطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 
  ،نفیذیة لقانون الشباب الفلسطینيالالئحة الت

بشـأن  2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/11/219/11(وزراء رقم واإلطالع على قرار مجلس ال
  ،منه) 7(لسطیني ال سیما المادة إنشاء برلمان الشباب الف

بشـأن إصـدار النظـام  م2011لسـنة ) 99(و على قـرار وزیـر الشـباب و الریاضـة رقـم 
  اخلي لبرلمان الشباب الفلسطیني،األساسي الد

    ًء على الصالحیات المخولة لنا،وبنا
  للمصلحة العامة، وتحقیقاً 

  :قررنا ما یلي
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 األول الباب

 عامة وأحكام تعاریف

 )1(مادة 

 تعاریف

 لدى تطبیق أحكام هذا النظام، تكون للكلمـات والعبـارات التالیـة المخصصـة لهـا أدنـاه
  :ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

  .السلطة الوطنیة الفلسطینیة :السلطة .1
  .وزارة الشباب و الریاضة: الوزارة .2
 . وزیر الشباب والریاضة :لوزیرا .3

  .وكیل وزارة الشباب والریاضة :وكیل الوزارة .4
  .كل فلسطیني یتراوح سنه ما بین الثامنة عشر والخامسة والثالثین عاماً :الشاب .5
مؤسســة شـبابیة ذات نفــع عـام تعنــي بالشـباب و لــه  :برلمـان الشــباب الفلسـطیني .6

ون هدفـــه نشـــر و ممارســـة شخصـــیة اعتباریـــة مســـتقلة ال تســـتهدف الـــربح، و یكـــ
األنشــــطة الشــــبابیة المختلفــــة التــــي تــــدخل ضــــمن أغراضــــه المحــــددة فــــي نظامــــه 

 .األساسي الداخلي و بما ال یتعارض مع ما نص علیه هذا القرار

 . النظام االنتخابي لبرلمان الشباب الفلسطیني :النظام .7

  لجنة االنتخابات الوطنیة لبرلمان الشباب الفلسطیني :اللجنة .8
 .رئیس البرلمان الشبابي الفلسطیني :یسالرئ .9

 .هیئة مكتب رئاسة البرلمان الشبابي الفلسطیني :هیئة المكتب  .10

 .األول لبرلمان الشباب الفلسطیني نائبال :األول نائبال  .11

 الثاني لبرلمان الشباب الفلسطیني نائبال :يالثان نائبال  .12

 .عضو البرلمان الشبابي الفلسطیني المنتخب :العضو  .13

 .أمین السر ومعاونوه من أعضاء األمانة العامة :نة السرأما  .14
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م 2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/11/219/11(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  :قرار اإلنشاء  .15
 .بشأن إنشاء برلمان الشباب الفلسطیني 

لعــــدد أعضــــاء برلمــــان الشــــباب ) واحــــد+ نصــــف (أكثریــــة : األغلبیــــة المطلقــــة  .16
 ).التصویت(الحاضرین عند أخذ الرأي 

لكـل عـدد أعضـاء برلمـان ) واحـد+ نصـف (أكثریـة  :األغلبیة المطلقة للمجلـس  .17
 .الشباب

 .أكثریة المصوتین بغض النظر عن عدد الحاضرین :األغلبیة النسبیة  .18

 .أكثریة ثلثي كل عدد أعضاء برلمان الشباب :أغلبیة الثلثین  .19

 .أعضاء برلمان الشباب اختیار في الحق له شاب كل  :بالناخ  .20

 .االنتخاب في حقه شاب مارس كل :ترعالمق  .21

ا ترشـیحه قبـول شـاب تـم كـل :المرشـح  .22 لعضـویة برلمـان شـباب  لالنتخابـات رسـمیً
 .فلسطین

النـاخبین  وبیانـات أسـماء یحـوي الـذي الجـدول :الشباب االبتدائي الناخبین جدول  .23
 .ونشرها لالعتراض إعدادها یتم التي الشباب 

النـاخبین  وبیانـات أسـماء یحـوي الـذي النهـائي الجـدول :يالنهـائ النـاخبین جـدول  .24
 االعتـراض فتـرة انتهـاء بعـد نشـره یـتم والـذي حـق االنتخـاب یملكون الذین الشباب 

 .فیه والفصل

أسـماء  علـى تحتـوي التـي النهائیـة المرشـحین قائمـة :ةالنهائیـ المرشـحین قائمـة  .25
 دوائرالـ انتخابـات مسـتوى علـى لمنصـب عضـویة البرلمـان المرشـحین الشـباب 

 .والقوائم

 المخصصـة المقاعـد عـن أعضـاء برلمـان الشـباب انتخـاب :رالـدوائ انتخابـات  .26

 .االنتخابیة للدوائر

 باعتبار النسبیة االنتخابات أساس على القوائم بنظام االنتخاب :القوائم انتخابات  .27

 .واحدة انتخابیة دائرة بكاملها األراضي الفلسطینیة
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مقاعـد عضـویة  مـن عـدد لهـا خصـص محـددة ةمنطقـ كـل :االنتخابیـة الـدائرة  .28
ا البرلمان  .لعدد سكانها وفقً

 إلجـراء عملیـة االنتخابیـة الـدائرة ضمن اللجنة تعینه الذي المكان :عاالقترا مركز  .29

 .فیه االقتراع

مكـان  یوجـد الـذي أو االنتخابیـة الـدائرة فـي والمسـجل المقـیم الفلسـطیني :المقـیم  .30
 .االنتخاب حق وله فیها عمله

 .ما اقتراع مركز منطقة ضمن المحدد الفرد عنوان :اإلقامة مكان  .31

 النظـام هـذا أحكـام بموجـب المجلس المشـكل :مجلس تحقیق قضایا االنتخابات  .32

االنتخابیـــة المقدمـــة بخصـــوص انتخابـــات برلمـــان شـــباب  فـــي الطعـــون للنظـــر
   .فلسطین

 )2( مادة

  أعضاء برلمان شباب فلسطین انتخاب
 :بعد اقرار هذا النظام وفق التاليبرلمانیة شبابیة ول انتخابات تجري أ

 بطریـق االقتـراع ومباشـرة حـرة عامـة انتخابـات فـي انتخـاب أعضـاء البرلمـان یـتم .1

 .السري

مـرة كـل  االنتخابات وتجري انتخابه تاریخ عامان فقط من البرلمان والیة تكون مدة .2
 .عامین بصورة دوریة

ا ( 132 ) من یتألف البرلمان .3  .عضوً

  
 )3( دةما

  المقاعد وتوزیع االنتخابي النظام
مناصـفًة  المخـتلط االنتخـابي النظـام أسـاس علـى نظـام انتخابـات البرلمـان یقـوم .1

) القـوائم نظـام(و  )الـدوائر تعـدد( النسـبیة األكثریـة نظـام بـین%) 50-50%(
  .واحدة دائرة انتخابیة الفلسطینیة األراضي باعتبار
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 النحـو علـى موزعـة عضـوا وثالثـون واثنـان مائـة  (132)أعضـاء البرلمـان عـدد .2

 :اآلتي

 علـى مـوزعین) الـدوائر تعـدد( نظـام أسـاس علـى انتخـابهم یـتم عضـواً  وستون ستة .أ 

 عـن یقـل ال وبمـا دائـرة كـل فـي السـكان عـدد حسب عشرة االنتخابیة الستة الدوائر

 .دائرة لكل واحد مقعد

 ) القـوائم( النسـبي التمثیـل نظـام أسـاس علـى انتخـابهم یـتم عضـواً  وسـتون سـتة  .ب 

 .واحدة انتخابیة دائرة األراضي الفلسطینیة باعتبار

 شروط تستوفي أن على تحاد مراكزا أو مركز شبابي من االنتخابیة القائمة تشكل .ج 

ا الترشح  .النظام هذا ألحكام وفقً

  
 )4( مادة

  المساواة في ممارسة العملیة االنتخابیة
تعدیالتـــه فـــإن الشـــباب َســـواء أمـــام القـــانون اســـتنادا لمـــا ورد فـــي القـــانون األساســـي و 

ـــــدین أو الـــــرأي  ـــــون أو ال ـــــز بیـــــنهم بســـــبب العـــــرق أو الجـــــنس أو الل والقضـــــاء ال تمیی
ـــــة االنتخابیـــــة اقتراعـــــًا  السیاســـــي أو اإلعاقـــــة ولهـــــم كـــــل الحریـــــة فـــــي ممارســـــة العملی

  .وترشیحاً 
 

 )5( مادة

 للمقاعد النسبي التوزیع

 الصـحیحة األصـوات مـن أكثـر أو %2 علـى حـازت انتخابیـة قائمة لكل یخصص .1

 مقاعـد البرلمـان مـن عـدد– القـوائم نظـام أسـاس علـى فـي االنتخابـات للمقتـرعین
 .من األصوات علیه حصلت ما مجموع نسبة

 بـاب إغـالق قبـل اللجنـة لـدى مرشـحیها بأسـماء قائمـة انتخابیـة قائمـة كـل تـودع .2

 .الترشیح
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 التـي المقاعـد وتـوزع األسـماء، یبترت حیث من مغلقة القائمة مرشحي قائمة تعتبر .3

 األول(القائمـة  فـي أسـمائهم تسلسـل حسـب مرشـحیها علـى كـل قائمـة بهـا تفـوز

 ).وهكذا یلیه فالذي
 

 )6( مادة

 االنتخابیة الدوائر

 أسـاس علـى لغـرض االنتخابـات واحـدة انتخابیـة دائـرة الفلسـطینیة األراضـي تكـون .1

 .القوائم نظام

نظـام  أسـاس علـى االنتخابیـة الـدوائر في الشبابأعضاء برلمان  انتخاب ألغراض .2
 :اآلتي النحو على مقسمة دائرة عشرة ست االنتخابیة تكون الدوائر الدوائر تعدد

 .القدس دائرة .أ 

 .أریحا دائرة .ب 

 .الخلیل دائرة .ج 

 .لحم بیت دائرة .د 

 .جنین دائرة .ه 

 .یونس خان دائرة .و 

 .البلح دیر دائرة .ز 

 .رفح دائرة .ح 

 .سلفیت دائرة .ط 

 .غزة شمال دائرة .ي 

 .طوباس دائرة .ك 

 .طولكرم دائرة .ل 

 .قلقیلیة دائرة .م 

 .والبیرة اهللا رام مدینة دائرة .ن 
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 .غزة مدینة دائرة  .س 

 .نابلس دائرة .ع 
 

یصـــدر الـــوزیر نظامـــًا بتعیـــین حــــدود كـــل دائـــرة انتخابیـــة و التجمعـــات الســــكانیة  .3
  .التابعة لها

  
  

 الثاني الباب

 والترشیح االنتخاب حق

 األول الفصل

  االنتخاب حق
 )7( مادة

  لالنتخابات الدعوة
أراضـى الســلطة ویحــدد  إلجـراء إنتخابــات البرلمـان فــي اً وزاریــ اً یصـدر الــوزیر قـرار  -1

  .قتراع وینشر في الجریدة الرسمیة وینشر في الصحف المحلیةفیه موعد اال
 والیـة البرلمـان مـدة انتهـاء تـاریخ قبـل أشـهر ثالثـة عـن تقـل ال مـدة خـالل یصـدر -2

 الفلسـطینیة، األراضـي يفـ انتخابـات البرلمـان ى إجـراءإلـ فیـه قـرارًا وزاریـًا یـدعو

 الیومیـة الصـحف فـي ویعلـن الرسـمیة الجریـدة وینشـر فـي االقتـراع، موعـد ویحـدد

 .المحلیة

  
 )8( مادة

  االنتخاب حق
 الشـریف، القـدس فیهـا بمـا الغربیـة الضـفة فـي فلسـطیني لكـل شـاب حـق االنتخـاب .1

 لممارسـة النظـام هـذا فـي علیهـا المنصـوص الشـروط فیـه تـوفرت غزة ممن وقطاع
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 والمكانـة السیاسـي واالنتمـاء والـرأي الـدین عـن النظـر وذلـك بغـض الحـق، هـذا

 .والعلمیة واالقتصادیة االجتماعیة

 یجوز وال وفردیة، وسریة ومباشرة حرة بصورة االنتخاب في حقه ناخب كل یمارس .2

 .التصویت بالوكالة

 یجـوز وال واحـدة، انتخابیـة دائـرة مـن أكثـر فـي مسـجالً  الناخـب یكـون أن یجـوز ال .3

 .فیها سجل التي الدائرة غیر في اإلدالء بصوته للناخب

 )9( مادة

 االنتخاب أهلیة

 :اآلتیة الشروط فیه توفرت إذا االنتخاب حق لممارسة مؤهالً  الشخص یعتبر. 1

ا یكون أن .أ   .فلسطینیً

 یـوم الثـینخامسـة والثعشـرة و ال یزیـد عـن ال أال یقـل سـنه عـن الثامنـة أن  .ب 

 .االقتراع

 .فیها االنتخاب حق سیمارس التي االنتخابیة الدائرة في مسجالً  یكون أن .ج 

 .النهائي الناخبین جدول في مدرًجا اسمه یكون أن .د 

ا یكون ال أن .ه   مـن) 10(ة المـاد أحكـام وفق االنتخاب حق ممارسة من محرومً

 .النظام هذا

ا الشخص یعتبر النظام هذا ألغراض. 2  :فلسطینیً

 االنتـداب عهـد فـي حـدودها وفـق فلسـطین فـي أسـالفه مولـوًدا أحـد كـان ذاإ )أ 

 القـوانین بموجـب الفلسـطینیة اكتسـاب الجنسـیة حقـه مـن كـان أو البریطـاني

 .والدته مكان عن النظر المذكور بغض العهد في سائدة كانت التي

 .الشریف القدس فیها بما الغربیة الضفة أو غزة قطاع في مولوًدا كان إذا )ب 

 .أعاله معرف ما هو حسبما لفلسطیني زوجة أو لفلسطینیة زوًجا كان ذاإ )ج 

 .اإلسرائیلیة الجنسیة اكتسب قد یكون أال )د 

 )10( مادة
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 االنتخاب حق من الحرمان

 :االنتخاب حق من یحرم. 1

 قضـائي حكـم بموجـب ممارسـة حـق االنتخابـات العامـة مـن حـرم كـل مـن .أ 

 .هذا القرار نفاذ فترة خالل وذلك نهائي،

 .نهائي قضائي حكم بموجب النظامیة ألهلیته فاقًدا كان من .ب 

 .القانون أحكام بموجب اعتباره له یرد ولم بجنایة أدین من كل  .ج 

 القضـائیة الجهـات مـع التنسـیقب مناسبة تراها التي والتدابیر اإلجراءات اللجنة تتخذ. 2
  .أعاله )1(ة الفقر  في ورد ما لتطبیق المختصة،

  
 الثاني الفصل

 لترشیحا حق

 عامة مبادئ

 )11( مادة

 العامة الوظائف وتولي الترشیح

ـا یتقاضـون الـذین أو نیالمـدنی السـلطة مـوظفي شـاب مـن ألي یجـوز .1 أو  راتبً
ا مخصًصا  الخاضعة أو لها، التابعة العامة الصنادیق أو السلطة، خزینة من شهریً

  :لعضویة البرلمان و ذلك فیما عدا شرافها الترشحإل
 األمـن قـوى فـي الخدمـة الخاضـعین ألحكـام قـانون یونمومالع ونالموظف .أ 

 .الفلسطینیة

 .فئة الموظفین العمومیین الخاضعین ألحكام قانون السلطة القضائیة .ب 

 . الدولیة الهیئات موظفو .ج 

 .المحلیة المنتخبین الهیئات مجالس وأعضاء رؤساء .د 

 أنفسـهم حأعـاله ترشـی) أ،ب / 1(المـذكورین فـي البنـد  المـوظفین لفئـات یجـوز.  2

 لإلعـالن المحدد الموعد قبل وظائفهم من في حالة تقدیم استقاالتهم المجلس لعضویة
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ا المفعول وساریة استقاالتهم مقبولة وتعتبر النهائیة، الترشیح قوائم عن  ذلـك مـن اعتبارً

 أي وجـود لـدى بطلـب توظیـف یتقـدم أن فـي مـنهم أي بحـق اإلجحـاف دون التـاریخ،

 نأمنهـا، و  اسـتقالوا التـي المؤسسـات أو الهیئـات أو الوطنیـة السـلطة دوائـر فـي شـاغر
 للوظیفـة المتقـدمین من بغیرهم أسوة واالختیار المسابقة لشروط توظیفهم إعادة تخضع

ـا  أو الفلسـطینیة األمـن قـوى فـي الخدمـة و قـانون المدنیـة الخدمـة ألحكـام قـانون وفقً

  .بهاالتي یعملون  الهیئات والمؤسسات في التوظیف أنظمة
 المجـالس ورؤسـاء وأعضـاء المحلیـة، الهیئـات مجـالس وأعضـاء لرؤسـاء یجـوز ال. 3

 مـن اسـتقالوا إذا إال أنفسـهم ترشـیح األخـرى والهیئـات المؤسسـات فـي المنتخبـین

 الفترة انتهاء بعد انتخابه أعید إذا إال منصبه العودة إلى منهم ألي یجوز وال مناصبهم،

ـا خاللهـا، اسـتقال قد كان التي  أو المجـالس بتلـك الخـاص قـانون االنتخـاب ألحكـام وفقً

  .الهیئات
  

 لعضویة برلمان شباب فلسطین الترشیح

 )12( مادة

 الترشیح أهلیة

 :اآلتیة الشروط توفر لعضویة البرلمان المرشح في یشترط

ا یكون أن .1  .فلسطینیً

ـا عشـر الثامنـة أتـم قـد یكـون أن .2  جـراءإل المحـدد الیـوم فـي أكثـر أو العمـر مـن عامً

 .هذا الغرض كسور السنة سنةلحتسب عام وتٌ  33ال یزید عن أو  االقتراع

 .النهائي الناخبین جدول في مدرًجا اسمه یكون أن .3

ا یكون أن .4  .الفلسطینیة األراضي في دائمة إقامة مقیمً

 )13( مادة

 الترشیح طلب

 :الدوائر انتخابات في الترشیح حالة في. 1
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 اسـمه شـخص أي مـن االنتخابیـة الـدائرة مكتـب إلـى الترشـیح طلـب المرشـح یقـدم .أ 

 (12) المـادة فـي المبینـة الشـروط فیـه وتتـوفر النهـائي النـاخبین فـي جـدول مـدرج

 .أعاله

 حـق لهـم شـاب ممـن ثالثمائـة  وتواقیـع أسـماء یضـم بكشـف الترشـیح طلـب یرفـق .ب 

 سـبقت التـي الفتـرة فـي فـي البرلمـان عضـوا كـان مـن ذلـك مـن االنتخـاب ویسـتثنى

 .اباتاالنتخ

 :)القوائم(انتخابات  في الترشیح حالة في .2

ا الطلـب یكـون أن علـى اللجنـة إلـى الترشـیح طلب القائمة تقدم .أ  بقائمـة  مصـحوبً
 .ترشیحهم بقبول منهم بإقرارات مرفقة المرشحین أسماء مغلقة تتضمن

 حـق لهـم ممـن نوتواقیـع ألفـا بأسـماء كشـفا الترشـیح بطلـب قائمـة كـل ترفـق .ب 

 .االنتخاب 

 المخصصـة المقاعـد عـدد عـن االنتخابیـة القائمـة مرشـحي عدد یزید الأ یجب .ج 

 .مرشحین سبعة عن یقل وأال النسبي، النتخابات التمثیل

 عـدد عن الدوائر من أي في االنتخابیة القائمة مرشحي عدد یزید أن یجوز ال .د 

 .الدائرة لتلك المقاعد المخصص

حیـث  المسـتقلین، المرشـحین معاملـة الـدوائر انتخابـات فـي االنتخابیـة القـوائم عامـلت. 3
 مـن انتخابـه یریـد الـذي االسـم یختـار أن وللناخـب للقـوائم، ولـیس لألفـراد التصـویت یـتم

  .المستقلین المرشحین أو من مختلفة قوائم
 الثالث الباب

 علیها واإلشراف االنتخابات إدارة

 األول الفصل

 االنتخابیة اللجان

 األول الفرع

  اللجنة الوطنیة
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 )14( مادة

 اللجنة الوطنیة تشكیل

 إدارة وتتـولى االنتخابـات، جـراءإلـى إ الـدعوة مـع یعلـن بقـرار وزاري اللجنـة تشـكل .1
 واتخـاذ وتنظیمهـا لهـا التحضـیر عـن مسـئولة وتكـون علیهـا، واإلشـراف االنتخابات

 .وحریتها نزاهتها لضمان الالزمة اإلجراءات جمیع

 والمهـام الصـالحیات تنفیـذ مـن نهـالتمكی الـالزم اإلداري الجهـاز اللجنـة تعـین .2

 :من الجهاز هذا ویتألف النظام، هذا بها بموجب المنوطة

 .المركزي االنتخابات مكتب .أ

  .االنتخابیة الدوائر مكاتب .ب
 )15( مادة

  لبرلمان شباب فلسطین لجنة
وتكـون  علیهـا واإلشـراف االنتخابـات إدارة تتـولى التـي العلیـا الهیئـة اللجنـة تعتبـر. 1

نزاهتهـا  لضـمان الالزمـة اإلجـراءات جمیـع واتخـاذ وتنظیمهـا لهـا التحضـیر عـن ئولةمس
  .وحریتها

 ،القـانونین فـي الـوزارات بـین مـن اختیـارهم یـتم أعضـاء، تسـعة مـن اللجنـة تتـألف. 2
 والیة وتكون ،وكبار موظفي الوزارة ذوى الخبرة والكفاءة والمحامین وكبار األكادیمیین

 .تاریخ تشكیلها منعامین  اللجنة أعضاء

 .بقرار وزاري اللجنة أعضاء تعیین یتم. 3

وفـي ذات  قبـل مـن التسـعة األعضـاء بـین مـن اللجنـة عـام وأمـین رئـیس تعیـین یـتم. 4
  .القرار

 )16( مادة

 اللجنة الوطنیة وأعضاء رئیس في توافرها الواجب الشروط

ا أو رئیًسا یختار فیمن یشترط   :اللجنة الوطنیة في عضوً
ا یكون أن. أ   .فلسطینیً
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ا وثالثین خمسة (35) عن عمره یقل أال .ب  .عامً

 .یعادلها ما أو األولى الجامعیة الشهادة على حاصال یكون أن. ج

  .والخبرة الكفاءة ذوي من یكون أن. د
  السمعة وحسن والسلوك الخلق مستقیم یكون أن. ه
 فـي أو خابـاتاالنت جـرائم إحـدى فـي بـات قضـائي حكـم ضـده صـدر قـد یكـون أال .و

  .األمانة أو بالشرف مخلة جنحة أو جنایة
ا یكون ال أن. ز ا أو موظفً   .أهلیة هیئة أو خیریة جمعیة أي إدارة في عضوً
  اللجنة عضویته في مدة للمرشحین االنتخابیة الدعایة في یشترك أال .ح
  .االنتخابیة بالعملیة تتعلق أسرار أو معلومات أي یفشي أال .ط

 )17( مادة

 فیها العضویة أو اللجنة رئیس منصب رشغو 

 أي أو اللجنـة رئـیس مركـز شـغر إذا (19) المـادة مـن (3)  الفقـرة أحكـام مراعـاة مـع

 یعـین آخـر سـبب ألي أو المـرض أو الوفـاة أو االسـتقالة بسـبب مـن أعضـائها عضـو
  .المنصب شغور تاریخ من أسبوعان أقصاها مدة عنه خالل بدالً  اً عضو  الوزیر

 )18( مادة

 اللجنة الوطنیة استقاللیة

إداریـًا مسـاعدًا للــوزارة، و تتمتـع باســتقالل ذاتـي فــي  جهـاًزا بصـفتها اللجنــة تتبـع .1
 .   إطار الوزارة و تمارس عملها باستقاللیة تامة وحیادیة مطلقة ونزاهة وشفافیة

 .ضمن موازنة الوزارة ترد موازنة لجنةل تخصص .2

داري مـالي تقریـر شـربن اللجنـة تقـوم االنتخابـات انتهـاء بعـد .3 وذلـك  نشـاطاتها عـن وإ
 منـه نسـخة وتقـدم لالنتخابـات، النهائیـة النتـائج إعـالن مـن أشـهر ثالثـة مـدة خـالل

  .ولهیئات الرقابة العامة للوزیر ولبرلمان شباب فلسطین
 )19( مادة

  اللجنة الوطنیة وصالحیات مهام
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 :یلي فیما اللجنة وصالحیات مهام تتمثل

 یحقـق بمـا بموجبـه الصـادرة والتعلیمـات النظـام هـذا أحكـام قتطبیـ علـى العمـل. 1

 .منه المقصودة الغایات

ا األنظمة و التعلیمات  إعداد مشاریع. 2  .إلصدارها تمهیًدا النظام هذا ألحكام وفقً

 واألصـول المسـلكیة المبـادئ تحـدد والـوكالء بـالمراقبین خاصـة شـرف وثیقـة وضـع. 3

  .االقتراع ومراكز اللجان في تواجدهم تباعها لدىا الواجب
 .لعملها المنظمة الداخلیة اللوائح وضع .4

 ومكاتبها المركزي مكتبها في العاملین فرز المتطوعین و الموظفین و المستشارین. 5

  .االنتخابیة مختلف الدوائر في
 ووسـائل إجـراءات وتنظـیم لالنتخابـات للتحضـیر الالزمـة اإلجـراءات جمیـع اتخـاذ .6

  .اعلیه اإلشراف
 المركـزي االنتخابـات ومكتـب االنتخابیـة الـدوائر مكاتـب وعمـل إدارة علـى اإلشراف. 7

  .النظام هذا تنفیذها ألحكام ومراقبة
  .االقتراع ومراكز التسجیل، مراكز أعضاء تعیین. 8
 الـدوائر مكاتـب مـن بتوصـیة االقتـراع ومراكـز التسـجیل مراكـز مواقـع علـى الموافقـة .9

  .االنتخابیة
 الدالـة الرمـوز واعتمـاد منهـا، كـل علـى الدالـة والرمـوز االنتخابیـة القـوائم یلتسـج .10

  .القائمة االنتخابیة على
عـداد لعضـویة البرلمـان الترشـیح طلبـات على الموافقة .11 النهائیـة  قـوائم المرشـحین وإ

  المحلیة الیومیة الصحف في ونشرها
عالمي مدني تثقیف حمالت تنظیم .12   .للناخبین وإ
 والقـوائم والمرشـحین النـاخبین تسـجیل عملیـة عـن الناشـئة االعتراضـات فـي لبـتا .13

  .االنتخابیة
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 كافـة فـي معهـم والتعـاون والـدولیین المحلیـین للمـراقبین اعتمـاد بطاقـات إصـدار .14

  .الناخبین تسجیل في ذلك بما العملیة مراحل
 .وائرالد ومرشحي االنتخابیة القوائم وكالء اعتماد على الموافقة .15

 مـن مخالفـات وقـوع ثبـت إذا االقتـراع مراكـز مـن مركـز أي فـي االنتخـاب إعـادة .16

  .انتخابیة دائرة أي في االنتخاب تؤثر في نتیجة أن شأنها
  .النهائیة االنتخابات نتائج إعالن .17
  .النظام هذا أحكام بموجب بها أنیطت أخرى صالحیة أي ممارسة .18

 )20( مادة

  للجنة الوطنیةا قرارات في الطعن
 خـالل الطعـون االنتخابیـة مجلـس تحقیـقأمـام  للطعـن ةقابلـ كـونتقـرارات اللجنـة . 1

 :بشأن اللجنة تصدره قرار كل تبلیغه تاریخ من یومین

  .لعضویة برلمان شباب فلسطین الترشیح طلبات رفض أو قبول. أ
 .االقتراع مراكز من مركز أي في االنتخاب إعادة عدم أو إعادة .ب

  انتخابیة قائمة أي من المقدمة التسجیل طلبات رفض أو قبول .ج
  .االنتخابیة القائمة على الدال الرمز اعتماد .د
بوســاطة الكتبــة  أو مجلــس تحقیــق طعــون انتخابــات البرلمــانإلــى  الطعــن یقــدم. 2

 فـي أن یفصـل مجلـس تحقیـق الطعـون وعلـى انتخابیـة دائـرة كل الفرعیین للمجلس في

 .تقدیمه تاریخ من أیام خمسة خالل الطعن

 )21( مادة

 المركزي االنتخابات مكتب

شرافها إدارتها تحت ویعمل للجنة التنفیذیة األداة المركزي االنتخابات مكتب یعتبر   .وإ
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 الثاني الفرع

 االنتخابیة الدوائر مكاتب

 )22( مادة

  االنتخابیة الدوائر مكاتب تشكیل
 دائـرة كـل فـي االنتخابیـة الـدوائر مكاتـب للجنـةا تشـكل أعضـائها عـدد ثلثـي بأغلبیة. 1

  .النظام هذا أحكام بمقتضى الدوائر المقررة من
  .أعضاء خمسة من مكتب كل یتألف. 2
ا یختـار فـیمن یشـترط .3  رئـیس فـي توافرهـا الواجـب الشـروط الـدائرة مكتـب فـي عضـوً

  .من هذا النظام) 16(وفق ما جاء في المادة  االنتخابات لجنة وأعضاء
ـا رئیًسـا أعـاله (1) الفقـرة فـي إلیـه المشـار قرارهـا فـي اللجنـة تعـین. 4 ـا وأمینً  لكـل عامً

  .دائرة مكتب
 المشار الكیفیة بنفس الشاغر شغل یتم الدائرة مكتب في العضویة موقع شغور عند. 5

 .أعاله الفقرات السابقة في إلیها

 )32( مادة

 االنتخابیة الدوائر مكاتب وصالحیات مهام

 فـي االنتخـاب عملیـات ومراقبـة وتنظـیم إدارة مسـؤولیة االنتخابیـة الـدوائر مكاتب تتولى

 :صالحیاتها ضمن ویدخل لها، االنتخابیة التابعة الدوائر

 إلـى ورفعهـا ،والنهـائي االبتـدائي النـاخبین الشـباب  جـداول إعـداد علـى اإلشـراف . 1

عالنها للمصادقة اللجنة   .علیها وإ
 الوثـائق جمیـع مـع اللجنـة إلـى ورفعهـا لعضـویة البرلمـان الترشـیح طلبـات تلقـي. 2

 .تقدیمها یوم في نفس بها، المرفقة
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 مـن والتأكـد االقتـراع مراكـز لجـان عـن الصـادرة االنتخابیة النتائج محاضر مراجعة. 3

  .اللجنة الوطنیة إلى ورفعها النظام هذا وموافقتها ألحكام دقتها
  

 الثالث الفرع

 االقتراع مراكز لجان

 )24( ادةم

 االقتراع مركز لجنة أعضاء تعیین

 مكتـب مـن بتنسـیب اللجنـة مـن بقـرار واالقتـراع التسـجیل مركـز لجنـة أعضاء یعین. 1

 .الدائرة االنتخابیة

 .االنتخابیة اإلدارة في األساسیة الوحدة واالقتراع التسجیل مراكز لجان تعتبر. 2

 .واالقتراع التسجیل مراكز نلجا صالحیات اللجنة تصدرها التي اللوائح تحدد. 3

 كـل یكـون أن واالقتـراع التسـجیل مراكـز لجـان وأعضـاء رؤسـاء تعیـین فـي یشـترط. 4

 خمسـة عـن عمـره یقـل وأال األقـل، علـى العامـة الثانویـة علـى شـهادة حاصـالً  مـنهم

ا وعشرین   .عامً
 الثاني الفصل

 مجلس تحقیق قضایا انتخابات برلمان الشباب

 )25( مادة

 لسالمج تشكیل

ـا  ألحكــام هـذا النظــام یشـكل مجلــس إداري للنظـر فــي الطعـون االنتخابیــة لبرلمــان وفقً
عنهـا  ویعلـن أعضـاء مـن المـوظفین العمـومیین القـانونین، وثمـان رئـیس مـن الشـباب

  .بقرار وزاري
 )62( مادة

 مجلس تحقیق قضایا االنتخابات انعقاد
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 الهامـة القضـایا فـي وتنعقـد األقـل، من األعضاء على واثنین رئیس المجلس من ینعقد

  .ذلك رئیسها حسبما یقرر هیئتها بكامل
  
  

 )72( مادة

 مجلس تحقیق قضایا االنتخابات انعقاد مقر

للجنـة طعـون انتخابـات برلمـان  الـدائم المقـر هـي فلسـطین دولـة عاصـمة القـدس .1
  .وغزة اهللا رام مدینتي لها في مقرین تتخذ أن ولها الشباب

 غـزة قطـاع مـن كل في المراجعات وقبول القضایا لتسجیل ةللجن مكتبین إنشاء یتم .2

والضفة الغربیة، و لمجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات أن تنـدب لهـا كتبـة فـرعیین 
 .في الدوائر االنتخابیة كلما دعت الحاجة لذلك

مجلـس تحقیــق  عقـد یقـرر مجلــس تحقیـق قضــایا االنتخابـات أن لــرئیس یجـوز .3
 ضرورة إذا وجد أو للمتقاضین، تسهیالً  الرسمي امقره غیر قضایا االنتخابات في

 التـي الواقعـة فیـه وقعـت الـذي المكـان فـي مجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات لعقـد

  .الدعوى عنها نشأت
  

 )82( مادة

 نظر الطعون  إجراءات

 الـدفاع حـق علـى المحافظـة ضـرورة ذلـك اقتضـت إذا إال تأجیل نظـر الطعـن یجوز ال

  .ساعة 24 من ألكثر جیلیكون التأ أن یجوز وال
  

 )92( مادة

 مجلس تحقیق قضایا االنتخابات اختصاص
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 تعدیل أو إللغاء المقدمة الطعون في بالنظر مجلس تحقیق قضایا االنتخابات یختص

 أمـام فیهـا الطعـن جـواز علـى النظـام هـذا نـص التـي أو اللجنـة الصـادرة عـن القـرارات

 .مجلس تحقیق قضایا انتخابات برلمان الشباب

  
  

 )30( مادة

 فیها والفصل الطعون تقدیم مواعید

مجلـس  إلـى الطعـن یقـدم أن یجـب الطعـن، لتقـدیم آخـر موعـًدا النظـام یحـدد لـم إذا .1
 تبلیـغ لتـاریخ التـالي الیـوم مـن یـومین ال تبتـدئ خـالل تحقیـق قضـایا االنتخابـات

 قدمی طعن أي في مجلس تحقیق قضایا االنتخابات ینظر وال فیه، المطعون القرار

 .المدة بعد تلك

 مـدة خـالل لـه المقدمـة الطعـون فـي مجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات یفصـل .2

 .تقدیمها تاریخ من أیام خمسة أقصاها

 بوسـاطة أو مباشـرة مجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات إلـى الطعـون تقـدیم یجـوز .3

  .االنتخابیة مكاتب الدوائر أو المركزي االنتخابات مكتب
 

 )31( مادة

 مجلس تحقیق قضایا االنتخابات أمام التمثیل

أن تكـون  مجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات أمـام الطعـن الئحـة یشـترط لقبـول ال .1
لكـن یجـب أن یكـون مقـدم الالئحـة أو وكیلـه صـاحب مـزاول، و  محـامٍ  مـن موقعـة

  .  مصلحة في الطعن
 أحد مجلس تحقیق قضایا االنتخابات أمام مجلس تحقیق قضایا االنتخابات یمثل .2

 .تختاره اللجنة آخر مزاول محامٍ  أي أو النظامیین، ستشاریهام
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 الرابع الباب

 الناخبین تسجیل

 )32( مادة

 الناخبین جدول في التسجیل حق

 الناخـب فـي توافرهـا الواجـب الشـروط فیه تتوافر شاب فلسطیني لكل حق التسجیل .1

ا  .النظام هذا ألحكام وفقً

ً  الناخبین بتسجیل اللجنة تقوم .2  .النظام ألحكام اوفق

 جدول في اسمه تسجیل یطلب أن في الحق االنتخاب شروط فیه تتوفر شاب لكل .3

 .فیه وارًدا یكن لم إن اسمه تسجیل من التحقق االبتدائي، وله الناخبین

 االنتخابیـة للـدائرة العائـد النـاخبین جـدول غیـر فـي الناخـب اسـم یـدرج أن یجـوز ال .4

 .جنة الوطنیةالل بقرار من إال فیها یقیم التي

 الواجب الشروط فیه توفرت إذا إال الناخبین جدول في شخص أي تسجیل یجوز ال .5

ا التسـجیل ویـتم الناخـب، فـي توفرهـا  وكالـة بموجـب وكیـل بوسـاطة أو شخصـیً

 .األولى الدرجة من قریب أو معتمدة

 فـي اسـمه یـرد ولـم الفلسـطینیة، األراضـي فـي أقـل على سنة أمضى فلسطیني لكل .6

ـا االبتـدائي نـاخبینال جـدول  یطلـب أنمـن هـذا النظـام  (9 ) المـادة ألحكـام وفقً

  .الجدول في اسمه إضافة
 

 )33( مادة
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 الناخبین جدول تنظیم

 بتـدقیق انتخابیـة عملیـة كـل قبـل االبتـدائي النـاخبین جـدول تحـدیث اللجنـة علـى .1

عـالن الجـدد للنـاخبین بـاب التسـجیل وفـتح الجـدول  علیـه لالعتـراض الجـدول وإ

 .النظام أحكام بحس

 تـدقیق فـي غیرهـا أو اإلحصـاء جهـاز أو المدنیـة األحـوال بـدائرة االسـتعانة للجنـة .2

ا االبتدائي جدول الناخبین  اآلتیة البیانات یتضمن أن على للقانون و النظام ، وفقً

  :ناخب لكل
 .الكامل الرباعي االسم )أ 

 .الجنس )ب 

 .الوالدة ومكان تاریخ )ج 

 .الدائم اإلقامة مكان )د 

 .السفر جواز أو الشخصیة اقةالبط رقم )ه 

 یـتمكن بحیـث علنیـة بصـورة االبتـدائي النـاخبین جـدول تنظـیم عملیـات تجـرى. 3

  .علیها طالعواال مراقبتها من واإلعالم الصحافة ورجال والدولیون المحلیون المراقبون
 

 )34( مادة

  االبتدائي الناخبین جدول على االعتراض
 فـي خطـأ حصـل مـن ولكـل االبتـدائي، ینالنـاخب جـدول فـي اسـمه یـرد لـم مـن لكـل .1

 إلدراج واالقتراع التسجیل مركز لجنة إلى اعتراًضا أن یقدم بقیده الخاصة البیانات

 أن  -أیًضـا– شـخص  ولكـل فـي الجـدول، بـه الخاصـة البیانـات تصـحیح أو اسمه

 لـه مـن كـل إغفـال قیـد على أو االنتخاب حق له لیس ممن غیره قید على یعترض

 .االنتخاب حق

ـا كتابـة االعتـراض یقـدم .2  نشـر تـاریخ مـن أیـام خمسـة خـالل اإلثبـات بوثـائق مرفقً

 .االبتدائي الناخبین جدول
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 فـال النـاخبین جـدول فـي قیـده عـدم أو آخـر شـخص بقیـد یتعلق االعتراض كان إذا .3

 لیـتمكن بـذلك یوكلـه مـن أو اآلخـر الشـخص إبالغ قبل االعتراض في البت یجوز

 .بشأنه دفاعه إبداء من

 أیـام ثالثـة خـالل االعتـراض فـي تبـت أن واالقتـراع التسـجیل مركـز لجنـة كـل على .4

 .االنتخابیة الدائرة مكتب أمام لالعتراض قابالً  قرارها تقدیمه، ویكون تاریخ من

 .اللجنة الوطنیة أمام لالعتراض الً قاب االنتخابیة الدائرة مكتب قرار یكون .5

 االنتخابیـة الـدائرة مكتـب یقـرره مـا ءضـو  في االبتدائي الناخبین جدول تصحیح یتم .6

 الـدائرة مكتـب قـرار علـى االعتـراض حالـة وفـي إلیهـا، االعتراضـات المقدمـة بشأن

  .تقرره اللجنة الوطنیة ما وفق التصحیح یتم االنتخابیة
 

 )35( مادة

 المقیدین غیر الناخبین تسجیل

 االبتدائي الناخبین بجدول

 یتقـدم أن االبتـدائي النـاخبین جـدول فـي سـمها یـرد ولـم االنتخـاب حـق لـه مـن لكـل. 1

 بطلـب لهـا التـابع واالقتـراع التسـجیل مركـز لجنـة إلـى االعتـراض النظامیـة فتـرة خـالل

 مـن (2) الفقـرة في الواردة البیانات إلى طلبه باإلضافة یتضمن أن على اسمه لتسجیل

  :یلي ما أعاله، (34) المادة
ا. أ   .وصحیحة قیةحقی المقدمة المعلومات بأن إقرارً

  .الطلب تقدیم تاریخ.ب
 .الطلب مقدم توقیع .ج

ـا المسـتعملة الرسـمیة الوثـائق مـن أي اعتمـاد یجـوز. 2  الفلسـطینیة األراضـي فـي حالیً

 .مكان اإلقامة إثبات لغرض
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 یتضـمنها التي البیانات صحة من تحققها بعد واالقتراع، التسجیل مركز لجنة على. 3

 جـدول فـي الطلـب صـاحب اسـم إدراج أعـاله) 1( فقـرةال فـي إلیهـا والمشـار الطلـب

  .االبتدائي الناخبین
 

 )36( مادة

 االنتخابیة الدائرة مكتب قرارات على االعتراض

 االنتخابیـة الـدائرة مكتـب عـن صـادر قـرار أي علـى یعتـرض أن مصـلحة ذي لكـل .1

 .بالقرار تبلیغه تاریخ من أیام ثالثة اللجنة الوطنیة، خالل أمام

 تقدیمـه، تـاریخ مـن أیـام ثالثـة خـالل لهـا المقـدم االعتـراض فـي تبـت أن اللجنة على.2

  .مجلس تحقیق قضایا االنتخابات أمام للطعن قابال ویكون قرارها
 

 )37( مادة

 النهائي الناخبین جدول

 جمیـع فـي النهـائي والفصـل الطعـن، أو لالعتـراض المحـددة المـدة انقضـاء بعـد.1

 ویتم نهائیة الجداول هذه تصبح االبتدائیة، الناخبین اولعلى جد المقدمة االعتراضات

 .بمقتضاها االقتراع

 مقـره فـي بـه الخـاص النهـائي النـاخبین جـدول بنشـر انتخابیـة دائـرة كـل مكتـب یقـوم.2

  .اللجنة الوطنیة إلى عنه نسخة بإرسال كما تقوم العموم، إلطالع
 

 )38( مادة

  للناخبین العام السجل
 النهائیـة النـاخبین جـداول إلـى اسـتناًدا للنـاخبین العـام السـجل عـدادإ اللجنـة تتـولى. 1

 .االنتخابیة الدوائر مكاتب إلیها من المسلمة

 ذلك تیسر أن اللجنة وعلى للناخبین، العام السجل على االطالع مواطن لكل یحق. 2

  .للمواطنین
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 الخامس الباب

 لعضویة برلمان شباب فلسطین الترشیح

 األول الفصل

 الدوائر انتخابات لنظام وفقا ترشیحال

 )39( مادة

 المرشحین تسجیل إجراءات

 .االنتخابیة الدائرة مكتب لدى لعضویة البرلمان المرشحین تسجیل یجب. 1

فـي القـرار  لـذلك المحـدد الموعـد فـي لعضـویة البرلمـان المرشـحین تسـجیل یبـدأ. 2
ـای عشـر اثنـي مـدى علـى ویسـتمر الـداعي لالنتخابـات الـوزاري  طلبـات تقبـل وال ومً

 .المدة المذكورة مضي بعد المقدمة الترشیح

 الخاصـة الرسـمیة النمـاذج على االنتخابیة الدوائر مكاتب إلى الترشیح طلبات تقدم. 3

 :الترشیح في طلب و یشترط بذلك

 .وجد إن شهرته واسم وعمره الرباعي المرشح اسم یتضمن أن  .أ

 .عنها للترشیح یؤهله الذي االنتخابیة الدائرة في عنوانه .ب

 .الناخبین جدول في اسمه تسجیل رقم .ج

 .عنها سیرشح التي االنتخابیة الدائرة اسم .د

 .المعتمد ممثله وعنوان باسم یرفقه وأن بتوقیعه، مذیال الطلب یكون أن .ه

 شـهادة ویصـدر لـه المقدمـة الترشـیح طلبـات بتسـجیل االنتخابیـة الـدائرة مكتـب یقـوم. 4

 .لدیه تسجیله ورقم الطلب تقدیم وتاریخ تتضمن ساعة طلب لكل

  .اللجنة الوطنیة إلى إلیه المقدمة الترشیح طلبات االنتخابیة الدائرة مكتب یرفع. 5
 )40( مادة
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 :مرشًحا الشخص یكون أن یجوز ال

 .واحدة انتخابیة دائرة من أكثر في. 1

 .واحد آن في والقوائم الدوائر انتخابات في. 2

 )41( مادة

 لعضویة برلمان شباب فلسطین المرشحین قوائم في الطعن

 ،أو رفضـه  طلبه قبول وللجنة لعضویة البرلمان للترشیح بطلب تقدم شخص لكل. 1
 أن اعتراضه، رفض اللجنة وقررت آخر شخص ترشیح على اعترض لكل من وكذلك

 تـاریخ مـن أیـام ثالثـة خـالل إلـى مجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات قرارهـا فـي یطعـن

 خـالل الطعـن فـي یفصـل أن مجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات وعلـى القـرار، تبلیغـه

 .تقدیمه تاریخ من خمسة أیام

لـغ.ُ 2  للعمـل اللجنـة إلـى مجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات عـن الصـادرة القـرارات تبّ

  .بمقتضاها
 )42( مادة

 المرشحین قوائم نشر

 عـن لعضـویة البرلمـان النهائیة المرشحین ائمقو  بنشر االنتخابیة الدائرة مكتب یقوم. 1

ا وعشرون اثنان موعد أقصاه في دائرته  هـذه وتتضـمن لالقتراع، المحدد الیوم قبل یومً

 مستقل عبارة أو إلیها ینتمون التي االنتخابیة الرباعیة والقوائم المرشحین أسماء القائمة

 .القائمة رأس في الدائرة االنتخابیة اسم ویذكر ،مستقالً  المرشح كان إذا

 .اللجنة الوطنیة إلى النهائیة القائمة هذه عن نسخة ترسل. 2

  .المحلیة الیومیة الصحف في النهائیة المرشحین قوائم بنشر اللجنة تقوم. 3
 )43( مادة

 المرشحین ممثلو

 لتلـك تقـدم أن اللجنـة لـدى مسـجلة انتخابیـة قائمـة لكـل أو مسـتقل مرشـح لكـل یحـق. 1

 اللجنـة الوطنیـة، لـدى أو المختلفـة االنتخابیـة الـدوائر فـي ممثلیهـا بأسـماءقائمـة  اللجنة
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 ذلـك یشـمل أن علـى المـذكورین، مـن ممثـل كـل باسـم شـهادة أن تصـدر اللجنـة وعلـى

 .المرشحین المستقلین ممثلي بأسماء قوائم

 ةاللجنـ أمـام یمثلهم الذین المرشحین بتمثیل القیام المذكورین الممثلین من ألي یحق. 2
 .باالنتخابات یتعلق أمر أي في االقتراع مراكز ولجان االنتخابیة ومكاتب الدوائر

هـؤالء  بأسماء االقتراع مراكز ولجان االنتخابیة الدوائر مكاتب تزود أن اللجنة على. 3
  .الممثلین

 )44( مادة

 المرشحین وكالء

 فـي كمـراقبین هعنـ وكـالء وكـیًال أو یعـین أن مرشـح ولكـل انتخابیة قائمة لكل یحق. 1

 أن علـى األصـوات، وفـرز االقتـراع أثنـاء خاصـة وبصـورة عملیـات االنتخـاب، مختلف

ا اعتمادهم یتم  .االقتراع موعد من األقل على أیام سبعة قبل اللجنة من رسمیً

 وتصـدر االنتخابیـة الـدوائر مكاتـب لـدى المـذكورین الـوكالء أسـماء تسـجیل یجـب. 2

  .العتماده وكیل كل شهادة باسم المذكورة اللجان
 الثاني صل الف

 القوائم انتخابات لنظام وفقا الترشیح

 )45( مادة

 القوائم تسجیل

اللجنـة  لـدى االنتخابـات، فـي االشتراك في ترغب التي االنتخابیة القوائم تسجیل یتم .1
 .الوطنیة

 المسـتوفیة للشـروط االنتخابیـة القـوائم كافـة فیه تسجل خاص بسجل اللجنة تحتفظ .2

  .النظام في ص علیهاالمنصو 
 تسـمي أن أعـاله) 2 ،1( الفقـرتین وفـق سـجلت التـي االنتخابیـة للقـوائم یحـق .3

 الـذي الشـعار أو والرمـز االسـم تحـت القـوائم انتخابـات فـي واالشـتراك مرشـحیها

 .لنفسها تختاره
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  .مرشحیها قوائم تسجل أن لها یحق االنتخابیة القائمة تسجیل بعد .4
 )46( مادة

 ائمالقو  ترشیح شروط

 خطـي طلب تقدیم االنتخابات في للترشیح نفسها تسجیل لدى انتخابیة قائمة كل على. 1

 :یلي ما یتضمن

قـرارات علیهـا، الـدال الشـعار أو والرمـز االنتخابیـة القائمـة اسـم .أ  مرشـحیها مـن كـل مـن وإ

 .ترشیحهم بقبول

 .نتخابیةاال القائمة مفوضي من أربعة وأسماء االنتخابیة القائمة منسق اسم .ب

  .االنتخابیة للقائمة المقر عنوان .ج
 :اآلتیة بالوثائق الترشیح طلب أن یرفق یجب. 2

 .القائمة هذه ترشیح یؤیدون االنتخاب حق لهم ممن ألفین بتوقیعات كشف .أ

 .االنتخابیة للقائمة االنتخابي البرنامج عن نسخة .ب

 الـداعي القـرار الـوزاري دهایحـد كمـا للترشـیح المحـددة المـدة خـالل الطلبـات تقـدم. 3

  .حددة حسب األصولالم المدة مضي بعد تقدم التي الطلبات تقبل وال ، لالنتخابات
 )47( مادة

 القوائم ترشیح رفض

 :إذا انتخابیة قائمة أي ترشیح طلب تسجیل یجوز ال

ا الطلب یكن لم .1  .النظام هذا في علیها المنصوص للشروط مستوفیً

 المرفقـة الوثـائق صـحة عـدم أو الطلـب تضمنها التي اناتالبی صحة عدم للجنة تبین .2

 .به

 .للترشیح المحددة المدة انقضاء بعد الطلب ُ◌قدم .3

 أخـرى انتخابیة بقائمة خاص رمز أو شعار أو اسم استخدام االنتخابیة القائمة طلبت .4

 .الفلسطینیة األراضي في معروفة ولكنها مسجلة غیر انتخابیة بقائمة أو مسجلة،

 الوطنیـة، للسـلطة بأنهـا یـوحي شـعار أو اسـم تحت التسجیل االنتخابیة ائمةالق طلبت .5

  .إلیها تنتمي أنها أو
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 )48( مادة

 الترشیح طلب قبول أو برفض القرار إصدار

 أیام عشرة خالل الترشیح طلب قبول أو برفض قرارها تصدر أن اللجنة على یجب. 1

 .تقدیمه من تاریخ

ا الطلب یعتبر. 2 اح علیه موافقً ـا عشـر خمسـة خـالل اللجنـة ترفضه لم إذا كمً  مـن یومً

  .تاریخ تقدیمه
 )49( مادة

 الترشیح أو التسجیل رفض قرار في الطعن

 فـي تطعـن أن ترشـیحها طلب أو تسجیلها طلب رفض التي االنتخابیة للقائمة یحق. 1

 تبلیـغ تـاریخ مـن أیـام ثالثـة خـالل لـدى مجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات الرفض قرار

 .األصول حسب عنوانها أو القائمة لممثل القرار

 مـن أیـام سـبعة خـالل الطعـن فـي الفصـل مجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات علـى. 2

 .تقدیمه تاریخ

 قرارهـا عـن نسـخة ترسـل الطعـن، قبـول مجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات قـرر إذا. 3

 .اللجنة الوطنیة إلى

  .رسوم أي من ةالماد هذه بموجب یقدم الذي الطعن یعفى. 4
 السادس الباب

 االنتخابیة الحملة تنظیم

 )50( مادة

 للمرشحین االنتخابیة للبرامج الترویج

مسـتقال  مرشـحا أو انتخابیـة قائمـة فـي كـان سـواء لعضـویة البرلمـان مرشـح لكـل. 1
 لجمهـور االنتخابیـة برامجـه لشـرح المشـروعة المختلفـة النشـاطات مـن یـراه مـا تنظـیم
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 القـوانین مـع یتعـارض ال بمـا مناسـبة، یراهـا التـي والطریقـة سـلوبالنـاخبین، وباأل

 .الساریة واألنظمة

 یجـوز وال االنتخابیة، العملیة مراحل جمیع في الحیاد موقف الرسمي اإلعالم یلتزم. 2

 یـدعم بأنـه یفسـر أن یمكـن دعائي، أو انتخابي نشاط بأي القیام من أجهزته ألي أو له

 .آخر مرشح حساب على لعضویة البرلمان مرشحا

 العملیـة مراحـل جمیـع فـي الحیـاد موقـف المختلفـة وأجهزتهـا التنفیذیـة السـلطة تلتـزم. 3

 یـدعم بأنـه یفسـر ممـا دعـائي، أو انتخـابي نشـاط بـأي القیـام لهـا یجـوز وال االنتخابیـة،

 .أخرى انتخابیة قائمة حساب على انتخابیة قائمة آخر، أو مرشح حساب على مرشحا

 )51( مادة

 االنتخابیة للدعایة المحددة الزمنیة الفترة

ـا وعشـرین اثنـین قبـل االنتخابیـة الدعایـة تبـدأ  وتنتهـي لالقتـراع، المحـدد الیـوم مـن یومً

 الیـوم فـي دعائیـة فعالیـة أو نشـاط أي ویحظـر الموعـد، ذلـك قبـل سـاعة وعشرین بأربع

  .یوم االقتراع في أو االقتراع لیوم السابق
 

 )52( مادة

 االنتخابیة الدعایة فعالیات تنسیق

 واألمـاكن بـالمواقع قائمـة یعـد أن االنتخابیـة الـدوائر مكاتـب مـن مكتـب كـل علـى. 1

 والمســیرات واالجتماعــات المهرجانــات إلقامــة والمخصصــة دائرتــه فــي العامــة

 یجـوز التـي العامـة والمواقـع األمـاكن القائمـة تلـك فـي تحـدد أن یتوجب كما االنتخابیة،

 .علیها االنتخابیة والیافطات اتالملصق وضع

 علیهـا للمصـادقة اللجنـة إلـى أعـدتها التـي القـوائم االنتخابیـة الـدوائر مكاتـب ترفـع. 2

قرارهـا،  مكاتـب مختلـف علـى المركـزي االنتخابـات مكتـب بوسـاطة تـوزع ومـن ثـم وإ

  .االنتخابیة الدوائر
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 )53( مادة

 االنتخابیة اإلعالمیة النشرات

 المشاركة تشجع الشباب على التي واإلعالنات التعریفیة النشرات اربإصد اللجنة تقوم

 :اآلتیة النشرات بإصدار تقوم الخصوص وجه وعلى في االنتخابات،

 موجهـة واالعتـراض واالقتـراع التسـجیل وكیفیـة االنتخابـات بنظـام تعریفیـة نشـرة. 1

 .الناخبین الشباب لجمهور

 واالقتـراع االنتخابیـة الدعایـة فتـرة فـي فالتصـر  كیفیـة حـول الشـرطة ألفـراد نشـرة. 2

 .والفرز

 حـال فـي التصـرف وكیفیـة وتوزیعهـا، وعـددها االقتـراع مراكـز حـول للمـراقبین نشـرة. 3

 .االنتخابیة العملیة خلل في أي اكتشاف

 الـدوائر فـي العامـة والمواقـع األمـاكن فیهـا تبـین لعضـویة البرلمـان للمرشـحین نشـرة. 4
  .علیها والیافطات الملصقات وضع زیجو  التي االنتخابیة

  
 )54( مادة

  اإلعالم وسائل في المرشحین برامج تنظیم
 تحدد خاًصا برنامًجا الرسمیة، الفلسطینیة اإلعالم وسائل مع باالشتراك اللجنة تعد. 1

 فـي المرشـحین لجمیـع والمجـاني الحـر لإلعـالم المخصصـة والمواعیـد فیـه األوقـات

 .االنتخابات

 متكافئـة فـرص إتاحـة ضـرورة (1) الفقـرة في إلیه المشار البرنامج وضع في یراعى. 2

 .االنتخابات في للمرشحین المشتركین ومناسبة

 فیه تبت أن علیها یتعین التي اللجنة إلى المذكور البرنامج حول اعتراض أي یقدم. 3

  .ساعة وعشرون أربع مدة أقصاها خالل
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 )55( مادة

 یةاالنتخاب الدعایة على القیود

 ومرشـحیهم لبـرامجهم الدعایـة فـي لعضـویة البرلمـان المرشـحین بحـق اإلخـالل عـدم مع
 :یلي ما االنتخابیة الدعایة في یراعى یرونه، الذي والزمان المكان وفي بالطریقة

 .اآلخرین بالمرشحین القدح أو التشهیر عدم. 1

 إلـى أو الكنـائس أو المسـاجد فـي العامـة االجتماعـات وعقـد المهرجانات إقامة عدم. 2

 المؤسسات أو الحكومیة اإلدارات تشغلها التي والمحالت األبنیة أو في المشافي جوار

  .العامة
 تلك غیر عامة مواقع أو مكان أي في االنتخابیة والیافطات الملصقات وضع عدم. 3

 .االنتخابیة اإلدارة لجان قبل لذلك من المخصصة

 أنـواع وسـائر اإلعالنـات أو النشـرات يفـ الوطنیـة السـلطة شـعار اسـتعمال عـدم. 4

 .االنتخابیة والصور والرسوم الكتابة

 طعـن أو تحـریض أي یتضـمن مـا كـل إلـى االنتخابیـة الدعایـة فـي اللجـوء عـدم. 5

 فئـات بـین الطائفیـة أو العائلیـة أو القبلیـة للنعـرات أو إثـارة اآلخـرین بالمرشـحین

  .المواطنین
مجلـس  إلـى )55(و ) 54(المـواد  بأحكـام لـهإخال یثبـت مـن كـل تحیـل أن لجنـةل. 6

  . تحقیق قضایا االنتخابات
 )56( مادة

 كـونهم عـن النظـر بغـض المرشـحین لألفـراد الـدوائر انتخابـات فـي االقتـراع یـتم. 1

 المرشـحین مـن عـدًدا یختـار أن وللناخـب انتخابیـة، قـوائم قبل مرشحین من أم مستقلین

 .الدائرة لتلك المخصصة المقاعد عدد یختاره عن الذي العدد یزید ال بحیث

 فقـط واحـدة لقائمـة التصـویت یـتم حیـث للقـوائم النسـبیة االنتخابـات فـي االقتـراع یـتم. 2

  .لالنتخابات المرشحة القوائم أسماء بین من
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 السابع الباب

 االقتراع

 األول الفصل

 االقتراع لعملیة التجهیز

 )57( مادة

  االقتراع أوراق
 وسـهلة واضـحة وتكـون تقلیـدها، یصـعب وممیـزة خاصـة تـراعاق أوراق اللجنـة تعـد .1

 .الناخب لدى خلط أو لبس أي حصول الفهم  تمنع

 جمیـع فـي واللـون والحجـم الشـكل موحـدة بانتخـاب الخاصـة االقتـراع أوراق تكـون .2

 اللـون موحـدة القـوائم بانتخـاب الخاصـة االقتـراع أوراق وتكـون الـدوائر االنتخابیـة،

 بانتخـاب الخاصـة االقتـراع أوراق وتكـون االنتخابیـة، ائرالـدو  جمیـع فـي والحجـم

ا أعضاء برلمان الشباب  .الواحدة االنتخابیة الدائرة والحجم في اللون موحدة فردیً

بانتخـاب  الخاصـة االقتـراع وأوراق بانتخاب، الخاصة االقتراع أوراق من لكلّ  یكون .3
 بطریــق الشـباب أعضــاء برلمــان بانتخـاب الخاصــة االقتـراع وأوراق القـوائم،

 .خاص بها لون الفردي االنتخاب

 المرشـحین جمیـع أسـماء بانتخـاب الخاصـة االقتـراع أوراق تتضـمن أن یجـب .4

 انتخابیة قوائم قبل من للرئاسة المرشحین حال وفي وجد، إن واسم الشهرة الرباعیة

 .المرشح اسم مقابل القائمة اسم ذكر یجب

 فـي أعضـاء برلمـان الشـباب انتخـابب الخاصـة االقتـراع أوراق تتضـمن أن یجـب .5

 الـدائرة واسـم المرشـح، اختـاره الـذي والرمـز المرشـحین الرباعیـة، أسـماء الـدوائر

 .االنتخابیة

 االنتخابـات فـي القـوائم بانتخـاب الخاصـة االقتـراع أوراق تتضـمن أن یجـب .6

 .تختارها التي االنتخابیة الرموز أو/و القوائم أسماء )القوائم(النسبیة



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

 أعـاله (5 ) و (4 ) الفقـرتین فـي إلیهـا المشـار االقتـراع أوراق تضـمنت أن یجـب .7

ـا كـل اسـم بجانـب  علـى للداللـةx)   (أو) √(بعالمـة  علیـه للتأشـیر مرشـح مكانً

 .الناخب یختاره المرشح الذي

 تـاریخ حسـب االقتـراع ورقـة فـي لعضـویة البرلمـان المرشـحین أسـماء ترتیـب یكـون .8

  .الترشیح طلبات تقدیم
 

 )58( مادة

 االقتراع أوراق إیداع

 الـدائرة مكتـب یـودع سـاعة وعشـرین بـأربع االنتخابـات إلجـراء المحـدد الموعـد قبـل .1

 االقتـراع أوراق مـن عـدًدا دائرتـه فـي االقتـراع مراكـز مـن كـل مركـز فـي االنتخابیـة

 عـدد عـن% 20 بنسـبة یزیـد بانتخـاب أعضـاء برلمـان شـباب فلسـطین، الخاصـة

 .المركز ذلك في تخابلالن المسجلین الناخبین

 یتضمن رسمي محضر بموجب االقتراع مراكز لجان إلى االقتراع أوراق تسلیم یتم .2

 مركـز لجنـة أعضـاء وتوقیـع تسـلیمها، تـم التـي االقتـراع أوراق التسـلیم وعـدد واقعـة

  .االقتراع
 

 )59( مادة

 االقتراع صنادیق

 تطرح واحد تخاب،صندوقین لالن االقتراع مراكز من مركز كل في یتوفر أن یجب .1

 الخاصـة  للـدوائر،  أعضـاء برلمـان الشـباب بانتخـاب الخاصة أوراق االقتراع فیه

 .بالقوائم الخاصة االقتراع أوراق فیه تطرح انيوالث

 االقتـراع صـنادیق عـن بالدوائر بانتخاب الخاصة االقتراع صنادیق میزتُ  أن یجب .2

اللجنـة  تقررهـا التـي اتالمواصـف وفـق مصـنوعة الصـنادیق بـالقوائم هـذه الخاصـة
 .الوطنیة
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 )60( مادة

  االقتراع مراكز في االقتراع سریة
 بالسـتائر المعزولـة األمكنـة مـن عـدد االقتـراع مراكـز مـن مركـز كـل فـي یخصـص .1

  .تامة بسریة فیها من االقتراع ناخب كل لتمكین
 .االقتراع مراكز جمیع في موحدة تكون بحیث األمكنة هذه مواصفات اللجنة تحدد .2

 االقتـراع مراكـز مـن مركـز كـل فـي توفرهـا الواجـب األمكنـة هـذه عـدد اللجنـة تحـدد .3

  .فیه لالنتخاب المسجلین الناخبین عدد حسب نسبة
 

 )61( مادة

 الناخبین جدول

 النـاخبین جـدول مـن نسـخ أربـع االقتـراع مراكـز مـن مركـز كـل فـي تتـوفر أن یجـب .1

 .المركز ذلك في المسجلین لالنتخاب النهائي

 إلطالع االقتراع مركز في ظاهر مكان في الناخبین جدول من واحدة سخةن تعلق .2

 عملیـات إجـراء لغایـات األخـرى النسـخ وتسـتخدم والمرشـحین، النـاخبین والمـراقبین

  .االقتراع مركز لجنة قبل وتنظیمها من وتدقیقها االقتراع
 

 )62( مادة

 االنتخابیة الوقائع محاضر

 الـدوائر مكاتـب فـي توفرهـا الواجـب اضـرالمح نمـاذج مواصـفات اللجنـة عـدتُ  .1

  .االقتراع ولجان مراكز االنتخابیة
 في االنتخابیة بالعملیات المتعلقة الوقائع جمیع المحاضر هذه في تسجل أن یجب .2

 فـي كـل المختصـین المسـئولین مـن وتوقع ودقیقة مفصلة المختلفة بصورة مراحلها

  .لجنته
 )63( مادة
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 األختام

 جمیع في اللجان جمیع قبل من استعمالها الواجب األختام ونوع شكل اللجنة تحدد .1

 .العملیات االنتخابیة

 تحفـظ وأن تقلیـدها، معـه یصـعب بشـكل مصـممة المـذكورة األختـام تكون أن یجب .2

  .مناسب في مكان المعنیة اللجان لدى
  
 الثاني الفصل

 االقتراع عملیة

 )64( مادة

 االقتراع وقت

 ویقفـل لالنتخـاب، المحـدد الیـوم صـباح مـن السـابعة السـاعة تمـام فـي االقتراع یبدأ .1

 .الیوم ذلك مساء من السابعة الساعة تمام في

 مـن بقـرار االقتـراع فتـرة تمدیـد االقتـراع مركـز رئـیس طلـب بنـاًء علـى للجنـة یجـوز .2

 علـى التمدیـد یقتصـر وأن سـاعتین، التمدیـد فتـرة تتجـاوز أال علـى رئـیس اللجنـة

 الموجـودین األشـخاص وعلـى فیهـا، تمدیـده الضـرورة التي اقتضت االقتراع مراكز

  .االقتراع مركز ساحة في
 )65( مادة

 االقتراع على اإلشراف

 مـن )24( المـادة فـي علیهـا المنصـوص االقتـراع مركـز لجنة االقتراع على تشرف .1

 .النظام هذا

 مـن السادسـة السـاعة تمـام فـي االقتـراع مركـز فـي التواجـد اللجنـة أعضـاء علـى .2

 .أقصى كحد لالنتخاب، المحدد مالیو  صباح

 االنتخابیـة الـدائرة مكتـب یقـوم جمـیعهم أو اللجنـة أعضـاء أحـد أو رئـیس تغیـب إذا .3

 العضـو مـن بـدال احتیـاط كأعضـاء المعینـین مـن األعضـاء آخـر عضـو بإیفـاد
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 مـن بدیلـة لجنـة بتعیین اللجنة اللجنة تقوم أعضاء جمیع تغیب حالة وفي الغائب،

 .االحتیاط األعضاء

ا تشكیلها على یطرأ طارئ بأي االنتخابیة الدائرة مكتب إبالغ اللجنة على .4   .فورً
 

 )66( مادة

 المرشحین وكالء اعتماد

 االقتـراع، مركـز في مناسبة أماكن في التواجد المعتمدین المرشحین لوكالء یسمح .1

 مراقبة من تمكنهم وأن المحضر، في وحضورهم أسماءهم أن تدون علیها ویتوجب

 فیما منهم أي یبدیه اعتراض أي أو مالحظة المحضر أي في تسجل وأن عاالقترا

 .الشأن هذا في القرارات المناسبة تصدر وأن االقتراع بعملیات یتعلق

 وفـي مرشـح، كـل عـن واحـد وكیـل مـن أكثـر االقتراع مركز في یتواجد أن یجوز ال .2

  .قائمة كل عن واحد وكیل بحضور فیكتفى مرشحي القوائم حالة
 

 )67( مادة

 االقتراع محضر

 یتضـمن محضـر بتنظـیم االقتـراع مركـز لجنـة تقـوم االقتراع عملیات في البدء قبل .1

 المرشـحین وكـالء وأسـماء الحاضـرین، االقتـراع لجنـة مركـز أعضـاء أسـماء

  .اعتمادهم وشهادات المعتمدین
 المرشـحین وكـالء ومـن أعضـائها مـن ویوقع اللجنة بخاتم المذكور المحضر یختم .2

  .رینالحاض
  

 )68( مادة

 االقتراع صنادیق دمغ
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 صـنادیق بفـتح االقتـراع مركـز لجنـة رئـیس یقـوم االقتـراع عملیـات فـي البـدء قبـل .1

 ورقـة أي مـن خلوهـا مـن للتأكـد المرشـحین ووكـالء أعضـاء اللجنـة أمـام االقتـراع

 .اقتراع

 عند إال منها أي فتح یجوز وال االقتراع صنادیق بإقفال اللجنة رئیس یقوم ذلك بعد .2

  .األصوات بعملیات فرز البدء
 )69( مادة

 االقتراع إجراءات

 االقتـراع مركـز لجنـة أعضـاء مـن یختـاره مـن أو االقتـراع مركز لجنة رئیس یتحقق .1

 بمركز الخاص النهائي الناخبین سجل في مدرج  اسمه أن الناخب ومن هویة من

 .االقتراع

 الناخـب بتسـلیم االقتـراع زمركـ لجنـة أعضـاء مـن یختـاره مـن أو اللجنـة رئیس یقوم .2

 خاصـة ثانیـة و للـدوائر، أعضـاء برلمـان الشـباب خاصـة بانتخـاب اقتـراع ورقـة

 .االقتراع مركز بخاتم یختمها أن بعد القوائم االنتخابیة بانتخاب

 مركـز فـي لالقتـراع المخصصـة المعزولـة األمكنـة إلـى ذلـك بعـد الناخـب یتوجـه .3

 المطبـوع المربـع في االقتراع أوراق من رقةو  كل على یقوم بالتأشیر حیث االقتراع

 .المرشح اسم بجانب

 بوضـع والمـراقبین والـوكالء االقتـراع لجنـة أعضـاء مـن مـرأى وعلـى الناخـب یقـوم .4

 .بها الخاص االقتراع في صندوق االقتراع ورقة

 االقتـراع مركـز لجنـة أعضـاء مـن یختـاره مـن أو االقتـراع مركـز لجنـة رئـیس یقـوم .5

 الشخصـیة بطاقتـه لـه ویعیـد النـاخبین جـدول مـن اقتـرع الـذي الناخـب اسـم بشـطب

 قـام حاملهـا أن علـى خـاص للداللـة بخـاتم ختمهـا بعـد بموجبهـا اقتـرع التـي

 .بالتصویت

ا االقتراع مركز یغادر أن االقتراع بعد الناخب على .6  .فورً
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 یتجـاوز النـاخبین مـن عـدد االقتـراع مركـز فـي واحـد آن فـي یتواجـد أن یجـوز ال .7

 .المركز ذلك في للناخبین المعزولة المخصصة ألمكنةا ضعف

 الیـوم إلـى االقتـراع یؤجـل االقتـراع مراكـز أحـد فـي االقتراع قاهرة ألسباب تعذر إذا .8

  .من اللجنة الوطنیة بقرار التالي
 )70( مادة

 الناخبین على التعرف

 اللجنـة قبـل مـن لـه الصـادرة االنتخـاب بطاقـة مـن الناخـب هویـة مـن التحقـق یمكـن
 لجنـة بهـا وتقبـل صـورته تحمـل رسـمیة وثیقـة أي أو الشخصـیة إلـى هویتـه باإلضـافة

  .النهائي الناخبین جدول في مدرًجا اسم الناخب یكون أن بشرط االقتراع مركز
 )71( مادة

  االقتراع ورقة على التأشیر
 المعـد المربـع فـي) x(أو ) √(بعالمـة  االقتـراع ورقـة علـى التأشـیر الناخـب علـى .1

 یختارهـا التـي القائمـة جانب إلى وكذلك یختاره، الذي المرشح اسم جانب لىإ لذلك

 یتجـاوز عـدد لعضـویة البرلمـان المرشحین من عدد أسماء التأشیر على یجوز وال

 .واحدة قائمة من أكثر على وال االنتخابیة للدائرة المخصصة المقاعد

 االقتـراع، وراقأ مـن أي علـى التأشـیر أثنـاء خطـأ أي الناخـب ارتكـاب حالـة فـي .2

 وطلـب االقتـراع مركـز لجنـة رئـیس إلـى الخطـأ فیهـا وقـع الورقـة التـي تسلیم فیمكنه

 التـي الورقـة إلغـاء بعـد إال الجدیـدة تسـلیم الورقـة یجـوز وال منهـا، بـدال جدیـدة ورقـة

 .لهذا الغرض خاص مغلف في ووضعها استبدالها، الناخب طلب

 مركـز لجنـة وأعضـاء رئـیس وقعـهی الملغـاة بـاألوراق خـاص محضـر إعـداد یـتم .3

 الـدائرة مكتـب إلـى ویعـاد خـاص مغلـف فـي الملغـاة مـع األوراق ویوضـع االقتـراع

 .االنتخابیة
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ـا الناخـب كـان إذا .4 ـا أو أمیً  االقتـراع أوراق علـى التأشـیر مـن تمنعـه بصـورة معاقً

 االقتراع لجنة موافقة بعد به یثق آخر شخص بأي فیمكنه االستعانة بنفسه الثالث

  .رغبته تنفیذ من والتأكد اقتراعه االقتراع مراقبة لجنة رئیس وعلى ذلك، لىع
 )72( مادة

 االنتخابیة العملیة أمن

 داخـل والنظـام األمـن علـى المحافظـة االقتـراع مركـز لجنـة رئـیس عـاتق علـى تقـع .1

 .االقتراع مركز

 أفـراد مـن عـدد بـه المحیطـة السـاحة وفـي االقتـراع مركـز خـارج یتواجـد یجـوز أن .2

 أن یجـوز وال االقتـراع، مركـز لجنـة بطلـب مـن رئـیس الرسـمي باللبـاس الشـرطة

 الالزمـة وللمدة اللجنة بموافقة رئیس إال االقتراع داخل مركز هؤالء من أي یتواجد

 .ذلك االقتراع لجنة مركز تقرر حسبما والنظام األمن لحفظ

 دون وذلـك واطنین،المـ وأمـن االنتخابیة العملیة أمن على بالمحافظة الشرطة تقوم .3

 .الناخبین بحقوق أو االنتخابات بقانون اإلخالل أو بنزاهة االنتخابات اإلخالل

 حمـل الرسـمي الـزي یلبسـون الـذین الشـرطة أفراد غیر من شخص أي على یحظر .4

 داخـل النظـام، حملهـا علـى یعاقـب أداة أو آخـر، سـالح أو أي نـاري سـالح أي

 .مداخلها على أو االقتراع مراكز

 فـرز أثنـاء أو االقتـراع، یـوم فـي االقتـراع مراكـز دخـول الشـرطة ألفـراد یجـوز ال .5

 االقتـراع مركـز لجنـة رئـیس طلـب علـى بنـاء أو التصـویت إال بغـرض األصـوات،

 إلـى الـدخول یجـوز ال التصـویت حالـة أعـاله وفـي (2 ) الفقـرة فـي مبـین هـو كمـا

 .بالسالح االقتراع مركز

 مـع ومباشـر كامـل بتنسـیق االنتخابـات أمـن وفیربتـ المكلفـون الشـرطة أفـراد یعمـل .6

  .االقتراع مراكز ولجان االنتخابیة الدوائر ومكاتب اللجنة
 )73( مادة

 االقتراع إقفال



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

 إقفـال االقتـراع مركـز لجنـة رئـیس یقـرر االقتـراع النتهـاء المحـدد الوقـت حلول عند .1

 االقتراع مركز مامأ الموجودین الناخبین ألولئك باالقتراع ذلك ویسمح بعد االقتراع

  .فقط
 مركز أعضاء یقوم االقتراع، من االقتراع مركز أمام الموجودین الناخبین فراغ بعد .2

 ویضع المقترعین قائمة نهایة في أسمائهم تسجیل ویتم بأصواتهم باإلدالء االقتراع

 االقتـراع مركـز رئـیس یتحقـق أن علـى القائمة، تلك اسمه في إزاء توقیعه منهم كل

 .آخر مركز اقتراع أي في الحق هذا یمارسوا لم أنهم من

ا المقترعین أصوات بفرز االقتراع لجنة تبدأ االقتراع من االنتهاء بعد .3  أي ودون فورً

  .االقتراع مركز وفي نفس تأخیر
  

 الثامن الباب

 األولیة النتائج وتحدید األصوات فرز

 األول الفصل

 االقتراع مراكز في األصوات فرز

 األول الفرع

 األصوات زفر 

 )74( مادة

 األصوات فرز عملیات

 أعضـاء مـن یرغـب ومـن االقتـراع مركـز لجنـة أعضـاء جمیـع بحضـور الفـرز یـتم .1

 فـي واإلعـالم، الصـحافة ورجـال والمـراقبین المرشـحین االنتخابیـة ووكـالء الـدائرة

 أو والنظام باألمن اإلخالل إلى تؤدي ال وبصورة المكان به اتساع یسمح ما حدود

 .من الصور صورة بأي الفرز ملیةع تعیق

 في شطبها تم التي األسماء حسب المقترعین عدد بحصر االقتراع مركز لجنة تبدأ .2

 فقـط ذلـك وبعـد المحضـر، فـي عـددهم وتسـجیل المركـز، ذلـك النـاخبین فـي جدول
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 الخاصـة االقتـراع أوراق وتصـنیف واحـد وقـت االقتـراع فـي صـندوقي بفـتح تقـوم

 الخاصـة األصـوات وتبـدأ بفـرز وتغلقهـا، الصـنادیق يفـ ترتیبهـا بعـد بـالمجلس

  .القوائم أوًال ثم الدوائرب
 

 )75( مادة

ا وذلك االقتراع مركز لجنة وأعضاء رئیس طریق عن الفرز عملیة تتم   :یلي لما وفقً
 اللجنة تباشر االنتهاء وفور القوائم بانتخاب األصوات الخاصة تباشر اللجنة بفرز .1

 االنتخـاب بطریـق برلمـانأعضـاء ال بانتخـاب خاصـةال األصـوات بفـرز أیًضـا

 .الفردي

 ذلـك في بما االقتراع أوراق عدد مطابقة من التأكد یجب الفرز عملیات انتهاء بعد .2

 مـن أسـماؤهم شـطبت الـذین المقتـرعین عـدد مـع والبیضـاء االقتـراع الباطلـة أوراق

 أربـع مـن ،الحـال بواقـع محضـر ویـنظم عملیـات االقتـراع، أثنـاء النـاخبین جـدول

 .نسخ

 فـي فیهـا جـرى التـي الطریقـة بـنفس أخـرى مـرة الفـرز یعـاد التطـابق عـدم حالـة فـي .3

 عـدد مـن أكثـر االقتـراع أوراق عـدد أن الفـرز إعـادة فـإذا أظهـرت األولـى، المـرة

 مـن وبشـكل %2 عـن تزیـد بنسـبة مـن عـددهم قـلأ أو المركـز، ذلـك فـي المقترعین

 إذا االقتـراع مركـز االقتـراع فـي یعـاد النهائیة، االنتخابات نتیجة في یؤثر أن شأنه

 .ذلك اللجنة قررت

 اللجنـة تقـرره وما الفرز عملیات أثناء ووكالئهم المرشحین اعتراضات جمیع تدون .4

 .بذلك الخاصة المحاضر في بشأنها

 من توقیعها بعد المحاضر على االطالع المراقبین أو وكالئهم أو للمرشحین یحق .5

  .األصول حسب ةو أعضاء اللجن رئیس
 )76( مادة

 والبیضاء الباطلة االقتراع أوراق
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 :إذا باطلة االقتراع ورقة تعتبر. 1

 .اللجنة الوطنیة قبل من المعدة الرسمیة االقتراع أوراق من تكن لم . أ

  .االقتراع مركز لجنة بخاتم مختومة تكن لم. ب
ذا واحد، مرشح من أكثر على بانتخاب الخاصة االقتراع ورقة في التأشیر تم . ج  تم وإ

 یزیـد المرشـحین مـن عـدد باالنتخاب الفـردي علـى الخاصة االقتراع ورقة التأشیر على

 االنتخاب ورقة على التأشیر تم إذا أو االنتخابیة، للدائرة المخصصة عدد المقاعد عن

 .قائمة أكثر من على بالقوائم الخاصة

 .أسمائهم في وأ المرشحین أسماء ترتیب في تغییر على انطوت . د

 .االقتراع فیها تم التي االنتخابیة بالدائرة الخاصة االقتراع أوراق غیر من كانت . ه

 .المقترع شخص على للداللة دونت أنها منها یستدل كتابة أو إشارات أي تضمنت . و

 مـن أي لصـالح كانـت إشـارة أي تتضـمن لـم إذا بیضـاء االقتـراع ورقـة تعتبـر  2-

  .المرشحین
 )77( مادة

 االقتراع وأوراق المحاضر إیداع

محضـرین  وتنظـیم بإعـداد االقتـراع مركـز لجنـة تقوم الفرز عملیات من االنتهاء بعد. 1
ـا، بانتخـاب أعضـاء برلمـان الشـباب یخـتص أحـدهما یننهـائی  یخـتص نيوالثـا فردیً

 .بانتخاب القوائم

 .نسخ أربع على المذكورة المحاضر من محضر كل إعداد یجب. 2

 :محضر كل ضمنیت. 3

 .االقتراع مركز ورقم اسم .أ

 .الفرز عملیة حضروا الذین المعتمدین الممثلین أو المرشحین وكالء أسماء . ب

 .االقتراع مركز في المسجلین الناخبین عدد.ج

ا المقترعین عدد . د  .الدائرة تلك في الناخبین لجدول وفقً

 .الدائرة تلك في راعاالقت صنادیق في وجدت التي االقتراع أوراق عدد .ه
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المسـتبدلة  األوراق وعـدد البیضـاء، االقتراع أوراق وعدد الباطلة االقتراع أوراق عدد . و
 .المستعملة غیر األوراق ، وعدد)الملغاة(

 .الفرز إجراء تاریخ . ز

 :أعاله (3 ) البند في ذكر لما باإلضافة. 4

 لعضـویة البرلمـان حینالمرشـ بانتخـاب الـدوائر أسـماء الخـاص المحضـر یتضـمن . أ
ا وعدد  .والحروف باألرقام منهم كل علیها حصل التي األصوات فردیً

 األصوات وعدد االنتخابیة القوائم أسماء القوائم بانتخاب الخاص المحضر یتضمن .ج

  .والحروف باألرقام منها كل علیها التي حصلت
 مركـز نـةلج وأعضـاء رئـیس مـن كـلّ  المـذكورة المحاضـر مـن محضـر كـل یوقـع. 5

 كل توقیع ویجب الحاضرین ممثلیهم أو وكالئهم أو المرشحین من ومن یرغب االقتراع

 .المحاضر نسخ

الصـحیحة  االقتـراع أوراق بجمیـع مرفقـة المـذكورة المحاضـر عـن نسـخة إیـداع یـتم. 6
 تنظیمها تم التي األخرى المحاضر مع المستعملة، وغیر والمستبدلة والبیضاء والباطلة

 العملیـات هـذه أثنـاء المقدمـة االعتراضـات مـع األصـوات وفـرز االقتـراع لیـاتأثناء عم

 .دقیق بشكل حفظها من تتأكد التي الدائرة االنتخابیة، مكتب إلى

مجلـس تحقیـق قضـایا  إلـى وأخـرى اللجنـة إلـى المذكورة المحاضر عن نسخة ترسل. 7
 المحاضر جمیع تكون أن على االقتراع، مركز في األخیرة وتنشر النسخة االنتخابات،

ا مختومة   .االقتراع رئیس مركز قبل من رسمیً
  

  
  

 الثاني الفرع

 األولیة النتائج تحدید

 )78( مادة
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 االنتخابیة الدوائر في األولیة االنتخابات نتائج

، 75، 74( المـواد فـي علیهـا المنصـوص اإلجـراءات جمیـع مـن االنتهـاء فـور. 1
ا االقتـراع مراكـز انلجـ رؤسـاء یقـوم هـذا النظـام مـن) 76،77  جمیـع بتسـلیم شخصـیً

 إلیهـا توصـلت التـي والنتـائج بهـا، قامـت التـي عـن اإلجـراءات بتقریـر مرفقـة المحاضـر

 .االنتخابیة الدائرة مكتب إلى

عـداد جمـع عملیـة مراقبـة اآلتـین لألشـخاص یحـق. 2  الـدائرة فـي األولیـة النتـائج وإ

 :االنتخابیة

 .وموظفوها بیةاالنتخا الدائرة مكاتب أعضاء. أ

 .المرشحون .ب

 .المعتمدین المرشحین ووكالء ممثلو. ج

ا المعتمدون المراقبون .د  .رسمیً

 .المعتمدون الصحفیون .هـ

 بنشرها تقوم التي اللجنة إلى االنتخابیة النتائج بإرسال االنتخابیة الدائرة مكتب یقوم. 2

 .لالنتخابات أولیة كنتائج االنتخابیة في الدوائر

 بنشـر تقوم االنتخابیة الدوائر مكاتب من إلیها الواردة المحاضر اللجنة استالم رفو . 3

  .االنتخابیة الدوائر في لالنتخابات النتائج األولیة
 )79( مادة

 العامة األولیة االنتخابات نتائج

 االنتخابیة، الدوائر مختلف من األولیة والنتائج المحاضر جمیع اللجنة استالم بعد .1

 النتـائج بجمـع اللجنـة الوطنیـة، قبـل مـن بإشـراف المركزي، النتخاباتمكتب ا یقوم

عـداد أعضـاء برلمـان  وانتخابـات النتخابـات األولیـة العامـة، االنتخابـات نتـائج وإ
 .الشباب

  24خـالل اإلعـالم وسـائل فـي العامـة األولیـة االنتخابـات نتـائج بنشـر اللجنـة تقوم .2

  .من إعدادها ساعة
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 الثاني الفصل

 الدوائر مكاتب في اتاألصو  فرز

 )80( مادة

 الدوائر مكاتب في األصوات فرز

 لجـان جمیـع مـن االنتخابیـة المحاضـر جمیع االنتخابیة الدائرة مكتب یتسلم أن بعد. 1

ـا الفـرز یكـون بحیـث دائرتـه، فـي األصـوات وعـد یقـوم بفـرز االقتـراع مراكـز  ویـتم علنیً

 وال االقتراع، لیوم مباشرة التالي الیوم في االنتخابیة، وذلك الدائرة مكتب مقر في تنفیذه

 إلـى باإلضـافة ،)78(مـن المـادة  (2 ) الفقـرة فـي المـذكورین األشـخاص لغیـر یسـمح

 الفـرز حضور عملیـة االنتخابیة، الدائرة مكتب رئیس ذلك منهم طلب إذا الشرطة أفراد

 .الدائرة مكتب قبل من

 المرسلة االنتخابیة المحاضر جمیع سةدرا االنتخابیة الدائرة مكتب في الفرز یشمل. 2

 المدونـة األصـوات جمیـع ونتائج علیها، المعترض واألوراق ودراسة االعتراضات إلیه،

 .فیها

 في االقتراع عملیة في مخالفات أي وقوع له تبین إذا االنتخابیة، الدائرة مكتب على. 3

 المقاعـد توزیـع وفـي االنتخابـات نتـائج فـي تـؤثر أن شـأنها مـن مراكـز االقتـراع، من أي

ا اللجنـة إلـى تقریـره فـي ذلـك یبـین أن الـدائرة االنتخابیـة، تلـك في المرشحین بین  موصـیً

 عـن اإلعـالن ویؤجـل المخالفـات، فیهـا التـي وقعـت المراكـز تلـك فـي االنتخـاب بإعـادة

 .الشأن بهذا النهائي اللجنة قرار یصدر أن إلى الدائرة هذه في االنتخابات نتائج

 تقـدموا الـذین ووكالئهـم ممثلـیهم أو المرشـحین إلـى االنتخابیـة الـدائرة مكتـب عیسـتم. 4

 النتـائج بنشـر یقـوم ثـم ومـن اعتـراض، كـل بشـأن قـراره ویتخـذ المكتـب بـاالعتراض

 .دائرته في االنتخابیة

 فـي النظـر إعـادة اللجنـة مـن یطلبـوا أن وكالئهـم أو ممثلـیهم أو للمرشـحین یحـق. 5

  .إلیه المقدمة االعتراضات بشأن االنتخابیة الدائرة مكتب االتي أصدره القرارات
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 )81( مادة

 اللجنة الوطنیة إلى المحاضر إرسال

 النظام، هذا من) 80(المادة  في علیها المنصوص اإلجراءات جمیع من االنتهاء فور

ا االنتخابیـة مكتب الـدائرة رئیس یقوم  والمـواد واألوراق المحاضـر جمیـع بتسـلیم شخصـیً

 التـي والنتـائج المكتـب بهـا قـام التـي عـن اإلجـراءات بتقریـر مرفقـة بدائرتـه، تعلقـةالم

  .اللجنة الوطنیة إلى إلیها توصل
 

 الثالث الفصل

 اللجنة الوطنیة في األصوات فرز

 )82( مادة

 لألصوات النهائي الفرز

 روالتقـاری بهـا، المرفقـة والمـواد واألوراق المحاضـر جمیـع اللجنـة تسـتلم أن بعـد. 1

 مراكـز فـي الفـرز صـحة مـن بالتأكـد تقـوم االنتخابیـة، الـدوائر مكاتـب مـن قبـل المنظمة

عالن والدوائر االقتراع   .لألصوات النهائي الفرز نتائج االنتخابیة وإ
 فـي ویـتم االقتـراع، یـوم مـن أیـام خمسـة أقصاه موعد وفي علني، بشكل ذلك یجرى. 2

 مـن )78(المـادة مـن (2 ) الفقـرة في رینالمذكو  األشخاص لغیر یسمح وال اللجنة، مقر

 .العملیة تلك حضور النظام هذا

 عنها الصادرة والقرارات االنتخابیة، الدوائر مكاتب تقاریر جمیع دراسة اللجنة على. 3

 مـا إلـى تسـتمع وأن ممثلـیهم أو وكالئهـم أو المرشـحین مـن المقدمـة فـي االعتراضـات

 .من أقوال إبدائه في یرغبون

 مـن أي فـي االقتـراع عملیـات فـي مخالفات وقوع لها تبین إذا جنة الوطنیة،الل على. 4

االنتخابـات لعضـویة برلمـان شـباب  نتـائج فـي تـؤثر أن شـأنها االقتـراع، مـن مراكـز
 إعـادة تقـرر أن انتخابیـة، دائـرة أي فـي المرشـحین بـین توزیـع المقاعـد فـي أو فلسطین،

 مـن أیـام عشـرة أقصـاه موعد في لمخالفاتا وقعت فیها التي المراكز تلك في االنتخاب
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 في االنتخابات إعادة تقتصر هذه الحالة وفي .النهائي الفرز عملیة من االنتهاء تاریخ

 النـاخبین علـى فـي المشـاركة الحـق وینحصـر الخلـل فیهـا وقـع التـي المراكـز أو المركز

 ألسـماءفـي ا الترشـیح حـق وینحصـر كمـا المـذكورة المراكـز أو المركـز فـي المسـجلین

 .للمرشحین النهائیة القائمة تضمنتها التي

 االنتخابـات نتـائج بـإعالن اللجنـة تقـوم أعاله المذكورة لإلجراءات اللجنة إتمام فور. 5

  .النهائیة
 :یلي ما النهائیة االنتخابیة النتائج إعالن یتضمن. 6

 .النهائیة الناخبین جداول في المسجلین الكلي الناخبین عدد .أ

 .الناخبین سجل حسب بأصواتهم وأدلوا االقتراع في شاركوا الذین لناخبینا عدد .ب

 .االقتراع صنادیق في وجدت التي االقتراع أوراق عدد .ج

بانتخـاب أعضـاء برلمـان الشـباب فـي الـدوائر ،  الخاصـة الصـالحة األوراق عـدد .د
 .والقوائم

ب فــي الــدوائر، بانتخــاب أعضـاء برلمــان الشــبا الخاصــة الباطلــة األوراق عــدد .ه
 .والقوائم

الخاصــة بانتخــاب أعضــاء برلمــان الشــباب فــي الــدوائر،  البیضــاء األوراق عــدد .و
 .والقوائم

 علیهـا الحـائز األصـوات وعـدد عـن الـدوائر  لعضـویة البرلمـان المرشحین أسماء .. ز

 .بتسلسل تنازلي مرتبة منهم كل

 كـل علیهـا الحـائزة األصـوات دوعـد لعضـویة البرلمـان المرشـحة االنتخابیـة القـوائم .ح

 .تنازلي مرتبة بتسلسل قائمة،

 .النهائي الفرز إجراء ووقت تاریخ .ط

 .اللجنة الوطنیة وأعضاء رئیس توقیع .ي

 )83( مادة

 اللجنة الوطنیة قرارات في الطعن
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 القـرارات فـي الطعـن ممثلـیهم أو ولـوكالئهم وللمرشـحین االنتخابیـة للقـوائم یحـق. 1

  .النهائیة االنتخابات نتائج نشر تاریخ من یومین خالل لجنةال عن الصادرة
 من أیام خمسة خالل الطعن في یفصل أن مجلس تحقیق قضایا االنتخابات على. 2

  .بمقتضاها للعمل تصدرها التي بالقرارات اللجنة یبلغ تقدیمه وأن تاریخ
 التاسع الباب

 النهائیة النتائج إعالن

 )84( مادة

 مان شباب فلسطینبعضویة برل الفائز

 أكثـر علـى حصـلوا الذین المرشحون انتخابیة دائرة لكل المخصصة بالمقاعد یفوز .1

  .الدائرة تلك في الناخبین من أصوات غیرهم من
 عدد أكبر على حصلوا الذین المرشحین من أكثر أو مرشحین أصوات تساوت إذا .2

 أو مرشـحین تأصـوا تسـاوت إذا أو واحـد مقعـد ذات لدائرة انتخابیـة األصوات من

 متعـددة انتخابیـة دائـرة فـي األخیـر علـى المقعـد تنافسـوا الـذین المرشـحین مـن أكثر

 . أیام خالل عشرة أكثر أو مرشحین بین انتخابات إجراء یتم المقاعد،

  .الفائرین للمرشحین رسمیة شهادات اللجنة تصدر .3
 )85( مادة

  النهائیة النتائج إعالن
 ویكون الیومیة، المحلیة والصحف الرسمیة الجریدة في ةالنهائی االنتخابات نتائج تنشر

 والنتخابـات للـدوائر التفصـیلیة النهائیة بالنتائج جداول على الجمهور الحصول بإمكان

  .یوم انتخابات برلمان شباب فلسطین من أسبوعین خالل القوائم
  

 العاشر الباب

 لعضویة برلمان شباب فلسطین الفرعیة االنتخابات

  لاألو الفصل



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

 الفرعیة االنتخابات

 )86( مادة

 عضویة برلمان شباب فلسطین شغور

ا یصدر البرلمان .1  :التالیة الحاالت من أي في عضو البرلمان مقعد بشغور قرارً

 .الوفاة . أ

 عـدد ثلثـي أغلبیـة وبمصـادقة نهـائي قضـائي بحكـم النظامیـة األهلیـة فقـدان . ب

 .أعضاء برلمان الشباب
 

 تـاریخ علـى أسـبوعین بعـد نافـذة وتعتبـر لبرلمـانرئـیس ا إلـى العضـو اسـتقالة تقـدم .2

 .تقدیمها

علـى سـتة  تزیـد االنتخابیـة الـدائرة فـي الشـاغر المقعـد لوالیـة المتبقیة الفترة كانت إذا .3
 الـذي العضـو فیهـا انتخـب التـي االنتخابیة الدائرة في انتخابات فرعیة تجرى أشهر

ا مقعده شغر  أعضاء برلمان الشباب، تخابالن هذا النظام في المقررة لألحكام وفقً

ا المقعـد فیبقـى مـن سـتة أشـهر قـلأ كانـت إذا أما  الفتـرة وانتخـاب نهایـة حتـى شـاغرً

  .جدید مجلس
 مـن أشهر ثالثة من أكثر قبل االنتخابیة القوائم من عضو البرلمان مقعد شغر إذا .4

 مرشـحي قائمـة مـن التـالي المرشـح الشاغر المقعد یشغل والیة المجلس مدة انتهاء

  .القائمة تلك
  .سنة وفق كسور السنة المذكورة بأحكام هذا النظام 35إذا أتم العضو سن  .5
  

 )87( مادة

 االنتخابیة الحملة تمویل مصادر



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

 علـى الحصـول االنتخابـات فـي یشـترك مرشـح أو انتخابیـة قائمـة أي علـى یحظـر. 1

 مباشر لبشك فلسطیني غیر خارجي أو أجنبي مصدر أي االنتخابیة من لحملته أموال

 .مباشر غیر أو

 یقـدم أن فیهـا، شـارك مرشـح وكل االنتخابات، في اشتركت انتخابیة قائمة كل على. 2

ـا النهائیـة، االنتخـاب نتـائج إعـالن تـاریخ مـن شـهر أقصـاها مـدة خـالل اللجنـة إلـى  بیانً

 الحملـة أثنـاء أنفقهـا التـي والمبـالغ علیهـا حصـل التمویـل التـي مصـادر بجمیـع مفصـال

  .ابیةاالنتخ
 )88( مادة

 االنتخابیة الحملة على الصرف حدود

آالف  5حـدود  فـي إال االنتخابیـة حملتهـا علـى انتخابیة الصـرف قائمة أي على یحظر
ـا، و یحظـر المتداولـة بالعملـة یعادلهـا مـا أو دوالر أمریكـي  علـى أي مرشـح قانونً

 أو أمریكـي الرخمسـمائة دو  حـدود فـي إال االنتخابیـة علـى حملتـه الصـرف لالنتخابات

ـا المتداولـة بالعملـة یعادلهـا مـا لعضـویة  االنتخابیـة  للمرشـح الحملـة علـى للصـرف قانونً
  .االنتخابیة الدائرة في البرلمان

  
  
  

 عشر الحادي الباب

 والجزاءات االنتخابیة المخالفات

 )89( مادة

 :ةالتالی األفعال من فعل بأي قام من مخالفة انتخابیة كل ارتكب قد یعتبر. 1

 .االنتخاب في االقتراع بقصد هغیر  اسم أو شخصیة انتحل .أ

 .واحدة مرة من أكثر االقتراع في حقه استعمل . ب

 .أتلفها أو أخفاها أو علیها استولى أو حق بدون هغیر  ببطاقة احتفظ .ج
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 .ذلك استغل ومن كذلك، لیس وهو الكتابة عن العجز أو األمیة ادعى . د

ـا سـالًحا حمـل .ه ا بحملـه وشـكل أخـرى أداة أي وأ ناریً  والسـالمة األمـن علـى خطـرً

 .االنتخاب یوم والفرز االقتراع مراكز من أي مركز في العامة

 صورة بأي االنتخابیة العملیات إعاقة أو حقهم ممارسة في الناخبین حریة على أثر . و

 .من الصور

 المعـدة األوراق أو االنتخابیـة الجداول أو االقتراع صنادیق من صندوق بأي عبث . ز

ا أو سرق لالقتراع  الصـندوق في یضعها لم أو أتلفها أو األوراق أو الجداول هذه من أیً

 . وسریتها االنتخابیة اإلجراءات بسالمة المس عمل بقصد بأي القیام أو

 أسـماء أو أسـم عـن اإلفصـاح علـى الصـور مـن صـورة بـأي ناخـب أي حمـل . ح

 التـي االقتراع ورقة محتویات عن الكشف أو صالحهمل اقترع الذین أو الذي المرشحین

 .بموجبها اقترع

 لذلك مؤهل غیر أنه یعلم وهو االقتراع من مكنه أو ساعده أو آخر شخًصا حرض . ط

ا  .قانونً

و ) 54( المـواد فـي علیهـا والمنصـوص المحظـورة األعمـال مـن عمـل أي ارتكـب . ي
 .النظام هذا من )55(

ـا ارتكـب مـن كل. 2 بالعقوبـات  أعـاله (1 ) الفقـرة فـي علیهـا المنصـوص األفعـال مـن أیً
  . القانونیة المقررة في القوانین الفلسطینیة ساریة المفعول

المرشـحین  قـوائم مـن اسـمه باسـتبعاد تقضـي أن لمجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات. 3
  ..إدانته بالمخالفات المنسوبة إلیه بعد
  

 )90( مادة

 الرشوة

 :اآلتیة األفعال من بأي قام من مخالفة انتخابیة كل ارتكب قد یعتبر. 1
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ا أعطى .أ بـأن  تعهـد أو علیـه عـرض أو اقرضـه أو مباشـرة غیـر بصـورة أو مباشـرة ناخبً
 خاص وجه على االقتراع على حمله أجل من آخر مقابل أي أو منفعة أو نقوًدا یعطیه

 .االقتراع عن أو االمتناع

 مقابـل أي أو منفعـة أو قرًضـا أو نقـوًدا مباشرة رغی بصورة أو مباشرة طلب أو قبل .ب

 أو االقتـراع عـن یمتنـع أو خـاص وجـه علـى یقتـرع أن بقصـد لغیره أو لنفسه آخر سواء

 .االقتراع عن االمتناع أو لالقتراع في غیره لیؤثر

 أعـاله (1 ) الفقـرة فـي علیهـا المنصـوص األفعـال مـن أي ارتكـب مـن كـل یعاقـب. 2

 .ة المقررة في القوانین الفلسطینیة ساریة المفعولبالعقوبات القانونی

المرشـحین  قـوائم مـن اسـمه باسـتبعاد تقضـي أن لمجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات. 3
 .إدانته بالمخالفات المنسوبة إلیه بعد

 )91( مادة

 االنتخابیة المواد

 :اآلتیة األفعال من فعل بأي قام من انتخابیة كل ارتكب مخالفة  قد یعتبر. 1

 االنتخابیة المواد من أي إخفاء أو إتالف أو نقل في ساعد أو أخفى أو أتلف أو نقل .أ

ـا یكـون أن دون النظـام هـذا في المنصوص علیها ـا أو اللجنـة قبـل مـن بـذلك مكلفً  خالفً

 .النظام هذا في علیه هو منصوص لما

 ظـامالن هـذا فـي علیهـا منصـوص رسـمیة انتخابیـة مـواد أي جهـز أو صـنع أو طبـع .ب

 .اللجنة الوطنیة من إذن خطي دون

ـا ارتكـب مـن كـل یعاقـب. 2 أعـاله ) 1(الفقـر فـي علیهـا المنصـوص األفعـال مـن أیً
  .بالعقوبات القانونیة المقررة في القوانین الفلسطینیة ساریة المفعول

المرشـحین  قـوائم مـن اسـمه باسـتبعاد تقضـي أن لمجلس تحقیق قضـایا االنتخابـات. 3 
  .لمخالفات المنسوبة إلیهإدانته با بعد

 )92( مادة
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 مـن بالعقوبـات القانونیـة المقـررة فـي القـوانین الفلسـطینیة سـاریة المفعـول كـل یعاقـب

 اسـتبعاد و لمجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات) 88(و) 87(المـادتین  أحكـام خـالف

 .إدانته بالمخالفات المنسوبة إلیه المرشحین بعد قائمة من أسمه

 )93( مادة

 االنتخابیة والمحاضر االقتراع أوراق

 :اآلتیة األفعال من فعل بأي قام من مخالفة انتخابیة كل ارتكب قد یعتبر. 1

 أوجـب التـي المقتـرعین وقـوائم االنتخابیـة المحاضـر فـي كاذبـة بیانـات أورد أو زور  .أ

 .تنظیمها النظام هذا

 یقترعـوا لـم خاصألش انتخاب صندوق أي في اقتراع أوراق بإدخال سمح أو أدخل .ب

 .وهمیین أو ألشخاص اإلطالق على

 تقدیمـه تـاریخ أو إعالنـه أو الترشـیح طلـب فـي بـذلك عالم وهو كاذب بیان أي أورد .ج

  .تسجیله تاریخ أو
 أو انتخابیة قائمة أي من مقدمة طعن أو اعتراض الئحة أي شوه أو تلفأ أو أخفى. د

 .النظام هذا بموجب أحكام مرشح

   .مرشح أو قائمة أي به تقدمت ترشیح طلب أي شوه أو لفتأ أو أخفى .ه
 مـن بالعقوبات القانونیة المقررة في القوانین الفلسطینیة ساریة المفعـول كـل یعاقب. 2

 مـن اسـمه اسـتبعاد الفقـرة السـابقة ولمجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات أحكـام خـالف

 .إدانته بالمخالفات المنسوبة إلیه المرشحین بعد قائمة

  
 )94( مادة

 األخرى الجرائم

 یفرضه واجب بأي القیام عن إهمال أو تقصیر أو فعل، عن امتناع أو ترك أو فعل كل

 خاصـة، جـاز لمجلـس تحقیـق قضـایا االنتخابـات عقوبـة لـه ولـم تفـرض النظـام، هـذا

 .إدانته بالمخالفات المنسوبة إلیه المرشحین بعد قائمة من اسمه استبعاد
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 )95( مادة

 وموظفوها االنتخابیة لجانال أعضاء

 أو رؤسـاء أحـد هـو البـاب هـذا فـي علیهـا المنصـوص األفعـال مـن أي مرتكـب كـان إذا

 لهـذه التـابع اإلداري الجهـاز مـوظفي مـن موظـف أي أو االنتخابیـة اللجـان أعضـاء

 النظـام، هـذا بموجـب رسـمیة مهمـة بـأي إلیـه القیـام أوكـل آخـر شـخص أي أو اللجـان،

بالفصل و یعفى مـن أداء مهامـه، و یحـرم مـن تلقـي أیـة مكافـآت أو  إدانته بعد یعاقب
  . مستحقات بمناسبة أعماله في اللجان

 )96( مادة

 القوائم بین للمقاعد فیما النسبي التوزیع

ا بالقوائم االنتخاب نظام في المقاعد توزع  قائمـة، كـل بها تفوز التي األصوات لعدد وفقً

ا ویجرى   :اآلتي األسلوب حسب "لوجى نتسا" لطریقة  التوزیع طبقً
 ، 1، 3، 5، 7، 9، 11 علـى قائمـة كـل علیـه حصـلت الـذي األصـوات عـدد یقسـم .2

 .المقاعد تخصیص أجل من تدعو الضرورة حسبما وهكذا

 األكبـر والـرقم ،"القسـمة  نـواتج" هـي هـذه القسـمة عملیـات عـن الناتجـة األرقـام .3

  .القائمة هذه في رشحینالم عدد هو واحدة بالنسبة لقائمة القسمة لنواتج
ا القسمة نواتج أرقام ترتب .4 ا ترتیبً  .تنازلیً

  .المقاعد كل توزیع ینتهي أن إلى رقم أعلى من بدایة الترتیب حسب المقاعد توزع .5
 عشر الثاني الباب

 وانتقالیة ختامیة أحكام

 )97( مادة

 لبرلمان شباب فلسطین العادیة الدورة افتتاح

  .االفتتاحي بیانه ویلقي للمجلس األولى ةالعادی الوزیر الدورة یفتتح
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 )98( مادة

 القادمة البرلمان انتخابات

البرلمانیـة الشـبابیة ألول برلمـان  الـدورة نهایـة بحلـول برلمانلل القادمة االنتخابات تجري
مـن هـذا ) 2(مـا ورد فـي المـادة  و وفـقً  النظـام هـذا نفـاذ أحكـام بعـد شـبابي ینتخـب

  .النظام
  

 )99( مادة

 القدس في تخاباتاالن

 النظـام، هـذا أحكام وفق القدس الشباب في الفلسطینیین الناخبین جداول إعداد یتم. 1

 الشـباب فـي تمكـین لضـمان مناسـبة تراهـا أخـرى وسـائل أي فـي إتبـاع الحـق وللجنـة

 .في االقتراع حقهم ممارسة من القدس

 ضـمن محـدد مـةإقا عنـوان القدس دائرة عن نفسه یرشح مرشح لكل یكون أن یجب. 2

 .القدس دائرة

 والتعلیمـات األنظمـة ووفـق النظـام هـذا أحكـام وفـق القـدس فـي االقتـراع یجـرى. 3

 .اللجنة الوطنیة تضعها التي واإلجراءات

 في تجرى التي االنتخابات على النظام هذا أحكام تطبق أعاله، ذكر ما مراعاة مع. 4

 .أخرى انتخابیة دائرة أي تطبق على كما القدس

  
 )100( ادةم

 االنتخابات وتغطیة مراقبة

 النظـام هـذا فـي علیهـا المنصـوص مراحلهـا بجمیـع االنتخابیـة العملیـات تجـرى .1

 جمیـع فـي العملیـات هـذه مراقبـة مـن المـراقبین تمكـین یضـمن بمـا وعالنیة بشفافیة

 .االنتخابات هذه تغطیة من الصحافة واإلعالم مندوبي لتمكین مراحلها،
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 المحلیـین واإلعـالم الصـحافة ومنـدوبي والـدولیین المحلیـین بینالمـراق اعتمـاد یـتم .2

  .منهم یطلبها لمن اعتماد بطاقة اللجنة هذه وتصدر اللجنة، قبل من والدولیین
 وعلـى النظـام، هـذا أحكـام بتنفیـذ یقومـون الـذین واألشـخاص الهیئـات جمیـع علـى .3

 ذكـر مـا وفـق اعتمـاد بطاقـة یحمـل مـن لكـل التسـهیالت تقـدیم جمیـع الشرطة أفراد

 .أعاله (2 ) الفقرة في

 )101( مادة

 التبلیغ

 -شـخص ألي بتبلیغـه النظـام هـذا یقضـي - مسـتند أو أمـر أو قـرار أو إعـالم أي یعتبـر

 :إذا قانوني وبوجه األصول تبلیغه حسب تم قد بأنه

 .بالید الشخص لذلك تسلیمه تم .1

  .المعروف عنوانه ىإل المسجل بالبرید إیداعه تاریخ على ساعة 48 مرور بعد أو .2
 )102( مادة

 التعلیمات إصدار

وتعـرض علـي الـوزیر  النظـام هـذا أحكـام لتنفیـذ الالزمـة التعلیمـات اللجنـة تضـع .1
 .لمصادقتها

الجریـدة  فـي فـورًا وتنشـر نافـذة الـوزیر وتعتبـر مـن بقـرار المـذكورة األنظمـة تصـدر .2
  .الرسمیة

  
 )103( مادة

  االستعانة بالمجلس التشریعي
بأعضـــاء ومـــوظفي  االســـتعانةوفـــي ســـبیل العمـــل الحـــر والنزیـــه  فـــة اللجـــانیجـــوز لكا

 .المجلس التشریعي لتنفیذ أحكام هذا النظام وفق األصول المتبعة 

  
 )104( مادة
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  قرارال هذا سریان وموعد تنفیذ
ه بـ ویعمـل ،النظـام هـذا أحكـام تنفیـذ  -یخصـه فیمـا كـلّ  - كافـة المختصـة الجهـات على

  .الرسمیة لجریدةینشر في او من تاریخ صدوره، 
  
  .میالدیة 13/11/2011 :بتاریخ غزةصدر بمدینة  

  .ةیهجر  1432 /ذي الحجة/17 :الموافق           

محمد إبراهیم المدهون                                                                                                         .د
  وزیر الشباب و الریاضة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 101(الریاضة رقم قرار وزیر الشباب و 
 خابیة والتجمعات السكانیة التابعة لهابنظام تعیین حدود الدوائر االنت

  وزیر الشباب والریاضة،
  وزارة الشباب والریاضة،

  ،و تعدیالته 2003طالع على القانون األساسي لسنة بعد اال
  ،2011لسنة ) 2(طالع على قانون الشباب رقم واال
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نفیذیـــة الت ةالالئحــ بشـــأن 2011لســنة ) 4(طــالع علــى قـــرار مجلــس الـــوزراء رقــم واال
  ،نون الشباب الفلسطینيلقا

 بشـأن 2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/11/219/11(طالع على قرار مجلس الوزراء رقم واال
  ،منها) 7(یما المادة إنشاء برلمان الشباب الفلسطیني ال س

  ًء على الصالحیات المخولة لنا،وبنا
  العامة،وتحقیقًا للمصلحة 

  :قررنا ما یلي
  )1( ادةم

، وفـق برلمان الشـباب الفلسـطینيایات انتخابات أعضاء تقسم األراضي الفلسطینیة لغ
 :نظام تعدد الدوائر إلى ست عشرة دائرة انتخابیة على النحو اآلتي

 .دائرة القدس - 1

 .دائرة جنین   - 2

 .دائرة طولكرم  - 3

 ..دائرة طوباس  - 4

 .دائرة نابلس  - 5

 .دائرة قلقیلیة - 6

 .دائرة سلفیت  - 7

 .دائرة مدینة رام اهللا والبیرة  - 8

 دائرة أریحا - 9

 .ائرة بیت لحمد - 10

 .دائرة الخلیل - 11

 .دائرة شمال غزة  - 12

 .ةدائرة مدینة غز  - 13

 .دائرة دیر البلح  - 14
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 .دائرة خان یونس  - 15

   .دائرة رفح  - 16
 )2(مادة 

مــن هــذا النظــام، التجمعــات الســكانیة ) 1(تُوضــح الجــداول المرفقــة فــي الملحــق رقــم 
  ).1(التابعة لكل دائرة من الدوائر المذكورة في المادة رقم 

 )3(مادة 

وكافــة الجهــات المعنیــة  الوطنیــة للبرلمــان الشــباب الفلســطینيتلتــزم لجنــة االنتخابــات 
  .النتخابات برلمان شباب فلسطینبأحكام هذا النظام في جمیع المراحل االنتخابیة 

 )4(مادة 

 بـه ویعمـل ،لنظـاما هـذا أحكـام تنفیـذ -یخصـه فیمـا كـلّ -كافة  المختصة الجهات على

  .الرسمیة لجریدةر في ا، وینشمن تاریخ صدوره
  

  .میالدیة 13/11/2011: بتاریخ غزةصدر بمدینة 
  .هجریة 1432 /ذي الحجة/17:الموافق           

  
محمد إبراهیم المدهون                                                                                                         .د

  وزیر الشباب و الریاضة
  

  )1(ملحق رقم 
  التجمعات السكنیة التابعة لدائرة القدس

  

الرقم 
  التسلسلي

  اسم التجمع  سليالرقم التسل  اسم التجمع

  بیت دقو   .16  أبو دیس   .1
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الرقم 
  اسم التجمع  التسلسلي
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  اسم التجمع  التسلسلي
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   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

  عكابة .21  الحقاصى   .3
  عالر .22  الراس   .4
  عنبتا .23  المسقوفة   .5
  فرعون .24  الترلة الشرقیة   .6
  قفین .25  الترلة الغربیة   .7
  كفا .26  الترلة الوسطى   .8
  دكفر البل .27  باقة الشرقیة   .9

  كفر جمال .28  بلعا   .10
  كفر زیباد .29  بیت لید   .11
  كفر صور .30  خربة جبارا   .12
  كفر عبوش .31  دیر الغصون   .13
  كور .32  رامین   .14
  مخیم طولكرم .33  زیتا   .15
  مخیم نور شمس .34  سفارین   .16
  نزلة عیسى .35  شوفة   .17
      صیدا   .18

  
  

  التجمعات السكنیة التابعة لدائرة طوباس
  

الرقم 
  التسلسلي

الرقم   اسم التجمع
  التسلسلي

  اسم التجمع

  طوباس  .9  الثغرة   .1
  فعاطو   .10  العقبة   .2



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

  عقابة  .11  بردلة   .3
  اعینا البیض  .12  برزة   .4
  كردلة  .13  تیاسیر   .5
  مخیم الفارعة  .14  راس الفارعة   .6
  وادي الفارعة  .15  سلحب   .7
      طمون   .8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التجمعات السكنیة التابعة لدائرة نابلس
 

الرقم 
  التسلسلي

الرقم   اسم التجمع
  التسلسلي

  اسم التجمع

  نزیتا جماعی  .32  اجنسینا  .1
  سالم  .33  الباذان  .2



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

  سبسطیة  .34  الساویة  .3
  صرة  .35  العقربانیة  .4
  طلوزة  .36  اللبن الشرقیة  .5
  عراق بورین  .37  الناقورة  .6
  عزموط  .38  النصاریة  .7
  عصیرة الشمالیة  .39  اودال  .8
  عصیرة القبلیة  .40  أوصرین  .9
  عقربا  .41  برقة  .10
  عموریة  .42  بزاریة  .11
  عورتا  .43  رینبو   .12
  عریف  .44  بیت امرین  .13
  عین شبلي  .45  بیت ایبا  .14
  عینبوس  .46  بیت حسن  .15
  فروش بیت دجن  .47  بیت دجن  .16
  قبالن  .48  بیت فوریك  .17
  قریوت  .49  بیت وزن  .18
  قصره   .50  بیتا  .19
  قوصین  .51  تل  .20
  كفر قلیل  .52  تلفیت  .21
  مادما  .53  جالود  .22
  مجدل بني فاضل  .54  ماعینج  .23
  مخیم بالطة  .55  جوریش  .24
  مخیم عسكر  .56  حوارة  .25



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

  مخیم عین بیت الماء  .57  دوما  .26
  نابلس  .58  دیر الحطب  .27
  نصف جبیل  .59  دیر شرف  .28
  یا صید  .60  روجیب  .29
  یا نون  .61  زعترة  .30
  یتما  .62  زواتا  .31

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تابعة لدائرة قلقیلیةالتجمعات السكانیة ال

 

الرقم 
  التسلسلي

الرقم   اسم التجمع
  التسلسلي

  اسم التجمع

  عرب الخولة   .18  الضبعة   .1
  عرب الرماضین الجنوبي   .19  الفندق   .2



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

  عرب الرماضین الشمالى   .20  المدور   .3
  عزبة االشقر   .21  النبي الیاس   .4
  عزبة الطبیب   .22  اماتین   .5
  عزبة جلعود   .23  باقة الحطب   .6
  عزبة سلمان   .24  بیت امین   .7
  عزون   .25  جنصافوط   .8
  عزون عتمة   .26  جیت   .9
  عسلة   .27  جیوس   .10
  فرعتا   .28  حبلة   .11
  فالمیة   .29  حجة   .12
  قلقیلیة   .30  خربة صیر   .13
  كفر ثلث   .31  راس الطیرة   .14
  كفر قدوم   .32  راس عطیة   .15
  كفر القف   .33  سنیریا   .16
  واد الرشا   .34  عرب ابو فردة   .17

 
  
  

 التجمعات السكانیة التابعة لدائرة سلفیت
  

الرقم 
  اسم التجمع  التسلسلي

الرقم 
  اسم التجمع  التسلسلي

  قراوة بنى حسان  .13  الزاویة  .1
  قیرة  .14  اسكاسا  .2



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

  كفر الدیك  .15  بدیا  .3
  كفل حارس  .16  بروقین  .4
  مردا  .17  حارس  .5
  مسحة  .18  خربة قیس  .6
  یاسوف  .19  دیر استیا  .7
      دیر بلوط  .8
      رافات  .9
      سلفیت  .10
      صرطة  .11
      فرخة  .12

  
  
  
  
  
  
  
  

  لتجمعات السكانیة التابعة لدائرة رام اهللا والبیرةا
  
  
  
  
  

الرقم 
  اسم التجمع  التسلسلي

الرقم 
  اسم التجمع  التسلسلي

  دیر ابزیع .38  أبو قیش   .1
  دیر جریر .39  )جمالة+دیرعمار+بیتلل( االتحاد   .2
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  دیر دبوان .40  البیرة   .3
  دیر قدیس .41  الجانیة   .4
  دیر نظام .42  الطیبة   .5
  راس كركر .43  الطیرة   .6
  رام اهللا .44  لغربياللبن ا   .7
  رمون .45  المدیة   .8
  رنتیس .46  المزرعة الشرقیة   .9

  سلواد .47  المغیر .10
  سنجل .48  النبي صالح .11
  شبتین .49  أم صفا .12
  شقیا .50  بدرس .13
  صردا .51  برقة .14
  صفا .52  برهام  .15
المزرعــة +أبــو شــخیدم(بلدیــة الزیتونــة .16

  )القلبیة
53. 

  عائدون

  عبوین .54  بلعین .17
ـــــد الشـــــرقیة .18 ـــــي زی مـــــزارع +عـــــارورة(بن

  )النوباني
  عجول .55

+ بیــــــــت ریمــــــــا(بنـــــــي زیــــــــد الغربیـــــــة  .19
  )دیرغسانة

  عطارة .56

  عین سینیا .57  بیت سیرا .20
  عریك .58  بیت عور التحتا .21
  عین قینیا .59  بیت عور الفوقا .22



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

  عین یبرود .60  بیت لقیا .23
  قبیة .61  بیت نوبا .24
  قراوة بني زید .62  بیتونیا .25
  كفر عین .63  بیتین .26
  كفر مالك .64  بیر زیت .27
  كفر نعمة .65  ترمسعیا .28
  ر كوب .66  جفنا .29
  مخیم األمعري .67  جلجیلیا .30
  مخیم الجلزون .68  جیبیا .31
  مخیم دیر عمار .69  خربة أبو فالح .32
  مخیم سلواد .70  خربثا المصبح .33
  مخیم قدوره .71  خربثا بني حارث .34
  نعلین .72  دورا القرع .35
  یبرود  .73  دیر السودان .36
      دیر أبو مشعل  .37

  
  
  

  التجمعات السكنیة التابعة لدائرة أریحا
  

الرقم 
  التسلسلي

الرقم   م التجمعاس
  التسلسلي

  اسم التجمع

  فصایل   .6  الجفتلك   .1
  مخیم عقبة جبر    .7  الزبیدات   .2



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

  مخیم عین السلطان   .8  العوجا   .3
النویعمــه وعــین الــّدیوك    .4

  الفوقا
  مرج الغزال    .9

  مرج نعجة  .10  أریحا   .5
  

  التجمعات السكنیة التابعة لدائرة بیت لحم
الرقم 

  اسم التجمع  التسلسلي
الرقم 

  التجمعاسم   التسلسلي

 + العسكرة + رخمة( جناته   .22  أرطاس   .1
أبو  + حرملة +العقاب + القرنین

  بیت فالوح + نجیم
  جورة الشمعة    .23  الجعبة   .2
  حوسان   .24  الخاص والنعمان   .3
  خلة الحداد   .25  الخضر   .4
  خلة اللوزة    .26  الدوحة   .5
  خلة حمام   .27  الشواورة   .6
  دار صالح   .28  العبیدیة   .7
  زعترة   .29  المعصرة   .8
  دة عرب الرشای   .30  المنشیة   .9
  كیسان    .31  المنیة   .10
  مخیم الدهیشة    .32  الولجه   .11
  مخیم العزة    .33  أم سلمون   .12
  مخیم عایدة    .34  بئر عونة   .13



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

  مراح رباح   .35  بتیر   .14
  مراح معال   .36  بیت تعمر   .15
  نحالین    .37  بیت جاال   .16
  هندازة وبریضعة    .38  بیت ساحور    .17
  وادي النیص   .39  بیت فجار   .18
  وادي رحال   .40  بیت لحم   .19
  وادي فوكین    .41  تقوع   .20
      ب جب الذی   .21

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التجمعات السكانیة التابعة لدائرة الخلیل
  

الرقم 
  اسم التجمع  التسلسلي

الرقم 
  اسم التجمع  التسلسلي

رفان   .1 ُ   َحدب العلقة    .41  أبو الع
  حدب الفوار   .42  أبو الغزالن/ أبو العسجا   .2



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

  حلُحول    .43  أذنا    .3
  خاراس   .44  البرج   .4
  خربة الدیر    .45  البویب   .5
  مةخربة سال   .46  البقعة/ البویرة   .6
  ُخرسا   .47  البویرة عقبة انجیلة    .7
  خشم الكرم   .48  )المسافر(التوانة    .8
  خلة المسافر   .49  الحیلة    .9

  خلة الدار   .50  الخلیل    .10
  خلة وحشة/خلة العقد   .51  الرفاعیة / الدیرات   .11
  خلة المیة   .52  الرماضین   .12
  قنان جابر/خلة صالح   .53  الریحیة   .13
وع   .14   الحدیدیة/خوروشیوش   .54  السمُ
وخ   .15 ُ   ُدورا   .55  الشی
  دیر العسل التحتا   .56  الُصرة   .16
  دیر العسل الفوقا   .57  الطاهریة   .17
وادي /دیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر رازح   .58  الكرمل   .18

  حفایر بسمة/طرامة/الشاجنة
  دیر سامت   .59  واد الدرج/الكعابنة   .19
ود   .60  المجد   .20 ُ   راب
ورق   .21   زیف   .61  بیت مقُدوم/الكوم/المُ
  سعیر   .62  الكعابنة/النجادة   .22
  طواس/سكة   .63  أم الخیر    .23
  سهل وادي الماء   .64  ام الشقحان   .24
  ُشیوخ العروب   .65  الشبان/لصفاام    .25



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

  ُصوریف   .66  العلقتین/عبدة/امریش   .26
  عناب الكبیر   .67  امنیزل   .27
  فقیقیس   .68  بني نعیم   .28
وس التحتا   .29   قالع زیتا   .69  بیت الرُ
وس الفوقا   .30   قلقیس   .70  بیت الرُ
  كرزة   .71  بیت اوال   .31
  كرمة   .72  بیت اومر   .32
  مخیم العروب   .73  بیت عمرة   .33
  مخیم الفوار   .74  بیت عوا   .34
  قار مراح الب   .75  بیت كاحل   .35
  معین   .76  بیت مرسم   .36
  نوبا   .77  ترقومیا   .37
  واد العمایر   .78  تفوح   .38
  وادي السادة    .79  جاال   .39
  یطا   .80  حتا   .40

  
  

  التجمعات السكانیة التابعة لدائرة شمال غزة
  

الرقم 
  التسلسلي

الرقم   اسم التجمع
  التسلسلي

  اسم التجمع

القریـــــة البدویـــــة (أم النصـــــر    .1
  )المسلخ

  جبالیا   .4

  مخیم جبالیا   .5  بیت حانون   .2



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

     .6  بیت الهیا   .3
  

  التجمعات السكانیة التابعة لدائرة مدینة غزة
  

الرقم 
  اسم التجمع  التسلسلي

الرقم 
  اسم التجمع  التسلسلي

غراقة    .1   مدینة الزهراء   .4  )أبو مدین(المُ
  )ُجحر الدیك(وادي غزة    .5  غزة   .2
     .6  مخیم الشاطئ   .3
  

  التجمعات السكانیة التابعة لدائرة دیر البلح
  

الرقم 
  التسلسلي

الرقم   اسم التجمع
  التسلسلي

  اسم التجمع

  مخیم المغازي   .5  الزوایدة   .1
  مخیم النصیرات   .6  المصدر    .2
  مخیم دیر البلح   .7  دیر البلح   .3
  وادي السلقا   .8  مخیم البریج   .4

  
  التجمعات السكانیة التابعة لدائرة خان یونس

  

الرقم 
  اسم التجمع  التسلسلي

الرقم 
  اسم التجمع  التسلسلي

   خزاعة   .5  الفُخاري   .1
  )الصغیرة(عبسان الجدیدة    .6  القراراة    .2
  عبسان الكبیرة    .7  بني ُسهیال   .3



   2011) دیسمبر( كانون أول              )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الثمانون               العـدد     
 

 

 

ونس   .4 ُ   مخیم خان یونس    .8  خان ی
  

  التجمعات السكانیة التابعة لدائرة رفح
  

الرقم 
  التسلسلي

الرقم   اسم التجمع
  التسلسلي

  اسم التجمع

  مخیم تل السلطان   .4  )شوكة الصوفي(الشوكة    .1
  مخیم رفح   .5  )البیوك(النصر    .2
      رفح   .3

  

محمد إبراهیم المدهون                                                                                                         .د
  وزیر الشباب و الریاضة

  


