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" حملة التسجيل النتخابات اجمللس الوطني الفلسطيني" لـ بيان

النتخابات اجمللس الوطني  تسجيل الناخبين بابيعلن افتتاح 

  الفلسطيني

6/9/2012. ]مقتطفات[  

  :إىل الفلسطينيين يف كافة أنحاء العامل

[.......] 

 سبتمبر/  يلولأ 3لكتروين يف عالن العام عن استكمال تصميم آلية التسجيل اإلبعد اإل

لكل الفلسطينيين يف جميع  الفلسطيني ، تم فتح باب التسجيل النتخابات اجمللس الوطني2012

ستقوم  2012 ديسمبر/  وكانون األول سبتمبر/  يلولأويف الفترة املمتدة ما بين  .دول العامل

يف اخمليمات والتجمعات واجلاليات اخملتلفة بتنظيم فرق من املتطوعين  اجلمعيات الفلسطينية

 .نية عند احلاجةللمساعدة يف عملية التسجيل، وبتسهيل من قبل السفارات الفلسطي
وستعمل فرق املتطوعين يف األشهر األربعة املقبلة على توعية الناخبين يف جتمعاتهم 

  [....].  وسائل اإلعالم والفعاليات اجلماهيرية حول عملية التسجيل وآلياته، وذلك من خالل

                                                            

  يف املوقع اإللكتروين التايل" حملة التسجيل النتخابات اجمللس الوطني الفلسطيني" :املصدر:  

 http://www.pncregcampaign.org/index.php/ar/resources/articles/pnc-regsitration-
campaign-articles/167-press-release-voter-registration-opens 

  


نتخابات نتخاب اجمللس التشريعي يف املناطق الفلسطينية احملتلة عبر جلنة االالفلسطينيون املسجلون ال 
  .الفلسطيني تلقائياً النتخاب اجمللس الوطني املركزية، مسجلون
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بإمكانهم التسجيل لهذه  ـ جدواأينما وُ  ـوجتدر اإلشارة إىل أن كل الفلسطينيين 

الوطني الفلسطيني وهو الهيئة التشريعية  نتخابات، لضمان اختيارهم ملمثليهم يف اجمللساال

 .املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني العليا ملنظمة التحرير،
تواريخ التسجيل خالل شهر  ]اجلمعيات واملؤسسات املدنية الفلسطينية[ وستعلن [....] 

ها التحضير، خرى فقد بدأت اجلمعيات لتوّوجتمعات أُ يف دولا أمّ. 2012 أكتوبر/  تشرين األول

الفلسطينيين يف  خر بالتجهيزات الالزمة لبدء احلملة قريباً ودعوةيف حين سيبدأ بعضها اآل

جتمعاتهم وجالياتهم وخميماتهم للمطالبة بحقهم الشرعي بمؤسستهم الوطنية، منظمة التحرير 

 .الفلسطينية
ن أمي حمالت التسجيل كما وبإمكانهم التواصل مباشرة مع منظّ مكان كل الفلسطينيين إب

و مراسلته، وسيقوم العاملون باملكتب أبمكتب احلملة  نفسهم بالتنظيم عن طريق االتصالأيقوموا 

  : التالية رقامنرجو االتصال على األ. بوصلكم مباشرة مع املنظمين احملليين يف منطقتكم

 00) 1(  708 5904888: الشمالية يركاأم

 00)  56(  42 457 666: أميركا الالتينية

 00)  44(  203 286 9283: أوروبا

 00)  970(  59 276 7225: الوطن العربي

 infor@pncregcampaign.org:  لكترويناإل

 www.pncregcampaign.org:  الصفحة اإللكترونية

ن الفلسطينيين ما زالوا شعباً واحدًا إ النكبة، إالّ وبالرغم من مرور أكثر من ستة عقود منذ

ومستمرين يف نضالهم يف سبيل التحرير والعودة، ومؤكدين  متمسكين بإرادتهم وقضية واحدة،

  .أصوات الشعب الفلسطيني بذلك على وحدتهم من خالل التأكيد على أهمية كل صوت من



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


