
 

 

 انتخابات الجالية الفلسطينية في هولندا 

 من النظام الداخلي للجالية الفلسطينية 12-12-12عمالً بأحكام المواد 

 

يةة تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية االمانةة العامةة للجالفي هولندا يئة اإلدارية للجالية الفلسطينية فإن اله

فةي  فةي اافةة المقاطعةات الهولنديةة وحلة  حسةب الجةدوق المرفة  ب الفلسةطينيإلحصائيات ابناء الشعوفقاً 

 : الثانيةالصفحة 

االستمارة الخاصة على صفحة الترشح في  تعبئةفعلى الراغبين بالترشح لعضوية االمانة العامة للجالية 

 03/32/1322الموقع االلكتروني للجالية الفلسطينية في هولندا حتى تاريخ أقصاه 

 form-hap.nl/registerhttp://palestijnsegemeenscعبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرابط التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي : 

 

لفلسةةطينية فةةي أسةةماء المرشةةحين تباعةةاً عبةةر حملةةة اع ميةةة علةة  موالةة  وصةةفحات الجاليةةة ا وسةةيتإ العةة ن

 . مرشحهب في اختياره د الناخهولندا لتساع

 

فةي حةاق اةان عةدد المرشةحين فةي مقاطعةة مةا  مان النظاام الاداخلي 12ووفقاً ألحكام الفقرة ج من الماادة 

أعة ه فتةدخق تلة  المقاطعةة فةي بنةد االنتخابةات الختيةار  أاثر من العدد المطلوب وفقاً للجدوق المعلةن عنةه

  .وماتب محاماة هولندي متخصص الهيئة اإلدارية  وبإشرافممثليها في األمانة العامة للجالية الفلسطينية 

 

للجاليةةةة الفلسةةةطينية فإنةةةه يعةةةين يةةةوإ السةةةبت بتةةةاري   مااان النظاااام الاااداخلي 12وسااانداً ألحكاااام الماااادة 

وعةةةداً النعقةةةاد مةةةمتمراً عامةةةاً فةةةي روتةةةرداإ مةةةن اجةةةق انتخةةةاب الهيئةةةة االداريةةةة الجديةةةدة م 61/90/7962

 من بين أعضاء األمانة العامة .

 

 لالستفسار التواصل عبر موقع وصفحات الجالية الفلسطينية في هولندا 

 0031684668500: أو عبر الواتس أب عل  الرلإ 

http://palestijnsegemeenschap.nl/register-form


 

 

 في األمانة العامة للجالية الفلسطينية ولندية جدول ممثلي األقاليم اله

 فيها حسب التوزع الفلسطيني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 المقاطعة

اسم 
 المقاطعة

 التابعةالرئيسية المدن 
عدد 

 لممثلينا

2+1 
Groningen 
 Friesland 

 2 هرينفين -سني   -ليواردين  -خرونيغين 

0 Overijssel  0 هينغيلو -الميلو  -ديفينتر  -انشخيدة  -زفولي 

2 Drenthe  1 ميبق -هوخيفين  -ايمين  -اسين 

2 
Noord-
Holland 

              هارليإ -ألامار  -زانستاد  -أمسترداإ 
 2 هورن -هيلدر  دين

2 Gelderland 
زوتفين  -ايدي  -أبلدورن  -نيميخين  -أرنهيإ 

 2 فخنيغين -ودوتنخيإ 

2 Zeeland  2 زين  زي -فليسينغين  -ميدلبورخ 

8 
Noord-
Brabant 

تيلبورخ  -روزنداق  -بريدا  -هيلموند  -ايندهوفن 
 2 بيرخين أوب زوإ -أوس 

9 Limburg  2 هيرلين -ماستريخت  - رويرموند -فينلو 

23 
Zuid-

Holland 

ف ردينغين  -دنهاخ  -سخيداإ  -خودا   -روترداإ 
 زوتيرمير  -ااتفاي   -اليدين  -ديلفت 

 هيلفوس وس -فيست ند  -دوردريخت 
23 

22 Flevoland  0 زيفولدة -درونتين  -الميري  -ليليستاد 

21 Utrecht  2 هاوتن -زايست  -أمريسفورت  -اوتريخت 

 23 عدد أعضاء األمانة العامة للجالية الفلسطينية في هولندا
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