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العقــد االجتامعــي )اعــالن االســتقالل والقانــون األســايس(، 

اتفــاق ُملــزم يَُعــرِّ عــن إرادة املواطنــن واملواطنــات 

ــاٍد  ــة ذات أبع ًة َجْمعي ــوَّ ــب ق ــم، يكتَِس ــت صفتُه ــاً كان أي

مختلفــة؛ أخالقيــة وقانونيــة واجتامعيــة، أنــت طــرٌف 

أســايس فيــه، لــك حقــوق وعليــك واجبــات، وهــو أســاُس 

بُنيــان املجتمــع وأداُة ســالمته واســتقراره ومنــاءه، أي 

إخــالل أو تجــاوز أو انتهــاك ألحكاِمــه ونصوِصــه يَســتدعي 

ــلم  ــتقرار والس ــرِّض االس ــه يع ــبة، كون ــاءلة واملحاس املُس

ــدح األرضار. ــي ألف األه

العقــد االجتامعــي َمرجــٌع يُحتَكــم إليــه يف حــلِّ النزاعــات 

وأداء الواجــب وضــامن الحقــوق، نضــع بــن أيديكــم 

القيــم واملبــادئ والحقــوق الدســتورية التــي تضمنهــا 

ــون  ــتقالل والقان ــالن االس ــة إع ــي )وثيق ــد االجتامع العق

ــك  ــة لحيات ــي الحامي ــتورية ه ــك الدس ــايس(، حقوق األس

ونشــاطك اليومــي، معرفتــك ووعيــك بهــا يســاعدانك عــى 

ــن أي كان. ــا م ــال انتهاكه ــا ح ــاع عنه ــا والدف صونه
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 فعــى الرغــم مــام أثــاره ســحر هــذه األرض القدميــة 

وموقعهــا الحيــوي عــى حــدود التشــابك بــن القــوى 

والحضــارات، مــن مطامــح ومطامــع وغــزوات كانــت 

تــؤدي إىل حرمــان شــعبها مــن إمكانيــة تحقيــق اســتقالله 

ــاألرض هــي  ــة التصــاق الشــعب ب الســيايس، إال أن دميوم

ــعب روح  ــت يف الش ــا، ونفخ ــت األرض هويته ــي منح الت

ــات،  ــدد الثقاف ــارة، وتع ــالالت الحض ــامً بس ــن، مطع الوط

واصــل  والزمنــي،  الروحــي  تراثــه  نصــوص  مســتلهامً 

ــه  ــر ذات ــخ تطوي ــر التاري الشــعب العــريب الفلســطيني ع

يف التوحــد الــكي بــن األرض واإلنســان، وعــى خطــى 

األنبيــاء املتواصلــة عــى هــذه األرض املباركــة، أعــى عــى 

ــرس كل  ــع ج ــق، ودق م ــد للخال ــالة الحم ــة ص كل مئذن

ــالم. ــة والس ــه الرحم ــد ترنيم ــة ومعب كنيس

العــريب  الشــعب  يتوقــف  مل  جيــل،  إىل  جيــل  ومــن 

الفلســطيني عــن الدفــاع الباســل عــن وطنــه، ولقــد 

ــاً إلرادة  ــيداً بطولي ــة تجس ــعبنا املتالحق ــورات ش ــت ث كان

ــه العــامل  ــذي كان في ــي. ففــي الوقــت ال االســتقالل الوطن

املعــارص يصــوغ نظــام قيمــة الجديــدة كانــت موازيــن 

القــوى املحليــة والعامليــة تســتثني املصــر الفلســطيني مــن 

ــده ال  ــدل وح ــرى أن الع ــرة أخ ــح م ــام، فاتض ــر الع املص

ــخ. ــالت التاري ــر عج يس



ــة  ــى مفارق ــر ع ــطيني الكب ــرح الفلس ــح الج ــذا انفت وهك

ــرض  ــتقالل وتع ــن االس ــرم م ــذي ح ــعب ال ــة، فالش جارح

ــة  ــرض ملحاول ــد تع ــد، ق ــوع جدي ــن ن ــالل م ــه الحت وطن

تعميــم األكذوبــة القائلــة "إن فلســطن هــي أرض بــال 

شــعب" وعــى الرغــم مــن هــذا التزييــف التاريخــي، فــإن 

املجتمــع الــدويل يف املــادة 22 مــن ميثــاق عصبــة األمــم 

لعــام 1919، ويف معاهــدة لــوزان لعــام 1923 قــد اعــرف 

ــأن الشــعب العــريب الفلســطيني شــأنه شــأن الشــعوب  ب

ــة  ــة العثامني ــي انســلخت عــن الدول ــة األخــرى، الت العربي

هــو شــعب حــر مســتقل.

العــريب  بالشــعب  لحــق  الــذي  التاريخــي  الظلــم  ومــع 

ــر املصــر،  ــه مــن حــق تقري ــده وبحرمان الفلســطيني بترشي

ــة العامــة رقــم 181 عــام 1947م، الــذي  ــر قــرار الجمعي أث

ــإن هــذا  ــة، ف ــة ويهودي ــن عربي قســم فلســطن إىل دولت

القــرار مــا زال يوفــر رشوطــاً للرشعيــة الدوليــة تضمــن 

ــريب الفلســطيني يف الســيادة واالســتقالل  حــق الشــعب الع

ــي. الوطن

الفلســطينية  األرض  اإلرسائيليــة  القــوات  احتــالل  إن 

وأجــزاء مــن األرض العربيــة واقتــالع غالبيــة الفلســطينين 

املنظــم،  اإلرهــاب  بقــوة  ديارهــم،  عــن  وترشيدهــم 
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وإخضــاع الباقــن منهــم لالحتــالل واالضطهــاد ولعمليــات 

تدمــر معــامل حياتهــم الوطنيــة، هــو انتهــاك صــارخ ملبادئ 

الرشعيــة ومليثــاق األمــم املتحــدة ولقراراتهــا التــي تعــرف 

بحقــوق الشــعب العــريب الفلســطيني الوطنيــة، مبــا فيهــا 

حــق العــودة، وحــق تقريــر املصــر واالســتقالل والســيادة 

ــه. عــى أرض وطن

ويف قلــب الوطــن وعــى ســياجه، يف املنــايف القريبــة 

ــه  ــد الشــعب العــريب الفلســطيني إميان ــدة، مل يفق والبعي

ــه يف  ــب بحق ــه الصل ــودة، وال إميان ــه يف الع ــخ بحق الراس

االســتقالل، ومل يتمكــن االحتــالل واملجــازر والترشيــد مــن 

ــه، فلقــد واصــل  ــه ومــن ذات طــرد الفلســطيني مــن وعي

ــن  ــة م ــورة شــخصيته الوطني ــع بل ــه امللحمــي، وتاب نضال

خــالل الراكــم النضــايل املتنامــي، وصاغــت اإلرادة الوطنية 

إطارهــا الســيايس، منظمــة التحريــر الفلســطينية، ممثــالً 

رشعيــاً ووحيــداً للشــعب الفلســطيني، باعــراف املجتمــع 

ومؤسســاتها  املتحــدة  األمــم  بهيئــة  متمثــالً  الــدويل، 

ــدة  ــى قاع ــرى، وع ــة األخ ــة والدولي ــامت اإلقليمي واملنظ

اإلميــان بالحقــوق الثابتــة، وعــى قاعــدة اإلجــامع القومــي 

العــريب، وعــى قاعــدة الرشعيــة الدوليــة، قــادت منظمــة 

ــر  ــم، املنصه ــارك شــعبها العظي ــر الفلســطينية مع التحري



ــام  ــطوري أم ــوده األس ــي، وصم ــة املث ــه الوطني يف وحدت

املجــازر والحصــار يف الوطــن وخــارج الوطــن.

 وتجلــت ملحمــة املقاومــة الفلســطينية يف الوعــي العــريب 

ويف الوعــي العاملــي، بصفتهــا واحــدة مــن أبــرز حــركات 

التحــرر الوطنــي يف هــذا العــر.

إن االنتفاضــة الشــعبية الكــرى، املتصاعــدة يف األرض 

ــل  ــامت داخ ــطوري يف املخي ــود األس ــع الصم ــة م املحتل

وخــارج الوطــن، قــد رفــع اإلدراك اإلنســاين بالحقيقــة 

إىل  الفلســطينية  الوطنيــة  وبالحقــوق  الفلســطينية 

وأســدلت  والنضــج،  االســتيعاب  مــن  أعــى  مســتوى 

ــن  ــف وم ــن التزيي ــة م ــة كامل ــى مرحل ــام ع ــتار الخت س

خمــول الضمــر، وحــارصت العقليــة اإلرسائيليــة الرســمية 

التــي أدمنــت االحتــكام إىل الخرافــة واإلرهــاب يف نفيهــا 

الوجــود الفلســطيني.

 مــع االنتفاضــة، وبالراكــم الثــوري النضــايل لــكل مواقــع 

لحظــات  أحــدى  الفلســطيني  الزمــن  يبلــغ  الثــورة 

ــريب  ــعب الع ــد الش ــادة وليؤك ــي الح ــاف التاريخ االنعط

الفلســطيني مــرة أخــرى حقوقــه الثابتــة ومامرســتها فــوق 

ــطينية. ــه الفلس أرض
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والقانــوين  والتاريخــي  الطبيعــي  الحــق  إىل  واســتناداً 

فلســطن  وطنــه  يف  الفلســطيني  العــريب  للشــعب 

ــم  ــة وطنه ــاً عــن حري ــة دفاع ــه املتعاقب ــات أجيال وتضحي

ــة، ومــن  ــرارات القمــم العربي ــاً مــن ق واســتقالله وانطالق

ــم  ــرارات األم ــدها ق ــي تجس ــة الت ــة الدولي ــوة الرشعي ق

املتحــدة منــذ عــام 1947، ومامرســة مــن الشــعب العــريب 

الفلســطيني لحقــه يف تقريــر املصــر واالســتقالل الســيايس 

ــه. ــوق أرض ــيادة ف والس

فــإن املجلــس الوطنــي يعلــن، باســم اللــه وباســم الشــعب 

ــا  ــوق أرضن ــطن ف ــة فلس ــام دول ــطيني قي ــريب الفلس الع

ــف. ــدس الرشي ــا الق الفلســطينية وعاصمته

ــوا فيهــا  ــة فلســطني هــي للفلســطينيني أينــا كان إن دول

ويتمتعــون  والثقافيــة،  الوطنيــة  هويتهــم  يطــورون 

باملســاواة الكاملــة يف الحقــوق، وتصــان فيهــا معتقداتهــم 

ــة والسياســية وكرامتهــم اإلنســانية، يف ظــل نظــام  الديني

دميقراطــي برملــاين يقــوم عــى أســاس حريــة الــرأي وحرية 

تكويــن األحــزاب ورعايــة األغلبية حقــوق األقليــة واحرتام 

األقليــة قــرارات األغلبيــة، وعــى العــدل االجتاعــي 

واملســاواة وعــدم التمييــز يف الحقــوق العامــة عــى أســاس 

العــرق أو الديــن أو اللــون أو بــني املــرأة والرجــل، يف 



ظــل دســتور يؤمــن ســيادة القانــون والقضــاء املســتقل 

وعــى أســاس الوفــاء الكامــل لــرتاث فلســطني الروحــي 

والحضــاري يف التســامح والتعايــش الســمح بــني األديــان 

عــر القــرون.

إن دولــة فلســطن دولــة عربيــة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن 

ــا  ــن طموحه ــا، وم ــا وحضارته ــن تراثه ــة، م ــة العربي األم

والتطــور  التحــرر  يف  أهدافهــا  تحقيــق  إىل  الحــارض 

والدميقراطيــة والوحــدة، وهــي إذ تؤكــد التزامهــا مبيثــاق 

جامعــة الــدول العربيــة، وإرصارهــا عــى تعزيــز العمــل 

ــى  ــاعدتها ع ــا مس ــاء أمته ــد أبن ــرك، تناش ــريب املش الع

اكتــامل والدتهــا العمليــة، بحشــد الطاقــات وتكثيــف 

ــي. ــالل اإلرسائي ــاء االحت ــود إلنه الجه

 وتعلــن دولــة فلســطن التزامهــا مببــادئ األمــم املتحــدة 

وأهدافهــا وباإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان، والتزامهــا 

كذلــك مببــادئ عــدم االنحيــاز وسياســته.

ــالم  ــة للس ــة محب ــا دول ــطن أنه ــة فلس ــن دول  وإذ تعل

ــع  ــتعمل م ــا س ــلمي، فإنه ــش الس ــادئ التعاي ــة مبب ملتزم

ــم  ــالم دائ ــق س ــل تحقي ــن أج ــعوب م ــدول والش ــع ال جمي

قائــم عــى العــدل واحــرام الحقــوق، تتفتــح يف ظلــه 

وثيقة إعالن االستقالل 



ــه التنافــس عــى  ــاء، ويجــري في طاقــات البــرش عــى البن

إبــداع الحيــاة وعــدم الخــوف مــن الغــد، فالغــد ال يحمــل 

ــدل. ــوا إىل الع ــوا أو ثاب ــن عدل ــان مل ــر األم غ

ــن أجــل إحــالل الســالم عــى أرض  ــا م  ويف ســياق نضاله

ــة فلســطن باألمــم املتحــدة  ــة والســالم، تهيــب دول املحب

ــريب  ــعب الع ــاه الش ــة اتج ــؤولية خاص ــل مس ــي تتحم الت

الفلســطيني ووطنــه، وتهيــب بشــعوب العــامل ودولــه 

املحبــة للســالم والحريــة أن تعينهــا عــى تحقيــق أهدافهــا، 

ووضــع حــد ملأســاة شــعبها، بتوفــر األمــن لــه، وبالعمــل 

ــطينية. ــأرايض الفلس ــي ل ــالل اإلرسائي ــاء االحت ــى إنه ع

 كــام تعلــن يف هــذا املجــال، أنهــا تؤمــن بتســوية املشــاكل 

الدوليــة واإلقليميــة بالطــرق الســلمية وفقــاً مليثــاق األمــم 

أو  بالقــوة  التهديــد  ترفــض  وأنهــا  املتحــدة وقراراتهــا 

العنــف أو اإلرهــاب، أو باســتعاملها ضــد ســالمة أراضيهــا 

ــرى،  ــة أخ ــالمة أرايض أي دول ــيايس، أو س ــتقاللها الس واس

وذلــك دون املســاس بحقهــا الطبيعــي يف الدفــاع عــن 

ــتقاللها. ــا واس أراضيه

ــد، يف الخامــس عــرش مــن نوفمــر  ــوم الخال  ويف هــذا الي

1988 ونحــن نقــف عــى عتبــة عهــد جديــد، ننحنــي 

إجــالالً وخشــوعاً أمــام أرواح شــهدائنا وشــهداء األمــة 



ــن أضــاءوا بدمائهــم الطاهــرة شــعلة هــذا  ــة الذي العربي

الفجــر العنيــد، واستشــهدوا مــن أجــل أن يحيــا الوطــن، 

ــور القــادم مــن  ــا لنمأهــا بالن ــا عــى أيدين ونرفــع قلوبن

ــن يف  ــة الصامدي ــن ملحم ــة، وم ــة املبارك ــج االنتفاض وه

ــواء  ــة ل ــن حمل ــامت ويف الشــتات ويف املهاجــر، وم املخي

ــا  ــا ومعتقلين ــبابنا، أرسن ــيوخنا وش ــا وش ــة: أطفالن الحري

وجرحانــا املرابطــن عــى الــراب املقــدس ويف كل مخيــم 

الفلســطينية  واملــرأة  مدينــة،  كل  ويف  قريــة  كل  ويف 

الشــجاعة حارســة بقائنــا وحياتنــا، وحارســة نارنــا الدامئــة، 

ونعاهــد أرواح شــهدائنا األبــرار، وجامهــر شــعبنا العــريب 

ــاء يف  ــرار والرشف ــة وكل األح ــا العربي ــطيني وأمتن الفلس

العــامل عــى مواصلــة النضــال مــن أجــل جــالء االحتــالل، 

وترســيخ الســيادة واالســتقالل، إننــا ندعــو شــعبنا العظيــم 

إىل االلتفــاف حــول علمــه الفلســطيني واالعتــزاز بــه 

والدفــاع عنــه ليظــل أبــداً رمــزاً لحريتنــا وكرامتنــا يف 

ــاً حــراً لشــعب مــن األحــرار. وطــن ســيبقي دامئــاً وطنن

وثيقة إعالن االستقالل 





القانون القانون 
األساسي الفلسطينياألساسي الفلسطيني



بسم الله الرحمن الرحيم

مثلام كانت دميومة التصاق الشعب العريب الفلسطيني 

بأرض آبائه وأجداده التي نشأ عليھا حقيقة عرت عنھا

وثيقة إعالن اإلستقالل الصادرة عن املجلس الوطني 

الفلسطيني، وأكدتھا ظواھر الثبات يف املكان والزمان 

والحفاظ عى الھوية الوطنية واجراح معجزات النضال، 

فإن ھذه العالقة العضوية بن الشعب والتاريخ

واألرض استمرت تؤكد ذاتھا خالل السعي الدؤوب 

واملستمر لحمل العامل عى االعراف بحقوق الشعب العريب

الفلسطيني وكيانه الوطني عى قدم املساواة مع غره من 

الشعوب.

مقدمة مقدمة 
القانون األساسي الفلسطينيالقانون األساسي الفلسطيني



إن ميــالد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــى أرض الوطــن 

فلســطن، أرض اآلبــاء واألجــداد، يــأيت يف ســياق الكفــاح

املريــر واملســتمر، الــذي قــدم خاللــه الشــعب الفلســطيني 

آالف الشــھداء والجرحــى واألرسى مــن خــرة أبنائــه، ألجــل

ــودة  ــق الع ــة يف ح ــة املتمثل ــة الثابت ــه الوطني ــل حقوق ني

وتقريــر املصــر وإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة 

ــر  ــة التحري ــادة منظم ــف بقي ــدس الرشي ــا الق وعاصمتھ

ــريب  ــعب الع ــد للش ــي والوحي ــل الرشع ــطينية املمث الفلس

ــد. ــام وج ــطيني أين الفلس

ــاق  ــن اتف ــت ع ــي نجم ــة الت ــة االتقالي ــار املرحل ويف إط

ــة  ــلطة الوطني ــاء الس ــألة بن ــكلت مس ــادئ، ش ــالن املب إع

الفلســطينية بأعمدتھــا الثالثــة: الترشيعيــة والتنفيذيــة 

والقضائيــة واحــدة مــن املھــام الوطنيــة العاجلــة. وبإنشــاء 

املجلــس الترشيعــي الفلســطيني عــر اإلنتخابــات العامــة 

ــايس  ــون أس ــرار قان ــاً أن إق ــات واضح ــارشة، ب ــرة واملب الح

لتنظيــم  القاعــدة  ھــو  االنتقاليــة،  للمرحلــة  مناســب 

العالقــة املتبادلــة بــن الســلطة والشــعب، وھــو الخطــوة 

األوىل عــى طريــق تحديــد املعــامل املميــزة للمجتمــع 

املــدين املؤھــل لتحقيــق اإلســتقالل، وھــو يف الوقــت ذاتــه 

القاعــدة األساســية لســن الترشيعــات والقوانــن املوحــدة 

ــطيني. ــن الفلس للوط



لقــد قــرر ھــذا القانــون األســايس األســس الثابتة التــي متثل 

الوجــدان الجامعــي لشــعبنا، مبكوناتــه الروحيــة، وعقيدتــه 

الوطنيــة، وانتامئــه القومــي، كــام اشــتمل يف أبوابــه عــى 

ــورة،  مجموعــة مــن القواعــد واألصــول الدســتورية املتطـ

ــة  ــات العام ــوق والحري ــام يتصــل بضــامن الحق ــواء في س

والشــخصية عــى اختالفھــا مبــا يحقــق العــدل واملســاواة 

للجميــع دون متييــز، أو فيــام يخــص مبــدأ ســيادة القانــون، 

ــح الحــدود  ــع توضي ــن الســلطات، م ــوازن ب ــق الت وتحقي

ــا  ــل لھ ــث تكف ــا، بحي ــن اختصاصــات كل منھ ــة ب الفاصل

ــة  ــن ناحي ــل يف األداء م ــة، والتكام ــن ناحي ــتقالية م االس

ــي  ــا الت ــة العلي ــة الوطني ــبيل املصلح ــك يف س أخــرى، وذل

ھــي رائــد الجميــع.

إن كــون ھــذا القانــون األســايس املؤقــت قــد رشع لفــرة 

ــة، فھــو يشــكل بالبداھــة خطــوة أساســية  ــة مؤقت انتقالي

عــى طريــق تحقيــق الحقــوق الوطنيــة والتاريخيــة الثابتــة 

ــو  ــى أي نح ــادر ع ــطيني، وال يص ــريب الفلس ــعب الع للش

ــودة  ــل الع ــن أج ــل م ــعي والعم ــة الس ــه يف مواصل حق

ــة الفلســطينية  ــة الدول ــك إقام ــر املصــر، مبــا يف ذل وتقري

بعاصمتھــا القــدس الرشيــف وھــي أوىل القبلتــن وثالــث 

الحرمــن الرشيفــن مــرى نبينــا محمــد )صــى اللــه عليــه 

وســلم( ومھــد ســيدنا املســيح عليــه الســالم.



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

كــام أن أحكامــه املؤقتــة ال تســقط حقــا ً لفلســطيني، 

حيثــام وجــد، يف التمتــع بحقــوق متســاوية مــع مواطنيــه 

ــن. ــى أرض الوط ع

ــن  ــه م ــتمد قوت ــت يس ــايس املؤق ــون األس ــذا القان إن ھ

الثابتــة ونضالــه  الفلســطيني وحقوقــه  الشــعب  إرادة 

ــاب  ــي يف انتخ ــه الدميقراط ــارس حق ــذي مي ــدؤوب وال ال

ــس  ــاء املجل ــطينية وأعض ــة الفلس ــلطة الوطني ــس الس رئي

الترشيعــي الفلســطيني، ليبــدأ بتنظيــم وبنــاء أســس 

ــة يف فلســطن، ويف الوقــت  ــة الدميقراطي ــاة الترشيعي الحي

نفســه فــإن وضــع ھــذا القانــون، وإقــراره مــن قبــل 

املجلــس الترشيعــي، ينطلــق مــن حقيقــة أن منظمــة 

التحريــر الفلســطينية ھــي املمثــل الرشعــي والوحيــد 

للشــعب العــريب الفلســطيني.



مذكرة إيضاحية للقانون األساسي مذكرة إيضاحية للقانون األساسي 
المعدلالمعدل

بسم الله الرحمن الرحيم

اســتناداً للــامدة )111( مــن القانــون األســايس التــي تعطــي 

ــايس  ــون األس ــل القان ــة تعدي ــي صالحي ــس الترشيع املجل

مبوافقــة أغلبيــة ثلثــي أعضائــه، فقــد رأى املجلــس رضورة 

تعديــل القانــون األســايس وذلــك باســتحداث منصــب 

رئيــس الــوزراء يف الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وتحويــل 

صالحياتــه وكافــة الضوابــط القانونيــة والسياســية الناظمــة 

ــس  ــه برئي ــي تربط ــة الت ــكل العالق ــح ش ــه، وتوضي لعمل

ــة . ــلطة الترشيعي ــطينية والس ــة الفلس ــلطة الوطني الس

ومبوجــب ھــذا التعديــل اقتــى األمــر إعــادة ترتيــب 

بعــض األحــكام الــواردة يف القانــون األصــي بحيــث أصبــح 

البــاب املتعلــق بصالحيــات رئيــس الســلطة الوطنيــة ھــو 

ــر  ــل تأخ ــك مقاب ــدل وذل ــون املع ــث يف القان ــاب الثال الب

البــاب املتعلــق بالســلطة الترشيعيــة إىل بــاب الحــق وھــو 

ــع. البــاب الراب



أمــا البــاب الخامــس مبوجــب التعديــل واملتعلــق مبجلــس 

الــوزراء فقــد تضمــن كيفيــة تشــكيل الحكومــة مــن قبــل 

رئيــس الــوزراء وكيفيــة نيلھــا ثقــة املجلــس والصالحيــات 

ــا  ــة م ــوزراء ورئيســه، وشــكل العالق ــس ال املمنوحــة ملجل

ــس الســلطة الفلســطينية. ــوزراء ورئي ــس ال ــن رئي ب

وقــد ارتــأى املجلــس أثنــاء مناقشــة القانــون املعــدل أن ال 

رضورة إلضافــة بعــض العبــارات املتعلقــة بعــرض كل مــا

ــن  ــتقالة م ــة واس ــكيل وإقال ــن تش ــة م ــق بالحكوم يتعل

قبــل رئيــس مجلــس الــوزراء عــى رئيــس الســلطة الوطنيــة 

ــاً سياســياً  ــار أن ھــذا األمــر عرف ــك باعتب الفلســطينية وذل

أجمــع املجلــس عليــه أثنــاء مناقشــاته دون حاجــة إىل 

ــون. ــن القان ــادة يف م ــراده يف م إف
 أحمد قريع )أبو عالء(

رئيس املجلس الترشيعي الفلسطيني

القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5



البابالباب
األولاألول



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

فلسطين وشعبها وهدفهافلسطين وشعبها وهدفها

مصدر السلطاتمصدر السلطات

الكبــر،  العــريب  الوطــن  مــن  جــزء  فلســطن 

ــة  ــن األم ــزء م ــطيني ج ــريب الفلس ــعب الع والش

العربيــة والوحــدة العربيــة ھــدف يعمــل الشــعب 

الفلســطيني مــن أجــل تحقيقــه. 

الشــعب مصــدر الســلطات وميارســھا عــن طريــق 

الســلطات الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة عــى 

أســاس مبــدأ الفصــل بــن الســلطات عــى الوجــه 

املبــن يف ھــذا القانــون األســايس. 

مادة )1(

مادة )2(



العاصمةالعاصمة

الدين ومصدر التشريع واللغةالدين ومصدر التشريع واللغة

نظام الحكمنظام الحكم

القدس عاصمة فلسطن.

فلســطن  يف  الرســمي  الديــن  ھــو  اإلســالم   -1

ــا وقدســيتھا ــات الســاموية احرامھ ولســائر الديان

 2- مبــادئ الرشيعــة اإلســالمية مصــدر رئيــي 

للترشيــع.

3-اللغة العربية ھي اللغة الرسمية. 

نظــام الحكــم يف فلســطن نظــام دميقراطــي نيــايب 

والحزبيــة  السياســية  التعدديــة  عــى  يعتمــد 

ــاً  ــة انتخاب ــلطة الوطني ــس الس ــه رئي ــب في وينتخ

مبــارشاً  مــن قـــبل الشــعب وتكــون الحكومــة 

الترشيعــي  واملجلــس  الرئيــس  أمــام  مســؤولة 

لفلســطيني. ا

مادة )3(

مادة )4(

مادة )5(



أساس الحكمأساس الحكم

الجنسيةالجنسية

العلمالعلم

مبــدأ ســيادة القانــون أســاس الحكــم يف فلســطن، 

وتخضــع للقانــون جميــع الســلطات واألجھــزة 

ــخاص.  ــات واألش ــات واملؤسس والھيئ

الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون.

ــاد  ــة واألبع ــوان األربع ــم فلســطن باألل يكــون عل

التحريــر  منظمــة  مــن  املعتمــدة  واملقاييــس 

الفلســطينية ھــو العلــم الرســمي  للبــالد.

مادة )7(

مادة )٦(

مادة )8(

القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5



البابالباب
الثانيالثاني

الحقوق والحريات الحقوق والحريات 
العامةالعامة



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

المساواة أمام القانون والقضاءالمساواة أمام القانون والقضاء

حماية حقوق اإلنسانحماية حقوق اإلنسان

حق الحرية الشخصيةحق الحرية الشخصية

الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء ال 

متييــز بينھــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون 

ــة. ــيايس أو اإلعاق ــرأي الس ــن أو ال أو الدي

1- حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ملزمــة 

وواجبــة اإلحــرام.

 2- تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون 

إبطــاء عــى االنضــامم إىل اإلعالنــات واملواثيــق 

اإلقليميــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق اإلنســان. 

مادة )1٠(

مادة )9(

وھــي  طبيعــي  حــق  الشــخصية  الحريــة    -1

متــس. ال  مكفولــة 



2- ال يجوز القبض عى أحد أو تفتيشه أو حبسه 

أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إال 

بأمر قضايئ وفقا ألحكام القانون، ويحدد القانون 

مدة الحبس االحتياطي، وال يجوز الحجز أو 

الحبس يف غر األماكن الخاضعة للقوانن الصادرة 

بتنظيم السجون. 

حقوق المقبوض عليه حقوق المقبوض عليه 
أو الموقوفأو الموقوف

حظر اإلكراه أو التعذيبحظر اإلكراه أو التعذيب

ــباب  ــف بأس ــه أو يوق ــض علي ــن يقب ــغ كل م يبل

ــاً  ــه، ويجــب إعالمــه رسيع ــه أو إيقاف ــض علي القب

ــن  ــه، وأن ميك ــه إلي ــام املوج ــا باالتھ ــة يفھمھ بلغ

ــة دون  ــدم للمحاكم ــام، وأن يق ــن االتصــال مبح م

تأخــر.

مادة )11(

مادة )12(

1- ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب، 

ويعامل املتھمون وسائر املحرومن من حرياتھم 

معاملة الئقة.



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

حق المتهم بالمحاكمة القانونيةحق المتهم بالمحاكمة القانونية
املتھــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه يف محاكمــة 

ــن  ــاع ع ــات الدف ــا ضامن ــه فيھ ــل ل ــة تكف قانوني

نفســه، وكل متھــم يف جنايــة يجــب

أن يكون له محام يدافع عنه. 

مادة )13(

مادة )14(

ماهية العقوباتماهية العقوبات

ــة،  ــات الجامعي ــع العقوب ــخصية، ومتن ــة ش العقوب

وال جرميــة وال عقوبــة إال بنــص قانــوين، وال توقــع 

عقوبــة إال بحكــم قضــايئ، وال عقــاب إال عــى 

ــون.  ــاذ القان ــة لنف ــال الالحق األفع

مادة )15(

2- يقع باطالً كل قول أو اعراف صدر باملخالفة 

ألحكام الفقرة األوىل من ھذه املادة. 



مادة )1٦(

مادة )17(

حظر التجارب الطبيةحظر التجارب الطبية

حرمة المسكنحرمة المسكن

ال يجــوز إجــراء أي تجربــة طبيــة أو علميــة عــى 

ــوز  ــام ال يج ــبق، ك ــوين مس ــاء قان ــد دون رض أح

أو  للعــالج  أو  الطبــي  للفحــص  أحــد  إخضــاع 

لعمليــة جراحيــة إال مبوجــب قانــون.

ينظــم القانــون أحــكام نقــل األعضــاء وغرھــا مــن 

ــراض اإلنســانية  ــي لأغ ــدم العلم مســتجدات التق

املرشوعــة. 

للمســاكن حرمــة، فــال تجــوز مراقبتھــا أو دخولھــا 

ووفقــا  مســبب  قضــايئ  بأمــر  إال  تفتيشــھا  أو 

ألحــكام القانــون.

ــة أحــكام  ــب عــى مخالف ــا يرت ــع باطــالً كل م يق

ھــذه املــادة، وملــن تــرر مــن جــراء ذلــك الحــق 

الوطنيــة  الســلطة  تضمنــه  عــادل  تعويــض  يف 

الفلســطينية.



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

حرية العقيدة والعبادةحرية العقيدة والعبادة

حرية الرأيحرية الرأي

حرية اإلقامة والتنقلحرية اإلقامة والتنقل

الشــعائر  ومامرســة  والعبــادة  العقيــدة  حريــة 

ــة رشيطــة عــدم اإلخــالل بالنظــام  ــة مكفول الديني

العــام أو اآلداب العامــة. 

ال مســاس بحريــة الــرأي، ولــكل إنســان الحــق 

ــة  ــول أو الكتاب ــرشه بالق ــه ون ــن رأي ــر ع يف التعب

ــع  ــن م ــر أو الف ــائل التعب ــن وس ــك م ــر ذل أو غ

ــون.  ــكام القان ــاة أح مراع

مادة )19(

مادة )2٠(

مادة )18(

حــدود  يف  مكفولــة  والتنقــل  اإلقامــة  حريــة 

القانــون. 



مادة )21(

النظام االقتصادي في فلسطينالنظام االقتصادي في فلسطين

خدمات التأمين االجتماعي خدمات التأمين االجتماعي 
ورعاية أسر الشهداءورعاية أسر الشهداء

1- يقــوم النظــام االقتصــادي يف فلســطن عــى 

ــادئ االقتصــاد الحــر. ويجــوز للســلطة  أســاس مب

ــون. ــم بقان ــة تنظ ــاء رشكات عام ــة إنش التنفيذي

ــم  ــة، وينظ ــادي مكفول ــاط االقتص ــة النش 2- حري

ــا. ــا وحدودھ ــد اإلرشاف عليھ ــون قواع القان

3- امللكيــة الخاصــة مصونــة، وال تنــزع امللكيــة وال 

يتــم االســتيالء عــى العقــارات أو املنقــوالت 

للقانــون يف مقابــل  إال للمنفعــة العامــة وفقــاً 

تعويــض عــادل أو مبوجــب حكــم قضــايئ.

4- ال مصادرة إال بحكم قضايئ. 

ــي  ــن االجتامع ــات التأم ــون خدم ــم القان 1- ينظ

ــيخوخة. ــز والش ــات العج ــي ومعاش والصح

2- رعايــة أرس الشــھداء واألرسى ورعايــة الجرحــى 



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

حق السكنحق السكن

حق التعليمحق التعليم

املســكن املالئــم حــق لــكل مواطــن، وتســعى 

الســلطة الوطنيــة لتأمــن املســكن ملــن ال مــأوى له.

مادة )23(

مادة )22(

ــى  ــي حت ــن، وإلزام ــكل مواط ــق ل ــم ح 1- التعلي

ــاين يف  ــل ومج ــى األق ــية ع ــة األساس ــة املرحل نھاي

ــة. ــات العام ــد واملؤسس ــدارس واملعاھ امل

ــه  ــم كل ــى التعلي ــة ع ــلطة الوطني ــرشف الس 2- ت

ويف جميــع مراحلــه ومؤسســاته وتعمــل عــى رفــع 

مســتواه.

واملترريــن واملعاقــن واجــب ينظــم القانــون 

أحكامــه، وتكفــل الســلطة الوطنيــة لھــم خدمــات 

ــي.  ــي واالجتامع ــن الصح ــم والتأم التعلي



حق العملحق العمل

1- العمــل حــق لــكل مواطــن وھــو واجــب ورشف 

وتســعى الســلطة الوطنيــة إىل توفــره لــكل قــادر 

عليــه.

 2- تنظــم عالقــات العمــل مبــا يكفــل العدالــة 

للجميــع ويوفــر للعــامل الرعايــة واألمــن والرعايــة 

ــة. ــة واالجتامعي الصحي

 3- التنظيم النقايب حق ينظم القانون أحكامه. 

مادة )24(

الجامعــات  اســتقاللية  القانــون  يكفــل   -3  

العلمــي،  البحــث  ومراكــز  العليــا  واملعاھــد 

ــداع األديب  ــي واإلب ــث العلم ــة البح ــن حري ويضم

والثقــايف والفنــي، وتعمــل الســلطة الوطنيــة عــى 

. وإعانتھــا  تشــجيعھا 

4- تلتــزم املــدارس واملؤسســات التعليميــة الخاصــة 

الوطنيــة  الســلطة  تعتمدھــا  التــي  باملناھــج 

وتخضــع إلرشافھــا.



 4- الحق يف اإلرضاب ميارس يف حدود القانون. 

حق المشاركة في الحياة حق المشاركة في الحياة 
السياسيةالسياسية

للفلســطينين حــق املشــاركة يف الحيــاة السياســية 

أفــرادا ً وجامعــات ولھــم عــى وجــه الخصــوص

الحقوق اآلتية :

ــا  1- تشــكيل األحــزاب السياســية واالنضــامم إليھ

ــون. ــاً للقان وفق

2- تشــكيل النقابــات والجمعيــات واالتحــادات 

ــاً  ــعبية وفق ــات الش ــة واملؤسس ــط واألندي والرواب

ــون. للقان

 3- التصويــت والرشــيح يف االنتخابــات الختيــار 

ممثلــن منھــم يتــم انتخابھــم باالقــراع العــام وفقــاً 

للقانــون.

عــى  العامــة  والوظائــف  املناصــب  تقلــد    -4

الفــرص. تكافــؤ  قاعــدة 

مادة )25(

القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5



حقوق وسائل اإلعالم وحرياتهاحقوق وسائل اإلعالم وحرياتها

1- تأســيس الصحــف وســائر وســائل اإلعــالم حــق 

ــون األســايس وتخضــع  ــه ھــذا القان ــع يكفل للجمي

مصــادر متويلھــا لرقابــة القانــون.

2- حريــة وســائل اإلعــالم املرئيــة واملســموعة 

واملكتوبــة وحريــة الطباعــة والنــرش والتوزيــع 

ــاً  ــة وفق ــا، مكفول ــن فيھ ــة العامل ــث، وحري والب

ــة. ــن ذات العالق ــايس والقوان ــون األس ــذا القان لھ

3- تحظــر الرقابــة عــى وســائل اإلعــالم، وال يجــوز 

إنذارھــا أو وقفھــا أو مصادرتھــا أو إلغاؤھــا أو 

ــب  ــون ومبوج ــاً للقان ــا إال وفق ــود عليھ ــرض قي ف

ــم قضــايئ. حك

5- عقــد االجتامعــات الخاصــة دون حضــور أفــراد 

ــب  ــة واملواك ــات العام ــد االجتامع ــة، وعق الرشط

ــون. ــدود القان ــات يف ح والتجمع

مادة )2٦(

مادة )27(



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

اإلبعاداإلبعاد

رعاية األمومة والطفولةرعاية األمومة والطفولة

ال يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن 

مــن  منعــه  أو  إليــه  العــودة  مــن  أو حرمانــه 

ــليمه  ــية أو تس ــن الجنس ــده م ــادرة أو تجري املغ

أليــة جھــة أجنبيــة.

مادة )28(

رعايةاألمومــة والطفولــة واجــب وطنــي، ولأطفــال 

الحــق يف:

1- الحامية والرعاية الشاملة.

2- أن ال يســتغلوا ألي غــرض كان وال يســمح لهــم 

بالقيــام بعمــل يلحــق رضراً بسالمتھـــم أو بصحتھم 

أو بتعليمھــم.

3-  الحامية من اإليذاء واملعاملة القاسية.

للــرب  األطفــال  تعريــض  القانــون  يحــرم   -4

قبــل ذويھــم. مــن  القاســيتن  واملعاملــة 



ــالبة  ــة س ــم بعقوب ــم عليھ ــوا إذا حك 5- أن يفصل

بطريقــة  يعاملــوا  وأن  البالغــن  عــن  للحريــة 

تســتھدف إصالحھــم وتتناســب مــع أعامرھــم. 

مادة )3٠(

مادة )29(

حق التقاضيحق التقاضي

1- التقــايض حــق مصــون ومكفــول للنــاس كافــة، 

قاضيــه  إىل  االلتجــاء  حــق  فلســطيني  ولــكل 

الطبيعــي، وينظــم القانــون إجــراءات التقــايض مبــا 

ــا. ــل يف القضاي ــة الفص ــن رسع يضم

2- يحظــر النــص يف القوانــن عــى تحصــن أي قــرار 

أو عمــل إداري مــن رقابــة القضــاء.

3- يرتــب عــى الخطــأ القضــايئ تعويــض مــن 

رشوطــه  القانــون  يحــدد  الوطنيــة  الســلطة 

تــه.  وكيفيا



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

إنشاء هيئة مستقلة لحقوق إنشاء هيئة مستقلة لحقوق 
اإلنساناإلنسان

حظر االعتداء على الحريات حظر االعتداء على الحريات 
الشخصيةالشخصية

ــان  ــوق اإلنس ــتقلة لحق ــة مس ــون ھيئ ــأ بقان تنش

ــا  ــا واختصاصھ ــون تشــكيلھا ومھامھ ويحــدد القان

الســلطة  رئيــس  مــن  لــكل  تقاريرھــا  وتقــدم 

الوطنيــة واملجلــس الترشيعــي الفلســطيني. 

مادة )31(

مادة )32(

كل اعتــداء عــى أي مــن الحريــات الشــخصية 

ــن  ــا م ــاة الخاصــة لإلنســان وغرھ ــة الحي أو حرم

الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلھــا القانــون 

ــوى  ــقط الدع ــة ال تس ــون، جرمي ــايس أو القان األس

ــادم، ــا بالتق ــئة عنھ ــة الناش ــة وال املدني الجنائي

ــن  ــادالً مل ــاً ع ــة تعويض ــلطة الوطني ــن الس وتضم

ــرر. ــه ال ــع علي وق



مادة )33(

الحق في بيئة نظيفةالحق في بيئة نظيفة

حقــوق  مــن  حــق  النظيفــة  املتوازنــة  البيئــة 

الفلســطينية  البيئــة  عــى  والحفــاظ  اإلنســان 

ــتقبل  ــال الحــارض واملس ــل أجي ــن أج ــا م وحاميتھ

وطنيــة. مســؤولية 



البابالباب
الثالثالثالث

رئيس السلطة رئيس السلطة 
الوطنية الفلسطينيةالوطنية الفلسطينية



مادة )34(

مادة )35(

انتخاب رئيس السلطة انتخاب رئيس السلطة 
الوطنية الفلسطينية الوطنية الفلسطينية 

أداء الرئيس لليمينأداء الرئيس لليمين

ينتخــب رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

ــارشاً مــن الشــعب الفلســطيني  ــاً ومب ــاً عام انتخاب

ــطيني. ــات الفلس ــون االنتخاب ــكام قان ــاً ألح وفق

يــؤدى الرئيــس قبــل مبــارشة مھــام منصبــه اليمــن 

ــة أمــام املجلــس الترشيعــي بحضــور رئيــس  التالي

املجلــس الوطنــي ورئيــس املحكمــة العليــا 

ــم أن أكــون مخلصــاً للوطــن  ــه العظي )أقســم باللّ

ومقدســاته، وللشــعب وتراثــه القومــي، وأن احــرم

ــح  ــون، وأن أرعــى مصال النظــام الدســتوري والقان

الشــعب الفلســطيني رعايــة كاملــة، واللــه عــى مــا 

أقــول شــھيد(.

مدة رئاسة السلطةمدة رئاسة السلطة
ــة الفلســطينية هــي  مــدة رئاســة الســلطة الوطني



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

شغور مركز رئيس السلطةشغور مركز رئيس السلطة

مادة )3٦(

يعتــر مركــز رئيــس الســلطة الوطنيــة شــاغراً يف أي 

مــن الحــاالت التاليــة:

أ- الوفاة.

ب- االســتقالة املقدمــة إىل املجلــس الترشيعــي 

الفلســطيني إذا قبلــت بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه.

ج - فقــد األھليــة القانونيــة وذلــك بنــاء عــى 

ــة  ــا وموافق ــتورية العلي ــة الدس ــن املحكم ــرار م ق

املجلــس الترشيعــي بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه.

2- إذا شــغر مركــز رئيــس الســلطة الوطنيــة يف 

أي مــن الحــاالت الســابقة يتــوىل رئيــس املجلــس 

الترشيعــي الفلســطيني مهــام رئاســة الســلطة 

ــاً ــتن يوم ــن س ــد ع ــدة ال تزي ــاً مل ــة مؤقت الوطني

تجــرى خاللهــا انتخابــات حــرة ومبــارشة النتخــاب 

أربــع ســنوات، ويحــق للرئيــس ترشــيح نفســه 

ــب  ــغل منص ــى أن ال يش ــة ع ــية ثاني ــرة رئاس لف

ــن. ــن متتاليت ــن دورت ــر م ــة  أك الرئاس



مادة )38(

مادة )39(

مادة )37(

ممارسة الرئيس للمهام ممارسة الرئيس للمهام 
التنفيذيةالتنفيذية

ممارسة الرئيس للمهام ممارسة الرئيس للمهام 
التنفيذيةالتنفيذية

ميــارس رئيــس الســلطة الوطنيــة ســلطاته ومھامــه 

التنفيذيــة عــى الوجــه املبــن يف ھــذا القانــون.

رئيــس الســلطة الوطنيــة ھــو القائــد األعــى للقــوات 

لفلسطينية. ا

رئيــس جديــد وفقــاً لقانــون االنتخابــات الفلســطيني.

تعيين ممثلي السلطةتعيين ممثلي السلطة

ــلطة  ــي الس ــة ممث ــلطة الوطني ــس الس ــن رئي يع

الوطنيــة لــدى الــدول واملنظــامت الدوليــة والھيئــات 

األجنبيــة وينھــي مھامھــم، كــام يعتمــد ممثــي ھــذه 

الجھــات لــدى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. 

مادة )4٠(



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

إصدار الرئيس للقوانينإصدار الرئيس للقوانين

1- يصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــة القـــوانن بعــد 

إقرارھــا مــن املجلــس الترشيعــي الفلســطيني 

خــالل ثالثــن يومــاً مــن تاريــخ إحالتھــا إليــه، 

ــل  ــالل ذات األج ــس خ ــا إىل املجل ــه أن يعيدھ ول

مشــفوعة مبالحظاتــه وأســباب اعراضــه وإال

الجريــدة  يف  فــوراً  وتنــرش  مصــدرة  اعتــرت 

. لرســمية ا

مــرشوع  الوطنيــة  الســلطة  رئيــس  رد  إذا   -2

القانــون إىل املجلــس الترشيعــي  وفقــاً لأجــل 

تعــاد  الســابقة  الفقــرة  يف  الــواردة  والــرشوط 

مناقشــته ثانيــة يف املجلــس الترشيعــي، فــإذا أقــره 

ثانيــة بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه أعتــر قانونــاً وينــرش 

فــوراً يف الجريــدة الرســمية.

مادة )41(



مادة )42(

مادة )43(

حق العفو الخاص للرئيسحق العفو الخاص للرئيس

إصدار القرارات في حالة إصدار القرارات في حالة 
الضرورةالضرورة

لرئيــس الســلطة الوطنيــة حــق العفــو الخــاص 

عــن العقوبــة أو تخفيضھــا، وأمــا العفــو العــام أو 

ــون.  ــون إال بقان ــال يك ــة ف ــن الجرمي ــو ع العف

لرئيــس الســلطة الوطنيــة يف حــاالت الــرورة 

التــي ال تحتمــل التأخــر يف غــر أدوار انعقــاد 

املجلــس الترشيعــي، إصــدار قــرارات لھــا قــوة 

القانــون، ويجــب عرضھــا عــى املجلــس الترشيعــي 

ــذه ــدور ھ ــد ص ــا بع ــة يعقدھ يف أول جلس

القــرارات وإال زال مــا كان لھــا مــن قــوة القانــون، 

ــى  ــي ع ــس الترشيع ــى املجل ــت ع ــا إذا عرض أم

النحــو الســابق ومل يقرھــا زال مــا يكــون لھــا مــن 

قــوة القانــون. 



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

مادة )44(

مادة )44(

مخصصات رئيس السلطةمخصصات رئيس السلطة

رختيار رئيس السلطة لرئيس رختيار رئيس السلطة لرئيس 
الوزراءالوزراء

مساعدة مجلس الوزراء للرئيسمساعدة مجلس الوزراء للرئيس

الســلطة  رئيــس  مخصصــات  بقانــون  تحــدد 

وتعويضاتــه. الوطنيــة 
مادة )44(

ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــلطة الوطني ــس الس ــار رئي يخت

ويكلفــه بتشــكيل حكومتــه ولــه أن يقيلــه أو 

يقبــل اســتقالته، ولــه أن يطلــب

منه دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد.

ــه  ــس يف أداء مھام ــوزراء الرئي ــس ال ــاعد مجل يس

ومامرســة ســلطاته عــى الوجــه املبــن يف ھــذا 

ــايس. ــون األس القان



البابالباب
الرابعالرابع

السلطة التشريعيةالسلطة التشريعية



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

المجلس التشريعي المجلس التشريعي 
الفلسطيني ومهامه ومدتهالفلسطيني ومهامه ومدته

املجلــس الترشيعــي الفلســطيني ھــو الســلطة 

املنتخبــة. الترشيعيــة 

مبــا ال يتعــارض مــع أحــكام ھـــذا القانــون يتــوىل 

ــة  ــة والرقابي ــه الترشيعي ــس الترشيعــي مھام املجل

ــه الداخــي. ــن يف نظام عــى الوجــه املب

مــدة املجلــس الترشيعــي أربــع ســنوات مــن 

تاريــخ انتخابــه وتجــري االنتخابــات مــرة كل أربــع 

ــة. ــورة دوري ــنوات بص س

مادة )47(

مادة )47( مكرر

ــم  ــي القائ ــس الترشيع ــة املجل ــدة والي ــي م تنته

عنــد  أداء أعضــاء املجلــس الجديــد املنتخــب 

الدســتوري. اليمــن 



مادة )48(

مادة )49(

تشكيل المجلس التشريعيتشكيل المجلس التشريعي

أداء اليمينأداء اليمين

ــل الــرشوع باألعــامل يقســم كل عضــو اليمــن  قب

ــة أمــام املجلــس: التالي

ــم أن أكــون مخلصــاً للوطــن  ــه العظي »أقســم بالل

أحافــظ عــى حقــوق الشــعب واألمــة ومصالحهــا 

وأن أحــرم القانــون، وأن أقــوم بواجبــايت حــق 

ــول شــھيد«. ــا أق ــه عــى م ــام والل القي

ــاً عامــاً  ينتخــب أعضــاء املجلــس الترشيعــي انتخاب

ــات،  ــون االنتخاب ــكام قان ــاً ألح ــارشاً وفق ــراً ومب ح

ويحــدد القانــون عــدد األعضــاء والدوائــر والنظــام 

ــايب. االنتخ

إذا شــغر مركــز عضــو أو أكــر مــن أعضــاء املجلــس 

الترشيعــي يتــم مــلء الشــاغر وفقــاً ألحــكام قانــون 

االنتخابات.



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

هيئة مكتب رئاسة المجلسهيئة مكتب رئاسة المجلس

استقالة أعضاء المجلس استقالة أعضاء المجلس 
ونظامه الداخليونظامه الداخلي

ينتخــب املجلــس يف أول اجتــامع لــه رئيســاً ونائبن 

للرئيــس وأمينــا للــر يكونــون ھيئــة مكتــب 

ــة  ــن عضوي ــع ب ــوز الجم ــس، وال يج ــة املجل رئاس

ــة أو  ــلطة الوطني ــة الس ــن رئاس ــب وب ــذا املكت ھ

ــر. ــي آخ ــب حكوم ــوزارة أو أي منص ال

مادة )5٠(

مادة )51(

ــه  ــه، ويضــع نظام ــس اســتقالة أعضائ ــل املجل يقب

الداخــي وقواعــد مســاءلة أعضائــه، مبــا ال يتعــارض 

مــع أحــكام ھــذا القانــون األســايس واملبــادئ 

ــى  ــة ع ــده املحافظ ــه وح ــة، ول ــتورية العام الدس

ــه،  ــامل لجان ــاته أو أع ــاء جلس ــن أثن ــام واألم النظ

وليــس لرجــال األمــن التواجــد يف أرجائــه إال بنــاء 

عــى طلــب رئيــس املجلــس أو رئيــس اللجنــة عــى 

حســب األحــوال. 



مادة )52(

افتتاح الدورة العادية األولىافتتاح الدورة العادية األولى

حقوق أعضاء المجلسحقوق أعضاء المجلس

الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  رئيــس  يفتتــح 

ــه  ــي بيان ــس، ويلق ــة األوىل للمجل ــدورة العادي ال

االفتتاحــي. 

ــس الترشيعــي  1- ال تجــوز مســاءلة أعضــاء املجل

جزائيــاً أو مدنيــاً بســبب اآلراء التــي يبدونهــا، 

أو الوقائــع التــي يوردونھــا، أو لتصويتھــم عــى 

نحــو معــن يف جلســات املجلــس الترشيعــي أو يف 

أعــامل اللجــان، أو ألي عمــل يقومــون بــه خــارج 

املجلــس الترشيعــي مــن أجــل متكينھــم مــن أداء 

ــة. ــم النيابي مھامھ

ــي  ــس الترشيع ــرض لعضــو املجل 2- ال يجــوز التع

بــأي شــكل مــن األشــكال، وال يجــوز إجــراء أي 

تفتيــش يف أمتعتــه أو بيتــه أو محــل إقامتــه أو 

ســيارته أو مكتبــه، وبصفــة عامــة أي عقــار أو 

ــة. ــدة الحصان ــة م ــه طيل ــاص ب ــول خ منق



3- ال يجــوز مطالبــة عضــو املجلــس الترشيعــي 

بــاإلدالء بشھـــادة عــن أمــر يتعلــق بأفعالــه أو 

أقوالــه أو عــن معلومــات حصــل عليھــا بحكــم 

عضويتــه يف املجـــلس الترشيعــي أثنــاء العضويــة أو 

بعــد انتھائھــا إال برضائــه ومبوافقــة املجلــس

املسبقة.

ــة اتخــاذ  ــة التلبــس بجناي 4- ال يجــوز يف غــر حال

أيــة إجــراءات جزائيـــة ضــد أي عضــو مــن أعضــاء 

املجلــس الترشيعــي الفلســطيني عــى أن يبلــغ 

املجلــس الترشيعــي فــوراً باإلجــراءات املتخــذة 

ــراه مناســباً، ــا ي ــس م ضــد العضــو ليتخــذ املجل

ــن  ــة إذا مل يك ــذه املھم ــب ھ ــة املكت ــوىل ھيئ وتت

ــداً. ــس منعق املجل

ــازل  ــي التن ــس الترشيع ــو املجل ــوز لعض 5- ال يج

عــن الحصانــة مــن غــر إذن مســبق مــن املجلــس، 

ــك يف  ــة وذل ــاء العضوي ــة بانتھ وال تســقط الحصان

ــة.  ــدة العضوي ــت تشــملھا م ــي كان الحــدود الت

مادة )53(

القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5



مادة )54(

حظر استغالل العضوية واإلقرار حظر استغالل العضوية واإلقرار 
بالذمة الماليةبالذمة المالية

ــي أن يســتغل  ــس الترشيع 1- ال يجــوز لعضــو املجل

عضويتـــه يف أي عمــل مــن األعــامل الخاصــة، وعى 

أي نحــو.

2- يقــدم كل عضــو يف املجلــس الترشيعــي إقــراراً 

بالذمــة املاليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وبــأوالده 

ــروة،  ــن ث ــون م ــا ميلك ــه كل م القــر مفصــالً في

 عقــارا ومنقــوالً يف داخــل فلســطن وخارجهــا، ومــا 

عليھــم مــن ديــون، ويحفــظ ھــذا اإلقــرار مغلقــاً

ــوز  ــا، وال يج ــدل العلي ــة الع ــدى محكم ــاً ل ورسي

اإلطــالع عليــه إال بــإذن املحكمــة ويف الحــدود 

ــا. ــمح بھ ــي تس الت

مادة )55(

مكافأة أعضاء المجلسمكافأة أعضاء المجلس

تحــدد مخصصــات وحقــوق وواجبــات أعضــاء 

املجلــس الترشيعــي والــوزراء بالقانــون.



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

صالحيات أعضاء المجلسصالحيات أعضاء المجلس

لكل عضو من أعضاء املجلس الحق يف: 

1- التقــدم إىل الســلطة التنفيذيــة بــكل الطلبــات 

مــن  لتمكينــه  الالزمــة  واملرشوعــة  الروريــة 

مامرســة مھامــه النيابيــة.

2- اقــراح القوانــن، وكل اقــراح تــم رفضــه ال يجوز 

إعــادة تقدميــه يف نفــس دور االنعقاد الســنوي.

3- توجيــه األســئلة واالســتجوابات إىل الحكومــة 

أو إىل أحــد الــوزراء، ومــن يف حكمھــم، وال يجــوز 

ــام  ــبعة أي ــرور س ــد م ــتجواب إال بع ــة االس مناقش

مــن تقدميــه إال إذا قبــل املوجــه إليــه االســتجواب 

ــه  ــام أن ــل، ك ــاالً أو يف أجــل أق ــرد واملناقشــة ح ال

يجــوز تقصــر ھــذا األجــل يف حالــة االســتعجال إىل 

ــام مبوافقــة رئيــس الســلطة الوطنيــة. ــة أي ثالث

مادة )5٦(



مادة )57(

سحب الثقة من الحكومةسحب الثقة من الحكومة
ــي،  ــس الترشيع ــاء املجل ــن أعض ــرشة م ــوز لع 1- يج

بعــد اســتجواب، التقــدم بطلــب ســحب الثقــة مــن 

الحكومــة أو مــن أحــد الــوزراء، وال يجــوز التصويــت 

ــام عــى  ــة أي ــب إال بعــد مــي ثالث عــى ھــذا الطل

األقــل مــن تقدميــه، ويصــدر القــرار مبوافقــة أغلبيــة 

ــس. أعضــاء املجل

2- يرتــب عــى ســحب الثقــة انتھــاء واليــة مــن 

ســحبت منــه.

مادة )58(

مادة )59(

تكوين لجان تقصي الحقائقتكوين لجان تقصي الحقائق

إقرار الخطة العامةإقرار الخطة العامة

يكلــف  أو  لجنــة خاصــة،  يكــون  أن  للمجلــس 

ــق يف أي  ــن أجــل تقــي الحقائ ــه، م إحــدى لجان

أمــر عــام، أو يف إحــدى االدارات العامــة.

يقــر املجلــس الترشيعــي الخطــة العامــة للتنميــة، ويحــدد 

القانــون طريقــة إعدادھــا وعرضھــا عــى املجلــس.



مادة )٦٠(

إعداد الموازنة العامة وإقرارهاإعداد الموازنة العامة وإقرارها

ــة  ــداد املوازن ــة بإع ــكام الخاص ــون األح ــم القان ينظ

العامــة وإقرارھــا والتــرف يف األمــوال املرصــودة 

والتطويريــة  امللحقــة  املوازنــات  وكذلــك  فيھــا، 

وكل  العامــة،  واملؤسســات  الھيئــات  وميزانيــات 

مــرشوع تســاھم فيــه الســلطة مبــا ال يقــل

عن خمسن باملائة من رأسامله.

عرض مشروع الموازنة عرض مشروع الموازنة 
على المجلس ومناقشتهعلى المجلس ومناقشته

مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة )9٠(مــن ھــذا 

األســايس: القانــون 

ــى  ــة ع ــرشوع املوازن ــرض م ــة ع ــى الحكوم 1- ع

املجـــلس الترشيعــي قبــل شــھرين عــى األقــل مــن 

بــدء الســنة املاليــة.

الترشيعــي جلســة خاصــة  املجلــس  يعقــد   -2

ملناقشــة مــرشوع قانــون املوازنــة الســنوية فيقــره 

القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5



مادة )٦1(

بالتعديــالت قبــل بــدء الســنة املاليــة الجديــدة أو 

ــده إىل الحكومــة يف مــدة أقصاھــا شــھر مــن  يعي

تاريــخ تقدميــه إليــه مصحوبــاً مبالحظــات املجلــس 

إىل  وإعادتــه  املطلوبــة  املقتضيــات  الســتكامل 

ــراره. ــي إلق ــس الترشيع املجل

3- يتم التصويت عى املوازنة باباً باباً.

ــة  ــواب امليزاني ــن أب ــة ب 4- ال يجــوز إجــراء املناقل

ــلطة  ــي والس ــس الترشيع ــن املجل ــاق ب إال باالتف

ــة. التنفيذي

مادة )٦2(

عرض الحساب الختامي للميزانية عرض الحساب الختامي للميزانية 
على المجلسعلى المجلس

يجــب عــرض الحســاب الختامــي مليزانيــة الســلطة 

الوطنيــة عــى املجلــس الترشيعــي يف مــدة ال 

تزيــد عــى ســنة واحــدة مــن تاريــخ انتھــاء الســنة 

ــاً. ــاً باب ــه باب ــة، ويتــم التصويــت علي املالي



البابالباب
الخامسالخامس

السلطة التنفيذيةالسلطة التنفيذية



مادة )٦3(

مجلس الوزراءمجلس الوزراء
مجلــس الــوزراء )الحكومــة( ھــو األداة التنفيذيــة 

واإلداريــة العليــا التــي تضطلــع مبســؤولية وضــع 

ــع  ــة موض ــلطة الترشيعي ــره الس ــذي تق ــج ال الرنام

ــة  ــلطة الوطني ــس الس ــا لرئي ــدا م ــام ع ــذ، وفي التنفي

القانــون  يحددھــا  تنفيذيــة  اختصاصــات  مــن 

األســايس، تكــون الصالحيــات التنفيذيــة واإلداريــة 

مــن اختصــاص مجلــس الــوزراء.

مادة )٦4(

عدد أعضاء مجلس الوزراءعدد أعضاء مجلس الوزراء
ــوزراء  ــس ال ــن رئي ــوزراء م ــس ال ــون مجل 1- يتك

وعــدد مــن الــوزراء ال يتجــاوز أربعــة وعرشيــن وزيــراً.

ــند  ــي تس ــوزارة الت ــن ال ــرار التعي ــدد يف ق  -2 يح

إىل كل وزيــر.



مادة )٦5(

تشكيل رئيس الوزراء للحكومةتشكيل رئيس الوزراء للحكومة
1-  فــور تكليفــه مــن قبــل رئيــس الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية يتــوىل رئيــس الــوزراء تشــكيل حكومتــه 

خــالل ثالثــة أســابيع مــن تاريــخ اختيــاره، ولــه الحــق 

يف مھلــة أخــرى أقصاھــا أســبوعان آخــران فقــط.

ــه  ــكيل حكومت ــوزراء يف تش ــس ال ــق رئي 2- إذا أخف

ثقــة  عــى  يحصــل  مل  أو  املذكــور  األجــل  خــالل 

املجلــس الترشيعــي وجــب عــى رئيــس الســلطة 

الوطنيــة اســتبداله بآخــر خــالل أســبوعن مــن تاريــخ 

ــب ــة حس ــة الثق ــخ جلس ــن تاري ــه أو م إخفاق

الــوزراء  رئيــس  عــى  وتنطبــق  الحــال،  مقتــى 

أعــاله.  )1( الفقــرة  الــواردة يف  األحــكام  الجديــد 

التصويت على الثقة بمجلس الوزراءالتصويت على الثقة بمجلس الوزراء
ــار رئيــس الــوزراء ألعضــاء حكومتــه  1- فــور اختي

الترشيعــي لعقــد  املجلــس  يتقــدم بطلــب إىل 

ــة بھــم بعــد  ــت عــى الثق جلســة خاصــة للتصوي

ــوزاري  ــان ال االســتامع واالنتھــاء مــن مناقشــة البي

القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5



مادة )٦٦(

مادة )٦7(

أداء رئيس الوزراء والوزراء أداء رئيس الوزراء والوزراء 
اليمين الدستوريةاليمين الدستورية

ــارشة  ــل مب ــم وقب ــة بھ ــى الثق ــول ع ــد الحص بع

أعاملھــم يــؤدي رئيــس الــوزراء وأعضــاء حكومتــه 

ــتورية  ــن الدس ــلطةالوطنية اليم ــس الس ــام رئي أم

املنصــوص عليھــا يف املــادة )35( مــن القانــون 

ــايس. األس

املكتــوب الــذي يحــدد برنامــج وسياســة الحكومــة،

عــى أن تعقــد الجلســة يف موعــد أقصــاه أســبوع 

مــن تاريــخ الطلــب.

ــوزراء  ــس ال ــة برئي ــى الثق ــت ع ــم التصوي 2- يت

وأعضــاء حكومتــه مجتمعــن، مــا مل تقــرر األغلبيــة 

ــك. املطلقــة خــالف ذل

3- متنــح الثقــة بالحكومــة إذا صوتــت إىل جانبھــا 

األغلبيــة املطلقــة ألعضــاء املجلــس الترشيعــي.
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مادة )٦8(

مهام وصالحيات رئيس الوزراءمهام وصالحيات رئيس الوزراء
ميارس رئيس الوزراء ما يي:

ــة أو  ــه أو إقال ــوزراء أو تعديل ــس ال 1- تشــكيل مجل

ــه. ــول اســتقالة أي عضــو أو مــلء الشــاغر في قب

جلســته  لالنعقــاد يف  الــوزراء  مجلــس  دعــوة   -2

ــب  ــى طل ــاء ع ــرورة، أو بن ــد ال ــبوعية أو عن األس

رئيــس الســلطةالوطنية، ويضــع جــدول أعاملــه.

3- ترؤس جلسات مجلس الوزراء.

4- إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء.

 5- اإلرشاف عــى أعــامل الــوزراء واملؤسســات العامــة 

ــة للحكومة. التابع

ــه  ٦- إصــدار القــرارات الالزمــة يف حــدود اختصاصات

وفقــاً  للقانــون.

7- توقيــع وإصــدار اللوائــح أو األنظمــة التــي يصادق 

عليھــا مجلس الــوزراء.

ــه مــن بــن  ــوزراء بتعــن نائــب ل 8- يقــوم رئيــس ال

ــه.  ــد غياب ــه عن ــه ليقــوم بأعامل وزرائ



اختصاصات وصالحيات مجلس الوزراءاختصاصات وصالحيات مجلس الوزراء

يختص مجلس الوزراء مبا يي :

ــه،  ــدود اختصاص ــة يف ح ــة العام ــع السياس 1- وض

ــن  ــه م ــادق علي ــوزاري املص ــج ال ــوء الرنام ويف ض

ــي. ــس الترشيع املجل

2- تنفيــذ السياســات العامــة املقــررة من الســلطات 

الفلســطينية املختصة.

ــس  ــى املجل ــا ع ــة لعرضھ ــة العام ــع املوازن 3- وض

ــي. الترشيع

4- إعــداد الجھــاز اإلداري، ووضــع ھياكلــه، وتزويده 

بكافــة الوســائل الالزمــة، واإلرشاف عليــه ومتابعته.

االلتــزام  وضــامن  القوانــن  تنفيــذ  متابعــة   -5

لذلــك. الالزمــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  بأحكامھــا، 

٦- اإلرشاف عــى أداء الــوزارات وســائر وحــدات 

الجھــاز اإلداري لواجباتھــا واختصاصاتھــا، والتنســيق 

فيــام بينھــا.

7- مسؤولية حفظ النظام العام واألمن الداخي.
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مادة )٦9(

8- مناقشــة االقراحــات مــع الجھــات املختلفــة 

ذات العالقــة بالفقرتــن )٦ و 7( أعــاله، وسياســاتھا 

ــا. ــذ اختصاصاتھ يف مجــال تنفي

الھيئــات واملؤسســات  إلغــاء  أو  إنشــاء   - أ    -9

والســلطات أو مــا يف حكمھــا مــن وحــدات الجھــاز 

ــع  ــذي التاب ــاز التنفي ــملھا الجھ ــي يش اإلداري الت

للحكومــة، عــى ان ينظــم كل منھــا بقانــون.

     ب- تعيــن رؤســاء الھيئــات واملؤسســات املشــار 

إليھــا يف البنــد )أ( أعــاله واإلرشاف عليھــا وفقــا 

ألحــكام القانــون.

والھيئــات  الــوزارات  اختصاصــات  تحديــد   -1٠

والســلطات واملؤسســات التابعــة للجھــاز التنفيذي 

ــا. ــا يف حكمھ ــة، وم كاف

ــب  ــه مبوج ــاط ب ــرى تن ــات أخ ــة اختصاص 11- أي

ــون. ــكام القان أح



مادة )7٠(

الصالحيات التشريعية لمجلس الصالحيات التشريعية لمجلس 
الوزراءالوزراء

املجلــس  إىل  التقــدم  يف  الحــق  الــوزراء  ملجلــس 

الترشيعــي مبرشوعــات القوانــن وإصــدار اللوائــح 

القوانــن. لتنفيــذ  الالزمــة  واتخــاذ اإلجــراءات 

اختصاصات وصالحيات الوزيراختصاصات وصالحيات الوزير

يختــص كل وزيــر يف إطــار وزارتــه عــى وجــه 

الخصــوص مبــا يــأيت:

1- اقــراح السياســة العامــة لوزارتــه واإلرشاف عــى 

تنفيذھــا بعــد إقرارھا.

ــه وإصــدار  2- اإلرشاف عــى ســر العمــل يف وزارت

التعليــامت الالزمــة لذلــك.

2- تنفيــذ املوازنــة العامــة ضمــن االعتــامدات 

املقــررة لوزارتــه.

ــه  ــة بوزارت ــن الخاص ــات القوان ــداد مرشوع 4- إع

ــوزراء. ــس ال ــا ملجل وتقدميھ



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

مادة )71(

5- يجــوز للوزيــر تفويــض بعــض ســلطاته إىل 

وكيــل الــوزارة، أو غــره مــن موظفــي اإلدارة العليــا 

ــون.  ــدود القان ــه، يف ح يف وزارت

مادة )72(

التقارير التفصيلية عن نشاطات التقارير التفصيلية عن نشاطات 
الوزراءالوزراء

عــى كل وزيــر أن يقــدم إىل مجلــس الــوزراء تقاريــر 

تفصيليــة عــن نشــاطات وزارتــه وسياســاتھا وخططھــا 

للــوزارة  املحــددة  باألھــداف  مقارنــة  ومنجزاتھــا 

يف إطــار الخطــة العامــة، وكذلــك عــن مقرحاتھــا 

ــتقبل. ــتھا يف املس ــأن سياس ــا بش وتوصياتھ

وتقــدم ھــذه التقاريــر بشــكل دوري منتظــم كل 

ــى  ــوزراء ع ــس ال ــون مجل ــث يك ــھر بحي ــة أش ثالث

إطــالع واف بسياســات كل وزارة ونشــاطاتھا.



مادة )73(

جلسات مجلس الوزراءجلسات مجلس الوزراء
الــوزراء تعقــد جلســات  1- بدعــوة مــن رئيــس 

ــد  ــبوعيا، أو عن ــة أس ــورة دوري ــوزراء بص ــس ال مجل

الــرورة، وال يجــوز لغــر الــوزراء حضــور ھــذه 

ــاء عــى دعــوة مســبقة مــن رئيــس  الجلســات إال بن

الــوزراء.

2- تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة. 

مادة )74(

مسؤولية رئيس الوزراء والوزراءمسؤولية رئيس الوزراء والوزراء
ــوزراء مســؤول أمــام رئيــس الســلطة  1- رئيــس ال

ــه. ــه وعــن أعــامل حكومت ــة عــن أعامل الوطني

2- الــوزراء مســؤولون أمــام رئيــس الــوزراء كل يف 

حــدود اتصاصــه معــن أعــامل حكومتــه.

ــه مســؤولون  ــوزراء وأعضــاء حكومت ــس ال  3- رئي

املجلــس  أمــام  وتضامنيــة  فرديــة  مســؤولية 

الترشيعــي. 
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مادة )75(

حق رئيس السلطة ورئيس الوزراء حق رئيس السلطة ورئيس الوزراء 
في اإلحالة الى التحقيقفي اإلحالة الى التحقيق

1- لرئيــس الســلطة الوطنيــة الحــق يف إحالــة رئيــس 

ــن  ــه م ــب إلي ــد ينس ــام ق ــق في ــوزراء إىل التحقي ال

جرائــم أثنــاء تأديتــه أعــامل وظيفتــه أو بســببھا 

ــون. ــكام القان ــا ألح ــك وفق وذل

2- لرئيــس الــوزراء الحــق يف إحالــة أي مــن الــوزراء 

إىل التحقيــق اســتنادا إىل أي مــن األســباب املشــار 

إليھــا يف الفقــرة )1( أعــاله وذلــك وفقــا ألحــكام 

ــون. القان

توقيف الوزراء ومحاكمتهم توقيف الوزراء ومحاكمتهم 
1- يوقــف مــن يتھــم مــن الــوزراء عــن مھــام منصبــه 

فــور صــدور قــرار االتھــام، وال يحــول انتھــاء خدمتــه 

دون االســتمرار يف إجــراءات التحقيــق واملتابعــة.

ــاء  ــن أعض ــه م ــن ميثل ــام أو م ــب الع ــوىل النائ 2- يت

ــم  ــام وتت ــق واالتھ ــراءات التحقي ــة إج ــة العام النياب

ــع األحــكام  املحاكمــة أمــام املحكمــة املختصــة، وتتب



مادة )7٦(

ــات واالجــراءات  ــوين العقوب والقواعــد املقــررة يف قان

ــة. الجزائي

3- تــري األحــكام الســابقة عــى نــواب الــوزراء 

الــوزارات ومــن يف حكمھــم. ووكالء 

مادة )77(

حجب الثقة عن الحكومةحجب الثقة عن الحكومة

إجراءات حجب الثقة وتبعاتهاإجراءات حجب الثقة وتبعاتها

1- يجــوز لعــرشة أعضــاء مــن املجلــس الترشيعــي 

التقــدم بطلــب إىل رئيــس املجلــس لعقــد جلســة 

خاصــة لطــرح الثقــة بالحكومــة أو بأحــد الــوزراء 

بعــد اســتجوابه.

ــي  ــد م ــة بع ــد أول جلس ــد موع ــم تحدي 2- يت

ثالثــة أيــام عــى تقديــم الطلــب وال يجــوز أن 

ــخ.  ــك التاري ــن ذل ــبوعن م ــا أس ــاوز موعدھ يتج

1- يتــم حجــب الثقــة عــن رئيــس الــوزراء وحكومته 

باألغلبيــة املطلقــة ألعضــاء املجلــس الترشيعي.

2- يرتــب عــى حجــب الثقــة عــن رئيــس الــوزراء 

وحكومتــه انتھــاء واليتھــم.
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3- عنــد انتھــاء واليــة رئيــس الــوزراء وأعضــاء 

حكومتــه ميارســون أعاملھــم مؤقتــا باعتبارھــم 

حكومــة تســير أعــامل.

مادة )78(

تغيير رئيس الوزراء والوزراء تغيير رئيس الوزراء والوزراء 

باألغلبيــة  الترشيعــي  املجلــس  قيــام  عنــد   -1

املطلقــة ألعضائــه بحجــب الثقــة عــن رئيــس 

الــوزراء، أو عنــه وعــن أعضــاء حكومتــه مجتمعــن 

يقــدم رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بديــالً 

ــة أقصاھــا أســبوعان تبــدأ مــن تاريــخ  خــالل مھل

ــد  ــوزراء الجدي ــس ال ــع رئي ــة، ويخض ــب الثق حج

ــاب. ــذا الب ــكام ھ ألح

2- حــال قيــام املجلــس الترشيعــي بحجــب الثقــة 

عــن واحــد أو أكــر مــن أعضــاء الحكومــة يقــدم 

رئيــس الــوزراء بديــالً يف الجلســة التاليــة عــى إال 

ــب  ــخ حج ــن تاري ــبوعن م ــا أس ــاوز موعدھ يتج

ــة. الثق



إقرار الذمة المالية وتضارب إقرار الذمة المالية وتضارب 
المصالح المصالح 

1- عــى رئيــس الــوزراء وكل وزيــر أن يقــدم إقــراراً 

وبــأوالده  وبزوجــه  بــه  املاليةالخاصــة  بالذمــة 

القــر، مفصــالً فيــه كل مــا ميلكــون مــن عقــارات 

ومنقــوالت وأســھم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل 

ــر  ــة أو تغي ــة إضاف ــا أي ــال وزاري ــد تعدي 3-  أ - يع

يطــال حقيبــة وزاريــة أو وزيــرا أو أكــر مــن أعضــاء 

ــث عددهــم. ــغ ثل ــا دام مل يبل ــوزراء م ــس ال مجل

ــد  ــة أح ــل وزاري أو إضاف ــراء تعدي ــد إج      ب. عن

الــوزراء أو مــلء الشــاغر ألي ســبب كان يتــم تقديــم 

الــوزراء الجــدد خــالل مــدة أقصاھــا أســبوعان مــن 

تاريــخ التعديــل أو الشــغور للمجلــس الترشيعــي يف 

أول جلســة يعقدھــا للتصويــت عــى

الثقة بھم وفقا ألحكام ھذه املادة.

4- ال يجــوز لرئيــس الــوزراء أو ألي مــن الــوزراء 

مامرســة مھــام منصبــه إال بعــد الحصــول عــى الثقــة 

ــس الترشيعــي. ــه مــن املجل ب

مادة )79(
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ــون ــا عليھــم مــن دي ــا، وم فلســطن وخارجھ

إىل رئيــس الســلطة الوطنيــة الــذي يضــع الرتيبــات 

وتبقــى رسيــة  عــى رسيتھــا  للحفــاظ  الالزمــة 

ــة  ــن املحكم ــإذن م ــا إال ب ــالع عليھ ــوز االطـ واليج

ــاء. ــد االقتض ــا عن العلي

2- ال يجــوز لرئيــس الــوزراء أو ألي وزيــر مــن 

الــوزراء أن يشــري أو يســتأجر شــيئا

ــة  ــخاص املعنوي ــد األش ــة، أو أح ــالك الدول ــن أم م

العامــة، أو أن تكــون لــه مصلحــة ماليــة يف أي عقــد 

مــن العقــود التــي ترمھــا الجھــات الحكوميــة أو

اإلداريــة كــام ال يجــوز لــه طــوال مــدة وزارتــه 

أو  إدارة أي رشكــة  يكــون عضــواً يف مجلــس  أن 

ــن أو أن  ــن املھ ــة م ــارة أو أي مھن ــارس التج أن مي

ــن  ــح م ــآت أو من ــر أو أي مكاف ــاً آخ ــاىض راتب يتق

ــب  ــر الرات ــت غ ــة كان ــأي صف أي شــخص آخــر وب

الواحــد املحــدد للوزيــر ومخصصاتــه. 

مادة )8٠(



مادة )81(

مادة )82(

مخصصات رئيس الوزراء والوزراء مخصصات رئيس الوزراء والوزراء 

شروط التعيين لرئيس الوزراء والوزراء شروط التعيين لرئيس الوزراء والوزراء 

حاالت اعتبار الحكومة مستقيلةحاالت اعتبار الحكومة مستقيلة

الــوزراء  رئيــس  مخصصــات  بقانــون  تحــدد 

حكمھــم. يف  ومــن  والــوزراء 

ــراً أن  ــوزراء أو وزي يشــرط فيمــن يعــن رئيســا لل

يكــون فلســطينياً متمتعــاً بكامــل حقوقــه املدنيــة 

والسياســية.

تعتــر الحكومــة مســتقيلة ويعــاد تشــكيلھا وفقــا 

ألحــكام ھــذا البــاب يف الحــاالت التاليــة:

1- فور بدء والية جديدة للمجلس الترشيعي.

2- بعــد حجــب الثقــة عــن رئيــس الــوزراء أو عــن 

رئيــس الــوزراء وحكومتــه، أو عــن ثلــث عــدد 

ــل. ــوزراء عــى األق ال

3- أيــة إضافــة أو تغيــر أو شــغور أو إقالــة تشــمل 

ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس الــوزراء عــى األقــل.
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4- وفاة رئيس الوزراء.

5- اســتقالة رئيــس الــوزراء أو اســتقالة ثلــث عــدد 

أعضــاء الحكومــة عــى األقــل.

ــلطة  ــس الس ــل رئي ــن قب ــوزراء م ــس ال ــة رئي ٦- إقال

ــة. الوطني
مادة )83(

مادة )84(

قوات األمن والشرطةقوات األمن والشرطة

قــوات األمــن والرشطــة قــوة نظاميــه وھــي القــوة 

ــاع  ــا يف الدف ــر وظيفتھ ــالد وتنح ــلحة يف الب املس

ــة املجتمــع  ــة الشــعب وحامي عــن الوطــن وخدم

والســھر عــى حفــظ األمــن والنظــام العــام واآلداب 

ــي رســمھا  ــا يف الحــدود الت ــؤدي واجبھ العامــة وت

القانــون يف احــرام كامــل للحقــوق والحريــات.

تنظم قوات األمن والرشطة بقانون. 



مادة )85(

مادة )8٦(

اإلدارة المحليةاإلدارة المحلية

تعيين الموظفين العموميينتعيين الموظفين العموميين

تنظــم البــالد بقانــون يف وحــدات إدارة محليــة 

لــكل  ويكــون  االعتباريــة،  بالشــخصية  تتمتــع 

وحــدة منھــا مجلــس منتخــب انتخابــاً مبــارشاً عــى 

ــون. ــن يف القان ــه املب الوج

اإلدارة  وحــدات  اختصاصــات  القانــون  ويحــدد 

بالســلطة  املاليــة وعالقتھــا  املحليــة ومواردھــا 

التنميــة  خطــط  إعــداد  يف  ودورھــا  املركزيــة 

وتنفيذھــا، كــام يحــدد القانــون أوجــه الرقابــة 

الوحــدات ونشــاطاتھا املختلفــة. تلــك  عــى 

ويراعــى عنــد التقســيم املعايــر الســكانية والجغرافية 

ــدة  ــى الوح ــاظ ع ــية للحف ــة والسياس واالقتصادي

الرابيــة للوطــن ومصالــح التجمعــات فيــه.

وســائر  العموميــن،  املوظفــن  تعيــن  يكــون 

العاملــن يف الدولــة ورشوط اســتخدامھم وفقــاً 

للقانــون.
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مادة )88(

تنظيم شؤون الخدمة المدنيةتنظيم شؤون الخدمة المدنية

فرض الضرائب العامة والرسومفرض الضرائب العامة والرسوم

ــة  ــؤون الخدم ــق بش ــا يتعل ــون كل م ــم بقان ينظ

ــع  ــيق م ــن بالتنس ــوان املوظف ــى دي ــة، وع املدني

الجھــات الحكوميــة املختصــة العمــل عــى االرتقــاء 

يف  رأيــه  ويؤخــذ  وتطويرھــا،  العامــة  بــاإلدارة 

ــاإلدارة ــة ب ــح الخاص ــن واللوائ ــات القوان مرشوع

العامة، والعاملن بھا. 
مادة )87(

وتعديلھــا  والرســوم،  العامــة  الرائــب  فــرض 

ــد  ــون، وال يعفــى أحـ وإلغاؤھــا، ال يكــون إال بقان

مــن أدائھــا كلھــا أو بعضھــا، يف غــر األحــوال 

املبينــة يف القانــون. 



مادة )89(

تحصيل األموال العامةتحصيل األموال العامة
ــوال  ــل األم ــة بتحصي ــكام الخاص ــون األح ــن القان يب

ــا. ــراءات رصفھ ــة وبإج العام

مادة )9٠(

تنظيم الموازنة العامةتنظيم الموازنة العامة

ايرادات الخزينة العامة ايرادات الخزينة العامة 
واالحتياطي االستراتيجي واالحتياطي االستراتيجي 

تحــدد بدايــة الســنة املاليــة ونھايتھــا وتنظــم 

املوازنــة العامــة بقانــون، وإذا مل يتيــر إقــرار 

املاليــة  الســنة  ابتــداء  قبــل  العامــة  املوازنــة 

الجديــدة، يســتمر االنفــاق باعتــامدات شــھريه 

بنســبة ) 1/12 واحــد مــن اثنــى عــرش( لــكل شــھر 

مــن موازنــة الســنة املاليــة. 

1- يــؤدى إىل الخزينــة العامــة جميــع مــا يقبــض مــن 

ايــرادات مبــا فيھــا الرائــب والرســوم والقــروض واملنــح، 

وكل األربــاح والعوائــد التــي تعــود عــى الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية مــن إدارة أمالكھــا أو نشــاطھا، وال يجــوز 
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تخصيــص أي جــزء مــن أمــوال الخزينــة العامــة أو االنفــاق 

ــرره  ــا يق ــق م ــه، إال وف ــام كان نوع ــرض، مھ ــا ألي غ منھ

ــون. القان

الوطنيــة  للســلطة  يجــوز  القانــون  ألحــكام  وفقــاً   -2

الفلســطينية تكويــن احتياطــي مــايل اســراتيجي ملواجھــة 

املتغــرات وحــاالت الطــوارئ.
مادة )91(

مادة )92(

القروض العامةالقروض العامة

المؤسسات المالية وتعيين المؤسسات المالية وتعيين 
محافظ سلطة النقدمحافظ سلطة النقد

يجــوز  وال  بقانــون،  العامــة  القــروض  تعقــد 

االرتبــاط بــأي مــرشوع يرتــب عليــه إنفــاق مبالــغ 

ــة  ــة إال مبوافق ــرة مقبل ــة لف ــة العام ــن الخزين م

املجلــس الترشيعــي. 

1- ينظــم القانــون األحــكام الخاصــة بســلطة النقد 

واملصــارف وســوق األوراق املاليــة ورشكات الرافــة 



مادة )93(

مادة )94(

االمتيازات واستغالل موارد الثروة االمتيازات واستغالل موارد الثروة 
الطبيعية الطبيعية 

تعيين قواعد منح المرتبات تعيين قواعد منح المرتبات 
والمعاشات والمعاشات 

يحــدد القانــون القواعــد واإلجــراءات الخاصــة 

مبنــح االمتيــازات أو االلتزامــات املتعلقــة باســتغالل 

ــام  ــة، ك ــق العام ــة واملراف ــروة الطبيعي ــوارد ال م

يبــن أحــوال التــرف بالعقــارات اململوكــة للدولــة 

أو  العامــة،  املعنويــة  األشــخاص  مــن  وغرھــا 

ــا. ــة لھ ــراءات املنظم ــد واإلج القواع

ــات واملعاشــات  ــح املرتب ــون قواعــد من يعــن القان

ــرر  ــي تتق ــآت الت ــات واملكاف والتعويضــات واإلعان

والتأمــن وســائر املؤسســات املاليــة واالئتامنية.

2- يعــن محافــظ ســلطة النقــد بقــرار مــن رئيــس 

الســلطة الوطنيــة ويصــادق عــى تعيينــه مــن قبــل 

املجلــس الترشيعــي.



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

عــى الخزينــة العامــة، والجھــات التــي تتــوىل تطبيقھــا، 

يف  إال  اســتثنائية  مبالــغ  أيــة  رصف  يجــوز  وال 

ــاً.  ــة قانوني ــدود املعين الح

إنشاء ديوان للرقابة إنشاء ديوان للرقابة 
المالية واإلدارية وتعيين رئيس له المالية واإلدارية وتعيين رئيس له 

1- ينشــأ بقانــون ديــوان للرقابــة املاليــة واإلداريــة 

ــة  ــك مراقب ــة، مبــا يف ذل عــى أجھــزة الســلطة كاف

العامــة واإلنفــاق منھــا يف  تحصيــل اإليــرادات 

ــة. ــدود املوازن ح

2- ويقــدم الديــوان لــكل مــن رئيــس الســلطة 

ــنوياً  أو  ــراً س ــي تقري ــس الترشيع ــة واملجل الوطني

ــه. ــه ومالحظات ــن أعامل ــب، ع ــد الطل عن

ــة  ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب 3- يعــن رئيــس دي

بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

ــي الفلســطيني. ــس الترشيع ــة املجل ومبصادق

مادة )95(

مادة )9٦(



البابالباب
السادسالسادس

السلطة القضائيةالسلطة القضائية



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

استقالل السلطة القضائيةاستقالل السلطة القضائية

استقالل القضاء استقالل القضاء 

تعيين القضاةتعيين القضاة

ــم  ــا املحاك ــتقلة، وتتوالھ الســلطة القضائيــة مس

عــى اختــالف أنواعھــا ودرجاتھــا، ويحــدد القانــون 

طريقــة تشــكيلھا  واختصاصاتھــا وتصــدر أحكامھــا 

وفقــاً للقانــون، وتعلــن األحــكام وتنفــذ باســم 

ــطيني. ــريب الفلس ــعب الع الش

القضــاة مســتقلون، ال ســلطان عليھــم يف قضائھــم 

لغــر القانــون، وال يجــوز أليــة ســلطة التدخــل يف 

القضــاء أو يف شــؤون العدالــة.

مادة )97(

مادة )98(

وانتدابھــم  ونقلھــم  القضــاة  تعيــن   -1

وترقيتھــم ومســاءلتھم يكــون بالكيفيــة التــي 



القضائيــة. الســلطة  قانــون  يقررھــا 

2- القضــاة غــر قابلــن للعــزل إال يف األحــوال التــي 

يجيزھــا قانــون الســلطة القضائيــة.

مادة )99(

مادة )1٠٠(

مادة )1٠1(

إنشاء مجلس القضاء األعلى إنشاء مجلس القضاء األعلى 

المحاكم الشرعيةالمحاكم الشرعية

القانــون  ويبــن  للقضــاء  أعــى  ينشــأ مجلــس 

ســر  وقواعــد  واختصاصاتــه  تشــكيله  طريقــة 

العمــل فيــه، ويؤخــذ رأيــه يف مرشوعــات القوانــن 

الســلطة  شــؤون  مــن  شــأن  أي  تنظــم  التــي 

القضائيــة مبــا يف ذلــك النيابــة العامــة.

1- املســائل الرشعيــة واألحــوال الشــخصية تتوالھــا 

املحاكــم الرشعيــة والدينيــة وفقــاً للقانــون.

2-  تنشــأ املحاكــم العســكرية بقوانــن خاصــة، 

وليــس لھــذه املحاكــم أي اختصــاص أو واليــة 

خــارج نطــاق الشــأن العســكري. 



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

إنشاء محاكم إداريةإنشاء محاكم إدارية

تشكيل المحكمة الدستورية تشكيل المحكمة الدستورية 
العلياالعليا

ــر يف  ــة للنظ ــم إداري ــاء محاك ــون إنش ــوز بقان يج

املنازعــات اإلداريــة والدعــاوى التأديبيــة، ويحــدد 

ــي  ــون اختصاصاتھــا األخــرى، واإلجــراءات الت القان

تتبــع أمامھــا.

1- تشــكل محكمــة دســتوريه عليــا بقانــون وتتوىل 

يف: النظر 

أ-  دستورية القوانن واللوائح أو النظم وغرھا.

ب- تفســر نصــوص القانــون األســايس والترشيعات 

ــات  ــن الجھ ــاص ب ــازع االختص ــل يف تن ج - الفص

القضائيــة وبــن الجھــات اإلداريــة ذات الختصــاص 

القضــايئ.

املحكمــة  تشــكيل  طريقــة  القانــون  يبــن   -2

ــاع،  ــة االتب ــا، واإلجــراءات الواجب ــتورية العلي الدس

واآلثــار املرتبــة عــى أحكامھــا.

مادة )1٠2(

مادة )1٠3(



مادة )1٠4(

مادة )1٠5(

مادة )1٠٦(

مهام المحكمة العليا مهام المحكمة العليا 
تتوىل املحكمة العليا مؤقتا كل املهام املسندة للمحاكم 

اإلدارية واملحكمة الدستورية العليا ما مل تكن 

داخلة يف اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً 

للقوانن النافذة.

علنية جلسات المحاكم علنية جلسات المحاكم 

األحكام القضائية األحكام القضائية 

ــة، إال إذا قــررت املحكمــة  جلســات املحاكــم علني

ــة مراعــاة للنظــام العــام أو اآلداب  أن تكــون رسي

ويف جميــع األحــوال يتــم النطــق بالحكــم 

يف جلسة علنية.

األحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ واالمتنــاع عــن 

تنفيذھــا أو تعطيــل تنفيذھــا عــى أي نحــو جرمية 

يعاقــب عليھــا بالحبــس، والعــزل مــن الوظيفــة إذا 

ــه الحــق  ــاً،  وللمحكــوم ل ــاً عام كان املتهــم موظف

يف رفــع الدعــوى مبــارشة  إىل املحكمــة املختصــة، 

وتضمــن الســلطة  الوطنيــة تعويضــاً كامــالً لــه.



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

تعيين النائب العام واختصاصاته تعيين النائب العام واختصاصاته 

تشكيل النيابة العامة وتعيين تشكيل النيابة العامة وتعيين 
أعضائها أعضائها 

1- يعــن النائــب العــام بقــرار مــن رئيــس الســلطة 

املجلــس  مــن  تنســيب  عــى  بنــاء  الوطنيــة 

األعــى للقضــاء ومبصادقــة املجلــس الترشيعــي 

الفلســطيني.

2- يتــوىل النائــب العــام الدعــوى العموميــة باســم 

الشــعب العــريب الفلســطيني ويحــدد القانــون 

ــه. ــام وواجبات ــب الع ــات النائ اختصاص

مادة )1٠7(

مادة )1٠8(

1- ينظــم القانــون طريقــة تشــكيل النيابــة العامــة 

واختصاصاتھا.

ــم  ــة ونقلھ ــة العام ــاء النياب ــن أعض 2- رشوط تعي

ــون. ــا القان ــاءلتھم يحددھ ــم ومس وعزلھ



مادة )1٠9(

مصادقة رئيس السلطة مصادقة رئيس السلطة 
على أحكام اإلعدام على أحكام اإلعدام 

ال ينفــذ حكــم اإلعــدام الصــادر مــن أيــة محكمــة 

إال بعــد التصديــق عليــه مــن رئيــس الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية.



البابالباب
السابعالسابع

أحكام حالة الطوارئأحكام حالة الطوارئ



مادة )11٠(

إعالن حالة الطوارئ إعالن حالة الطوارئ 
ــبب  ــي بس ــن القوم ــد لأم ــود تھدي ــد وج 1- عن

ــة  ــدوث كارث ــلح أو ح ــان مس ــزو أو عصي ــرب أو غ ح

ــن  ــوم م ــوارئ مبرس ــة الط ــالن حال ــوز إع ــة يج طبيعي

رئيــس الســلطة الوطنيــة ملــدة ال تزيــد عــن ثالثــن يومــاً.

2- يجوز متديد حالة الطوارئ ملدة ثالثن يوما

الترشيعــي  املجلــس  موافقــة  بعــد  أخــرى 

أعضائــه. ثلثــي  بأغلبيــة  الفلســطيني 

3-  يجــب أن ينــص مرســوم إعــالن حالــة الطــوارئ 

ــملھا  ــي يش ــة الت ــدف واملنطق ــى الھ ــوح ع بوض

ــة. والفــرة الزمني

يراجــع  أن  الترشيعــي  للمجلــس  يحــق   -4

التــي  بعضھــا  أو  كلھــا  والتدابــر  اإلجــراءات 

وذلــك الطــوارئ  حالــة  أثنــاء  اتخــذت 

ــالن  ــب إع ــس عق ــد املجل ــامع عن ــدى أول اجت ل

حالــة الطــوارئ أو يف جلســة التمديــد أيھــام أســبق 

ــالزم بھــذا الشــأن. وإجــراء االســتجواب ال



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

تقييد فرض القيود تقييد فرض القيود 
على الحقوق والحريات على الحقوق والحريات 

االعتقال في حالة الطوارئ االعتقال في حالة الطوارئ 

ــات  ــوق والحري ــى الحق ــود ع ــرض قي ــوز ف ال يج

ــدف  ــق الھ ــروري لتحقي ــدر ال ــية إال بالق األساس

ــوارئ. ــة الط ــالن حال ــوم إع ــن يف مرس املعل

ــالن  ــن إع ــج ع ــال ينت ــع أي اعتق ــب ان يخض يج

ــة : ــا التالي ــات الدني ــوارئ للمتطلب ــة الط حال

1-  أي تـــوقيف يتــم مبقتــى مرســوم إعــالن 

حالــة الطــوارئ يراجــع مــن قبــل النائــب العــام أو 

املحكمــة املختصــة خــالل مــدة ال تتجــاوز خمســة 

ــف. ــخ التوقي ــاً مــن تاري عــرش يوم

2- يحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.

مادة )111(

مادة )112(



مادة )113(

مادة )114(

حظر حل المجلس التشريعي حظر حل المجلس التشريعي 
الفلسطيني أو تعطيل أحكام الفلسطيني أو تعطيل أحكام 

حالة الطوارئ حالة الطوارئ 

إلغاء األحكام المنظمة لحاالت إلغاء األحكام المنظمة لحاالت 
الطوارئ الطوارئ 

ال يجــوز حــل املجلــس الترشيعــي الفلســطيني أو 

ــق  ــوارئ أو تعلي ــة الط ــرة حال ــالل ف ــه خ تعطيل

ــاب. أحــكام ھــذا الب

حــاالت  تنظــم  التــي  األحــكام  جميــع  تلغــى 

الطــوارئ املعمــول بھــا يف فلســطن قبــل نفــاذ 

ھــذا القانــون األســايس مبــا يف ذلــك

أحكام أنظمة الدفاع )الطوارئ(

 االنتدابية لعام 1945م.



البابالباب
الثامنالثامن

أحكام عامة وانتقاليةأحكام عامة وانتقالية



مادة )115(

مادة )11٦(

مادة )117(

مدة العمل بأحكام القانون مدة العمل بأحكام القانون 
األساسي األساسي 

إصدار القوانين ونشرها ونفاذها إصدار القوانين ونشرها ونفاذها 

األثر الرجعي للقوانين األثر الرجعي للقوانين 

مــدة  األســايس  القانــون  بأحــكام ھــذا  يعمــل 

املرحلــة االنتقاليــة وميكــن متديــد العمــل بــه 

للدولــة  الجديــد  الدســتور  دخــول  حــن  إىل 

التنفيــذ.  حيــز  الفلســطينية 

العــريب  الشــعب  باســم  القوانــن  تصــدر 

ــدة  ــا يف الجري ــور إصدارھ ــرش ف ــطيني، وتن الفلس

ــن  ــاً  م ــن يوم ــد ثالث ــا بع ــل بھ ــمية، ويعم الرس

تاريــخ نرشھــا مــا مل ينــص القانــون عــى خــالف ذلــك. 

ــن  ــع م ــا يق ــن إال عــى م ــري أحــكام القوان ال ت

تاريــخ العمــل بھــا، ويجــوز عنــد االقتضــاء يف غــر 

املــواد الجزائيــة النــص عــى خــالف ذلــك. 



القانون األسايس املعدل لسنة 2٠٠3 وتعديالته لسنة 2٠٠5

مادة )119(

مادة )12٠(

مادة )118(

إلغاء بالتعارض إلغاء بالتعارض 

تعديل أحكام القانون اساسي تعديل أحكام القانون اساسي 
المعدل المعدل 

اإلبقاء على التشريعات السارية اإلبقاء على التشريعات السارية 
نافذة المفعول نافذة المفعول 

يلغــى كل مــا يتعــارض مــع أحــكام ھــذا القانــون 

األســايس املعــدل.

ال تعــدل أحــكام ھــذا القانــون األســايس املعــدل إال 

مبوافقــة أغلبيــة ثلثــي أعضــاء املجلــس الترشيعــي 

لفلسطيني. ا

فيــام ال يتعــارض وأحــكام ھــذا القانــون األســايس 

ــرارات  ــح والق ــن واللوائ ــارية القوان ــل س ــدل تظ املع

املعمــول بھــا يف فلســطن قبــل العمــل بھــذا القانــون 

ــون. ــاً للقان ــى وفق ــدل أو تلغ إىل أن تع



مادة )121(

النفاذالنفاذ

يــري ھــذا القانــون األســايس املعــدل مــن تاريــخ 

نــرشه يف الجريــدة الرســمية. 

صدر مبدينة رام الله بتاريخ ١٨/مارس/٢٠٠٣ميالدية

املوافق ١٥/محرم/١٤٢٤ هجرية





للتواصل معنا 

رام اهلل:

musawa@musawa.ps

نحن يف مساواة نستقبل شكاويكم/ن ونتعهد 

مبتابعتها لصون حقوقكم/ن

بإمكانكم/ن  تقديم شكوى عر موقعنا االلكروين 

هل انتهك أي من حقوقك؟ هل انتهك أي من حقوقك؟ 

www.musawa.ps

02-242487008-2880772 غزة:

ffMusawa | مساواة
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