
 الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم
 األساسي  القانون  مقدمة

حقيقة عبرت عنيا   مثمما كانت ديمومة التصاق الشعب العربي الفمسطيني بأرض آبائو وأجداده التي نشأ عمييا
وثيقة إعالن االستقالل الصادرة عن المجمس الوطني الفمسطيني، وأكدتيا ظواىر الثبات في المكان والزمان 

ى اليوية الوطنية واجتراح معجزات النضال، فإن ىذه العالقة العضوية بين الشعب والتاريخ واألرض والحفاظ عم
استمرت تؤكد ذاتيا خالل السعي الدؤوب والمستمر لحمل العالم عمى االعتراف بحقوق الشعب العربي الفمسطيني 

       وكيانو الوطني عمى قدم المساواة مع غيره من الشعوب.
سمطة الوطنية الفمسطينية عمى أرض الوطن فمسطين، أرض اآلباء واألجداد، يأتي في سياق الكفاح إن ميالد ال

المرير والمستمر، حيث قدم خاللو الشعب الفمسطيني آالف الشيداء والجرحى واألسرى من خيرة أبنائو، ألجل نيل 
قامة الد ولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس حقوقو الوطنية الثابتة المتمثمة في حق العودة وتقرير المصير وا 

     بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية الممثل الشرعي والوحيد لمشعب العربي الفمسطيني أينما وجد.
وفي إطار المرحمة االنتقالية التي نجمت عن اتفاق إعالن المبادئ، شكمت مسألة بناء السمطة الوطنية الفمسطينية 

شريعية والتنفيذية والقضائية واحدة من الميام الوطنية العاجمة. وبإنشاء المجمس التشريعي بأعمدتيا الثالثة: الت
الفمسطيني عبر االنتخابات العامة الحرة والمباشرة، بات واضحًا أن إقرار قانون أساسي مناسب لممرحمة االنتقالية، 

ة األولى عمى طريق تحديد المعالم المميزة ىو القاعدة لتنظيم العالقة المتبادلة بين السمطة والشعب، وىو الخطو 
لممجتمع المدني المؤىل لتحقيق االستقالل، وىو في الوقت ذاتو القاعدة األساسية لسن التشريعات والقوانين 

      الموحدة لموطن الفمسطيني.
روحية، وعقيدتو لقد قرر ىذا القانون األساسي األسس الثابتة التي تمثل الوجدان الجماعي لشعبنا، بمكوناتو ال

الوطنية، وانتمائو القومي، كما اشتمل في أبوابو عمى مجموعة من القواعد واألصول الدستورية المتطورة، سواء 
فيما يتصل بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية عمى اختالفيا بما يحقق العدل والمساواة لمجميع دون 

يق التوازن بين السمطات، مع توضيح الحدود الفاصمة بين تمييز، أو فيما يخص مبدأ سيادة القانون، وتحق
اختصاصات كل منيا، بحيث تكفل ليا االستقاللية من ناحية، والتكامل في األداء من ناحية أخرى، وذلك في 

         سبيل المصمحة الوطنية العميا التي ىي رائد الجميع.
الية مؤقتة، فيو يشكل خطوة أساسية عمى طريق تحقيق إن كون ىذا القانون األساسي المؤقت قد شرع لفترة انتق

الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة لمشعب العربي الفمسطيني، وال يصادر عمى أي نحو حقو في مواصمة السعي 
والعمل من أجل العودة وتقرير المصير، بما في ذلك إقامة الدولة الفمسطينية بعاصمتيا القدس الشريف وىي أولى 

         ( وميد سيدنا المسيح عميو السالم.ن وثالث الحرمين الشريفين مسرى نبينا محمد )القبمتي
كما أن أحكامو المؤقتة ال تسقط حقًا لفمسطيني، حيثما وجد، في التمتع بحقوق متساوية مع مواطنيو عمى أرض 

         الوطن.
لفمسطيني وحقوقو الثابتة ونضالو الدؤوب والذي يستمد قوتو من إرادة الشعب ا  إن ىذا القانون األساسي المؤقت

مارس حقو الديمقراطي في انتخاب رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية وأعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني، 
ليبدأ بتنظيم وبناء أسس الحياة التشريعية الديمقراطية في فمسطين، وفي الوقت نفسو فإن وضع ىذا القانون، 

قراره من قبل الم جمس التشريعي، ينطمق من حقيقة أن منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثل الشرعي والوحيد وا 



 لمشعب العربي الفمسطيني.

 الرحيم الرحمن  اهلل  سم 
 المعدل األساسي  لمقانون  إيضاحية  مذكرة 

القانون األساسي  ( من القانون األساسي التي تعطي المجمس التشريعي صالحية تعديل111استنادًا إلى المادة ) 
بموافقة أغمبية ثمثي أعضاءه، فقد رأى المجمس ضرورة تعديل القانون األساسي وذلك باستحداث منصب رئيس 
الوزراء في السمطة الوطنية الفمسطينية وتحديد صالحياتو والضوابط القانونية والسياسية الناظمة لعممو، وتوضيح 

 نية الفمسطينية والسمطة التشريعية.شكل العالقة التي تربطو برئيس السمطة الوط

وبموجب ىذا التعديل اقتضى األمر إعادة ترتيب بعض األحكام الواردة في القانون األصمي بحيث أصبح الباب 
المتعمق بصالحيات رئيس السمطة الوطنية ىو الباب الثالث في القانون المعدل وذلك مقابل تأخير الباب المتعمق 

 اب الحق ىو الباب الرابع.بالسمطة التشريعية إلى ب

أما الباب الخامس بموجب التعديل والمتعمق بمجمس الوزراء فقد تضمن كيفية تشكيل الحكومة من قبل رئيس 
الوزراء وكيفية نيميا ثقة المجمس، والصالحيات الممنوحة لمجمس الوزراء ورئيسو، وشكل العالقة ما بين رئيس 

 الوزراء ورئيس السمطة الفمسطينية.

ارتأى المجمس أثناء مناقشة القانون المعدل أن ال ضرورة إلضافة بعض العبارات المتعمقة بعرض كل ما  وقد
قالة واستقالة من قبل رئيس مجمس الوزراء عمى رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية  يتعمق بالحكومة من تشكيل وا 

مناقشاتو دون حاجة إلى أفراده في مادة في  وذلك باعتبار أن ىذا األمر عرفًا سياسيًا أجمع المجمس عميو أثناء
 متن القانون.

 أحمد قريع ) أبو عالء ( 
 رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني

  

 الباب األول
 [1مادة ]

فمسطين جزء من الوطن العربي الكبير، والشعب العربي الفمسطيني جزء من األمة العربية والوحدة العربية ىدف 
 أجل تحقيقو.يعمل الشعب الفمسطيني من 

 [2مادة ]

الشعب مصدر السمطات ويمارسيا عن طريق السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عمى أساس مبدأ الفصل 



 السمطات عمى الوجو المبين في ىذا القانون األساسي.  بين

 [3مادة ]

 القدس عاصمة فمسطين.

 [4مادة ]

 الديانات السماوية احتراميا وقدسيتيا.اإلسالم ىو الدين الرسمي في فمسطين ولسائر    .1  
 مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي لمتشريع.   .2  
 المغة العربية ىي المغة الرسمية.   .3  

 [5مادة ]

نظام الحكم في فمسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد عمى التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيو رئيس السمطة 
 اشرًا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجمس التشريعي الفمسطيني.الوطنية انتخابًا مب

 [6مادة ]

مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فمسطين، وتخضع لمقانون جميع السمطات واألجيزة والييئات والمؤسسات 
 واألشخاص.

 [7مادة ]

 الجنسية الفمسطينية تنظم بالقانون.

 [8مادة ]

فمسطين باأللوان األربعة واألبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفمسطينية ىو العمم الرسمي يكون عمم 
 لمبالد. 

 الباب الثاني
 الحقوق والحريات العامة

 [9مادة ]

الفمسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينيم بسبب العرق أو الجنس أو المون أو الدين أو الرأي 
 ي أو اإلعاقة.السياس



 [ 11مادة ]

 حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية ممزمة وواجبة االحترام.   .1  
تعمل السمطة الوطنية الفمسطينية دون إبطاء عمى االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقميمية    .2  

 والدولية التي تحمى حقوق اإلنسان.

 [11مادة ]

 كفولة ال تمس.[ الحرية الشخصية حق طبيعي وىي م1]
[ ال يجوز القبض عمى أحد أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد حريتو بأي قيد او منعو من التنقل إال بأمر قضائي 2]

وفقًا ألحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي، وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن 
 الخاضعة لمقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

 [12مادة ]

يبمغ كل من يقبض عميو أو يوقف بأسباب القبض عميو أو إيقافو، ويجب إعالمو سريعًا بمغة يفيميا باالتيام 
 الموجو إليو، وان يمكن من االتصال بمحام، وان يقدم لممحاكمة دون تأخير.

 [13مادة ]

 ن حرياتيم معاممة الئقة.[ ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتيمون وسائر المحرومين م1]
 [ يقع باطاًل كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة ألحكام الفقرة األولى من ىذه المادة.2]

 [14مادة ]

إدانتو في محاكمة قانونية تكفل لو فييا ضمانات الدفاع عن نفسو، وكل متيم في جناية  المتيم برئ حتى تثبت 
 يجب أن يكون لو محام يدافع عنو.

 [15مادة ]

العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، وال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني، وال توقع عقوبة إال بحكم 
 قضائي، وال عقاب إال عمى األفعال الالحقة لنفاذ القانون.

 [16مادة ]

ال يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عممية عمى أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما ال يجوز إخضاع أحد 
 مفحص الطبي أو لمعالج أو لعممية جراحية إال بموجب قانون.ل



 ينظم القانون أحكام نقل األعضاء وغيرىا من مستجدات التقدم العممي لألغراض اإلنسانية المشروعة.

 [17مادة ]

 لممساكن حرمة، فال تجوز مراقبتيا أو دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب ووفقًا ألحكام القانون.
باطاًل كل ما يترتب عمى مخالفة أحكام ىذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل يقع 

 تضمنو السمطة الوطنية الفمسطينية.

 [18مادة ]

 حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة.

 [19مادة ]

ية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيو ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل ال مساس بحر 
 التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.

 [ 21مادة ]

 حرية اإلقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.

 [ 21مادة ]

الحر. ويجوز لمسمطة التنفيذية إنشاء  [ يقوم النظام االقتصادي في فمسطين عمى أساس مبادئ االقتصاد1]
 شركات عامة تنظم بقانون.

 [ حرية النشاط االقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد اإلشراف عمييا وحدودىا.2]
[ الممكية الخاصة مصونة، وال تنزع الممكية وال يتم االستيالء عمى العقارات أو المنقوالت إال لممنفعة العامة 3]

 في مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي. وفقًا لمقانون
 [ ال مصادرة إال بحكم قضائي.4]

 [ 22مادة ]

 [ ينظم القانون خدمات التأمين االجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.1]
[ رعاية أسر الشيداء واألسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامو، وتكفل 2]

 طة الوطنية ليم خدمات التعميم والتأمين الصحي واالجتماعي.السم

 [23مادة ]



 المسكن المالئم حق لكل مواطن، وتسعى السمطة الوطنية لتأمين المسكن لمن ال مأوى لو.

 [24مادة ]

لزامي حتى نياية المرحمة األساسية عمى األقل ومجاني في المدارس والمعاىد 1] [ التعميم حق لكل مواطن، وا 
 لمؤسسات العامة.وا
 [ تشرف السمطة الوطنية عمى التعميم كمو وفي جميع مراحمو ومؤسساتو وتعمل عمى رفع مستواه.2]
[ يكفل القانون استقاللية الجامعات والمعاىد العميا ومراكز البحث العممي، ويضمن حرية البحث العممي 3]

عانتيا.واإلبداع األدبي والثقافي والفني، وتعمل السمطة الوطنية عم  ى تشجيعيا وا 
 [ تمتزم المدارس والمؤسسات التعميمية الخاصة بالمناىج التي تعتمدىا السمطة الوطنية وتخضع إلشرافيا.4]

 [ 25مادة ]

 [ العمل حق لكل مواطن وىو واجب وشرف وتسعى السمطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عميو.1]
 يع ويوفر لمعمال الرعاية واألمن والرعاية الصحية واالجتماعية.[ تنظم عالقات العمل بما يكفل العدالة لمجم2]
 [ التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامو.3]
 [ الحق في اإلضراب يمارس في حدود القانون. 4]

 [26مادة ]

 لمفمسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات وليم عمى وجو الخصوص الحقوق اآلتية :
 تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إلييا وفقًا لمقانون. [1]
 [ تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية وفقًا لمقانون.2]
 [ التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثمين منيم يتم انتخابيم باالقتراع العام وفقًا لمقانون.3]
 مناصب والوظائف العامة عمى قاعدة تكافؤ الفرص.[ تقمد ال4]
[ عقد االجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في 5]

 حدود القانون.
  

 [27مادة ]

 [ تأسيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم حق لمجميع يكفمو ىذا القانون األساسي وتخضع مصادر تمويميا1]
 لرقابة القانون.

[ حرية وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاممين 2]
 فييا، مكفولة وفقًا ليذا القانون األساسي والقوانين ذات العالقة.

أو إلغاؤىا أو فرض قيود عمييا  [ تحظر الرقابة عمى وسائل اإلعالم، وال يجوز إنذارىا أو وقفيا أو مصادرتيا3]



 إال وفقًا لمقانون وبموجب حكم قضائي.

 [ 28مادة ]

ال يجوز إبعاد أي فمسطيني عن أرض الوطن أو حرمانو من العودة إليو أو منعو من المغادرة أو تجريده من 
 الجنسية أو تسميمو ألية جية أجنبية.

 [29مادة ]

 طفال الحق في:رعاية األمومة والطفولة واجب وطني، ولأل
 [ الحماية والرعاية الشاممة.1]
 [ أن ال يستغموا ألي غرض كان وال يسمح ليم بالقيام بعمل يمحق ضررًا بسالمتيم أو بصحتيم أو بتعميميم.2]
 [ الحماية من اإليذاء والمعاممة القاسية.3]
 [ يحرم القانون تعريض األطفال لمضرب والمعاممة القاسيتين من قبل ذوييم.4]
[ أن يفصموا إذا حكم عمييم بعقوبة سالبة لمحرية عن البالغين وأن يعامموا بطريقة تستيدف إصالحيم وتتناسب 5]

 مع أعمارىم.
  

 [31مادة ]

[ التقاضي حق مصون ومكفول لمناس كافة، ولكل فمسطيني حق االلتجاء إلى قاضيو الطبيعي، وينظم القانون 1]
 صل في القضايا.إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الف

 [ يحظر النص في القوانين عمى تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.2]
 [ يترتب عمى الخطأ القضائي تعويض من السمطة الوطنية يحدد القانون شروطو وكيفياتو.3]

 [31مادة ]

ا وتقدم تقاريرىا لكل من تنشأ بقانون ىيئة مستقمة لحقوق اإلنسان ويحدد القانون تشكيميا ومياميا واختصاصي
 رئيس السمطة الوطنية والمجمس التشريعي الفمسطيني.

 [ 32مادة ]

كل اعتداء عمى أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغيرىا من الحقوق والحريات 
المدنية الناشئة عنيا بالتقادم، العامة التي يكفميا القانون األساسي أو القانون، جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال 

   تعويضًا عاداًل لمن وقع عميو الضرر.  وتضمن السمطة الوطنية

 [33مادة ]



البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق اإلنسان والحفاظ عمى البيئة الفمسطينية وحمايتيا من أجل أجيال الحاضر 
 والمستقبل مسؤولية وطنية.

 الباب الثالث
 طنية الفمسطينيةرئيس السمطة الو 

 [34مادة ]

ينتخب رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية انتخابًا عامًا ومباشرًا من الشعب الفمسطيني وفقًا ألحكام قانون 
 االنتخابات الفمسطيني.

 [35مادة ]

يؤدى الرئيس قبل مباشرة ميام منصبو اليمين التالية أمام المجمس التشريعي بحضور رئيس المجمس الوطني 
)أقسم باهلل العظيم أن أكون مخمصًا لموطن ومقدساته، ولمشعب وتراثه القومي، وان س المحكمة العميا ورئي

احترم النظام الدستوري والقانون، وان أرعى مصالح الشعب الفمسطيني رعاية كاممة، واهلل عمى ما أقول 
 شهيد(.

 [36مادة ]

 لمقانون.  انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقاً  مدة رئاسة السمطة الوطنية ىي المرحمة االنتقالية، ويتم

 [37مادة ]

 -يعتبر مركز رئيس السمطة الوطنية شاغرًا في أي من الحاالت اآلتية :  [1]
       i.         .الوفاة 

  ii.   .االستقالة المقدمة إلى المجمس التشريعي الفمسطيني إذا قبمت بأغمبية ثمثي أعضائو 
  iii.  الدستورية العميا وموافقة المجمس التشريعي  ونية وذلك بناء عمى قرار من المحكمةفقد األىمية القان  

 بأغمبية ثمثي أعضائو.
في أي من الحاالت السابقة يتولى رئيس المجمس التشريعي   إذا شغر مركز رئيس السمطة الوطنية  [2]

مًا تجرى خالليا انتخابات حرة ومباشرة الفمسطيني ميام رئاسة السمطة الوطنية مؤقتًا لمدة ال تزيد عن ستين يو 
 النتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون االنتخابات الفمسطيني.

 [38مادة ]

 يمارس رئيس السمطة الوطنية ميامو التنفيذية عمى الوجو المبين في ىذا القانون.

 [39مادة ]



 رئيس السمطة الوطنية ىو القائد األعمى لمقوات الفمسطينية.

 [41مادة ]

رئيس السمطة الوطنية ممثمي السمطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والييئات األجنبية وينيى يعين 
 مياميم، كما يعتمد ممثمي ىذه الجيات لدى السمطة الوطنية الفمسطينية.

 [41مادة ]

ثين يومًا من [ يصدر رئيس السمطة الوطنية القوانين بعد إقرارىا من المجمس التشريعي الفمسطيني خالل ثال1]
ال  تاريخ إحالتيا إليو، ولو أن يعيدىا إلى المجمس خالل ذات األجل مشفوعة بمالحظاتو وأسباب اعتراضو وا 

 اعتبرت مصدرة وتنشر فورًا في الجريدة الرسمية.
ة [ إذا رد رئيس السمطة الوطنية مشروع القانون إلى المجمس التشريعي وفقًا لألجل والشروط الواردة في الفقر 2]

السابقة تعاد مناقشتو ثانية في المجمس التشريعي، فإذا أقره ثانية بأغمبية ثمثي أعضائو أعتبر قانونًا وينشر فورًا 
 في الجريدة الرسمية.

 [42مادة ]

لرئيس السمطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضيا، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فال 
 .يكون إال بقانون

 [43مادة ]

لرئيس السمطة الوطنية في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجمس التشريعي، 
إصدار قرارات ليا قوة القانون، ويجب عرضيا عمى المجمس التشريعي في أول جمسة يعقدىا بعد صدور ىذه 

ال زال ما كان ليا من قوة القانون، أما إذا ع رضت عمى المجمس التشريعي عمى النحو السابق ولم القرارات وا 
 يقرىا زال ما يكون ليا من قوة القانون.

 [44مادة ]

 تحدد بقانون مخصصات رئيس السمطة الوطنية وتعويضاتو.

 [45مادة ]

يختار رئيس السمطة الوطنية رئيس الوزراء ويكمفو بتشكيل حكومتو ولو ان يقيمو أو يقبل استقالتو، ولو ان يطمب 
 منو دعوة مجمس الوزراء لالنعقاد.



 [46مادة ]

 يساعد مجمس الوزراء الرئيس في أداء ميامو وممارسة سمطاتو عمى الوجو المبين في ىذا القانون األساسي.

 الباب الرابع
 السمطة التشريعية 

 [ 47مادة ]

 [ المجمس التشريعي الفمسطيني ىو السمطة التشريعية المنتخبة.1]
ض مع أحكام ىذا القانون يتولى المجمس التشريعي ميامو التشريعية والرقابية عمى الوجو المبين [ بما ال يتعار 2]

 في نظامو الداخمي.
 المرحمة االنتقالية.  [ مدة ىذا المجمس ىي3]

 [48مادة ]

 [ يتألف المجمس التشريعي من ثمانية وثمانين عضوًا منتخبًا وفقًا لمقانون.1]
أكثر بسبب الوفاة أو االستقالة أو فقد األىمية تجري انتخابات فرعية في الدائرة [ إذا شغر مركز عضو أو 2]

 المعنية وفقًا لمقانون النتخاب خمف لو.

 [ 49مادة ]

 -قبل الشروع باألعمال يقسم كل عضو اليمين التالية أمام المجمس :
ألمة ومصالحهما وأن أحترم " أقسم باهلل العظيم أن أكون مخمصًا لموطن، وأن أحافظ عمى حقوق الشعب وا

 القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام واهلل عمى ما أقول شهيد".

 [51مادة ]

ينتخب المجمس في أول اجتماع لو رئيسًا ونائبين لمرئيس وأمينًا لمسر يكونون ىيئة مكتب رئاسة المجمس، وال 
 و الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.يجوز الجمع بين عضوية ىذا المكتب وبين رئاسة السمطة الوطنية أ

 [51مادة ]

يقبل المجمس استقالة أعضائو، ويضع نظامو الداخمي وقواعد مساءلة أعضائو، بما ال يتعارض مع أحكام ىذا 
القانون األساسي والمبادئ الدستورية العامة، ولو وحده المحافظة عمى النظام واألمن أثناء جمساتو أو أعمال 

األمن التواجد في أرجائو إال بناء عمى طمب رئيس المجمس أو رئيس المجنة عمى حسب  لجانو، وليس لرجال
 األحوال.



 [52مادة ]

 يفتتح رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية الدورة العادية األولى لممجمس، ويمقي بيانو االفتتاحي. 

 [53مادة ]

بسبب اآلراء التي يبدونيا، أو الوقائع التي [ ال تجوز مساءلة أعضاء المجمس التشريعي جزائيًا أو مدنيًا 1]
يوردونيا، أو لتصويتيم عمى نحو معين في جمسات المجمس التشريعي أو في أعمال المجان، أو ألي عمل 

 يقومون بو خارج المجمس التشريعي من أجل تمكينيم من أداء مياميم النيابية.
ألشكال، وال يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعتو أو [ ال يجوز التعرض لعضو المجمس التشريعي بأي شكل من ا2]

 بيتو أو محل إقامتو أو سيارتو أو مكتبو، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص بو طيمة مدة الحصانة.
[ ال يجوز مطالبة عضو المجمس التشريعي باإلدالء بشيادة عن أمر يتعمق بأفعالو أو أقوالو أو عن معمومات 3]

تو في المجمس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتيائيا إال برضائو وبموافقة المجمس حصل عمييا بحكم عضوي
 المسبقة.

[ ال يجوز في غير حالة التمبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجمس 4]
و ليتخذ المجمس ما يراه التشريعي الفمسطيني عمى أن يبمغ المجمس التشريعي فورًا باإلجراءات المتخذة ضد العض

 مناسبًا، وتتولى ىيئة المكتب ىذه الميمة إذا لم يكن المجمس منعقدًا.
[ ال يجوز لعضو المجمس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجمس، وال تسقط 5]

 الحصانة بانتياء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشمميا مدة العضوية.

 [54مادة ]

 [ ال يجوز لعضو المجمس التشريعي أن يستغل عضويتو في أي عمل من األعمال الخاصة، وعمى أي نحو.1]
[ يقدم كل عضو في المجمس التشريعي إقرارًا بالذمة المالية الخاصة بو وبزوجو وبأوالده القصر مفصاًل فيو كل 2]

ا عمييم من ديون، ويحفظ ىذا اإلقرار مغمقًا ما يممكون من ثروة، عقارًا ومنقواًل في داخل فمسطين وخارجيا، وم
 وسريًا لدى محكمة العدل العميا، وال يجوز اإلطالع عميو إال بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بيا.

 [55مادة ]

 يتقاضى عضو المجمس التشريعي مكافأة شيرية يحددىا القانون.

  

 [56مادة ]

 لكل عضو من أعضاء المجمس الحق في :
 تقدم إلى السمطة التنفيذية بكل الطمبات الضرورية والمشروعة الالزمة لتمكينو من ممارسة ميامو النيابية.[ ال1]



 [ اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رفضو ال يجوز إعادة تقديمو في نفس دور االنعقاد السنوي.2]
ي حكميم، وال يجوز مناقشة االستجواب [ توجيو األسئمة واالستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء، ومن ف3]

إال بعد مرور سبعة أيام من تقديمو إال إذا قبل الموجو إليو االستجواب الرد والمناقشة حااًل أو في أجل أقل، كما 
 أنو يجوز تقصير ىذا األجل في حالة االستعجال إلى ثالثة أيام بموافقة رئيس السمطة الوطنية.

 [57مادة ]

أعضاء المجمس التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطمب سحب الثقة من الحكومة أو من  [ يجوز لعشرة من1]
أحد الوزراء، وال يجوز التصويت عمى ىذا الطمب إال بعد مضي ثالثة أيام عمى األقل من تقديمو، ويصدر القرار 

 بموافقة أغمبية أعضاء المجمس. 
 [ يترتب عمى سحب الثقة انتياء والية من سحبت منو.2]

 [58مادة ]

لممجمس أن يكون لجنة خاصة، أو يكمف إحدى لجانو، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى 
 اإلدارات العامة.

 [59مادة ]

 يقر المجمس التشريعي الخطة العامة لمتنمية، ويحدد القانون طريقة إعدادىا وعرضيا عمى المجمس.

 [61مادة ]

قرارىا والتصرف في األموال المرصودة فييا، وكذلك  ينظم القانون األحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة وا 
الموازنات الممحقة والتطويرية وميزانيات الييئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساىم فيو السمطة بما ال يقل 

 عن خمسين بالمائة من رأسمالو.

 [61مادة ]

 ( من ىذا القانون األساسي:90رد في المادة )مع مراعاة ما و 
 [ عمى الحكومة عرض مشروع الموازنة عمى المجمس التشريعي قبل شيرين عمى األقل من بدء السنة المالية.1]
[ يعقد المجمس التشريعي جمسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديالت قبل بدء السنة 2]

ة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاىا شير من تاريخ تقديمو إليو مصحوبًا بمالحظات المجمس المالية الجديد
عادتو إلى المجمس التشريعي إلقراره.  الستكمال المقتضيات المطموبة وا 

 [ يتم التصويت عمى الموازنة بابًا بابًا.3]
 المجمس التشريعي والسمطة التنفيذية. [ ال يجوز إجراء المناقمة بين أبواب الميزانية إال باالتفاق بين4]



 [62مادة ]

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السمطة الوطنية عمى المجمس التشريعي في مدة ال تزيد عمى سنة واحدة 
 من تاريخ انتياء السنة المالية، ويتم التصويت عميو بابًا بابًا.

 الباب الخامس 
 السمطة التنفيذية

 [ 63مادة ]

اء )الحكومة( ىو األداة التنفيذية واإلدارية العميا التي تضطمع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره مجمس الوزر 
السمطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السمطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددىا القانون 

 اء.األساسي تكون الصالحيات التنفيذية واإلدارية من اختصاص مجمس الوزر 

 [ 64مادة ]

 [ يتكون مجمس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ال يتجاوز أربعة وعشرين وزيرًا.1]
 [ يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.2]

 تشكيل الحكومة
 [65مادة ]

يل حكومتو خالل ثالثة أسابيع [ فور تكميفو من قبل رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية يتولى رئيس الوزراء تشك1]
 من تاريخ اختياره، ولو الحق في ميمة أخرى أقصاىا أسبوعان آخران فقط.

[ إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومتو خالل األجل المذكور أو لم يحصل عمى ثقة المجمس التشريعي 2]
فاقو أو من تاريخ جمسة الثقة حسب وجب عمى رئيس السمطة الوطنية استبدالو بآخر خالل أسبوعين من تاريخ إخ
 ( أعاله.1مقتضى الحال، وتنطبق عمى رئيس الوزراء الجديد األحكام الواردة في الفقرة )

 الثقة بالحكومة
 [ 66مادة ]

[ فور اختيار رئيس الوزراء ألعضاء حكومتو يتقدم بطمب إلى المجمس التشريعي لعقد جمسة خاصة لمتصويت 1]
ستماع واالنتياء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، عمى الثقة بيم بعد اال

 عمى ان تعقد الجمسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطمب.
[ يتم التصويت عمى الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومتو مجتمعين، ما لم تقرر األغمبية المطمقة خالف 2]

 ذلك.
 حكومة إذا صوتت إلى جانبيا األغمبية المطمقة ألعضاء المجمس التشريعي.[ تمنح الثقة بال3]



 [ 67مادة ]

بعد الحصول عمى الثقة بيم وقبل مباشرة أعماليم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومتو أمام رئيس السمطة 
 ( من القانون األساسي.35الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عمييا في المادة )

 ئيس الوزراءاختصاصات ر 
 [ 68مادة ]

 يمارس رئيس الوزراء ما يمي:
 [ تشكيل مجمس الوزراء أو تعديمو أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيو.1]
[ دعوة مجمس الوزراء لالنعقاد في جمستو األسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء عمى طمب رئيس السمطة 2]

 الوطنية، ويضع جدول أعمالو.
 [ ترؤس جمسات مجمس الوزراء.3]
 [ إدارة كل ما يتعمق بشؤون مجمس الوزراء.4]
 [ اإلشراف عمى أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة لمحكومة.5]
 [ إصدار القرارات الالزمة في حدود اختصاصاتو وفقًا لمقانون. 6]
 صدارىا. [ توقيع الموائح أو األنظمة التي يصادق عمييا مجمس الوزراء وا  7]
 [ يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب لو من بين وزرائو ليقوم بأعمالو عند غيابو.8]

 اختصاصات مجمس الوزراء
 [ 69مادة ]

 يختص مجمس الوزراء بما يمي :
[ وضع السياسة العامة في حدود اختصاصو، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عميو من المجمس 1]

 التشريعي.
 ياسات العامة المقررة من السمطات الفمسطينية المختصة.[ تنفيذ الس2]
 [ وضع الموازنة العامة لعرضيا عمى المجمس التشريعي.3]
 [ إعداد الجياز اإلداري، ووضع ىياكمو، وتزويده بكافة الوسائل الالزمة، واإلشراف عميو ومتابعتو.4]
 اإلجراءات الالزمة لذلك.[ متابعة تنفيذ القوانين وضمان االلتزام بأحكاميا، واتخاذ 5]
 [ اإلشراف عمى أداء الوزارات وسائر وحدات الجياز اإلداري لواجباتيا واختصاصاتيا، والتنسيق فيما بينيا.6]
 [ مسؤولية حفظ النظام العام و األمن الداخمي.7]
في مجال تنفيذ  ( أعاله، وسياساتيا7و6[ مناقشة االقتراحات مع الجيات المختمفة ذات العالقة بالفقرتين )8]

 اختصاصاتيا.
أ. إنشاء أو إلغاء الييئات والمؤسسات والسمطات أو ما في حكميا من وحدات الجياز اإلداري التي يشمميا   [9]

 الجياز التنفيذي التابع لمحكومة، عمى ان ينظم كل منيا بقانون.
II.      ه واإلشراف عمييا وفقا ألحكام القانون.تعيين رؤساء الييئات والمؤسسات المشار إلييا في البند )أ( أعال 



 [ تحديد اختصاصات الوزارات والييئات والسمطات والمؤسسات التابعة لمجياز التنفيذي كافة، وما في حكميا.10]
 [ أية اختصاصات أخرى تناط بو بموجب أحكام القانون.11]

 [ 71مادة ]

صدار الموائح واتخاذ اإلجراءات لمجمس الوزراء الحق في التقدم إلى المجمس التشريعي بمشر  وعات القوانين وا 
 الالزمة لتنفيذ القوانين.

 [71مادة ]

 يختص كل وزير في إطار وزارتو عمى وجو الخصوص بما يأتي :
 [ اقتراح السياسة العامة لوزارتو واإلشراف عمى تنفيذىا بعد إقرارىا.1]
صدار التعميمات 2]  الالزمة لذلك.[ اإلشراف عمى سير العمل في وزارتو وا 
 [ تنفيذ الموازنة العامة ضمن االعتمادات المقررة لوزارتو.3]
 [ إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارتو وتقديميا لمجمس الوزراء.4]
[ يجوز لموزير تفويض بعض سمطاتو إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي اإلدارة العميا في وزارتو، في حدود 5]

 القانون.

 [72مادة ]

عمى كل وزير أن يقدم إلى مجمس الوزراء تقارير تفصيمية عن نشاطات وزارتو وسياساتيا وخططيا ومنجزاتيا 
مقارنة باألىداف المحددة لموزارة في إطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتيا وتوصياتيا بشأن سياستيا في 

 المستقبل.
بحيث يكون مجمس الوزراء عمى إطالع واف بسياسات  وتقدم ىذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثالثة أشير

 كل وزارة ونشاطاتيا.

 جمسات مجمس الوزراء
 [ 73مادة ]

[ بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جمسات مجمس الوزراء بصورة دورية أسبوعيا، أو عند الضرورة، وال يجوز لغير 1]
 لوزراء.بناء عمى دعوة مسبقة من رئيس ا  الوزراء حضور ىذه الجمسات إال

 [ تكون جمسات مجمس الوزراء موثقة.2]

 مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء
 [ 74مادة ]

 [ رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السمطة الوطنية عن أعمالو وعن أعمال حكومتو.1]



 [ الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصو وعن أعمال وزارتو.2]
 اء حكومتو مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجمس التشريعي.[ رئيس الوزراء وأعض3]

 [75مادة ]

[ لرئيس السمطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب اليو من جرائم أثناء تأديتو 1]
 أعمال وظيفتو او بسببيا وذلك وفقًا ألحكام القانون.

لة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادًا إلى أي من األسباب المشار إلييا في [ لرئيس الوزراء الحق في إحا2]
 ( أعاله وذلك وفقًا ألحكام القانون.1الفقرة )

 [76مادة ]

[ يوقف من يتيم من الوزراء عن ميام منصبو فور صدور قرار االتيام، وال يحول انتياء خدمتو دون 1]
 االستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة.

[ يتولى النائب العام أو من يمثمو من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق واالتيام وتتم المحاكمة أمام 2]
 المحكمة المختصة، وتتبع األحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات واإلجراءات الجزائية.

 حكميم. [ تسري األحكام السابقة عمى نواب الوزراء ووكالء الوزارات ومن في3]

 حجب الثقة عن الحكومة
 [ 77مادة ]

[ يجوز لعشرة أعضاء من المجمس التشريعي التقدم بطمب إلى رئيس المجمس لعقد جمسة خاصة لطرح الثقة 1]
 بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابو.

وعدىا أسبوعين [ يتم تحديد موعد أول جمسة بعد مضي ثالثة أيام عمى تقديم الطمب وال يجوز ان يتجاوز م2]
 من ذلك التاريخ.

 [ 78مادة ]

 [ يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومتو باألغمبية المطمقة ألعضاء المجمس التشريعي.1]
 [ يترتب عمى حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومتو انتياء واليتيم.2]
تا باعتبارىم حكومة تسيير أعمال وال [ عند انتياء والية رئيس الوزراء وأعضاء حكومتو يمارسون أعماليم مؤق3]

يجوز ليم أن يتخذوا من القرارات إال ما ىو الزم وضروري لتسيير األعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة 
 الجديدة.

  [79مادة ]

[ عند قيام المجمس التشريعي باألغمبية المطمقة ألعضائو بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، أو عنو و عن 1]



متو مجتمعين يقدم رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية بديال خالل ميمة أقصاىا أسبوعان تبدأ من أعضاء حكو 
 تاريخ حجب الثقة، ويخضع رئيس الوزراء الجديد ألحكام ىذا الباب.

[ حال قيام المجمس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء بدياًل في 2]
 التالية عمى إال يتجاور موعدىا أسبوعين من تاريخ حجب الثقة.الجمسة 

[ أ. يعد تعديال وزاريا أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزارية أو وزيرًا أو اكثر من أعضاء مجمس الوزراء ما 3]
 دام لم يبمغ ثمث عددىم.

بب كان يتم تقديم الوزراء الجدد ب. عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر ألي س     
خالل مدة أقصاىا أسبوعان من تاريخ التعديل أو الشغور لممجمس التشريعي في أول جمسة يعقدىا لمتصويت 

 عمى الثقة بيم وفقا ألحكام ىذه المادة.
المجمس [ ال يجوز لرئيس الوزراء أو ألي من الوزراء ممارسة ميام منصبو إال بعد الحصول عمى الثقة بو من 4]

 التشريعي.

 الذمة المالية ألعضاء مجمس الوزراء
 [81مادة ]

[ عمى رئيس الوزراء وكل وزير ان يقدم إقرارًا بالذمة المالية الخاصة بو وبزوجو وبأوالده القصر، مفصاًل فيو 1]
ن ديون كل ما يممكون من عقارات ومنقوالت واسيم وسندات وأموال نقدية داخل فمسطين وخارجيا، وما عمييم م

إلى رئيس السمطة الوطنية الذي يضع الترتيبات الالزمة لمحفاظ عمى سريتيا وتبقى سريو وال يجوز اإلطالع عمييا 
 إال بإذن من المحكمة العميا عند االقتضاء.

[ ال يجوز لرئيس الوزراء أو ألي وزير من الوزراء ان يشتري أو يستأجر شيئًا من أمالك الدولة، أو أحد 2]
المعنوية العامة، أو ان تكون لو مصمحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرميا الجيات الحكومية  األشخاص

أو اإلدارية، كما ال يجوز لو طوال مدة وزارتو أن يكون عضوًا في مجمس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو 
من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير أي مينة من المين أو ان يتقاضى راتبًا أخر أو أي مكافآت أو منح 

 الراتب الواحد المحدد لموزير ومخصصاتو.

 مخصصات رئيس الوزراء والوزراء
 [81مادة ]

 تحدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكميم.

 [82مادة ]

 دنية والسياسية.يشترط فيمن يعين رئيسًا لموزراء أو وزيرًا أن يكون فمسطينيًا متمتعًا بكامل حقوقو الم

 [83مادة ]

 تعتبر الحكومة مستقيمة ويعاد تشكيميا وفقًا ألحكام ىذا الباب في الحاالت التالية :



 [ فور بدء والية المجمس التشريعي.1]
 [ بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن رئيس الوزراء وحكومتو، أو عن ثمث عدد الوزراء عمى األقل.2]
 ير أو شغور أو إقالة تشمل ثمث عدد أعضاء مجمس الوزراء عمى األقل.[ أية إضافة أو تغي3]
 [ وفاة رئيس الوزراء.4]
 [ استقالة رئيس الوزراء او استقالة ثمث عدد أعضاء الحكومة عمى األقل.5]
 [ إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السمطة الوطنية.6]

 قوات األمن والشرطة 
 [84مادة ]

طة قوة نظاميو وىي القوة المسمحة في البالد وتنحصر وظيفتيا في الدفاع عن الوطن [ قوات األمن والشر 1]
وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسير عمى حفظ األمن والنظام العام واآلداب العامة وتؤدي واجبيا في الحدود 

 التي رسميا القانون في احترام كامل لمحقوق والحريات.
 قانون.[ تنظم قوات األمن والشرطة ب2]

 اإلدارة المحمية 
 [85مادة ]

تنظم البالد بقانون في وحدات إدارة محمية تتمتع بالشخصية االعتبارية، ويكون لكل وحدة منيا مجمس منتخب 
 انتخابًا مباشرًا عمى الوجو المبين في القانون.

المركزية ودورىا في إعداد  ويحدد القانون اختصاصات وحدات اإلدارة المحمية ومواردىا المالية وعالقتيا بالسمطة
 خطط التنمية وتنفيذىا، كما يحدد القانون أوجو الرقابة عمى تمك الوحدات ونشاطاتيا المختمفة.

ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية واالقتصادية والسياسية لمحفاظ عمى الوحدة الترابية لموطن 
 ومصالح التجمعات فيو.

 اإلدارة العامة 
 [86دة ]ما

 يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاممين في الدولة وشروط استخداميم وفقًا لمقانون.

 [87مادة ]

ينظم بقانون كل ما يتعمق بشؤون الخدمة المدنية، وعمى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجيات الحكومية 
ذ رأيو في مشروعات القوانين والموائح الخاصة المختصة العمل عمى االرتقاء باإلدارة العامة وتطويرىا، ويؤخ

 باإلدارة العامة، والعاممين بيا.

 المالية العامة 



 [88مادة ]

لغاؤىا، ال يكون إال بقانون، وال يعفى أحد من أدائيا كميا أو بعضيا،  فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديميا وا 
 في غير األحوال المبينة في القانون.

 [89مادة ]

 القانون األحكام الخاصة بتحصيل األموال العامة وبإجراءات صرفيا.يبين 

 [91مادة ]

ذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء  تحدد بداية السنة المالية ونيايتيا وتنظم الموازنة العامة بقانون، وا 
أثنى عشر( لكل شير من موازنة )واحد من  1/12السنة المالية الجديدة، يستمر اإلنفاق باعتمادات شيريو بنسبة 

 السنة المالية.

 [91مادة ]

[ يؤدى إلى الخزينة العامة جميع ما يقبض من اإليرادات بما فييا الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل 1]
األرباح والعوائد التي تعود عمى السمطة الوطنية الفمسطينية من إدارة أمالكيا أو نشاطيا، وال يجوز تخصيص أي 

 زء من أموال الخزينة العامة أو اإلنفاق منيا ألي غرض، ميما كان نوعو، إال وفق ما يقرره القانون.ج
[ وفقًا ألحكام القانون يجوز لمسمطة الوطنية الفمسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجية المتغيرات 2]

 وحاالت الطوارئ. 

 [92مادة ]

وز االرتباط بأي مشروع يترتب عميو إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة تعقد القروض العامة بقانون، وال يج
 مقبمة إال بموافقة المجمس التشريعي.

 [93مادة ]

[ ينظم القانون األحكام الخاصة بسمطة النقد والمصارف وسوق األوراق المالية وشركات الصرافة والتأمين 1]
 وسائر المؤسسات المالية واالئتمانية.

محافظ سمطة النقد بقرار من رئيس السمطة الوطنية ويصادق عمى تعيينو من قبل المجمس التشريعي  [ يعين2]
 الفمسطيني.

 [94مادة ]

يحدد القانون القواعد واإلجراءات الخاصة بمنح االمتيازات أو االلتزامات المتعمقة باستغالل موارد الثروة الطبيعية 



بالعقارات الممموكة لمدولة وغيرىا من األشخاص المعنوية العامة، أو  والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف
 القواعد واإلجراءات المنظمة ليا.

 [95مادة ]

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات والمكافآت التي تتقرر عمى الخزينة العامة، 
 مبالغ استثنائية إال في الحدود المعينة قانونيًا.والجيات التي تتولى تطبيقيا، وال يجوز صرف أية 

 [96مادة ]

[ ينشأ بقانون ديوان لمرقابة المالية واإلدارية عمى أجيزة السمطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل اإليرادات 1]
 العامة واإلنفاق منيا في حدود الموازنة.

لتشريعي تقريرًا سنويًا أو عند الطمب، عن أعمالو [ ويقدم الديوان لكل من رئيس السمطة الوطنية والمجمس ا2]
 ومالحظاتو.

[ يعين رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقرار من رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية وبمصادقة المجمس 3]
 التشريعي الفمسطيني.

 الباب السادس
 السمطة القضائية 

 [97مادة ]

حاكم عمى اختالف أنواعيا ودرجاتيا، ويحدد القانون طريقة تشكيميا السمطة القضائية مستقمة، وتتوالىا الم
 واختصاصاتيا وتصدر أحكاميا وفقًا لمقانون، وتعمن األحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفمسطيني.

 [98مادة ]

في القضاة مستقمون، ال سمطان عمييم في قضائيم لغير القانون، وال يجوز ألية سمطة التدخل في القضاء أو 
 شؤون العدالة.

 [99مادة ]

 [ تعيين القضاة ونقميم وانتدابيم وترقيتيم ومساءلتيم يكون بالكيفية التي يقررىا قانون السمطة القضائية.1]
 [ القضاة غير قابمين لمعزل إال في األحوال التي يجيزىا قانون السمطة القضائية.2]

 [111مادة ]

يقة تشكيمو واختصاصاتو وقواعد سير العمل فيو، ويؤخذ رأيو في ينشأ مجمس أعمى لمقضاء ويبين القانون طر 



 مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السمطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.

 [111مادة ]

 [ المسائل الشرعية واألحوال الشخصية تتوالىا المحاكم الشرعية والدينية وفقًا لمقانون.1]
العسكرية بقوانين خاصة، وليس ليذه المحاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن [ تنشأ المحاكم 2]

 العسكري.
  

 [112مادة ]

يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية لمنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتيا  
 األخرى، واإلجراءات التي تتبع أماميا. 

 [113مادة ]

 تشكل محكمة دستوريو عميا بقانون وتتولى النظر في:[ 1]
 دستورية القوانين والموائح أو النظم وغيرىا.    أ.    
 تفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات.   ب.   
 الفصل في تنازع االختصاص بين الجيات القضائية وبين الجيات اإلدارية ذات االختصاص القضائي.    ج.   
انون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العميا، واإلجراءات الواجبة اإلتباع، واآلثار المترتبة عمى [ يبين الق2]

 أحكاميا.

 [114مادة ]

تتولى المحكمة العميا مؤقتًا كل الميام المسندة لممحاكم اإلدارية والمحكمة الدستورية العميا ما لم تكن داخمو في 
 ن النافذة.اختصاص جية قضائية أخرى وفقًا لمقواني

 [115مادة ]

جمسات المحاكم عمنية، إال إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة لمنظام العام أو اآلداب وفي جميع األحوال 
 يتم النطق بالحكم في جمسة عمنية.

 [116مادة ]

قب عمييا األحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذىا أو تعطيل تنفيذىا عمى أي نحو جريمة يعا
بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتيم موظفًا عامًا أو مكمفًا بخدمة عامة، ولممحكوم لو الحق في رفع 



 الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السمطة الوطنية تعويضًا كاماًل لو. 

 النيابة العامة 
 [117مادة ]

لمقضاء وبمصادقة   لوطنية بناًء عمى تنسيب من المجمس األعمى[ يعين النائب العام بقرار من رئيس السمطة ا1]
 المجمس التشريعي الفمسطيني.

[ يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفمسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام 2]
 وواجباتو.

 [118مادة ]

 صاصاتيا.[ ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واخت1]
 [ شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقميم وعزليم ومساءلتيم يحددىا القانون.2]

 [119مادة ]

 ال ينفذ حكم اإلعدام الصادر من أية محكمة إال بعد التصديق عميو من رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية. 

  

 الباب السابع
 أحكام حالة الطوارئ 

 [111مادة ]

د لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسمح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعالن [ عند وجود تيدي1]
 حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السمطة الوطنية لمدة ال تزيد عن ثالثين يومًا.

[ يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثين يومًا أخرى بعد موافقة المجمس التشريعي الفمسطيني بأغمبية ثمثي 2]
 و.أعضائ

 [ يجب أن ينص مرسوم إعالن حالة الطوارئ بوضوح عمى اليدف والمنطقة التي يشمميا والفترة الزمنية.3]
[ يحق لممجمس التشريعي أن يراجع اإلجراءات والتدابير كميا أو بعضيا التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك 4]

جراء االستجواب لدى أول اجتماع عند المجمس عقب إعالن حالة الطوارئ أو في جم سة التمديد أييما أسبق وا 
 الالزم بيذا الشأن.

 [111مادة ]

ال يجوز فرض قيود عمى الحقوق والحريات األساسية إال بالقدر الضروري لتحقيق اليدف المعمن في مرسوم 



 إعالن حالة الطوارئ.

 [ 112مادة ]

 لدنيا التالية :يجب أن يخضع أّي اعتقال ينتج عن إعالن حالة الطوارئ لممتطمبات ا
[ أي توقيف يتم بمقتضى مرسوم إعالن حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خالل 1]

 مدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التوقيف.
 [ يحق لمموقوف أن يوكل محاميًا يختاره.2]

 [ 113مادة ]

 عطيمو خالل فترة حالة الطوارئ أو تعميق أحكام ىذا الباب.ال يجوز حل المجمس التشريعي الفمسطيني أو ت 

 [114مادة ]

تمغى جميع األحكام التي تنظم حاالت الطوارئ المعمول بيا في فمسطين قبل نفاذ ىذا القانون األساسي بما في 
 م.1945ذلك أحكام أنظمة الدفاع المدني )الطوارئ( االنتدابية لعام 

 الباب الثامن
 تقاليةأحكام عامة وان

 [115مادة ]

يعمل بأحكام ىذا القانون األساسي مدة المرحمة االنتقالية ويمكن تمديد العمل بو إلى حين دخول الدستور الجديد 
 لمدولة الفمسطينية حيز التنفيذ.

 [116مادة ]

عد ثالثين تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفمسطيني، وتنشر فور إصدارىا في الجريدة الرسمية، ويعمل بيا ب
 يومًا من تاريخ نشرىا ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك.

 [ 117مادة ]

ال تسري أحكام القوانين إال عمى ما يقع من تاريخ العمل بيا، ويجوز عند االقتضاء في غير المواد الجزائية 
 النص عمى خالف ذلك. 

 [ 118مادة ]

تظل سارية القوانين والموائح والقرارات المعمول بيا في فيما ال يتعارض وأحكام ىذا القانون األساسي المعدل 



 فمسطين قبل العمل بيذا القانون إلى أن تعدل أو تمغى وفقًا لمقانون.

 [ 119مادة ]

 يمغى كل ما يتعارض مع أحكام ىذا القانون األساسي المعدل.

 [121مادة ]

 ثمثي أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني.ال تعدل أحكام ىذا القانون األساسي المعدل إال بموافقة أغمبية 

 [ 121مادة ]

 يسري ىذا القانون األساسي المعدل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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