سلسلة القوانين ()2

مركز الميزان لحقوق اإلنسان

Al MEZAN CENTER FOR HUMAN RIGHTS

قوانين في الشأن الدستوري





القانون األساسي المعدل لسنة 2003م،
القانون األساسي المعدل لسنة 2005م .
النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني
قانون العاصمة رقم ( )4لسنة 2002م

الطبعة الثانية

2015

1

القانــون
األساسي
المعــدل
لسنة
2003م

2

القانون األساسي المعدل
استنادا ً إلى المادة ( )111من القانون األساسي التيي ععطيي المجليس التشيريعي صيتعية ععيدين القيانون األساسيي
بموافقة أغلبية ثلثي أعضاءه ،فقد رأى المجلس ضرورة ععدين القانون األساسيي ولليب باسيتثدان منريي ر ييس
الييواراء فييي السييلطة الولنييية الفلسييطينية وعثديييد صييتعياعا والضييوابي القانونييية والسياسييية النا ميية لعملييا،
وعوضيح شكن العتقة التي عربطا بر يس السلطة الولنية الفلسطينية والسلطة التشريعية.
وبموجي هذا التعدين اقتضى األمر إعادة عرعيي بعض األعكام الواردة فيي القيانون األصيلي بثييح أصيبح البيا
المتعلق برتعيات ر يس السلطة الولنية هو البا الثالح في القانون المعيدل ولليب مقابين عي خير البيا المتعليق
بالسلطة التشريعية إلى با العق هو البا الرابع.
أما البا الخامس بموجي التعدين والمتعليق بمجليس اليواراء فقيد عضيمن ييفيية عشيكين الثكومية مين قبين ر ييس
الواراء وييفية نيلها ثقة المجلس ،والرتعيات الممنوعة لمجلس الواراء ور يسا ،وشكن العتقة ما بين ر ييس
الواراء ور يس السلطة الفلسطينية.
وقد ارع ى المجلس أثناء مناقشة القانون المعدل أن ال ضيرورة ضضيافة بعيض العبيارات المتعلقية بعير يين ميا
يتعلق بالثكومة من عشكين وإقالة واستقالة من قبن ر يس مجلس الواراء على ر يس السيلطة الولنيية الفلسيطينية
وللب باعتبار أن هذا األمر عرفا ً سياسيا ً أجمع المجليس علييا أثنياء مناقشياعا دون عاجية إليى أفيراده فيي ميادة فيي
متن القانون.

أحمد قريع (أبو عالء)
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
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الباب األول
مادة []1
فلسطين جزء من الولن العربي الكبير ،والشعي العربي الفلسطيني جزء من األمية العربيية والوعيدة العربيية هيدل يعمين
الشعي الفلسطيني من أجن عثقيقا.
مادة []2
الشعي مريدر السيلطات ويمارسيها عين لرييق السيلطات التشيريعية والتنفيذيية والقضيا ية عليى أسياأ مبيدأ الفرين بيين
السلطات على الوجا المبين في هذا القانون األساسي.
مادة []3
القدأ عاصمة فلسطين.
مادة []4
 .1اضستم هو الدين الرسمي في فلسطين ولسا ر الديانات السماوية اعترامها وقدسيتها.
 .2مبادئ الشريعة اضستمية مردر ر يسي للتشريع.
 .3اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
مادة []5
نظام الثكم في فلسطين نظام ديمقرالي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والثزبية وينتخيي فييا ر ييس السيلطة الولنيية
انتخابا ً مباشرا ً من قبن الشعي وعكون الثكومة مسؤولة أمام الر يس والمجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة []6
مبيييدأ سييييادة القيييانون أسييياأ الثكيييم فيييي فلسيييطين ،وعخضيييع للقيييانون جمييييع السيييلطات واألجهيييزة والهي يييات والمؤسسيييات
واألشخاص.
مادة []7
الجنسية الفلسطينية عنظم بالقانون.
مادة []8
يكون علم فلسطين باأللوان األربعة واألبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التثرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبتد.
الباب الثاني
الحقوق والحريات العامة
مادة []9
الفلسطينيون أمام القانون والقضياء سيواء ال عميييز بيينهم بسيبي العيرل أو الجينس أو الليون أو اليدين أو اليرأأ السياسيي أو
اضعاقة.
مادة []10
 .1عقول اضنسان وعرياعا األساسية ملزمة وواجبة االعترام.
 .2 .2ععمن السلطة الولنية الفلسطينية دون إبطاء عليى االنضيمام إليى اضعتنيات والمواثييق اضقليميية والدوليية التيي
عثمى عقول اضنسان.
مادة []11
[ ]1الثرية الشخرية عق لبيعي وهي مكفولة ال عمس.
[ ]2ال يجوا القبض على أعد أو عفتيشا أو عبسا أو عقييد عريتا ب أ قيد أو منعا مين التنقين إال بي مر قضيا ي وفقيا ً ألعكيام
القانون ،ويثدد القانون مدة الثبس االعتيالي ،وال يجوا الثجز أو الثبس فيي غيير األمياين الخاضيعة للقيوانين الريادرة
بتنظيم السجون.
مادة []12
ً
يبلغ ين من يقبض عليا أو يوقف ب سبا القبض عليا أو إيقافا ،ويجي إعتميا سيريعا بلغية يفهمهيا باالعهيام الموجيا إلييا،
وان يمكن من االعرال بمثام ،وان يقدم للمثايمة دون ع خير.
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مادة []13
[ ] 1ال يجييوا إخضيياد أعييد ألأ إيييراه أو ععييذيي ،ويعاميين المتهمييون وسييا ر المثييرومين ميين عرييياعهم معامليية ال قيية.
[ ]2يقع بالتً ين قول أو اعترال صدر بالمخالفة ألعكام الفقرة األولى من هذه المادة.
مادة []14
المتهم برئ عتى عثبت إدانتا في مثايمة قانونية عكفين ليا فيهيا ضيمانات اليدفاد عين نفسيا ،ويين ميتهم فيي جنايية يجيي أن
يكون لا مثام يدافع عنا.
مادة []15
العقوبة شخرية ،وعمنع العقوبات الجماعية ،وال جريمية وال عقوبية إال بين
وال عقا إال على األفعال التعقة لنفال القانون.

قيانوني ،وال عوقيع عقوبية إال بثكيم قضيا ي،

مادة []16
ال يجوا إجراء أأ عجربة لبية أو علمية على أعد دون رضاء قانوني مسبق ،يما ال يجوا إخضاد أعد للفث الطبي أو
للعييتأ أو لعملييية جراعييية إال بموجييي قييانون .ييينظم القييانون أعكييام نقيين األعضيياء وغيرهييا ميين مسييتجدات التقييدم العلمييي
لألغرا اضنسانية المشروعة.
مادة []17
للمسيييياين عرميييية ،فييييت عجييييوا مراقبتهييييا أو دخولهييييا أو عفتيشييييها إال بيييي مر قضييييا ي مسييييبي ووفقييييا ً ألعكييييام القييييانون.
يقع بالتً ين ما يترعي على مخالفة أعكام هذه المادة ،ولمن عضرر من جراء للب الثق في ععويض عادل عضمنا السلطة
الولنية الفلسطينية.
مادة []18
عرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعا ر الدينية مكفولة شريطة عدم اضختل بالنظام العام أو اآلدا العامة.
مادة []19
ال مساأ بثرية الرأأ ،ولكن إنسان الثق في التعبير عن رأيا ونشره بالقول أو الكتابة أو غير للب مين وسيا ن التعبيير أو
الفن مع مراعاة أعكام القانون.
مادة []20
عرية اضقامة والتنقن مكفولة في عدود القانون.
مادة []21
[ ] 1يقوم النظام االقترادأ في فلسطين على أساأ مبادئ االقتراد الثير .ويجيوا للسيلطة التنفيذيية إنشياء شيريات عامية
عنظم بقانون.
[ ]2عرية النشال االقترادأ مكفولة ،وينظم القانون قواعد اضشرال عليها وعدودها.
[ ]3الملكييية الخاصيية مرييونة ،وال عنييزد الملكييية وال يييتم االسييتيتء علييى العقييارات أو المنقييوالت إال للمنفعيية العاميية وفق يا ً
للقانون في مقابن ععويض عادل أو بموجي عكم قضا ي.
[ ]4ال مرادرة إال بثكم قضا ي.
مادة []22
[ ]1ينظم القانون خدمات الت مين االجتماعي والرثي ومعاشات العجز والشيخوخة.
[ ] 2رعاية أسر الشهداء واألسرى ورعاية الجرعى والمتضررين والمعاقين واجي ينظم القيانون أعكاميا ،وعكفين السيلطة
الولنية لهم خدمات التعليم والت مين الرثي واالجتماعي.
مادة []23
المسكن المت م عق لكن موالن ،وعسعى السلطة الولنية لت مين المسكن لمن ال م وى لا.
مادة []24
[ ] 1التعليييم عييق لكيين مييوالن ،وإلزامييي عتييى نهاييية المرعليية األساسييية علييى األقيين ومجيياني فييي المييدارأ والمعاهييد
والمؤسسات العامة.
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[ ]2عشييييرل السييييلطة الولنييييية عليييي ى التعليييييم يلييييا وفييييي جميييييع مراعلييييا ومؤسسيييياعا وععميييين علييييى رفييييع مسييييتواه.
[ ] 3يكفيين القييانون اسييتقتلية الجامعييات والمعاهييد العليييا ومرايييز البثييح العلمييي ،ويضييمن عرييية البثييح العلمييي واضبييداد
األدبي والثقافي والفني ،وععمن السلطة الولنية على عشجيعها وإعانتها.
[ ]4علتزم المدارأ والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي ععتمدها السلطة الولنية وعخضع ضشرافها.
مادة []25
[ ]1العمن عق لكن موالن وهو واجي وشرل وعسعى السلطة الولنية إلى عوفيره لكن قادر عليا.
[ ] 2عنظم عتقات العمن بما يكفن العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية واألمن والرعاية الرثية واالجتماعية.
[ ]3التنظيم النقابي عق ينظم القانون أعكاما.
[ ]4الثق في اضضرا يمارأ في عدود القانون.
مادة []26
للفلسطينيين عق المشارية في الثياة السياسية أفرادا ً وجماعات ولهم على وجا الخروص الثقول اآلعية:
[ ]1عشكين األعزا السياسية واالنضمام إليها وفقا ً للقانون.
[ ]2عشكين النقابات والجمعيات واالعثادات والروابي واألندية والمؤسسات الشعبية وفقا ً للقانون.
[ ]3الترويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم باالقتراد العام وفقا ً للقانون.
[ ]4عقلد المناصي والو ا ف العامة على قاعدة عكافؤ الفرص.
[ ] 5عقيد االجتماعيات الخاصية دون عضيور أفيراد الشيرلة ،وعقيد االجتماعيات العامية والمواييي والتجمعيات فيي عيدود
القانون.
مادة []27
[ ] 1ع سيييس الرييثف وسييا ر وسييا ن اضعييتم عييق للجميييع يكفلييا هييذا القييانون األساسييي وعخضييع مرييادر عمويلهييا لرقابيية
القانون.
[ ]2عرية وسا ن اضعتم المر ية والمسموعة والمكتوبة وعرية الطباعة والنشير والتواييع والبيح ،وعريية العياملين فيهيا،
مكفولة وفقا ً لهذا القانون األساسي والقوانين لات العتقة.
[ ]3عثظر الرقابة على وسا ن اضعتم ،وال يجوا إنذارها أو وقفها أو مرادرعها أو إلغاؤها أو فر قيود عليهيا إال وفقيا ً
للقانون وبموجي عكم قضا ي.
مادة []28
ال يجوا إبعاد أأ فلسطيني عن أر
عسليما ألية جهة أجنبية.

الولن أو عرمانا من العيودة إلييا أو منعيا مين المغيادرة أو عجرييده مين الجنسيية أو

مادة []29
رعاية األمومة والطفولة واجي ولني ،ولأللفال الثق في:
[ ]1الثماية والرعاية الشاملة.
ً
[ ]2أن ال يسيييتغلوا ألأ غييير ييييان وال يسيييمح لهيييم بالقييييام بعمييين يلثيييق ضيييررا بسيييتمتهم أو بريييثتهم أو بتعلييييمهم.
[ ]3الثماية من اضيذاء والمعاملة القاسية.
[ ]4يثرم القانون ععريض األلفال للضر والمعاملة القاسيتين من قبن لويهم.
[ ]5أن يفرلوا إلا عكم عليهم بع قوبية سيالبة للثريية عين البيالغين وأن يعياملوا بطريقية عسيتهدل إصيتعهم وعتناسيي ميع
أعمارهم.
مادة []30
[ ] 1التقاضي عق مرون ومكفول للناأ يافة ،ولكن فلسطيني عق االلتجاء إلى قاضيا الطبيعي ،وينظم القانون إجراءات
التقاضي بما يضمن سرعة الفرن في القضايا.
[ ]2يثظر الن في القوانين على عثرين أأ قرار أو عمن إدارأ من رقابة القضاء.
[ ]3يترعي على الخط القضا ي ععويض من السلطة الولنية يثدد القانون شرولا وييفياعا.
مادة []31
عنش بقانون هي ية مسيتقلة لثقيول اضنسيان ويثيدد القيانون عشيكيلها ومهامهيا واختراصيها وعقيدم عقاريرهيا لكين مين ر ييس
السلطة الولنية والمجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة []32
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ين اعتداء على أأ من الثريات الشخرية أو عرمة الثياة الخاصة لإلنسان وغيرهيا مين الثقيول والثرييات العامية التيي
يكفلها القانون األساسي أو القانون ،جريمية ال عسيقي اليدعوى الجنا يية وال المدنيية الناشي ة عنهيا بالتقيادم ،وعضيمن السيلطة
الولنية ععويضا ً عادالً لمن وقع عليا الضرر.
مادة []33
البي ة المتواانة النظيفة عق من عقول اضنسان والثفا على البي ة الفلسطينية وعمايتها من أجن أجيال الثاضر والمستقبن
مسؤولية ولنية.
الباب الثالث
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
مادة []34
ً
ً
ً
ً
ينتخييي ر يييس السييلطة الولنييية الفلسييطينية انتخاب يا عام يا ومباشييرا ميين الشييعي الفلسييطيني وفق يا ألعكييام قييانون االنتخابييات
الفلسطيني.
مادة []35
يؤدى الر يس قبن مباشيرة مهيام منريبا اليميين التاليية أميام المجليس التشيريعي بثضيور ر ييس المجليس اليولني ور ييس
المثكمة العليا :
(أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته ،وللشعب وتراثه القومي ،وان احترم النظام الدستوري والق انون،
وان أرعى مصالح الشعب الف لسطيني رعاية كاملة ،وهللا على ما أقول شهيد).

مادة []36
مدة ر اسة السلطة الولنية هي المرعلة االنتقالية ،ويتم انتخا الر يس بعد للب وفقا ً للقانون.
مادة []37
[ ]1يعتبر مريز ر يس السلطة الولنية شاغرا ً في أأ من الثاالت اآلعية -:
 .1الوفاة.
 .2االستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إلا قبلت ب غلبية ثلثي أعضا ا.
 .3فقد األهلية القانونية وللب بناء على قرار مين المثكمية الدسيتورية العلييا وموافقية المجليس التشيريعي ب غلبيية ثلثيي
أعضا ا.
[ ]2إلا شغر مريز ر يس السلطة الولنية في أأ من الثاالت السابقة يتيولى ر ييس المجليس التشيريعي الفلسيطيني مهيام
ر اسة السلطة الولنية مؤقتا ً لمدة ال عزيد عن ستين يوما ً عجرى ختلها انتخابات عرة ومباشرة النتخيا ر ييس جدييد وفقيا ً
لقانون االنتخابات الفلسطيني.
مادة []38
يمارأ ر يس السلطة الولنية مهاما التنفيذية على الوجا المبين في هذا القانون.
مادة []39
ر يس السلطة الولنية هو القا د األعلى للقوات الفلسطينية.
مادة []40
يعين ر يس السلطة الولنية ممثلي السلطة الولنية لدى الدول والمنظمات الدوليية والهي يات األجنبيية وينهيى مهيامهم ،يميا
يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الولنية الفلسطينية.
مادة []41
ً
[ ]1يردر ر يس السلطة الولنية القوانين بعيد إقرارهيا مين المجليس التشيريعي الفلسيطيني خيتل ثتثيين يوميا مين عياري
إعالتها إليا ،ولا أن يعيدها إلى المجلس خيتل لات األجين مشيفوعة بمتعظاعيا وأسيبا اعتراضيا وإال اعتبيرت مريدرة
وعنشر فورا ً في الجريدة الرسمية.
[ ]2إلا رد ر يس السلطة الولنية مشرود القانون إلى المجلس التشريعي وفقا ً لألجن والشرول الواردة فيي الفقيرة السيابقة
ععياد مناقشيتا ثانيية فييي المجليس التشيريعي ،فيالا أقييره ثانيية ب غلبيية ثلثييي أعضيا ا أعتبير قانونيا ً وينشيير فيوراً فيي الجريييدة
الرسمية.
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مادة []42
لر يس السلطة الولنية عق العفو الخاص عن العقوبة أو عخفيضيها ،وأميا العفيو العيام أو العفيو عين الجريمية فيت يكيون إال
بقانون.
مادة []43
لر يس السيلطة الولنيية فيي عياالت الضيرورة التيي ال عثتمين التي خير فيي غيير أدوار انعقياد المجليس التشيريعي ،إصيدار
قرارات لها قوة القانون ،ويجي عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القيرارات وإال اال
ما يان لها من قوة القانون ،أما إلا عرضت على المجلس التشريعي على النثو السابق ولم يقرها اال ما يكون لها من قيوة
القانون.
مادة []44
عثدد بقانون مخررات ر يس السلطة الولنية وععويضاعا.
مادة []45
يختار ر يس السلطة الولنية ر يس الواراء ويكلفا بتشكين عكومتا ولا أن يقيلا أو يقبن استقالتا ،ولا أن يطلي منا دعوة
مجلس الواراء لتنعقاد.
مادة []46
يساعد مجلس الواراء الر يس في أداء مهاما وممارسة سلطاعا على الوجا المبين في هذا القانون األساسي.
الباب الرابع
السلطة التشريعية
مادة []47
[ ]1المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة.
[ ]2بما ال يتعار ميع أعكيام هيذا القيانون يتيولى المجليس التشيريعي مهاميا التشيريعية والرقابيية عليى الوجيا المبيين فيي
نظاما الداخلي.
[ ]3مدة هذا المجلس هي المرعلة االنتقالية.
مادة []48
[ ]1يت لف المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين عضوا ً منتخبا ً وفقا ً للقانون.
[ ]2إلا شغر مريز عضو أو أيثر بسبي الوفاة أو االستقالة أو فقد األهلية عجرأ انتخابات فرعية فيي اليدا رة المعنيية وفقيا ً
للقانون النتخا خلف لا.
مادة []49
قبن الشرود باألعمال يقسم ين عضو اليمين التالية أمام المجلس -:
" أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ،وأن أحافظ على حقوق الشعب واألمة ومصالحهما وأن أحترم الق انون،
وأن أقوم بواجباتي حق القيام وهللا على ما أقول شهيد".

مادة []50
ينتخي المجليس فيي أول اجتمياد ليا ر يسيا ً ونيا بين للير يس وأمينيا ً للسير يكونيون هي ية مكتيي ر اسية المجليس ،وال يجيوا
الجمع بين عضوية هذا المكتي وبين ر اسة السلطة الولنية أو الواارة أو أأ منري عكومي آخر.
مادة []51
يقبن المجلس استقالة أعضيا ا ،ويضيع نظاميا اليداخلي وقواعيد مسياءلة أعضيا ا ،بميا ال يتعيار ميع أعكيام هيذا القيانون
األساسي والمبادئ الدستورية العامة ،ولا وعده المثافظة على النظام واألمن أثناء جلساعا أو أعمال لجانيا ،ولييس لرجيال
األمن التواجد في أرجا ا إال بناء على للي ر يس المجلس أو ر يس اللجنة على عسي األعوال.
مادة []52
يفتتح ر يس السلطة الولنية الفلسطينية الدورة العادية األولى للمجلس ،ويلقي بيانا االفتتاعي.
مادة []53
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[ ]1ال عجوا مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزا يا ً أو مدنيا ً بسبي اآلراء التي يبيدونها ،أو الوقيا ع التيي يوردونهيا ،أو
لترويتهم على نثو معين في جلسات المجليس التشيريعي أو فيي أعميال اللجيان ،أو ألأ عمين يقوميون بيا خيارأ المجليس
التشريعي من أجن عمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
[ ] 2ال يجوا التعر لعضو المجلس التشريعي ب أ شكن من األشكال ،وال يجوا إجراء أأ عفتيش فيي أمتعتيا أو بيتيا أو
مثن إقامتا أو سيارعا أو مكتبا ،وبرفة عامة أأ عقار أو منقول خاص با ليلة مدة الثرانة.
[ ] 3ال يجوا مطالبة عضو المجلس التشريعي بياضدالء بشيهادة عين أمير يتعليق ب فعاليا أو أقواليا أو عين معلوميات عرين
عليها بثكم عضويتا في المجلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتها ها إال برضا ا وبموافقة المجلس المسبقة.
[ ] 4ال يجييوا فييي غييير عاليية التلييبس بجناييية اعخييال أييية إجييراءات جزا ييية ضييد أأ عضييو ميين أعضيياء المجلييس التشييريعي
الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا ً باضجراءات المتخذة ضيد العضيو ليتخيذ المجليس ميا ييراه مناسيباً ،وعتيولى
هي ة المكتي هذه المهمة إلا لم يكن المجلس منعقداً.
[ ] 5ال يجوا لعضو المجلس التشريعي التناال عن الثرانة من غير إلن مسبق من المجلس ،وال عسيقي الثريانة بانتهياء
العضوية وللب في الثدود التي يانت عشملها مدة العضوية.
مادة []54
[ ]1ال يجيييوا لعضيييو المجليييس التشيييريعي أن يسيييتغن عضيييويتا فيييي أأ عمييين مييين األعميييال الخاصييية ،وعليييى أأ نثيييو.
[ ]2يقدم ين عضو في المجلس التشريعي إقرارا ً بالذمة الماليية الخاصية بيا وبزوجيا وبي والده القرير مفريتً فييا يين ميا
يملكون من ثروة ،عقارا ً ومنقوالً في داخن فلسطين وخارجها ،وما عليهم من ديون ،ويثفظ هذا اضقرار مغلقيا ً وسيريا ً ليدى
مثكمة العدل العليا ،وال يجوا اضلتد عليا إال بالن المثكمة وفي الثدود التي عسمح بها.
مادة []55
يتقاضى عضو المجلس التشريعي مكاف ة شهرية يثددها القانون.
مادة []56
لكن عضو من أعضاء المجلس الثق في :
[ ]1التقييدم إلييى السييلطة التنفيذييية بكيين الطلبييات الضييرورية والمشييروعة التاميية لتمكينييا ميين ممارسيية مهامييا النيابييية.
[ ]2اقتراح القوانين ،وين اقتراح عم رفضا ال يجوا إعادة عقديما في نفس دور االنعقاد السنوأ.
[ ] 3عوجيا األس لة واالستجوابات إلى الثكومة أو إلى أعد اليواراء ،ومين فيي عكمهيم ،وال يجيوا مناقشية االسيتجوا إال
بعد مرور سبعة أيام من عقديما إال إلا قبن الموجيا إلييا االسيتجوا اليرد والمناقشية عياالً أو فيي أجين أقين ،يميا أنيا يجيوا
عقرير هذا األجن في عالة االستعجال إلى ثتثة أيام بموافقة ر يس السلطة الولنية.
مادة []57
[ ]1يجييوا لعشييرة ميين أعضيياء المجلييس التشييريعي ،بعييد اسييتجوا  ،التقييدم بطلييي سييثي الثقيية ميين الثكوميية أو ميين أعييد
الواراء ،وال يجوا الترويت على هيذا الطليي إال بعيد مضيي ثتثية أييام عليى األقين مين عقديميا ،ويريدر القيرار بموافقية
أغلبية أعضاء المجلس.
[ ]2يترعي على سثي الثقة انتهاء والية من سثبت منا.
مادة []58
للمجلس أن يكون لجنة خاصة ،أو يكلف إعدى لجانيا ،مين أجين عقريي الثقيا ق فيي أأ أمير عيام ،أو فيي إعيدى اضدارات
العامة.
مادة []59
يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية ،ويثدد القانون لريقة إعدادها وعرضها على المجلس.
مادة []60
ينظم القانون األعكام الخاصة باع داد المواانة العامة وإقرارها والتررل في األموال المرصودة فيها ،وييذلب المواانيات
الملثقة والتطويرية وميزانيات الهي ات والمؤسسات العامة ،وين مشرود عساهم فيا السلطة بما ال يقن عن خمسين بالما ية
من رأسمالا.
مادة []61
مع مراعاة ما ورد في المادة ( )90من هذا القانون األساسي:
[ ] 1علييى الثكوميية عيير مشييرود المواانيية علييى المجلييس التشييريعي قبيين شييهرين علييى األقيين ميين بييدء السيينة المالييية.
[ ] 2يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشرود قانون المواانة السنوية فيقره بالتعديتت قبن بيدء السينة الماليية
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الجديييدة أو يعيييده إلييى الثكوميية فييي مييدة أقريياها شييهر ميين عيياري عقديمييا إليييا مرييثوبا ً بمتعظييات المجلييس السييتكمال
المقتضيات المطلوبة وإعادعا إلى المجلس التشريعي ضقراره.
[ ]3يتم الترويت على المواانة بابا ً باباً.
[ ]4ال يجوا إجراء المناقلة بين أبوا الميزانية إال باالعفال بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.
مادة []62
يجي عر الثسا الختامي لميزانية السلطة الولنية على المجلس التشريعي في مدة ال عزيد على سنة واعدة من عياري
انتهاء السنة المالية ،ويتم الترويت عليا بابا ً باباً.
الباب الخامس
السلطة التنفيذية
مادة []63
مجلس الواراء (الثكومة) هو األداة ا لتنفيذية واضدارية العليا التيي عضيطلع بمسيؤولية وضيع البرنيامج اليذأ عقيره السيلطة
التشريعية موضع التنفيذ ،وفيما عدا ميا لير يس السيلطة الولنيية مين اختراصيات عنفيذيية يثيددها القيانون األساسيي عكيون
الرتعيات التنفيذية واضدارية من اختراص مجلس الواراء.
مادة []64
[ ]1يتكون مجلس الواراء من ر يس الواراء وعدد من الواراء ال يتجاوا أربعة وعشرين وايراً.
[ ]2يثدد في قرار التعيين الواارة التي عسند إلى ين واير.

تشكيل الحكومة
مادة []65
[ ] 1فور عكليفا من قبن ر يس السلطة الولنيية الفلسيطينية يتيولى ر ييس اليواراء عشيكين عكومتيا خيتل ثتثية أسيابيع مين
عاري اختياره ،ولا الثق في مهلة أخرى أقراها أسبوعان آخران فقي.
[ ] 2إلا أخفق ر يس الواراء في عشكين عكومتا خيتل األجين الميذيور أو ليم يثرين عليى ثقية المجليس التشيريعي وجيي
على ر يس السلطة الولنية استبدالا بآخر ختل أسبوعين من عاري إخفاقا أو من عاري جلسة الثقة عسي مقتضى الثال،
وعنطبق على ر يس الواراء الجديد األعكام الواردة في الفقرة ( )1أعته.

الثقة بالحكومة
مادة []66
[ ] 1فور اختيار ر يس الواراء ألعضاء عكومتا يتقدم بطليي إليى المجليس التشيريعي لعقيد جلسية خاصية للتريويت عليى
الثقة بهم بعد االستماد واالنتهاء من مناقشة البيان الواارأ المكتو اليذأ يثيدد برنيامج وسياسية الثكومية ،عليى ان ععقيد
الجلسة في موعد أقراه أسبود من عاري الطلي.
[ ] 2يييتم الترييويت علييى الثقيية بيير يس الييواراء وأعضيياء عكومتييا مجتمعييين ،مييا لييم عقييرر األغلبييية المطلقيية خييتل للييب.
[ ]3عمنح الثقة بالثكومة إلا صوعت إلى جانبها األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس التشريعي.
مادة []67
بعد الثرول على الثقة بهم وقبين مباشيرة أعميالهم ييؤدأ ر ييس اليواراء وأعضياء عكومتيا أميام ر ييس السيلطة الولنيية
اليمين الدستورية المنروص عليها في المادة ( )35من القانون األساسي.

اختصاصات رئيس الوزراء
مادة []68
يمارأ ر يس الواراء ما يلي:
[ ]1عشكين مجلس الواراء أو ععديلا أو إقالة أو قبول استقالة أأ عضو أو منء الشاغر فيا.
[ ] 2دعوة مجلس الواراء لتنعقاد في جلستا األسبوعية أو عند الضرورة ،أو بناء على للي ر يس السلطة الولنية،
ويضع جدول أعمالا.
[ ]3عرؤأ جلسات مجلس الواراء.
[ ]4إدارة ين ما يتعلق بشؤون مجلس الواراء.
[ ]5اضشرال على أعمال الواراء والمؤسسات العامة التابعة للثكومة.
[ ]6إصدار القرارات التامة في عدود اختراصاعا وفقا ً للقانون.
[ ]7عوقيع اللوا ح أو األنظمة التي يرادل عليها مجلس الواراء وإصدارها.
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[ ]8يقوم ر يس الواراء بتعين نا ي لا من بين وارا ا ليقوم ب عمالا عند غيابا.

اختصاصات مجلس الوزراء
مادة []69
يخت مجلس الواراء بما يلي :
[ ] 1وضع السياسة العامة في عدود اختراصا ،وفي ضوء البرنامج الواارأ المرادل عليا من المجلس التشريعي.
[ ]2عنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المخترة.
[ ]3وضع المواانة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.
[ ]4إعداد الجهاا اضدارأ ،ووضع هيايلا ،وعزويده بكافة الوسا ن التامة ،واضشرال عليا ومتابعتا.
[ ]5متابعة عنفيذ القوانين وضمان االلتزام ب عكامها ،واعخال اضجراءات التامة لذلب.
[ ] 6اضشرال على أداء الواارات وسا ر وعدات الجهاا اضدارأ لواجباعها واختراصاعها ،والتنسيق فيما بينها.
[ ]7مسؤولية عفظ النظام العام و األمن الداخلي.
[ ]8مناقشة االقتراعات مع الجهات المختلفة لات العتقة بالفقرعين (6و )7أعته ،وسياساعها في مجال عنفيذ اختراصاعها.
[ ]9أ .إنشاء أو إلغاء الهي ات والمؤسسات والسلطات أو ما في عكمها من وعدات الجهاا اضدارأ التي يشملها الجهاا
التنفيذأ التابع للثكومة ،على أن ينظم ين منها بقانون.
 .ععيين رؤساء الهي ات والمؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعته واضشرال عليها وفقا ألعكام القانون.
[ ]10عثديد اختراصات الواارات والهي ات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاا التنفيذأ يافة ،وما في عكمها.
[ ]11أية اختراصات أخرى عنال با بموجي أعكام القانون.
مادة []70
لمجلس الواراء الثق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصيدار الليوا ح واعخيال اضجيراءات التامية
لتنفيذ القوانين.
مادة []71
يخت ين واير في إلار واارعا على وجا الخروص بما ي عي :
[ ]1اقتراح السياسة العامة لواارعا واضشرال على عنفيذها بعد إقرارها.
[ ]2اضشرال على سير العمن في واارعا وإصدار التعليمات التامة لذلب.
[ ]3عنفيذ المواانة العامة ضمن االعتمادات المقررة لواارعا.
[ ]4إعداد مشروعات القوانين الخاصة بواارعا وعقديمها لمجلس الواراء.
[ ] 5يجوا للواير عفويض بعض سلطاعا إلى ويين الواارة ،أو غيره من مو في اضدارة العليا في واارعا ،في عدود
القانون.
مادة []72
على ين واير أن يقدم إلى مجلس الواراء عقارير عفريلية عن نشيالات واارعيا وسياسياعها وخططهيا ومنجزاعهيا مقارنية
باألهييدال المثييددة للييواارة فييي إلييار الخطيية العاميية ،ويييذلب عيين مقترعاعهييا وعوصييياعها بش ي ن سياسييتها فييي المسييتقبن.
وعقدم هذه التقارير بشكن دورأ منتظم ين ثتثة أشهر بثيح يكون مجلس الواراء على إلتد وال بسياسيات يين واارة
ونشالاعها.

جلسات مجلس الوزراء
مادة []73
[ ] 1بدعوة من ر يس الواراء ععقد جلسات مجلس الواراء بريورة دوريية أسيبوعيا ،أو عنيد الضيرورة ،وال يجيوا لغيير
الواراء عضور هذه الجلسات إال بناء على دعوة مسبقة من ر يس الواراء.
[ ]2عكون جلسات مجلس الواراء موثقة.

مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء
مادة []74
[ ]1ر يس الواراء مسؤول أمام ر يس السلطة الولنية عن أعمالا وعن أعمال عكومتا.
[ ] 2الواراء مسؤولون أمام ر يس الواراء ين في عدود اختراصا وعن أعمال واارعا.
[ ]3ر يس الواراء وأعضاء عكومتا مسؤولون مسؤولية فردية وعضامنية أمام المجلس التشريعي.
مادة []75
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[ ] 1لر يس السلطة الولنية الثق في إعالة ر يس الواراء إلى التثقيق فيميا قيد ينسيي إلييا مين جيرا م أثنياء ع ديتيا أعميال
و يفتا أو بسببها وللب وفقا ً ألعكام القانون.
[ ]2لر يس الواراء الثق في إعالة أأ من الواراء إلى التثقيق استنادا ً إلى أأ من األسيبا المشيار إليهيا فيي الفقيرة ()1
أعته وللب وفقا ً ألعكام القانون.
مادة []76
[ ] 1يوقف من يتهم من الواراء عن مهام منربا فور صدور قيرار االعهيام ،وال يثيول انتهياء خدمتيا دون االسيتمرار فيي
إجراءات التثقيق والمتابعة.
[ ] 2يتولى النا يي العيام أو مين يمثليا مين أعضياء النيابية العامية إجيراءات التثقييق واالعهيام وعيتم المثايمية أميام المثكمية
المخترة ،وعتبع األعكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات واضجراءات الجزا ية.
[ ]3عسرأ األعكام السابقة على نوا الواراء وويتء الواارات ومن في عكمهم.

حجب الثقة عن الحكومة
مادة []77
[ ] 1يجوا لعشرة أعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلي إلى ر يس المجلس لعقد جلسة خاصة لطيرح الثقية بالثكومية
أو ب عد الواراء بعد استجوابا.
[ ] 2يتم عثديد موعد أول جلسة بعد مضي ثتثة أييام عليى عقيديم الطليي وال يجيوا ان يتجياوا موعيدها أسيبوعين مين لليب
التاري .
مادة []78
[ ]1يتم عجي الثقة عن ر يس الواراء وعكومتا باألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس التشريعي.
[ ]2يترعي على عجي الثقة عن ر يس الواراء وعكومتا انتهاء واليتهم.
[ ]3عند انتهاء والية ر يس الواراء وأعضاء عكومتا يمارسون أعمالهم مؤقتا باعتبارهم عكومة عسيير أعمال وال يجيوا
لهم أن يتخذوا من القرارات إال ما هو الام وضرورأ لتسيير األعمال التنفيذية لثين عشكين الثكومة الجديدة.
مادة []79
[ ] 1عنييد قيييام المجلييس التشييريعي باألغلبييية المطلقيية ألعضييا ا بثجييي الثقيية عيين ر يييس الييواراء ،أو عنييا و عيين أعضيياء
ع كومتا مجتمعين يقدم ر يس السلطة الولنية الفلسطينية بديت ختل مهلية أقرياها أسيبوعان عبيدأ مين عياري عجيي الثقية،
ويخضع ر يس الواراء الجديد ألعكام هذا البا .
[ ]2عال قيام المجلس التشريعي بثجي الثقة عن واعد أو أيثر من أعضاء الثكومة يقدم ر يس الواراء بديتً فيي الجلسية
التالية على إال يتجاور موعدها أسبوعين من عاري عجي الثقة.
ً
[ ]3أ .يعد ععديت وااريا أية إضافة أو عغيير يطال عقيبة واارية أو وايرا أو ايثر من أعضاء مجليس اليواراء ميا دام ليم
يبلغ ثلح عددهم.
 .عند إجراء ععدين واارأ أو إضافة أعد الواراء أو منء الشاغر ألأ سيبي ييان ييتم عقيديم اليواراء الجيدد خيتل ميدة
أقراها أسبوعان من عياري التعيدين أو الشيغور للمجليس التشيريعي فيي أول جلسية يعقيدها للتريويت عليى الثقية بهيم وفقيا
ألعكام هذه المادة.
[ ] 4ال يجييوا ليير يس الييواراء أو ألأ ميين الييواراء ممارسيية مهييام منرييبا إال بعييد الثرييول علييى الثقيية بييا ميين المجلييس
التشريعي.

الذمة المالية ألعضاء مجلس الوزراء
مادة []80
[ ]1على ر يس الواراء وين واير ان يقدم إقرارا ً بالذمة المالية الخاصة با وبزوجا وب والده القرر ،مفرتً فيا يين ميا
يملكون من عقارات ومنقوالت واسهم وسندات وأميوال نقديية داخين فلسيطين وخارجهيا ،وميا علييهم مين دييون إليى ر ييس
السلطة الولنية اليذأ يضيع الترعيبيات التامية للثفيا عليى سيريتها وعبقيى سيريا وال يجيوا اضليتد عليهيا إال بيالن مين
المثكمة العليا عند االقتضاء.
[ ]2ال يجوا لر يس الواراء أو ألأ واير من الواراء أن يشترأ أو يست جر شي ا ً مين أميتا الدولية ،أو أعيد األشيخاص
المعنوية العامة ،أو أن عكون لا مرلثة مالية فيي أأ عقيد مين العقيود التيي عبرمهيا الجهيات الثكوميية أو اضداريية ،يميا ال
يجوا لا لوال مدة واارعا أن يكون عضوا ً في مجلس إدارة أأ شرية أو أن يمارأ التجارة أو أأ مهنة من المهين أو أن
يتقاضييى راعب يا ً أخيير أو أأ مكافييآت أو ميينح م ي ن أأ شييخ آخيير وب ي أ صييفة يانييت غييير الراعييي الواعييد المثييدد للييواير
ومخرراعا.
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مخصصات رئيس الوزراء والوزراء
مادة []81
عثدد بقانون مخررات ر يس الواراء والواراء ومن في عكمهم.
مادة []82
ً
ً
ً
ً
يشترل فيمن يعين ر يسا للواراء أو وايرا أن يكون فلسطينيا متمتعا بكامن عقوقا المدنية والسياسية.
مادة []83
ً
ععتبر الثكومة مستقيلة ويعاد عشكيلها وفقا ألعكام هذا البا في الثاالت التالية :
[ ]1فور بدء والية المجلس التشريعي.
[ ]2بعد عجي الثقة عن ر يس الواراء أو عن ر يس الواراء وعكومتا ،أو عن ثلح عدد الواراء على األقن.
[ ]3أية إضافة أو عغيير أو شغور أو إقالة عشمن ثلح عدد أعضاء مجلس الواراء على األقن.
[ ]4وفاة ر يس الواراء.
[ ]5استقالة ر يس الواراء او استقالة ثلح عدد أعضاء الثكومة على األقن.
[ ]6إقالة ر يس الواراء من قبن ر يس السلطة الولنية.

قوات األمن والشرطة
مادة []84
[ ]1قوات األم ن والشرلة قيوة نظامييا وهيي القيوة المسيلثة فيي اليبتد وعنثرير و يفتهيا فيي اليدفاد عين اليولن وخدمية
الشعي وعماية المجتمع والسهر عليى عفيظ األمين والنظيام العيام واآلدا العامية وعيؤدأ واجبهيا فيي الثيدود التيي رسيمها
القانون في اعترام يامن للثقول والثريات.
[ ]2عنظم قوات األمن والشرلة بقانون.

اإلدارة المحليــة
مادة []85
عنظم البتد بقانون فيي وعيدات إدارة مثليية عتمتيع بالشخريية االعتباريية ،ويكيون لكين وعيدة منهيا مجليس منتخيي انتخابيا ً
مباشرا ً على الوجا المبين في القانون.
ويثدد القانون اختراصات وعدات اضدارة المثلية ومواردها المالية وعتقتها بالسلطة المريزية ودورها في إعداد خطي
التنمية وعنفيذها ،يما يثدد القانون أوجا الرقابة على علب الوعدات ونشالاعها المختلفة.
ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافيية واالقتريادية والسياسيية للثفيا عليى الوعيدة الترابيية لليولن ومريالح
التجمعات فيا.

اإلدارة العامة
مادة []86
يكون ععيين المو فين العموميين ،وسا ر العاملين في الدولة وشرول استخدامهم وفقا ً للقانون.
مادة []87
ينظم بقانون ين ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية ،وعلى ديوان المو فين بالتنسييق ميع الجهيات الثكوميية المخترية العمين
على االرعقاء باضدارة العامة وعطويرها ،ويؤخذ رأيا في مشروعات القوانين واللوا ح الخاصة بياضدارة العامية ،والعياملين
بها.

المالية العامة
مادة []88
فر الضرا ي العامة والرسوم ،وععديلها وإلغاؤهيا ،ال يكيون إال بقيانون ،وال يعفيى أعيد مين أدا هيا يلهيا أو بعضيها ،فيي
غير األعوال المبينة في القانون.
مادة []89
يبين القانون األعكام الخاصة بتثرين األموال العامة وباجراءات صرفها.
مادة []90
عثدد بداية السينة الماليية ونهايتهيا وعينظم المواانية العامية بقيانون ،وإلا ليم يتيسير إقيرار المواانية العامية قبين ابتيداء السينة
المالية الجديدة ،يستمر اضنفال باعتمادات شهريا بنسبة ( 12/1واعد من أثنى عشر) لكن شهر من مواانة السنة المالية.
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مادة []91
[ ] 1يؤدى إلى الخزينة العامة جميع ما يقبض من اضيرادات بما فيها الضرا ي والرسوم والقرو والمينح ،ويين األربياح
والعوا د التي ععود على السلطة الولنية الفلسطينية من إدارة أمتيها أو نشالها ،وال يجوا عخري أأ جزء مين أميوال
الخزينة العامة أو اضنفال منها ألأ غر  ،مهما يان نوعا ،إال وفق ما يقرره القانون.
[ ]2وفقا ً ألعكام القانون يجوا للسلطة الولنية الفلسطينية عكوين اعتيالي مالي استراعيجي لمواجهية المتغييرات وعياالت
الطوارئ.
مادة []92
ععقد القرو العامة بقانون ،وال يجوا االرعبال ب أ مشرود يترعي عليا إنفيال مبيالغ مين الخزينية العامية لفتيرة مقبلية إال
بموافقة المجلس التشريعي.
مادة []93
[ ] 1ينظم القانون األعكام الخاصية بسيلطة النقيد والمريارل وسيول األورال الماليية وشيريات الريرافة والتي مين وسيا ر
المؤسسات المالية واال تمانية.
[ ] 2يعين مثافظ سلطة النقد بقرار من ر يس السلطة الولنية ويرادل على ععيينا من قبن المجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة []94
يثييدد القييانون القواعييد واضجييراءات الخاصيية بميينح االمتيييااات أو االلتزامييات المتعلقيية باسييتغتل مييوارد الثييروة الطبيعييية
والمرافق ا لعامة ،يما يبين أعوال التررل بالعقارات المملوية للدولة وغيرها من األشخاص المعنوية العامية ،أو القواعيد
واضجراءات المنظمة لها.
مادة []95
يعييين القييانون قواعييد ميينح المرعبييات والمعاشييات والتعويضييات واضعانييات والمكافييآت التييي عتقييرر علييى الخزينيية العاميية،
والجهات التي عتولى عطبيقها ،وال يجوا صرل أية مبالغ استثنا ية إال في الثدود المعينة قانونياً.
مادة []96
[ ] 1ينش بقانون ديوان للرقابة المالية واضدارية على أجهزة السلطة يافية ،بميا فيي لليب مراقبية عثريين اضييرادات العامية
واضنفال منها في عدود المواانة.
[ ]2ويقييدم الييديوان لكيين ميين ر يييس السييلطة الولنييية والمجلييس التشييريعي عقريييرا ً سيينويا ً أو عنييد الطلييي ،عيين أعمالييا
ومتعظاعا.
[ ] 3يعين ر يس ديوان الرقابة المالية واضدارية بقرار من ر يس السلطة الولنية الفلسطينية وبمرادقة المجلس التشيريعي
الفلسطيني.
الباب السادس
السلطة القضائية
مادة []97
ا لسلطة القضا ية مستقلة ،وعتوالها المثايم على اختتل أنواعها ودرجاعها ،ويثدد القانون لريقة عشكيلها واختراصياعها
وعردر أعكامها وفقا ً للقانون ،وععلن األعكام وعنفذ باسم الشعي العربي الفلسطيني.
مادة []98
القضاة مستقلون ،ال سلطان عليهم في قضا هم لغير القانون ،وال يجوا ألية سلطة التدخن في القضاء أو في شؤون العدالة.
مادة []99
[ ] 1ععييييين القضييياة ونقلهيييم وانتيييدابهم وعيييرقيتهم ومسييياءلتهم يكيييون بالكيفيييية التيييي يقررهيييا قيييانون السيييلطة القضيييا ية.
[ ]2القضاة غير قابلين للعزل إال في األعوال التي يجيزها قانون السلطة القضا ية.
مادة []100
ينش مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون لريقة عشكيلا واختراصاعا وقواعد سير العمن فيا ،ويؤخذ رأيا في مشروعات
القوانين التي عنظم أأ ش ن من شؤون السلطة القضا ية بما في للب النيابة العامة.
مادة []101
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[ ]1المسا ن الشرعية واألعوال الشخرية عتوالها المثايم الشرعية والدينية وفقا ً للقانون.
[ ] 2عنش المثايم العسكرية بقوانين خاصة ،وليس لهذه المثايم أأ اختراص أو والية خارأ نطال الش ن العسكرأ.
مادة []102
يجوا بقانون إنشاء مثايم إدارية للنظر في المنااعات اضدارية والدعاوى الت ديبية ،ويثدد القانون اختراصاعها
األخرى ،واضجراءات التي عتبع أمامها.
مادة []103
[ ]1عشكن مثكمة دستوريا عليا بقانون وعتولى النظر في:
أ .دستورية القوانين واللوا ح أو النظم وغيرها.
 .عفسير نروص القانون األساسي والتشريعات.
أ .الفرن في عنااد االختراص بين الجهات القضا ية وبين الجهات اضدارية لات االختراص القضا ي.
[ ] 2يبين القانون لريقة عشكين المثكمة الدستورية العليا ،واضجراءات الواجبة اضعباد ،واآلثار المترعبة على أعكامها.
مادة []104
ً
عتولى المثكمة العليا مؤقتا ين المهام المسندة للمثايم اضدارية والمثكمة الدستورية العليا ما لم عكن داخلا في اختراص
جهة قضا ية أخرى وفقا ً للقوانين النافذة.
مادة []105
جلسات المثايم علنية ،إال إلا قررت المثكمة أن عكون سرية مراعاة للنظام العام أو اآلدا وفي جميع األعوال يتم النطق
بالثكم في جلسة علنية.
مادة []106
األعكام القضا ية واجبة التنفيذ واالمتناد عن عنفيذها أو ععطين عنفيذها على أأ نثو جريمة يعاقي عليها بيالثبس ،والعيزل
من الو يفة إلا يان المتهم مو فا ً عاما ً أو مكلفا ً بخدمة عامة ،وللمثكيوم ليا الثيق فيي رفيع اليدعوى مباشيرة إليى المثكمية
المخترة ،وعضمن السلطة الولنية ععويضا ً يامتً لا.

النيابة العامة
مادة []107
[ ]1يعين النا ي العام بقرار من ر يس السلطة الولنية بنا ًء على عنسيي من المجلس األعليى للقضياء وبمريادقة المجليس
التشريعي الفلسطيني.
[ ] 2يتييولى النا ييي العييام الييدعوى العمومييية باسييم الشييعي العربييي الفلسييطيني ويثييدد القييانون اختراصييات النا ييي العييام
وواجباعا.
مادة []108
[ ]1ينظم القانون لريقة عشكين النيابة العامة واختراصاعها.
[ ]2شرول ععيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يثددها القانون.
مادة []109
ال ينفذ عكم اضعدام الرادر من أية مثكمة إال بعد الترديق عليا من ر يس السلطة الولنية الفلسطينية.
الباب السابع
أحكام حالة الطوارئ
مادة []110
[ ] 1عند وجود عهديد لألمن القومي بسيبي عير أو غيزو أو عرييان مسيلح أو عيدون يارثية لبيعيية يجيوا إعيتن عالية
الطوارئ بمرسوم من ر يس السلطة الولنية لمدة ال عزيد عن ثتثين يوماً.
[ ]2يجوا عمديد عالة الطوارئ لمدة ثتثين يوما ً أخرى بعيد موافقية المجليس التشيريعي الفلسيطيني ب غلبيية ثلثيي أعضيا ا.
[ ] 3يجيييي أن يييين مرسيييوم إعيييتن عالييية الطيييوارئ بوضيييوح عليييى الهيييدل والمنطقييية التيييي يشيييملها والفتيييرة الزمنيييية.
[ ] 4يثق للمجلس التشريعي أن يراجع اضجراءات والتدابير يلها أو بعضيها التيي اعخيذت أثنياء عالية الطيوارئ ولليب ليدى
أ ول اجتماد عند المجلس عقيي إعيتن عالية الطيوارئ أو فيي جلسية التمدييد أيهميا أسيبق وإجيراء االسيتجوا اليتام بهيذا
الش ن.
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مادة []111
ال يجوا فر
الطوارئ.

قيود على الثقول والثريات األساسية إال بالقدر الضرورأ لتثقيق الهدل المعلن في مرسوم إعتن عالية

مادة []112
أ اعتقال ينتج عن إعتن عالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :
أ
يخضع
يجي أن
ّ
[ ] 1أأ عوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعتن عالة الطوارئ يراجع من قبن النا ي العام أو المثكمية المخترية خيتل ميدة ال
عتجاوا خمسة عشر يوما ً من عاري التوقيف.
[ ]2يثق للموقول أن يوين مثاميا ً يختاره.
مادة []113
ال يجوا عن المجلس التشريعي الفلسطيني أو ععطيلا ختل فترة عالة الطوارئ أو ععليق أعكام هذا البا .
مادة []114
علغى جميع األعكام التي عنظم عاالت الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبن نفال هذا القانون األساسيي بميا فيي لليب أعكيام
أنظمة الدفاد المدني (الطوارئ) االنتدابية لعام 1945م.
الباب الثامن
أحكام عامة وانتقالية
مادة []115
يعمن ب عكام هذا القانون األساسي مدة المرعلية االنتقاليية ويمكين عمدييد العمين بيا إليى عيين دخيول الدسيتور الجدييد للدولية
الفلسطينية عيز التنفيذ.
مادة []116
عردر القوانين باسم الشعي العربي الفلسطيني ،وعنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية ،ويعمن بها بعد ثتثين يوما ً من
عاري نشرها ما لم ين القانون على ختل للب.
مادة []117
ال عسرأ أعكام القوانين إال على ما يقع من عاري العمن بها ،ويجوا عند االقتضياء فيي غيير الميواد الجزا يية الين
ختل للب.

عليى

مادة []118
فيما ال يتعار وأعكام هذا القانون األساسي المعدل عظن سيارية القيوانين والليوا ح والقيرارات المعميول بهيا فيي فلسيطين
قبن العمن بهذا القانون إلى أن ععدل أو علغى وفقا ً للقانون.
مادة []119
يلغى ين ما يتعار

مع أعكام هذا القانون األساسي المعدل.

مادة []120
ال ععدل أعكام هذا القانون األساسي المعدل إال بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة []121
يسرأ هذا القانون األساسي المعدل من عاري نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام هللا بتاريخ  2003/ 3 / 18 :ميالدية
الموافق  / 15 :محرم  1424/هجرية
ياسـر عرفــات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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القانــون
األساسي
المعدل
لسنة
2005م
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قانون رقم ( )2لسنة 2005القانون األساسي المعدل
مادة ()1
تعدل المواد  36و 47بند  55 ،48 ،3من القانون األساسي المعدل الصادر في  2003-3-18لتصبح كما يلي:
 -1المادة  36مدة ر اسة السلطة الولنية الفلسيطينية هيي أربيع سينوات ،ويثيق للير يس عرشييح نفسيا لفتيرة ر اسيية ثانيية،
على أال يشغن منري الر اسة أيثر من دورعين متتاليتين.
- 2المادة  47بند  3مدة والية المجلس التشريعي أربع سنوات من عاري انتخابا ،وعجرأ االنتخابات مرة ين أربع سنوات
برورة دورية.
-3المادة  )3-1( :48ينتخي أعضاء المجلس التشريعي انتخابا ً عاميا ً عيرا ً ومباشيراً وفقيا ً ألعكيام قيانون االنتخابيات سيارأ
المفعول ،ويثدد القانون عدد األعضاء والدوا ر والنظام االنتخابي.
)(2-3إلا شغر مريز عضو أو أيثر من أعضاء المجلس التشريعي يتم منء الشاغر وفقا ً للقانون.
-4المادة  :55عثدد مخررات وعقول وواجبات النوا والواراء بقانون.
مادة ()2
عضال المادة  66مكرر ،بعد المادة  66من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م ،وللب على الوجا التالي:
المادة  66مكرر :عنتهي فترة والية أعضاء المجلس التشريعي القا م عند أداء (اليمين الدستورية) من قبن أعضياء المجليس
التشريعي المنتخبين مجددا ً وفقا ً للقانون.
مادة ()3
يلغى ين ما يتعار

مع أعكام هذا القانون األساسي المعدل.

مادة ()4
يسرأ هذا القانون األساسي المعدل من عاري صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاري  12-8-2005الموافق  7رجي  1426هجرية
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النظام
الداخلي
للمجلس
التشريعي
الفلسطيني
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المجلس التشريعي الفلسطيني النظام الداخلي
البا األول
الفرن األول
مقدمة
عبر الشعي الفلسطيني على أر الولن  ،من ختل انتخابات عامة ،عرة ومباشرة عن عرميما على إعباد النهج الديمقرالي
فييي بنيياء مؤسسيياعا وممارسيية سيييادعا الولنييية عيييح عمخضييت علييب االنتخابييات عيين والدة المجلييس التشييريعي الفلسييطيني األول
للسلطة الولنية الفلسطينية.
وانطتقا من للب يان ال بد من وضع أسس يعمن مين ختلهيا المجليس التشيريعي المنتخيي ،عقيوم عليى أسياأ مبيدأ الفرين بيين
السلطات ،الذأ يؤيد استقتلية السلطة التشريعية وعقها في التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومثاسبتها.
الفرن الثاني
تعريفات
المادة 1
لدى عطبيق أعكام هذا النظام  ،عكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخررة لها أدناه ما لم عدل القرينة على ختل للب :
 _ 1المجلس  :المجلس التشريعي الفلسطيني.
 _ 2ر يس السلطة الولنية  :ر يس السلطة الولنية الفلسطينية.
 _ 3الر يس  :ر يس المجلس التشريعي.
 _ 4مجلس الواراء  :مجلس واراء السلطة الولنية الفلسطينية.
 _ 5هي ة المكتي  :هي ة مكتي ر اسة المجلس التشريعي الفلسطيني.
 _ 6العضو  :عضو المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخي.
 _ 7القانون االساسي  :القانون االساسي لنظام الثكم في المرعلة االنتقالية.
 _ 8أمانة السر  :أمين السر ومعاونوه من مو في األمانة العامة.
 _ 9األغلبية المطلقة  :أيثرية (نرف  +واعد) لعدد أعضاء المجلس الثاضرين عند أخذ الرأأ (الترويت).
 _ 10األغلبية المطلقة للمجلس  :أيثرية (نرف  +واعد) لكن عدد أعضاء المجلس.
 _ 11األغلبية النسبية  :أيثرية المروعين بغض النظر عن عدد الثاضرين .
 _ 12أغلبية الثلثين  :أيثرية ثلثي ين عدد أعضاء المجلس.
البا الثاني

الفصل األول
افتتاح المجلس
المادة 2
 _ 1يدعو ر يس السلطة الولنية المجلس التشريعي إلى االجتماد في دورعا العادية األولى في بداية األسبود الثاني الذأ يلي
إعتن النتا ج الرسمية لتنتخابات ويفتتح الجلسة بالقاء خطا شامن.
 _ 2يقوم المجلس في جلستا األولى بانتخا هي ة المكتي ويشغن يرسي الر اسة أيبر األعضاء الثاضرين سنا ويتولى أعمال
السكرعارية اصغر األعضاء سنا وإلا ععذر قيام أأ منهما بواجباعا ألأ سبي من األسبا يجوا استختفا بمن يليا سنا عسي
الثال ،وعنتهي مهماعهما بانتخا هي ة المكتي.
 _ 3ال يجوا إجراء أية مناقشة في المجلس قبن انتخا هي ة المكتي.
المادة 3
القسم
قبن الشرود باألعمال يقسم العضو اليمين التالي أمام المجلس - :
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أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا للوطن وان أحافظ على حقوق ومصالح الشعب واألمة وان احترم الق انون األساسي ،وان
أقوم بواجباتي حق القيام ،وهللا على ما أقول شهيد.

الفصل الثاني
انتخاب ومهام هيئة المكتب
المادة 4
عت لف هي ة المكتي من ر يس ونا بين للر يس وأمين السر ،ينتخبهم المجلس باالقتراد السرأ في بدء انعقاده .وعمتيد مهمتيا إليى
يوم افتتاح الدورة العادية التالية ،وإلا شغر منري أعدهم ينتخي المجلس خلفا لا وفقا للمواد ( )10،9،8من هذا النظام.

الفصل الثالث
الكتــل البرلمــــانية
المادة 5
يجوا لعدد من األعضاء عجمعهم أهدال أو مرالح مشترية التجمع أو االنتظيام فيي يتلية برلمانيية شيريطة أال يقين عيددهم عين
نسبة  %5من مجمود عدد أعضاء المجلس.
المادة 6
ال يجوا للعضو أن ينتمي أليثر من يتلة واعدة.
المادة 7
بما ال يتعار

مع أعكام هذا النظام والقانون يجوا لكن يتلة برلمانية أن عضع ال ثة لتنظيم عملها.

الفصل الرابع
كيفية انتخاب هيئة المكتب
المادة 8
انتخاب الرئيس
عختار هي ة المكتي المؤقتة بموافقة المجلس ثتثة من أعضاء المجلس من غير المرشثين لمساعدعها على فرا وعيد األصيوات
ويع طى ين عضو منتخي عاضر في الجلسة ورقة يكتي عليها اسم العضو اليذأ يرييد انتخابيا ر يسيا ،وييدعو الير يس المؤقيت
األعضاء واعدا فواعدا فيثضر العضو بذاعا ويلقي ورقتا والعضيو اليذأ يثيوا عليى األغلبيية المطلقية للمجليس يكيون ر يسيا ً،
وإلا لم عتوفر هذه األغلبية يؤخذ االثنان اللذان عرت على أعلى األصوات ويعتبران مرشثين للر اسة ويجرأ عين ذ الترويت
عليهما فقي ويكتفي في هذه الثالة باألغلبية النسبية وإلا عساوت األصيوات يقتيرد بينهميا ويعلين الير يس المؤقيت نتيجية انتخيا
الر يس.
المادة 9
انتخاب النائبين وأمين السر
يجرأ انتخا النا بين وأمين السر واعدا علو األخر بالطريقة التي جرت في انتخا الر يس،
ثم يقوم الر يس المؤقت بدعوة هي ة المكتي لتولي مسؤولياعها.
المادة 10
االستقالة من هيئة المكتب
 _ 1يجوا لر يس المجلس أو أأ من نا بيا أو أمين السر عقديم استقالتا من عضوية هي ة المكتي.
 _ 2يقدم للي االستقالة مكتوبا إلى هي ة المكتي.
 _ 3على هي ة المكتي عر للي االستقالة على المجلس في أول جلسة يعقدها على أن ال عتجاوا أسيبوعين مين عياري عقيديم
االستقالة.
 _ 4يجوا سثي للي االستقالة قبن عرضا على المجلس.
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 _ 5وفي عالة شغور عضوية هي ة المكتي ألأ سبي من األسبا يجرأ اختيار البدين وفقا ألعكام هذا النظام.
المادة 11
األمانة العامة
ععين هي ة المكتي أمانة عامة يرأسها أمين سر المجلس عشيرل عليى جمييع الشيؤون اضداريية والماليية والقانونيية ،واضعتميية،
والعتقييات العاميية ،والبروعويييول ،وعنفيييذ قييرارات المجلييس وعبليغهييا للجهييات المعينيية وضييبي وعفييظ ييين الوثييا ق التييي عتعلييق
بالجلسات.
المادة 12
الر يس يمثن المجلس ويتكلم باسما ولبقا ضرادعا ويرعى عطبيق أعكام القانون األساسي والنظام الداخلي فيا ويثافظ على أمنا
ونظامييا  ،وهييو الييذأ يفتييتح الجلسييات ويعليين انتهاءهييا ويضييبطها ويييدير المناقشييات  ،ويي لن بييالكتم ويثييدد موضييود البثييح ،
ويوين إلى األمانة العامة إعتن ما يردره المجلس من قرارات وبوجيا عيام يشيرل الير يس عليى عسين سيير أعميال المجليس
وعلى عتقاعا جميعها.
وللر يس أن يشترا في المناقشات وعند ذ يتخلى عن يرسي الر اسة وال يعود إليا عتى عنتهي المناقشة.
المادة 13
يتولى النا ي األول ر اسة المجلس عال غيا الر يس او اشترايا في مناقشيات المجليس ويتيولى النا يي الثياني ر اسية المجليس
عال غيا الر يس ونا با األول أو اشيترايهما فيي مناقشيات المجليس  ،والا عغييي الير يس ونا بياه يتيولى ر اسية المجليس ايبير
االعضاء سنا.
المادة 14
ال يجوا الجمع بين منري الواير أو أأ منري عكومي اخر وعضوية هي ة المكتي.

الفصل الخامس
الحكومة والبيان الوزاري
المادة 15
 _1بعد اختيار ر يس السلطة الولنية أعضاء مجلس الواراء يتم عقديمهم فيي أول جلسية يعقيدها المجليس للتريويت عليى الثقية
بهم بعد االستماد واالنتهاء من مناقشة البيان الواارأ الذأ يثدد برنامج وسياسة الثكومة.
 _ 2في عال قيام المجلس باألغلبية المطلقة للمجلس بثجي الثقة عن أعضاء مجلس الواراء  ،أو عن واعد أو أيثر مينهم يقيدم
ر يس السلطة الولنية بديت في الجلسة التالية على أن ال يتجاوا موعدها أسبوعين من عاري الجلسة األولى.
 _ 3عند إجراء ععدين واارأ أو إضافة اعد الواراء أو منء الشاغر ألأ سبي يان يتم عقديم الواراء الجيدد للمجليس فيي أول
جلسة يعقدها للترويت على الثقة بهم.
 _ 4ال يجوا ألأ من الواراء ممارسة مهام منربا إال بعد الثرول على الثقة با من المجلس.

الباب الثالث
الفصل األول
انعقــاد الجلســـات
المادة 16
يعقد المجلس بدعوة من ر يس السلطة الولنية دورعا العادية السنوية على فتيرعين ميدة يين منهميا أربعية اشيهر عبيدأ األوليى فيي
األسبود األول من شهر آلار (مارأ) والثانية في األسبود األول من شهر أيليول أو فيي دورات غيير عاديية بيدعوة مين ر يسيا
بناء على للي من مجلس الواراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس فيالا ليم ييدد ر ييس المجليس إليى مثين هيذا االجتمياد يعتبير
االجتماد منعقدا عكما بالمكان والزمان المثددين في للي أعضا ا أو للي مجلس الواراء.
المادة 17
 _ 1جلسات المجلس علنية ويجتمع ين أسبوعين أيام االثنين والثتثاء واألربعاء والخميس إال إلا قرر المجلس ختل للب.
 _ 2عكون اجتماعات اللجان في األسبود الذأ يسبق جلسة المجلس.

22

المادة 18
شروط صحة انعقاد المجلس
يشترل لرثة انعقاد المجلس عضور األغلبية المطلقة للمجلس وعردر القرارات باألغلبية المطلقة وللب في غير الثاالت التي
يشترل فيها أغلبية خاصة.
فالا عبين عند علول موعد االجتماد عدم ايتمال هذا النرا يؤخر الر يس افتتاح الجلسة نريف سياعة فيالا ليم يكتمين النريا
بعد للب يؤجن الر يس الجلسة إلى موعد العق ال يتجاوا أسبوعا من للب التاري .
المادة 19
مشروع جدول األعمال
يقوم أمين سر المجلس بتوايع قرارات المجلس ومثضير الجلسية السيابقة ومشيرود جيدول أعميال الجلسية عليى األعضياء قبين
االجتماد التالي بثمان وأربعين ساعة على األقن.
المادة 20
 _ 1يعر الر يس على األعضاء جدول أعمال الجلسة لمناقشتا وإقراره.
 _2ععتبر قرارات ومثضر الجلسة السابقة ومشرود جدول األعمال مقرة ما لم يعتر عليها األعضاء.
 _3ال يجوا مناقشة موضود غير وارد في جدول األعمال إال بناء على للي ر يس السلطة الولنية أو الر يس أو للي يتابي
مقدم من عشرة أعضاء على األقن ويردر قيرار المجليس فيي لليب بعيد سيماد اعيد مؤييدأ الطليي واعيد معارضييا خيتل ميدة
خمس دقا ق فقي باألغلبية النسبية إال ما استثني بن خاص في هذا النظام.
المادة 21
انتهاء الجلسة
بعد موافقة المجليس يعلين الير يس وقيف الجلسية أو انتهاءهيا وييوم الجلسية المقبلية وسياعة افتتاعهيا وللير يس أن ييدعو المجليس
لتنعقاد قبن الجلسة المثددة إلا لرا ما يدعو إلى للب أو بناء على للي مجلس الواراء.
المادة 22
الجلسة الطارئة
ينعقد المجلس في جلستا لار ة بناء على للي من ر يس السلطة الولنية أو ر يس المجلس أو للي يتابي مقيدم مين ربيع عيدد
أعضاء المجلس  ،فيالا ليم ييدد الير يس إليى هيذا االجتمياد يعتبير االجتمياد منعقيدا عكميا بالمكيان والزميان المثيددين فيي لليي
الدعوة.

الفصل الثاني
محاضـر الجلســات
المادة 23
يثرر لكن جلسة مثضر يدون با عفريت جميع المداوالت التي عناولتها الجلسة وما عير
مناقشات وما صدر من قرارات.

فيهيا مين موضيوعات وميا دار مين

المادة 24
بعد الترديق على المثضر يوقع عليا الير يس وأميين السير ويثفيظ بسيجتت المجليس ويجيوا للمجليس نشير ملخي
نشرة خاصة للمجلس.

الفصل الثالث
الجلسات السرية
المادة 25
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عنيا فيي

يدعى المجلس إليى جلسية سيرية فيي عياالت خاصية بنياء عليى لليي ر ييس السيلطة الولنيية أو الير يس أو لليي ربيع أعضياء
المجلس ثم يقرر المجلس ما إلا يانيت المناقشية فيي الموضيود المطيروح أماميا عجيرأ فيي جلسية علنيية أو سيرية ويريدر هيذا
القرار بعد مناقشة يشترا فيها اثنان من مؤيدأ السرية واثنان من معارضيها .
المادة 26
 _ 1عند انعقاد المجلس قي جلسة سرية عخلى قاعتا وشرفتا ممن رخ
األعضاء إال بقرار من المجلس.
 _ 2ال يجوا ألأ من مو في المجلس عضور الجلسات السرية إال إلا أجاا الر يس للب.
 _ 3في عالة اوال سبي السرية وبناء على اقتراح من الر يس أو من أأ عضو ي خذ الر يس رأأ المجلس في إنها هيا وعند يذ
ععود الجلسة علنية.
لهم بدخولا وال يجوا أن يثضر الجلسة اعد من غير

المادة 27
يتولى أميين السير عثريير مثاضير جلسيات المجليس السيرية وعثفيظ هيذه المثاضير بسيكرعارية األمانية العامية وال يجيوا لغيير
األعضاء اضلتد عليها وللمجلس الثق في نشرها أو البعض منها بقرار األغلبية المطلقة للمجلس.
المادة 28
للمجلس أن يدعو بعض يبار الشخريات من الضيول ضلقاء خطا أماما في اجتمياد خياص يعقيد لهيذا الغير
أعمال.

بيدون جيدول

الفصل الرابع
نظام الكالم في الجلسات
المادة 29
ال يجوا ألعد أن يتكلم في الجلسة إال بعد أن يطلي الكتم وي لن لا الر يس وليس للير يس أن ييرفض اضلن بيالكتم لغيير سيبي
عقتضيا أعكام هذا النظام وعند الختل على للب يؤخذ رأأ المجلس ويردر قراره باألغلبية النسبية دون مناقشة.
المادة 30
يقيد أمين السر أو من ينو عنا للبات الكتم عسي عرعيي عقديمها وال يقبن للي الكتم في موضود مثال إليى إعيدى اللجيان
إال بعد عقديم عقريرها.
المادة 31
ال يجوا للعضو أن يتكلم أيثر من مرعين في لات الموضود أعداهما في المناقشة العامة واألخرى في االقتراعات ومشروعات
القرارات المقدمة.
المادة 32
ي لن الر يس بالكتم لطالبيا عسي الترعيي وألأ من لالبي الكتم التنياال عين دوره  ،وعنيد عشيعي اآلراء يي لن بيالكتم ألعيد
لالبي التعدين ،ثم ألعد المعارضين ثم ي لن بالكتم ألعد المؤيدين.
المادة 33
للر يس السماح للواراء بالتكلم إلا يان موضود البثح يتعلق باختراص وااراعهم.
المادة 34
يؤلن دا ما بالكتم في األعوال التالية:
 _ 1عوجيا النظر إلى مراعاة أعكام النظام الدستورأ والنظام الداخلي.
 _ 2اقتراح الت جين.
 _ 3عرثيح واقعة مدعى بها.
 _ 4الرد على قول يمس شخ لالي الكتم.
 _ 5إبداء الدفع بعدم المناقشة.
 _ 6اقتراح إرجاء النظر في الموضود المطروح للبثح إلى ما بعد الفرن في موضود أخير  ،ولكين هيذه االقتراعيات أولويية
على الموضود األصلي يترعي عليها وقف المناقشة فيا عتى يريدر قيرار المجليس بشي نها وال ييؤلن بيالكتم فيي هيذه األعيوال
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عتى يتم المتكلم أقوالا باستثناء للي عوجييا النظير إليى مراعياة أعكيام النظيام الدسيتورأ أو النظيام اليداخلي أو لتريثيح واقعية
مدعى بها.
المادة 35
ال يجوا للمتكلم أن يستخدم عبارات غير ال قة وال أن ي عي أمرا مخت بالنظام.
المادة 36
للر يس إلا خالف المتكلم أعكام المادة ( )32أن يناديا باسيما ويلفيت نظيره وينبهيا إليى المثافظية عليى النظيام وليا إلا اقتضيى
األمر منعا من االستمرار في الكتم فالا اعتر العضو اخذ الر يس رأأ المجلس في للب ويردر قرار المجلس دون مناقشة
باألغلبية النسبية.
المادة 37
بما ال يتعار مع ما نرت عليا المادة ( )34مين هيذا النظيام ،ال يجيوا مقالعية الميتكلم وال إبيداء أأ متعظية إلييا وللير يس
الثق في لفت نظر المتكلم في آية لثظة أثناء يتما إلى مراعاة أعكام النظام الداخلي.
المادة 38
يجي على المتكلم أن ال يكرر أقوالا وال أقوال غيره وان ال يخرأ عن الموضود المطروح للبثح وللر يس أن يلفت نظره إلى
للب يما يجوا للر يس أن يوجا نظر المتكلم إلى أن رأيا قد وضح وال داعي لتسترسال في الكتم.
المادة 39
للمجلس باألغلبية النسبية أن يوقع على العضو الذأ اخن بالنظام أو لم يمتثين لقيرار المجليس بمنعيا مين الكيتم اعيد اضجيراءات
اآلعية:
 _ 1منعا من الكتم بقية الجلسة.
 _ 2إخراجا من قاعة االجتماد وعرمانا من االشتراا في بقية أعمال الجلسة.
 _ 3عرمانا من االشتراا في أعمال المجلس مدة ال عزيد عن أسبوعين ويكون صدور قيرار المجليس فيي الجلسية لاعهيا ،وبعيد
سماد أقوال العضو أو من ينيبا عنا.
المادة 40
إلا لم يمتثن العضو لقرار المجلس فللر يس أن يتخذ من الوسا ن ما يكفن عنفيذ هذا القرار ولا أن يوقف الجلسة وفيي هيذه الثالية
يمتد الثرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.
المادة 41
إلا اختن النظام ولم يتمكن الر يس من إعادعا أعلن عزما على وقف الجلسة فالا لم يعد النظام أوقفهيا لميدة ال عزييد عليى نريف
ساعة وإلا استمر اضختل بالنظام بعد إعادة الجلسة رفعها الر يس وأعلن موعدا لجلسة قادمة.

الفصل الخامس
إسقــاط العضــوية
المادة 42
عسقي العضوية في الثاالت التالية:
 _ 1في عالة الوفاة .
 _ 2في عالة صدور عكم قضا ي مدني قطعي من مثكمة فلسطينية مخترة بادانة العضو في جناية أو جنثة مخلة بالشرل أو
األمانة.
المادة 43
استنادا إلى المادة ( )2 _ 42أعته ،يقدم اقتراح إسيقال العضيوية للير يس يتابية موقعيا مين عشيرة أعضياء ،وعليى الير يس أن
يخطر با العضو المقترح إسقال عضويتا ،وان يعرضا على المجلس في أول جلسة علي عقديم الطلي
المادة 44
 _ 1يثين المجلس اقتراح إسقال العضوية المذيور في أعته على اللجنة القانونية لبثثا وعقديم عقريرهيا بشي نا فيي أول جلسية،
ويكون صدور قرار المجلس بش نا في نفس الجلسة ما لم يقرر المجلس ختل للب.
 _ 2للعضو الثق في الدفاد عن نفسا أمام اللجنة والمجلس.
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المادة 45
إلا يان عقرير اللجنة متضمنا اقتراح إسقال العضوية يجي على المجلس ع جين النظر فيا إلى جلسة أخيرى غيير التيي عليي فيهيا
التقرير إلا للي العضو للب أو بناء على قرار من المجلس.
المادة 46
للعضو الذأ اقترح إسقال عضويتا عضور المناقشة التي عدور في المجلس بشان هذا االقتراح وان يشترا فيها عليى أن يغيادر
الجلسة عند اخذ األصوات.
المادة 47
يفرن المجلس في اقتراح إسقال العضوية بطريقة االقتراد السرأ ويردر القرار باسقال العضوية ب غلبية الثلثين .

الباب الرابع
الفصل األول
تشكيـل اللجــان
المادة 48
 _ 1يشكن المجلس اللجان الدا مة التالية للرقابة ولبثح مشاريع القوانين واالقتراعات والقضايا التي يثيلهيا المجليس أو ر يسيا
إليها:
ا _ لجنة القدأ .
_ لجنة األراضي ومقاومة االستيطان.
أ _ لجنة شؤون التج ين (التج ين والنااعين والمغتربين الفلسطينيين).
د _ اللجنة السياسية (المفاوضات والعتقات العربية والدولية).
ه _ اللجنة القانونية (القانون األساسي والقانون والقضاء).
و_ لجنة المواانة والشؤون المالية.
ا _ اللجنة االقترادية (الرناعة والتجارة واالستثمار واضسكان
والتموين والسياعة والتخطيي).
ح _ لجنة الداخلية (الداخلية واألمن والثكم المثلي).
ل _ لجنيية التربييية والقضييايا االجتماعييية (التربييية والتعليييم والثقافيية واضعييتم والشييؤون الدينييية واآلثييار والشييؤون االجتماعييية
والرثة والعمن والعمال واألسرى والشهداء والجرعى والمقاعلين القدامى والطفولة والشبا والمرأة).
أ _ لجنة المرادر الطبيعية والطاقة (المياه والزراعة والريف والبي ة والطاقة والثروة الثيوانية والريد البثرأ).
ا _ لجنة الرقابة لثقول اضنسان والثريات العامة.
 _ 2يشكن المجلس لجنة خاصة عسمى لجنة شؤون المجلس وعتكون من هي ة المكتي وعدد من األعضاء.
 _ 3للمجلس أن يشكن لجانا أخرى ألغرا آنية أو دا مة وألهدال مثددة .
 _ 4يثدد المجلس مع بداية ين دورة انعقاد عدد أعضاء ين لجنة من لجانا الدا مة بما يكفن قيام هذه اللجان ب عمالها.
المادة 49
اختيار أعضاء اللجان
 _ 1عجرأ عمليية اختييار أعضياء اللجيان فيي أول دورة يعقيدها المجليس بيان يرشيح يين مين األعضياء نفسيا للجنية التيي ييرى
االشتراا فيهيا وعتلقيى هي ية المكتيي المجليس هيذه الطلبيات وعقيوم بتنسييقها بالتشياور والتوافيق ميع مقيدميها ثيم يعير الير يس
التشكيتت النها ية على المجلس للموافقة.
 _ 2للمجلس بناء على اقتراح هي ة المكتي أن يقرر في مطلع دورة االنعقاد العادأ ما يراه من ععديتت في عشكين اللجان.
المادة 50
يجي على العضو أن يشترا في إعدى لجان المجلس ويجوا لا أن يشترا في لجنة ثانية فقي.
المادة 51
 _ 1ال يجوا الجمع بين منري الواير وعضوية هي ة المكتي أو عضوية اللجان.
 _2ال يجوا الجمع بين عضوية هي ة المكتي وعضوية اللجان الواردة في الفقرة األولى من المادة ( )48من هذا النظام .
المادة 52
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 _1عنتخي ين لجنة من بين أعضا ها ر يسا ومقررا دا ميين لهيا وإلا غيا أعيدهما أو يتهميا عختيار اللجنية مين يقيوم مقامهميا.
 _ 2يتم عر ر يس ين لجنة ومقررها على المجلس للموافقة عليهما وعردر الموافقة باألغلبية النسبية.

الفصل الثاني
أعمال اللجان
المادة 53
عنعقد اللجان بناء على دعوة من رؤسا ها أو بدعوة من الر يس بالتنسيق مع ر يس اللجنة أو بطلي من أغلبيية أعضيا ها وعكيون
دعوة اللجنة قبن موعد انعقادها ب ربع وعشرين ساعة على األقن ويخطر األعضاء بجدول أعمال الجلسة.
المادة 54
 _ 1جلسات اللجان سرية وال يكون انعقادها صثيثا إال بثضيور األيثريية مين أعضيا ها وعريدر القيرارات باألغلبيية النسيبية
وإلا عساوت األصوات يرجح الجاني الذأ صوت فيا الر يس.
 -2يجوا للجان عقد جلسات علنية .
المادة 55
يثرر لكن جلسة من جلسات اللجيان مثضير عيدون فييا أسيماء األعضياء الثاضيرين والغيا بين وملخي
مشاريع القرارات أو التوصيات يوقعا ر يس اللجنة ومقررها.

المناقشيات ونريوص

المادة 56
يثين ر يس المجلس إلى اللجان جميع األورال المتعلقة بالمواضيع المثالة إليها.
المادة 57
للجييان ميين خييتل رؤسييا ها أن عطلييي ميين أأ واييير أو مس ي ول فييي مؤسسييات السييلطة الولنييية معلومييات أو إيضيياعات عتعلييق
بالموضوعات المطروعة عليها أو التي عدخن ضمن اختراصها.
المادة 58
 _1للواراء الثق في عضور جلسات اللجان ،وللجان من ختل رؤسا ها أن عطلي من الواير أو المسي ول لأ الشي ن عضيور
جلساعها.
 _ 2عخالي اللجان من ختل رؤسا ها.
المادة 59
 _1يثق لهي ة المكتي عضور اجتماعات اللجان والمشارية في مداوالعها دون عق الترويت.
 _ 2لكن عضو من أعضاء المجلس الثق في عضور جلسات اللجان التي لييس عضيوا فيهيا والمشيارية فيي مناقشياعها دون أن
يكون لا عق الترويت.
المادة 60
تقارير اللجان
علتزم ين لجنة بتقديم عقرير عن الموضود المثال إليها ختل المدة التي يثددها المجلس وفي عالة عدم االلتزام بالمدة ،للير يس
أن يطلي من ر يس اللجنة بيان أسبا الت خير وعثدييد الميدة التامية ضعماميا ويعير الير يس األمير عليى المجليس ليقيرر ميا
يراه وللمجلس أن يدرأ هذا الموضود في جدول أعمالا.
المادة 61
يقدم التقرير إلى الر يس ضدراجا في جدول األعمال ويجي لبعا وعوايعا على األعضاء قبن الجلسة المثددة للنظر فيا بي ربع
وعشرين ساعة على األقن.
المادة 62
يجيييي أن يشيييمن التقريييير رأأ اللجنييية فيييي الموضيييود المثيييال إليهيييا وأسيييبابا واآلراء األخيييرى المتعلقييية بيييا مرفقيييا بنريييوص
المشروعات أو التوصيات واالقتراعات مع مذيراعها اضيضاعية.
المادة 63
يقدم ر يس اللجنة عقريرها للمجلس ،وعند غيابا للر يس أن يطلي من المقرر أو من الثاضرين مين أعضياء اللجنية اختييار مين
يتولى شرح التقرير نيابة عنا.
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المادة 64
للجان أن عطلي من ر يس المجلس بواسطة مقرريها رد أأ عقرير مثال إليها الستيفاء بثثا ولو يان المجليس قيد بيدا فيي نظيره
إلا وافق المجلس على للب.

الباب الخامس
الفصل األول
مشاريع القوانين واالقتراحات:
أوالً :مشاريع القوانين واالقتراحات
المقدمة من مجلس الوزراء
المادة 65
 _ 1يثين مجلس الواراء مشاريع القيوانين أو االقتراعيات إليى الير يس مرفقية بميذيراعها اضيضياعية وعليى الير يس أن يثيين
المشرود أو االقتراح إلى اللجنة المخترة ضبداء الرأأ ،على أن عقدم اللجنة عقريرها ختل مدة ال عتجاوا أسيبوعين مين عياري
إعالتا إليها.
 _ 2عرسن نسخة عن المشرود أو االقتراح إلى ين عضو قبن ثتثية أييام عليى األقين مين موعيد جلسية عرضيا عليى المجليس.
 _ 3يشرد المجلس بعد االستماد إلى عقرير اللجنة بمناقشة عامة للمشرود إجماال بمناقشة المبيادئ العامية قبين التريويت عليى
المشيرود بقبولييا السيتكمال اضجييراءات بشي نا ،ويجيوا للمجلييس أن يقيرر البييدء فييي المناقشية العاميية دون انتظيار عقرييير اللجنيية
المخترة.
 _ 4بعد المناقشة العامة يطرح المشرود على المجلس للترويت عليا لقبولا فالا رفضيا اعتبير المشيرود مرفوضيا وإلا وافيق
على قبولا إعالة إلى اللجنة المخترة ضجراء التعديتت المناسبة على ضوء المناقشة العامة التي أجراها.
 _ 5على الر يس إعالة مشرود القانون إلى اللجنة القانونية ضبداء متعظاعها القانونية التامة.
المادة 66
لمجلييس الييواراء الثييق فييي اسييترداد مشييرود القييانون المقييدم ميين جانبييا قبيين الترييويت عليييا بقبولييا ميين المجلييس السييتكمال
اضجراءات بش نا.

ثانياً :مشاريع القوانين واالقتراحات المقدمة من األعضاء أو من لجان المجلس.
المادة 67
يجوا لعضو أو أيثر من األعضاء أو أية لجنة من لجان المجلس اقتراح مشرود قانون أو ععيدين اعيد القيوانين المعميول بهيا أو
إلغا ا  ،ويثال ين اقتراح مرفقا باألسبا الموجبة والمبادئ األساسيية عليى اللجنية المخترية فيي المجليس ضبيداء اليرأأ  ،فيالا
رأى المجلس بعد االستماد لرأأ اللجنة قبيول االقتيراح إعالية إليى اللجنية القانونيية لوضيعا فيي مشيرود قيانون متكامين لتقديميا
للمجلس في الدورة نفسها أو التي عليها.
المادة 68
إليا إقرار مشاريع القوانين واالقتراعات .
 _ 1عجرأ مناقشة مشاريع القوانين أو االقتراعات في قراءعين منفرلتين على الوجا التالي :
أ _ فيي القييراءة األولييى ينيياقش المشييرود مييادة بعييد عتوعهييا واالقتراعييات المقدمية بشي نها ويييتم الترييويت علييى ييين مييادة ثييم يييتم
الترويت على المشرود في مجملا.
_ عجرى القراءة الثانية ختل مدة أقراها شهر من عاري إقرار المشرود بالقراءة األوليى وعقترير عليى مناقشية التعيديتت
المقترعة ويتم الترويت عليها ثم يروت على المواد المعدلة نها يا.
 _ 2عجرأ قراءة ثالثة (عقترر على مناقشة التعديتت المقترعة) بناء على للي يتابي مسبي من مجلس اليواراء أو مين ربيع
عدد أعضاء المجلس شريطة أن يتم عقديم الطلي قبن إعالة المشرود لر يس السلطة الولنية ضصداره.
المادة 69
يتم إقرار مشاريع القوانين باألغلبية المطلقة (ما لم ين

على ختل للب)

المادة 70
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فور إقرار مشرود القانون بالقراءة الثالثة أو فور انقضاء أسبوعين مين عياري إقيراره بيالقراءة الثانيية يثيين الير يس المشيرود
إلى ر يس السلطة الولنية ضصداره  ،ويجرأ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 71
إصدار القوانين
 _ 1يردر ر يس السيلطة الولنيية القيوانين بعيد إقرارهيا مين المجليس خيتل شيهر مين عياري إعالتهيا إلييا وليا أن يعييدها إليى
المجلس ختل لات األجن مرفقة بمتعظاعا أو أسبا اعتراضا و إال اعتبر مردرا وينشر فورا في الجريدة الرسمية.
 _ 2إلا رد ر يس السلطة الولنية مشرود القانون إلى المجلس وفقا ألعكام الفقرة السابقة ععاد مناقشيتا فيي المجليس ،فيالا اقيره
باألغلبية المطلقة للمجلس اعتبر نافذا وينشر فورا في الجريدة الرسمية.
المادة 72
مشاريع القوانين التي لم يبت المجلس فيها
يخطر الر يس ف ي بداية ين دورة عشريعية مجلس الواراء بمشروعات القوانين المقدمية منيا والتيي ليم يبيت المجليس فيي قبولهيا
وفقا للمادة ( )65من هذا النظام ،فالا ليم يطليي مجليس اليواراء النظير فيهيا اعتبيرت غيير قا مية أميا إلا لليي مجليس اليواراء
نظرها عطبق عليها أعكام المادة ( )65المذيورة من هذا النظام .
المادة 73
اقتراحات تعديل أو تنقيح القانون األساسي
 _ 1يقيييدم لليييي اقتيييراح ععيييدين أو عنقييييح القيييانون األساسيييي مكتوبيييا وموضيييوعا فيييي ميييواد ومرفقييية بيييا ميييذيرة إيضييياعية.
 _ 2إلا يييان للييي التعييدين أو التنقيييح مقييدما ميين األعضيياء فيجييي أيضييا أن يكييون موقعييا ميين ثلييح عييدد أعضيياء المجلييس.
 _ 3يثيييين الييير يس الطليييي إليييى اللجنييية القانونيييية ضبيييداء اليييرأأ ،بعيييد إخطيييار المجليييس بالطليييي اليييذأ قيييدم بهيييذا الشييي ن.
 _ 4بعد إعادة الطلي مين اللجنية إليى المجليس واالسيتماد إليى عقريرهيا بشي نا ،يريدر المجليس قيراره باألغلبيية النسيبية بشيان
مناقشة الطلي أو رفضا  ،فالا رفضا اعتبر مرفوضا وإلا قبلا عطبق بش نا أعكام المادة ( )68من هذا النظام.
 _ 5أأ ععدين أو عنقيح في القانون األساسي يتطلي موافقة أغلبية الثلثين.
المادة 74
مشروع قانون الموازنة
 _1يقييدم مجلييس الييواراء مشييرود قييانون المواانيية العاميية إلييى المجلييس التشييريعي قبيين شييهرين ميين بداييية السيينة المالييية.
 _ 2يثين المجلس المشرود إلى لجنة المواانة والشؤون المالية لدراستا وإبداء الرأأ فيا عفريليا وعرفع عوصياعها بشي نا إليى
المجلس.
 _ 3يعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشية مشيرود قيانون المواانية العامية عليى ضيوء عقريير اللجنية وعوصيياعها فيقير المشيرود
بالتعديتت قبن بدء السنة الماليية الجدييدة أو يعييده إليى مجليس اليواراء فيي ميدة أقرياها شيهر مين عياري عقيديمها إليى المجليس
مرثوبا بمتعظات المجليس ضجيراء التعيديتت المطلوبية وإعادعهيا للمجليس خيتل ميدة أقرياها أسيبوعان مين عياري اضعيادة
ضقرارها.
 _ 4يتم الترويت على مشرود قانون المواانة بابا ً بابا ً.
 _ 5ال يجوا إجراء المناقلة بين أبوا قانون المواانة إال باالعفال بين المجلس والسلطة التنفيذية.
 _ 6إلا لم يتم إقرار مشرود قانون المواانة العامة قبن بدء السنة المالية الجديدة يستمر اضنفال باعتمادات شهرية بنسبة 12/1
(واعد من اثني عشر) لكن شهر من مواانة السنة المالية المنررمة بثد أقرى مدعا ثتثة اشهر.

الفصل الثاني
األسئلة واالستجوابات
المادة 75
 _ 1يثق للعضو عوجيا األس لة إلى الواراء ولا استجوابهم عن أمر يريد معرفة عقيقتا أو للتثقيق من عرول واقعة عليم بهيا
ومعرفة اضجراءات التي اعخذت أو قد عتخذ في أمر من األمور.
 _ 2يجي أن يكون السؤال أو االستجوا واضثا ومثددا لألمور المراد االستفهام عنها بدون أأ ععليق.
المادة 76
شروط تقديم األسئلة
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يقدم السؤال يتابة للر يس ويبلغا إلى الواير المخت ويدرجا في جدول أعمال اقر جلسة عليى أن يكيون قيد انقضيى أسيبود
على األقن من عاري إبتغا للواير  ،ويخر المجلس في أول الجلسة نرف ساعة لألس لة إال إلا قرر المجلس ختل للب.
المادة 77
يرد الواير إلى األس لة الموجهة إليا والمدرجة في جدول األعمال ولا أن يطلي ع جين اضجابة لجلسة أخرى يثيددها المجليس،
وفي عالة االستعجال يثق للواير أن يطليي اضجابية عين سيؤال وجيا إلييا فيي أول جلسية بعيد إبتغيا وليو ليم ييدرأ فيي جيدول
أعمالها ،ويخطر الواير الر يس بذلب ويؤشر بها في مثضر الجلسة.
المادة 78
لعضو المجلس الذأ وجا السؤال أن يستوضح الواير وان يعلق على إجابتا بايجاا مرة واعدة.
المادة 79
ال عنطبييق اضجييراءات الخاصيية باألسي لة علييى مييا يوجييا منهييا للييواراء أثنيياء مناقشيية موضييود مطييروح علييى المجلييس بيين يثييق
لألعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفاهة.
المادة 80
شروط االستجواب وإجراءاته
 _ 1يجي أن يكون االستجوا مكتوبا ويقيدم للير يس اليذأ يثيدد موعيدا لتتوعيا عليى أن عراعيى السيرعة الممكنية فيي لرعيا
للنقاش ،ويثدد الموعد بعد سماد رد الواير ،وال يجوا إلالة المناقشة أليثر من عشرة أيام.
 _ 2لتستجوابات األسبقية على سا ر المواد المدرجة على جدول األعمال ما عدا األس لة.
 _ 3لكن عضو أن يطلي من الواير المخيت إلتعيا عليى بيانيات أو أورال عتعليق باالسيتجوابات المعيرو عليى المجليس
ويقدم هذا الطلي يتابة إلى ر اسة المجلس.
 _ 4يشرح المستجو موضود استجوابا وبعد إجابة الواير يجوا لألعضاء االشتراا في المناقشية وللمسيتجو بعيد لليب إلا
لم يقتنع أن يبين أسبا عدم اقتناعا ولا ولغيره من األعضاء أن يطرعوا مسالة عجي الثقة عن الواراء أو اعيدهم ميع مراعياة
ما ين عليا القانون األساسي بهذا الش ن.
 _ 5يجوا لمقدم االستجوا سثبا واسترداده فت ينظر فيا إال إلا للي للب خمسة أعضاء أو أيثر من أعضاء المجلس.

الفصل الثالث
االستعجال في النظر
المادة 81
للمجلس أن يقرر استعجال النظر في أأ موضود مطروح عليا بما فيا قرار منح الثقة ،أو عوجيا ليوم أو نقيد للسيلطة التنفيذيية،
أو اعد الواراء ويردر قراره دون مناقشة في الثاالت اآلعية:
 _ 1بناء على للي يتابي مسبي مقدم من خمسة أعضاء على األقن.
 _ 2بموجي للي من مجلس الواراء.
 _ 3بناء على للي اللجنة المخترة.
المادة 82
يبثييح المجلييس ولجانييا الموضييوعات المسييتعجلة قبيين غيرهييا وال عسييرأ أعكييام المواعيييد عليهييا ،وللمجلييس أن يقييرر مناقشيية
الموضود في الجلسة لاعها وفي هذه الثالة عقدم اللجنة المخترة عقريرها للمجلس فورا يتابة أو شفاهة.
المادة 83
مناقشة الموضود المطروح برفة مسيتعجلة ال عثيول دون إجيراء مداولية ثانيية فيي األعيوال التيي ني
التقيد بالمواعيد الخاصة بها.

عليهيا هيذا النظيام دون

المادة 84
 _ 1إلا يان الموضود الذأ عقرر النظر فيا بطرييق االسيتعجال اقتراعيا بمشيرود قيانون إعالية المجليس إليى اللجنية المخترية
للبثح أوالً في جواا النظر فيا ،وثانيا ً لبثح موضوعا وعلى اللجنة عقديم عقريرها في األمرين معا ثم يعر الموضيود عليى
المجلييييييس ألخييييييذ رأيييييييا أوالً فييييييي جييييييواا النظيييييير فييييييي المشييييييرود  ،فييييييالا وافييييييق انتقيييييين إلييييييى مناقشيييييية الموضييييييود.
 _ 2وفي عالة الضرورة يجوا للمجلس النظر في مشروعات القوانين دون إعالتها إلى اللجان المخترة وللب بنياء عليى قيرار
األغلبية المطلقة.
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المادة 85
ال يجوا إعادة عقديم موضود رفضا المجلس للنظر فيا برورة عاجلة إال بعد مضي شيهر عليى األقين مين عياري رفضيا وميع
للب يجوا للمجلس بقرار من األغلبية المطلقة إعادة عقديم الموضود في مدة اقن من شهر.

الفصل الرابع
إقفال باب المناقشة
المادة 86
يقفن بيا المناقشية فيي الثياالت التاليية وبقيرار مين المجليس بعيد أن يكيون قيد عكليم فيي الموضيود المطيروح للنقياش اثنيان مين
المؤيدين واثنان من المعارضين على األقن :
 _ 1ا _ باقتراح من الر يس إلا رأى أن الموضود قد استوفى بثثا.
_ بناء على للي من خمسة أعضاء على األقن.
 _ 2يييؤلن دا مييا للييواير المخييت بييالكتم عقييي المييتكلم .وال يييؤلن بييالكتم فييي االقتييراح باقفييال بييا المناقشيية إال لواعييد ميين
معارضيا وآخر من مؤيديا ولمدة ال عزيد عن خمس دقا ق ،واألولوية لمن يان قد للي الكتم في الموضود األصلي ثم يردر
المجلس قراره بقفن با المناقشة أو االستمرار فيها فالا عقرر انتهاء المناقشة اخذ الرأأ على الموضود األصلي.
المادة 87
ال يجوا للي الكتم بعد إقفال با المناقشة وقبن اخذ الرأأ إال لتثديد صيغة السؤال الواجي اخذ الرأأ عليا.

الفصل الخامس
أخذ الـرأي (التصويت)
المادة 88
ال يطرح السؤال ألخذ الرأأ عليا إال من قبن الر يس.
المادة 89
 _ 1عردر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ،وعند عساوأ األصوات يعياد التريويت ميرة ثانيية ييرجح الجانيي اليذأ صيوت
فيا الر يس.
 _ 2يستثنى من أعكام الفقرة  -1-أعته ما ورد عليا ن خاص في هذا النظام.
المادة 90
إلا عضمن األمر المعرو
على عدة.

للنقاش عدة مسا ن يثق ألأ عضو للي عجز تهيا بموافقية الير يس  ،ويؤخيذ اليرأأ عليى يين مينهم

المادة 91
يجوا للعضو الممتنع عن إبداء رأيا أن يبين أسبا امتناعا بعد اخذ الرأأ وقبن إعتن النتيجة.
المادة 92
ال يعد الممتنعون عن إعطاء أرا هم من القابلين أو الرافضين للموضود فالا عبين أن عدد األعضاء اليذين أعطيوا أصيواعهم يقين
عن األغلبية التامة ضصدار القرار اجن اخذ الرأأ على الموضود المعرو إليى جلسية أخيرى ،وفيي الجلسية التاليية عريدر
القرارات باألغلبية النسبية.
المادة 93
 _ 1قبيين الشييرود فييي اخييذ الييرأأ يجييي التثقييق ميين عييوفر النرييا القييانوني لرييثة إعطيياء الييرأأ فييي الثاليية المطروعيية.
_ 2وبمجييرد البييدء فييي الترييويت ال يجييوا ألعييد المقالعيية إال للثرييول علييى عوضيييح للطريقيية التييي يجييرأ بهييا الترييويت .
 _ 3إلا يان الترويت متعلقا بالقانون األساسيي فيجيي أن ععطيى األصيوات بالمنياداة عليى األعضياء ب سيما هم وبريوت عيال.
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 _ 4فيما عدا الثالة المنروص عليها في الفقرة ( )3عجمع األصوات أما برفع األيدأ أو بالقيام والجلوأ ،أو باالقتراد السرأ
إلا قررت األغلبية النسبية للب.
المادة 94
يعلن الر يس قرار المجلس لبقا لنتيجة اآلراء (الترويت) وال عجوا العيودة إليى المناقشية فيي موضيود أخيذت علييا اآلراء إال
إلا رأت األغلبية المطلقة ختل للب أو في األعوال التي ين عليها هذا النظام.

الباب السادس
الفصل األول
حصانة األعضاء
المادة 95
 _ 1ال عجوا مساءلة أعضياء المجليس جزا ييا أو ميدنيا بسيبي الوقيا ع التيي يوردونهيا أو اآلراء التيي يبيدونها أو التريويت فيي
الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان ،أو أأ عمن يقومون با خارأ المجلس من اجن عمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
 _ 2ال يجوا التعر للعضو ب أ شكن من األشكال ،وال يجوا إجراء أأ عفتيش في أمتعتا أو بيتا أو مثن إقامتيا أو سييارعا،
أو مكتبا وبرفة عامة أأ عقار أو منقول خاص با ليلة الثرانة.
 _ 3ال يجوا مطالبية العضيو بياضدالء بشيهادة عين أمير يتعليق ب فعاليا أو أقواليا أو معلوميات عرين عليهيا بثكيم عضيويتا فيي
المجلس أثناء العضوية أو بعد انتهاء عضويتا إال برضا ا وبموافقة المجلس المسبقة.
 _ 4يتمتع األعضاء بالثرانة ليلة والية المجلس وال يجوا في غير عالة التلبس بجنايية اعخيال أيية إجيراءات جزا يية ضيد أأ
عضو على أن يبلغ المجلس فورا بياضجراءات المتخيذة ضيد العضيو ليتخيذ المجليس ميا ييراه مناسيبا ،وعتيولى هي ية المكتيي هيذه
المهمة إلا لم يكن المجلس منعقدا.
 _ 5ال يجيوا للعضيو التنياال عين الثريانة مين غيير موافقيية مسيبقة مين المجليس ويريدر القيرار بالموافقية باألغلبيية المطلقيية
للمجلس وال عسقي الثرانة بانتهاء العضوية وللب في الثدود التي يانت عشملها مدة العضوية.
المادة 96
 _ 1يقدم للي رفع الثريانة خطييا مين قبين النا يي العيام إليى الير يس مرفقيا بميذيرة عشيمن عليى نيود الجيرم ومكانيا وامانيا
واألدلة التي عستلزم اعخال إجراءات قانونية.
 _ 2يثين الر يس للي رفع الثرانة إلى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلب.
 _ 3عبثح اللجنة الطلي وعقدم عقريرها إلى المجلس ،وي خذ المجلس قراره برفع الثرانة ب غلبية الثلثين.
 _ 4للعضو الذأ رفعيت الثريانة عنيا وليم يوقيف ،الثيق فيي عضيور الجلسيات واجتماعيات اللجيان والمشيارية فيي المناقشية
والترويت.
المادة 97
ال يجوا أن يمثن العضو أمام القضاء في أيام انعقاد المجلس سواء يان مدعيا أو مدعى عليا أو شاهدا.
المادة 98
فيما عدا منري الواير ال يجوا للعضو أن يجمع بين عضويتا في المجلس وأية و يفة في السلطة التنفيذية.
المادة 99

حقوق األعضاء وواجباتهم
أوالً :الحقوق
يتمتع العضو بالثقول التالية :
 - 1الثرانة البرلمانية يما هو منروص عليا في المواد ( )97،96 ،95من هذا الفرن.
 - 2مكاف ة شهرية عثدد بقرار من المجلس.
 - 3بدل مهمات عن ين جلسة مجلس أو اللجان وعثدد بقرار من المجلس.
 - 4ميع عييدم اضخيتل بمييا عيم ميين إجيراءات بهييذا الشي ن يتمتيع العضييو باعفياء جمريييي لسييارة واعييدة ويتيولى المجلييس ع مينهييا
وعرخيرها وصيانتها ليلة مدة العضوية.
 - 5يستثق العضو أو ورثتا من بعده  %75مين المكافي ة الشيهرية التيي يتقاضياها عضيو البرلميان الفلسيطيني عريرل شيهريا
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فور انتهاء عضويتا في المجلس ،وال يجوا الجميع بيين هيذه المكافي ة وأأ راعيي أو مخرريات عقاعديية عريرل مين الخزينية
العامة.
 - 6جواا سفر دبلوماسي دا م لا ولزوجتا.

ثانيا ً :الواجبات والموانع
مع مراعاة أعكام هذا النظام والقانون يجي العضو ما يلي :
 - 1االنتظام في عضور جلسات المجلس ولجانا التي هو عضو فيها.
 - 2إال يستخدم أية معلومات مما عرن عليها برفتا نا با في غير عملا البرلماني.
 - 3اال يشترأ أو يست جر شي ا من أموال الدولة أو يؤجرهيا أو يبيعهيا شيي ا مين أميوال أو يقايضيها أو يبيرم عقيدا معهيا بوصيفا
ملتزما أو مقاوال إال إلا عم التعاقد لبقا لقواعد عامة عسرأ على الكافة ،وفي جميع األعوال عليا إال يستغن صفتا فيي الثريول
على مزايا خاصة بغير وجا عق.
 - 4أال يمثن الثكومة أو يفاو عنها مقابن اجر.
 -5أال يكون وييت في قضية عكون السلطة الولنية خرما فيها.

الفصل الثاني
العرائض والشكاوي
المادة 100
يثق لكن فلسطيني أن يرفع إلى المجلس عريضة أو شكوى فيميا ليا صيلة بالشيؤون العامية ويجيي أن عكيون موقعية مين مقيدمها
لاييرا فيهيا اسيما ومهنتييا وعنوانيا الكامين وإلا يانييت العريضية باسيم الجماعييات فيجيي أن عكيون موقعييا مين هي يات نظامييية أو
أشخاص اعتبارية على أن ال عشمن العريضة ألفا ا نابيا أو عبارات غير ال قة.
المادة 101
عقيد العرا ض والشكاوى في جدول عام ب رقام متسلسلة عسي عاري ورودها مع بيان اسم ومثن إقامة وعمن مقيدمها وملخي
عن موضوعها ،وللر يس أن ي مر بثفظ العرا ض والشكاوى التي ال عتوافر فيها الشرول المطلوبة ،وإعتم مقدمها بذلب.
المادة 102
 _ 1يثيين الير يس العيرا ض والشيكاوى إليى دييوان الشيكاوى ،وإلا يانيت متعلقية بموضيود مثيال عليى إعيدى لجيان المجليس
أعيلت إلى هذه اللجنة لفثرها مع الموضود .
 _ 2يفث ديوان الشكاوأ ما يثال إليا من شكاوى ويبين في عقريره المقدم إلى ر اسة المجلس ما ييرى إرسيالا منهيا لمجليس
الواراء أو اللجنة المخترة وما يرى رفضا منها.
المادة 103
للمجلس أن يطلي من الواراء أن يقدموا إليا اضيضاعات الخاصة بالعرا ض التي أعيلت إليهم.
المادة 104
يشعر الر يس مقدم العريضة يتابة بما اعخذ بش نها.

الفصل الثالث
االجازات والغياب
المادة 105
االجازات
ال يجوا للعضو أن يتغيي عن عضور الجلسات إال إلا اخطر الر يس مع بيان العذر وال يجوا لعضو أن يتغيي أيثر من ثيتن
جلسات متتالية إال إلا عرن على إجااة من الر يس وفي عالة الضرورة يوافق على منح العضو إجااة لميدة ال عزييد عين شيهر
ويخطر المجلس بذلب.
المادة 106
الغياب
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 _ 1في عالة عغيي العضو عن عضور جلسيات المجليس أو لجانيا أو ليم يثضير بعيد ميدة اضجيااة يعتبير متنيااال عين عقيا فيي
مخررات المياومة مدة الغيا  ،ويجوا للر يس لفت نظره يما يجوا للمجلس لوما بناء على اقتراح الر يس.
 _ 2إلا عغيي اعد أعضاء أأ لجنة ثتن جلسات متتالية أو سبع جلسات متفرقة في الدورة الواعيدة دون إجيااة أو عيذر مقبيول
اعتبر مستقيت من عضوية اللجنة ،وعلى مقرر اللجنة إعتم الر يس بذلب.

الفصل الرابع
المحافظة على النظام في المجلس
المادة 107
 _ 1المثافظة على النظام واألمن داخن عرم المجلس من اختراصا وعيده ،ولتثقييق هيذا الغير
بالمجلس وفق نظام خاص يتم بقراره من قبن المجلس ،ويتولى الر يس اضشرال على عنفيذ للب.

ييتم عشيكين شيرلة خاصية

 _ 2ال يجوا ب أ عال من األعوال دخول قوات األمن أو الشرلة إلى عرم المجلس إال بقرار من الر يس.
المادة 108
ال يجوا ألعد الدخول لقاعة الجلسة ألأ سبي من األسبا وقت اجتماد المجلس باستثناء مو فيا ومسيتخدميا المكلفيين بالعمين
فيا.
المادة 109
ين من أعدن ضوضاء أو اخن بالنظام ممن رخ لهم بثضور الجلسات يطلي منا مغادرة المجلس فان لم يمتثن فللير يس أن
ي مر باخراجا واعخال اضجراءات المت مة بثقا.

الفصل الخامس
االستقالة
المادة 110
على ين عضو يريد االستقالة من المجلس أن يقدمها خطييا للير يس غيير مشيرولة وعليى الير يس عرضيها عليى المجليس بعيد
أسبوعين من عاري عقديمها أو في أول جلسة يعقدها بعد للب التياري وال ععتبير نها يية إال بعيد عرضيها عليى المجليس واعخياله
قرارا بشغور موقع العضو المستقين.
المادة 111
للعضو المستقين أن يرجع عن استقالتا بكتا خطي يقدما للر يس قبن عرضها على المجلس.
المادة 112
يبلغ الر يس مجلس الواراء بما يشغر من اليدوا ر االنتخابيية ،لمينء المقعيد الشياغر وفقيا ضعكيام قيانون انتخيا ر ييس السيلطة
الولنية وأعضاء المجلس التشريعي.

الباب السابع
أحكام عامة
المادة 113
في عالة للي عشكين وفد يمثن المجلس عثدد هي ة المكتي عدد أعضا ا وعختارهم ثم ععر أسيماءهم عليى المجليس للموافقية،
وإلا لم يوافق جرى انتخابهم ،وإلا يان الر يس أو اعد نوابا مين بيين أعضياء الوفيد يانيت ليا الر اسية و إال اختيار المجليس مين
عكون لا الر اسة.
المادة 114
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ال يجوا ععدين أعكام هذا النظام إال بناء على اقتراح من الر يس أو من ثلح عدد أعضاء المجليس ويعير هيذا االقتيراح عليى
المجلس ضعالتا إلى اللجنة القانونية وعلى اللجنة دراسة هذا االقتراح وعقديم عوصياعها للمجلس خيتل ميدة شيهر عليى األيثير و
إال جاا للمجلس النظر في االقتراح مباشرة وال يقبن التعدين إال إلا وافقت عليا األغلبية المطلقة للمجلس.
المادة 115
يعمن بهذا النظام من عاري إقراره وينشر في الوقا ع الفلسطينية عسي األصول ،ويلغى هذا النظام أية عشريعات أو أنظمية بهيذا
الردد يانت سارية المفعول في فلسطين قبن صدوره.
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قانون العاصمة رقم ( )4لسنة 2002
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اضلتد على القانون األساسي لسنة  2002والسيما المادة  3وعلى مشرود القيانون المقيدم مين مجليس اليواراء وبعيد
إقرار المجلس التشريعي بجلستا المنعقدة بتاري  2000/9/28أصدرنا القانون التالي:
مادة :1
القدأ الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية وهي المقر الر يس والدا م للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضا ية.
مادة :2
الدولة الفلسطينية صاعبة السيادة على القدأ الشيريف واألمياين المقدسية فيهيا ،وهيي المسي ولة عين صيونها ويفالية عريية
العبادة وممارسة الشعا ر الدينية يافة.
مادة :3
عخر عرة خاصة سنويا من المواانة العامة إلى مدينة القدأ الشريف وعوضيع البيرامج والخطيي لتشيجيع االسيتثمار
العام والخاص فيها وعظن منطقة عطوير ( )1لات أولوية خاصة.
مادة :4
ً
يقع بالت ين عشريع أو اعفال ينق

من الثق الفلسطيني في القدأ الشريف أو يخالف أعكام هذا القانون.

مادة :5
ال يعدل وال يلغي هذا القانون إال ب غلبية أعضاء المجلس التشريعي.
مادة :6
عليى جمييع الجهييات يين المختريية يين فيمييا يخريا عنفيييذ هيذا القييانون ويعمين بييا مين عيياري صيدروه وينشيير فيي الجريييدة
الرسمية.
صدر في رام هللا بتاريخ 2002/10/5
ياسر عرفات
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

37

