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 :شـكر وتقـدير خـاص إلـى آـل مـن
 
 

      رئيس جمهورية مصر العربية  فخامة الرئيس محمد حسني مبارك 
      رئيس وزراء لبنان   دولة الرئيس رفيق الحريري 

      وزير خارجية المملكة العربية السعودية مير سعود الفيصلصاحب السمو الملكي األ
      األمين العام لجامعة الدول العربية   معالي السيد عمرو موسى 

      األمين العام السابق لجامعة الدول العربية  معالي الدآتور عصمت عبد المجيد 
 

 .لسطينلدعمهم وتوجيهاتهم ومساندتهم في صياغة مشروع دستور دولة ف   
 
 

 :ورـة الدستـس لجنـرئي
 ثـلي شعـل عـ نبي.د

 
 :الصياغةلجنة 

 رئيس لجنة الصياغة ونائب رئيس لجنة الدستور يالخالدأحمد مبارك . د.أ
 فتحي الوحيدي. د.أ
 أمين سر لجنة الصياغة     خشاني عل.د
 عبد الرحمن أبو النصر. د
 خالد عريقات. د
 

 :أعضاء لجنة الدستور
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 محمد صبيح. أ   بارك الخالديأحمد م. د.أ
 خيري حسن. أ    فتحي الوحيدي. د.أ
  عبد الكريم أبو صالح.أ      خشانيعل. د
 أحمد أبو حلبية. د   عبد الرحمن أبو النصر. د
 محمود العجرمي. أ        خالد عريقات  .د
 آمال األسطل. د
 

 :المساعدين اإلداريين
 عزمي غسان أبو غزالة. أ
 ةأيمن الحيل. أ
 عماد مطر. أ

 
 :شكر خاص لمساهمة آل من 

 وزير العدل الفلسطيني   السيد زهير الصوراني 
 رئيس ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني   السيد إبراهيم الدغمة 

 
 

 :أعضاء اللجنة العربية لدعم صياغة الدستور الفلسطيني
 رئيسًا   عصمت عبد المجيد. د. أ
 مقررًا    صالح عامر .د. أ
 مفيد شهاب. د. أ
 أحمد آمال أبو المجد. د. أ
 رمزي الشاعر. د. أ
 محمد السعيد الدقاق. د. أ
 علي حامد الغتيت. د. أ
 محمود عاطف البنا. د. أ
 عمر حلمي. د. أ
 محمد حسنين عبد العال. د. أ

 
 :الخبراء الدوليين

 بريطانيا    أنتوني برادليرالبروفيسو
 بريطانيا    آييث باتشترالبروفيسو
 أسبانيا    بيير فيالنوفارالبروفيسو
 الواليات المتحدة    ناتان براونرالبروفيسو

 ):الترتب وفقًا لألحرف الهجائية مع حفظ األلقاب(للدستور أعضاء اللجنة االستشارية 
 عكرمة صبري. المفتى د

  اهللا حنااعط. د باأل
 أمل اإلمام. أ

  أنيس القاسمالمحامي
  السراجإياد. د
 جابرباسل . أ
 جمال الخطيب. أ
 زقوتجمال . أ
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 جهاد الوزير. د
 حسن عصفور.أ
  أبو عميرةحنا. أ
 دالل سالمة. أ
 راجي الصوراني. أ
  الشواراوية. أ
  سنيورةرندا. أ
 اهللا  الحمدرامي. د.أ
 خوريزاهي .أ
 زهيرة آمال. أ
  باميةسامية. أ
 سعد الدين خرمة. م

  السامريسلوم الكاهن
 خضرة سلوى أبو. أ
 شاهر سعد. أ
  العيسىشوقي. أ
 صالح عبد الشافي. أ
  أبو ليلىعدنان. أ
 عزمي الشعيبي. أ
  أبو ليلىقيس. أ
 مجدي الخالدي. أ
 غضيةمحمد . د
 محمد أبو رمضان. أ
  المسروجيمحمد. أ
 البرغوثي مصطفى. أ
 ناهض الريس. أ
 نبيل الجعبري. د
  قسيسنبيل. د
 نصار نصار. أ

 قطران يوجين القاضي
 حدادين والي. أ

 :تقـديـم
 

يف الذي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة خاصة بإعداد دستور دولة       ى التكل ناء عل ب
يف،    ذا التكل تحرير الفلسطينية ه نظمة ال يذية لم نة التنف ددت اللج د أن ج نة باشرتفلسطين، وبع  لج

 .1999الدستور بالعمل إلآمال ما آانت قد بدأته في العام 
 

م إع    ة فلسطين في أواخر شهر ديسمبر من عام              ت ى لمشروع دستور دول ، 2000داد المسودة األول
، والتي جاءت بعد جهد قامت به لجنة إعداد الدستور بالتعاون مع  2001وتم نشرها في شهر فبراير      

ل    ة عم تماع وورش ي اج ن مائت ثر م د أآ د عق ية، وبع ية وسياس ي وشخصيات أآاديم تمع المدن المج
 .ونقاش
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ذ  ودة الثا ه ثة ه هي المس نقحة  "ل ى      "الم ل أجريت عل ية إعادة صياغة وتعدي يجة لعمل د جاءت نت ، وق
ى ودة األول يةالمس ن   والثان براء القانونيي ات الخ يقات ومالحظ بار تعل ي االعت أخذ ف ثة، وت  والثال

ين الفلسطينيين والعرب والدوليين باإلضافة إلى أآاديميين وشخصيات من المجتمع المدني في فلسط   
 .والشتات

 
ذه المسودة الثا   ثةه نقحة  "ل ى نطاق واسع بحيث   " الم يتم نشرها عل ن    ُتس بر م دد أآ تاح الفرصة لع

ن في      يها، والمساهمة في تحسين صياغتها سواء باقتراح التعديل أو الحذف أو        اإلطالع الراغبي  عل
لسطيني حال  صالحة آي تعرض أمام المجلس المرآزي الفمسودةاإلضافة، من أجل الوصول إلى       

 .النعقادهتوفر الظروف المالئمة 
 

د      ه ق م المسودة   يجدر الذآر ان م تقدي ثة  ت تاريخ      الثال  2003 مارس 9 للمجلس المرآزي الفلسطيني ب
يس لجنة صياغة الدستور توضيحات آاملة               يل شعث رئ تور نب وشرحت بشكل واف، وأعطى الدآ

رارا ي          ى استفساراتهم، واصدر المجلس ق رحب بالمسودة ويثمن الدور الذي قامت لألعضاء ردا عل
ه اللجنة وخبرائها ومستشاريها في إعدادها، آما وجه الشكر للشخصيات والدول التي ساهمت في              ب
زي       س المرآ ية للمجل نة القانون تقاء باللج ا وباالل تكمال عمله نة باس د، وأوصت اللج ذا الجه م ه دع

ذه المسودة، بحيث يمكن ا          بدء في مناقشة شكلها األخير في االجتماع  وغيره من اللجان لمناقشة ه ل
 . القادم للمجلس المرآزي 

 
 
 

 
 

 األولاب ـالب
 ةـدولـامة للـ العاألسـس

 
 
 )1(مادة 

ا جمهوري،           ة مستقلة ذات سيادة، نظامه  وحدة ال تتجزأ بحدودها عشية الرابع وإقليمهافلسطين دول
ران  من  يو    / حزي الحقوق    1967يون ية الخاصة بفلسطين،     أآدتالتي  دون إخالل ب رارات الدول ا الق ه

 . للقانون الفلسطيني وحده دون سواهاإلقليمويخضع جميع المقيمين على هذا 
 

 )2(مادة 
عب      ية، والش دول العرب ة ال ثاق جامع طين بمي ة فلس تزم دول ي، وتل ن العرب ن الوط زء م طين ج فلس

ة هدف يعمل الشعب الفلسطيني من ، والوحدة العربيواإلسالميةالفلسطيني جزء من األمتين العربية    
 .أجل تحقيقه

 
 )3(مادة 

فلسطين دولة محبة للسالم، تدين اإلرهاب واالحتالل والعدوان، وتدعو لحل المشكالت الدولية     
 .واإلقليمية بالطرق السلمية، وتلتزم بميثاق األمم المتحدة

 
 )4(مادة 
 .القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة
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 )5(مادة 

طين       ي فلس مي ف ن الرس و الدي الم ه مية واإلس ة الرس ي اللغ ية ه ة العرب ائر   .اللغ يحية ولس  وللمس
اال ترامها  تالرس يتها واح ماوية قدس ية،       .   الس يدتهم الدين ت عق ن أي آان تور للمواطني ل الدس ويكف

 .المساواة في الحقوق والواجبات
 

 )6(مادة 
 .شيدها الوطني يحدد بقانونأوسمتها وشاراتها ون علم فلسطين وشعارها و

 
 )7(مادة 

ريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع  بادئ الش م  .  م يم أحواله ماوية، تنظ االت الس باع الرس وألت
ية وفقا لشرائِ     ، وبما يحفظ وحدة الشعب  في إطار القانونعهم ومللهم الدينيةالشخصية وشؤونهم الدين

 .الفلسطيني واستقالله
 

 )8(مادة 
نظام السي   اسي الفلسطيني، ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية،  وآفالة     ال

ن         نها حرية تكوي ن وحرياتهم وم وق المواطني   . وممارستها لنشاطها على أساس القانوناألحزاب حق
 .وتلتزم األحزاب مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة عمال بالدستور

 
 )9(مادة 

م في فلسطين،           ة أساس الحك انون والعدال بدأ سيادة الق  والهيئات واألجهزة السلطات وتخضع جميعم
 . للقانونواألشخاصوالمؤسسات 

 
 )10(مادة 

راجعة     تثنائية للم ة واالس ي الظروف العادي طين ف ة فلس ة لدول لطات العام ال الس يع أعم تخضع جم
 .ونية والقضائية والسياسية والقاناإلداريةوالرقابة 

 . من رقابة القضاءإداري قرار أو عمل أيويحظر النص في القوانين على تحصين 
تعويض عن          ة بال تزم الدول بة عن      واألخطار  األخطاء  أضرار وتل  التي واإلجراءات األعمال المترت

 .يقوم بها موظفو الدولة أثناء أدائهم مهام وظائفهم
 

 )11(مادة 
ام أو  استقالل القضاء وحصانته ض   يس لشخص ع وق والحريات، ول ة الحق يتان لحماي مانتان أساس

بة     ى المساس بهي انون عل ب الق ام القضاء، ويعاق يذ أحك انون وتنف ن الخضوع للق خاص حصانة م
 .القضاء

 )12(مادة 
/  دون المساس بحق آل من أآتسبها قبل الخامس عشر من أيار  .الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون   

ايو  يم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهُ            1948 م ذي آان يق انون أو بحق الفلسطيني ال ا للق ّجر أو وفق
ودة إليها       نع من الع نها أو م  أو ل وال يزو ذريتهمى إلاألمهـات أو اآلباءوينتقل هذا الحق من . نزح م

 . عنه طواعيةبالتخلييسقط إال 
ن جنسيته،   انون طر وال يجوز حرمان الفلسطيني م نظم الق وق   وي نها وحق نازل ع ق اآتسابها والت

 .والتزامات المواطن في حال تعددها
 

 )13(مادة 
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 ومنع من العودة إليها، حق 1948للفلسطيني الذي ُهجِّر من فلسطين أو نزح عنها نتيجة لحرب عام   
 .العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم ال يسقط بالتقادم

نية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع لالجئين الفلسطينيين في العودة تعمل الدولة الفلسطي
لديارهم ، والتعويض، من خالل المفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقًا لقرار األمم المتحدة      

 . ولمبادئ القانون الدولي 1948 لسنة 194
 

 )14(مادة 
 دولة فلسطين ملك للشعب الفلسطيني، تلتزم الدولة الثروات الطبيعية واآلثار والمنشات التاريخية في    

 .بالمحافظة عليها، وينظم القانون االستغالل األمثل لها
 

 )15(مادة 
توازنة النظيفة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، والحفاظ على البيئة الفلسطينية مسؤولية الدولة          ئة الم البي

 .والمجتمع، ويقع اإلخالل بها تحت طائلة القانون
 

 )16(ة ماد
ى أساس مبادئ االقتصاد الحر وضمان حرية النشاط             ة فلسطين عل نظام االقتصادي في دول وم ال يق

 .االقتصادي في إطار المنافسة المشروعة
 .ويجوز للدولة إنشاء شرآات عامة تنظم بقانون

 
 )17(مادة 

لمي للشعب الفلسطيني تعمل الدولة على تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتطور الع    
 بالرعاية وخاصة الذين تضرروا األولى بيد الفئات واألخذمع مراعاة اعتبارات العدالة االجتماعية،    

 . دولة فلسطين المستقلةوإقامةأثناء النضال لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني 
 

 
 )18(مادة 

طين  ة فلس تزم دول اإلعالنتل وق ب ود وتسعى ل . اإلنسان العالمي لحق يق والعه ي المواث النضمام إل
 .اإلنسان تحمي حقوق التي األخرىالدولية 
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 انيـاب الثـالب
 امةـات العـريات والواجبـوق والحـالحق

 
 )19(مادة 

م يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الواجبات         نآل الفلسطينيي    انون، وه ام الق  سواء أم
ة دون االعام يز  م رق أو تمي ا  ف ي م نهم ف رأي      بي ن أو ال ون أو الدي نس أو الل رق أو الج بب الع  بس

 .السياسي أو اإلعاقة
 .إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن حيثما يرد في الدستور يعني الذآر واألنثى

 
 )20(مادة 

وق            ة الحق ى آفال ة عل ل الدول ترام، وتعم بة االح زمة وواج ية مل رياته األساس ان وح وق اإلنس حق
ية      ية لكل       والحريات الدين ية واالقتصادية واالجتماعية والثقاف ية والسياس ، وتمتعهم المواطنينوالمدن

 .بها على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
 .أهليته القانونية ألسباب سياسية   أو من حقوقه وحرياته األساسية ال يحرم شخص

 
 )21(مادة 

ية عشر سنة م               بلغ من العمر ثمان ك وفقًا    لكل فلسطيني، من الجنسين، ي تخاب، وذل يالدية حق االن
 .للشروط المنصوص عليها في القانون

أو /أو لعضوية المجلس النيابي و ولكل من يحمل الجنسية الفلسطينية أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة       
 .وينظم القانون السن وسائر الشروط الالزمة لتولي هذه المناصب.  أن يولى الوزارة، أو القضاء

 )22(مادة 
رأ ريات   ةللم وق والح ا ذات الحق تقلة، وله ية المس تها المال ية، وذم يتها القانون ية شخص ي األساس  الت

 .للرجل وعليها ذات الواجبات
 

 )23(مادة 
ية واالقتصادية، ويعمل               ية والثقاف ة في الحياة االجتماعية والسياس للمرأة الحق في المساهمة الفاعل

   . والمجتمعاألسرة من المشارآة في بناء  تمنع المرأةالتيالقانون على إزالة القيود 
ي       ا ف ا، ويحمي حقه ى المساس به انون عل تورية والشرعية مصونة ويعاقب الق رأة الدس وق الم حق

 .اإلرث الشرعي
 

 )24(مادة 
 . آفلها ميثاق حقوق الطفل العربيالتيللطفل سائر الحقوق 

 
 )25(مادة 

 .الحق في الحياة مصون يحميه القانون
 

 )26(مادة 
 .لكل إنسان الحق في سالمة شخصه

ذاؤه  أو اإلنسان يحظر تعذيب     ة غير      إي ته معامل يا أو معامل يا أو نفس انية  بدن  لعقوبة إخضاعه  أو إنس
نة أو محطة بالكرامة     فيها جريمة يعاقب عليها القانون اإلسهام أو األفعالوتعتبر هذه  . قاسية أو مهي

 .وال تسقط بالتقادم
ه      اعتراف آل    يل       أوصدر تحت وطأة التعذيب        يثبت ان يه آدل ه ال يعول عل تهديد الجدي ب .  إدانة ال

 .ويقع من يمارس التعذيب أو يأمر بممارسته أو يشارك به تحت طائلة القانون
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 )27(مادة 

ى أحد دون رضاء قانوني مسبق، وال يجوز إخضاع             إجراء يحظر    ية عل ية أو الطب تجارب العلم  ال
 . أو لعملية جراحية إال بموجب قانون أو للعالجالطبيأحد للفحص 

ام نقل      انون أحك نظم الق  اإلنسانية لألغراض والخاليا وغيرها من مستجدات التقدم العلمي األعضاءي
 .المشروعة

 )28(مادة 
 على شخصه، وال يجوز المساس به إال في الحاالت وطبقا األمنلكل إنسان الحق في الحرية وفي            

 . القانون المنصوص عليها فيلإلجراءات
ى    ن القاضي    إنسانوال يجوز القبض عل يد إال بأمر م أي ق ته ب يد حري ه، أو حبسه، أو تقي  أو تفتيش

تمع،    أوالمختص،  ن المج ا لصيانة أم راء الزم ك اإلج ان ذل انون، وآ ن الق ند م ة وبس يابة العام  الن
يه   ه إل ام الموج ا باالته ة يفهمه ريعا بلغ ه س ذا  .  ويجب إعالم اذ ه نذ اتخ له م راءاو ق إلج  ضده ح

ي الجهة القضائية المختصة فورا              ه إل ويحدد القانون شروط الحبس  . االستعانة بمحام، ويجب تقديم
 .االحتياطي

 . قبض عليه أو تم توقيفه أو احتجازه بغير سند من القانون الحق في التعويضإنسانولكل 
 
 
 

 )29(مادة 
بشخصه أو  له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه تاح المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاآمة عادلة تُ 

بواسطة محام يختاره في محاآمة علنية، وتندب له المحكمة بمحام يدافع عنه بدون أجر في حال  
 .عجزه عن دفع أتعابه

 
 )30(مادة 

 . تحفظ آرامتهمإنسانيةيعامل المحبوسون ومن قيدت حريتهم معاملة 
ة     تزام بمدون زاءات االل يذ الج ي تنف راعى ف د   ي د الح تحدة الخاصة بقواع م الم ىاألم ة األدن  لمعامل

 .السجناء أو ما في حكمها
 . وتهذيبهم وتأهيلهمإصالحهم، وفي تنفيذها، ما يحقق اإلحداثيراعى في الجزاءات الموقعة على 

 )31(مادة 
ن  مإنسان أي منع زوال يجو. ، والتنقل في داخل دولة فلسطينإقامتهلكل مواطن حرية اختيار مكان     

آما يحظر إبعاد الفلسطيني عن وطنه، .  مغادرة فلسطين إال بموجب أمر قضائي صادر وفقا للقانون 
 .وال يسلم الفلسطيني إلى دولة أجنبية . إليهأو حرمانه من العودة 

 
 )32(مادة 

ليم الالجئ السياسي الذي يتمتع قانونا بحق اللجوء، وينظم القانون تسليم المتهمين العاديي     ن يحظر تس
 .األجانب وفقًا التفاقيات ثنائية أو معاهدات دولية

 
 )33(مادة 

رد الحق في االلتجاء إل            يع، ولكل ف ة للجم ه الدول  قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه ىالتقاضي حق تكفل
 . بهااإلضراروحرياته والتعويض عن 

راءات   انون إج نظم الق يوي ايا، ودون    التقاض ي القض رعة الفصل ف ل س ا يكف ال بم وق لاإلخ  بحق
 .المتقاضين
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تعويض         انون شروط ال تعويض المتضرر، ويحدد الق ة ب تزام الدول أ القضائي ال ى الخط ويترتب عل
 .وإجراءاته

 
 
 

 )34(مادة 
م قضائي    ة إال بحك ع عقوب انون، وال توق ة إال بق ة شخصية ، ال جريمة وال عقوب  بوال يعاقوالعقوب

ثر من مرة، ويحظر العقا             رد عن ذات الجرم أآ  ويراعى مبدأ التناسب بين الجريمة  .ب الجماعيالف
 . والعقوبة

ى        اب إال عل ال ال عق انون   األفع نفاذ الق ة ل ية، حاالت       .   الالحق واد الجنائ انون، في غير الم نظم الق وي
 . الرجعي للقانوناألثرسريان 

 
 )35(مادة 

يها من خصوصيات            ا ف راسالت وغيرها  والمسكن وسرية الماألسرةللحياة الخاصة لكل إنسان، بم
ا إال بأمر قضائي وفي حدود              ية، وال يجوز المساس به تها القانون من سبل االتصال الخاصة، حرم

 .القانون
اطال آل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة     ع ب ولمن تضرر من جراء ذلك، الحق في طلب  . يق

 .التعويض
 )36(مادة 

 . الدستورألحكاموفقا حرية العقيدة وممارسة شعائر العبادة مكفولة 
 . الدستور والقانونإطار المقدسة الخاضعة لسيادتها في األماآن ىتكفل الدولة حرية الوصول إل

ل الدولة لكل       العبادة المقدسة، طبقا لاللتزام التاريخي للشعب  أماآن السماوية حرمة    األديان أتباعتكف
 .الفلسطيني،  وااللتزامات الدولية لدولة فلسطين

 
 )37(مادة 

ا     انون وبم دود الق ي ح ة ف ائل، مكفول ن الوس ك م ير ذل تابًة وبغ وًال وآ نه ق ير ع رأي والتعب حرية ال
 .يضمن احترام حقوق الغير وحرياتهم

 
 )38(مادة 

ية سائر وسائل         حق للجميع يكفله الدستور، وتخضع مصادر تمويلها اإلعالم تأسيس الصحف وملك
 .للرقابة القانونية

 
 )39(مادة 

يها الصحافة والطباعة والبث المسموع والمرئي،   وحرية العاملين فيها   اإلعالم سائل  حرية و   ا ف  بم
 .مكفولة ويحميها الدستور والقوانين ذات العالقة

 للمجتمع، األساسية رسالتها بحرية، وتعبر عن مختلف اآلراء في إطار القيم اإلعالم تمارس وسائل    
 . العامة وبما ال يتعارض مع سيادة القانونوالحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات

ائل  اع وس وز إخض المال يج رقابة اإلع ة لل م اإلداري ادرتها إال بحك يلها، أو مص وز تعط  وال يج
 .تطبيقا للقانون. قضائي

 
 )40(مادة 

ى      ن حق الحصول عل باء للصحفيين والمواطني فافية ومسؤولية طبقا    األن  لألوضاع والمعلومات بش
 .قانون ينظمها الالتي
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 )41(مادة 

 أثر علمي أو فني أو أدبي من أيلكل مواطن الحق في حماية حقوقه في الملكية الفكرية الناجمة عن     
 . بما ال يتعارض مع القيم األساسية للمجتمع وسيادة القانونإنتاجه

 
 )42(مادة 

رد وللمجتمع، وهو        يم حق للف  وتكفله الدولة  .األساسية لكل مواطن حتى نهاية المرحلة إلزامي التعل
 .في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية

 .ينظم القانون طرق إشراف الدولة على أداء التعليم ومناهجه
 

 )43(مادة 
 .التعليم الخاص حر وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه

 
 )44(مادة 

ات وا    تقاللية الجامع ة اس ترم الدول نظم      تح ية، وت داف العلم بحوث ذات األه ز ال ات ومراآ لمؤسس
االت    تى المج ي ش داع ف ي و اإلب رية البحث العلم ا يضمن ح يها بم ن األشراف عل ل   .القواني وتعم

 .الدولة في حدود إمكانياتها على تشجيعها وإعانتها وحمايتها
 

 )45(مادة 
ي        ز والش ات العج ي ومعاش ن االجتماع ات التأمي انون خدم نظم بق هداء   ت ر الش ة ُأس خوخة، ورعاي

ياجات        ي، وذوي االحت ال الوطن ي النض ررين ف رحى والمتض ة الج تام، ورعاي رى واألي واألس
م         ة له ل الدول ياتها   -الخاصة، وتكف ن الصحي واالجتماعي،    - في حدود إمكان يم والتأمي  خدمات التعل

 .وتعطيهم أولوية في فرص العمل وفقا للضوابط التي يضعها القانون
 )46 (مادة

رد ومصلحة للمجتمع، وتكفل              ن الصحي آحق للف ة التأمي نظم الدول  الرعاية - في حدود إمكانياتها-ت
 . لغير القادرين ماديااألساسيةالصحية 

 
 )47(مادة 

م لكل مواطن من خالل سياسة إسكانية تعتمد على تعاون الدولة               ن السكن المالئ ة لتأمي تسعى الدول
نظام المص        ة في          .  رفيوالقطاع الخاص وال ية، تعمل الدول وارث الطبيع وفي ظروف الحرب والك

 .حدود إمكانياتها على توفير أماآن اإليواء لمن ال مأوى لهم
 
 )48(مادة 

باب   نشء والش رعى ال ة، وت ة والطفول ة األسرة واألموم ة رعاي ل الدول وق  .تكف انون حق نظم الق  وي
 .لدولية، وميثاق حقوق الطفل العربيالطفل واألم واألسرة بما يتفق وأحكام االتفاقيات ا

 لتوفير الحماية لألطفال من اإليذاء والمعاملة القاسية ومن استغاللهم ومن األخصتسعى الدولة على   
 .أي عمل يلحق الضرر بسالمتهم أو بصحتهم أو تعليمهم

 
 )49(مادة 

ة حرمة وحمايتها واجب على آل مواطن، وتخدم المصلحة العامة و      ية العام وينظم . فقا للقانونللملك
 . الوقفوأموال ممتلكات إدارةالقانون هيئة األوقاف و

 
 )50(مادة 
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الملكية الخاصة مصونة، وال تنزع أو يستولى عليها إال للمنفعة العامة وفقا ألحكام القانون، وفي آل         
 .األحوال يجب أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل

 .المصادرة العامة للملكية الخاصة محظورة
 نظم القانون الملكية العقارية لألجانبي
 

 )51(مادة 
ة      ى العمل حق لكل مواطن، وتسعى الدول تها      إل يه من خالل خط ن عل ير فرص العمل للقادري  توف

 .التنموية وبدعم القطاع الخاص
 وال  .تنظم القوانين عالقات العمل بما يكفل العدالة لجميع األطراف، ويوفر الرعاية واألمن للعاملين  

 .ز فرض أي عمل جبرًا على المواطنين، وينظم القانون العمل اإللزامي بمقابل عادليجو
 .للعاملين تكوين النقابات الجمعيات المهنية في نطاق العمل

 )52(مادة 
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة المجتمع، ويكون توليها على مبدأ 

 .رص وفقا ألحكام القانونالمساواة والجدارة وتكافؤ الف
 

 )53(مادة 
 في االستفتاء، وفي االنتخاب، وترشيح نفسه أو غيره متى توافرت الرأي إبداءلكل مواطن الحق في    
 . القانونوأحكام الدستور وفقا لقواعدفيه شروط الترشيح، 

 
 )54(مادة 

وله على وجه .  يةلكل مواطن الحق في المساهمة في النشاطات السياسية بصورة فردية أو جماع               
 :الخصوص الحقوق والحريات التالية

 .أو االنسحاب منها وفقا للقانون/، وإليهاأو االنضمام / السياسية واألحزابالمشارآة في تشكيل 
يات وا           نقابات والجمع تديات      إلالمشارآة في تشكيل ال روابط والمن             والمؤسسات،واألنديةتحادات وال

يها أو االنضمام    /و وينظم القانون إجراءات إآسابها الشخصية .  أو االنسحاب منها وفقا للقانون / و،إل
 .االعتبارية

 
 )55(مادة 

 . الشرطةأفرادلكل فرد حق عقد االجتماعات الخاصة فيما ال يخالف القانون، وذلك دون حضور 
رد حرية التجمع وعقد االجتماعات العامة، والتظاهر مع        ، ودون حمل  بطريقة سلميةاآلخرينلكل ف

ك             سالح،  ى ممارستها إال تل يود عل  تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية التي وال يجوز وضع ق
 .في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة في الدستور

ع من يمارسه أو يحرض على ممارسته تحت طائلة                 تظاهرات محظور ويق ناء ال ممارسة العنف أث
 .القانون

 
 

 )56(مادة 
 .ل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة وتقديم العرائض والشكاوى آتابة وبتوقيعهلك
 

 )57(مادة 
وق والحريات          يمكن التي، ويحدد القانون الحقوق والحريات  األساسية ال يجوز تعطيل أي من الحق
تثنائية في           تا في الظروف االس يدها مؤق من أاية  حموأغراض تتصل بالسالمة العامة التي األمورتقي

 . السلطةأوويعاقب القانون على التعسف في استعمال الحق .  الوطن
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 )58(مادة 

ة          وق والحريات العام ى الحق ا الدستور والقانون جريمة ال التي  األساسية آل اعتداء عل تسقط   يكفله
تقادم       ية الناشئة عنها بال ية وال المدن ع ع     .  الدعوى الجنائ ة تعويضا عادال لمن وق يه وتضمن الدول ل

 .الضرر
 

 )59(مادة 
ة مستقلة لحقوق المواطن تعني بمراقبة أوضاع وحقوق وحريات المواطنين،         ئة عام انون هي أ بق تنش
رها للمجلس النيابي وإلى رئيس الدولة                  دم تقاري ا واختصاصاتها وتق انون تشكيلها ومهامه نظم الق وي

 .ورئيس مجلس الوزراء
 

 )60(مادة 
ة مسؤولة عن أمن         تلكات، و األشخاص الدول ى    والمم ة حقوق آل مواطن في الداخل  تعمل عل حماي

 .والخارج
 

 )61(مادة 
 .الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وخدمته شرف للمواطنين وينظمه القانون

وز   رادوال يج ير    أو لألف ريقة غ يازته بط ه أو ح ه أو حمل ار ب الح أو االتج ب الس ات جل  الجماع
 .ظم لذلك القانون المنألحكاممشروعة بالمخالفة 

 
 )62(مادة 

 .أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون
 
 

 الثـاب الثـالب
 امةـلطات العـالس

 
 )63(مادة 

اتها        ارس اختصاص لطات، ويم در الس و مص عب وه ك للش ية مل يادة الوطن رةالس تفتاء مباش  باالس
  -:ته العامة الثالثة خالل سلطان، موباالنتخابات العامة، أو بواسطة ممثليه المنتخبين

 .التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وعن طريق مؤسساته الدستورية
 .ليس ألي فرد أو جماعة أن تدعي لنفسها الحق في ممارسة أي من هذه االختصاصات

 
 )64(مادة 

ة بين السلطات العامة الثالثة على االستقاللية في ممارسة اختصاصاتها على أساس مبد         وم العالق أ تق
ارس   لطة أن تم يس لس نها ول ا بي ي م توازن ف تعاون وال لطة ى أسندت إلاختصاصاتالفصل وال  س

 .أخرى وفقا ألحكام الدستور
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 ل األولـالفص
 ابيـلس النيـالمج/ ريعية ـلطة التشـالس

 
 )65(مادة 

ر الموازنة العامة              تولى المجلس النيابي سلطة التشريع، ويق ارس ويم.   يعدها مجلس الوزراءالتيي
 .الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، على النحو المحدد في الدستور

 
 )66(مادة 

ن   ي م س النياب تكون المجل يني ة وخمس بًامائ ا    نائ تخابهم وفق طيني ويجري ان ثلون الشعب الفلس  يم
ام الدستور وقانون االنتخاب ويراعى في الترشيح لعضوية المجلس النيابي         الواردة في األحكامألحك

 .هذا الدستور وفي قانون االنتخاب
تخابه أن يحمل               د ان ويشترط فيمن يرشح نفسه للمجلس النيابي أن يكون فلسطينيا وال يجوز له بع

 .جنسية دولة أخرى
 

 )67( مادة
تخاب العضو ألآثر من مرة               دة خمس سنوات، ويجوز إعادة ان . ينتخب أعضاء المجلس النيابي لم

دة المجلس ال      د م ة الضرورة،    وال يجوز تمدي انون يقره المجلس النيابي بأغلبية   نيابي إال في حال وبق
 .مجموع أعضائهثلثي 

 
 )68( مادة

ة فلسطين             دس عاصمة دول ر المجلس النيابي في الق د جلساته في أماآن أخرى بناء     . مق ويمكن عق
 .على طلب من أو أغلبية أعضاء المجلس

 
 )69(مادة 

  للسر، وأمينًا من آل دورة سنوية له رئيسا، ونائبين للرئيس  ينتخب المجلس النيابي في أول اجتماع  
ئة رئاسة المجلس النيابي         ون هي  أي هيئة رئاسة المجلس تولى الوزارة أو ألعضاء ز  وال يجو   .يكون

 .منصب حكومي آخر
ى الوزارة، على أال يزيد مجموع النواب الوزراء في الحكومة          يجوز لعضو المجلس النيابي أن يول

 .مجموع الوزراءنصف  عن
 
 )70( مادة

دورة العادية للمجلس النيابي، وال يكون بدء الجلسة االفتتاحية العادية للمجلس           ة ال يس الدول تح رئ يفت
ا،               نوب عنه قانون  ثلثي أعضاء المجلس النيابي وأغلبيةالنيابي صحيحا إال بحضور رئيسه أو من ي

ى     المجلس أو من سبحضور رئي الدورة العادية ، ويستمر االجتماع قانونيا في بقية جلسات   األقل عل
 . المجلسألعضاء المطلقة األغلبيةينوب عنه قانونا مع 

 
 )71( مادة

ه الدستورية وفي أول جلسة            يام بمهام بل أن يشرع المجلس النيابي في الق اد ق د انتخاب   انعق  له، بع
 :التالي القسم األعضاءهيئة رئاسة المجلس النيابي، يؤدى 

اهللا   "  ى حقوق الشعب واألمة ومصالحها،   للوطن، وأن   أن أآون مخلصاً    .  العظيم  أقسم ب  أحافظ عل
 ".  على ما أقول شهيدالقيام، واهللا أقوم بواجباتي حق والقانون، وأنوأن أحترم الدستور 

 
 )72( مادة
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ة  ي دورة عادي نة ف ه آل س ن رئيس وة م ي بدع تمع المجلس النياب ة ى عليج نها أربع ن، آل م  فترتي
بدأ   .  أشهر  ى ت  من األول األسبوعمارس، وتبدأ الثانية في / آذار  من شهر   األول األسبوع  في  األول

 .سبتمبر/  شهر أيلول
ة     ول يس الدول اق مع    رئ يس مجلس  باالتف وزراء  رئ أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس النيابي على   ال

ان المجلس النيابي في  اجتماع غير عادي في حال الضرورة متى آ ى دعوة المجلس النيابي إل      األقل 
 . انعقاده العاديةأدوارغير 

 
 )73( مادة

 المحكمة الدستورية للفصل ى عضو من أعضائه إلأيحيل المجلس النيابي الطعون في صحة نيابة    ُي
 .فيها وفقا للقانون المنظم لها

قوط عضو    تعرض لس نها ي د أي م ية، أو يفق تخابه القانون ية ان توفى شروط قابل ب ال يس ل نائ يته وآ
 .األعضاءالنيابية،  ويتم ذلك بقرار من المجلس النيابي بموافقة ثلثي 

 
 )74(مادة 

د         ُشإذا تقالة، أو فق اة، أو االس بب الوف ثر بس ي، أو أآ س النياب اء المجل ن أعض ز عضو م غر مرآ
ة ، يجري انتخاب خلف له في الدائراألقل في المجلس بستة أشهر على ه،  قبل نهاية مدة واليتاألهلية

 .غور المقعد ويحدد القانون أحوال فقد األهليةالمعنية خالل ثالثين يوم من ُش
 

 )75(مادة 
رار من               يس المجلس بق ية، ويجوز لرئ ية جلسات المجلس النيابي علن  األعضاء الحاضرين أن أغلب

 .يقرر سرية الجلسة
 

 )76( مادة
يم    ية لتنظ ته الداخل انون الئح ي بق س النياب راءاتيضع المجل هأ إج ية،  ه مهامدائ ريعية والرقاب  التش

 . الدستورأحكام في حدود اختصاصه بما ال يتعارض مع أعضائه مساءلة وإجراءات
 

 )77( مادة
يس المجلس النيابي أو لخمس من أعضائه مشاريع            وزراء، ولرئ يس مجلس ال ة أو لرئ يس الدول لرئ

إال ، جوز طرحه للمناقشة في نفس الدورة المطلوبة ال ي األغلبيةوآل اقتراح لم ينل موافقة        .القوانين
 .بقرار يحظى بموافقة أغلبية الثلثين

 
 )78(مادة 

رارات المجلس النيابي بما فيها          تخذ ق  أصوات بأغلبية مشاريع القوانين والموازنة المقترحة،  إقرارت
 .إلقرارها خاصة أغلبية يشترط لها توفر التيالحضور فيما عدا الحاالت 

 
 )79(مادة 

تو  ية      ت اهدات الدول يات والمع د االتفاق ة عق ة فلسطين أو تنضم     التي لى الحكوم برمها دول يها،   ت ا  إل أم
يات   ن       االتفاق ية أو ُتحمل المواطني ي الميزان ات غير واردة ف ة نفق ة التي ُتحمل خزانة الدول أو الدول

 .لنيابي المجلس اأعضاءفتستوجب موافقة أغلبية مجموع التزامات خالفًا للقوانين السارية 
ة أو سالمة أراضيها                  يها مساس باستقالل الدول اهدات التي يترتب عل ناقش المجلس المع  ة توطئ،وي

 .  العاملقيام الحكومة بطرحها على االستفتاء الشعبي
 

 )80( مادة
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ن      تم    التي تصبح القواني رارها  ي  ثالثين نافذة بعد من المجلس النيابي ويصادق عليها رئيس الدولة،   إق
 .لم يحدد القانون ميعادا آخر اريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مايوما من ت

 
 
 
 
 )81( مادة
 :يومًاتنشر القوانين في الجريدة الرسمية خالل ثالثين 

 . من تاريخ إحالة القانون من المجلس النيابي للرئيس بعد إقراره للتصديق عليه-
انون من المجلس النيابي بعد إقر          - ة الق اريخ إحال اره ثانية بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه في  أو من ت

 . حالة اعتراض الرئيس عليه
ره،    ًا ووجب نش افذًا حكم انون ن بر الق ه يعت انون أو إعادت ة دون إصدار الق ي حال انقضاء المهل وف

 .وتعتبر صادرًا بقوة الدستور
 

 )82( مادة
تة، أو يكلف إحدى لجانه الد             ًا خاصة مؤق  أي الحقائق في بتقصيائمة للمجلس النيابي أن يكون لجان

 . تخضع لمراقبتهالتيأمر عام متعلق بنشاط أي من أجهزة الدولة 
، وأن تطلع على المستندات وأن تحصل على أقوالهوللجنة أن تجمع األدلة ممن ترى ضرورة سماع 

يع الجهات ذات العالقة       يانات من جم تخاذ  المجلس النيابي الىن ترفع تقاريرها إلأوعلى اللجنة   .الب
 .القرار المناسب

 
 )83( مادة
 وأثناء عقد جلساته أو هأو مرافق داخل أبنيته واألمنللمجلس النيابي وحده حق المحافظة على النظام   

ه اجتماعات  ه       .لجان رة رئيس ه الخاص تحت إم ون له حرس ن أو   .ويك رجال األم يس ل وة أي ول  ق
تواج مسلحة أخرى الدخول       إال بناء على طلب رئيس المجلس ,  مرافقه في المجلس النيابي أو  دأو ال

 .النيابي
 

 )84( مادة
يس     ن رئ ئلة أو يطلب إيضاحات م ه أس ي الحق في أن يوج ن أعضاء المجلس النياب لكل عضو م

ن           م ع ي حكمه ن ف وزراء أو م د ال ه أو أح د نواب وزراء أو أح س ال ي    أيمجل ل ف وع يدخ  موض
م الحق في       . اختصاصهم  تلقوا    أوله ة ن ي ي  اإلجاب ا    عل  يحددها النظام الداخلي التي لإلجراءاتها، وفق

 .للمجلس النيابي
 
 )85( مادة

لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي حق توجيه االستجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو           
ن      م ع ي حكمه ن ف وزراء،  أو م د ال ة     أيأح وز مناقش هم، وال يج ي اختصاص ل ف وع يدخ  موض

بل أسبوع من       .   االستجواب الرد أو المناقشة في أجل أقلإليهلم يقبل الموجه   تقديمه مااالستجواب ق
 . بقرار من المجلس النيابي في حال االستعجالاألجلويجوز تقصير 

 
 )86( مادة

 :األتي االستجواب، طلبلعشرة من أعضاء المجلس النيابي بعد  -1
 .و الحكومة رئيس الوزراء أو الوزير أو من في حكمه أى توجيه لوم إل.أ
 .األحوالحسب الحكومة سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزير أو من في حكمه، أو . ب
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تم التصويت إال بعد مضي ثالثة أيام على األقل من تاريخ تقديم الطلب    ال -2 سحب   ويصدر قرار،ي
 .الثقة بموافقة أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي

 
 )87( مادة

ية مج     إذا ى سحب الثقة من رئيس الوزراء أو من أآثر        وافقت أغلب موع أعضاء المجلس النيابي عل
تقيلة، وتستمر في            ة مس د الحكوم وزراء، تع ال  تصريف من ثلث ال  حين تشكيل الحكومة ى إلاألعم

 .الجديدة
 .ًالستقيفيعتبر م مجموع أعضاء المجلس النيابي على سحب الثقة من الوزير أغلبية وافقت إذاأما 

 
 )88(مادة 

ة يس الدول وزراءلرئ س ال يس مجل ال الضرورة، ، أو لرئ ي ح تراحف ي  اق س النياب ى  حل المجل عل
 .الحليصدر رئيس الدولة قرار  بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه، فإذا قرر حله، جلس الوزراءم

ن        ة الناخبي تخابات للمجلس   إلجراء   وتدعو الحكوم د في   ان تجاوز ستين يومًا    النيابي الجدي ة ال ت  مهل
تخاب خالل المهلة المحددة يعود         التي  باإلجراءات و ذر إجراء االن إذا تع تخاب، ف انون االن ا ق  يحدده

د، وال يجوز للمجلس المنحل حجب                 تخاب مجلس جدي ن ان ى حي ى ممارسة صالحياته إل المجلس إل
 . الثقة عن الحكومة

 حالة الطوارئ المبينة نإعال لتشكيله، أو في فترة األولى السنة   النيابي خالل وال يجوز حل المجلس      
 .في بالدستور

 
 
 
 )89( مادة

و ت ةدع ي  ى إلالحكوم س النياب تخابات المجل اً   ان تين يوم الل س ية     خ ه القانون ة مدت بل نهاي ًا  فو ق ق
 . ينظمها القانونالتي لإلجراءات

م  م توإذا ل ةق ي  الحكوم يس المجلس النياب ورة، فلرئ دة المذآ تخاب خالل الم وة لالن يه الدع  نأ بتوج
 . المحكمة الدستورية األمر بتوجيه الدعوة لالنتخابيطلب من

رب أو       م بالح ر الداه ة الحرب أو الخط بب حال رر بس يعاد المق ي الم تخاب ف راء االن ذر إج وإذا تع
تظام سير المؤسسات الدستورية، يستمر المجلس النيابي في ممارسة                 ذي يحول دون ان الحصار ال

 .خابات، في بحر ستين يوما النتفاء وجود المانع أن يتسنى إجراء االنتى إلهمهام
 

 )90( مادة
ام  يانة العظمى أو       ر اته ة بالخ يس الدول ناًء على اقتراح ب يكون أو بارتكاب جريمة   خرق الدستور  بئ

ن  دم م ث أعضامق يثل س النياب ي   ، ء المجل ية ثلث يه أغلب ت عل ام إال إذا وافق رار االته وال يصدر ق
 .بيمجموع أعضاء المجلس النيا

 .فور صدور االتهام يتوقف الرئيس عن ممارسة مهامه، وتتم محاآمته أمام المحكمة الدستورية
 
 

 اليةـوانين المـابي بالقـلس النيـاص المجـاختص
 
 )91( مادة

انون      نظم الق ام ي إعداد  الخاصة    األحك ة    ب ة العام ة الموازن رارها  الحكوم  األموال، والتصرف في  وإق
ات ا   اريع     المرصودة، والموازن ة، والمش ئات والمؤسسات العام ات الهي تطويرية، وموازن ة وال لملحق

 . عن خمسين بالمائة من رأس الماللال يقالتي يساهم فيها القطاع العام بما 
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 )92( مادة

بل                  ي المجلس النيابي ق ة إل ة العام انون الموازن ة مشروع ق دم الحكوم  من بدء السنة  أشهر ةأربع تق
 .النيابي جلسة خاصة لمناقشتهالمالية، ويعقد المجلس 

ى الموازنة جملة واحدة               م عل ا، ث ة وأبوابه نود الموازن ى ب إلقرارها، تجري المناقشة والتصويت عل
 .الدولة إلصدارهارئيس وإحالتها ل

دة أقصاها               ة في م ة العام ى الموازن  من تاريخ تقديمها وفقا خمسة أشهريصادق المجلس النيابي عل
   .للفقرة السابقة

يًا      وإذ م يبت المجلس نهائ انون  مشروع  في  ا ل ة  ق ة  الموازن  المذآورة، يحق لرئيس دةخالل الم العام
ة بالشكل الذي ُقدمت به إلى المجلس              وزراء أن يصدر الموازن رار من مجلس ال ى ق ناًء عل ة ب الدول

 .النيابي
 

 )93( مادة
انون مشروع الموازنة    للمجلس النيابي خالل       ال يجوز      العامة، أن يزيد االعتمادات الُمقرة مناقشة ق

 .  مشروع سواًء آان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه أو بطريقة االقتراحالفي 
 

 )94(مادة 
انون على تخصيص مبالغ            الضرورة أو الخطط اقتضت إذا من سنة واحدة ألآثريجوز أن ينص الق

ة    د طويل بة           األم ات المتعاق درج في الموازن ى أن ت ك، عل  الخاصة بكل منها أو توضع ماداتاالعت ذل
 . من سنة ماليةألآثرلها موازنة استثنائية 

 
 )95(مادة 

 . المناقلة بين أبواب الموازنة إال بموافقة المجلس النيابيإجراء زال يجو
 

 )96(مادة 
وز       هر يج ن ش ثر م ة ألآ رار الموازن ي إق ير ف ة التأخ ي حال ة، وف نوية الموازن بدأ س ن م تثناء م اس

  1/12بموافقة المجلس النيابي تخصيص مبالغ محددة بموجب اعتمادات شهرية بنسبة للحكومة 
 . حين صدور قانون الموازنة الجديدةىمن مقدار الموازنة السابقة إل)  أثني عشرىواحد إل(
 

 )97( مادة
ى المجلس النيابي في مدة ال                 ية عل ة عرض الحساب الختامي للميزان ى الحكوم تزيد على  يجب عل

 .شهر من تاريخ انتهاء السنة الماليةستة أ
 

 )98( مادة
والتخصيص  انون  األم ون إال بق ها ال يك ا تخصيص ة أو انفاقه نح     . العام د م انون قواع ن الق ويعي

ات الرواتب والتعويضات     آت  واإلعان تقرر على الخزينة العامة، والجهات  التي  والمكاف  تتولى التي ت
 . يعينها القانونالتيثنائية إال في الحدود وال يجوز صرف أية مبالغ است . تطبيقها

 
 
 

 )99( مادة
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تم         ة، وي نة العام وم للخزي رائب والرس ورد الض انون، وت ا بق ا أو إلغاؤه رائب وتعديله رض الض ف
ويراعى .   يبينها القانونالتي األحوالوال يعفى من أدائها إال في .   القانونألحكامالتصرف بها وفقا     

 .لمساواة والعدالة االجتماعيةفي فرضها والتصرف بها ا
 

 )100(مادة 
روض،     د الق د عق انون قواع تثمارات   واإلجراءات يحدد الق يازات وتشجيع االس نح االمت  الخاصة بم

 .الخارجية أو االلتزامات المتعلقة باستغالل موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة
 

 اتهمـاناتهم وواجبـوق النواب وحصـحق
 

 )101(مادة 
د زايا بموجب   تح آت وم ن مكاف ية م ي المال س النياب انوند مخصصات عضو المجل ري . ق  وال تس

تعديالت    ا المجلس النيابي عليها إال على أعضاء المجلس النيابي الذي يتم انتخابه خلفا         التي ال  يدخله
 .للمجلس النيابي الذي أقرها

 
 )102(مادة 

نيًا أو مدًا جزائيتهم ءل مسا مدة نيابتهم، أوال يجوز المساس بحصانة أعضاء المجلس النيابي طوال        
ائع     التي بسبب اآلراء     بدونها أو الوق ن في جلسات       التي  ي ى نحو معي ا أو عن تصويتهم عل  يوردونه

 . عما يبدونه خارج المجلس النيابي تنفيذا لمهامهم النيابيةملتهءأو مساالمجلس النيابي أو لجانه 
 

 )103( مادة
بة عضو الم  وز مطال ي ال يج س النياب ن   اإلدالءجل ه، أو ع ه أو أقوال تعلق بأفعال ر ي ن أم هادة ع  بش

 .معلومات حصل عليها بصفته أثناء عضويته، إال برضاه، وبموافقة مسبقة من المجلس النيابي
 

 )104( مادة
د أن يقرر      ألي عضو المجلس النيابي       إخضاع ال يجوز     ه للقضاء إال بع ية أو تقديم  إجراءات جزائ

ية مجموع       المجلس الني   ع الحصانة عنه،      أعضائه ابي بأغلب  بعد تنازل صريح من العضو عن أو رف
 .صانته أمام المجلس النيابي، وقبول المجلس لهذا التنازل

ناية في قانون العقوبات،                د ج ا بارتكاب فعل يع ة ضبط العضو متلبس المباشرة فورا  يمكن وفي حال
ه أو إلقاء القبض عل     ب ية بحق   .تبلغ رئاسة المجلس النيابي بذلك فورًايه، على أن اتخاذ إجراءات جزائ

 . حق العضواتخذت في التي اإلجراءاتوعلى المجلس النيابي أن يتأآد من سالمة 
اد المجلس النيابي يجب أخذ موافقة رئيس المجلس          ويخطر المجلس في   .النيابيوفي غير دور انعق

 .أول جلسة يعقدها بما اتخذ ضد العضو من إجراءات
 
 )105( مادة

ه الذين يمكنهم طلب تجريده من صفة عضوية المجلس،          ام زمالئ عضو المجلس النيابي مسؤول أم
ترف فعال يخل بشرف مهمته           ، يحال باألغلبيةوإذا وافق المجلس النيابي على الطلب .  النيابيةإن اق

 . عضو المجلس النيابيإقصاء المحكمة الدستورية للفصل في طلب ى إلاألمر
ية للمجلس النيابي األحوال الشروط        وتحدد   يتعرض فيها عضو المجلس النيابي التي الالئحة الداخل

اء راءات، لإلقص ب   واإلج ي طل س النياب ية المجل ة أغلب ة لموافق اء الالزم ة ى إلاإلقص  المحكم
ك دون     ترفه عضو         اإلخالل الدستورية، وآل ذل ا أق ن عم واردة في القواني  بالمسؤولية الشخصية ال

 . النيابي من مخالفات للقانونالمجلس
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 )106( مادة
تهاء العضوية في المجلس النيابي عن      طال تسق   د ان  آانت تشملها التي أو الوقائع األقوال الحصانة بع

 .طوال تمتع عضو المجلس بصفة العضوية
 

 )107( مادة
دة عضويته أن يتقلد             ناء م  أو يشترى  وظيفة عامة أو خاصة،أيال يجوز لعضو المجلس النيابي أث

يئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو يبرم عقدا مع          يعها ش ة أو يؤجرها أو يب وال الدول يئا من أم ش
 .الدولة بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاوال

 .ويحتفظ القانون للعاملين في الدولة الذين يفوزون بعضوية المجلس النيابي بوظائفهم وأعمالهم
وتنظم الالئحة الداخلية للمجلس النيابي الحاالت  . بات استقالة أعضائه  يفصل المجلس النيابي في طل      

 . يقبل فيها المجلس استقالة أحد أعضائهالتي
 

 )108( مادة
ى المجلس النيابي في الشهر            دم عضو المجلس النيابي إل  بالذمة إقرارا من بداية عضويته  األوليق

ا يم        يه م زوجه وأوالده القصر مفصال ف ية له ول نقولة أو غير منقولة أو ذمم     المال وال م لكون من أم
نة  م مدي ن ذم يهم م ا عل ا، وم طين وخارجه ي داخل فلس نة ف ظ .  دائ راراتوتحف ة اإلق دى المحكم  ل

 .الدستورية
 
 

 اريـلس االستشـالمج
 

 )109(مادة 
أ بموجب الدستور مجلس        . يكون له شخصية مستقلة  عضوًانيمائة وخمس يتكون من استشاري ينش

راع  وينظم القانون   .ى في تشكيله نسب التوزيع السكاني للفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها       وي
 . أو تعيين أعضائه حسب البلدان المقيمين بها،طريقة انتخاب

 ،يجوز لرئيس الدولة أن يعين أعضاء بالمجلس االستشاري من غير من يحملون الجنسية الفلسطينية   
 . بتقديم خدمات جليلة للقضية الفلسطينيةاميزوبما ال يتجاوز عشرة أعضاء ممن ت

 
 )110(مادة 

 :االستشارييختص المجلس 
 .بشأنهابدراسة القضايا االستراتيجية العامة وتقديم المقترحات  -
ل   - ي آ تراحات ف تقديم االق تعلب ا ي تراب  قم المة ال ية وس الحقوق الوطن طيني ب وق الفلس  وحق

 .الفلسطينيين في الخارج
 .لتعديالت الدستورية وإبداء الرأي بصدد ما يقترح منهابمناقشة ا -
ة إل         - يس الدول ا يحيله رئ تعلق بالسياسة العامة في الشؤون العربية      ىبم  المجلس من موضوعات ت

 .والدولية لدولة فلسطين
 . المتعلقة بالفلسطينيين في الخارجإليهها رئيس الدولة  يحيُلالتيبمشروعات القوانين  -
 .أعماله المجلس طرحه للنقاش في جدول عضاءأبما يقرر  -
 

 )111(مادة 
ياته إل   اري توص س االستش ل المجل مية     ىيرس ريدة الرس ي الج رها ف رر نش ذي يق ة ال يس الدول  رئ

 .ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي
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 انيـل الثـالفص
 ذيةـلطة التنفيـالس

 
 ةـس الدولـرئي: أوًال

 
 )112(مادة 

ة    يس الدول دة الشعب، ويضمن             رئ ة، يحمي الدستور ووح يس الجمهوري  بقاء الدولة استمرار هو رئ
ة       لطات العام تظم للس ير المن من الس ي، ويض تقالل الوطن ارس  .  واالس اته ويم دد  اختصاص ، وتح

 .حكام الدستورمسؤولياته وفقا أل
تم إسناده دستورياً            ا ي دا م يما ع يس الدولة من اختصاصات تكون االختصا    وف ى رئ صات التنفيذية  إل

 . للحكومة من اختصاص مجلس الوزراءواإلدارية
 

 )113(مادة 
يشترط في المرشح لشغل منصب رئيس الدولة أن يكون حامال الجنسية الفلسطينية وحدها، وأال تقل     

 .ح، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسيةسنه عن أربعين سنة ميالدية يوم الترُش
 

 )114(مادة 
ا لمرة              ينتخب ا  يالدية يجوز تجديده ا خمس سنوات م ة مدته ترة والي يس مباشرة من الشعب لف لرئ
 .واحدة

 
 )115(مادة 

 .يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انتهاء فترة رئاسة سلفه
ام منصبه،        بل مباشرة مه يس ق ؤدي الرئ ام ي يس المجلس      أم ي، وبحضور رئ ى  المجلس النياب  األعل

 :التاليةللقضاء اليمين الدستورية 
حترم الدستور أ القومي، وأن ه وللشعب وتراث ومقدساته للوطن   أن أآون مخلصاً  .  أقسم باهللا العظيم   "

 ".شهيد والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية آاملة، واهللا على ما أقول
 

 )116(مادة 
يس    دم الرئ رارا يق زوجه وألوالده القصر مفصال        إق ية له ول ة المال وال      بالذم ا يملكون من أم يه م ف

م دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة             نقولة أو ذم نقولة أو غير م وتحفظ .  م
 . لدى المحكمة الدستوريةاإلقرارات

 
 )117(مادة 

 .حدد بموجب قانونمخصصات رئيس الدولة ُت
 

 )118(مادة 
 :يعتبر مرآز الرئيس شاغرا

 .بالوفاة -
 .لةأو باالستقا -
د    أو   - ية بفق رار تصدره المحكمة الدستورية         األهل ام الدستورية بق ى ممارسة المه درة عل  أو عدم الق

 .بناء على طلب من ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي
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 )119( مادة

 يتولى رئيس من الدستور) 132 ( وفقا للمادةاتهامهغر مرآز الرئيس، أو قرر المجلس النيابي    شُ  إذا
تزيد عن ستين يوما، تجري خاللها االنتخابات للرئاسة   رئاسة الدولة مؤقتا لمدة ال    اء،  وزرمجلس ال   

 .لقانون االنتخاب وفقًا
يس مجلس ال        وإذا في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوني،  يتولى  وزراء  رغب رئ

ة الدستورية رئاسة الدولة مؤقتا لحين إتمام إجراءات            يس المحكم وليس لرئيس   . الرئيسبانتخارئ
 .المحكمة الدستورية أن يرشح نفسه للرئاسة

 
 )120(مادة 

 .لرئيس الدولة أن يوجه مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة
 

 )121(مادة 
يكلف رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بتنسيب من الحزب الحائز على أآبر عدد من مقاعد       

  . مع زعماء األحزاب األخرى الممثلة في المجلس النيابي    بعد إجراء مشاورات , المجلس النيابي 
فإذا تعذر تأليف الحكومة خالل مهلة ثالثة أسابيع يسمي الرئيس، رئيسًا للوزراء من الحزب الذي           

 .يليه في عدد مقاعد المجلس النيابي وهكذا دواليك إلى أن يتم تأليف الحكومة
 

 )122(مادة 
ن       ى القواني ة عل يس الدول اً         يصادق رئ ن يوم ك خالل ثالثي ا، وذل رار المجلس النيابي له د إق  من ، بع

 .بنشرها، ويأمر إليهإحالتها 
ذي   انون ال ى مشروع الق دة عل رة واح يس أن يعترض م رهللرئ يأق نه  وأن ي المجلس النياب طلب م

يه، مشفوعاً        نظر ف مهلة  وإذا انتهت ال،إليه من إحالته  اعتراضه، خالل ثالثين يوماً      بأسباب  إعادة ال
ًا ويجب    افذًا حكم انون ن بر الق يه، يعت تراض عل انون أو دون االع ى الق ورة دون التصديق عل المذآ

 .الجريدة الرسميةفي نشرة 
ره المجلس النيابي في الميعاد القانوني          ذي أق انون ال ة الق يس الدول  وأقره المجلس النيابي ،وإذا رد رئ

 .ون نافذًا حكمًا ووجب نشرهنقاال أعُتبر أعضائه  مجموع بأغلبية ثلثيثانيًة
 

 )123(مادة 
تولى يس ي د     رئ ي عق وزراء المفاوضة ف ن ال ن يفوضه م وزراء أو م س ال اهداتمجل ية المع  الدول

ترن عقد المعاهدات الدولية بموافقة مجلس             ى أن يق ى سير المفاوضات، عل ة عل يس الدول ع رئ ويطل
 . هذا الدستور من) 80(، طبقا ألحكام المادة الوزراء، وتصديق الرئيس

 
 

 )124(مادة 
  باإلضافة إلى الصالحيات المنصوص عليها في الدستور،رئيس الدولةيمارس 

 :الصالحيات التالية
  . أثناء سريان حالة الطوارئ وفي الظروف االستثنائية المشابهة لهايترأس مجلس الوزراء -
له حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعا             - دة النظر في أي قرار  يصدر المراسيم ويطلب نشرها و

رارات التي يتخذها المجلس خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية    .  من الق
ية ثلثي مجموع أعضائه على القرار المتخذ أو انقضت المهلة            وزراء بأغلب وإذا أصر مجلس ال

 .رهدون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذا حكما ووجب نش
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نفردًا مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء، ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها             -  يصدر م
 .مستقيلة

يع عليها رئيس مجلس الوزراء              ه في التوق ررات والمراسيم األخرى، فيجب أن يشترك مع ا المق أم
 .والوزير أو الوزراء المختصون

يس ال     ع رئ يره م وزراء دون غ س ال يس مجل ترك رئ يم    ويش ى مراس يع عل ي التوق ة ف دار دول إص
 .، ومراسيم إعادة النظر في القوانين، ومراسيم دعوة مجلس النواب إلى جلسات استثنائيةالقوانين

 . يتوجه عند الضرورة بخطاب إلى المجلس النيابي دون نقاش-
 . ُيحيل مشاريع القوانين التي يقرها مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي-
 .و الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، أما العفو العام فال يكون إال بقانون يمنح العف-
 . ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم-
 

 )125(مادة 
ة سفراء       يس الدول ن رئ ي يعي ة فلسطين لدى الدول والمنظمات الدولية   وممثل ،  وينهى واإلقليمية دول

 .مهامهم، بتنسيب من الوزير المختص بالشؤون الخارجية
 . الدولية لدى دولة فلسطينتوالمنظما الدول مثليمويعتمد 

 
 )126(مادة 

 .رئيس الدولة هو الرئيس األعلى لقوات األمن الوطني الفلسطيني التي يرأسها وزير مختص
 

 )127(مادة 
الس    ئ مج ة أن ينش يس الدول اريةلرئ برة   استش ص والخ اءة والتخص ن ذوي الكف ة م  متخصص
 .لقدرات الوطنيةللمشارآة بالرأي واالستفادة من ا

 
 

 وارئـالة الطـح
 

 )128(مادة 
ة  يس الدول وزراء،   لرئ يس ال ع رئ اق م اور باالتف ع وبالتش ة     م الن حال ي إع س النياب يس المجل  رئ

بالد لخطر الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الحصار، بما يهدد سالمة              الطوارئ، إذا تعرض أمن ال
تورية  اته الدس ل مؤسس تمرار عم تمع واس تى آانت  تع .المج وارئ م ة الط ن حال راءاتل ة إج ها الزم

يجب .  إلعادة النظام العام، أو السير المنتظم لسلطات الدولة، أو لمواجهة الكوارث أو حالة الحصار    
ى ثالثين يوماً          ة الطوارئ عل دة العمل بحال زيد م  أعضاء،  يمكن تجديدها بموافقة ثلثي مجموع أال ت

 حالة الطوارئ إعالنن يحدد في أوفي جميع األحوال يجب   .حربالمجلس النيابي، باستثناء حالة ال  
 . تشملهايالهدف والمنطقة والفترة الزمنية الت

 
 
 

 )129(مادة 
وزراء  يجوز   ة الطوارئ،   لمجلس ال د إعالن حال ا يوجب    إذا بع ير   اإلسراع حدث م  في اتخاذ تداب

ة أمور طرأت        رارات  ، التأخير  لال تحتم  لمواجه ها الرئيس خالل مدة ال تزيد  يصادق علي إصدار ق
 وتعرض على المجلس النيابي في أول اجتماع له بعد  ، لها قوة القانون ويصبحاعن خمسة عشر يوم

 زال ما آان الإو، ليقرر بشأنهاهما أسبق ُيأ أو في جلسة تمديد حالة الطوارئ     ،إعالن حالة الطوارئ   
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ية          وة قانون ا من ق ر له لنيابي يتوقف أثرها القانوني ويحدد المجلس  لم يقرها المجلس ا وإذا رجعي   بأث
 .الطريقة التي تسوى بها آثارها دون اإلضرار بالحقوق المادية للغير

 
 )130(مادة 

ى الحقوق والحريات                 يود عل ة الطوارئ فرض ق ناء حال ، إال بالقدر الضروري األساسيةال يجوز أث
   .للمحافظة على السالمة العامة للبالد

را يع الق الرات وتخضع جم ي واألعم ت الت وزراي س ال ة الطءخذها مجل ناء حال راجعة  وارئـ أث للم
 . ثالثة أيامزال تتجاووتشرع المحكمة المختصة في نظر الشكاوى المقدمة خالل مدة .  القضائية

 
 

 وزراءـس الـس مجلـرئي: ثانيًا
 

 )131(مادة 
راً   ُي وزراء أو وزي س ال ا لمجل ن رئيس ن يعي ترط فيم ل الجش ا دون  ، أن يحم طينية وحده ية الفلس نس

 .األقل وثالثين سنة ميالدية على سة من العمر خمًاوأن يكون بالغ.  غيرها
 

 )132(مادة 
يتولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل الحكومة ويذآر في التشكيل الذي يعرضه على الرئيس، الحقيبة     

 .التي تسند إلى آل وزير
 .نامجها على المجلس النيابي لنيل الثقة وبرهويعرض رئيس مجلس الوزراء أعضاء حكومت

 
 
 

 )133(مادة 
ى ثقة المجلس النيابي، يقوم الرئيس بتكليف رئيس وزراء           وزراء في الحصول عل يس ال إذا فشل رئ

 .من الدستور) 122( وفقًا للمادة جديد
وزراء       س ال يس مجل بر رئ ي، يعت س النياب ن المجل ثقة م يل ال ي ن دة ف ة الجدي نجح الحكوم ى أن ت  إل

 .المنتهية واليته رئيسا لحكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق
 

 )134(مادة 
   .يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء

 . تقررها أحكام هذا الدستورالتي لإلجراءاتويكون آل وزير مسؤوًال أمام مجلس الوزراء طبقا 
ردية وتضامنية  ؤولية ف وزراء مسؤولون مس وزراء وال س ال يس مجل ن  رئ ي ع ام المجلس النياب  أم

 . الحكومةأعمال
 

 )135(مادة 
يجب عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر ألي سبب آان، أن يتم تقديم           
الوزراء الجدد للمجلس النيابي في أول جلسة يعقدها وذلك للتصويت على الثقة بهم وإذا زاد عدد من 

 . الحكومة وجب طرح الثقة بالوزارة آكللث أعضاءشملهم التعديل عن ُث
د       ام منصبه إال بع ة مه وزراء ممارس وزراء أو ألي من ال يس ال يع األحوال ال يجوز لرئ  وفي جم

 .الحصول على الثقة به من المجلس النيابي
 

 )136(مادة 
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يس مجلس الوزراء والوزراء، أمام رئيس الدولة والمجلس النيابي في ج       ؤدي رئ ثقة ي يل ال د ن لسة بع
 :اليمين الدستورية التالية  .مشترآة

اهللا العظيم     "  ى حقوق الشعب واألمة ومصالحها،    أن أآون مخلصاً    .  أقسم ب  للوطن، وأن أحافظ عل
 ". وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، واهللا على ما أقول شهيد

 
 )137(مادة 

 :تاليةيمارس رئيس مجلس الوزراء الصالحيات ال
ثل  - ة يم نطق الحكوم س     وي ي يضعها مجل ة الت ة العام يذ السياس ن تنف ؤوًال ع بر مس مها، ويعت باس

 .الوزراء
 . يطرح سياسة الحكومة العامة أمام المجلس النيابي-
 . يدعو مجلس الوزراء لالنعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الدولة عليه، ويرأس جلساته-
ال اإلدارا     - َتابع أعم ت والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان   ُي

 .حسن سير العمل
 . يوقع المراسيم التنفيذية والتنظيمية-
 . يسهر على تنفيذ القوانين واألنظمة وتنسيق السياسات والبرامج الحكومية-
نا      - ى التعيي ر        ت يصادق عل ى تنسيب من الوزي ناًء عل يا، ب  المختص وفقًا للقواعد   في الوظائف العل

 .القانونية المنظمة للتعيين في الوزارات وإدارات الدولة
 . يقدم اقتراحات بمشروعات القوانين-
ال       - ي ح يها، أو ف ة عل يس الدول د تصديق رئ ي بع س النياب رها المجل ي يق ن الت ر القواني ر بنش  يأم

 .اعتبارها نافذة حكمًا
 .أية اختصاصات أخرى تستند إليه قانونًا -
 

 )138(مادة 
،  حرًة، وال أن يزاول مهنًة أخرليس لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير الجمع بين الوزارة وأي عمل    

يئاً   تأجر ش ترى أو يس يئاً    أو أن يش يعها ش رها أو يب ة أو أن يؤج وال الدول ن أم ه أو أن   م ن أموال  م
 .يقايضها عليها

ر استخدام المعلومات التي تصل         كم عمله مباشرة أو بطريق غير مباشر في  بحإليهوال يجوز للوزي
 . للقانونتحقيق فائدة مادية له أو ألي شخص آخر خالفًا

 
 )139(مادة 

 .يتقاضى رئيس مجلس الوزراء والوزراء مكافأة شهرية وتقاعد ينظم بقانون
 

 )140(مادة 
اً          ن يوم ن وخالل ثالثي م منفردي ن في حكمه وزراء وم وزراء وال يس مجلس ال ن رئ دم آل م ن يق  م

نحهم الثقة    فيه ما يملكون من أموال منقولة  بالذمة المالية له ولزوجه وأوالده القصر مفصالً  إقرارام
نة         م مدي ن ذم يهم م ا عل ا، وم طين وخارجه ل فلس ي داخ نة ف م دائ نقولة أو ذم ير م ظ .  أو غ وتحف

 . لدى المحكمة الدستوريةاإلقرارات
 
 
 

 مجلـس الـوزراء: ثالثًا
 )الحكـومة(
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 )141( ةماد
وزراء   يس ال ن رئ وزراء م س ال تكون مجل وزراءي ى وال ثر ، نصُفهم عل س  األآ ن أعضاء المجل م

 .النيابي
 

 )142( مادة
 .تناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء

 
 )143( مادة

 يجتمع مجلس الوزراء بشكل منتظم بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، الذي يرأس اجتماعاته
  النعقاده أآثرية ثلثي مجموع أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق،ويكون النصاب القانوني

 .   أو في الئحة المجلسلدستورفي او إال بالتصويت بأآثرية الحضور، ما لم يكن هناك نص مخالف 
ل     نظمة لعم ح الم ن واللوائ تور والقواني ام الدس ًا ألحك الحياته وفق وزراء ص س ال ارس مجل ويم

 .الحكومة
 

 )144(مادة 
 : التاليةاألمورجلس الوزراء في يختص م

 .رسم السياسة العامة، وذلك في ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس النيابي -
ن           - رة، والقواني ة المق يذ السياسة العام ة تنف  وضمان احترامها واقتراح مشروعات القوانين   واألنظم

 .الجديدة
 .دم للمجلس النيابي إلقراره مشروع قانون الموازنة العامة الذي تق إعداد-
 . عليها ومتابعة أعمالهاواإلشراف بمختلف مستوياتها وأجهزتها الدولة ومؤسساتها إداراتتنظيم  -
 . على أعمالهاواإلشراف والمؤسسات العامة واألجهزة واإلدارات الوزارات أداءرقابة  -
 .اصهامناقشة اقتراحات وخطط آل وزارة وسياستها في مجال تنفيذ اختص -
 .اإلدارية نظام التشكيالت  إقرار-
ة   إصدار- ح الالزم ية، واللوائ ح التنظيم راءات اللوائ ح الضبط بإج ن، ولوائ يذ القواني يم   . تنف وتنظ

 .المرافق والمصالح العامة
يه      - نص عل ا ي ا لم ر المختص وفق ى تنسيب الوزي ناء عل كريين ب ن والعس ن المدنيي ن الموظفي تعيي

 .القانون
 . بموجب أحكام الدستور والقوانينإليهتصاصات أخرى تسند أية اخ -
 

 )145(مادة 
اً              يذية لجان نظم لعمل السلطة التنف انون الم ن رؤسائها       ينشئ الق وزراء يختار من بي ة بمجلس ال  دائم

 .نائبين لرئيس الوزراء
 

 )146(مادة 
 .لمجلس الوزراء إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ اختصاصاته

 
 وزراءـال

 
 )147(دة ما

يس        ر هو الرئ ى  اإلداريالوزي ه  األعل ويختص آل وزير ضمن مهام الوزارة المكلف بها، .   لوزارت
 :يلي  رئيس مجلس الوزراء، بماإشرافتحت 

 .إقرارها على تنفيذها بعد واإلشرافاقتراح السياسة العامة لوزارته  -
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 .ة ألداء مهامه التعليمات الالزموإصدار على سير العمل في الوزارة  اإلشراف-
 . مجلس الوزراء اقتراحات مشاريع القوانين الخاصة بوزارتهىأن يقدم إل -
 .تنفيذ الموازنة العامة في نطاق وزارته ضمن االعتمادات المقررة لوزارته -
 .اختيار الموظفين وتنسيبهم لتعيينهم من مجلس الوزراء -
الحياته    - ةتفويض بعض ص وزارة أو ى إلاإلداري يل ال ي    وآ ن موظف يره م ياإلدارة غ ي ا العل  ف

 . للقانون وفقًاوزارته
 . على تنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة بوزارته اإلشراف-
 . قانونًاإليهأية صالحيات تسند  -
 

 )148(مادة 
ن                 يذ القواني ى تنف ر في حدود اختصاصه عل ة يعمل آل وزي  والخطط والبرامج الحكومية،  واألنظم

 .في هذا الدستور والقوانين المنظمة لعمل السلطة التنفيذيةعلى الوجه المبين 
 )149(مادة 

ي    س النياب وزراء     للمجل س ال يس مجل تهم رئ د  وأأن ي ى أو      أح يانة العظم اب الخ وزراء، بارتك ال
يفة، ب بات الوظ اإلخالل بواج ة ب وع موافق ي مجم ىأعضائه ُثلث تهم أن  ، عل ال الم ة يح ام المحكم أم

  .الدستورية
 )150(مادة 

رار     رد صدور ق ه بمج ن أداء مهام يق ع ى التحق ال إل ن يح ف م ةيوق م ى، إلاإلحال  أن يصدر حك
ام أو من يمثله             تولى النائب الع ه وي وال يحول انتهاء .   التحقيق واالتهامإجراءاتقضائي نهائي بحق

 . الدعوى أو االستمرار فيهاإقامةالخدمة أو االستقالة دون 
 

 )151(مادة 
 :هاة مستقيلة ويعاد تشكيلتعتبر الحكوم

 .مع بدء والية جديدة للمجلس النيابي بعد آل انتخابات عامة
 .لث الوزراء، أو من أآثر من ُثالحكومةأو بعد سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من 

 .أو في حالة وفاة رئيس مجلس الوزراء
 .األقلوزراء على  مجلس الأعضاءلث أو استقالة رئيس مجلس الوزراء أو استقالة ُث

ته أو قدرته على ممارسة مهام منصبه بناءً              وزراء أهلي يس مجلس ال د رئ  على طلب من أغلبية أو فق
 .مجموع أعضاء المجلس النيابي وصدور قرار بذلك من المحكمة الدستورية

 
 )152(مادة 

 .حكام الدستورأل وفقًاتشكيل الحكومة الجديدة  حتى ، السابقة في تسيير أمور الحكملحكومةتستمر ا
 

 األمـنوات ـق
 

 )153(مادة 
وات    ك للشعب الفلسطيني وتتولى مهمة حماية أمن الفلسطينيين والدفاع عن دولة   الوطني مُ األمن ق ل
 .، يرأسها وزير مختص ورئيس الدولة هو رئيسها األعلىفلسطين

قانون التعبئة  ال يجوز تشكيل المجموعات المسلحة خارج شبكة قوات األمن الوطني، وينظم ال
 .العامة للدفاع عن الوطن وأمنه

 
 )154(مادة 
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ئة مدنية، وهي جزء من وزارة الداخلية، وينظم القانون دورها في خدمة الشعب وحماية      الشرطة هي
ى حفظ      ؤدي واجبها في الحدود الت      األمن المجتمع والسهر عل ة، وت ام واآلداب العام نظام الع  ي وال
 .مل للحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستوررسمها القانون، وباحترام آا

 امةـ العاإلدارة
 

 )155(مادة 
 .يكون تعيين الموظفين العموميين وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون

 
 )156(مادة 

ا يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، بما فيها التعيين والنقل والندب والتر       انون آل م نظم بق قية والتقاعد، ي
ام بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على االرتقاء             ن الع وان الموظفي ى دي  باإلدارةوعل

ة و   ه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة     تالعام رها، ويؤخذ رأي  العامة، والعاملين باإلدارةطوي
 .بها

 
 امةـابة العـة الرقـهيئ

 
 )157(مادة 

ت   ئة مس انون هي أ بق ية تنش باريةقلة ذات شخص مى اعت ة   " تس رقابة العام ئة ال انون  "  هي نظم الق وي
 .اختصاصاتها وآيفية تشكيلها وأصول العمل فيها

يس      ن رئ ة      "يعي رقابة العام ئة ال يس الدولة   "  هي رار من رئ ، بناًء على تنسيب من مجلس الوزراء بق
 . المجلس النيابيويصادق عليه

 
 ليةـ المحاإلدارة

 
 )158(مادة 

 .اإلداريةتنظم بقانون العالقة بين الحكومة وبين الوحدات المحلية على أسس من الالمرآزية 
تخاب مجالسها             تم ان بارية، وي ي بالشخصية االعت م المحل تع وحدات الحك ن القانون طريقة  وُي.  تتم بي

 .إنشائها وتشكيلها وانتخاب مجالسها واختصاصاتها وصالحياتها
 

 الثـل الثـالفص
 ائيةـلقضلطة اـالس

 
 )159(مادة 

 بالوظيفة القضائية، والفصل في جميع األصيلالسلطة القضائية مستقلة، وهي صاحبة االختصاص          
 .المنازعات والجرائم

دد     تها ويح نظم هيكلي ائية، وي لطة القض ئات الس انون هي دد الق واعيح ا أن اآم ودرجاته  المح
 .واختصاصاتها وإجراءاتها

 .ئية محاآم استثناإنشاءوال يجوز 
 

 )160(مادة 
انون تشكيله واختصاصاته بما يؤمن             ى للقضاء يحدد الق ئات القضائية مجلس أعل تولى شؤون الهي ي

ة             تعاون مع السلطات العام  ويؤخذ رأيه في  .األخرىاستقالليتها ويضمن مساواته في إطار من ال
 .الداخليوله أن يضع نظامه .   تنظم شؤون القضاءالتيمشروعات القوانين 
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 )161(مادة 

ة              يس الدول رار من رئ ى للقضاء بق يس المجلس األعل ن رئ صادق عليه المجلس ُيو  وفقًا للقانون،يعي
انون      . النيابي  نظم الق ن أعضاء المجلس األعلى للقضاء والشروط الواجب توفرها في     وي ية تعيي آيف
 .آل منهم

 
 )162(مادة 

ح ال    انون، اللوائ ا للق ى للقضاء وفق س األعل نقالت  يضع المجل نات والتخصصات والت نظمة للتعيي م
 . التأديبية بشأن القضاةواإلجراءاتوالترقيات 

 
 )163(مادة 

انون السلطة                   نه ق ذي يبي نحو ال ى ال ى للقضاء عل ام المجلس األعل ية أم ن القانون ؤدي القاضي اليمي ي
 .القضائية

 
 
 

 )164(مادة 
نه      دم القاضي عند تعيي رارا يق  فيه ما يملكون من وجه وأوالده القصر مفصًال بالذمة المالية له ولز  إق

نة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة               م دائ نقولة أو ذم نقولة أو غير م وال م .  أم
 . لدى المحكمة الدستوريةاإلقراراتوتحفظ 

 
 )165(مادة 

 :جلسات المحاآم علنية، ما لم تقرر المحكمة سّريتها ألسباب
 . العامينآلداباتتعلق بالنظام أو 

 .موافقة المحكمة على طلب المتقاضين أو
 .وفي جميع األحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية

 
 )166(مادة 

 . للقانونتصدر األحكام القضائية، وتعلن وتنفذ باسم الشعب وفقًا
 

 )167(مادة 
 . التقاضي بما يضمن العدالة وسرعة الفصل في القضاياإجراءاتينظم القانون 

 
 )168(مادة 

م غير قابلين للعزل               انون وضميرهم، وه ير الق يهم في قضائهم لغ . القضاة مستقلون وال سلطان عل
امهم ومُ       تهاء مه انون شروط ان نظم الق ام المجلس    وي ية أم  للقضاء في األحوال األعلىساءلتهم التأديب

 .أعمالهم أداء باستقالليتهم في اإلخالل يحددها القانون، دون التي
 ويعتبر التدخل  .جوز ألي آان التدخل في سير العدالة أو تعطيل تنفيذ األحكام القضائية النهائية وال ي 

يها القانون، وال تسقط                  ية جريمة يعاقب عل ام القضائية النهائ يذ األحك ة أو تعطيل تنف في سير العدال
 .الدعوى فيها بالتقادم

 
 )169(مادة 
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انون شروط     ي م ون     حدد بق ن القضاة ونقله تهم وتنظيم شؤونهم، وال يجوز الجمع بين      تعيي م وترقي دبه
 .مهنة القضاء وبين أية مهنة أخرى، أو عضوية المجالس النيابية أو األحزاب السياسية

 . جنسية غير الجنسية الفلسطينية حمل-القضاءأثناء توليه مهنة -وال يجوز للقاضي 
 
 
 

 )170(مادة 
ة نقض تختص بالتعقيب في المسائل              أ محكم انون طريقة تشكيلها      تنش ية، ويحدد الق ية والمدن  الجنائ

 . عملهاوإجراءاتواختصاصها 
 

 )171(مادة 
نازعات   ي الم يا تختص بالفصل ف دل عل ة ع أ محكم ةتنش ا اإلداري ي يحدده ية الت  والدعاوى التأديب

انون    يها          إنشائها ق ن ف ن قضاتها والعاملي ا وشروط تعيي نظم قواعد عمله بع  التي تت واإلجراءات ، وي
 . أدنىإدارية محاآم إنشاء ويجوز بقانون  .أمامها

 
 )172(مادة 

ة عسكرية تختص بالفصل في القضايا العسكرية، وليس لها الفصل في أي قضية          انون محكم أ بق تنش
 .خارج النطاق العسكري

 
 

 امةـابة العـالني
 

 )173(مادة 
بع وزارة ا         ئات السلطة القضائية وتت ئة من هي ة هي يابة العام لطة     الن انون الس يها ق دل، ويسري عل لع

 .القضائية
 

 )174(مادة 
ة       يابة العام از الن ى رأس جه ن عل ك بتنسيب من وزير العدل     ،يعي ًا وذل بًا عام مجلس  وقرار من ، نائ

 .ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وأعوانه وواجباتهم.  الوزراء
 

 )175(مادة 
 .حكام القانون ألاسم الشعب وفقًاتباشر النيابة العامة الدعوى العمومية ب

 
 )176(مادة 

 . إلشراف السلطة القضائية المباشرة القضائيالشرطةخضع ت
 

 
 

 )177(مادة 
 مرفق القضاء، وذلك بما ال يمس إشراف بإدارة الخاصة  اإلدارية األجهزةتتولى وزارة العدل تنظيم     

 . النيابة العامة على الجهاز القضائي، بما فيهالمهني للقضاء األعلىالمجلس 
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 ورية ـة الدستـالمحكم
 

 )178(مادة 
ة دستورية         أ بموجب الدستور محكم ة الشرعية في عمل     ،تنش  تمارس اختصاصها باستقاللية لحماي

ة    تكون من      ،مؤسسات الدول نهم قضاة   تسع    وت يس الدولة يعي  ويوافق  بتنسيب من مجلس الوزراء رئ
 .ها الداخلي الذي ينظم إجراءات عملهاوللمحكمة وضع نظام. عليهم المجلس النيابي

 . سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديدتسعويكون تعيين القضاة  لمرة واحدة لمدة 
 

 )179(مادة 
 . من بينهم لمدة ثالث سنواتينتخب قضاة المحكمة الدستورية رئيسًا

ة الدستورية اليمين القانونية قبل مباش        ة والقضاة بالمحكم يس المحكم ؤدى رئ رة مهامهم أمام رئيس ي
 . للقضاء مجتمعيناألعلىالدولة ورئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس 

 
 )180(مادة 

تولى      تورية أن ي ة الدس ي المحكم وز لقاض اً     أيال يج اطا تجاري ارس نش رى، أو يم يفة أخ  أو  وظ
 .انونيةوإذا آان منتميا إلى حزب فعليه االستقالة قبل حلفه اليمين الق . أو حزبيًاسياسيًا

 
 )181(مادة 

 : الحاالت التاليةبإحدىتنتهي عضوية القاضي بالمحكمة الدستورية 
 .بانتهاء فترة واليته المنصوص عليها في الدستور -
 .باالستقالة االختيارية -
 .بفقدان أحد شروط توليته -
 . في جريمة جنائية قضائيًا بإدانته-

 .المرآزغور ويعين خلفا له خالل شهر من ُش
 

 
 )182( مادة

ناءً        ة الدستورية ب ى طلب من رئيس الدولة،    تفصل المحكم  أو من  أو من رئيس مجلس الوزراء، عل
ي،      يس المجلس النياب  نقض ال أو من محاآم االستئناف و أو من عشرة أعضاء من المجلس النيابيرئ

ام، أو ممن          يا أو من المدعى الع دل العل ، في دستورية لاألحوا حقوقه الدستورية حسب انتهكتوالع
 :المسائل التالية

 
بل     - ن ق ى         ،إصدارها دستورية القواني انون إل ة الق ًا من إحال ن يوم يها الطلب خالل ثالثي ع إل  إذا رف

 .رئيس الدولة للتصديق عليه وإصداره
 واللوائح والتدابير والقرارات الصادرة واألنظمةتفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين       -

 .لها قوة القانونالتي ئيس أو عن مجلس الوزراء وعن الر
نازع حول حقوق وواجبات واختصاصات السلطات الثالث    تفسير نصوص الدستور     -   ،في حال الت

 .وفي حال التنازع في االختصاص بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء
ي  - ل ف كالياتالفص اطات  اإلش رامج ونش تورية ب تعلقة بدس زاب الم ية  والجاألح يات السياس مع

 . حلها أو وقف نشاطها ومدى مطابقة هذه اإلجراءات مع الدستوروإجراءات
يها             - ية واالنضمام إل اهدات الدول د المع ر بطالن القانون    وإجراءات دستورية عق يذها، وتقري  أو تنف

 . تعارض مع الدستور أو مع معاهدة دوليةإذابعض مواده، 
 . هذا الدستور فيإليهاأي اختصاصات أخرى أسندت  -
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 )183( مادة

انون أو الالئحة أو النظام أو             ة الدستورية الق  غير الدستوري، أو توقف آثاره، اإلجراءتلغى المحكم
 . يحددها قانون تنظيم إنشاءهاالتي والشروط األحوالحسب 

 
 )184( مادة

  .ةقرارات المحكمة الدستورية نهائية، وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجع 
 . االعتبارية والطبيعيةواألشخاصلزم آل السلطات العامة وُت

 
 
 
 

 رابعـاب الـالب
 اميةـ ختأحكـام

 
 )185( مادة

تور   ذا الدس مى ه طين  "يس ة فلس تور دول طيني  " دس عب الفلس ى إرادة الش تند إل  .، ويس
َبل المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلس              ذا الدستور من ِق ر ه طينية، وللمجلس يق

ام    عبي الع تفتاء الش رحه لالس رة، أو ط راره مباش ا إق رر إم س   . أن يق اد المجل ذر انعق ال تع ي ح وف
 .الوطني الفلسطيني تنتقل هذه الصالحية إلى المجلس المرآزي الفلسطيني

يه   ويت عل ي التص ارآين ف ي المش ية ثلث تور بأغلب ذا الدس رار ه ون إق وال يك يع األح ي جم  .وف
 

 )186(مادة 
لث أعضاء المجلس النيابي طلب تعديل أو إلغاء مادة  لُث لرئيس مجلس الوزراء، أو     أو ،لرئيس الدولة 

واد الدستور         ثر من م زم        .  أو أآ يع األحوال يل  مبدأ التعديل أو اإللغاء موافقة أغلبية إلقراروفي جم
ديل أو إلغاء المواد  فإذا رفض الطلب ال يجوز إعادة طلب تع المجلس النيابي،  أعضاء     مجموع  لثي ُث

 .ذاتها قبل مضي سنة ميالدية على هذا الرفض
بدأ التعديل أو اإللغاء، فإذا               يُ  ى م ة عل ا من الموافق تعديالت خالل ستين يوم ناقش المجلس النيابي ال

يها    وإذا وافق أغلبية  .  الشعب لالستفتاء بشأنهاعرض علىلثي مجموع أعضاء المجلس ت       ُث وافق عل
 .االستفتاء من تاريخ إعالن نتيجة ستفتاء على التعديل اعتبر نافذًاالمقترعين في اال

 
 )187(مادة 

تور ذا الدس ام ه تعارض وأحك يما ال ي يات  ،ف رارات واالتفاق ح والق ن واللوائ ارية القواني ل س  تظ
 . للقانون المعمول بها قبل بدء العمل بهذا الدستور إلى أن تعدل أو تلغى وفقًا،والمعاهدات

 
 )188(مادة 

وم السلطة التشريعية        إعداد تق ن الالزمة إلقامة البنى القانونية    ب رار مشروعات القواني  واإلدارية وإق
ذا الدستور ومقتضياتها        ام ه يذ أحك ة المؤسسات الت   , لتنف يها خالل مدة أقصاها ستة    يوإقام  نص عل

 .أشهر من تاريخ إصدار الدستور
 
 
 

 )189(مادة 
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 تنظمها ي للقواعد الدستورية والقانونية الت وفقاً اختصاصاتهاارسة  تستمر المؤسسات الرسمية في مم     
 . يقتضيها الدستورالتي حين إصدار التشريعات إلى

 
 )190( مادة

 .ميالدية وآل ما يتعارض وأحكام هذا الدستور 29/5/2002بتاريخ ُيلغى القانون األساسي الصادر 
 

   صدر في مدينة 
  ميالدية2003/      / بتاريخ   

  هجرية1424/      / الموافق   
 


