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تقدمي

املراجعة،  من  مزيد  اإىل  يحتاج  الفل�سطيني،  الأمن  بقطاع  اخلا�ص  القانوين  النظام  زال  ما 

القانونية،  اجلوانب  من  الأمن،  قطاع  يف  البحث  عملية  تنل  فلم  والتمحي�ص،  والتحليل، 

والتنظيمية، واملالية، القدر الكايف، الذي ميّكن من تطوير هذا القطاع، بحجم الدور الذي يلعبه 

كداعم اأ�سا�سي لنظام العدالة يف فل�سطني، وكاأ�سا�ص حلفظ اأمن املواطن واملجتمع. كما ل زالت 

هناك اأ�سئلة �سعبة، حتيط به، ومن الأهمية مبكان الوقوف عندها، منها: ما هو مفهوم الأمن 

املن�سود فل�سطينًيا؟ وما هي الأجهزة الأمنية التي نحتاجها لتكر�ص هذا الأمن؟ وكيف ن�ستطيع 

اأن نحقق اأمن املواطن الفل�سطيني، ونحن ما زلنا حتت الإحتالل الإ�سرائيلي؟ وما هي متطلبات 

ال�سيا�سية،  الفل�سطيني، وتطلعاته  اأمني وقانوين وطني يعك�ص خ�سو�سيات املجتمع  بناء نظام 

واإرثه احل�ساري والثقايف؟

تلك اأ�سئلة، ل ميكن القفز عنها عند احلديث عن قطاع الأمن، وتطوير النظام القانوين لهذا 

القطاع، وهو ما يدعونا للتفكري جدًيا، والت�سديد على اأهمية بلورة �سيا�سة وطنية، واإطالق روؤية 

وطنية خا�سة بقطاع الأمن، تاأخذ بالإعتبار ماهية الأمن املطلوب للف�سطينيني، واملعوقات والقيود 

لبناء  نحتاجها  التي  والإمكانيات  والعنا�سر  واملحددات  اجلانب،  هذا  يف  التطوير  تواجه  التي 

ال�سيا�سة الأمنية الوطنية، وال�سيا�سات واملبادئ التي يجب اأن نبلورها يف اإطار هذه الروؤية.

لقد اإرتاأينا يف معهد احلقوق، اأن نطلق عملية بحثية حتليلية، ومراجعة للنظام القانوين لقطاع 

الأمن، ومتثل الدرا�سة املعرو�سة هنا، جزًءا من �سل�سلة درا�سات، �سرتكز على القانون والأمن 

�سمن مراحل خمتلفة. وتتناول الدرا�سة حتلياًل للت�سريعات الأمنية ال�سادرة يف عهد ال�سلطة 

اإ�سهاب،  ودون  برتكيز،  وت�ستعر�ص  هذا،  يومنا  وحتى   ،1994 العام  منذ  الفل�سطينية  الوطنية 

مراحل تطور النظام القانوين لالأمن، واملرجعيات الد�ستورية والقانونية الناظمة ل�سالحيات 

ت�سم  وهي  اأخرى.  وجوانب  الع�سكرية،  اخلدمة  �سوؤون  وتنظيم  وهياكلها،  الأمنية  الأجهزة 

العمل  ور�سة  وقائع  وملخ�ص  الأمنية،  الت�سريعات  حول  و�سفية  جداول  رئي�سية:  مالحق  ثالثة 

التي �سارك فيها ممثلون حكوميون، وبرملانيون، وخمت�سون يف �سوؤون القانون والأمن، وممثلون 

عن املجتمع املدين، واأ�ساتذة وطلبة كلية احلقوق، حيث عر�ست فيها هذه الدرا�سة، ون�سو�ص 

القوانني الرئي�سية الناظمة لقطاع الأمن وال�سادرة بعد العام 1994.



VI

ويف اخلتام، اأود اأن اأتقدم بال�سكر العميق، لكل ما �ساهم يف اإعداد هذا العمل من باحثي املعهد، 

من:  كل  بالذكر  واأخ�ص  مبنا�سبته،  عقدت  التي  العمل،  لور�سة  التح�سري  يف  �ساهم  من  ولكل 

�ساركوا يف  ا�سكر كل من  الربغوثي، كما  و�سمر  توام  ور�ساد  الربغوثي  د..فرا�ص ملحم ومعني 

اعمال تلك الور�سة، الذين اأثروا بحق نقا�ص بع�ص اجلوانب يف هذا العمل. كما ل يفوتني، اأن 

اأ�سكر وزارة الداخلية على دعمها لتنفيذ م�سروع امل�ساهمة يف اإ�سالح قطاع الأمن يف فل�سطني، 

والفريق القانوين لالأجهزة المنية يف الوزراة، وموؤ�س�سة امل�ستقبل لدعمها املايل للم�سروع واإ�سدار 

هذا الكتاب، ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة الذي عمل طاقمه يدًا بيد 

مع فريق املعهد لتنفيذ اأن�سطة يف امل�سروع.

         د. غ�صان فرمند

مدير معهد احلقوق
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1

مقّدمـة

ال�سلطة  قيام  بعد  الفل�سطينية،  الوطنية  الأمن  قوى  ون�ساأت  الوطني،  الأمني  النظام  مفهوم  جّتلى 

فل�سطني،  القوى قائمني فعاًل يف  وتلك  املفهوم،  1994. قبل ذلك مل يكن هذا  العام  الفل�سطينية يف 

ول يف جزء منها، يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. فقد اأ�سهم خ�سوع فل�سطني لأنظمة حكم وانتداب 

واحتالل متعددة، عرب عدة قرون، اإىل طغيان قوى اأمنية غريبة، مل تن�ساأ اإل حلماية كيانات الحتالل 

وال�ستعمار، واأنظمة احلكم القائمة.

اأن ن�ساأة نظام قانوين لالأمن �سبقت ن�ساأة النظام الأمني الفل�سطيني بكثري، فقد  والالفت لالنتباه، 

ورثت ال�سلطة الفل�سطينية يف خمتلف املجالت، مبا فيها يف املجال الأمني ت�سريعات وقوانني و�سعتها 

كما  الفل�سطيني،  الأمني  النظام  ن�ساأة  بداية  مع  �سارًيا،  منها  العديد  وظل  ال�سابقة،  احلكم  اأنظمة 

اأن التفاقيات املرحلية املوقعة مع اجلانب الإ�سرائيلي )ب�سفته املحتل( ت�سمنت تنظيم العديد من 

ا، ومنذ بداية عهد ال�سلطة الوطنية، وحتى اليوم مل يتبلور وجود  امل�سائل املتعلقة بالنظام الأمني. اأي�سً

نظام اأمني فل�سطيني، كما يف بقية الدول؛ لعدة عوامل، من اأبرزها، ا�ستمرار الحتالل الإ�سرائيلي، 

وعدم قيام الدولة الفل�سطينية، الأمر الذي انعك�ص ب�سورة وا�سحة من ناحية عدم وجود نظام قانوين 

مكتمل لالأمن والقوى الأمنية حتى اليوم. وعلى الرغم من ذلك فقد �سّنت ال�سلطة الفل�سطينية بع�ص 

اأ�سفى  الذي  الأمر  اليوم؛  النظر حتى  قيد  القوانني  م�ساريع  بع�ص  وّثمة  الأمني،  املجال  القوانني يف 

�سبغة وطنية. ولو جزئًيا. على النظام القانوين لالأمن.

وامل�سائل  الت�سريعات  اأهم  مبّينني  لالأمن،  القانوين  النظام  تطور  �سياق  الدرا�سة،  ن�ستعر�ص يف هذه 

التي جرى تنظيمها، حيث تتناول هذه الدرا�سة بالو�سف والتحليل الت�سريعات الناظمة لقطاع الأمن 

والأجهزة الأمنية الفل�سطينية، مع الرتكيز على ما مت و�سعه من ت�سريعات، بعد العام 1994، وذلك 

من حيث املرجعيات القانونية لتنظيم اأجهزة الأمن و�سالحياتها وهيكلتها، والتنظيم القانوين للخدمة 

الع�سكرية )اإدارة املوارد الب�سرية( من حيث التعيني، والرتقية، والعقوبات وغريها، والتنظيم القانوين 

للرقابة على الأمن، واملحاكم الع�سكرية، والقيادة والتحكم والعالقة بني امل�ستويني ال�سيا�سي والأمني.

حتاول هذه الدرا�سة تبيان اأهم الإ�سكالّيات املرتبطة بالتنظيم القانوين لقطاع الأمن، �سواء من حيث 

وثغرات فيها. وتخل�ص  نواق�ص  اأو وجود  بينها،  الت�سريعات فيما  تعار�ص  اأو  الت�سريعات،  عدم كفاية 

الدرا�سة اإىل �سرورة تبني جمموعة من القرتاحات وال�سيا�سات، لتطوير النظام القانوين لالأمن.
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�لف�سل �لأول

�سياق تطور �لنظام �لقانوين للأمن





الف�سل الأول: �سياق تطور النظام القانوين لالأمن

5

�أوًل- ت�سريعات �لأمن �ل�سابقة قبل �لعام 1994)�ملوروثة(:

تعاقبت اأنظمة �سيا�سية خمتلفة على حكم فل�سطني، خالل القرون ال�ستة املا�سية؛ مما كان له انعكا�ص 

على الأنظمة القانونية التي طبقت يف كل عهد، فقد خ�سعت الأرا�سي التي اأ�سبحت تعرف بفل�سطني اإىل 

احلكم العثماين بني عامي 1517-1917، واإمتاز الت�سريع يف تلك الفرتة باأنه مزيج من القانون الالتيني 

ا يف اأواخر العهد العثماين. ويف عام 1917 خ�سعت فل�سطني لالحتالل  وال�سريعة الإ�سالمية، خ�سو�سً

الربيطاين اإىل اأن و�سعت حتت نظام النتداب بني عامي 1922-1948، وعمل النتداب الربيطاين، 

على ال�ستعا�سة عن النظام القانوين املوروث عن العثمانيني، بنظام اآخر متاأثر بالقانون الإجنليزي. 

ويف اأعقاب احلرب العربية الإ�سرائيلية عام 1948، خ�سع جزء من فل�سطني للحكم الأردين، يف ال�سفة 

خ�سع  فيما  الربيطاين،  النتداب  لزمن  العائدة  الفل�سطينية  الت�سريعات  بتبديل  قام  الذي  الغربية، 

قطاع غزة لالإدارة امل�سرية، التي مل ُتدخل تعديالت جوهرية على الت�سريعات املوروثة عن النتداب 

الربيطاين. نتج عن احلرب العربية الإ�سرائيلية ف�سل جغرايف بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وفوق 

ذلك ازدواجية يف الأنظمة القانونية والق�سائية والإدارية بينهما. ويف اأعقاب الحتالل الإ�سرائيلي لكل 

من ال�سفة الغربية وقطاع غزة يف عام 1967، حافظت اإدارة الحتالل الع�سكرية على تلك الزدواجية 

القانونية والق�سائية والإدارية بينهما، وذلك بالرغم من الن�ساط الت�سريعي املكثف لالإدارة الع�سكرية 

الإ�سرائيلية، عرب اإ�سدار اأوامر ع�سكرية عاجلت خمتلف نواحي احلياة، ب�سكل يخالف القانون الدويل 

الإن�ساين، واملواثيق والعهود الدولية.

يبني  الأمنية.  العامة، منها  كافة مناحي احلياة  ت�سريعات يف  املختلفة  ال�سيا�سية  �سدرت يف احلقب 

امللحق رقم )1( من هذه الدرا�سة، ماهية الت�سريعات الأمنية التي �سدرت يف احلقب املختلفة، فيما 

 
2

 ول �سك يف اأن بع�ص هذه الت�سريعات ما زالت مطبقة، ولو من ناحية نظرية،
1

عدا الفرتة العثمانية.

اأما معظمها، خا�سة فيما يتعلق بتلك ال�سادرة يف فرتة النتداب الربيطاين، فهي غري �سارية.

من خالل حتليل للت�سريعات الأمنية التي �سدرت يف فل�سطني قبل عام 1994، جند اأن اأبرز الإ�سكاليات 

والعتبارات التي تثريها تلك الت�سريعات املوروثة من العهود ال�سابقة، تتلخ�ص فيما يلي:

اأن تلك الت�سريعات مل تو�سع باأيد فل�سطينية، اأو لغايات تراعي خ�سو�سيات املجتمع الفل�سطيني،  اأ-  

مل  وعليه  الفل�سطيني،  ال�سعب  عن  غريبة  اأنظمة  وا�سعيها  كون  واملواطن،  املجتمع  اأمن  وحتقيق 

تعك�ص تطلعاته ال�سيا�سية، اأو اإرثه احل�ساري والثقايف اأو القانوين.

ل يوجد اأي قانون عثماين يف جمال الأمن �ساٍر يف فل�سطني؛ لذلك مل نهتم بهذه الفرتة.   1

َيْ اأنه اإذا مل ي�سدر اأي 
�سرنى فيما بعد اأن بع�ص الت�سريعات املوروثة عن احلقب ال�سابقة تعد �سارية من الناحية النظرية على الأقل. اأ  2

قانون يبّدلها اأو يلغيها فتبقى �سارية، واإن كانت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مل تقم بتطبيق بع�سها.
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ب- اأن تلك الت�سريعات ذات اأ�سول خمتلفة، وخلق تعددها وتعدد م�سادرها حالة من عدم التجان�ص، 

وازدواجية كبرية يف النظام القانوين لالأمن، فمنها ما �سرى يف ال�سفة الغربية، ومنها ما هو يف 

قطاع غزة. ومنها من و�سع يف حقبة زمنية، ومنها ما و�سع يف حقبة اأخرى. وعليه فاإن ا�ستبدال 

ت�سريعات وطنية حديثة بها �سينعك�ص اإيجاًبا على وحدة النظام القانوين لالأمن.

ج-  اأن معظم الأنظمة ال�سيا�سية التي تعاقبت على فل�سطني مل تهدف اإىل تنظيم قطاع اأمني متكامل 

و�سامل عرب قوانني واأنظمة، بقدر ما هدفت اإىل اإ�سدار ما يلزم من قوانني ُت�سهم يف حفظ النظام 

ت�سريعات متكاملة تنظم  اأو احلاكم. لهذا ل جند  امل�ستعمر  اأو  العام، مبا يخدم م�سلحة املحتل 

النتدابي  العهدين  يف  خا�سة  )املخابرات(،  اخلارجي  الأمن  اأو  )اجلي�ص(،  امل�سلحة  القوات 

وامل�سري. كما مل ُيهتم بو�سع هرمية، ومرجعيات لالأمن )القيادة والتحكم(. ميكن ت�سويغ ذلك، 

باأن القوانني املطبقة يف اإجنلرتا وم�سر بخ�سو�ص اجلي�ص والأمن اخلارجي، ت�سري على قواتهما 

اأينما وجدت. علًما باأن النتداب الربيطاين والإدارة امل�سرية مل ي�سّما املناطق التي كانا ي�سيطران 

3

عليها.

متكاماًل  نظاًما  و�سعت  باأنها  مّتيزت  الغربية،  لل�سفة  الأردين  احلكم  فرتة  يف  الت�سريعات،  اأن  د-  

وميكن  الداخلي،  والأمن  اخلارجي  والأمن  امل�سلحة،  القوات  منها:  لالأمن،  الناظمة  للت�سريعات 

اأمني  ببناء نظام  الغربية، فكانت معنية  ال�سفة  الأردنية �سّمت �سيا�سًيا  اململكة  اأن  ت�سويغ ذلك: 

داخلي وخارجي �ساملني.

هـ-  اأن الت�سريعات ال�سابقة و�سعت تنظيم هيكلي واإداري للقوات الأمنية يف احلقب املختلفة ومرجعيات 

اإدارية على م�ستويات عليا ودنيا، مل يعد لها وجود يف الوقت احلا�سر، ما يجعل هذه الت�سريعات ل 

تن�سجم مع واقع التنظيم الهيكلي واملرجعي القائم حاليًا.

على الرغم، من وجود بع�ص القوانني املوروثة عن احلقب ال�سابقة، خا�سة بالن�سبة جلهاز ال�سرطة،  و- 

اإل اأن تلك القوانني مل تكن حمل ثقة والتزام كامل بها من قبل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية، قد 

يف�سر ذلك بعدم الرغبة يف تطبيق قوانني �سيادية، ترجع اإىل اأنظمة �سيا�سية �سابقة. 

)اأنظر اجلدول رقم )1( من امللحق الأول بخ�سو�ص اأهم الت�سريعات ال�سابقة التي كانت �سارية قبل 

العام 1994(

الأمنية  لأجهزتها  القانونية  املرجعية  تكون  معني،  اإقليم  على  امل�سيطرة  الدولة  قبل  من  معينة،  منطقة  �سم  عدم  حالة  يف    3

ت�سريعاتها اخلا�سة، بالتحديد تلك املنظمة لقواتها امل�سلحة واأجهزة ال�ستخبارات.
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ثانًيا- �مل�سائل �لأمنية يف �لتفاقيات �ملرحلية:

وا�سنطن،  املبادئ، يف  اإعالن  اتفاقية  توقيع  مّتثل يف  �سيا�سي مهم،  1993 ح�سل تطور  اأيلول   13 يف 

بني منظمة التحرير الفل�سطينية وحكومة اإ�سرائيل، عرفت با�سم )اتفاقية اأو�سلو(، وتال ذلك، توقيع 

عدد من التفاقيات، التي تناولت اجلانب التنفيذي والتف�سيلي لإعالن املبادئ، وهي اتفاقية القاهرة 

)غزة –اأريحا(، املوقعة يف 1994/5/4، واتفاقية وا�سنطن املوقعة يف 1995/9/28. وقد هدف هذا 

الإعالن، وتلك التفاقيات، اإىل و�سع اأ�س�ص ت�سوية �سلمية توؤدي اإىل حل النزاع الفل�سطيني الإ�سرائيلي، 

ذاتي  حكم  �سلطة  اإن�ساء  ذلك  عن  ونتج  غزة،  وقطاع  الغربية  لل�سفة  الإ�سرائيلي  الحتالل  واإنهاء 

 ويكون 
4 

انتقايل لل�سعب الفل�سطيني، يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، يكون من �سالحياتها الت�سريع،

لها �سالحيات يف املجال الأمني، �سمن ترتيبات حمددة يف التفاقيات املذكورة.

حت املادة )8( من اإعالن املبادئ املبداأ العام )النظام العام والأمن( الذي يحدد طبيعة العالقة  و�سّ

يف  للفل�سطينيني،  الداخلي  والأمن  العام  النظام  �سمان  اأجل  )من  فيها  جاء  الطرفني،  بني  الأمنية 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة، �سين�سئ املجل�ص قوة �سرطة قوية، بينما �ست�ستمر اإ�سرائيل يف ال�سطالع 

مب�سوؤولية الدفاع �سد التهديدات اخلارجية، وكذلك مب�سوؤولية الأمن الإجمايل لالإ�سرائيليني، بغر�ص 

– اأريحا( املوقعة يف  اأمنهم الداخلي والنظام العام(. كذلك و�سعت اتفاقية القاهرة )غزة  حماية 

كما  الفل�سطيني،  للجانب  امل�سلَّمة  املناطق  يف  الإ�سرائيلي  اجلي�ص  انت�سار  اإعادة  قواعد   1994/5/4

نظمت طبيعة الرتتيبات الأمنية بني اجلانبني، يف ملحق رقم 1 من التفاقية ذاتها. من اأهم ما ورد 

هي  ال�سرطة  قوة  تكون  اأن  على  ال�سرطة،  لقوة  العامة  الإدارة  اإن�ساء  اإىل  الدعوة  املذكور  امللحق  يف 

القوة الوحيدة، يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية، على اأن يتفّرع عنها اأربعة اأفرع هي: ال�سرطة املدنية، 

والأمن العام، واملخابرات، وخدمات الإ�سعاف والطوارئ )الدفاع املدين(، بحيث تتبع هذه الأفرع قوة 

ال�سرطة، وتكون حتت قيادتها وحتكمها. كما اأن امللحق اأن�ساأ جهاًزا منف�ساًل �سمي بال�سرطة البحرية. 

هذه التفاقية ا�ستبدلت بها التفاقية النتقالية املوقعة يف وا�سنطن بتاريخ 1995/9/28. وقد اأكدت 

هذه التفاقية جمدًدا اأن قوة ال�سرطة هي ال�سلطة الأمنية الوحيدة، وتكون حتت قيادة مركزية واحدة. 

ال�سرطة  الرابعة(، حددت مهام  1 )املادة  اأن التفاقية النتقالية، يف امللحق رقم  من اجلدير ذكره 

4  جاء يف املادة )9( من وثيقة اإعالن املبادئ »اأو�سلو« )1- �سيخول املجل�ص بالت�سريع، وفقا لالتفاقية النتقالية، يف كل ال�سالحيات 

املنقولة اإليه. 2- �سينظر الطرفان مًعا يف القوانني والأوامر الع�سكرية املتداولة حاليا يف املجالت املتبقية(. كما جاء يف اإحدى بنود 

املادة )18( من اتفاقية وا�سنطن )الت�سريعات، مبا يف ذلك الت�سريع الذي يعدل اأو يلغي القوانني القائمة اأو الأوامر الع�سكرية، 

وهو ما يتجاوز نطاق اخت�سا�ص املجل�ص، اأو التي هي على خالف ذلك، ل تتفق مع اأحكام اإعالن املبادئ، وهذا التفاق، اأو اأي 

اتفاق قد يتم التو�سل اإليه بني اجلانبني خالل الفرتة املوؤقتة، �سوف لن يكون له تاأثري، ويكون باطال من اأ�سا�سه(.
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ا يلي: الفل�سطينية لتمار�ص على النحو املف�سل يف القانون الفل�سطيني مبمِ

احلفاظ على الأمن الداخلي والنظام العام. 1 .

حماية اجلمهور، و�سائر الأ�سخا�ص املوجودين يف هذه املناطق، ف�ساًل عن حماية ممتلكاتهم،  2 .

والعمل على توفري ال�سعور بالأمن والأمان وال�ستقرار.

اتخاذ جميع التدابري الالزمة ملنع وقوع اجلرمية، وفًقا للقانون. 3 .

حماية املن�ساآت العامة، والبنية التحتية، والأماكن ذات الأهمية اخلا�سة. 4 .

منع الأعمال التي قد يرتتب عليها م�سايقات، واإيقاع عقوبات. 5 .

مكافحة الإرهاب والعنف، ومنع التحري�ص على العنف. 6 .

اأداء اأي مهام تقوم بها ال�سرطة العادية. 7 .

قيادة  تكون حتت  لالأمن،  اإن�ساء فروع جديدة  اإمكانية  الفل�سطينية  ال�سلطة  التفاقية منحت  اأن  كما 

مركزية، وميكن ح�سرها يف �ستة فروع هي:

ال�سرطة املدنية. 1 .

الأمن العام. 2 .

الأمن الوقائي. 3 .

اأمن الرئا�سة. 4 .

املخابرات. 5 .

الدفاع املدين. 6 .

وي�ساف اإليها اإن�ساء وحدة ال�سرطة الفل�سطينية، يف املناطق ال�ساحلية، وهي وحدة ال�سواحل )ال�سرطة 

البحرية(.

من خالل حتليل اجلوانب الأمنية يف التفاقيات املرحلية التي �سدرت ما بني 1993-1995، ن�ستخل�ص 

عدة اإ�سكاليات اأبرزها التالية:

التحرير  التفاقية منظمة  وقعت هذه  فبينما  الفل�سطينيني،  اإجماع  تكن حمل  اأو�سلو مل  اتفاقية  اأ. 

الفل�سطينية باعتبارها ممثال لل�سعب الفل�سطيني، عار�ست هذه التفاقية قوى وف�سائل اإ�سالمية، 

اإطار املنظمة، ولها وجود وتاأثري على ال�ساحة الفل�سطينية؛ ما  ووطنية اأخرى، غري من�سوية يف 

جعل م�ساألة احرتام هذه التفاقية، واللتزام بها حمل خالف كبري بني الفل�سطينيني، مبا يف ذلك 

اخلالف احلاد حول الرتتيبات والأحكام الأمنية التي احتوتها.
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جمال  يف  الت�سريع  ذلك  يف  مبا  الت�سريع،  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  �سالحيات  التفاقيات  قّيدت  ب. 

يف  ملّحة  اأولوية  اأمنية  قوانني  �سن  م�ساألة  تكن  مل  داخلية،  اأخرى  ولعوامل  ال�سبب،  لهذا  الأمن 

بدايات عهد ال�سلطة الفل�سطينية، وعلى مدى ال�سنوات الع�سر الأوىل من ن�ساأتها.

البنود  خ�سو�سًا  املختلفة  بنودها  وتكرارًا  مرارًا  وخرقت  التفاقيات،  تلك  اإ�سرائيل  حترتم  مل  ج. 

املتعلقة بالأمن، كما اأن عدم اإعالن الدولة امل�ستقلة يف العام 1999 خلق لدى ال�سلطة الفل�سطينية 

ذاتها �سعورًا بعدم م�سداقية الطرف الإ�سرائيلي، وبعدم اإلزامية بنود التفاقية مبا فيها البنود 

الأمنية.

اأحدثت التفاقيات خلًطا بني عدة اأجهزة اأمنية، حتت م�سمى )ال�سرطة الفل�سطينية(، رغم اأن بع�سها  د. 

يخرج عن مفهوم ال�سرطة، كاملخابرات مثاًل، كما اأحدثت خلطًا يف الخت�سا�سات والوظائف، فثمة 

وظائف تدخل �سمن اأعمال ال�سرطة العادية، بينما تدخل اأعمال اأخرى يف �سميم عمل املخابرات 

.
5

واجلي�ص، وهو ما يوؤ�سر اإىل تناق�ص وا�سح يف هذا ال�ساأن

ثالًثا- و�سف �لت�سريعات �ملتعلقة بالأمن �لتي �سنتها �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية:

1- احلالة الت�صريعية القائمة بوجه عام:

تبلورت اخل�سو�سية الفل�سطينية، يف عملية الت�سريع و�سن القوانني والأنظمة، بعد العام 1994، وظهرت 

تلك اخل�سو�سية، من خالل العمل على توحيد القوانني، ما بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واأخذت تتطور 

عرب مراحل خمتلفة، فهي مل تكن بلون وبوترية واحدة، ومّرت باأربعة مفا�سل رئي�سة، ارتبطت بتطورات 

فرتة  يف  الت�سريع  اأوًل،  هي:  املفا�سل  وهذه  عليه،  طراأت  التي  واملتغريات  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  النظام 

جمل�ص ال�سلطة الفل�سطينية )1994-1996(، ويف هذه الفرتة �سدر عدد قليل ن�سبيًّا من القوانني، ا�ستناًدا 

اإىل اإطار اتفاقيات اأو�سلو، ومل تراجع القوانني ال�سادرة يف هذه الفرتة من قبل املجل�ص الت�سريعي، ومتيزت 

تلك الفرتة بالعتماد على �سدور قرارات من الرئي�ص، لتنظيم اجلهاز احلكومي و�سوؤون ال�سلطة. ثانًيا، 

الت�سريع يف فرتة املجل�ص الت�سريعي املنتخب الأول )منذ العام 1996(، وقد متيزت هذه الفرتة ب�سدور 

ا الت�سريعات الق�سائية، وقوانني الأعمال،  عدد لي�ص بقليل من القوانني، يف العديد من املجالت، خ�سو�سً

وتنظيم املجتمع املدين، وتنظيم عمل عدًدا من املوؤ�س�سات احلكومية، ولوحظ اأن عدًدا من القوانني واجه 

�سعوبات يف التطبيق؛ اإما لغياب اللوائح التنفيذية الالزمة نتيجة �سعف اإ�سدار اللوائح من قبل احلكومة 

وغياب الرقابة الفاعلة من قبل املجل�ص الت�سريعي، اأو ل�سعف الإمكانيات املالية. ثالًثا، الت�سريع ما بعد �سن 

القانون الأ�سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية )منذ العام 2002(، وهي الفرتة التي �سهدت تركيًزا على اإ�سالح 

الأول  – ت�سرين  رام اهلل  املواطن.  امل�ستقلة حلقوق  الفل�سطينية  الهيئة  نقدية«.  »درا�سات ومالحظات  فل�سطني  ال�سرطة يف  قوانني    5

1998، �ص 10.
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موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية واأنظمتها الإدارية واملالية، وقد واكب ذلك �سدور العدد الأكرب من القوانني، 

والقوانني املعّدلة، التي كان من بينها، ت�سريعات تهدف لتطوير الأمن، والنظام املايل، والنظام النتخابي، 

القانون  التي كفلها  وقوانني تركز على حماية جوانب من احلقوق الجتماعية، والقت�سادية، واحلريات 

اليوم(،  وحتى   2006 العام  )منذ  الثاين  املنتخب  الت�سريعي  املجل�ص  فرتة  يف  الت�سريع  رابعًا،  الأ�سا�سي. 

و�سهدت هذه الفرتة جموًدا كبرًيا يف �سري عملية الت�سريع، ومل ي�سدر يف هذه الفرتة قوانني تذكر؛ ب�سبب 

تعطل عمل املجل�ص الت�سريعي، نتيجة اعتقال عدد كبري من اأع�سائه من قبل �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي. 

يف تلك الفرتة، وبعد حالة النق�سام ال�سيا�سي ما بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، يف منت�سف العام 2007، 

لوحظ �سدور عدد كبرٍي ن�سبيًّا من القرارات بقوانني عن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية.

كان لكل مف�سل تاأثريه الوا�سح على عملية الت�سريع، �سواء من حيث �سكلية اإ�سدار الت�سريعات اأو نوعها 

 برمتها تعاين من عدة اإ�سكاليات و�سعوبات، من 
6

اأو ن�سوجها، ولكن بوجه عام ظّلت العملية الت�سريعية 

اأهمها، غياب ال�سيا�سات الت�سريعية الوا�سحة، والت�سارب فيما بني الت�سريعات، و يف حتديد الأولويات، 

و يف تنظيم الأدوار وتن�سيقها ما بني اجلهات احلكومية املت�سلة بعملية الت�سريع.

2- �صّن بع�ض الت�صريعات املتعلقة بالأمن وتطور ن�صاأة الأجهزة الأمنية:

بوجه عاّم، بلغ عدد القوانني والقوانني املعدلة، ال�سادرة يف فرتة ال�سلطة، ما يقارب )123( قانوًنا، كما 

بلغ عدد القرارات بقوانني، ال�سادرة عن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، ما يقارب )30( قرارًا بقانون، 

بينها جميًعا  للنفاذ. من  الدائمة  القانونية  القوة  لإعطائها  الت�سريعي؛  املجل�ص  يتوجب عر�سها على 

، بالإ�سافة اىل 
7 

)7( فقط تتعلق بتنظيم الأمن ب�سورة مبا�سرة، منها )5( قوانني، وقراران بقانونني

 )انظر اجلدول التايل(:
8 

جمموعة اأخرى، ذات �سلة غري مبا�سرة بتنظيم الأمن.

تاريخ الن�صرتاريخ ال�صدوراأ�صم الت�صريعالرقم

1998/5/281998/7/1قانون الدفاع املدين رقم )3( ل�سنة 11998

قانون التاأمني واملعا�سات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم 2

)16( ل�سنة 2004

2004/12/282005/2/28

3 )8( رقم  الفل�سطينية  الأمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون 

ل�سنة 2005

2005/6/42005/6/28

2005/10/262005/11/9قانون املخابرات العامة رقم )17( ل�سنة 42005

الواقع  الت�سريعية:  للعملية  احلكومة  لإدارة  والتنظيمي  القانوين  الإطار  انظر:  فل�سطني  يف  الت�سريعية  العملية  حول  للمزيد    6

الفل�سطيني، معهد احلقوق – جامعة بريزيت، 2007.

7  املقتفي- منظومة الق�ساء والت�سريع يف فل�سطني، معهد احلقوق – جامعة بريزيت )بنك معلومات قانوين حمو�سب(.

8  منها على �سبيل املثال قوانني: مراكز الإ�سالح والتاأهيل، الأ�سلحة النارية والذخائر، الإجراءات اجلزائية.
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الأمن 5 لقوى  واملعا�سات  التاأمني  قانون  تعديل  قانون 

الفل�سطيني رقم )16( ل�سنة 2005

2005/10/232005/11/9

ال�سرطة وقوى 6 اأفراد  ب�ساأن موعد اقرتاع  بقانون  قرار 

9

الأمن رقم )1( ل�سنة 2006 

2006/1/192006/3/18

ل�سنة 7  )11( رقم  الوقائي  الأمن  ب�ساأن  بقانون  قرار 

2007

2007/11/202008/6/9

ُتظهر حمدودية القوانني والفرتات الزمنية ل�سدورها، اأن مو�سوع تاأ�سي�ص نظام قانوين لالأمن مل يكن 

اأولوية بالن�سبة لل�سلطة الفل�سطينية بوجه عاّم، وطيلة العقد الأول من عمرها بوجه خا�ص، بالرغم من 

ا�ستحداث اأجهزة ومديريات اأمنية متعددة، منذ ن�ساأة ال�سلطة الفل�سطينية، و�سل عددها يف فرتة ما اإىل 

17 جهاًزا اأمنًيا. لقد كان ا�ستحداث تلك الأجهزة ع�سوائيًّا، وبدون تخطيط م�سبق، وبدون اأن يكون لها 

اأية مرجعية قانونية؛ اأي اأن اإن�ساء الأجهزة كان �سابًقا للت�سريعات التي تنّظم �سالحياتها ومهامها، وحتّدد 

نطاق عملها. وقد اأدى اإن�ساء تلك الأجهزة، بدون مرجعيات قانونية، اإىل تداخل خطري يف �سالحياتها، 

مناطق  يف  الإن�سان  حقوق  �سجّل  وعلى  عملها،  فعالية  على  �سلبي  اأثر  له  كان  مما  بينها؛  فيما  وتناف�ص 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، بخا�سة يف ظل غياب ثقافة الرقابة وامل�ساءلة، يف عمل الأجهزة الأمنية.

واملالحظ اأن تنظيم �سوؤون الأمن كان يعتمد، ب�سكل رئي�ص، على قرارات �سادرة عن الرئي�ص الفل�سطيني، 

ا يف الفرتة ما بعد 1994،  وحتى اإقرار القانون الأ�سا�سي يف العام 2002، وقد �سدرت العديد  خ�سو�سً

من القرارات الناظمة ل�سوؤون الأمن، ركزت على اإن�ساء هيئات اأمنية وعلى النواحي املالية والإدارية، 

هيئة  اإن�ساء  وقرار   ،1994/8/27 بتاريخ  والإدارة،  والتنظيم  املالية  ال�سوؤون  حول  قرار  اأبرزها:  من 

الإ�سالح  ملراكز  العامة  املديرية  اإحلاق  وقرار   
10

،1994/8/30 بتاريخ  الفل�سطيني،  القومي  الأمن 

 الأمر الذي اأظهر بو�سوح تركيز ال�سلطات وال�سالحيات، 
11 

والتاأهيل بال�سرطة، بتاريخ 1998/6/3،

يف جمال الأمن، بيد الرئي�ص.

بداأت املحاولت اجلدية الأوىل لإ�سالح الأمن، واإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، وتوحيدها، بعد قيام 

الرئي�ص الفل�سطيني باإ�سدار القانون الأ�سا�سي بتاريخ 2002/5/29، اإذ تبع ذلك، بعد اأقل من �سهر، 

الوقائي  الأمن  وقوات  ال�سرطة  قوات  باإحلاق  يق�سي   ،2002/6/27 بتاريخ  رئا�سي  مر�سوم  اإ�سدار 

 وبتاريخ 2004/7/17 �سدر مر�سوم رئا�سي بتوحيد جميع الأجهزة 
12 

والدفاع املدين بوزارة الداخلية،

نلفت النتباه اإىل اأنه مت اإلغاء هذا القرار بقانون مبوجب القرار بقانون رقم )1( ل�سنة 2007 ب�ساأن النتخابات العامة.  9

10  القرار رقم )14( ل�سنة 1994، والقرار رقم )84( ل�سنة 1994 املن�سوران يف الوقائع الفل�سطينية يف عددها املوؤرخ بــــ 1994/11/20.

11  القرار رقم )23( ل�سنة 1998، املن�سور يف الوقائع الفل�سطينية يف عددها املوؤرخ بــــ 1998/7/1.

12  القرار رقم )12( ل�سنة 2002، املن�سور يف الوقائع الفل�سطينية يف عددها املوؤرخ بـــ 2002/9/5.
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الداخلي  الأمن  وقوات  العامة،  واملخابرات  الوطني،  الأمن  قوات  هي:  اأجهزة،  ثالثة  يف  الأمنية، 

 كما �سدرت يف العام 2004 عدة قرارات، عن جمل�ص 
13 

)ال�سرطة، والأمن الوقائي، والدفاع املدين(.

 
14

الوزراء، تتعلق بال�سوؤون الأمنية، اأظهرت انتقال بع�ص ال�سالحيات من يد الرئي�ص اإىل يد احلكومة.

وُتّوجت حماولت الإ�سالح تلك، يف العام 2005، باإ�سدار قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطيني، 

اأمنية رئي�سة، هي: قوى الأمن الداخلي، وقوى الأمن الوطني،  اأجهزة  تاأ�سي�ص ثالثة  الذي ن�ص على 

وقوى الأمن اخلارجي )املخابرات العامة(. ودعا القانون ب�سكل وا�سح، قوى الأمن القائمة، اأو التي 

قد ت�ستحدث، اإىل الن�سواء حتت اإحدى تلك القوى الثالث اأعاله. ويف ذات العام، �سدر اأي�سًا قانون 

عيد ت�سكيل 
ُ
املخابرات العامة، الذي ن�ّص �سراًحة على تنظيم �سوؤون اجلهاز وحتديد اخت�سا�ساته، واأ

دت اخت�سا�ساته، مبوجب القرار ال�سادر عن الرئي�ص حممود عبا�ص بتاريخ  جمل�ص الأمن القومي ُوحدِّ

2005/10/28، لي�سم رئي�ص الوزراء نائبًا للرئي�ص، ووزير الداخلية، وعددًا من الوزراء واآخرين يف 

ال�سبطية  ُمنح مبوجبه اجلهاز �سفة  الوقائي،  الأمن  ب�ساأن  بقانون،  اإ�سدار قرار  . كما مت 
15

ع�سويته

ت مراكز التوقيف التابعة له قانونية، ومت حتديد اخت�سا�ساته. على الرغم من هذا  الق�سائية، وُعدَّ

التوحيد، ا�ستمرت بع�ص املديريات الأمنية والقوى الأمنية بالعمل كجهاز م�ستقل، وذلك ل�سعف الأداء، 

على امل�ستوى ال�سيا�سي، يف التعامل مع النظام الأمني الفل�سطيني.

)انظر اجلداول رقم )2(، )3(، )11( من امللحق الأول بخ�سو�ص الت�سريعات الأ�سا�سية وت�سريعات 

الق�ساء املدين، وت�سريعات الأمن، ال�سادرة يف عهد ال�سلطة الفل�سطينية(

3- ا�صتمرار تطبيق ت�صريعات منظمة التحرير املتعلقة بالعقوبات للع�صكريني ل�صّد الفراغ:

التحرير  منظمة  عن  ال�سادرة  القوانني،  بع�ص  تطبيق  امتداد  على  الفل�سطينية  ال�سلطة  حافظت 

الفل�سطينية، يف ال�ساأن الع�سكري، فقد ا�ستمر الق�ساء الع�سكري الفل�سطيني،  يف عهد ال�سلطة، بالعمل 

اىل  ا�ستناًدا  وذلك   ،1979 العام  يف  ال�سادرْين  الثورينْي  املحاكمات:  واأ�سول  العقوبات  قانوين  وفق 

الفراغ  ل�سّد  ؛ 
16

 1994/11/10 بتاريخ  الفل�سطينية،  ال�سلطة  رئي�ص  ال�سادر عن  رقم )19(،  القرار 

الناجم عن عدم �سن قوانني يف هذا ال�ساأن. وبينما نالت تلك القوانني ر�سا املوؤ�س�سة الر�سمية وظلت 

32. تقرير حول حالة  2007، �ص  اإ�سالح القطاع الأمني يف فل�سطني. مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة.  اإىل  13  املدخل 

النفالت الأمني و�سعف �سيادة القانون يف اأرا�سي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن. 2005، �ص 15.

14  منها: القرار رقم )44( ب�ساأن الرتتيبات اخلا�سة بالأمن الفل�سطيني، القرار رقم )98( ب�ساأن اخلطة الأمنية الفل�سطينية جلهاز ال�سرطة، 

والقرار رقم )100( ب�ساأن ت�سكيل جلنة وزارية دائمة لل�سوؤون الأمنية، و القرار رقم )130( ب�ساأن الرتتيبات الأمنية )ن�سرت يف الوقائع 

الفل�سطينية يف عددها املوؤرخ يف 2005/2/28(.

15  القرار رقم )26( ل�سنة 2005 املن�سور يف الوقائع الفل�سطينية، يف عددها املوؤرخ يف 2006/4/27.

16  التقرير ال�سنوي احلادي ع�سر )و�سع حقوق املواطن الفل�سطيني خالل عام 2005(. الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن. �ص 169. 

واملالحظ اأن هذا القرار مل ين�سر يف الوقائع الفل�سطينية.
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ا  تطبقها حتى اليوم؛ واجهت معار�سة �سديدة، وعدم ر�سا من قبل موؤ�س�سات املجتمع املدين، خ�سو�سً

العاملة يف جمال حقوق الإن�سان، التي طالبت بوقفها وال�ستعا�سة عنها بقوانني �سادرة عن املجل�ص 

الت�سريعي.

ر�بًعا- �إعد�د م�ساريع �لقو�نني �ملت�سلة بالأمن:

مع ت�سارع حركة اإ�سالح الأجهزة الأمنية يف العام 2005، قدم للمجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني جمموعة 

اإن�ساء  من م�ساريع القوانني الناظمة لالأجهزة الأمنية وعملها. من بني هذه امل�ساريع: م�سروع قانون 

 وم�سروع قانون 
17

املحاكم الع�سكرية، وم�سروع قانون الأمن الفل�سطيني، وم�سروع قانون الأمن الوقائي،

جمل�ص الأمن القومي، وم�سروع قانون ال�سرطة، وم�سروع قانون الأمن الوطني.

جمل�ص  قبل  من  اإما  امل�ساريع،  هذه  م�سدر  اأن  الفل�سطيني  الت�سريعي  املجل�ص  �سجالت  من  يالحظ 

الوزراء، اأو من قبل اأع�ساء املجل�ص الت�سريعي. ومن نظرة �سريعة على تلك امل�ساريع، يالحظ غياب 

�سيا�سة ت�سريعية مدرو�سة، كما اأنه مل يتم التعامل مع الإ�سالح الأمني بناًء على تخطيط �سامل، اإذ اإن 

معظم تلك امل�ساريع قد نظمتها الأجهزة الأمنية ذاتها، لتقوي من مراكزها يف مواجهة اأجهزة اأمنية 

اأخرى، اأو من اأجل حت�سني ظروف عمل اأفرادها. ول نعتقد اأن تلك امل�ساريع �سوف ترى النور قريًبا؛ 

وذلك لغياب عمل املجل�ص الت�سريعي من جهة، ول�سعف ال�سيا�سة الت�سريعية لكلٍّ منها، نتيجة غياب 

التخطيط امل�سبق. هذا بالإ�سافة اإىل اأنها جميًعا و�سعت قبل ما يزيد على اأربع �سنوات، ويف ظل ما 

ا بعد �سدور  �سهدته ال�ساحة الفل�سطينية من تطورات، من املهم اإعادة النظر فيها من جديد، خ�سو�سً

قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية، حتى ل يكون هناك تكرار اأو ت�سارب.

الأن�سب،  تكون  التي قد  القانوين،  النظام  بنية  امل�ساريع، هو حول  تلك  تثريه  الذي  املهم  ال�سوؤال  لعل 

بالن�سبة لتنظيم قطاع الأمن، وفيما اإذا كنا بحاجة اىل قانون اأ�سا�سي لالأمن، ي�سع الأحكام والأ�س�ص 

العامة، يف مو�سوع تنظيم �سوؤون الأمن، بحيث ي�سكل مظلة بالن�سبة للت�سريعات اخلا�سة بقوى الأمن 

الأمني  النظام  باإ�سالح  ال�سروع  عند   ،2005 العام  يف  احلكومة،  تبّنته  الذي  التوجه  وهو  املختلفة، 

اىل  الفل�سطيني  الأمن  قانون  م�سروع  الوزراء  جمل�ص  اأحال  اإْذ  الفرت.  تلك  يف  والق�سائي  والإداري 

املجل�ص الت�سريعي بتاريخ 2005/11/7، ولكن مل يت�سنَّ للمجل�ص مناق�سة هذا امل�سروع يف حينه، وظل 

جمّمًدا يف اأروقة املجل�ص حتى اليوم. ويالحظ اأن هذا امل�سروع انطلق من فكرة توحيد موؤ�س�سة الأمن 

بع�ص  وت�سّمن  ال�سيا�سي،  للم�ستوى  وخ�سوعها  واخت�سا�ساتها،  مرجعياتها  وحتديد  الفل�سطينية، 

اإن�ساء دائرة خمت�سة بال�سكاوى،  اإخ�ساع موازنة الأمن للرقابة الربملانية، ون�ّص على  الأحكام حول 

17  ننّوه اإىل اأنّه جرى �سن قرار بقانون، بخ�سو�ص الأمن الوقائي، كما ذكرنا يف مو�سع �سابق من الدرا�سة.
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تكفل التحقيق يف �سكاوى املواطنني، الواردة على اأجهزة الأمن واأفرادها، كما ن�ص على ت�سكيل جمل�ص 

الأمن القومي، مرجعيًّة عليا لر�سم ال�سيا�سات الأمنية العامة.

)اأنظر اجلدول رقم )4( من امللحق الأول بخ�سو�ص م�ساريع القوانني املتعلقة بالأمن(



15

�لف�سل �لثاين

�ملرجعيات �لقانونية لتنظيم �أجهزة �لأمن

 و�سلحياتها وهيكلتها





الف�سل الثاين: املرجعيات القانونية لتنظيم اأجهزة الأمن و�سالحياتها وهيكلتها

17

�أوًل- �ملرجعية �لد�ستورية لت�سريعات �لأمن:

مت تبني القانون الأ�سا�سي يف عام 2002، ويعد هذا القانون مبنزلة د�ستور ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

العامة،  واحلريات  واحلقوق  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  النظام  يتناول طبيعة  وهو  النتقالية،  الفرتة  يف 

وال�سلطات الثالث والعالقة فيما بينها. من اجلدير ذكره اأنه مت تعديل القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني 

مرتني: عام 2003 وعام 2005.

اأدت عمومية   
18

الأ�سا�سي قواعد عامة غري مف�سلة بهذا اخل�سو�ص. القانون  اأورد  يف املجال الأمني 

موؤ�س�سة  لكل من  وال�سالحيات  املرجعيات  التف�سريات حول  تعدد  اإىل  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون 

 ومن اأهم القواعد التي وردت يف القانون الأ�سا�سي ب�ساأن الأمن ما يلي:
19 

الرئا�سة وجمل�ص الوزراء.

20

يعد رئي�ص ال�سلطة الوطنية القائد الأعلى لقوات الأمن الفل�سطينية.  اأ. 

21 

يخت�ص جمل�ص الوزراء مب�سوؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي. ب. 

يف  امل�سلحة  القوة  واعتربها  نظامية،  قوة  باأنها  وال�سرطة،  الأمن  قوات  الأ�سا�سي  القانون  عّرف  ج. 

املجتمع،  وحماية  ال�سعب،  وخدمة  الوطن،  عن  الدفاع  يف  وظيفتها  تنح�سر  اأن  على  فل�سطني، 

وال�سهر على حفظ الأمن، والنظام العام، والآداب العامة. كما ّحدد القانون الأ�سا�سي دور قوات 

للحقوق  كامل  احرتام  ويف  القانون،  ر�سمها  التي  احلدود  يف  واجبها،  تاأدية  يف  وال�سرطة  الأمن 

اأمر تنظيم قوى الأمن وال�سرطة لقانون ي�سدر عن  اأن القانون الأ�سا�سي ترك  واحلريات. يذكر 

.
22

املجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني

ن�ص القانون الأ�سا�سي على اإن�ساء املحاكم الع�سكرية بقوانني خا�سة، وح�سر وليتها واخت�سا�سها  د. 

.
23

يف نطاق ال�ساأن الع�سكري فقط

الطوارئ، عند وجود  اإعالن حالة  الفل�سطينية �سالحية  ال�سلطة  رئي�ص  الأ�سا�سي  القانون  اأعطى  هـ. 

.
24

تهديد لالأمن القومي، ب�سبب حرب، اأو غزو، اأو ع�سيان م�سلح

ال�سالحيات  تف�سيل  اأمر  للقوانني  يرتك  ما  غالبا  لأنه  يعيبه؛  ل  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  يف  مف�سلة  غري  عامة  قواعد  ايراد  اإن    18

واملرجعيات. يوؤخذ على النظام القانوين الفل�سطيني عدم اإكتمال تلك القوانني، وهذا ما �سوف نتناوله يف هذه الدرا�سة. 

19  للمزيد حول مو�سوع ال�سالحيات، انظر: تقرير حول �سالحيات رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية باملقارنة مع �سالحيات جمل�ص الوزراء واملجل�ص 

الت�سريعي يف القانون الأ�سا�سي )اأوراق عمل(. الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن. رام اهلل 2006، �ص 43 – 54.

20  املادة 39 من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003.

21  املادة 69 بند 7 من القانون.

22  املادة 84 من القانون.

23  املادة 101 فقرة 2 من القانون.

24  املادة 110 من القانون.
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تتمثل اأبرز الإ�سكاليات املرتبطة باملرجعية الد�ستورية يف مو�سوع الأمن، فيما يلي:

1.  جاءت قواعد القانون الأ�سا�سي ب�ساأن الأمن �سمن عبارات عامة، ومل ي�سر هذا القانون، ب�سكل 

وا�سح، اإىل اأن املوؤ�س�سة الأمنية والعاملني فيها هم اأداة تنفيذية للدولة، ولي�ص للحزب احلاكم اأو 

الرئي�ص.

25

ح القانون الأ�سا�سي �سرورة اإخ�ساع قوى الأمن للرقابة الربملانية، اأو للم�ستوى ال�سيا�سي.  2.  مل يو�سّ

للمحاكم  قانون  اليوم  حتى  ي�سن  فلم  مفعلة،  غري  الأ�سا�سي  القانون  ن�سو�ص  بع�ص  زالت  ما    .3

الع�سكرية، ما يجعل الق�ساء الع�سكري لالأمن يحتكم لقوانني تقوم على فكرة الع�سكرة والثورة، 

ما  وهو  واحلريات،  احلقوق  حماية  على  القائمة  وفل�سفته  الأ�سا�سي  القانون  �سوء  يف  ت�سن  ومل 

يفتح املجال لتو�سيع �سالحيات بع�ص اأجهزة الأمن، و�سالحيات الق�ساء الع�سكري، على ح�ساب 

الق�ساء املدين.

ثانيًا- �لأ�س�س �لقانونية لإن�ساء �لأجهزة �لأمنية وتنظيمها:

قوانني  مبقت�سى  وتنظيمها  لإن�سائها  �سابقًا  كان  الفل�سطينية  الأمنية  الأجهزة  تاأ�سي�ص  اأن  ذكرنا 

فل�سطينية، حتدد �سالحياتها، ووظائفها، وهيكلياتها، وت�سل�سل امل�سوؤوليات فيها. فقبل العام 2005 مل 

يكن هناك ت�سريع ين�ّص على ماهية الأجهزة الأمنية العاملة يف فل�سطني، من حيث عددها، ومرجعيتها 

الأمنية اأو ال�سيا�سية، وطرق الرقابة عليها اأو حما�سبتها. فقد بلغ عدد تلك الأجهزة الأمنية ما يقرب 

اأو�سلو،  اإتفاقات  اإن�سائه يف  بع�سها ن�ص على   .2002 قبل عام  ما  اأمنًيا، يف فرتة  �سبعة ع�سر جهاًزا 

وبع�سها اأن�سئ مببادرة من قبل امل�ستوى ال�سيا�سي يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

ول مهّم، على الأقل من الناحية النظرية، بخ�سو�ص التنظيم القانوين لالأجهزة الأمنية، بعد  طراأ حتُّ

تبني املجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني لقانون اخلدمة يف قوى الأمن رقم )8( ل�سنة 2005. فالأول مرة 

يف تاريخ ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يتم حتديد الأجهزة الأمنية يف ثالث قوى رئي�سة، ح�سب املادة 

)3( من القانون، وهي:

قوات الأمن الوطني وجي�ص التحرير الفل�سطيني. اأ- 

ب-  قوى الأمن الداخلي.

املخابرات العامة )اأمن خارجي(. ج- 

من اجلدير بالذكر اأن الأحكام التي ت�سمنها قانون اخلدمة يف قوى الأمن، تنطبق على جميع الأجهزة 

25  د. عزمي ال�سعيبي. ورقة حول اإ�سالح الأمن »فل�سطني«. انظر املوقع التايل: 

http://www.aman-palestine.org/Documents/Security/securityreformPalestine.doc، تاريخ الزيارة 2009-3-30.  
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الأمنية يف اجلوانب التي تناولتها. ومن تاريخ اإقرار قانون اخلدمة يف قوى الأمن لغاية تاريخه، عمدت 

ال�سلطة الفل�سطينية اإىل �سم اأجهزة اأمنية قائمة، اإىل اإحدى القوى الثالث، لت�سبح هيكلية الأجهزة 

الأمنية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية كما يلي: 

26

هيكلية الأجهزة الأمنية بعد عام 2005 

فيما يلي و�سف خمت�سر لن�ساأة قوى الأمن الفل�سطينية املبنية على الهيكلية اأعاله، واأ�س�ص التنظيم 

القانوين لها:

1- اأ�ص�ض ن�صاأة قوات الأمن الوطني وتنظيمها:

الأمن الوطني هيئة ع�سكرية نظامية، تبا�سر اخت�سا�ساتها برئا�سة وزير الأمن الوطني، وحتت قيادة 

القرارات الالزمة لإدارة عملها، وتنظيم �سوؤونها كافة، وفقًا لأحكام  الذي ي�سدر  العام، وهو  القائد 

 وي�سم الأمن الوطني جمموعة من القوات على النحو التايل:
27

القانون، والأنظمة ال�سادرة مبقت�ساه.

الع�صكرية القوة  	•
الع�سكرية )التي تعرف  القوة  اأ�س�ست  الوطني.  الأمن  لقوات  الأ�سا�سية  الركيزة  الع�سكرية  القوة  تعد 

جي�ص  يف  من�سوية  كانت  التي  الت�سكيالت  خمتلف  ت�سم  وكانت   ،1994 اأيار   5 يف  الوطني(  بالأمن 

حرب  اأعقاب  يف  العربية،  البلدان  من  عدد  يف  موزعة  كانت  الت�سكيالت  تلك  الفل�سطيني.  التحرير 

لبنان عام 1982. دخل جزء من تلك الت�سكيالت اإىل ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ولحقًا توحدت تلك 

الت�سكيالت حتت راية جهاز اأمنّي، �ُسمي بالأمن الوطني.

ي�سدر  ومل  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ص  من  قرار  على  بناء  جاء  الع�سكرية  القوة  اإن�ساء  اإن 

ت�سريع اإىل غاية تاريخه ينظم هذه القوة.

26  مت و�سع هذه الهيكلية بناء على قانون اخلدمة يف قوى الأمن رقم )8( ل�سنة 2005، املرا�سيم والقرارات الرئا�سية القا�سية بدمج بع�ص 

الأجهزة الأمنية يف اإحدى القوى الثالثة: قوات الأمن الوطني، قوى الأمن الداخلي، واملخابرات العامة.

27  املادة )7( من قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية ل�سنة 2005.

�لأجهزة �لأمنية �لفل�سطينية

قو�ت �لأمن �لوطني

�ل�سرطة �ملدنية 1 .

�لأمن �لوقائي 2 .

�لدفاع �ملدين 3 .

�لقوة �لع�سكرية  1 .

قو�ت حر�س �لرئي�س 2 .

�ل�ستخبار�ت �لع�سكرية 3 .

�ل�سرطة �لع�سكرية 4 .

�لرتباط �لع�سكري 5 .

�ل�سرطة �جلوية 6 .

�ملخابر�ت �لعامةقوى �لأمن �لد�خلي
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اخلا�ض: الرئا�صي  احلر�ض  	•
ّمت اإىل قوات الأمن الوطني. ُيذكر اأن  كان احلر�ص الرئا�سي اخلا�ص قوة قائمة بذاتها، اإىل حني اأن �سُ

خدمة اأمن موؤ�س�سة الرئا�سة كانت معهودة اإىل قوتني هما: احلر�ص الرئا�سي اخلا�ص، واأمن الرئا�سة 

اأمن  قوات  بدمج  يق�سي  الرئي�ص،  عن  قرار  �سدر   ،2007 الأول  كانون   6 وبتاريخ   
28

.)17 )القوات 

 
29

الرئا�سة يف احلر�ص الرئا�سي اخلا�ص، وقوات الأمن الوطني.

اإن اإن�ساء احلر�ص الرئا�سي اخلا�ص جاء بناء على قرار من رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، ومل 

ي�سدر ت�سريع اإىل غاية تاريخه ينظم هذه القوة.

الع�صكرية: ال�صتخبارات  	•
اأ�س�ص هذا اجلهاز من قبل مو�سى عرفات الذي قام بتعيني �سباط واأفراد للقوة، ممن عملوا مبديرية 

 وتعد ال�ستخبارات الع�سكرية اإحدى قوات الأمن الوطني، 
30

ال�ستخبارات الع�سكرية يف لبنان وتون�ص.

ووزير  الفل�سطيني،  الوطني  التحرير  وجي�ص  الوطني،  الأمن  لقوات  العام  القائد  مع  ومرتبطة عملًيا 

31

الأمن الوطني –ولو من ناحية نظرية-.

ل يوجد حتى اليوم اأي ت�سريع ينظم ال�ستخبارات الع�سكرية وعملها.

الع�صكري: الرتباط  	•
الفل�سطينية-  املبادئ  اإعالن  اأو�سلو-  اتفاق  الإ�سرائيلي مبوجب  الفل�سطيني  الع�سكري  الرتباط  ن�ساأ 

الإ�سرائيلية، املوقع يف وا�سنطن يف 13 اأيلول 1993. وتعد التفاقيات مرجعيته، حيث مل يرد ذكر لهذه 

القوة يف اأي ت�سريع فل�سطيني.

ل يوجد اأي ت�سريع فل�سطيني، ينّظم الرتباط الع�سكري وعمله.

اجلوية: ال�صرطة  	•
تتبع مديرية ال�سرطة اجلوية اإىل قوات الأمن الوطني، حيث مت موؤخًرا اإحلاق موظفيها الع�سكريني بتلك 

28  اأن�ساأ ال�سهيد علي ح�سن �سالمة جهاز 17 يف لبنان عام 1972 بهدف حماية موؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية، ومقرات الرئا�سة. 

وعمل اجلهاز على حماية موؤ�س�سة الرئا�سة يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سيطنية ومل يكن تابعا لقوات الأمن الوطني.

29  القرار رقم )324( ل�سنة 2007، املن�سور يف الوقائع الفل�سطينية العدد )74( املوؤرخ يف 2008/6/9.

   Strategic Assessment Initiative, p. 26  30

31  ح�سب قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية ل�سنة 2005، تبا�سر قوات الأمن الوطني اخت�سا�ساتها برئا�سة وزير الأمن الوطني، وحتت 

قيادة القائد العام. يذكر اأن هذه الوزارة ا�ستحدثت مرة واحدة يف عهد الوزير ن�سر يو�سف، الذي كان وزيًرا للداخلية والأمن الوطني مًعا.
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، وهي قوة غري فاعلة منذ بدء النتفا�سة 
32

القوات، مبوجب القرار الرئا�سي رقم )66( ل�سنة 2008 

عام 2000؛ وذلك عندما اأقدم الحتالل على اإغالق مطار غزة املدين، وتدمري الطائرات العمودية 

التابعة للرئي�ص يا�سر عرفات يف حينه.

مل يتطرق اأي ت�سريع اإىل تنظيم ال�سرطة اجلوية وعملها. وهي قوة تتبع لقوات الأمن الوطني.

2- اأ�ص�ض ن�صاأة قوات الأمن الداخلي وتنظيمها:

برئا�سة وزير  وتبا�سر اخت�سا�ساتها،  توؤدي وظائفها،  اأمنية نظامية،  الداخلي هي هيئة  الأمن  قوات 

الداخلية، وحتت قيادة مدير عام الأمن الداخلي، وهو الذي ي�سدر القرارات الالزمة لإدارة عملها، 

  وي�سم الأمن الداخلي القوات الثالث التالية:
33 

وتنظيم �سوؤونها كافة.

املدنية ال�صرطة  	•
تعد ال�سرطة املدنية اإحدى اأهم ركائز النظام الأمني لأي بلد من البلدان، فيما يتعلق بحفظ النظام، 

والآداب العامة، وال�سهر على حماية حقوق املواطنني وممتلكاتهم وحرياتهم، ولغاية ذلك يتمتع جهاز 

ال�سرطة ب�سلطات �سبط اإداري وق�سائي يحددها القانون.

كما  ولكن  وعملها،  الفل�سطينية  املدنية  ال�سرطة  مديرية  ينظم  فل�سطيني  قانون  اليوم  حتى  ي�سدر  مل 

ذكرنا يف مو�سع �سابق من هذه الدرا�سة، هناك قانونان ينظمان عمل ال�سرطة، ولو من الناحية النظرية؛ 

 والآخر �ساري 
34

اأحدهما �ساٍر يف ال�سفة الغربية، وهو قانون الأمن العام الأردين رقم 38 ل�سنة 1965،

 يف حني اأنه مل يتم ب�سورة 
35

.
 

املفعول يف قطاع غزة )قرار بقانون رقم 6 ل�سنة 1963 ب�ساأن ال�سرطة(

القرار  اإىل  الركون  مت  اأنه  جند  الغربية،  ال�سفة  يف  عمليًّا  الأردين  العام  الأمن  قانون  تطبيق  وا�سحة 

بقانون ب�ساأن ال�سرطة يف قطاع غزة، اأثناء تاأ�سي�ص ال�سرطة املدنية الفل�سطينية يف عام 1994. 36

من اجلدير ذكره اأن املادة 84 من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003، ت�سمنت تعريًفا 

لقوات الأمن وال�سرطة، ودعت اإىل تنظيمهما بقانون.

32  الوقائع الفل�سطينية. العدد )75( املوؤرخ بــــ 2008/6/15.

33  املادة )10( من قانون اخلدمة يف قوى الأمن ل�سنة 2005. 

34  اجلريدة الر�سمية الأردنية، عدد 1873، بتاريخ 1965/9/16، �ص 1427. 

35  الوقائع الفل�سطينية )الإدارة امل�سرية لقطاع غزة، عدد غري اعتيادي، ل�سنة 1963/7/1، �ص 1168. 

الفل�سطينية، مطبعة دار  ال�سرطة  اإدارة  الفل�سطينية، انظر عرابي حممد كلوب، تنظيم  ال�سرطة  ن�سرت حول  التي  الأعمال اجلدية  36  من 

املنارة، غزة، 2005. 
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الأمن الوقائي: 	•
ن�ساأ جهاز الأمن الوقائي منذ بداية عهد ال�سلطة الفل�سطينية، وظل ميار�ص عمله جهاًزا م�ستقالًّ قائًما 

بذاته، دون وجود قانون ينظم �سوؤون اجلهاز وعمله لفرتة طويلة. يف العام 2002 اأحلق اجلهاز بوزارة 

الداخلية، مبوجب مر�سوم رئا�سي كما ذكرنا، ويف العام 2005 تعزز ذلك ب�سدور قانون اخلدمة يف 

قوى الأمن ل�سنة 2005.

يف العام 2007 اأ�سدر الرئي�ص الفل�سطيني قراًرا بقانون، ب�ساأن الأمن الوقائي رقم )11( ل�سنة 2007، 

واأعترب هذا القرار بقانون مبنزلة املرجعية القانونية لتنظيم اجلهاز وعمله، حيث ن�ص على اعتبار 

الداخلية، وتعمل يف  تتبع وزارة  التي  الداخلي،  الأمن  اأمنية نظامية، �سمن قوى  اإدارة عامة  اجلهاز 

التابعة  التوقيف  جمال الأمن، وت�سّمن مهام اجلهاز ومنحه �سفة ال�سبط الق�سائي، واعترب مراكز 

 من اجلدير ذكره اأن هذا القرار بقانون يجب اأن يعر�ص على املجل�ص الت�سريعي، يف اأول 
37

له قانونية.

38

جل�سة يعقدها؛ لإقراره. 

املدين: الدفاع  	•
�سالمة  وتاأمني  املدنيني وممتلكاتهم،  لوقاية  ال�سرورية  الإجراءات  املدين، جمموعة  بالدفاع  يق�سد 

واملن�ساآت،  املباين  وحماية  العامة،  املرافق  يف  بانتظام  العمل  �سري  و�سمان  باأنواعها،  املوا�سالت 

واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة، �سواء من اأخطار الغارات اجلوية وغريها من الأعمال احلربية، اأو من 

 تعد مديرية الدفاع 
39

اأخطار الكوارث الطبيعية، اأو احلرائق، اأو الإنقاذ البحري، اأو اأي اأخطار اأخرى.

املدين اإحدى قوى الأمن الداخلي، وهي تتبع وزارة الداخلية، وفقا لقانونها وقانون اخلدمة يف قوى الأمن، 

وللمرا�سيم الرئا�سية ال�سادرة بهذا اخل�سو�ص. 

يقوم هذا  اإذ  اأخرى.  اأمن  قوى  باملقارنة مع  املدين مر�سًيا جًدا،  الدفاع  ملديرية  القانوين  الأ�سا�ص  يعد 

 كما مت بتاريخ  2000/7/8 اعتماد لوائح �سروط ال�سالمة 
40

الأ�سا�ص على قانون الدفاع املدين ل�سنة 1998،

42

 كما مت منح املديرية �سفة ال�سبط الق�سائي.
41

والوقاية من احلريق، تنفيًذا لأحكام هذا القانون.

37  انظر املواد: 2، 6، 7، 9 من القرار بقانون ب�ساأن الأمن الوقائي.

38  املادة )15( من القرار بقانون.

39  املادة )2( من قانون الدفاع املدين رقم )3( ل�سنة 1998.

40  قانون رقم )3( ل�سنة 1998م ب�ساأن الدفاع املدين، املن�سور يف الوقائع الفل�سطينية، عدد 24 املوؤرخ بـــ 1998/7/1.

41  القرار رقم )27( ل�سنة 2000، املن�سور يف الوقائع الفل�سطينية، عدد 35 املوؤرخ بــ 2000/10/20.

2000 مبنح �سفة ال�سبط الق�سائي ملدير عام الدفاع املدين، ولفئات من موظفي املديرية العامة للدفاع املدين،  42  قرار رقم )19( ل�سنة 

املن�سور يف الوقائع الفل�سطينية، عدد 34 املوؤرخ بـــــ 2000/9/30.
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3- اأ�ص�ض ن�صاأة املخابرات العامة)الأمن اخلارجي( وتنظيمها:

املخابرات العامة هيئة اأمنية نظامية تتبع الرئي�ص، توؤدي وظائفها، وتبا�سر اخت�سا�ساتها، وفًقا لأحكام 

وتنظيم  لإدارة عملها،  الالزمة  القرارات  الذي ي�سدر  قيادته، وهو  رئي�سها وحتت  برئا�سة  القانون، 

 كاإحدى ثالث 
44

 فيما اعتربها قانون اخلدمة يف قوى الأمن ل�سنة 2005 جهاًزا م�ستقال
43

�سوؤونها كافة.

قوى رئي�سة، بجانب الأمن الداخلي والأمن الوطني. اأ�س�ص جهاز املخابرات العامة مع اإن�ساء ال�سلطة 

اأن ي�سدر قانون فل�سطيني ينظم  1994، وظل يعمل لفرتة طويلة، دون  الوطنية الفل�سطينية يف عام 

�سوؤونه وعمله، ويعد اجلهاز امتداًدا لدائرة املخابرات يف منظمة التحرير الفل�سطينية. يذكر اأنه يف 

45

عام 2006، �سدر قرار يق�سي بدمج القوة البحرية بجهاز املخابرات.

 كما مت 
46

يعمل اجلهاز وفق مرجعية قانونية، تتمثل يف قانون املخابرات العامة رقم )17( ل�سنة 2005،  

 
47

اإ�سدار بع�ص الأنظمة الالزمة لتنفيذ اأحكام القانون من النواحي املالية والإدارية.

بوجه عام، تتمثل اأبرز الإ�سكاليات املرتبطة بالأ�سا�ص القانوين لن�ساأة الأجهزة الأمنية وتنظيمها  ككل، 

فيما يلي:

ما زالت بع�ص الأجهزة الأمنية حتتكم اإىل قوانني قدمية غري موحدة؛ لعدم �سن قانون فل�سطيني   .1

موحد لعملها، كال�سرطة مثاًل.

الأمنية، جعلها تعمل لفرتات طويلة دون وجود قوانني  الأجهزة  العديد من  تاأّخر �سدور قوانني   .2

فل�سطينية تنظم عملها، وهو ما جعلها تقوم باأعمال دون اأ�سا�ص قانوين ودون مرجعية وا�سحة، ما 

اأ�سفى على عملها، يف كثري من الأحيان �سبغة عدم القانونية، ومنها الأمن الوقائي واملخابرات 

العامة مثاًل. فيما ل يزال الت�سريع اخلا�ص بالأمن الوقائي موؤقتًا؛ نظًرا لعدم عر�سه على املجل�ص 

الت�سريعي لإقراره.

عدم اكتمال النظام القانوين لالأمن اإىل اليوم يجعل بع�ص الأجهزة الأمنية تعمل يف ظل غياب   .3

قوانني وا�سحة، تنظم عملها و�سوؤونها، من ذلك الأمن الوطني مثاًل.

واإن كانت الت�سريعات التي اأ�سدرتها ال�سلطة الفل�سطينية، يف جمال الأمن متثل خطوة اإيجابية،   .4

43  املادة )2( من قانون املخابرات العامة ل�سنة 2005.

44  املادة )13( من قانون اخلدمة يف قوى الأمن.

45  انظر قرار رقم )298( ل�سنة 2006م باإحلاق القوة البحرية يف املحافظات ال�سمالية بكافة �سباطها واأفرادها واإمكانياتها وجتهيزاتها؛بجهاز 

املخابرات العامة. ن�سر يف الوقائع الفل�سطينية، عدد 66 بتاريخ 2006/7/22، �ص 29. ب�سوؤال امل�ست�سار القانوين جلهاز املخابرات العامة 

عن تطبيق القرار، اأفاد اأنه مت فعال دمج القوة البحرية يف جهاز املخابرات العامة.

46  انظر الوقائع الفل�سطينية، عدد رقم 60 بتاريخ 2005/11/9، �ص 84.

47  انظر: القرار رقم )4( ل�سنة 2007 ب�ساأن اإ�سدار نظام اللوازم وامل�سرتيات للمخابرات العامة الفل�سطينية، والقرار رقم )5( ل�سنة 2007 

ب�ساأن اإ�سدار النظام املايل للمخابرات العامة الفل�سطينية. املن�سورْين يف الوقائع الفل�سطينية، العدد 68 املوؤرخ بــــ 2007/3/7.
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اإل اأن تلك الت�سريعات ل توؤ�س�ص لنظام �سمويل، يحكم قطاع الأمن، كونها مل تو�سع �سمن مراجعة 

اإ�سرتاتيجية لنظام الأمن، واإمنا و�سعت الأجهزة الأمنية ذاتها بع�ص تلك الت�سريعات، انطالًقا 

من احلاجة لتوفري غطاء قانوين لعمل اجلهاز ذاته.

على الرغم من اأن قانون اخلدمة يف قوى الأمن ميّثل مرجعية قانونية، يف اإدارة املوارد الب�سرية   .5

يف قطاع الأمن، اإل اأنه يفتقر اإىل اللوائح التنفيذية الالزمة لتطبيقه.

الأمنية  لالأجهزة  الناظم  القانوين  الأ�سا�ص  بخ�سو�ص  الأول  امللحق  من   )5( رقم  اجلدول  )انظر 

الفل�سطينية(

ثالًثا- �لتنظيم �لقانوين ل�سلحيات �لأجهزة �لأمنية:

ي�ستمد  ما  الأجهزة  هذه  فمن  الأمنية،  الأجهزة  ل�سالحيات  القانوين  التنظيم  م�ستويات  تختلف 

�سالحياته من اتفاقيات اأو�سلو، كالرتباط الع�سكري مثاًل، ومنها ما ي�ستمدها من القانون اخلا�ص به، 

كالدفاع املدين، ومنها ما ي�ستمدها ب�سورة مكت�سبة بحكم العمل والواقع، يف ظل ما يعتقد اأنه يدخل يف 

�سالحياته، دون اأن يوجد قانون فل�سطيني بذلك، مثل الأمن الوطني )القوة الع�سكرية(. ويعود ذلك 

القانوين  التنظيم  الأجهزة املختلفة، ولأن مرحلة  اإىل غياب وثيقة قانونية �ساملة، حتدد �سالحيات 

لالأجهزة الأمنية بداأت متاأخرة، ومل تكتمل مراحلها اإىل اليوم، وهو ما خلق ت�سابًكا كبرًيا وتنازًعا حاًدا 

بني تلك الأجهزة، ل يخفى على اأحد ا�ستمرار وجوده، ب�سكل اأو باآخر اإىل اليوم.

ن�ستعر�ص فيما يلي �سالحيات الأجهزة الأمنية املختلفة، وفًقا لت�سنيف الأجهزة التي اعتمدها قانون 

اخلدمة يف قوى الأمن:

1- �صلحيات قوات الأمن الوطني:

�صلحيات القوة الع�صكرية: 

يف ظل غياب قانون ينّظم قوات الأمن الوطني ب�سكل عام، والقوة الع�سكرية على وجه اخل�سو�ص، فاإنه 

ميكن اإجمال �سالحيات القوة الع�سكرية من خالل املمار�سة العملية، وما يراه قادة القوة اأنه يدخل 

48

�سمن �سالحياتهم، وهي كالتايل:

الدفاع املناطقي.  .1

امل�ساعدة يف فر�ص النظام والقانون  .2

48  مت حتديد تلك املهام يف �سوء ورقة مقدمة من قبل الأمن الوطني، اإىل الفريق الفني لالإ�سالح يف قطاع الأمن.
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اأمن الرئي�ص و�سيوفه.  .3

اأمن املقرات احلكومية والعامة.  .4

حرا�سة احلدود.  .5

حرا�سة نقاط التفتي�ص.  .6

الوقاية من الكوارث الطبيعية اأثناء حدوثها.  .7

1999، حول اإدارة مطار يا�سر عرفات الدويل، اأعطى  من اجلدير ذكره، اأن القرار رقم )6( ل�سنة 

املطار،  من�ساآت  وجميع  اخلارجية،  والبوابات  املطار،  و�سور  الأبراج،  حرا�سة  مهمة  الوطني  الأمن 

 علمًا باأن هذه املهمة ل متاَر�ص عمليًّا بعد تدمري املطار، من قبل قوات الحتالل 
49

والطرق املوؤدية اإليه، 

الإ�سرائيلي، يف بداية انتفا�سة الأق�سى.

�صلحيات احلر�ض الرئا�صي اخلا�ض:

50

ميكن اإجمال اخت�سا�سات القوة يف �سوء الواقع العملي مبا يلي:

حماية الرئي�ص واأ�سرته يف جميع مواقع تواجده.  .1

حماية املن�ساآت التابعة للرئي�ص.  .2

حماية �سيوف الرئي�ص وال�سخ�سيات الدبلوما�سية.  .3

التدخل ال�سريع لإنهاء حالت الفو�سى والتهديد.  .4

تاأمني املعابر وحمايتها.  .5

تنفيذ ما يطلبه الرئي�ص من مهام خا�سة.  .6

من اجلدير ذكره اأن القرار رقم )6( ل�سنة 1999، حول اإدارة مطار يا�سر عرفات الدويل، اأعطى قوات 

امن الرئا�سة مهمة حرا�سة مبنى ال�سالة الرئا�سية VIP بجميع بواباتها والطرق املوؤدية اإليها، علًما اأن هذه 

املهمة ل متاَر�ص عملًيا بعد تدمري املطار من قبل قوات الحتالل الإ�سرائيلي يف بداية انتفا�سة الأق�سى.

�صلحيات ال�صتخبارات الع�صكرية:

�سوء  يف  مهامها  حتديد  ميكن  الع�سكرية،  ال�ستخبارات  مديرية  لعمل  قانوين  اأ�سا�ص  غياب  ظل  يف 

51

املمار�سة العملية، وما درج على اأن يكون من �سمن اخت�سا�ص املديرية. وميكن حتديدها مبا يلي:

49  الوقائع الفل�سطينية. العدد 29، املوؤرخ بـــــ 1999/7/17.

50  مت حتديد ال�سالحيات، بناء على ورقة مقدمة من قبل امل�ست�سار القانوين لقوة احلر�ص الرئا�سي اخلا�ص، اإىل الفريق الفني لالإ�سالح يف القطاع الأمني.

51  اعتمد يف حتديد تلك ال�سالحيات على ورقة مقدمة من قبل امل�ست�سار القانوين للمديرية، اإىل م�سروع الفريق الفني لالإ�سالح.
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املهام الداخلية، وت�سمل: 

اأمن الأفراد املنت�سبني لقوات الأمن الوطني. 	•
اأمن املن�ساآت التابعة لالأمن الوطني. 	•

والن�سباطية،  واملالية  الإدارية  املتابعة  �سعيد  على  الالزمة،  القانونية  الإجراءات  كافة  اتخاذ  	•
واإحالة املخالفني للق�ساء الع�سكري.

متابعة امليلي�سيات امل�سلحة؛ اأي املجموعات �سبه الع�سكرية، التي تهدد الأمن وال�ستقرار. 	•
ن�ساط ا�ستخباراتي ذو طابع �سري، بهدف متابعة الن�ساط الع�سكري وال�ستيطاين، داخل الأرا�سي  	•

الفل�سطينية املحتلة.

امل�ساركة يف احلمالت الأمنية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 	•
املهام اخلارجية، وت�سمل:

يف اخلارج )امللحقني الع�سكريني(. وممثلياتها  فل�سطني  �سفارات  يف  الع�سكرية  امللحقيات  تتبُّع  	•
التنظيمات امل�سلحة بعالقاتها مع اخلارج. عالقة  	•

�صلحيات ومهام الرتباط الع�صكري:

بتف�سيل مهام  وا�سنطن  اتفاقية  الأمنية من  والرتتيبات  النت�سار  اإعادة  امللحق رقم )1( حول  حدد 

 
52

الرتباط الع�سكري على الوجه التايل:

الأمنية  اللجنة  تو�سعها  التي  ال�سيا�سات  تلك  خا�سة  تن�سيًقا،  تتطلب  م�سائل  واإدارة  مراقبة  	•
امل�سرتكة. 

واإدارتها. حمافظة  كل  يف  امل�سرتكة  الأن�سطة  مراقبة  	•
التقارير الأمنية خا�سة يف حالة وقوع حدث معني. من  التحقق  	•

الدوريات امل�سرتكة. اإدارة  	•

�صلحيات ال�صرطة اجلوية:

يف ظل غياب ت�سريع يو�سح مهام تلك القوة، ت�سري املمار�سة العملية، قبل العام 2000، اإىل اأن دورها يتمثل 

يف حماية املطارات، والقيام بعمليات غري حربية )طائرات عمودية غري م�سلحة وطائرات مدنية(.

 .1995/9/28 بتاريخ  املوقعة  النتقالية  التابع لالتفاقية  الأمنية«،  النت�سار والرتتيبات  باإعادة  امللحق رقم )1( »بروتوكول خا�ص  52  راجع 

الن�ص باللغة الإجنليزية يف http://www.jmcc.org/peace/agreements/oslo2.htm، تاريخ الزيارة 20-11-2007. 
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2- �صلحيات قوات الأمن الداخلي:

�صلحيات ال�صرطة املدنية:

تكون  تكاد  �سالحياتها،  ب�سمول  يحدد  الفل�سطينية،  لل�سرطة  موّحد  فل�سطيني  قانون  غياب  ظل  يف 

�سالحيات ال�سرطة املدنية مزيًجا ما بني القوانني ال�سادرة من العهدين الأردين وامل�سري، وبع�ص 

تتمتع  عام،  وبوجه  واملهام.  الوظائف  بع�ص  اإىل  جزئية  ب�سورة  تتطرق  التي  الفل�سطينية،  القوانني 

اتخاذ  يف  وتتمثل  اإداري(  �سبط  )ك�سلطة  اإداري  طابع  ذات  مهام  هما:  املهام  من  بنوعني  ال�سرطة 

ذات  ومهام  العامة؛  والآداب  العام  النظام  على  واملحافظة  اجلرائم،  وقوع  ملنع  الالزمة  الإجراءات 

املجرمني،  عن  للك�سف  الالزمة  بالأعمال  القيام  يف  تتمثل  ق�سائي(  �سبط  )ك�سلطة  ق�سائي  طابع 

 
53

ومالحقتهم، كجهة معاونة للنيابة العامة، وحتت اإ�سرافها ورقابتها.

امل�سري  العهد  1963 من  ل�سنة  ال�سرطة  ب�ساأن  بقانون  القرار  ت�سّمن  ال�سابقة،  القوانني  على �سعيد 

اجلرائم،  منع  الأخ�ص  وعلى  العام،  والأمن  النظام  على  باملحافظة  ال�سرطة  هيئة  تخت�ص  يلي:  ما 

و�سبطها، وحماية الأرواح والأعرا�ص والأموال. بينما ت�سّمن قانون الأمن العام الأردين ل�سنة 1966 

واجبات ال�سرطة، مبا يلي:

والأموال. والأعرا�ص  الأرواح  وحماية  والأمن،  النظام  على  املحافظة  	•
اجلرائم، والعمل على اكت�سافها، وتعقبها، والقب�ص على مرتكبيها، وتقدميهم للعدالة. منع  	•

ال�سجناء. وحرا�سة  ال�سجون،  اإدارة  	•
تاأدية  يف  العامة  ال�سلطات  ومعاونة  امل�سروعة،  الر�سمية  والأوامر  والأنظمة  القوانني  تنفيذ  	•

وظائفها، وفق اأحكام القانون.

اللقطات والأموال غري املطالب بها، والت�سرف بها وفق اأحكام القوانني والأنظمة. ا�ستالم  	•
وتنظيمه. الطرق  على  النقل  مراقبة  	•

واملواكب العامة يف الطرق والأماكن العامة. الجتماعات  على  الإ�سراف  	•
اأخرى تفر�سها الت�ساريع املرعية الإجراء. واجبات  باأية  القيام  	•

 اأهمها 
54

ومن ناحية اأخرى ميكن اقتفاء اأثر �سالحيات ال�سرطة املدنية يف عدة ت�سريعات فل�سطينية، 

53  للتف�سيل حول �سالحيات ال�سرطة انظر: تقرير حول �سالحيات جهاز ال�سرطة. املحامي معن اإدعي�ص. الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق 

املواطن. رام اهلل 2004.

54  منها على �سبيل املثال: قانون املرور رقم )5( ل�سنة 2000، قانون الجتماعات العامة رقم )12( ل�سنة 1998، وقانون مراكز 

الإ�سالح والتاأهيل »ال�سجون« رقم )6( ل�سنة 1998. وتركز هذه القوانني على مهام ال�سرطة ك�سلطة �سبط اإداري.
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 وعليه، يخت�ص �سباط ال�سرطة ب�سفتهم 
55

قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية رقم )3( ل�سنة 2001. 

ماأموري �سبط ق�سائي، مبا يلي: 

النيابة  على  تاأخري  دون  وعر�سها  اجلرائم،  ب�ساأن  اإليهم  ترد  التي  وال�سكاوى  البالغات  قبول  	•
العامة.

وال�ستعانة  التحقيق  لت�سهيل  الالزمة  الإي�ساحات  على  واحل�سول  واملعاينة،  الك�سف  اإجراء  	•
باخلرباء وال�سهود، دون حلف ميني.

جميع الو�سائل الالزمة للمحافظة على اأدلة اجلرمية. اتخاذ  	•
التي يقومون بها يف حما�سر ر�سمية، بعد توقيعها منهم، ومن املعنيني  الإجراءات  جميع  اإثبات  	•

56

بها.

�صلحيات الأمن الوقائي:

2007 مهام الأمن الوقائي، على النحو التايل: مبا ل  حدد القرار بقانون ب�ساأن الأمن الوقائي لعام 

يتعار�ص مع القوانني ال�سارية، تعترب الإدارة العامة لالأمن الوقائي اجلهة املكلفة مبا يلي:

اأمن الدولة الداخلي. على  الواقعة  اجلرائم  متابعة  	•
منع  على  والعمل  عليه،  والواقعة  الوطنية  لل�سلطة  الداخلي  الأمن  تهدد  التي  اجلرائم  متابعة  	•

وقوعها.

57

عن اجلرائم التي قد ت�ستهدف املوؤ�س�سات العامة والعاملني فيها. الك�سف  	•
اأعطى القرار بقانون جهاز الأمن الوقائي �سفة ال�سابطة الق�سائية. كما جاء القرار بقانون خمت�سًرا 

اأنه جاء وا�سًحا بح�سر وظيفة هذا اجلهاز  جًدا بخ�سو�ص �سالحيات مديرية الأمن الوقائي، غري 

فاإن  العملية،  املمار�سة  ناحية  اأنه من  يذكر  الفل�سطينية.  الوطنية  لل�سلطة  الداخلي  الأمن  يف حماية 

ال�سلطة  باأمن  ر  ت�سّ التي  الق�سايا،  كافة  متابعة  اإدارة اجلهاز يحددون �سالحياته يف  القائمني على 

58

الوطنية الداخلي، وحماية القت�ساد الفل�سطيني، وحماية اأمن موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية.

55  ورقة مقدمة من العقيد عبد اجلبار برقان، من مديرية ال�سرطة، اإىل الفريق الفني لالإ�سالح. 

56  املادة 22 من اأ�سول حماكمات جزائية ل�سنة 2001. كما يخت�ص �سباط ال�سرطة، ب�سفتهم ماأموري �سبط ق�سائي، باخت�سا�سات هامة يف 

املواد )19، 27، 28، 30، 31، 34، 38، 39، 50 و55(.

57  املادة 3 من القرار بقانون بخ�سو�ص الأمن الوقائي. 

58  ورقة مقدمة من امل�ست�سار القانوين لالأمن الوقائي اإىل الفريق الأمني لالإ�سالح. 
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�صلحيات الدفاع املدين:

 
59

حدد قانون الدفاع املدين ل�سنة 1998 �سالحيات الدفاع املدين، مبا يلي:

اجلوية.  الغارات  من  الإنذار  و�سائل  تنظيم  	•
الإ�سراف على تنظيم التعاون بني املدن والقرى، يف اأعمال الدفاع املدين، واإن�ساء الكتائب املدنية  	•

ال�سريعة، لنجدة املناطق املنكوبة. 

احلريق. اإطفاء  و�سائل  تنظيم  	•
وتهيئتها.  املدين  الدفاع  عمليات  غرفة  اإن�ساء  	•

عن القنابل والألغام التي مل تنفجر، ورفعها. الك�سف  عمليات  تنظيم  	•
الأنوار، منًعا لالأ�سرار التي قد حتدث من الغارات اجلوية. واإطفاء  الإ�ساءة  تقييد  	•

املعدات والأدوية،  واملطهرات، الالزمة لأعمال الدفاع املدين. تخزين  	•
عن الإ�سعاعات الذرية، والغازات ال�سامة، واجلراثيم. الك�سف  فرق  تكوين  	•

وتهيئة املالجئ اخلا�سة باملباين واملن�ساآت.  العامة،  واملالجئ  اخلنادق  اإقامة  	•
والكوارث  اجلوية،  الغارات  من  امل�سابني  ل�ستقبال  �ساحلة  لتكون  الأماكن  تهيئة  يف  الإ�سهام  	•

الطبيعية. 

الإنقاذ، وفرق رفع الأنقا�ص، وفرق مراقبي الغارات اجلوية واحلريق. فرق  	اإعداد  	•
تدريب املدنيني وتعليمهم طرق الدفاع املدين مبختلف الو�سائل. 	•

و�سروط  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأرا�سي  الكيميائية واخلطرة على طرق  املواد  نقل  �سروط  تنظيم  	•
تخزينها.

3- �صلحيات املخابرات العامة )الأمن اخلارجي(:

نظم قانون املخابرات العامة ل�سنة 2005 مهام املخابرات العامة، يف املواد )8-16(، ووفًقا للقانون 

ا بالأن�سطة الأمنية خارج حدود فل�سطني. كما منح القانون  ُتعّد املخابرات العامة اجلهة املكلفة ر�سميًّ

والن�ساطات  الإجراءات،  ل�ستكمال  اجلغرافية،  فل�سطني  حدود  داخل  حمددة  �سالحيات  املخابرات 

التي بداأت بها خارج احلدود. وحدد القانون طبيعة املهام التي يقوم بها اجلهاز، لت�سمل:

واتخاذ  للخطر،  اأمن فل�سطني و�سالمتها  تّعر�ص  اأعمال  اأية  للوقاية من  التدابري الالزمة  اتخاذ  	•
الإجراءات الالزمة �سد مرتكبيها وفًقا لأحكام القانون.

59  املادة )6( من قانون الدفاع املدين.
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الك�سف عن الأخطار اخلارجية، التي من �ساأنها امل�سا�ص بالأمن القومي الفل�سطيني، يف جمالت  	•
وا�ستقالله،  واأمنه،  الوطن،  وحدة  تهدد  اأخرى،  اأعمال  اأية  اأو  والتخريب،  والتاآمر،  التج�ّس�ص، 

ومقدراته.

الدول ال�سديقة امل�سابهة، يف جمال مكافحة اأية اأعمال تهدد ال�سلم  اأجهزة  مع  امل�سرتك  التعاون  	•
والأمن امل�سرتك اأويف اأي من جمالت الأمن اخلارجي، �سريطة املعاملة باملثل.

ل القانون الأعمال التي تندرج �سمن مهام املخابرات لت�سمل ما يلي: كما ف�سّ

�سد فل�سطني. عدواين  بعمل  القيام  على  اأجنبية  دولة  مع  التخابر  	•
فل�سطني. مع  حرب  حالة  يف  اأجنبي،  جي�ص  بخدمة  اللتحاق  	•

اأ�سرار الدفاع عن فل�سطني يف النواحي الع�سكرية اأو ال�سيا�سية اأو  من  �سرا  اأجنبية  دولة  ت�سليم  	•
القت�سادية اأو الجتماعية اأو امل�ساعدة يف ذلك.

اأو اإحداث اإ�سابٍة ج�سديٍة ج�سيمة، اأو فقدان حرية اأي من امللوك  موٍت  يت�سبب يف  فعل عمدي  اأي  	•
وروؤ�ساء الدول، واأولياء العهد، وروؤ�ساء احلكومات، وال�سفراء، والأ�سخا�ص القائمني مب�سوؤوليات 

عامة ... وغريهم.

املمتلكات اخلا�سة، لأغرا�ص عامة، واملتعلقة  اأو  العامة،  املمتلكات  اإتالف  اأو  املتعمد،  التخريب  	•
اأو اخلا�سعة ل�سلطات دولة تربطها بفل�سطني عالقات دبلوما�سية اأو �سداقة.

اأي من  اإحرازها؛ بق�سد ارتكاب  اأو  اأو حيازتها  اأية مواد �سارة  اأو  اأو متفجرات  اأ�سلحة  ت�سنيع  	•
الأفعال ال�سابقة يف اأي دولة من الدول.

كل فعل من اأفعال العنف اأو التهديد، يقع تنفيًذا مل�سروع اإجرامي، بهدف اإلقاء الرعب بني النا�ص،   	•
اأو ترويعهم، باإيذائهم اأو تعري�ص حياتهم للخطر، اأو اإحلاق ال�سرر بالبيئة، اأو باأحد املرافق، اأو 

60

الأمالك العامة، اأو احتاللها، اأو ت�سريب الأرا�سي، اأو تعري�ص اأحد املوارد الوطنية للخطر.

لقد جاء قانون املخابرات مف�ساًل يف حتديد مهام املخابرات واأعمالها و�سالحيتها يف جمع املعلومات، 

 ولكن من املهم التاأكيد اأن اأي مهام يرتتب عليها القب�ص 
61

واإجراء التحقيق الأوىّل، وت�سليم الأ�سخا�ص، 

على الأ�سخا�ص، اأو توقيفهم، اأو التفتي�ص، اأو مبا�سرة التحقيق، وما �سابهها؛ يجب اأن يراعى ب�ساأنها 

ا واأن ثّمة دوًرا للنيابة العامة ل يجب اإغفاله  اأحكام قانون الإجراءات اجلزائية ل�سنة 2001، خ�سو�سً

يف اأّي حال من الأحوال. على �سبيل املثال فاإن النيابة العامة تخت�ص دون غريها بالتحقيق يف اجلرائم 

60  انظر املادة )10( من القانون.

61  انظر املواد )11، 41، 51، 61( من القانون.
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والت�سرف فيها، ولها تفوي�ص اأع�ساء ال�سبط الق�سائي بالقيام باأي عمل من اأعمال التحقيق يف حدود 

 كما اأنه من املهم الإ�سارة اإىل اأن بع�ص اأعمال املخابرات العامة قد تتداخل 
62

معينة ر�سمها القانون.

ت�سكل جرائم،  قد  التي  الأفعال  ناحية  ا من  مثاًل، خ�سو�سً الوقائي  كالأمن  اأخرى،  اأجهزة  مع مهام 

 
63

وت�ستهدف املرافق العامة، والأمالك واملوؤ�س�سات العامة، اأو الأ�سخا�ص العاملني فيها. 

4- اإ�صكالية تداخل ال�صلحيات يف عمل الأجهزة الأمنّية:

 ،2005 من اأجل تقييم واقع �سالحيات قوى الأمن، ل بد من التمييز بني فرتتني، هما: ما قبل عام 

وما بعد عام 2005. فقبل عام 2005، فيما عدا مديرية الدفاع املدين، مل يكن ثّمة تنظيم ل�سالحيات 

و�سل  التي  الأمنية  القوى  �سالحيات  حتدد  وكانت  ت�سريعات.  خالل  من  الفل�سطينية  الأمنية  القوى 

عددها يف الت�سعينّيات اإىل)17( جهاًزا اأمنًيا، مبوجب تعليمات ت�سدر عن قادتها امليدانيني، ومبوجب 

ما يراه القادة اأنه من �سميم عمل القوى التي ينتمون اإليها. اأدى غياب التحديد ل�سالحيات القوى 

الأمنية  املرجعيتني:  ماأ�س�سة  لعدم  القوى؛  تلك  بني  التن�سيق  وغياب  الت�سريعات،  خالل  من  الأمنية 

وال�سيا�سية، ب�سكل �سليم؛ اأّدى اإىل تداخل خطري يف عمل القوى الأمنية الفل�سطينية، وخلق نوًعا من 

 فعلى �سبيل املثال، كان املواطن يعتقل يف جهاز 
64

التناف�ص بني تلك القوى، لإر�ساء امل�ستوى ال�سيا�سي.

 اأدى هذا الواقع اإىل ما يلي:
65

معني، ومن ثم يعاد اعتقاله يف جهاز اآخر بخ�سو�ص التهمة ذاتها.

يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.  الإن�سان  حلقوق  انتهاكات  	•
قبل املواطنني. من  الأمنية  بالقوى  الثقة  انعدام  	•

الفل�سطينية.  الأمن  قوى  واإمكانيات  لطاقات  اإهدار  	•
اأما بعد العام 2005، فقد مت فعاًل توحيد بع�ص الأجهزة الأمنية ودجمها فعاًل. وقد اأ�سهم ذلك يف احلّد 

من تداخل ال�سالحيات بني الأجهزة الأمنية، غري اأن التطور املهّم جاء يف عام 2005، عندما �سدر 

قانون اخلدمة يف قوى الأمن، وقانون املخابرات العامة، ولحًقا القرار بقانون ب�ساأن الأمن الوقائي. 

وميكننا القول اإنه اأ�سبح هناك اإدراك اأكرب من قبل قوى الأمن لأهمية عدم تداخل ال�سالحيات. من 

ناحية اأخرى، على الرغم من اأن بع�ص القوانني التي �سدرت يف عهد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية قد 

62  انظر املادة )55( من قانون الإجراءات اجلزائية.

63  انظر املادة )10( بند 4/ج وبند 7 من قانون املخابرات، واملادة 6 بند 3 من القرار بقانون لالأمن الوقائي.

See Roland Friedrich, Security Sector Reform in the Occupied Palestinian Territories, Passia; Jerusalem, 2004, p 56   64

انظر اأي�سا اأحمد ح�سني، اإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفل�سطينية، يف: املدخل اإىل اإ�سالح القطاع الأمني يف فل�سطني، مركز جنيف   

للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة، 2007، �ص 51.    

65  انظر التقارير ال�سنوية للهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن. فعلى �سبيل املثال، انظر التقرير ال�سنوي الرابع لعام 

1998، �ص 109؛  واخلام�ص لعام 1999، �ص 98؛ والعا�سر لعام 2004، �ص 127.
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 كما 
66

َدة، اإل اأن التداخل يف ال�سالحيات ما زال قائما، اأ�سهمت يف تو�سيح �سالحيات كل جهاز على حمِ

اأن التناف�ص بني تلك الأجهزة ما زال قائًما،  واإن كان ب�سكل اأقل مما كان عليه قبل عام 2005. وميكن 

اإرجاع �سبب التداخل يف ال�سالحيات اإىل ما يلي:

تف�سريات  اأمام  الفر�سة،  اأتاح  الوقائي  والأمن  العامة  املخابرات  قانوين  اأحكام  بع�ص  غمو�ص   -1

لعمل جهاز  الداخلي،  الوا�سح حدود المتداد  املثال، من غري  �سبيل  لل�سالحيات. فعلى  وا�سعة 

الأمن  لقوى  املخالفات  اأو  تلك اجلرائم  الدول متنح �سالحية متابعة  العامة. فبع�ص  املخابرات 

اأخرى،  وقوى  العامة  املخابرات  بني عمل  تداخل  العملي  الواقع  نرى من خالل  لذلك  الداخلي. 

اأهمها: ال�سرطة املدنية، والأمن الوقائي والأ�ستخبارات الع�سكرية.

ينظم  ت�سريع  غياب  من  الرغم  فعلى  ال�سالحيات،  على  والتعدي  القوانني،  بع�ص  تفعيل  غياب   -2

اأخرى،  العديد من مهامها قد وردت يف ت�سريعات فل�سطينية  اأن  اإل  الفل�سطينية،  ال�سرطة  عمل 

الرغم  وعلى   .2005 ل�سنة  التنفيذ  وقانون   ،2001 ل�سنة  املحاكمات اجلزائية  اأ�سول  قانون  مثل 

من و�سوح الإطار القانوين لعمل ال�سرطة يف �سوء تلك القوانني، جند اأن قوى اأمنية تتعدى على 

�سالحيات ال�سرطة املدنية. 

غياب التن�سيق بني الأجهزة الأمنية؛ ب�سبب غياب ماأ�س�سة املرجعية الأمنية، بني القوى الأمنية من   -3

جهة، وامل�ستوى ال�سيا�سي من جهة اأخرى.

على الرغم من توحيد بع�ص القوى الأمنية ودجمها يف ثالثة، اإل اأننا جند اأن كل مديرية تعمل   -4

ب�سكل م�ستقل متاًما، و�سبب ذلك كما �سوف نرى، �سعف الإدارة والتحكم.

عن  يخرج  لأنه  قانوين؛  غري  الإجراء  هذا  امل�سروقة.  اأو  القانونية  غري  املركبات  مبالحقة  الوطني  الأمن  من  قوات  قيام  موؤخرا  �سهدنا    66

اخت�سا�سات قوات الأمن الوطني. والإجراء ال�سليم يتمثل يف اأن تقوم قوات ال�سرطة املدنية مبالحقة املركبات غري القانونية، يف حني تقوم 

قوات الأمن الوطني مب�ساندة قوات ال�سرطة املدنية يف حالة ال�سرورة.
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يو�سح الر�سم اأدناه كيف اأن اأربعة اأجهزة تعمل على حفظ الأمن الداخلي، فتتدّخل يف عمل ال�سرطة 

املدنية اأحيانًا، واإن كان هذا التدخل حتت م�سميات مثل اأمن ال�سلطة الوطنية الداخلي:
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ر�بًعا- �لتنظيم �لقانوين للم�سوؤولية, و�لتبعية يف قطاع �لأمن )ت�سل�سل �ملرجعيات(:

تناولت بع�ص القوانني تنظيم امل�سوؤولية، والتبعية يف الأجهزة الأمنية؛ اأي ت�سل�سل املرجعيات، فقد عّد 

القانون الأ�سا�سي رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية راأ�ص الهرم يف ت�سل�سل املرجعيات، يف قطاع الأمن بو�سفه 

ب�سكل  التي مينحها  وال�سلطات  الدور  يتناول ماهّية هذا  اأن  الفل�سطينية، دون  للقوات  الأعلى  القائد 

68

ل قانون اخلدمة يف قوى الأمن ت�سل�سل املرجعيات على النحو التايل:   فيما ف�سّ
67

وا�سح. 

رئا�سة الأمن الوطني تكون لوزير الأمن الوطني يف احلكومة. 	•
قيادة الأمن الوطني تكون للقائد العام لقوات الأمن الوطني وجي�ص التحرير الوطني الفل�سطيني،  	•

الذي يعيّنه رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية.

رئا�سة الأمن الداخلي تكون لوزير الداخلية يف احلكومة. 	•
الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  يعينه  الذي  الداخلي  الأمن  عام  ملدير  تكون  الداخلي  الأمن  قيادة  	•

بتن�سيب من جمل�ص الوزراء.

املخابرات العامة تتبع رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، وتكون رئا�ستها لرئي�ص املخابرات العامة، الذي  	•
يكون م�سوؤوًل اأمام الرئي�ص.

ويالحظ على قانون اخلدمة يف قوى الأمن يف هذا املجال، اأنه واإن جاء وا�سًحا، فيما يتعلق بامل�سوؤولية 

الأجهزة  يف  وامل�سوؤولية  بالتبعية،  يتعلق  فيما  الكايف  بالو�سوح  يت�سم  مل  العامة،  املخابرات  جهاز  يف 

القانون حدود امل�سوؤولية والتبعية فيما يتعلق بقوات الأمن  اأهمها: مل يبني  الأخرى، من عدة جوانب 

الوطني، فمن جهة ين�ص على رئا�سة وزير الأمن الوطني يف احلكومة لتلك القوات، ومن جهة يعطي 

للرئي�ص �سلطة تعيني القائد العام لتلك القوات، دون اأي �سالحية للحكومة يف ذلك، حتى ولو بالتن�سيب، 

وهنا يثور الت�ساوؤل: اأمام من يكون القائد العام م�سوؤوًل: اأمام الرئي�ص مبا�سرة، اأم اأمام وزير الأمن 

الداخلي  الأمن  عام  مدير  يكون  اأمام من  فيه:  لب�ص  ل  وا�سح  ب�سكل  القانون  يحدد  ل  كما  الوطني؟ 

م�سوؤوًل: اأمام الرئي�ص الذي يعينه اأم اأمام وزير الداخلية ب�سفته رئي�ًسا لقوات الأمن الداخلي؟ وهو 

ما ينطبق على مديري ال�سرطة والدفاع املدين والأمن الوقائي، فيما يتعلق مب�سوؤوليتهم املبا�سرة: اأهي 

اأمام وزير الداخلية اأم اأمام مدير عام الأمن الداخلي؟

اأما ت�سل�سل املرجعيات يف القوانني اخلا�سة بكل جهاز اأمني، فهي على النحو التايل:

الدفاع  عام  ويكون مدير  الداخلية،  وزارة  املدين  الدفاع  تتبع مديرية  املدين  الدفاع  لقانون  وفًقا  	•

67  ننوه اأن املادة )74( من القانون الأ�سا�سي املعّدل جاءت بقواعد عامة، حول م�سوؤولية رئي�ص الوزراء والوزراء، اأمام الرئي�ص، واملجل�ص الت�سريعي.

68  انظر املواد من 7-14 من القانون.



الف�سل الثاين: املرجعيات القانونية لتنظيم اأجهزة الأمن و�سالحياتها وهيكلتها

35

69

املدين م�سوؤوًل اأمام وزير الداخلية.

70

لقانون املخابرات العامة، يكون رئي�ص املخابرات العامة، م�سوؤوًل اأمام الرئي�ص.  وفًقا  	•
ويكون  الداخلية،  لوزارة  الوقائي،  الأمن  جهاز  يتبع  الوقائي  الأمن  ب�ساأن  بقانون  للقرار  وفًقا  	•
مدير عام اجلهاز م�سوؤوًل اأمام وزير الداخلية، ومدير عام الأمن الداخلي. فيما ن�ص هذا القرار 

بقانون على اأن تعيني مدير عام اجلهاز يكون بقرار من رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية بتو�سية وزير 

 
71

الداخلية وتن�سيب مدير عام الأمن الداخلي وتو�سية جلنة ال�سباط. 

ان�سجام  اأهمها: عدم  الإ�سكاليات، من  تثري بع�ص  القوانني اخلا�سة  تلك  اأن  الإ�سارة اىل  املهم  ومن 

الدفاع  عام  مدير  الأول  القانون  يعّد  فبينما  الأمن،  قوى  يف  اخلدمة  قانون  مع  املدين  الدفاع  قانون 

املدين تابعا مبا�سرة لوزير الداخلية، ياأتي قانون اخلدمة ليّعده تابًعا ملدير عام الأمن الداخلي ووزير 

الداخلية. كما اأن القرار بقانون ب�ساأن الأمن الوقائي، واإن جاء وا�سًحا يف مو�سوع م�سوؤولية مدير عام 

اجلهاز، اإل اأنه يتعار�ص مع قانون اخلدمة يف قوى الأمن، من ناحية تعيني مدير عام اجلهاز، فبينما 

يكون التعيني وفًقا لهذا القرار بقانون بقرار من رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، فهو وفًقا لقانون اخلدمة 

يف قوى الأمن يكون بقرار من وزير الداخلية. كما اأن هذا القرار بقانون ين�ّص على اأن التقارير الدورية 

عن اأعمال اجلهاز ترفع من وزير الداخلية جلهتني، هما رئي�ص ال�سلطة، ورئي�ص الوزراء، ما يفهم منه 

اأن الفل�سفة التي اعتمدها هذا القرار بقانون هي امليل نحو ربط اجلهاز برئي�ص ال�سلطة، مع اأنه جهاز 

اأمني داخلي، والأ�سل اأن يتبع احلكومة.

الوا�سح  غري  فمن  الأخرى،  الأمن  باأجهزة  خا�سة  ت�سريعات  اأو  قوانني  وجود  عدم  ظل  ويف  ا،  اأي�سً

فالأدنى.  امل�ستويات  وبني  الأجهزة،  لتلك  العليا  القيادات  والتبعية وحدودهما بني  امل�سوؤولية  تفا�سيل 

حيث اأن حتديد امل�سوؤولية والتبعية واملرجعيات داخل كل جهاز اأمنى، وعلى م�ستوى الأجهزة الأمنية 

ككل، �سروري لإ�سالح قطاع الأمن و�سمان عدم الت�سارب، مبا قد يعيق اأو يعطل عمل هذا القطاع.

69  املادتان )3(، )4( من القانون.

70  املادة )7( من القانون.

71  املادتان )4(، )5( من القرار بقانون.
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موجز:

ا، بالن�سبة ل�سلطة  يخدم يف قوى الأمن الفل�سطينية اأكرث من )86( األف موظف، وهذا العدد كبري جدًّ

نا�سئة مثل ال�سلطة الفل�سطينية ذات القت�ساد ال�سعيف. منذ ن�ساأة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اإىل 

غاية عام 2005، مل يكن هناك اأ�سا�ص قانوين للتعيني، والرتقية، والتاأديب، والتقاعد، والتدريب. فقد 

وكان  جهاز،  بكل  داخلية، خا�سة  واأنظمة  لتعليمات،  تخ�سع  والتاأديب  والرتقية  التعيني  قواعد  كانت 

لرئي�ص ال�سلطة الوطنية دور كبري، يف عمليتي التعيني والرتقية، ح�سبما ي�سله من تو�سيات قادة تلك 

الأجهزة. وكان التعيني يتم يف كثري من الأحيان على اأ�سا�ص النتماء ال�سيا�سي اأو التاريخ الن�سايل، ولي�ص 

الكفاءة، بل ميكن القول اإن التعيني يف قوى الأمن كان و�سيلة لتوفري م�سدر دخل ثابت لبع�ص منت�سبيه، 

اأنه مل توؤخذ بعني العتبار م�ساألة التخ�س�سات   كما 
72

خا�سة من منت�سف الت�سعينّيات اإىل نهايتها.

املطلوبة لدعم قوى الأمن يف عملها، مثال ذلك الفنيون واملهند�سون يف قطاع الت�سالت. 

اأما بالن�سبة للرتقية، فلم تكن هناك �سيا�سة وا�سحة؛ فمن جهة منع بع�ص ال�سباط من تويل منا�سب 

اأعلى، يف حني اأن �سباًطا اآخرين ُرّفعوا اإىل منا�سب اأعلى، بدون اأن تكون هناك معايري وا�سحة �سوى 

 وتقوم هيئة التنظيم والإدارة يف الأمن الوطني بدور ديوان املوظفني العام يف 
73

العالقات ال�سخ�سية.

اخلدمة املدنية. كما ذكرنا، اإىل غاية عام 2005، مل تكن تلك الهيئة قائمة على اأ�سا�ص قانوين، لكن 

اأ�سا�سًيا  2005، اأ�سبح هذا القانون مرجًعا  بعد �سدور قانون اخلدمة يف قوى الأمن رقم )8( ل�سنة 

لعملها. 

وميكن القول اإن القوانني التي تنظم اإدارة املوارد الب�سرية يف قطاع الأمن هي:

قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية ل�سنة 2005.  .1

قانون التاأمني واملعا�سات لقوى الأمن الفل�سطيني ل�سنة 2004، وتعديله ل�سنة 2005.  .2

قانون التقاعد العام رقم )7( ل�سنة 2005.  .3

التي مل يعاجلها  1998 )ينطبق كقانون احتياطي فقط يف امل�سائل  ل�سنة  قانون اخلدمة املدنية   .4

74

قانون  اخلدمة يف قوى الأمن(. 

72  انظر التقرير ال�سنوي الرابع للهيئة امل�ستقلة حلقوق املواطن ل�سنة 1998، �ص 110. 

73  اأحمد ح�سني، مرجع �سابق، �ص 52. 

74  املادة )218( من قانون اخلدمة يف قوى الأمن.
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�أوًل- �لتعيني:

نظم قانون اخلدمة يف قوى الأمن التعيني يف املواد)5، 8، 9، 11، 12، 14، 15، 16، 19، 23، 24، 54، 

)روؤ�ساء  العليا  القيادات  تعيني  التعيني، هي:  م�ستويات يف  ثالثة  القانون بني  ميز  وقد   .)137  ،132

الأجهزة ونوابهم وكبار ال�سباط(، وتعيني ال�سباط، وتعيني �سباط ال�سف والأفراد. جاءت الأحكام 

املنظمة لتعيني القيادات العليا مف�سلة، خا�سة فيما يتعلق بتعيني روؤ�ساء القوى الأمنية ونّوابهم، وكبار 

ال�سباط، يف حني نرى اأن تعيني باقي ال�سباط مل ينظم ب�سكل جيد فعلى �سبيل املثال، ل توجد قواعد 

حول كيفية التعيني واإجراءاته، كما ل توجد �سمانات حول التعيني على اأ�س�ص مو�سوعية، بعيدة عن 

اأو  واملهنية،  والكفاءة  اأ�س�ص اجلدارة  على  بالتعيني  تق�سي  قواعد  توجد  ل  كما  واملح�سوبية،  املحاباة 

هيئة  ت�سكيل  على  القانون  يعمل  ومل   
75

الأمن. قوى  يف  العمل  خ�سو�سية  العتبار  بعني  تاأخذ  قواعد 

التنظيم والإدارة على الرغم من ذكرها مراًرا يف القانون، اأو حتديد اخت�سا�ساتها. واأهم م�ساألة،اأن 

الأمنية(،  القوى  داخل  يف  والإدارة  التنظيم  )دوائر  الإدارية  ال�سوؤون  بني  العالقة  ينظم  مل  القانون 

والإدارة املركزية )هيئة التنظيم والإدارة(.

ع�سكرية،  وظيفة  يف  للتعيني  العامة  ال�سروط  و�سع  من  الأمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون  خال  وعموًما، 

 مل حتدد بقية القوانني اخلا�سة باأجهزة معينة تلك ال�سروط، 
76

وبا�ستثناء قانون املخابرات العامة، 

كما تتعار�ص بع�ص القوانني اخلا�سة مع قانون اخلدمة يف قوى الأمن يف التعيني، من ذلك مثاًل، القرار 

بقانون لالأمن الوقائي؛ فبينما يعني مدير عام اجلهاز ونائبه بقرار من وزير الداخلية، وفقًا لقانون 

ال�سلطة.  اأن تعيينهما يكون بقرار من رئي�ص  اخلدمة يف قوى الأمن، ين�ص ذلك القرار بقانون على 

الأمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون  يف  ون�سو�سه  التعيني  قواعد  اأن  ال�سكلية،  الناحية  من  يالحظ  كذلك 

جاءت متناثرة يف عدة موا�سع من القانون، ومل تنظم ب�سكل مت�سل�سل. كذلك احلال بالن�سبة لتعيني 

ا جًدا بخ�سو�ص و�سعهم القانوين، وكيفية تعيينهم  �سباط ال�سف والأفراد، فقد جاء القانون غام�سً

و�سروطه، فعّدهم متطوعني، ملدة ل تقل عن خم�ص �سنوات. ومل يحدد القانون كيفية خدمتهم، وترك 

هذا الأمر اإىل لئحة تنفيذية مل ت�سدر اإىل حينه.

)اأنظر اجلدول رقم )6( من امللحق الأول، بخ�سو�ص اأحكام التعيني يف قانون اخلدمة يف قوى الأمن(

75  املادة )26( من القانون الأ�سا�سي املعدل تن�ص على حق الفل�سطينيني يف تقّلد املنا�سب والوظائف العامة، على قاعدة تكافوؤ الفر�ص. وتوؤكد 

املادة )9( من ذات القانون  عدم جواز التمييز على اأ�سا�ص الراأي ال�سيا�سي اأو باأي �سكل اآخر.

76  انظر �سروط التعيني يف جهاز املخابرات: املادة )26( من قانون املخابرات.
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ثانيًا- �لرتقية:

نظم قانون اخلدمة يف قوى الأمن اأحكام الرتقية، يف املواد من)32اإىل51(، ومن )139 اإىل 144(. 

الرتقية  اأن  القانون  ويت�سح من  ودقًة،  تف�سياًل  اأكرث  الرتقية  تنظيم  يعد  التعيني،  اأحكام  مع  مقارنة 

بخ�سو�ص ال�سباط ما دون عقيد و�سباط ال�سف والأفراد تقوم اأ�سا�ًسا على معيار الأقدمية، ومن ثم 

تقارير الأداء. وميكن القول اإن تقارير الأداء تعد ثانوية، باملقارنة مع الأقدمية. اأما بخ�سو�ص الرتقية، 

ت�سدر  الختيار، ومل  �سوى  للرتقية،  معايري  القانون  يحدد  فلم  وفريق،  ولواء  وعميد  رتبة عقيد  اإىل 

لئحة لت�سع املعايري التي يقوم عليها الختيار. كما اأنه من غري الوا�سح َمن اجلهة التي تختار، واإن 

اأ�سارت املمار�سة العملية اإىل اأن الرتقية تتم من قبل رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، بعد تو�سيات 

من قبل قادة كبار، يف القوى الأمنية، اأو وزير الداخلية، اأو م�ست�سار الأمن القومي. ومن اجلدير بالذكر 

 اإل اأّن هذا الدور غري مفعل 
77

اأن التطور الإيجابي يتمثل يف الدور املمنوح للجنة ال�سباط يف قوى الأمن،

ب�سكل تام. فعلى الرغم من اإ�سدار قانون اخلدمة يف قوى الأمن، اإل اأن لدى عنا�سر الأمن تذمًرا،  من 

 
78

عدم احرتام لقواعده.

يف  ت�سخم  على  تقوم  الأمنية،  القوى  لدى  اإ�سكالت  خلق  الأقدمية،  اأ�سا�ص  على  الرتقية  ماأ�س�سة  اإن 

الرتب املتو�سطة والعليا، وافتقار اإىل الرتب الدنيا )�سباط ال�سف والأفراد(، وهم املحرك لأي جهاز 

اأن غياب املعايري، ونظام املراجعة، وال�سفافية، يف الإجراءات اخلا�سة  اأمني، وقوته التنفيذية. كما 

 كذلك فاإن غياب اللوائح التنفيذية 
79

بالرتقية جعلها تخ�سع ل�سيا�سة ال�سرت�ساء، يف كثري من الأحيان.

يف مو�سوع الرتقية يجعل الأ�س�ص واملعايري التي تتم عليها الرتقية غري وا�سحة ب�سورة كافية، خ�سو�سًا 

واأن القانون اأحال لتلك اللوائح يف اأكرث من مو�سع. ومن اجلدير بالذكر اأن القانون ا�ستخدم العديد 

من امل�سميات، يف جمال الرتقية، والأ�سبقية يف القيادة، كال�سباط الفنيني، و�سباط ال�سرف، و�سباط 

الحتياط، دون تو�سيح املق�سود بها.

)انظر اجلدول رقم )7( من امللحق الأول بخ�سو�ص اأحكام الرتقية يف قانون اخلدمة يف قوى الأمن(

77  مت ت�سكيل جلنة ال�سباط مبوجب املادة 17 من قانون اخلدمة يف قوى الأمن رقم )8( ل�سنة 2005، ومن بني مهامها تعيني ال�سباط يف 

منا�سب القيادة والأركان، والوظائف الرئي�سة الأخرى، والرتقية.

78  ب�سوؤالنا عدًدا من ال�سباط حول اأنظمة الرتقية، وجدنا اأن ثّمة تذمرًا وا�سعًا بهذا اخل�سو�ص، مع اعرتافهم اأن الأمور قد حت�ّسنت عما كانت 

عليه  قبل اإ�سدار قانون اخلدمة يف قوى الأمن لعام 2005. 

79  تقرير حول الإ�سالح الإداري واملايل يف املوؤ�س�سة الأمنية الفل�سطينية. الئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة – اأمان. اأيلول 2008، �ص 14.
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ثالثًا- �لتقاعد:

يتكون الإطار القانوين الناظم لتقاعد منت�سبي قوى الأمن الفل�سطيني من: 

 
80

قانون التاأمني واملعا�سات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم)16( ل�سنة 2004. اأ. 

 
81

قانون التقاعد العام رقم )7( ل�سنة 2005 . ب. 

 
82

قرار بقانون ب�ساأن تعديل قانون التقاعد العام ل�سنة 2007 . ج. 

83

قرار بقانون بتعديل قانون التقاعد ل�سنة 2005 رقم )1( ل�سنة 2008.  د. 

الإطار القانوين لتقاعد ال�سباط واأفراد قوى الأمن معّقد للغاية، واأ�سبح من ال�سعب تطبيقه بدون اأن 

يكون هناك تدخل من اجلانب ال�سيا�سي، لتعديل اأحكامه. جاء هذا التعقيد نتيجة عدم تنظيم قانون 

ع�سري متكامل؛ ففي كل مرة ي�سدر قانون اأو قرار بقانون حول التقاعد، يكون الهدف منه معاجلة 

حالت قائمة، اأو بهدف ت�سجيع ال�سباط والأفراد فوق �سن )45( عاًما على التقاعد. 

ن�ستعر�ص فيما يلي اأهم ما ت�سمنته قوانني التقاعد ب�ساأن قطاع الأمن:

اأ. قانون التقاعد العام رقم )7( ل�صنة 2005:

ميكن اإجمال اأبرز ما ت�سمنه من اأحكام، فيما يلي:

ينطبق هذا القانون على منت�سبي قوى الأمن الفل�سطينية البالغني من العمر )45( �سنة فما دون،  		•
وقت �سن قانون التاأمينات واملعا�سات لقوى الأمن الفل�سطيني، رقم )16( ل�سنة 2004.

ميكن ملنت�سبي قوات الأمن الذين اأكملوا خدمة )20( �سنة مقبولة لأغرا�ص التقاعد، وو�سلوا �سن  		•
84

)50( اأن يح�سلوا على تقاعد �سيخوخة.

ميكن ملنت�سبي قوى الأمن احل�سول على تقاعد مبّكر، غري منقو�ص، بعد موافقة هيئة التقاعد،  		•
85

واإكمال )15( �سنة من اخلدمة املح�سوبة لأغرا�ص التقاعد، وبلوغ �سن خم�سني �سنة.

من املهم الإ�سارة اإىل اأن قانون التقاعد العام قّلل، بوجه عام، من املنافع واحلقوق التي كانت مقررة 

من قبل القوانني ال�سابقة، فلم يكن القانون بامل�ستوى املطلوب، وهو بحاجة ملراجعة لتفادي ما يكتنفه 

80   انظر الوقائع الفل�سطينية، عدد رقم 53 بتاريخ 2005/2/28، �ص 94.

81   انظر الوقائع الفل�سطينية، عدد رقم 55 بتاريخ 2005/6/27، �ص 16.

82   انظر الوقائع الفل�سطينية، عدد رقم 73 بتاريخ 2007/9/13، �ص 12.

83  انظر الوقائع الفل�سطينية، عدد رقم 75 بتاريخ 2008/6/15، �ص 5.

84   املادة 27 من القانون. 

85   املادة 36 من القانون.
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86

من اأوجه ق�سور.

ب. قانون التاأمني واملعا�صات لقوى الأمن الفل�صطيني رقم )16( ل�صنة 2004:

ميكن اإجمال اأبرز ما ت�سمنه من اأحكام، فيما يلي:

ينطبق القانون املذكور اأعاله على منت�سبي قوى الأمن الفل�سطينية البالغني من العمر 45 �سنة فما  	•
87

فوق وقت اإ�سداره.

مت �سن القانون اأعاله، ل�سد الفراغ القانوين الناجت عن عدم وجود قانون، يطبق على من هم فوق  		•
اأو املدة  45 عاًما، ومت �سن القانون بدافع ت�سجيع منت�سبي قوى الأمن البالغني �سن التقاعد  �سن 

املقبولة، على التقاعد من اأجل اإنهاء خدماتهم. معظم هوؤلء اإما ممن خدم يف قوى اأمن منظمة 

التحرير الفل�سطينية اأو ممن اأم�سى اأعواًما يف �سجون الحتالل، ومن ثم التحق يف الأجهزة الأمنية 

لل�سلطة الوطنية.

منح القانون منت�سبي قوى الأمن حوافز ت�سجيعية على التقاعد بح�ساب ن�سبة تقاعد بواقع %80. 	•
يعد هذا القانون مهما كقانون تقاعد ع�سكري، مع ذلك وجهت بع�ص النتقادات اإىل ن�سو�ص القانون 

88

خ�سو�سا من ناحية حقوق املراأة.

ج. قرار بقانون املعدل لقانون التقاعد العام ل�صنة 2007:

اأحدث القرار بقانون العديد من التعديالت الهامة على قانون التاأمني واملعا�سات ملنت�سبي قوى الأمن 

الفل�سطيني، ويف جمملها جاء لينتق�ص من احلقوق ملن يرغب يف التقاعد، وقد تركز التعديل على املواد 

التالية: )1/24، 25، 26، 1/29، 31، 55، 56(. فعلى �سبيل املثال، اأ�سبح احلد الأق�سى لراتب التقاعد 

70% بدًل من 80%. كما اأن ت�سوية املعا�ص اأ�سبحت على اأ�سا�ص متو�سط رواتب اآخر 3 �سنوات بدًل من 

اأ�سا�ص الراتب ال�سهري الأخري، كما مت اإلغاء العالوة ال�سخ�سية للمنتفع، التي ن�سبتها 10% من املعا�ص. 

 2005 ل�سنة  العام  التقاعد  قانون  فعل  كما  والع�سكريني،  املدنيني  بني  ي�ساو  التعديل مل  اأن هذا  يذكر 

)75% للمدنيني والع�سكريني من كانوا دون �سن 45، وقت نفاذ قانون التاأمني واملعا�سات لعام 2004(.

86  فاروق الإفرجني، رئي�ص الهيئة العامة للتاأمني واملعا�سات . ورقة بعنوان: هيئة التاأمني واملعا�سات »واقع واآفاق«. غزة مايو 2007. �ص 13. 

اأنظر املوقع الإلكرتوين: http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/conf/conf - articles , تاريخ الزيارة 2009-4-1.

87   املادة )86( من القانون.

88   ل ي�سمل ن�ص املادة 36 من القانون املراأة املطلقة يف فرتة عدتها ال�سرعية كاأحد امل�ستحقني للمعا�ص ما يجعل هذا القانون متناق�سا مع 

اأحكام قانون الأحوال ال�سخ�سية. انظر حول ذلك: ورقة بعنوان: احلقوق الجتماعية والقت�سادية للمراأة يف الت�سريعات الفل�سطينية، 

املوقع التايل: lawcenter.birzeit.edu/iol/en/project/outputfile، تاريخ الزيارة 2009-4-1.
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د. قرار بقانون املعدل لقانون التقاعد ل�صنة 2008:

جاء هذا القرار بقانون لي�سجع اأفراد قوى الأمن الذين خدموا )15( عامًا فاأكرث، وبلغوا من العمر 

)45( عاًما على التقاعد، عرب منحهم راتًبا تقاعدًيا م�ساوًيا لرواتبهم يف ق�سيمة الرواتب، كما مّكن 

القانون من خدم ملدة ع�سرة اأعوام، وبلغ من العمر 45 عاًما، ب�سرط �سراء باقي ال�سنوات؛ ال�ستفادة 

اأن  الوا�سح  ومن  اأ�سهر فقط،  ثالثة  ملدة  بقانون  القرار  ي�سري هذا  بقانون.  القرار  ميزات هذا  من 

هذا القرار بقانون يهدف اإىل ت�سجيع قوى الأمن على التقاعد، خا�سة يف �سوء النتقادات املوجهة اإىل القرار 

بقانون ل�سنة 2007. 

بوجه عام، ثّمة حاجة اإىل توحيد الإطار القانوين الناظم للتقاعد يف قوى الأمن، وذلك عرب اإ�سدار 

قانون ع�سري ياأخذ بعني العتبار خ�سو�سية اخلدمة يف قوى الأمن؛ اإذ ل ميكن قبول عدم امل�ساواة 

بني خم�س�سات املتقاعدين الأمنيني ملجرد اختالف تاريخ تركهم للخدمة.

ر�بًعا- �لعقوبات )�لتاأديب وغريه(:

نظم قانون اخلدمة يف قوى الأمن العقوبات التي توقع على ال�سباط و�سباط ال�سف، واأفراد الأمن 

يف املواد من)95-98(، واملواد من)174-177(، كما مت الإ�سارة اإىل مو�سوع العقوبات يف املواد )94، 

173، 194(. والوا�سح اأن هناك ثالثة اأنواع من العقوبات وفًقا للقانون، هي: الن�سباطية والتاأديبية 

و�سباط  من جهة،  ال�سباط  بني  ما  العقوبات  القانون يف  ميز  وقد  الع�سكرية«.  »املحاكم  والق�سائية 

ال�سف والأفراد من جهة اأخرى، فبينما ين�ّص على توقيع عقوبات ان�سباطية وتاأديبية وق�سائية »حماكم 

ع�سكرية« على ال�سباط، فهو ين�ص على اأّن العقوبات بالن�سبة ل�سباط ال�سف والأفراد ان�سباطية، اأو 

ق�سائية »حماكم ع�سكرية«، ويالحظ اأن معاجلة القانون ملو�سوع العقوبات مل يكن موفًقا، مبا يعك�ص 

نظام عقوبات وا�سحًا و�ساماًل، فالقانون يتحدث تارة عن عقوبات ان�سباطية وق�سائية ل�سباط ال�سف،  

وتارة يتحدث عن عقوبات تاأديبية، كما يف املادة )174(. كما اأن القانون مل يحدد ماهية العقوبات 

الن�سباطية التي توقع على ال�سباط اأو �سباط ال�سف اأو الأفراد، ومل يحدد احلالت التي يجري فيها 

 كذلك 
89

الع�سكرية«. اإىل ما �سّماه »قانون الأحكام  ال�ساأن  واأحال يف هذا  العقوبة الن�سباطية،  اإيقاع 

حدد القانون اأنواع اجلرائم الع�سكرية التي تعاقب عليها املحاكم الع�سكرية بالن�سبة لل�سباط، لكّنه مل 

يحدد اجلرائم بالن�سبة ل�سباط ال�سف والأفراد. كما اأنه اأحال يف حتديد تلك اجلرائم وعقوباتها، 

اإىل قانون الأحكام الع�سكرية يف مو�سع اآخر، وهو ما ي�سري اإىل خلل وتناق�ص، فتارة يتم الإحالة لقانون 

العقوبات الع�سكري، وتارة اأخرى يتم الن�ص على اجلرائم يف منت القانون. كما اأن تنظيم العقوبات 

89  املادة )194( من القانون.
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اإيقاع هذا  ت�ستوجب  التي  املحظورات،  اأو  واملخالفات  والأفراد،  ال�سف،  لل�سباط، و�سباط  التاأديبية 

النوع من العقوبات، تتوّزع ما بني اأكرث من ف�سل من ف�سول القانون، ب�سورة تعك�ص عدم التنا�سق بني 

 كذلك اأحال القانون اإىل اللوائح التنفيذية يف اأكرث من مو�سع، فيما 
90

مواد القانون من حيث ال�سياغة.

يتعلق بالعقوبات وحموها، دون اأن ت�سدر لئحة بهذا اخل�سو�ص حتى اليوم.

العقوبات،  مو�سوع  اإىل  فقط  العامة  املخابرات  قانون  اأ�سار  فقد  اخلا�سة،  بالقوانني  يتعلق  فيما  اأما 

بالن�سبة للعاملني يف اجلهاز، واعترب اأن نظام العقوبات والأعمال املحظورة املن�سو�ص عليها يف قانون 

اخلدمة يف قوى الأمن، �سارية على العاملني يف املخابرات، مبا ل يتعار�ص مع اأحكام قانون املخابرات. 

ويالحظ اأن قانون املخابرات قد و�سع نطاق املحظورات التي ت�ستوجب العقوبات، عالوة على ما ورد 

يف قانون اخلدمة يف قوى الأمن، وهنا ح�سلت بع�ص الختالفات بني القانونني، فبينما يحظر قانون 

اخلدمة على قوى الأمن النتماء اإىل اجلمعيات اأو املنظمات ذات الأهداف ال�سيا�سية مطلًقا، يحظر 

قانون املخابرات النت�ساب للجمعيات اأو املوؤ�س�سات، اإل اإذا اقت�ست م�سلحة العمل ذلك، وبقرار من 

رئي�ص املخابرات، دومنا ا�ستثناء للجمعيات ذات الأهداف ال�سيا�سية. كذلك ن�ص قانون املخابرات على 

اأن العقوبات تكون وفًقا لقانون العقوبات النافذ املفعول، دون تو�سيح اأهو قانون عقوبات ع�سكري،اأم 

مدين؟ وطبيعة العقوبة تاأديبية اأم ق�سائية.

العاملني يف  تقّيد  ت�سديده على �سرورة  العامة، يف معر�ص  املخابرات  قانون  اأ�سار  ال�سياق،  ويف هذا 

�سلوكهم  ينظم  للعاملني  دليل  اإ�سدار  اإىل  خمالفات؛  وقوع  وعدم  واللوائح  والنظم  بالقانون  اجلهاز 

لت�سمل جميع  تعميمها  يتم  واأن  اإىل تطبيق فعلّي من جهة،  اإيجابية حتتاج  واأخالقياتهم، وهي نقطة 

العاملني يف القوى الأمنية من جهة اأخرى، حيث ل يوجد حتى اليوم مدّونة �سلوك للعاملني يف الأجهزة 

91

الأمنية.

خام�ًسا- �لتدريب:

ل يزال مو�سوع التدريب لقوى الأمن غري منظم ب�سكل وا�سح ومف�سل يف اأي ت�سريع حتى اليوم، فقد 

اأحال قانون اخلدمة يف قوى الأمن يف كيفية، تاأ�سي�ص املن�ساآت التعليمية و�سروط النت�ساب اإليها، اإىل 

 كما ن�ص قانون املخابرات العامة على اإن�ساء اأكادميية اأمنية، 
92

لئحة تنفيذية مل ت�سدر حتى اليوم.

لأغرا�ص اإعداد العاملني باملخابرات وتدريبهم وتاأهيلهم، على اأن يتوىل رئي�ص املخابرات الإ�سراف على 

90  انظر الف�سلني ال�سابع والثامن من الباب الثالث، والف�سلني الثامن والتا�سع من الباب الرابع من القانون.

91  تقرير حول الإ�سالح الإداري واملايل يف املوؤ�س�سة الأمنية الفل�سطينية. اأمان. مرجع �سابق، �ص 14.

92  املادة )206( من القانون.
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 ومل ي�سدر حتى 
93

املناهج وامل�ساقات، وتعيني املدربني والأ�ساتذة، وفًقا للم�سلحة، وحتقيق الأهداف.

اليوم اأي نظام اأو لئحة اأو ت�سريع، يبنّي تنظيم تلك الأكادميية، والنت�ساب اإليها، واملناهج وامل�ساقات 

 وعلى اأر�ص الواقع اأقامت ال�سلطة الفل�سطينية 
94

املقررة، وكيفية التدريب ومدته، ومتطلبات النجاح.

مراكز تدريب لالأجهزة الأمنية، ب�سكل رئي�ص يف قطاع غزة، اأما يف ال�سفة الغربية فقد اأقامت كلية 

 ل توجد يف ال�سفة 
95

العامة. التابعة للمخابرات  العلوم الأمنية  اأكادميية  اأريحا، وحديًثا  ال�سرطة يف 

الغربية اأية موؤ�س�سات تدريبية خا�سة لبقية قوى الأمن، كالأمن الوطني والوقائي. وهو ما كان له اأبعاد 

�سلبية على اأداء الأجهزة الأمنية؛ ب�سبب تدين م�ستوى التدريب، وعدم توفر مناهج تدريبية، وهذا ما 

96

دفع يف كثري من الأحيان اإىل تلّقى التدريب يف اخلارج.

ثمة حاجة اإىل ماأ�س�سة تدريب قوى الأمن، واإعداد اإطار قانوين للتدريب وللموؤ�س�سات اأو الأكادمييات 

الأمنية اأو الع�سكرية اأو ال�سرطية.

93  املادة )34( من القانون.

94  انظر املر�سوم رقم )35( ل�سنة 2007 ب�ساأن التدريب الع�سكري والأمني ملنت�سبي قوى الأمن الفل�سطينية. الوقائع الفل�سطينية. العدد 74 

املوؤرخ يف 2008/6/9.

95  مر�سوم رئا�سي رقم )22( ل�سنة 2006 ب�ساأن اإن�ساء اأكادميية العلوم الأمنية. الوقائع الفل�سطينية. عدد 68 املوؤرخ يف 2007/3/7.

96  املدخل اإىل اإ�سالح القطاع الأمني يف فل�سطني. مرجع �سابق. �ص 53.
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�لف�سل �لر�بع

�لإطار �لقانوين �لناظم للرقابة على �أجهزة �لأمن 

و�ملحاكم �لع�سكرية و�لعلقة بني �مل�ستويني �ل�سيا�سي و�لأمني



48
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�أوًل- �لإطار �لقانوين �لناظم للرقابة على �أجهزة �لأمن:

تتنوع جمالت الرقابة على اأجهزة الأمن، �سواء من حيث عملها اأو املخالفات التي يرتكبها العاملون 

املوارد  اإدارة  نواحي  من  اأو  الأ�سا�سي،  القانون  اأو  الد�ستور  مع  قوانينها  ان�سجام  حيث  من  اأو  فيها، 

اإىل  اأ�سكال الرقابة؛  اأو من ناحية احرتام حقوق املواطنني وحرياتهم. كما تتنّوع  اأو املالية،  الب�سرية 

واإدارية،  مالية  ورقابة  برملانية،  ورقابة  د�ستورية،  اأو  اإدارية  ورقابة ق�سائية  رقابة ق�سائية ع�سكرية، 

ورقابة حقوقية. وميكن اأن يكون هناك اأ�سكال رقابة داخل الأجهزة ذاتها، من خالل ا�ستحداث دوائر 

للرقابة اأو ال�سكاوى اأو التفتي�ص، ولكن ما يعنينا هنا هو اأ�سكال الرقابة اخلارجية، من اأج�سام اأخرى، 

�سواء كانت حكومية اأو �سبه حكومية، اأو عامة، وذلك من حيث مدى توفر الإطار القانوين لتلك الرقابة، 

97

ومن ناحية فاعليتها عملًيا.

على �سعيد رقابة الق�ساء الع�سكري، ما زالت املحاكم الع�سكرية تطبق قوانني قدمية، ول يتوافر اإطار 

قانوين حديث لعملها، وقد كانت تلك الرقابة غري فاعلة، طيلة ال�سنوات املا�سية، رغم تورط العديد 

من العاملني يف الأجهزة الأمنية بارتكاب خمالفات، وجتاوزات عديدة، حيث اإن عدد الق�سايا التي 

نظرها الق�ساء الع�سكري مل يكن متنا�سًبا مع حجم املخالفات واجلرائم، التي تورط فيها العاملون 

يف الأجهزة الأمنية. بوجه عام، يحتاج الق�ساء الع�سكري اإىل قوانني حديثة، واإن�ساء �سجون مالئمة، 

ومقرات، واأبنية، وجتهيزات، واأ�سخا�ص، موؤهلني ليتمكن من القيام بدوره على نحو فاعل.

على �سعيد رقابة الق�ساء العادي، �سواء الإداري اأو الد�ستوري اأو املدين، تتوافر العديد من القوانني 

ا يف حال وقوع جتاوزات، وانتهاكات حلقوق  التي تنظم رقابة هذا الق�ساء على قطاع الأمن، خ�سو�سً

املواطنني، من ذلك العتقال بوجه غري م�سروع، اأو التفتي�ص خالًفا للقانون، اأو اأي عمل خمالف متار�سه 

الأجهزة الأمنية، �سواء يف اإطار مهاّمها بو�سفها �سلطة �سبط ق�سائي، اأو �سلطة �سبط اإداري. وفعاًل، 

ا�ستطاعت حمكمة العدل العليا اإلغاء العديد من قرارات اعتقال الأ�سخا�ص بوجه غري م�سروع، ولكّن 

امل�سكلةمِ يف هذا اجلانب تكمن يف الت�سرت على العاملني يف الأجهزة الأمنية، ممن ارتكبوا خمالفات، 

اإىل الق�ساء املخت�ص، ويف بع�ص الأحيان ل حترتم الأجهزة الأمنية تنفيذ القرارات  اإحالتهم  وعدم 

قانون  �سن  اأو  قانونها،  �سدور  رغم  الد�ستورية  املحكمة  ت�سكيل  اليوم،  حتى  يتم،  مل  كما  الق�سائية. 

ا يف الرقابة على ت�سريعات الأمن. للمحاكم الإدارية، مبا يعزز دورهما، خ�سو�سً

97  انظر يف ذلك: املدخل اإىل اإ�سالح القطاع الأمني يف فل�سطني. مرجع �سابق. �ص 82 وما بعدها. اإدارة احلكم يف قطاع الأمن الفل�سطيني 

»حتديات وتوقعات«. اجلمعية الفل�سطينية الأكادميية لل�سوؤون الدولية »با�سيا«، ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة. 

اآب 2006، �ص 76 وما بعدها. اإخ�ساع اأجهزة املخابرات للم�ساءلة »املعايري القانونية واملمار�سة الأف�سل للرقابة على اأجهزة املخابرات«. 

هان�ص بورن واإيان يل. اأو�سلو 2005.
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 من املجل�ص الت�سريعي على قطاع الأمن، يوجد اإطار قانوين ي�ستطيع 
98

على �سعيد الرقابة الربملانية

املجل�ص من خالله مراقبة الأجهزة الأمنية وم�ساءلتها، �سواء يف القانون الأ�سا�سي، اأو النظام الداخلي 

 ولكن فعليًّا غابت هذه الرقابة لفرتة 
99

للمجل�ص، اأو حتى يف قوانني الأمن، كقانون املخابرات العامة،

طويلة، وبداأت تظهر بعد العام 2005، ومع ذلك، حتى اليوم، تو�سف باأنها غري فاعلة �سواء من حيث 

100

الرقابة على اأداء قطاع الأمن، اأو م�ساءلة القادة الأمنيني، اأو موازنة الأمن.

املالية  الرقابة  ديوان  رقابة  يف  تتمثل  فهي  م�ستقلة،  اأجهزة  من  احلكومية  الرقابة  �سعيد  على  اأما 

والإدارية، ورقابة هيئة الك�سب غري امل�سروع، ويف هذا الإطار توجد قوانني تنظم تلك الرقابة، ولكن 

فعلي  تنفيذ  اأو حتى  فاعل،  دور  ن�سمع عن  فلم  القوانني،  تلك  تفعيل  الرئي�سة يف عدم  امل�سكلة  تكمن 

لقانون الك�سب غري امل�سروع، فيما اأن رقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية بداأت تّت�سح اأكرث، خالل 

ال�سنتني املا�سيتني، ومل يكن دوره فاعاًل قبل ذلك. وبالإ�سافة اىل ذلك ل تكفي الرقابة بذاتها، فال بد 

من اتخاذ اإجراءات فعلية بحق املخالفني، وما زال هذا الأمر يف اأ�سيق احلدود.

على �سعيد الرقابة احلقوقية، متار�ص العديد من املوؤ�س�سات النا�سطة يف جمال حقوق الإن�سان رقابتها 

على اأداء الأجهزة الأمنية، خ�سو�سًا من ناحية انتهاكات حقوق الإن�سان، واملخالفات التي تقع ب�سورة 

تنتهك القوانني، اأو املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان. ومن اأبرز تلك املوؤ�س�سات الهيئة امل�ستقلة حلقوق 

 وتتلقى �سكاوى املواطنني على اأجهزة 
101

الإن�سان، التي متار�ص عملها مبوجب قرار رئا�سي باإن�سائها، 

الأمن، وتقوم بتوثيقها والتحقق منها. حتى اليوم مل ي�سدر القانون اخلا�ص بالهيئة، على نحو ميكن 

اأن تتعزز معه فاعلية رقابتها على قطاع الأمن. 

املحقق  )مكتب  م�ستقاًل  مكتًبا  ت�ستحدث  الدول  بع�ص  اأن  اإىل  املجال  هذا  يف  الإ�سارة  املهم  ومن 

الع�سكري(، اأي حمقق �سكاوى ع�سكري، يتوىل مهمة تلقي �سكاوى املواطنني على اأجهزة الأمن والتعامل 

102

معها، لتعزيز الرقابة على عمل تلك الأجهزة، وت�سويب اأوجه الق�سور يف عملها. 

بوجه عام، فاإن النظام القانوين اخلا�ص مب�ساءلة الأجهزة الأمنية ومراقبة عملها مر�ٍص اإىل حد معني. 

حيث يتوفر عدد من الت�سريعات تتيح ممار�سة الرقابة وامل�ساءلة من املجل�ص الت�سريعي، ومن هيئات 

حكومية لها ا�ستقاللها املايل والإداري، على عمل الأجهزة الأمنية. فامل�سكلة ل تكمن يف توّفر الغطاء 

 Parliamentary Oversight of the Security Sector. Geneva Center for:98  حول مبادئ الرقابة الربملانية على قطاع الأمن واآلياتها انظر

the Democratic Control of Armed Forces, and Inter-Parliamentary Union. Geneva 2003.

99  تن�ص املادة )33( من قانون املخابرات على )للمجل�ص الت�سريعي عرب جلانه املخت�سة م�ساءلة رئي�ص املخابرات(.

100  تقرير حول الإ�سالح الإداري واملايل يف املوؤ�س�سة الأمنية الفل�سطينية. اأمان. مرجع �سابق، �ص 6، 7.

101  انظر قرار ت�سكيل الهيئة الوطنية الفل�سطينية العليا حلقوق الإن�سان رقم )59( ل�سنة 1994. الوقائع الفل�سطينية. العدد 2 املوؤرخ بــــ 1995/1/8.

102  ملزيد حول حمقق ال�سكاوى الع�سكري »مكاتب حتقيق ال�سكاوى الع�سكرية« انظر: اإخ�ساع اأجهزة املخابرات للم�سائلة. مرجع �سابق. �ص 

 Parliamentary Oversight of the Security Sector. ibid. p 90-91  :ا 117 وما بعدها، واي�سً
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القانوين، بقدر ما تكمن يف تفعيل القوانني القائمة، ون�سر ثقافة املحا�سبة وامل�ساءلة، وتفعيل دور املجل�ص 

الت�سريعي الفل�سطيني، والهيئات الرقابية الأخرى، واإيالء اأهمية لتقاريرها الرقابية على قطاع الأمن.

)انظر اجلدول رقم )9( من امللحق الأول بخ�سو�ص ت�سريعات وجهات الرقابة على الأمن(

ثانًيا- �لإطار �لقانوين �لناظم للمحاكم �لع�سكرية:

مبر�سوم  ال�سادرة  اجلزائية،  الت�سريعات  من  جمموعة  الفل�سطينية  الع�سكرية  املحاكم  عمل  ينظم 

ت�سريعي رقم )5( ل�سنة 1979، عن رئي�ص منظمة التحرير الفل�سطينية )الق�ساء الثوري ل�سنة 1979(. 

وت�سمل تلك املجموعة: قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية، وقانون العقوبات الع�سكري، وقانون مراكز 

الفل�سطيني؛  الثوري  للق�ساء  العقابية  ال�سيا�سة  اإدراك  اأجل  من   
103

املحاكم. ر�سوم  ونظام  الإ�سالح 

الفل�سطيني يف  الثوري  الق�ساء  ن�ساأ  فقد  الت�سريعات،  تلك  اإ�سدار  وراء  الغاية من  اإىل  الرجوع  يجب 

لبنان، بطلب من املدنيني الفل�سطينيني واللبنانيني، يف املناطق امل�سيطر عليها من قبل منظمة التحرير 

الفل�سطينية، من اأجل مكافحة اجلرمية املدنية يف ظل غياب اأجهزة الدولة اللبنانية الر�سمية، يف وقت 

واإن  الفل�سطينيني،  الع�سكريني  الفل�سطيني حماكمة  الع�سكري  الق�ساء  الأهلية. لذلك، يجيز  احلرب 

 هذا الو�سع مناٍف للمعايري الدولية التي جتيز عر�ص 
104

ارتكبت اجلرمية اأو املخالفة خارج اإطار عملهم.

الع�سكريني على الق�ساء الع�سكري، اإذا ارُتكبت املخالفة اأو اجلرمية، اأثناء العمل، اأو مبنا�سبته.

اإّن ال�سيا�سة العقابية يف قانون العقوبات الع�سكري قدمية، ول تتنا�سب مع طبيعة املخالفات املرتكبة 

يف كثري من الأحيان. وقد نتج عن اإحالة الع�سكريني اإىل الق�ساء الع�سكري، بغ�ص النظر عن املنا�سبة 

ومكان ارتكاب املخالفة اأو اجلرمية، نتج عن ذلك �سراع على ال�سالحيات بني النيابة املدنية، والنيابة 

الع�سكرية. ويف اأحيان كثرية، يفلت املتهمون من العقاب، نتيجة لهذا ال�سراع.

من �سمن الأوليات التي يجب اأن ُتوؤخذ بعني العتبار، يف اأي اإ�سالح قانوين م�ستقبلي، هو و�سع قانون 

الع�سكري  يتم حماكمة  اأن  ومنها  الدولية،  املمار�سة  العتبار  بعني  ياأخذ  الع�سكري،  للق�ساء  ع�سري 

اأمام الق�ساء الع�سكري اإذا ارتكبت خمالفة مبنا�سبة عمله اأو اثناءه فقط. ويحظر مطلًقا اإحالة مدنيني 

105

اإىل الق�ساء الع�سكري.

103  تلك الت�سريعات غري من�سورة يف الوقائع الفل�سطينية.

104  انظر وليد احللو، الدليل القانوين لأعمال ال�سابطة الق�سائية و�سالحيات القادة يف اجلرائم الن�سباطية، 2008، �ص 16.

105  انظر حممود اأحمد طه، اإخت�سا�ص املحاكم الع�سكرية بجرائم القانون العام يف �سوء حق املتهم يف اللجوء اإىل قا�سيه الطبيعي، القاهرة، 

دار النه�سة العربية، 1994.
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ثالًثا- �لقيادة و�لتحكم و�لعلقة بني �مل�ستويني �ل�سيا�سي و�لأمني:

من امل�سائل املهمة التي توؤثر يف فاعلية نظام الأمن، لدى اأي بلد من البلدان القيادة والتحكم؛ اأي توّفر 

امليدانيني  القادة  مع  توا�سلها  الواقع، من خالل  اأر�ص  على  الأمنية  ال�سيا�سات  ترتجم  فّعالة،  قيادة 

)تدفق التعليمات من الأعلى لالأدنى مع متابعة عملية التنفيذ ومراقبتها(. وفعالية نظام الأمن يقوم 

على توا�سل فّعال بني القيادتني: الأمنية، وال�سيا�سية؛ بهدف �سمان ترجمة ال�سيا�سات الأمنية للحكومة 

على اأر�ص الواقع.

لها مرجعية واحدة، وهي  اأمنية  اأجهزة  يت�سمن عدة  فل�سطني  الأمن يف  2003، كان قطاع  قبل عام 

راأ�ص ال�سلطة التنفيذية. فكان رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يتوا�سل مبا�سرة مع روؤ�ساء الأجهزة 

الأمنية. وعلى الرغم من ت�سكيل جمال�ص اأمن قومي، اإل اأنها مل تكن فاعلة.

من�سب  ا�ستحداث  ت�سمن  بحيث  الفل�سطيني،  الأ�سا�سي  القانون  على  تعديل  جرى   ،2003 عام  بعد 

رئي�ص وزراء، حيث منح القانون الأ�سا�سي املعدل، احلكومة �سالحية حفظ النظام الداخلي، وهذا يعد 

ا بخ�سو�ص املرجعية ال�سيا�سية لالأمن يف فل�سطني. ويف عام 2005، حدث تطور مهّم يتمثل  تطوًرا مهمًّ

يف اإ�سدار قانون اخلدمة يف قوى الأمن، الذي و�سع اأ�س�ص القيادة والتحكم، والعالقة بني امل�ستويني 

106

الأمني وال�سيا�سي، وهذا يظهر ب�سكل جلّي من خالل:

اأن قانون اخلدمة يف قوى الأمن ُوّفق يف و�سع اأ�س�ص القيادة والتحكم، وذلك من خالل ا�ستحداث  1 .

من�سب مدير الأمن الداخلي، ومدير قوات الأمن الوطني.

وهي  وال�سيا�سية،  الأمنية  املرجعيات  اأ�س�ص  و�سع  يف  ُوّفق  الأمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون  اأن  2 .

املرجعية  املثلى؛ فقوى الأمن الداخلي تتبع وزير الداخلية، وقوات الأمن الوطني تتبع وزير الأمن 

107

الوطني.

مل يوّفق قانون اخلدمة يف قوى الأمن؛ لإغفاله تنظيم جمل�ص الأمن القومي وحتديد اخت�سا�سه.  3 .

وميكن اإعادة ذلك اإىل وجود م�سروع قانون؛ حول جمل�ص الأمن القومي يف الوقت الذي اأقر فيه 

املجل�ص الت�سريعي قانون اخلدمة يف قوى الأمن.

من اجلدير ذكره اأن قانون اخلدمة يف قوى الأمن، مل يحرتم ب�سكل كامل، ففي حكومة واحدة و�سعت 

 كما انه مل يعنّي 
108

قوى الأمن الداخلي، وقوات الأمن الوطني حتت راية وزير الداخلية والأمن الوطني.

106  اأنظر ما ذكرناه �سابقا يف هذه الدرا�سة حول بع�ص الإ�سكاليات املرتبطة بالتبعية وامل�سوؤولية )ت�سل�سل املرجعيات(.

من خالل مقابلة مع Laurie Nathan وهو خبري يف ت�سريعات الأمن من جنوب اأفريقيا، اأو�سح ب�سكل وا�سح اأن املرجعية الواردة يف   107

قانون اخلدمة يف قوى الأمن اأتت ب�سكل موفق جدا. 

108  وذلك زمن احلكومة العا�سرة، يف حني كان عني اللواء ن�سر يو�سف وزيرا للداخلية والأمن الوطني.
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اأن مر�سوًما رئا�سيًّا و�سع  الداخلي يف ظل احلكومة احلالية. ومن اجلدير ذكره  مديًرا عاًما لالأمن 

كافة قوات الأمن حتت راية وزارة الداخلية، واإن كان هذا املر�سوم يعالج مرحلة اآنية، اإل اأنه يوؤثر على 

ماأ�س�سة قطاع الأمن، عدا عن انه ل يحرتم القوانني القائمة.

 واأعيد ت�سكيله عدة مرات، 
109

اأما بخ�سو�ص جمل�ص الأمن القومي، فقد �سكل لأول مرة يف عام 2004،

اأنه ُحّل بوا�سطة مر�سوم رئا�سي  اإل   ،2007/4/8 كان اآخرها مبوجب مر�سوم رئا�سي، �سادر بتاريخ 

ت�سكيل  من  الرغم  على  ت�سكيله.  اإعادة  يتم  مل  احلني،  ذلك  ومنذ   
110

 .2007/6/23 بتاريخ  �سادر 

جمل�ص الأمن القومي عدة مرات، اإل اأّن دوره بقي حمدوًدا وغري موؤثٍر؛ ويرجع ذلك اإىل غياب فهم 

وا�سح لدوره من جانب، وعدم ماأ�س�سته من جانب اآخر. يعد جمل�ص الأمن القومي اجلهة التي تر�سم 

يراأ�سه  ما  وعادة  اأمن،  رجال  ولي�سوا  �سيا�سيني،  الأع�ساء  معظم  يكون  ما  وعادة  الأمنية،  ال�سيا�سة 

رئي�ص الدولة، ومن املهم الإ�سارة اإىل اأن دوره لي�ص تنفيذيًّا على الإطالق؛ مبعنى اأنه لي�ص جهة تقوم 

بالقيادة والتحكم. ويق�سد مباأ�س�سة جمل�ص الأمن القومي و�سع نظام داخلي يو�سح اآلية عمله، وت�سكيل 

رفد  يتم  كما  القومي(.  الأمن  املجل�ص )مكتب جمل�ص  تنظيم عمل  تتابع  اأمانة عامة،  اأو  �سكرتارية، 

املكتب بخرباء وباحثني، يف جمال الأمن، لتح�سري الدرا�سات ال�سرورية، لكي ُتعر�ص على اجتماعات 

111

جمل�ص الأمن القومي.

لالأجهزة  والأمنية  ال�سيا�سية  للمرجعية  العام  الإطار  الأول  امللحق  من   )10( رقم  اجلدول  )انظر 

الأمنية(

109  انظر: قرار ب�سان اإن�ساء هيئة الأمن القومي رقم )84( ل�سنة 1994، ن�سر يف الوقائع الفل�سطينية، العدد 2 املوؤرخ بـــــ 1995/1/8.

110  انظر قرار رقم )258( ل�سنة 2007، ن�سر يف الوقائع الفل�سطينية، العدد 71 املوؤرخ بــــــ 2007/8/9.

 Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency, 111 ملزيد من املعلومات حول جمال�ص الأمن القومي، انظر

  .National Security Council: A Comparative Study of Pakistan and Other Selected Countries, 2005
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�لقرت�حات �لعامة لتطوير �لنظام �لقانوين لقطاع �لأمن

1- تعديل القانون الأ�سا�سي بت�سمينه اأحكاًما، تو�سح اأن قوات الأمن هي اأداة تنفيذية للدولة، وحلماية 

املجل�ص  اأو  احلكومة  اأو  الرئي�ص  �سواء  املختلفة،  املرجعيات  دور  وتو�سح  واملواطن،  الوطن  اأمن 

ولرقابة  الربملانية،  للرقابة  القوات  تلك  اإخ�ساع  ذلك  يف  مبا  الأمن،  لقوات  بالن�سبة  الت�سريعي، 

امل�ستوى ال�سيا�سي.

�سرورة اإجراء مراجعة اإ�سرتاتيجية، للنظام القانوين لقطاع الأمن، توؤ�س�ص لبناء نظام �سمويل    -2

لتنظيم قطاع الأمن، ويف هذا الإطار ل بد من:

ا�ستكمال توحيد القوانني املتعلقة بالأمن، ما بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 	• 

و�سع قانون عام ميثل مظلة لت�سريعات الأمن املختلفة )قانون الأمن الفل�سطيني(. 	• 

ا  خ�سو�سً و�سالحياتها.  وعملها  املختلفة  الأمن  قوى  تكوين  اأ�س�ص  تنظم  ت�سريعات  و�سع  	• 

القوى التي ما  تزال حتتكم لقوانني قدمية )كال�سرطة(، اأو ل حتتكم لقوانني اأ�ساًل )كالأمن 

الوطني(.

ا تلك ال�سرورية لتنظيم  �سن الأنظمة واللوائح التنفيذية، الالزمة لتطبيق القوانني، خ�سو�سً 	• 

اإدارة املوارد الب�سرية واملالية لقوى الأمن، وفًقا لقانون اخلدمة يف قوى الأمن.

3- �سرورة و�سع حّد لإ�سكالية تداخل ال�سالحيات بني قوى الأمن من خالل:

اأمنية اأو جهاز( وا�سحة وحمددة ول حتتمل التاأويل. )قوة  جهة  كل  �سالحيات  تكون  اأن  	• 

على قوانني قائمة فيما يتعلق بال�سالحيات، وو�سع حّد للعبارات العامة يف  تعديالت  اإجراء  	• 

حتديد ال�سالحيات، مبا يحتمل اأن تكون ذات ال�سالحية بيد اأكرث من قوة، اأو جهاز اأمني.

متكني ال�سرطة املدنية من القيام بوظائفها. خا�سة  القوانني،  تطبيق  تفعيل  	• 

ة تلك التي لها �سالحيات متقاربة، فالأ�سل اأن  بني القوى الأمنية بخا�سّ للتن�سيق  اآلية  و�سع  	• 

تقوم عالقات الأجهزة فيما بينها، على التعاون، ل على التنازع، عند ممار�سة ال�سالحيات.

التو�سل اإىل بروتوكولت تفاهم بني الأجهزة الأمنية حول ال�سالحيات. ت�سمن تلك التفاهمات  	• 

عدم التداخل بني الأجهزة الأمنية من ناحية، والتن�سيق فيما بينها من ناحية اأخرى. 

احرتام الأجهزة الأمنية لدور الق�ساء بو�سفه جهة رقابية م�ستقلة على اأعمال الأجهزة الأمنية،  	• 

ا يف حال وقوع جتاوز لل�سالحيات، ي�سر بحقوق الأفراد وحرياتهم. خ�سو�سً
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بت�سل�سل  يتعلق  فيما  الفل�سطينية،  القوانني  ي�سوبان  اللذين  والتعار�ص،  الغمو�ص  اإزالة  �سرورة   -4

املرجعيات، وتبعية القوى الأمنية، �سواء على م�ستوى القانون الأ�سا�سي، اأو القوانني العادية.

5- �سرورة تنظيم ت�سكيل »هيئة التنظيم والإدارة« ومهامها واإجراءاتها عملها بت�سريع، وكذلك تنظيم 

عالقتها مع دوائر التنظيم والإدارة يف القوى الأمنية املختلفة.

6- �سرورة الن�ص على �سروط تعيني عامة، ملن يرغب باللتحاق بوظيفة ع�سكرية يف قوى الأمن يف 

القانون.

7- �سرورة وجود قواعد حتدد كيفية التعيني يف قوى الأمن، واإجراءاته، تاأخذ بالعتبار خ�سو�سية 

الوظيفة الأمنية، والتخ�س�سات املطلوبة وت�سمن اأن يكون التعيني وفق اأ�س�ص مو�سوعية، تقوم على 

اجلدارة والكفاءة، بعيًدا عن الوا�سطة واملح�سوبية اأو احلزبية اأو الطائفية اأو العائلية. على اأن يكون 

ذلك وفق هيكليات معتمدة، وو�سف وظيفي حمدد.

اأن يخ�سع ذلك  القانون، على  للمعايري املحددة يف  وفًقا  الأمن،  الرتقية يف قوى  تتم  اأن  8- �سرورة 

و�سع  يف  والإ�سراع  ال�سرت�ساء،  واأ�سلوب  ال�سبابية  عن  بعيًدا  املراجعة،  ونظام  ال�سفافية  لأ�س�ص 

اللوائح الالزمة لذلك.

9- احلاجة اإىل توحيد الإطار القانوين الناظم للتقاعد يف قوى الأمن، وذلك عرب مراجعة القوانني 

التي �سدرت بهذا ال�ساأن، والعمل على تبني قانون ع�سري، ياأخذ بعني العتبار خ�سو�سية اخلدمة 

يف قوى الأمن.

10- �سرورة اإزالة اأوجه الق�سور والغمو�ص والتعار�ص، التي �سابت نظام العقوبات )التاأديب وغريه( يف 

قانون اخلدمة يف قوى الأمن، والقوانني اخلا�سة ببع�ص القوى، التي �سدرت حتى اليوم. ومن املهم 

التمييز بني التدابري التاأديبية والن�سباطية من جهة، والعقوبات التي توقعها املحاكم الع�سكرية 

عن اجلرائم التي يرتكبها العاملون يف القوى الأمنية من جهة اأخرى.

11- �سرورة و�سع دليل ينظم �سلوك العاملني يف القوى الأمنية، على اختالف م�ستوياتهم.

اأو  املوؤ�س�سات،  للتدريب، وتنظيم  اإطار قانوين  واإعداد  الأمن،  اإىل ماأ�س�سة تدريب قوى  12- احلاجة 

الأكادمييات الأمنية، اأو الع�سكرية، اأو ال�سرطية.

13- �سرورة تفعيل دور موؤ�س�سات الرقابة على الأمن والقوى الأمنية، ويف هذا الإطار ل بد من:

جميع الأعمال التي ميار�سها العاملون يف قوى الأمن لرقابة الق�ساء، وفًقا للقانون،  اإخ�ساع  		•
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واحرتام القوى الأمنية لقرارات الق�ساء التي تتعلق بالعاملني فيها اأو باأعمالها وتنفيذها.

ال�سبطية  ب�سفة  يتمتعون  من  على  والإ�سراف  الرقابة  جتاه  العامة،  النيابة  دور  تفعيل  		•
الق�سائية.

على اأداء قوى الأمن والقادة الأمنيني، وعرب اإقرار موازنة الأمن،  الربملانية،  الرقابة  تفعيل  		•
ومراقبة فّعالة لتنفيذها.

بال�ستقاللية؛ بهدف تلقي �سكاوى الأفراد اأو  يتمتع  ع�سكري  �سكاوى  حمقق  مكتب  ا�ستحداث  		•
املوؤ�س�سات على قوى الأمن، والتعامل معها، عرب اآليات فّعالة.

احلكومية  الرقابة  جهات  عن  ت�سدر  التي  الرقابة،  لتقارير  اأهمية  اإعطاء  �سرورة  		•
امل�سروع؛  غري  الك�سب  قانون  تفعيل  اإىل  واحلاجة  واملالية،  الإدارية  الرقابة  امل�ستقلة،كديوان 

ملواجهة اأية وجوه ف�ساد مايّل يف قوى الأمن.

14- �سرورة تبني قانون ع�سري للق�ساء الع�سكري )املحاكم الع�سكرية(.

15- �سرورة تفعيل دور الق�ساء الع�سكري، من خالل ت�سريعات واأنظمة عمل حديثة، واإن�ساء �سجون 

مالئمة، ومقرات واأبنية وجتهيزات، وتاأهيل متخ�س�سني للعمل فيه.
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�مللحق

جد�ول و�سفية ملحقة بالدر��سة �مللحق �لأول: 

جامعة  �حلقوق/  معهد  يف  عقدت  �لتي  �لعمل  ور�سة  وقائع  �مللحق �لثاين: 

يف  �لأمن  لقطاع  �لناظم  �لقانوين  )�لإطار  حول  بريزيت, 

فل�سطني( يف 2009/7/30

�ل�سلطة  عن  �ل�سادرة  �لأمن  قطاع  بتنظيم  �ملخت�سة  �لقو�نني  �مللحق �لثالث: 

�لوطنية �لفل�سطينية
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�مللحق �لأول

جد�ول و�سفية ملحقة بالدر��سة
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جدول رقم )1(

قائمة بالقوانني التي كانت �صارية قبل عام 1994

اأول: حقبة النتداب على فل�صطني 

احلالةالت�سريعالرقم

غري �ساري قانون البولي�ص الفل�سطيني ل�سنة 11926

غري �ساري قانون البولي�ص الفل�سطيني املعدل ل�سنة 21946

غري �ساريقانون منع اإف�ساء امل�ستندات والأ�سرار ال�سرية ل�سنة 31932

غري �سارينظام اإجازة البولي�ص ل�سنة 41932

غري �سارينظام اإحالة البولي�ص على التقاعد ل�سنة 51933

�ساري يف قطاع غزةقانون العقوبات ل�سنة 61936

ثانيا: حقبة الإدارة امل�صرية لقطاع غزة 

احلالةالت�سريعالرقم

اإعالن ب�ساأن طلبات اأفراد اجلمهور اأو تظلماتهم املقدمة 1

لاللتحاق بقوة البولي�ص والكليات الع�سكرية ل�سنة 1958

�ساري

�ساريقانون ب�ساأن اخلدمة الع�سكرية والوطنية ل�سنة 21965

�ساريقرار بقانون ب�سان ال�سرطة ل�سنة 31963

قرار ب�ساأن جرائم ال�سرطة املخلة بح�سن نظام وان�سباط القوة 4

ل�سنة 1964

�ساري

قرار مدير الداخلية والأمن العام ب�ساأن �سروط وقواعد الرتقية 5

ل�سنة 1964

�ساري 

ثالثا: حقبة احلكم الأردين لل�صفة الغربية 

احلالةالت�سريعالرقم

غري �ساريالنظام املايل لدائرة املخابرات العامة ل�سنة 11966

�ساقط قانون القوات امل�سلحة الأردنية ] رقم 11[ ل�سنة 21964

�ساريقانون الأمن العام املوؤقت ل�سنة 31965
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�ساريقانون الأمن العام املعدل املوؤقت ل�سنة 41965

�ساري مبا ل يتعار�صقانون التعاقد الع�سكري ل�سنة 51959

�ساريقانون العقوبات ل�سنة 61960

غري �ساريقانون املخابرات العامة ل�سنة 71964

�ساقطنظام ا�ستخدام الأطباء يف اجلي�ص العربي الأردين ل�سنة 81960

�ساري نظام الأو�سمة ل�سنة 91947

�ساقط نظام الكلية احلربية امللكية ل�سنة 101963

�سارينظام اللوازم لدائرة املخابرات العامة ل�سنة 111966

�سارينظام اللوازم لالأمن العام ل�سنة 121966
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جدول رقم )2(

الت�صريعات الأ�صا�صية

مالحظاتاحلالةالت�سريعالرقم

�ساريالقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام 12003

�ساريالقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام 22005

�ساريقانون ب�ساأن الجتماعات العامة ل�سنة 31998

قرار ب�ساأن الالئحة التنفيذية لقانون الجتماعات 4

العامة ل�سنة 2000

�ساري

�ساريقانون الأ�سرى واملحررين ل�سنة 52004

�ساريقانون العا�سمة ل�سنة 62002

�ساريقانون ب�ساأن النتخابات العامة ل�سنة 72005

�ساريقانون حرمة العلم الفل�سطيني ل�سنة 82005
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جدول رقم )3(

الت�صريعات ذات العلقة بالق�صاء املدين

مالحظاتاحلالةالت�سريعالرقم

�ساريقانون الإجراءات اجلزائية ل�سنة 12001

قانون اأحكام قانون مراكز الإ�سالح 2

والتاأهيل ل�سنة 1998

�ساري

�ساريقانون التنفيذ ل�سنة 32005

�ساريقانون ال�سلطة الق�سائية ل�سنة 42002

قانون املحكمة الد�ستورية العليا ل�سنة 5

2006

�ساري

قانون ب�ساأن تعديل اأحكام قانون مراكز 6

الإ�سالح والتاأهيل ل�سنة 1998

�ساري

قانون ت�سكيل املحاكم النظامية ل�سنة 7

2001

�ساري

قرار ب�ساأن اخت�سا�سات حمكمة اأمن 8

الدولة ل�سنة 1998

مل ياأت قرار اآخر لي�ستبدله. �ساري

بقرار من وزير العدل عام 

2003 األغيت حمكمة اأمن 

الدولة. هذا القرار مل ين�سر 

يف الوقائع الفل�سطينية. 

قرار ب�ساأن اإن�ساء حمكمة اأمن دولة عليا 9

ل�سنة 1995

مل ياأت قرار اآخر لي�ستبدله. �ساري

بقرار من وزير العدل عام 

2003 األغيت حمكمة اأمن 

الدولة. هذا القرار مل ين�سر 

يف الوقائع الفل�سطينية.

قرار بقانون بخ�سو�ص حمكمة اجلنايات 10

الكربى ل�سنة 2006

مبوجب املر�سوم رقم )20( ملغي

ل�سنة 2007

قرار بقانون ب�ساأن قانون معدل لقانون 11

الإجراءات اجلزائية ل�سنة 2006

مبوجب املر�سوم رقم )20( ملغي

ل�سنة 2007
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قرار بقانون ب�ساأن قانون معدل لقانون 12

ت�سكيل املحاكم النظامية ل�سنة 2006

مبوجب املر�سوم رقم )20( ملغي

ل�سنة 2007

قرار جمل�ص الوزراء ب�ساأن اإن�ساء �سجل 13

عديل وطني ل�سنة 2005

�ساري

قرار جمل�ص الوزراء ب�ساأن اإن�ساء قوة 14

ال�سرطة الق�سائية ل�سنة 2005

�ساري

قرار جمل�ص الوزراء ب�ساأن اإن�ساء معملني 15

جنائيني يف كل من ال�سفة وقطاع غزة 

ل�سنة 2005

�ساري
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جدول رقم )4(

م�صاريع قوانني يف املجل�ض الت�صريعي متعلقة بالأمن

مالحظاتاحلالةم�سروع القانونالرقم

1

م�سروع قانون الأمن الفل�سطيني »اأ�سا�ص 

الأمن«

قبل باملناق�سة العامة

ل تقدم لالآن كون 

املجل�ص الت�سريعي 

غري فعال

2

م�سروع قانون ت�سكيل جمل�ص الأمن 

القومي

حمال اإىل اللجان 

لإبداء الراأي ومل 

يعر�ص للمناق�سة 

العامة

�سحب من قبل 

جمل�ص الوزراء عام 

2004

قبل باملناق�سة العامةم�سروع قانون الأمن الوقائي3

�سدر قرار بقانون 

عن الرئي�ص يف عام 

2007

م�سروع قانون ال�سرطة4

حمال اإىل اللجان 

لإبداء الراأي ومل 

يعر�ص للمناق�سة 

العامة

م�سروع قانون الأمن الوطني5

حمال اإىل اللجان 

لإبداء الراأي ومل 

يعر�ص للمناق�سة 

العامة

قبل باملناق�سة العامةم�سروع قانون اإن�ساء املحاكم الع�سكرية6

دمج فيه م�سروعي 

اأ�سول املحاكمات 

اجلزائية الع�سكرية 

والق�ساء الع�سكري
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جدول رقم )5(

الأ�صا�ض القانوين الناظم للأجهزة الأمنية يف ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية

اأ. قوات الأمن الوطني 

مالحظاتالت�سريعالدائرة

اأعتمد يف ت�سكيل القوة على قوانني ل يوجد القوة الع�سكرية 

منظمة التحرير الفل�سطينية ل�سنة 1979

ل يوجد حر�ص الرئي�ص اخلا�ص

ل يوجد ال�سرطة البحرية

ل يوجد ال�ستخبارات الع�سكرية

اتفاقية اأو�سلوالرتباط الع�سكري

ل يوجد ال�سرطة اجلوية 

ب. قوى الأمن الداخلي

مالحظاتالت�سريعالدائرة

ال�سرطة

يف ال�سفة الغربية: قانون  1 .

الأمن العام املوؤقت ل�سنة 

1965

يف قطاع غزة: قرار  2 .

بقانون ب�ساأن ال�سرطة 

ل�سنة 1963

يوجد ازدواج يف الت�سريعات املطبقة.

هناك م�سروع قانون لل�سرطة )مل 

يقبل يف املجل�ص الت�سريعي(

الأمن الوقائي

قرار بقانون رقم )11( ل�سنة 

 2007

يوجد كذلك م�سروع قانون نوق�ص 

بع�ص مواده بالقراءة الأوىل اأمام 

املجل�ص الت�سريعي ال�سابق 

الدفاع املدين

ل�سنة  املدين  الدفاع  قانون 

1998

�سدرت بع�ص الأنظمة مبوجب هذا 

القانون

ج. جهاز الأمن اخلارجي

مالحظاتالت�سريعالدائرة

قانون املخابرات العامة جهاز املخابرات العامة

ل�سنة 2005

�سدرت بع�ص الأنظمة مبوجب هذا القانون
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جدول رقم )7(

اأحكام قانون اخلدمة يف قوى الأمن بخ�صو�ض الرتقية

فئات ال�سباط 

والأفراد

الأ�سا�ص الذي تقوم عليه 

الرتقية

ال�سروط

من مالزم حتى 

مقدم

الأقدمية

اأن تكون تقارير الكفاءة ال�سنوية بتقدير جيد على  1 .

ال�سري  مبلفه  الواردة  البيانات  تكون  واأن  الأقل 

مر�سية.

اأن يكون قد ق�سى املدد املقررة للخدمة بالوحدات  2 .

امليدانية يف كل رتبة.

احلتمية،  التعليمية  الدورات  اأنهى  قد  يكون  اأن  3 .

اأو قد ح�سل على املوؤهالت العلمية التي تقررها 

جلنة ال�سباط.

املقرر  الأدنى  الزمني  احلد  اأم�سى  قد  يكون  اأن  4 .

للخدمة يف كل رتبة. ويف جميع الأحوال ي�سرتط 

الرتب اخلالية  ال�سباط على �سغل  موافقة جلنة 

التنفيذية  الالئحة  التنظيمي. وحتدد  الهيكل  يف 

ال�سروط التف�سيلية اخلا�سة بالتاأهيل املن�سو�ص 

عليه يف الفقرة )3( من هذه املادة.

الرتقية اإىل رتبة 

عقيد وعميد ولواء

حتدد من قبل لئحة )مل ت�سدر بعد(الختيار

الرتقية اإىل رتبة 

فريق

الختيار املطلق من بني 

العاملني يف قوى الأمن

لي�ص هناك �سروط

تقدمي اأعمال جميدة يف ميدان القتالترقية ا�ستثنائية

�سباط ال�سف 

والأفراد

الأقدمية

اجتاز المتحانات والدورات التعليمية املقررة لذلك، 

�سروط اأخرى حتددها لئحة تنفيذية )مل ت�سدر(
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جدول رقم )9(

امل�صاءلة، املحا�صبة والرقابة على الأجهزة الأمنية

مالحظاتجهة الرقابةالت�سريع الناظم

قانون ديوان الرقابة املالية 

والإدارية ل�سنة 2004

ن�ص عام )املادة 31(ديوان الرقابة املالية والإدارية

قانون تنظيم املوازنة 

العامة وال�سئون املالية رقم 

)7( ل�سنة 1998 م

املجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني

النظام الداخلي للمجل�ص 

الت�سريعي الفل�سطيني 

2005

يحدد النظام اآلية املجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني

م�ساءلة اأع�ساء احلكومة 

واملوؤ�س�سات العامة

قانون املخابرات العامة 

ل�سنة 2005

ميكن ا�ستجواب رئي�ص املجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني

اجلهاز اأمام املجل�ص 

الت�سريعي 

ن�ص املادة )2(هيئة الك�سب غري امل�سروعقانون الك�سب غري امل�سروع
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جدول )هيكل( رقم )10(

الإطار العام للمرجعية ال�صيا�صية والأمنية للأجهزة الأمنية

وفق قانون اخلدمة يف قوى الأمن

رئي�ص ال�سلطة 

الوطنية، القائد 

الأعلى

وزارة الأمن الوطني

القائد العام

قوات الأمن الوطني

وزارة الداخلية

مدير عام المن 

الداخلي

قوى الأمن الداخلي

الأمن 

الوقائي 

الدفاع ال�سرطة

املدين

جهاز املخابرات 

العامة
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جدول رقم )11(

قائمة ت�صريعات ذات العلقة مبجال الأمن 

ال�صادرة من قبل ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية

قوانني تنظم اأجهزة اأمنية و�صوؤون ذات علقة 1 )

مالحظاتاحلالةالت�سريعالرقم

�ساريقانون الدفاع املدين ل�سنة 11998

قانون ب�ساأن الأ�سلحة النارية والذخائر ل�سنة 2

1998

�ساري

قانون التاأمني واملعا�سات لقوى الأمن الفل�سطينية 3

ل�سنة2004

�ساري

قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية ل�سنة 4

2005

�ساري

قانون معدل لقانون التاأمني واملعا�سات لقوى 5

الأمن الفل�سطينية ل�سنة 2005

�ساري

�ساريقانون املخابرات العامة ل�سنة 62005

�ساريقرار بقانون الأمن الوقائي ل�سنة 72007

مرا�صيم تنظم اأجهزة اأمنية 2 )

مالحظاتاحلالةالت�سريعالرقم

مر�سوم رئا�سي رقم )12( ل�سنة 2002 ب�ساأن 1

اإحلاق قوات ال�سرطة الوقائي والدفاع املدين 

بوزارة الداخلية

�ساري

مر�سوم رئا�سي رقم )15( ل�سنة 2005 ب�ساأن 2

اإجتماعات املحافظني 

�ساري

مر�سوم رئا�سي رقم )26( ل�سنة 2005 ب�ساأن 3

اإعادة ت�سكيل جمل�ص الأمن القومي 

�ساري

مر�سوم رقم )16( ل�سنة 2006 ب�ساأن املعابر 4

واحلدود 

�ساري
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مر�سوم رقم )29( ل�سنة 2006 ب�ساأن جلنة اأمن 5

املحافظة

�ساري

مر�سوم رقم )35( ل�سنة 2007 ب�ساأن التدريب 6

الع�سكري والأمني

�ساري

مر�سوم رقم )33( ل�سنة 2007 ب�ساأن اإعادة تنظيم 7

مالية ورواتب العاملني يف قوى الأمن الفل�سطينية

�ساري

مر�سوم رئا�سي رقم )22( ل�سنة 2006 ب�ساأن 8

اإن�ساء اأكادميية العلوم الأمنية

�ساري

قرارات خا�صة بالأمن 3 )

مالحظاتاحلالةالت�سريعالرقم

قرار رقم )84( ل�سنة 1994 باإن�ساء هيئة الأمن 1

القومي 

�ساري

قرار رقم )14( ل�سنة 1994 ب�ساأن ال�سوؤون 2

املالية والتنظيم خلدمة �سباط ال�سف واجلنود 

واملتطوعني

�ساري مبا ل 

يتعار�ص

ل يتعار�ص مع 

قانون اخلدمة يف 

قوى الأمن لعام 

2005

قرار رقم )23( ل�سنة 1998 ب�ساأن تبعية الإدارة 3

العامة ملراكز الإ�سالح والتاأهيل لل�سرطة

�ساري

قرار رقم )7( ل�سنة 1998 باإن�ساء املوؤ�س�سة 4

القت�سادية ال�ستهالكية لقوات الأمن العام وال�سرطة

�ساري

قرار رقم )19( ل�سنة 2000 ب�ساأن منح �سفة 5

ال�سبط الق�سائي ملدير عام وفئات من موظفي 

الدفاع املدين

�ساري

قرار رقم )27( ل�سنة 2000ب�ساأن اعتماد لوائح 6

�سروط ال�سالمة والوقاية من احلريق 

�ساري

قرار  رقم )24( ل�سنة 2002 ب�سم وزير الداخلية 7

اإىل جمل�ص الأمن القومي 

�ساري
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قرار رقم )74( ل�سنة 2003 ب�ساأن نقل مقار 8

املحافظني اإىل الرئا�سة

�ساري

قرار رقم )98( ل�سنة 2004 باإقرار اخلطة الأمنية 9

الفل�سطينية جلهاز ال�سرطة 

�ساري

قرار رقم )6( ل�سنة 2004 ب�ساأن الأو�ساع الأمنية 10

يف حمافظات ال�سفة والقطاع 

�ساري

�ساريقرار رقم )130( ل�سنة 2004 ب�ساأن الرتتيبات الأمنية11

قرار رقم )44( ل�سنة 2004 ب�ساأن الرتتيبات 12

اخلا�سة بالأمن الفل�سطيني 

�ساري

قرار رقم )100( ل�سنة 2004 بت�سكيل جلنة وزارية 13

دائمة لل�سوؤون الأمنية

�ساري

قرار رقم )136( ل�سنة 2004 ب�ساأن تقييد ا�سترياد 14

وبيع التجهيزات الع�سكرية

�ساري

�ساريقرار برفد وجتهيز جهاز ال�سرطة ل�سنة 152005

�ساريقرار اإن�ساء قوة �سرطة ق�سائية ل�سنة 162005

قرار رقم )20( ل�سنة 2005 ب�ساأن زيادة رواتب 17

الع�سكريني

�ساري

قرار رقم )285( ل�سنة 2006 ب�ساأن ت�سكيل جلنة 18

�سباط قوى الأمن الفل�سطينية

�ساري

قرار رقم )4( ل�سنة 2006 بتقنني امتيازات 19

املتقاعدين الع�سكريني

�ساري

قرار رقم )1( ل�سنة 2006 ب�ساأن منع الرتقيات 20

ال�ستثنائية يف الوظائف الع�سكرية

�ساري

قرار رقم )2( ل�سنة 2006 ب�ساأن منع ال�ستبدال يف 21

التعيينات الع�سكرية

�ساري

قرار رقم )3( ل�سنة 2006 ب�ساأن منع اإنتقال 22

املوظفني بني اخلدمة املدنية والع�سكرية

�ساري

قرار رقم )298( ل�سنة 2006 ب�ساأن اإحلاق القوة 23

البحرية باملخابرات العامة

�ساري
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قرار رقم )137( ل�سنة 2006 ب�ساأن تكثيف 24

الإجراءات الأمنية

�ساري

قرار رقم )142( ل�سنة 2006 ب�ساأن تفريغ قوة 25

الإ�سناد يف ال�سرطة الفل�سطينية

�ساري

قرار رقم )163( ل�سنة 2006 ب�ساأن ف�سل التنظيم 26

والإدارة لوزارة الداخلية اإداريا عن قوى الأمن الوطني

�ساري

قرار رقم )4( ل�سنة 2007 ب�ساأن نظام اللوازم 27

وامل�سرتيات للمخابرات العامة

�ساري

قرار رقم )5( ل�سنة 2007 ب�ساأن النظام املايل 28

للمخابرات العامة

�ساري

قرار رقم )8( ل�سنة 2007 ب�ساأن منت�سبي الأجهزة 29

الأمنية املرقنة قيودهم

�ساري

قرار رقم )11( ل�سنة 2007 ب�ساأن ف�سل الإدارة 30

املالية لوزارة الداخلية عن الإدارة املالية املركزية 

لقوى الأمن

�ساري

قرار رقم )258( ل�سنة 2007 ب�ساأن حل جمل�ص 31

الأمن القومي

�ساري

قرار رقم )5( ل�سنة 2007 ب�ساأن اإلغاء قرارات 32

تعيني القوة التنفيذية

�ساري

قرار رقم )66( ل�سنة 2008 ب�ساأن اإعادة موظفي 33

اخلطوط اجلوية الع�سكريني اإىل الأمن الوطني

�ساري

قرار رقم )117( ل�سنة 2008 ب�ساأن ت�سكيل املحاكم 34

الع�سكرية

�ساري

قرار رقم )219( ل�سنة 2008 ب�ساأن ت�سكيل جلنة 35

من النيابة العامة للتفتي�ص على ال�سجون الأمنية

�ساري

قرار رقم )221( ل�سنة 2008 ب�ساأن ت�سكيل جلنة لدرا�سة 36

اخلطة الأمنية املقدمة من فريق الإ�سالح الأمني

�ساري
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�مللحق �لثاين

وقائع ور�سة �لعمل 

�لتي عقدت يف معهد �حلقوق/ جامعة بريزيت 

حول

)�لإطار �لقانوين �لناظم لقطاع �لأمن يف فل�سطني(

يف 30 متوز 2009
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ملخ�س وقائع ور�سة �لعمل �ملنعقدة بتاريخ 2009/7/30

حول

)�لإطار �لقانوين �لناظم لقطاع �لأمن يف فل�سطني(

نظم معهد احلقوق يف جامعة بريزيت ور�سة عمل حول »الإطار القانوين الناظم لقطاع الأمن يف فل�سطني«، 

الإ�سالح  »م�سروع  من  كجزء  الأمن،  قطاع  ت�سريعات  تطوير  يف  املعهد  م�ساهمة  برنامج  �سمن  تاأتي  والتي 

الأمني«، الذي يقوم املعهد بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الداخلية الف�سطينية، وبتمويل من موؤ�س�سة امل�ستقبل. 

�سارك يف هذه الور�سة نخبة من اخلرباء القانونيني يف جمال الأمن، وممثلني عن اأجهزة الأمن، واملجل�ص 

الت�سريعي، وموؤ�س�سات حكومية، وممثلني عن املجتمع املدين، واأ�ساتذة وطلبة كلية احلقوق، حيث عر�ست يف 

الور�سة درا�سة اأعدها املعهد حول املو�سوع، وقدمت عدة مداخالت من خمت�سني يف جمال القانون والأمن.

بلورها  التي  والنتائج  واخلال�سات  املقدمة،  واملداخالت  العمل،  ور�سة  لوقائع  خمت�سر  عر�ص  يلي  فيما 

امل�ساركون يف جل�سة النقا�ص العاّمة:

تقدمي وكلمة افتتاحية

الدكتور غ�سان فرمند )مدير معهد احلقوق(

اأرحب بكم جميًعا يف رحاب جامعة بريزيت، ونحن يف معهد احلقوق بداأنا منذ �سنة تقريًبا جتربة العمل يف 

مو�سوع القانون والأمن، وتطوير البنى القانونية، بالتعاون مع زمالئنا يف وزارة الداخلية الفل�سطينية، وكان 

املنهجية،  اإليه هذه  �ستقود  �سٍئ  اأي  اإىل  البداية  نفكر منذ  واأن  للعمل،  نبني منهجية  املهم هو كيف  ال�سوؤال 

ا واأن الإطار القانوين والد�ستوري لالأمن مو�سوع مهم و�سائق ومعقد اإذا كنا نتحدث يف هذه املرحلة،  خ�سو�سً

ونحن حتت الحتالل، فكيف يكون الأمن حتت الحتالل؟ وكيف نوازن بني اأمن املواطن، واأمن املوؤ�س�سات، 

واأمن ال�سلطة الفل�سطينية...اإلخ. فعدد من التناق�سات الهائلة يف املجتمع الفل�سطيني دفعتنا، مع زمالئنا، 

لنفكر يف ت�سور م�ستقبلي بناًء على الأ�س�ص الواقعية املوجودة على الأر�ص الفل�سطينية من ناحية، وبناًء على 

جتارب ومقاربات يف الدول املختلفة من ناحية ثانية. 

اأن  فل�سطني  تعّودنا يف  ولكننا  املجتمعات،  العديد من  مي�سًرا يف  لي�ص  بالأمن  املتعلقة  املو�سوعات  نقا�ص  اإن 

نناق�ص كل املو�سوعات، مبا فيها ق�سايا الأمن واملجتمع والقانون. واليوم راأينا من املهم اأن ن�ستعر�ص درا�سة 

حول ت�سريعات الأمن ال�سادرة بعد 1994، اأعدها املعهد موؤخرًا، التي يقدمها الزميل الأ�ستاذ معني الربغوثي، 

ونتناول مو�سوع التنظيم الد�ستوري لالأجهزة الأمنية و�سالحياتها وهيكليتها، التي �سيقدمها الزميل الدكتور 

وزارة  الأمنية يف  لالأجهزة  القانوين  الفريق  روؤية  نطلع على  اأن  براأيي  املهم  املو�سوع  اأن  كما  فرا�ص ملحم، 

الداخلية، حول تطوير ت�سريعات الأمن يف ظل املعطيات املوجودة على الأر�ص الفل�سطينية، التي �سيقدمها 



86

الزميل الدكتور جهاد الك�سواين. واأنا لن اأحتدث عن هوؤلء الزمالء، ولكن كل واحد منهم لديه خربة مميزة 

يف املجتمع الفل�سطيني.

ومقدًما، اأ�سري اإىل اأننا يف املجتمع الفل�سطيني ل ن�ستطيع القفز عن عدد من املعطيات، اأبرزها ا�ستمرار وجود 

واأن احلفاظ على منظومة احلقوق واحلريات �سروري  واأن الأمن م�سوؤولية اجلميع،  الإ�سرائيلي،  الحتالل 

وم�ساهمات  نقا�ص  اإىل  حتتاج  عملية  هي  نحتاجه،  الذي  الأمن  ملو�سوع  الروؤية،  بناء  واأن  املرحلة،  هذه  يف 

من اجلميع. واأرى اليوم بيننا اأفراًدا وموؤ�س�سات ر�سمية و�سعبية وغريها من املوؤ�س�سات، فاأهاًل و�سهاًل بكم، 

من  اأ�سا�ًسا  تنطلق  م�ستقلة  روؤية  بناء  يف  مو�سوعًيا  نقا�ًسا  الور�سة  هذه  تتيح  اأن  ونتاأمل  اليوم،  وبح�سوركم 

اأحا�سي�سنا يف التخل�ص من الحتالل الإ�سرائيلي، ويف بلورة مفهوم وتعريف وا�سح لالأمن وللم�سلحة الوطنية 

الفل�سطينية.

عر�ض درا�صة حول ت�صريعات قطاع الأمن ال�صادرة بعد العام 1994:

املحامي معني الربغوثي

اأرحب بكم جميعًا، و�ساأ�ستعر�ص ب�سكل خمت�سر مو�سوع الدرا�سة التي تتعلق بت�سريعات قطاع الأمن بعد العام 

1994، مبعنى الت�سريعات الرئي�سة التي و�سعتها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. ت�سكل هذه الدرا�سة جزًءا من 

درا�ساٍت واأبحاٍث يقوم بها معهد احلقوق، ب�سكل مركز، يف مو�سوع قوانني الأمن والإطار القانوين لالأمن. 

وهذه الدرا�سة �ستخرج اإىل حيز الوجود قريًبا، وبتاأمل اأن تكون هذه الدرا�سة مفتاًحا لعدة درا�سات معمقة؛ 

بغية ت�سجيع عملية البحث يف مو�سوع الأمن والقانون يف املجتمع الفل�سطيني. كان هدف هذه الدرا�سة هو 

تطوره،  الوقوف على مراحل  بغر�ص  الأمن،  بقطاع  القانوين اخلا�ص  للنظام  اإجراء مراجعة حتليلية عامة 

والإ�سكاليات املرتبطة به، �سواء من حيث عدم كفاية الت�سريعات اأو اإذا كان هنالك تعار�ص فيما بينها اأو وجود 

نواق�ص اأو ثغرات فيها. وبالطبع ترتكز الدرا�سة ب�سكل اأ�سا�سي على مراجعة اأهم القوانني التي تتعلق بالأمن، 

وعلى راأ�سها القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني، وقانون اخلدمة يف قوى الأمن، والقوانني اخلا�سة باأجهزة معينة 

الدفاع  وقانون  الوقائي،  الأمن  ب�ساأن  بقانون  والقرار  العامة،  املخابرات  كقانون  اليوم،  �سنها حتى  التي مت 

املدين، بالإ�سافة اإىل جمموعة من الت�سريعات التنفيذية الفرعية الأخرى. كل ذلك بهدف التو�سل اإىل تبني 

جمموعة من ال�سيا�سات والقرتاحات العامة؛ لتعزيز النظام القانوين لالأمن، من حيث اأن يكون �سمن روؤية 

�سمولية تكاملية ملو�سوع الت�سريعات كحزمة اأو كرزمة واحدة، ولي�ص فقط نظرة جزئية.

اإىل �سياق تطور النظام القانوين الأمني، من عدة جوانب،  اأوًل  من حيث حمتويات الدرا�سة، فقد تطرقت 

منها ت�سريعات الأمن ال�سابقة قبل عام 1994، ما هو و�سعها احلايل؟ وما هي خلفياتها واأبعادها؟. وت�سمنت 

الدرا�سة و�سف الت�سريعات والقوانني املتعلقة بالأمن، يف مرحلة ال�سلطة الفل�سطينية، مبا يف ذلك م�ساريع 

القوانني املت�سلة بالأمن التي مت اإعدادها، وطبًعا جزء منها مل ير النور حتى اليوم؛ لأ�سباب تتعلق بتعطل العملية 

الت�سريعية، كما تعرفون جميعًا، نتيجة تعطل املجل�ص الت�سريعي عن العمل لعتقال العديد من اأع�ساءه من 

ا يف جزٍء ثاٍن، تطرقت الدرا�سة اإىل املرجعيات الد�ستورية والقانونية  قبل �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي. اأي�سً
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لتنظيم اأجهزة الأمن، مبا يف ذلك الأ�س�ص القانونية لإن�ساء الأجهزة الأمنية وتنظيمها، والتنظيم القانوين 

ل�سالحيات الأجهزة الأمنية، والتنظيم القانوين للم�سوؤولية والتبعية، وت�سل�سل املرجعيات وامل�سوؤوليات. ويف 

اجلزء الثالث تناولت الدرا�سة التنظيم القانوين للخدمة الع�سكرية، يف اإدارة املوارد الب�سرية لقوى الأمن، 

القانونية. ويف  الزاوية  اأخرى من  والتدريب، وعدة جوانب  والتاأديب،  العقوبات  تعيني، وتدريب، ونظام  من 

اجلزء الرابع تناولت الإطار القانوين الناظم للرقابة على اأجهزة الأمن باأ�سكالها املختلفة، كما تطرقت اإىل 

الإطار الناظم للمحاكم الع�سكرية، والإطار العام ملو�سوع القيادة والتحكم، والعالقة بني امل�ستويني ال�سيا�سي 

والأمني. وبالطبع يوجد جمموعة مالحق تو�سح العديد من اجلوانب التي تناولتها الدرا�سة، وكذلك جمموعة 

اقرتاحات وتو�سيات �سنتطرق اإليها تباًعا.

الآن اأف�سل النتقال ب�سكل اأعمق اإىل اأهم اخلال�سات والنتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة، وذلك على 

النحو التايل:

اأوًل- على �سعيد الت�سريعات املوروثة ال�سادرة يف فل�سطني قبل العام 1994:

وحتقيق  الفل�سطيني،  املجتمع  خ�سو�سيات  تراعي  لغايات  اأو  فل�سطينية،  باأيد  تو�سع  مل  	•
اأو  والثقايف  احل�ساري  اإرثه  اأو  ال�سيا�سية،  تطلعاته  تعك�ص  مل  وعليه  واملواطن،  املجتمع  اأمن 

القانوين. 

التجان�ص،  عدم  من  حالة  م�سادرها  وتعدد  تعددها  وخلق  خمتلفة،  اأ�سول  ذات  الت�سريعات  	•
وازدواجية يف النظام القانوين لالأمن.

املختلفة،  احلقب  يف  الأمنية  للقوات  واإدارًيا  هيكلًيا  تنظيًما  و�سعت  ال�سابقة  الت�سريعات  	•
واقع  مع  تن�سجم  ل  الت�سريعات  هذه  يجعل  ما  و�سعتها،  التي  ال�سلطات  م�سلحة  يخدم  مبا 

التنظيم الهيكلي واملرجعي القائم حالًيا.

ثانيًا- على �سعيد التفاقيات املرحلية وامل�سائل الأمنية فيها:

الخت�سا�سات  ويف  الأمن،  اأجهزة  ومفهوم  الأمن،  مفهوم  يف  خلًطا  التفاقيات  اأحدثت  	•
والوظائف املوكولة اإليها.

يف  الت�سريع  ذلك  يف  مبا  الت�سريع،  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  �سالحيات  التفاقيات  قّيدت  	•
جمال الأمن.

ا  خ�سو�سً املختلفة،  بنودها  وتكراًرا  مراًرا  وخرقت  التفاقيات،  تلك  اإ�سرائيل  حترتم  مل  	•
البنود املتعلقة بالأمن.

احترام التفاقيات واللتزام بها حمل خالف كبري بني الفل�سطينيني، مبا يف ذلك  م�ساألة  زالت  ما  	•
اخلالف احلاد حول الرتتيبات والأحكام الأمنية التي احتوتها.
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ثالثًا- على �سعيد الت�سريعات التي �سنتها ال�سلطة يف جمال الأمن:

هي: ال�سادرة  والت�سريعات  الأمن،  اأجهزة  جميع  ي�سمل  ل  مبا  الت�سريعات  حمدودية  	•
الدفاع املدين رقم )3( ل�سنة 1998. قانون  	•

قانون التاأمني واملعا�سات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم )16( ل�سنة 2004. 	•
.2005 ل�سنة   )8( رقم  الفل�سطينية  الأمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون  	•

.2005 ل�سنة   )17( رقم  العامة  املخابرات  قانون  	•
.2005 ل�سنة   )16( رقم  الفل�سطيني  الأمن  لقوى  واملعا�سات  التاأمني  قانون  تعديل  قانون  	•

.2006 ل�سنة   )1( رقم  الأمن  وقوى  ال�سرطة  اأفراد  اقرتاع  موعد  ب�ساأن  بقانون  قرار  	•
.2007 ل�سنة   )11( رقم  الوقائي  الأمن  ب�ساأن  بقانون  قرار  	•

الفراغ. ل�سّد  للع�سكريني  بالعقوبات  املتعلقة  التحرير  منظمة  ت�سريعات  تطبيق  ا�ستمرار  	•
العديد من القوانني اخلا�سة بتنظيم بع�ص الأجهزة الأمنية؛ ب�سبب تعطل عمل املجل�ص  اإقرار  عدم  	•

الت�سريعي.

عدم اإقرار قانون اأ�سا�ص الأمن لنف�ص ال�سبب اأعاله. 	•
ال�سيا�سات الت�سريعية املدرو�سة والتخطيط ال�سمويل، عند �سّن الت�سريعات اخلا�سة بالأمن. غياب  	•

رابعًا- على �سعيد الأ�س�ص القانونية لتنظيم الأجهزة الأمنية و�سالحياتها:

كبرًيا  جمال  وتفتح  الأمن،  مو�سوع  يف  والعمومية  بالغمو�ص  تت�سم  الأ�سا�سي  القانون  اأحكام  	•
للتف�سري، كما تت�سم بالنق�ص، وهي غري مفعلة.

وعملها  وتنظيمها  ن�ساأتها  يف  الأمنية  الأجهزة  بع�ص  حتتكم  ل  اأنه  اإىل  الت�سريعات  توؤ�سر  	•
ووظائفها لأية قوانني، كما اأن بع�ص الأجهزة ما زالت حتتكم لقوانني قدمية.

ي�ستمد  الأجهزة  فبع�ص  الأمنية،  الأجهزة  ل�سالحيات  القانوين  التنظيم  م�ستويات  اختالف  	•
�سالحياته من قانون خا�ص به، وبع�سها من التفاقيات املرحلية، وبع�سها بحكم الواقع.

عدم ان�سجام القوانني فيما بينها، فهناك تعار�ص ما بني قانون اخلدمة يف قوى الأمن وقوانني  	•
اأخرى خا�سة بتنظيم جهاز بعينه يف بع�ص اجلوانب التي حتدد امل�سوؤولية والتبعية.

خام�سًا- على �سعيد التنظيم القانوين للخدمة الع�سكرية )اإدارة املوارد الب�سرية لالأمن(:

خلو قانون اخلدمة يف قوى الأمن من �سروط للتعيني يف اخلدمة الع�سكرية، مبا يف ذلك على   •
اأ�سا�ص اجلدارة والكفاءة.
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القانون. يف  ذكرها  رغم  ووظائفها  والإدارة  التنظيم  هيئة  عمل  تنظيم  عدم  	•
قانون اخلدمة يف قوى الأمن، من ناحية تعيني امل�ستويات العليا )قرار  مع  القوانني  بع�ص  تعار�ص  	•

بقانون ب�ساأن الأمن الوقائي(.

عدم و�سع اللوائح التنفيذية لقانون اخلدمة )اللوائح اخلا�سة بالرتقيات(. 	•
املطبقة(. القوانني  )تعدد  الأمن  قوى  يف  للتقاعد  الناظم  القانوين  الإطار  توحيد  عدم  	•

ما زال هناك خلط وعدم و�سوح وعدم توحيد يف نظام العقوبات اأو التاأديب، وفًقا لقانون اخلدمة  	•
الع�سكرية  الأحكام  قانون  اإىل  ويحيل  معينة،  جرائم  على  تارة  القانون  ين�ص  مثال  الأمن،  قوى  يف 

تارة اأخرى. كما ينظم اأكرث من قانون ذات املو�سوع ما قد يخلق نوًعا من التف�سريات والتاأويالت، 

قانون   / قانون اخلدمة  )نظمت مبوجب  الأمن  العاملني يف  على  املحظورة  لالأعمال  بالن�سبة  مثاًل 

املخابرات(.

ل يوجد اإطار قانوين ينظم �سوؤون التدريب يف قوى الأمن، مبا يف ذلك تنظيم املوؤ�س�سات املخت�سة  	•
بالتدريب، والنت�ساب اإليها، واملناهج وامل�ساقات ....اإلخ.

�ساد�سًا- على �سعيد الرقابة على اأجهزة الأمن واإطارها القانوين:

رقابة   / اإدارية  ق�سائية  رقابة  ع�سكرية/  ق�سائية  رقابة  هي:  الأمن  اأجهزة  على  الرقابة  اأ�سكال  	•
برملانية/ رقابة مالية واإدارية/ ورقابة حقوقية.

اليوم. حتى  حديثة  قوانني  يتوفر  ول  قدمية،  قوانني  خالل  من  تتم  الع�سكري  الق�ساء  رقابة  	•
وتنفيذها. الق�ساء  قرارات  اإحرتام  عدم  اإ�سكالية  تواجه  الإداري  الق�ساء  رقابة  	•

القادة  م�ساءلة  اأو  الأمن  قطاع  اأداء  م�ستوى  على  �سواء  وغائبة؛  فاعلة  غري  الربملانية  الرقابة  	•
الأمنينّي، اأو موازنة الأمن.

الرقابة املالية والإدارية بحاجة اإىل تفعيل اأكرب جتاه قطاع الأمن، فلم ن�سمع عن دور لهيئة الك�سب  	•
غري امل�سروع حتى اليوم، كما اأن تقارير ديوان الرقابة حتتاج اإىل اهتمام اأكرب، وتنفيذ ما تت�سمنه 

ت�سعها  التي  واملوؤ�سرات  للتو�سيات  اأكرب  اهتمام  اإيالء  ال�سروري  من  احلال  وكذلك  تو�سيات.  من 

املوؤ�س�سات التي تعمل يف جمال مكافحة الف�ساد.

مو�سع  وتو�سياتها  تقاريرها  و�سع  على  قادرة  تنفيذية،  اأدوات  اإىل  حتتاج  احلقوقية  الرقابة  	•
التطبيق، واإحداث اأثر اأكرب، جتاه ت�سحيح التجاوزات، وكذلك هناك حاجة اإىل �سن قانون خا�ص 

بالهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، املن�سو�ص عليها يف القانون الأ�سا�سي. وكذلك اإيالء اهتمام اأكرب 

بالتقارير احلقوقية ال�سادرة عن املوؤ�س�سات املختلفة.

املحقق  مكتب  )مثاًل  م�ستقلة  ع�سكرية  جهة  اليوم  حتى  تتوفر  ل  الع�سكرية  الرقابة  �سعيد  على  	•
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على  املواطنني  من  املرفوعة  وال�سكاوى  الق�سايا  يف  والتحقيق  التلقي  تتوىل  امل�ستقل(،  الع�سكري 

اأوجه الق�سور يف  اأجهزة الأمن، والتعامل معها؛ لتعزيز الرقابة على عمل تلك الأجهزة، وت�سويب 

عملها.

كما خل�ست الدرا�سة اإىل جملة من القرتاحات وال�سيا�سات العامة؛ لتطوير النظام القانوين لالأمن، ميكن 

مراجعة  اإجراء  �سرورة  اأهمها:  املقام  هذا  يف  ونذكر  الدرا�سة،  �سمن  لة  مف�سّ عليها  الطالع  للمهتمني 

اإ�سرتاتيجية للنظام القانوين لقطاع الأمن، توؤ�س�ص لبناء نظام �سمويل لتنظيم قطاع الأمن. ويف هذا الإطار 

عام  قانون  وو�سع  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  بني  ما  بالأمن  املتعلقة  القوانني  توحيد  ا�ستكمال  من  بد  ل 

ميثل مظلة لت�سريعات الأمن، املختلفة »قانون الأمن الفل�سطيني«، وو�سع ت�سريعات تنظم اأ�س�ص تكوين قوى 

ا القوى التي ما تزال حتتكم لقوانني قدمية، )كال�سرطة(، اأو ل حتتكم  الأمن وعملها و�سالحياتها. خ�سو�سً

ا تلك  لقوانني اأ�ساًل )كالأمن الوطني(، و�سن الأنظمة واللوائح التنفيذية الالزمة لتطبيق القوانني، خ�سو�سً

ال�سرورية لتنظيم اإدارة املوارد الب�سرية واملالية لقوى الأمن، وفًقا لقانون اخلدمة يف قوى الأمن. و�سرورة 

تنظيم ت�سكيل »هيئة التنظيم والإدارة« ومهامها واإجراءات عملها بت�سريع، وكذلك تنظيم عالقتها مع دوائر 

التنظيم والإدارة يف القوى الأمنية املختلفة، و�سرورة الن�ص يف القانون على �سروط تعيني عامة ملن يرغب 

يف اللتحاق بوظيفة ع�سكرية يف قوى الأمن، و�سرورة اإزالة اأوجه الق�سور والغمو�ص، والتعار�ص، التي �سابت 

التي  القوى  ببع�ص  اخلا�سة  والقوانني  الأمن،  قوى  قانون اخلدمة يف  وغريه( يف  )التاأديب  العقوبات  نظام 

�سدرت حتى اليوم. واحلاجة اإىل ماأ�س�سة تدريب قوى الأمن، واإعداد اإطار قانوين للتدريب وتنظيم املوؤ�س�سات 

اأو ال�سرطية. واأهمية ا�ستحداث مكتب حمقق �سكاوى ع�سكري م�ستقل  اأو الع�سكرية  اأو الأكادمييات الأمنية 

يتمتع بالفاعلية وال�ستقاللية، بهدف تلقي �سكاوى الأفراد اأو املوؤ�س�سات على قوى الأمن والتعامل معها عرب 

الع�سكرية(،  )املحاكم  الع�سكري  للق�ساء  ع�سري  قانون  تبني  �سرورة  اآخًرا،  ولي�ص  واأخرًيا  فّعالة.  اآليات 

وتنظيم دور هذا الق�ساء من خالل ت�سريعات واأنظمة عمل حديثة، واإن�ساء �سجون مالئمة، ومقرات واأبنية 

وجتهيزات، وتاأهيل متخ�س�سني للعمل فيه.

مداخلة حول التنظيم الد�صتوري والقانوين ل�صلحيات الأجهزة الأمنية وهيكلياتها:

الدكتور فرا�ص ملحم

ما هو  التقليدية حول  بال�سورة  اأبداأ  ولن  فل�سطني،  الأمن يف  لقطاع  القانوين  التنظيم  اليوم عن  �ساأحتدث 

ال�سرد  خالل  من  والقانوين  الد�ستوري  لالإطار  �ساأتطرق  لكن  القانوين،  الإطار  هو  وما  الد�ستوري،  الإطار 

التاريخي. فال ميكن اأن نفهم النظام القانوين لقطاع الأمن اإل اإذا رجعنا اإىل بدايات العام 1994، وهو تاريخ 

اإن�ساء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية؛ فقد اأن�سئت اأجهزة اأمنية يف ذلك الوقت عن طريق مرا�سيم وقرارات 

�سادرة عن ال�سهيد يا�سر عرفات، والكل يعرف اأنه قام باإن�ساء العديد من الأجهزة الأمنية ي�سل عددها من 

12 جهاًزا اإىل 15 جهاًزا اأمنًيا. واملهم يف امل�ساألة اأن اإن�ساء تلك الأجهزة الأمنية عام 1994 كان �سابًقا لو�سع 
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الإطار القانوين والد�ستوري لقطاع الأمن، وبخا�سة الإطار القانوين.

يهدف و�سع الإطار القانوين اإىل حتقيق �سيادة القانون، مبا معناه اأن يخ�سع جميع الأ�سخا�ص واملوؤ�س�سات 

للقانون يف جميع القطاعات، مبا فيها قطاع الأمن اأو اأي قطاع اآخر. اإذ يجب اأن يخ�سع العاملون فيه للقانون، 

ل�سنة  الأمن  قوى  قانون اخلدمة يف  وهي مكفولة يف  ا،  اأي�سً ولهم حقوق  واجبات  عليهم  الأمن  وحتى رجال 

وغياب حتديد  القانوين،  لالإطار  كان هناك غياب  و2000   1994 بني عامي  ما  الفرتة  ولكن خالل   ،2005

املنوط  الدور  على  �سلًبا  انعك�ص  ما  وهو  الأمنية،  الأجهزة  �سالحيات  يف  تداخل  اإىل  اأدى  ما  لل�سالحيات؛ 

اإذ اندلعت   2000 الو�سع تغري بعد عام  الإن�سان يف تلك الفرتة. لكن  بالأجهزة الأمنية، وعلى �سجل حقوق 

عرفات  يا�سر  ال�سهيد  الرئي�ص  قبول  عدم  نتائج  من  وكان  اأحداث،  عدة  هناك  وكانت  الثانية،  النتفا�سة 

بالتفاق يف كامب دافيد، ممار�سة �سغوط على الرئي�ص نف�سه، وح�ساره يف املقاطعة.

قطاعات،  عدة  يف  الإ�سالح  عملية  وبداأ  الفل�سطيني،  الأ�سا�سي  القانون  الرئي�ص  اأ�سدر   2002 العام  خالل 

وتركيًزا على القطاع الأمني. ولكن مت و�سع القوانني دون �سيا�سة وا�سحة، واملعروف اأن القانون اجليد هو 

الذي ياأتي نتاج درا�سة و�سيا�سة حمددة. الذي ح�سل يف حينه اأن الأجهزة الأمنية قامت بتح�سري م�سروعات 

القوانني اخلا�سة بها، وبداأت بتقدميها اإىل املجل�ص الت�سريعي، ومنها م�سروع  قانون الأمن الوطني، وم�سروع  

قانون ال�سرطة، وم�سروع قانون الأمن الوقائي، وم�سروع قانون املخابرات. واأ�سري هنا اإىل اأن احلكومة هي 

التي ت�سع ال�سيا�سة الت�سريعية، بعد ذلك قام املجل�ص الت�سريعي اآنذاك، ودر�ص كل امل�ساريع والقوانني، املقدمة 

اأفراد الأمن، ومن ثم قام املجل�ص  اأي حقوق  من قادة الأجهزة الأمنية، ومعظمها كان يركز على احلقوق؛ 

اآنذاك بجمع تلك امل�ساريع والقوانني، فو�سعها يف قانون واحد، �سماه قانون اخلدمة  الت�سريعي الفل�سطيني 

يف قوى الأمن، هذا القانون هو من اأهم القوانني التي �سدرت يف قطاع الأمن. قبل ذلك ويف عام 2002 بداأ 

التوحيد والدمج لبع�ص الأجهزة الأمنية، وكانت هذه خطوة ممتازة وحلقتها خطوات اأخرى.

ميكن القول اإن قانون اخلدمة يف قوى الأمن هو الأ�سا�ص؛ لأنه ت�سمن بع�ص القواعد التي لها عالقة بالتنظيم، 

وهيكلية الأجهزة الأمنية الفل�سطينية، كما حدد الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف ثالثة اأجهزة فقط، واأي قوة 

اأمنية ُتن�ساأ يجب اأن تكون اأو اأن تدمج يف الأجهزة القائمة. وهي وفًقا للقانون: جهاز الأمن اخلارجي واأجهزة 

الأمن الداخلي »ال�سرطة، والأمن الوقائي، والدفاع املدين«، وقوات الأمن الوطني والقوى الع�سكرية.

ونحن يف العام 2009، هناك �سوؤال مهم، وهو ما هي القوانني املنظمة لقوى الأمن، حيث �سدرت عدة قوانني، 

منها للمخابرات ولالأمن الوقائي، وما هي ال�سكاليات، وهل اأ�سهمت تلك القوانني يف احلد من التداخل بني 

بال�سكل  امل�سكلة  هذه  جتاوز  يتم  مل  ولكن  ال�سالحيات،  من  احلد  يف  اأ�سهمت  اأنها  احلقيقة  ال�سالحيات؟ 

املطلق، فما زال هناك تداخل يف �سالحيات الأجهزة الأمنية، وما زلنا ن�سهد الفراغ يف القوانني التي تنظم 

الأجهزة الأمنية، من بينها قوات الأمن الوطني. وما زلنا ن�سهد غياب بع�ص الأنظمة والت�سريعات التنفيذية 

وزارة  �سمن  قانوين،  فريق  ت�سكيل  الخرية  الفرتة  يف  �سهدنا  لقد  الأمن.  قوى  يف  اخلدمة  لقانون  الالزمة 

الداخلية، وهي خطوة مهمة يف الجتاه ال�سحيح، �ست�ساعد يف بلورة ال�سيا�سات، وحت�سري القوانني الالزمة 

لقطاع الأمن وتطوير القائم منها.
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مداخلة حول روؤية الفريق القانوين للأجهزة الأمنية لتطوير ت�صريعات الأمن:

الدكتور جهاد الك�سواين

يف البداية نتوجه بال�سكر العميق ملعهد احلقوق، ولكافة الزمالء لدعوتي للم�ساركة يف ور�سة العمل هذه، يف 

اطار حميد من احلرية، ملناق�سة كثريمن املوا�سيع التي تعترب موا�سيع مغلقة، يف خارج هذا الوطن. يف البداية 

الداخلية  وزارة  بني  ملذكرة،  تطبيًقا  الفريق  ن�سئ 
ُ
اأ المنية، حيث  لالأجهزة  القانوين  الفريق  نقدم  اأن  بد  ل 

امل�ست�سارين  الفريق من  ويتكون هذا   ،2007 امل�سلحة عام  القوات  الدميقراطية على  للرقابة  ومركز جنيف 

القانونيني لالأجهزة الأمنية. والفريق ياأخذ على عاتقه مهّمة �سعبة كونه ن�ساأ يف فرتة �سعبة نوًعا ما، حيث 

كان هناك وجود �سلطتني جراء النق�سام بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك غياب املجل�ص الت�سريعي.

يف احلقيقة، روؤية الفريق القانوين لتطوير النظام القانوين لالأمن هي ل تخرج عن اإطار ما مت التطرق اإليه 

من الزمالء الكرام، وهي روؤيه تقوم على التوازن بني م�سلحتني: م�سلحة الأمن والأجهزة الأمنية، وم�سلحة 

حقوقه  تقييد  عدم  ويف  املواطن،  وم�سلحة  العام،  النظام  حلفظ  كاملة  جمتمعية  م�سلحة  وهي  املواطن، 

وحريته العامة، فخلق التوازن بني هذين املطلبني هو �سعب نوًعا ما؛ لأنه لتحقيق الأمن ب�سكل فاعل، ودون 

تقييد احلريات، فامل�ساألة بحاجة اىل قوانني دقيقة، واإىل احرتام احلقوق والقوانني، دون التنازل عن الهيبة 

وال�سيادة  للدولة. ولعل ال�سعوبات التي واجهت الفريق هي ما يتعلق بعدم و�سوح مفهوم الأمن القومي.

التحرير  وجي�ص  الوطني  الأمن  لت�سمل  الأمنية،  لالأجهزة  تق�سيم  الأمن،  قوى  يف  اخلدمة  قانون  يف  لدينا 

الفل�سطيني، والأمن الداخلي الذي ي�سرف عليه وزير الداخلية، وي�ساعده مدير عام الأمن الداخلي. والأمن 

الداخلي كما تعلمون، فيه الأمن الوقائي، وفيه الدفاع املدين، وفيه ال�سرطة الف�سطينية، وهناك جهاز يتبع 

لرئي�ص ال�سلطة الوطنية هو جهاز املخابرات العامة، اأو اأمن الدولة اخلارجي. وال�سوؤال املهم هو: ما هي خطتنا 

للم�ستقبل؟ وما هي ال�سيا�سة العامة؟ و�سيا�سة الأمن القومي الفل�سطيني، كي ن�ستطيع اأن ن�سيغ القوانني؟ وما 

لدينا اليوم من قوانني حقيًقة، جاء بناًء على غياب هذه الروؤية الوطنية، اأو خطة الأمن القومي الفل�سطيني. 

وقام الفريق القانوين لالأجهزة الأمنية بو�سع روؤية حتليلية نقدية ومراجعة حتليلية ملا هو موجود يف القوانني؛ 

لإزاحة التداخل بني �سالحيات الأجهزة الأمنية، بالتقليل من هذا التداخل، �سماًنا ملا حتدثنا عنه بداية، 

وهو خلق التوازن بني م�سلحتني هما: وجود الأمن وم�سلحة الفرد، واحلقوق واحلريات العامة وعدم تقييد 

احلريات العامة. لر�سم هذه الروؤية كان هناك مدخالت وخمرجات، واملدخالت يف الو�سع القانوين الراهن 

هي اأن القوانني التي وجدت ارتاأينا اأنها تخدم �سيا�سات مرحلية، من ذلك اأن اأول قانون كان قانون الدفاع 

1998، والدفاع املدين يف فرتة من الفرتات له �سفة ال�سبط الق�سائي يف حدود اخت�سا�سه،  املدين ل�سنة 

ا لل�سرطة الفل�سطينية. وهذه ال�سلطة هي اأي�سً

لعل ما ميكن اأن نفكر فيه هو اأن قوانني الأجهزة الأمنية بحاجة اىل تعديل كرزمة واحدة، كما قال زميلي 

بقية  تعديل  القوانني، ثم  بقية  بو�سع  نبداأ  ثم  الأ�سا�سي، ثم نعدل قانون اخلدمة،  القانون  نبداأ من  �سابًقا، 

القوانني، وو�سع اللوائح التنفيذية لهذه القوانني، وهو اأمر لي�ص بال�سعب، فو�سع القوانني يحتاج اىل جمموعة 
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اأو �سنة لي�سعوا نظاًما قانونًيا فل�سطينًيا كاماًل ينظم وي�سبط  اأ�سهر،  ني يعملون ملدة �ستة  اأ�سخا�ص خمت�سّ

عمل الأجهزة الأمنية، مع �سمان امل�سلحتني الأ�سا�سيتني بني الأمن وحماية احلقوق واحلريات العامة، مبا 

يتوافق وهيبة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، والأجهزة الأمنية، واحرتام احلقوق واحلريات العامة. اإن ت�سافر 

الإرادة ال�سيا�سية مع خطة مدرو�سة تر�سم �سيا�سة الأمن القومي، وخطة واقعية »خطة ق�سرية املدى وخطة 

بعيدة املدى خالل ع�سر �سنوات« �ست�ساعد يف عمل ذلك. ونحن يف الفريق القانوين لالأجهزة الأمنية ما زلنا 

يف طور الإن�ساء، ون�سعى اإىل اأن ي�سدر ت�سكيل الفريق بقرار اأو مبر�سوم عن الرئا�سة اأو عن جمل�ص الوزراء. 

كما مت ربط الفريق الآن �سمن اخلطة الت�سريعية؛ ليمثل الفريق لدى جمل�ص الوزراء مدير دائرة الت�سريعات 

يف وزارة الداخلية.

واأختم مداخلتي مبجموعة من القرتاحات من اأهمها: �سرورة و�سع مفهوم لالأمن القومي الفل�سطيني، وو�سع 

الت�سريعي واحلكومة، على  واأن يكون هناك جلان ت�ساعد املجل�ص  اإ�سرتاتيجية ق�سرية وبعيدة املدى،  خطة 

اأ�سا�ص الأمن، ول  مراجعة القوانني، وو�سعها، واإعداد اللوائح، واإزالة التعار�ص، والرتكيز على و�سع قانون 

بد من اإزالة تقييد احلريات يف القوانني، مبا يف ذلك مراجعة �سالحيات الأجهزة يف التوقيف والعتقال، 

وتدعيم دور الق�ساء، واإزاحة التداخل بني ما هو موجود يف القوانني الأمنية، وتدعيم دور الق�ساء، وحتديد 

ا يف الأمن الع�سكري، واأن يتم تقوية دور الق�ساء اجلنائي والق�ساء  دور الق�ساء الع�سكري، بحيث يكون خمت�سً

الق�ساء  اأن تقوم بحماية  الق�سائية  ال�سرطة  الق�سائية، وعلى  ال�سرطة  يتم تقوية وجود  اأن  الإداري، ويجب 

القا�سي  وهيبة  الفل�سطيني،  الق�ساء  هيبة  على  واحلفاظ  الوظيفي،  ال�ستقالل  على  واملحافظة  الوطني 

الفل�سطيني.

ملخ�ض جل�صة النقا�ض العام:

فيما  نلخ�سها  اأن  التي ميكن  والقرتاحات،  واملالحظات  املداخالت  العديد من  الور�سة  امل�ساركون يف  قدم 

يلي:

احلديث عن مفهوم الأمن يجب اأّل ينف�سل عن فكرة اأننا ما زلنا حتت الحتالل، ويف مرحلة التحرر   -1

الوطني، ومل ن�سل اإىل الدولة بعدز واحلديث عن ت�سريعات هو يف اإطار ال�سلطة الفل�سطينية، ولي�ص 

الدولة الفل�سطينية، وعليه فما زال هناك قوى م�سلحة فل�سطينية تعمل من اأجل التحرر وال�ستقالل، 

وهي م�سالة ل بد من اأخذها بعني الإعتبار.

احلاجة اإىل و�سع اللوائح التنفيذية لتحريك قانون اخلدمة يف قوى الأمن وتفعيل تطبيقه.  -2

الرقابة على قوات الأمن هي متفاوتة لعدم وجود رئي�ص اأركان، ومن�سب قائد عام، فرئي�ص الركان يف   -3

القوات امل�سلحة هو من يتوىل دوًما النظر يف تظّلمات الع�سكريني املنت�سبني، وكذلك املواطنون الذين 

يعتدى على حرياتهم واموالهم.

�سرورة اإزالة الغمو�ص الذي يكتنف �سالحيات الأجهزة الأمنية ووظائفها.  -4
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الأفراد  الذي مي�ص حقوق  التقييد  للحّد من  الع�سكري؛  الإجراءات اجلزائية  قانون  اأهمية مراجعة   -5

وحرياتهم، وذلك للحّد من امل�سا�ص بحقوق الإن�سان، �سواء عند القب�ص اأو التوقيف اأو التحقيق. 

اأهمية وجود قانون عام منظم لقوى الأمن، وهناك وجهتي نظر بني ت�سميته »قانون  الت�سديد على   -6

الأمن«، اأو »قانون اأ�سا�ص الأمن«.

والتعار�ص يف  الت�ساربات  من  العديد  للنظر يف  معيق  هو  د�ستورية متخ�س�سة  وجود حمكمة  عدم   -7

القوانني، ومعيق لإ�سالح تلك القوانني.

�سرورة تقوية الق�ساء الفل�سطيني بكل تفرعاته، �سواء الق�ساء النظامي، اأو الع�سكري اأو ال�سرعي اأو   -8

ق�ساء التحكيم.

هناك اأولوية يجب ان نعمل عليها قبل ان نتحدث على اأي من قوانني الأمن، وهي اأن يكون هناك روؤية   -9

وطنية لقطاع الأمن، فالروؤية الوطنية الوا�سحة يف قطاع الأمن اأولوية، ثم ن�ستطيع بعد ذلك اأن ن�سع 

القوانني التي تنطلق من هذه الروؤية.

اأهمية ت�سكيل دائرة �سكاوي مركزية على م�ستوى جميع اأجهزة الأمن، تنظر يف التظلمات وال�سكاوي،   -10

وكذلك دائرة حتقيق مركزية على م�ستوى الأجهزة الأمنية، بحيث ل يكون لكل جهاز اأن يحقق على 

حدة.

الت�سديد على اأهمية املالحقة للمخالفني من اأفراد الأمن وحما�سبتهم تاأديبًيا وق�سائًيا عما يقرتفونه   -11

ا يف مو�سوعات العتقالت  من اأفعال، يتجاوزون فيها �سالحياتهم، والقوانني املعمول بها، خ�سو�سً

غري القانونية، والتعذيب، وغريها.

�سرورة اإزالة النواق�ص والثغرات على م�ستوى الت�سريعات، ويف الواقع العملي، التي توؤدي اإىل تنازع   -12

الخت�سا�ص بني اجلهات الق�سائية املدنية، واجلهات الق�سائية الع�سكرية )نيابة، ق�ساء(.

م�ستوى  اأو على  لها،  القانوين  التنظيم  م�ستوى  �سواء على  الأمن،  اأجهزة  على  للرقابة  اأهمية  اإيالء   -13

تفعيلها، اأو على م�ستوى اإيالء اأهمية للتقارير الرقابية.

التي ل بد من الوقوف عندها، ونقا�سها والبحث فيها ب�سكل مدرو�ص  الت�ساوؤلت  هناك العديد من   -14

وعميق، ومن اأهمها: 

اأوًل- الروؤية وال�سيا�سة والقانون: من ي�سبق من؟ وما هي الأولويات عند النظر لقطاع الأمن؟

ثانيًا- قوانني متفرقة اأم قوانني رزمة واحدة، ما هو الأ�سلوب الأمثل يف قطاع الأمن وقوانينه؟

الرقابة  تعزيز  اإىل  نحتاج  اأم  اخلارجية  للرقابة  الأولوية  هل  الأمن  قطاع  على  الرقابة  يف  ثالثًا- 

الداخلية يف قطاع الأمن؟

قوانني  عدة  يف  اأم  واحد  قانون  يف  تكون  اأن  الأف�سل  اأمن  الأمنية،  الأجهزة  �سالحيات  رابعًا- 

خا�سة؟
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اأ�سا�ص  الأمن وما �سمي  لقانون عام يف قطاع  القوانني، هل نحتاج  التجان�ص بني  لتحقيق  خام�سًا- 

المن، وما الذي ينّظمه هذا القانون؟ واإىل ماذا يهدف؟

نحقق  وكيف  تنازع؟  عالقة  اأم  تكامل  عالقة  اأهي  الع�سكري،  والق�ساء  املدين  الق�ساء  �ساد�سًا- 

التكامل على هذا ال�سعيد؟

نبني  وكيف  فقط؟  تنظيم  قوانني  اأم  حماية  قوانني  اأهي  واحلريات،  باحلقوق  املتعلقة  القوانني  �سابعًا- 

الت�سريعات التي حتمي احلقوق واحلريات، ولي�ص فقط تنظيمها مبا يقّيدها يف كثري من الأحيان؟

قائمة امل�صاركني يف ور�صة العمل:

خالد ال�سباتني- ال�سرطة

ماأمون اعمور- الدفاع املدين

ف�سل عثمان - ديوان الرقابة املالية والإدارية

معاذ اأبو فرح -  ديوان الرقابة املالية والإدارية

»حممد نائل« املنا�سرة - ديوان الرقابة املالية والإدارية

فرا�ص ملحم - م�سروع اإ�سالح الق�ساء »�سيادة«

معني الربغوثي - معهد احلقوق بجامعة بريزيت

ر�ساد توام - معهد احلقوق بجامعة بريزيت

�سمر الربغوثي - معهد احلقوق بجامعة بريزيت

�سحر القوا�سمي - املجل�ص الت�سريعي

اأحمد ن�سرة - كلية احلقوق والإدارة العامة بجامعة بريزيت

جهاد الك�سواين- كلية احلقوق بجامعة القد�ص

اآلء جنيب -  جامعة بريزيت

معن اإدعي�ص – الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان

اأحمد املبي�ص - الق�ساء الع�سكري

هبة بعريات - جامعة بريزيت

حممد الك�سواين - جامعة بريزيت

رائد اأبو رميلة - جامعة بريزيت

جميل �سامل - معهد احلقوق بجامعة بريزيت

غ�سنفر كمنجي - معهد احلقوق بجامعة بريزيت
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ماأمون عتيلي – مركز تطوير املوؤ�س�سات الأهلية

منتهى جرار البديري - الحتاد الن�سائي العربي

ه�سام عواد - معهد احلقوق بجامعة بريزيت

فادي زيدان - املخابرات العامة

عزيز كايد - املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية

فايز بكريات - معهد احلقوق بجامعة بريزيت

�سامخ فيومي - ال�ستخبارات الع�سكرية

علي ح�سونة - مركز حريات

غ�سان فرمند - معهد احلقوق بجامعة بريزيت

هنا عاد - موؤ�س�سة احلق

�سياء اأبو الرب - الدفاع املدين

عبد اهلل حممود - مركز حقوق الإن�سان »�سم�ص«

�سالح عبد اجلواد - كلية احلقوق والإدارة العامة بجامعة بريزيت

ناهد عابدين - مركز القد�ص

عبد اهلل النوين - جامعة القد�ص

�سهيب عبيات - جامعة القد�ص

حممد اأبو هيبة - جامعة القد�ص

بهاء اأبو ظافر - جامعة القد�ص

غ�سان منر - حر�ص الرئا�سة

جنوى قرعان - جامعة بريزيت

اإبراهيم الديك - جامعة بريزيت
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�مللحق �لثالث

�لقو�نني �ملخت�سة بتنظيم قطاع �لأمن

�ل�سادرة عن �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية
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قانون �خلدمة يف قوى �لأمن �لفل�سطينية

رقم )8( ل�سنة 2005

رئي�ض اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

رئي�ض ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية

بعد الطالع على القانون الأ�سا�سي املعدل، 

وبناء على ما اأقره املجل�ص الت�سريعي يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 2005/5/11م

با�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني،

اأ�سدرنا القانون التايل:

�لق�سم �لأول

خدمة �ل�سباط

�لباب �لأول

�أول: تعاريف و�أحكام عامة

مادة )1(

�لتعاريف

لغايات تطبيق اأحكام هذا القانون يكون لالألفاظ والعبارات التالية املعاين املخ�س�سة لها اأدناه، ما مل تدل 

القرينة على خالف ذلك:

ال�صلطة الوطنية: ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

الرئي�ض: رئي�ص ال�سلطة الوطنية.

جمل�ض الوزراء: جمل�ص وزراء ال�سلطة الوطنية.

رئي�ض الوزراء: رئي�ص جمل�ص الوزراء.

قوى الأمن: قوى الأمن الفل�سطينية.

القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن ب�سفته رئي�ص ال�سلطة الوطنية.

الوزارة املخت�صة: وزارة الأمن الوطني /اأو/ وزارة الداخلية/اأو/ رئي�ص املخابرات العامة، ح�سب مقت�سى احلال.

الوزير املخت�ض: وزير الأمن الوطني /اأو/ وزير الداخلية /اأو/ رئي�ص املخابرات العامة ح�سب مقت�سى احلال.
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القائد العام: القائد العام لقوات الأمن الوطني، وجي�ص التحرير الوطني الفل�سطيني.

اللجنة الطبية: اللجنة الطبية املخت�سة امل�سكلة وفقا لأحكام القانون.

جلنة ال�صباط:  جلنة ال�سباط لقوى الأمن امل�سكلة مبوجب هذا القانون.

الع�صكري: كل �سابط اأو �سابط �سف اأو فرد يف اأية قوة من قوى الأمن.

الراتب: الراتب الأ�سا�سي م�سافا اإليه عالوة طبيعة العمل والعالوات الدورية وعالوة غالء املعي�سة.

الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك: الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك الذي ي�سدره اجلهاز املركزي لالإح�ساء 

الفل�سطيني، والذي ي�ستخدم لأغرا�ص احت�ساب غالء املعي�سة.

اخلدمة الع�صكرية: هي اخلدمة يف اأية قوة من قوى الأمن وفقا لأحكام هذا القانون..

اخلدمة العاملة: هي كل خدمة فعلية يتم ق�ساوؤها يف اخلدمة الع�سكرية.

مكانها  حتديد  ويتم  للقوات،  املركزية  املناطق  خارج  تق�سي  فعلية  خدمة  مدد  كل  الإ�صافية:  اخلدمة  مدة 

ومدتها بقرار من الوزير املخت�ص. 

اخلدمة املفقودة: هي كل مدة اأو مدد يجري تنزيلها وفقا لأحكام هذا القانون من اأ�سل مدة اخلدمة الفعلية.

الرتبة الع�صكرية: كل رتبة متنح للع�سكري عند بدء تعيينه، اأو ترقيته اإليها، وفقا لأحكام هذا القانون.

الرتقية: هي ت�سل�سل ارتقاء الع�سكري من رتبة اإىل رتبة اأعلى وفقا لأحكام هذا القانون.

تنزيل الرتبة: اإعادة الع�سكري اإىل رتبة اأدنى برتبة واحدة اأو اأكرث من الرتبة التي يحملها وفقا لأحكام هذا القانون.

نزع الرتبة: حرمان الع�سكري من الرتبة التي يحملها واإعادته اإىل رتبة جندي وفقا لأحكام هذا القانون.

الطرد من اخلدمة الع�سكرية: كل طرد من اخلدمة الع�سكرية يتم مبوجب حكم �سادر عن حمكمة ع�سكرية.

ال�صجل: �سجل الأقدمية العام.

 مادة )2(

�لأفر�د �لذين تنطبق عليهم �أحكام �لقانون

تطبق اأحكام هذا القانون على ال�سباط و�سباط ال�سف والأفراد العاملني يف قوى الأمن العاملة.

ثانيا: قوى الأمن

مادة )3(

تاأليف قوى �لأمن

تتاألف قوى الأمن من:

قوات الأمن الوطني وجي�ص التحرير الوطني الفل�سطيني.  .1

قوى الأمن الداخلي.  .2
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املخابرات العامة.  .3

واأية قوة اأو قوات اأخرى موجودة اأوت�ستحدث تكون �سمن اإحدى القوى الثالث.

مادة )4(

��ستدعاء بع�س �لفئات للخدمة يف قوى �لأمن يف حالة �ل�سرورة �لق�سوى

يجوز يف حالت ال�سرورة الق�سوى ولفرتة موؤقتة اأن ي�ستدعى للخدمة يف قوى الأمن:  .1

اأ.  ال�سباط الذين انتهت خدماتهم لأ�سباب غري تاأديبية.

املكلفون باأوامر خا�سة. ب. 

تنظم الالئحة التنفيذية القواعد املنظمة حلالت ال�ستدعاء للخدمة.  .2

يجوز الرتخي�ص يف ارتداء الزي الع�سكري لبع�ص الأفراد اأو الهيئات املدنية طبقا للقواعد التي تنظمها   .3

الالئحة التنفيذية يف هذا ال�ساأن.

مادة )5(

تعيني �ل�سباط يف قوى �لأمن

يعني ال�سباط يف قوى الأمن من بني الفئات التالية:

خريجو الكليات واملعاهد الع�سكرية الفل�سطينية، وخريجو الكليات واملعاهد الع�سكرية الأخرى املعرتف   .1

بها قانونا.

الخت�سا�سيون من حملة ال�سهادات اجلامعية الأوىل من اإحدى اجلامعات الفل�سطينية، اأو ما يعادلها من   .2

هذه ال�سهادات من اإحدى اجلامعات املعرتف بها قانونا الذين يلتحقون بالدورات الع�سكرية املقررة.

خريجو املعاهد التقنية من حملة ال�سهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات الع�سكرية املقررة.  .3

مادة )6(

�لرتب �لع�سكرية لل�سباط يف قوى �لأمن

تكون الرتب الع�سكرية لل�سباط يف قوى الأمن هي:

مالزم.  .1

مالزم اأول.  .2

نقيب.  .3

رائد.  .4

مقدم.  .5

عقيد.  .6
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عميد.  .7

لواء.  .8

فريق.  .9

مادة )7(

�لأمن �لوطني

الأمن الوطني هيئة ع�سكرية نظامية، توؤدي وظائفها وتبا�سر اخت�سا�ساتها برئا�سة وزير الأمن الوطني وحتت 

لأحكام  وفقا  كافة،  �سئونها  وتنظيم  لإدارة عملها  الالزمة  القرارات  ي�سدر  الذي  وهو  العام،  القائد  قيادة 

القانون والأنظمة ال�سادرة مبقت�ساه.

مادة )8(

تعيني �لقائد �لعام

يعني القائد العام بقرار من الرئي�ص.  .1

يكون تعيني القائد العام ملدة ثالث �سنوات، ويجوز التمديد له ل�سنة واحدة فقط.  .2

مادة )9(

�سروط �لتعيني يف �لوظائف

يكون التعيني يف الوظائف الآتية، بقرار من وزير الأمن الوطني بتن�سيب من القائد العام بناء على تو�سية 

جلنة ال�سباط:

روؤ�ساء الهيئات ومديرو املديريات.  .1

قادة املناطق الع�سكرية.  .2

امللحقون الع�سكريون.  .3

مادة )10(

�لأمن �لد�خلي

الأمن الداخلي هيئة اأمنية نظامية، توؤدي وظائفها وتبا�سر اخت�سا�ساتها برئا�سة وزير الداخلية وبقيادة مدير 

عام الأمن الداخلي، وهو الذي ي�سدر القرارات الالزمة لإدارة عملها وتنظيم �سئونها كافة.

مادة )11(

تعيني مدير �لأمن �لد�خلي

يعني مدير عام الأمن الداخلي بقرار من الرئي�ص، وبتن�سيب من جمل�ص الوزراء.  .1

يكون تعيني مدير عام الأمن الداخلي ملدة ثالث �سنوات، ويجوز التمديد له ل�سنة واحدة فقط.  .2
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مادة )12(

�سروط �لتعيني يف �لوظائف

يكون التعيني يف الوظائف الآتية بقرار من وزير الداخلية وبتن�سيب من مدير عام الأمن الداخلي بناء على 

تو�سية جلنة ال�سباط:

مدير عام ال�سرطة ونائبه.  .1

مدير عام الأمن الوقائي ونائبه.  .2

مدير عام الدفاع املدين ونائبه.  .3

روؤ�ساء الهيئات ومديرو املديريات .  .4

مادة )13(

�ملخابر�ت �لعامة

برئا�سة  اخت�سا�ساتها  وتبا�سر  وظائفها  توؤدي  للرئي�ص،  تتبع  م�ستقلة  نظامية  اأمنية  هيئة  العامة  املخابرات 

رئي�سها وحتت قيادته، وهو الذي ي�سدر القرارات الالزمة لإدارة عملها وتنظيم �سئونها كافة.

مادة )14(

تعيني رئي�س �ملخابر�ت �لعامة

يعني رئي�ص املخابرات العامة بقرار من الرئي�ص.  .1

يكون تعيني رئي�ص املخابرات العامة ملدة ثالث �سنوات، ويجوز التمديد  له ل�سنة واحدة فقط.  .2

مادة )15(

تعيني نائب رئي�س �ملخابر�ت �لعامة

يعني نائب رئي�ص املخابرات العامة بقرار من الرئي�ص وبتن�سيب من رئي�ص املخابرات العامة.  .1

يكون التعيني يف وظيفة مدير دائرة من دوائر املخابرات العامة، بقرار من رئي�سها.  .2

مادة )16(

�إن�ساء�إد�رة �سئون �ل�سباط لقوى �لأمن

من  بقرار  مديرها  ويعني  الأمن،  لقوى  ال�سباط  �سئون  ت�سمى  اإدارة  القانون  هذا  اأحكام  مبقت�سى  تن�ساأ 

الرئي�ص.
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�لباب �لثاين

جلنة �ل�سباط

مادة )17(

�إن�ساء جلنة �ل�سباط لقوى �لأمن

تن�ساأ مبقت�سى اأحكام هذا القانون جلنة ت�سمى )جلنة ال�سباط لقوى الأمن( تتاألف مما يلي:

القائد العام                                 رئي�سا اأ. 

نائب رئي�ص املخابرات العامة                ع�سوا ب. 

مدير عام الأمن الداخلي                      ع�سوا ج. 

مدير اإدارة �سئون ال�سباط                    ع�سوا د. 

مدير عام ال�سرطة                                ع�سوا هـ. 

مدير عام الأمن الوقائي                       ع�سوا و. 

مدير عام الدفاع املدين                        ع�سوا ز. 

املفو�ص العام للتوجيه الوطني              ع�سوا ح. 

ع�سوان يعينهما الرئي�ص. ط. 

مادة )18(

ت�سكيل جلنة �سباط فرعية

ت�سكل جلنة �سباط فرعية يف كل من قوات الأمن الوطني وقوى الأمن الداخلي واملخابرات العامة، وتقوم برفع 

تو�سياتها اإىل جلنة ال�سباط.

مادة )19(

�خت�سا�سات جلنة �ل�سباط

تخت�ص جلنة ال�سباط بالنظر يف كافة الأمور وامل�سائل املتعلقة ب�سئون ال�سباط وعلى وجه اخل�سو�ص الأمور 

وامل�سائل الآتية: 

بدء تعيني ال�سباط بقوى الأمن.  .1

الرتقية.  .2

الإحالة اإىل ال�ستيداع اأو اإنهاء اخلدمة وقبول ال�ستقالة.  .3

ال�ستغناء عن اخلدمة.  .4
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الإعادة للخدمة يف قوى الأمن اأو النقل منها.  .5

التو�سية مبنح ال�سباط الأو�سمة والأنواط وامليداليات.  .6

اختيار اأع�ساء البعثات الع�سكرية من بني املر�سحني لها.  .7

الرتخي�ص لل�سباط يف الإعارة والإجازات الدرا�سية ح�سب النظم املو�سوعة لذلك.  .8

حتديد الأقدمية وردها.  .9

10. تعيني ال�سباط يف منا�سب القيادة والأركان والوظائف الرئي�سية الأخرى.

11. تعيني ال�سباط من رتبتي العميد والعقيد يف الوظائف املختلفة.

12. ندب ال�سباط من خمتلف الرتب خارج وحدات قوى الأمن.

13. نقل ال�سباط من قوة اإىل اأخرى بقوى الأمن.

14. اختيار ال�سباط املو�سى بقبولهم للدرا�سات بكلية الأركان اأو لأية درا�سة اأخرى.

وكذا  العاملة،  للخدمة  املكلفني  والأ�سخا�ص  الحتياط  و�سباط  خدماتهم  املهنى  ال�سباط  15. ا�ستدعاء 

ترقياتهم اأو �سطب اأ�سمائهم من ك�سوف قوى الأمن.

مادة )20(

�نعقاد جلنة �ل�سباط

تنعقد جلنة ال�سباط برئا�سة رئي�سها وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة  كل �ستة اأ�سهر بدعوة من رئي�سها،   .1

ويكون انعقادها �سحيحا بح�سور ثلثي عدد اأع�سائها، وتكون مداولتها �سرية، وت�سدر قراراتها بالأغلبية 

املطلقة لأع�سائها، ول تكون قراراتها نافذة اإل بعد الت�سديق عليها من قبل الرئي�ص.

ذلك  نظر  عند  اجتماعها  ح�سور  عدم  عليه  وجب  اأع�سائها،  اأحد  يخ�ص  اأمر  اللجنة  على  عر�ص  اإذا   .2

الأمر.

ل يجوز الإعالن عن قرارات جلنة ال�سباط قبل الت�سديق عليها ون�سرها يف الن�سرة الع�سكرية، ويعترب   .3

هذا الن�سر اإعالنا قانونيا.

مادة )21(

�سلحية �ل�سباط ل�ستدعاء قائد

للجنة ال�سباط اأن ت�ستدعي اأي قائد خمت�ص عند النظر باأمر اأو م�ساألة تتعلق ب�سابط حتت قيادته لال�سرت�ساد 

مبعلوماته عنه.
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مادة )22(

عدم جو�ز �ل�ستغناء عن خدمات �ل�سابط �إل بعد �إخطاره

ل يجوز للجنة ال�سباط ال�ستغناء عن خدمات ال�سابط اأو اإحالته اإىل ال�ستيداع تاأديبيا، اإل بعد اإخطاره   .1

مبا هو من�سوب اإليه ومواجهته بعد خم�سة ع�سر يوما على الأقل ل�سماع اأوجه دفاعه، ويحق للجنة منحه 

اأجال لتقدمي دفاعه كتابة، ويجوز للجنة اإ�سدار قرارها يف غيابه اإذا طلبت منه احل�سور ومل يح�سر دون 

عذر مقبول، وعند تخطي ال�سابط يف الرتقي تتبع معه الإجراءات ال�سابقة، ويجوز للجنة اإرجاء ترقيته 

لالأ�سباب التي تو�سحها يف قرارها على اأن تبت يف موقف ال�سابط خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ الإرجاء.

ويجوز لل�سابط اأن يطلب ح�سوره اأمام جلنة ال�سباط عند التما�سه اإعادته للخدمة اأو عند النظر يف رد   

اأقدميته املفقودة لأمور تتعلق باملو�سوعات الداخلة يف اخت�سا�سها.

الأوراق  ومن  ملفاتهم  يف  املودعة  التقارير  واقع  من  ال�سباط  �ساأن  يف  م�سببة  قراراتها  اللجنة  ت�سدر   .2

الر�سمية الأخرى ومن املعلومات ال�سخ�سية لالأع�ساء.

�لباب �لثالث

�لف�سل �لأول

بدء �لتعيني و�لأقدمية وتقارير �لكفاءة

�أول: بدء �لتعيني

مادة )23(

مدة تعيني �ل�سابط

يبداأ تعيني ال�سابط يف اأية قوة من قوى الأمن برتبة مالزم حتت الختبار ملدة �سنة، ويف نهايتها يعامل باإحدى 

الطرق الآتية:

التثبيت يف اخلدمة برتبة مالزم ملن اأو�سى بتثبيته.  .1

الإمهال �سنة اأخرى حتت الختبار يخدم فيها ال�سابط بوحدة غري وحدته الأوىل يف ذات القوة املعني   .2

فيها، ويف نهايتها يجوز تثبيته يف اخلدمة وو�سعه يف اأقدميته الأ�سلية.

ال�ستغناء عن خدمته.  .3

مادة )24(

��ستثناء من مدة �لتعيني

ا�ستثناء من اأحكام املادة ال�سابقة يجوز اأن يبداأ تعيني ال�سابط:  .1
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اأ. برتبة مالزم اأول اإذا كان ممن ذكروا يف البند )2( من املادة )5( من هذا القانون.

ب. برتبة اأعلى من رتبة مالزم اأول اإذا كان من ذوي املوؤهالت اخلا�سة التي ل تتوفر يف قوة من قوى 

الأمن املراد تعيينه فيها، متى اقت�ست ال�سرورة ذلك.

يكون بدء تعيني ال�سباط ممن ذكروا يف الفقرة ال�سابقة ملدة �سنة حتت الختبار، ويعاملون يف نهايتها   .2

وفقا لأحكام املادة ال�سابقة.

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون املوؤهالت الواجب توفرها يف ال�سباط امل�سمولني يف البند رقم )1(   .3

من هذه املادة.

ثانيا: �لأقدمية

مادة )25(

تنظيم �سجل �لأقدمية

ينظم يف اإدارة �سئون ال�سباط �سجل اأقدمية عام لكافة ال�سباط يف قوى الأمن العاملني يف اخلدمة.

مادة )26(

�عتبار �لأقدمية

تعترب الأقدمية يف الرتبة من تاريخ التعيني فيها، اأو الرتقية اإليها، فاإذا ا�ستمل قرار التعيني اأو الرتقية   .1

اأكرث من �سابط يف رتبة واحدة اعتربت الأقدمية يف الرتبة ال�سابقة.

واملعاهد  الكليات  كان من خريجي  اإذا  التخرج،  ترتيب  ال�سابط ح�سب  تعيني  بدء  عند  الأقدمية  تكون   .2

الع�سكرية، وح�سب ترتيب التخرج من الدورة التدريبية املقررة، اإذا كان ممن ذكروا يف البند )2( من 

املادة )5( من هذا القانون.

مادة )27(

حكم �ل�سابط �لذي ��ستقال �أو مت نقله

غري  لأ�سباب  خدماته  اأنهيت  اأو  الع�سكرية  اخلدمة  من  ا�ستقال  اأو  الأمن  قوى  من  نقل  الذي  ال�سابط   .1

تاأديبية، ي�سطب ا�سمه من ال�سجل.

املقدمان  الأخريان  ال�سنويان  التقريران  كان  اإذا  ال�سابقة  الفقرة  يف  اإليه  امل�سار  ال�سابط  اإعادة  يجوز   .2

عنه يف وظيفته ال�سابقة بتقدير جيد على الأقل، وي�سرتط لإعادة تعيينه األ يكون قد م�سى على نقله اأو 

ا�ستقالته اأو اإنهاء خدمته مدة تزيد على ثالث �سنوات. ويو�سع يف اأقدميته ال�سابقة، واإذا تقررت اإعادته 

للخدمة بعد م�سي املدة امل�سار اإليها يف الفقرة ال�سابقة، فتعترب مدة انقطاعه عن اخلدمة مدة مفقودة.
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مادة )28(

�إن�ساء ملف خدمة وملف �سري لكل �سابط

ملف  اأولهما  ملفان  تعيينه  بدء  عند  الأمن  قوى  من  قوة  اأية  يف  �سابط  لكل  ال�سباط  �سئون  بفرع  ين�ساأ   .1

اخلدمة وثانيهما امللف ال�سري. يو�سع يف ملف اخلدمة كل الأوراق والبيانات املتعلقة بخدمة ال�سابط، 

يف  املبني  الوجه  على  كله  وذلك  ال�سرية  �سفة  لها  التي  املعلومات  و�سائر  التقارير  الثاين  بامللف  ويودع 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

ين�ساأ يف اإدارة �سئون ال�سباط ملف خدمة وملف �سري لكافة �سباط قوى الأمن يت�سمن كافة البيانات   .2

املذكورة يف الفقرة اأعاله.

مادة )29(

خ�سوع �ل�سابط لنظام تقارير �لكفاءة

يخ�سع ال�سابط لنظام تقارير الكفاءة على النحو الآتي:  .1

اأ. تقرير كفاءة وتثبيت كل �ستة اأ�سهر لل�سباط املعينني حتت الختبار.

ب. تقرير كفاءة كل �سنة لل�سباط املثبتني من رتبة مالزم اإىل رتبة عميد.

ج . تقرير كفاءة خمت�سر لل�سباط الذين يعهد اإليهم مبهام خا�سة داخل الوطن اأو خارجه.

للجنة ال�سباط اأن ت�سع تقارير كفاءة خا�سة، كتقارير التو�سية بخدمة الأركان اأو الو�سع بك�سوف الأهلية   .2

للقيادة اأو التو�سية مبنح الأو�سمة والأنواط وامليداليات وغريها.

يجوز يف الأحوال ال�ستثنائية كتابة تقرير كفاءة خا�ص عن ال�سابط من قبل قائده املبا�سر يف اأي وقت   .3

مقت�سى  ح�سب  العامة،  املخابرات  رئي�ص  اأو  الداخلي  الأمن  عام  مدير  اأو  العام  القائد  طلب  على  بناء 

احلال، اإذا كان ال�سابط غري �سالح للخدمة لأي وجه من الوجوه.

اإذا كان ال�سابط قيد حتقيق اأو حماكمة في�سار اإىل ذلك يف تقرير الكفاءة ال�سنوي على األ تكون التهم   .4

املن�سوبة اإليه ذات اأثر عند كتابة التقرير ما مل تثبت اإدانته.

مادة )30(

تبليغ �ل�سابط عن �لتقرير

يبلغ ال�سابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة �سنوي غري مر�ص مب�سمون هذا التقرير اإذا اأقرته جلنة ال�سباط 

اللجنة يف تظلمه  اللجنة خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ تبليغه به، وتف�سل  اأوجه دفاعه اإىل  وله تقدمي 

ويكون قرارها نهائيا بهذا ال�ساأن.
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مادة )31(

عر�س �لتقرير على جلنة �ل�سباط

اإذا كتب عن ال�سابط تقرير كفاءة غري مر�ص وذكر اأن ال�سابط غري اأهل لوظيفته احلالية اأو لوظيفة اأخرى 

اأو للرتقية يعر�ص اأمره على جلنة ال�سباط وحتدد الالئحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها يف مثل هذه 

احلالت.

�لف�سل �لثاين

�لرتقية

�أول: �لقو�عد �لعامة للرتقية

مادة )32(

�لرتقية

تكون الرتقية من رتبة مالزم حتى رتبة مقدم بالأقدمية العامة مع توافر ال�سروط الأهلية الآتية:

ال�سري  مبلفه  الواردة  البيانات  تكون  واأن  الأقل  على  جيد  بتقدير  ال�سنوية  الكفاءة  تقارير  تكون  اأن   .1

مر�سية.

اأن يكون قد ق�سى املدد املقررة للخدمة بالوحدات امليدانية يف كل رتبة.  .2

تقررها جلنة  التي  العلمية  املوؤهالت  على  قد ح�سل  اأو  احلتمية،  التعليمية  الدورات  اأنهى  قد  يكون  اأن   .3

ال�سباط.

اأن يكون قد اأم�سى احلد الزمني الأدنى املقرر للخدمة يف كل رتبة.  .4

وحتدد  التنظيمي.  الهيكل  يف  اخلالية  الرتب  �سغل  على  ال�سباط  جلنة  موافقة  ي�سرتط  الأحوال  جميع  ويف 

الالئحة التنفيذية ال�سروط اخلا�سة بالتاأهيل املن�سو�ص عليه يف الفقرة )3( من هذه املادة.

مادة )33(

�لرتقية �إىل رتبة عقيد وعميد ولو�ء

تكون الرتقية اإىل رتبة عقيد وعميد ولواء بالختيار من بني ال�سباط امل�ستوفني ال�سروط على الوجه الوارد يف 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة )34(

�لرتقية �إىل رتبة فريق

تكون الرتقية اإىل رتبة فريق بالختيار املطلق من بني اللواءات الذين يخدمون يف قوى الأمن.
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مادة )35(

ترقية ��ستثنائية

الأدنى  الزمني  اأو احلد  العامة  بالأقدمية  التقيد  التالية دون  اإىل الرتبة  ا�ستثنائيا  ال�سباط  ترقية  1.  يجوز 

املقرر للرتقية اإذا قام ال�سابط باأعمال ا�ستثنائية جميدة يف ميدان القتال اأو يف خدمة قوى الأمن.

2.  يحظر ترقية ال�سابط اإىل رتبتني اأ�سليتني خالل عام واحد وحت�سب مدة العام من تاريخ الرتقية الأوىل.

ثانيا: �لرتقية من رتبة �إىل �أخرى

�لق�سم �لأول: �ل�سباط خريجو �لكليات و�ملعاهد �لع�سكرية

مادة )36(

�لرتقية من رتبة �إىل رتبة

تكون ترقية ال�سباط اإىل الرتب التي تتلو رتبهم مبا�سرة متى اأم�سوا بها مدد اخلدمة العاملة املن�سو�ص عليها 

يف الفقرات الآتية مع مراعاة ال�سروط الواردة يف املادتني )32( و)33( من هذا القانون:

ثالث �سنوات على الأقل برتبة مالزم للرتقية لرتبة مالزم اأول.  .1

اأربع �سنوات على الأقل برتبة مالزم اأول للرتقية لرتبة نقيب.  .2

اأربع �سنوات على الأقل برتبة نقيب للرتقية لرتبة رائد.  .3

خم�ص �سنوات على الأقل برتبة رائد للرتقية لرتبة مقدم.  .4

خم�ص �سنوات على الأقل برتبة مقدم للرتقية لرتبة عقيد.  .5

خم�ص �سنوات على الأقل برتبة عقيد للرتقية لرتبة عميد.  .6

اأربع �سنوات على الأقل برتبة عميد للرتقية لرتبة لواء.  .7

ثالث �سنوات على الأقل برتبة لواء للرتقية لرتبة فريق.  .8

 بالن�سبة لل�سباط الوارد ذكرهم يف البند )2( من املادة )5( واملدرجة اأ�سماوؤهم يف ك�سف اأقدمية عام مع 

خريجي الكليات الع�سكرية يف اأقدميتهم يجوز ترقيتهم اإىل رتبة مالزم اأول اأو نقيب دون التقيد ب�سرط املدة 

متى كانوا اأهال للرتقية.

مادة )37(

طرق �لرتقية يف حال عدم �حل�سول على تقارير كفاءة مر�سية

اإذا مل يكن ال�سابط برتبة مالزم اأول وبرتبة نقيب قد ح�سل عند حلول دوره يف الرتقية على تقارير كفاءة 

مر�سية وتوفرت فيه جميع ال�سروط الأخرى للرتقية يعامل باإحدى الطريقتني الآتيتني:
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يرقى مع توجيه نظره.  .1

يرتك يف الرتبة ملدة اأق�ساها �سنة، يقدم عنه –خاللها- تقرير خا�ص اأو اأكرث، فاإذا اأ�سبح اأهال للرتقية   .2

رقي وو�سع يف اأقدميته الأ�سلية عند ترقيته، واإذا ظل غري اأهل للرتقية فيرتك �سنة اأخرى على الأكرث 

يقدم عنه خاللها تقرير خا�ص اأو اأكرث، فاإذا اأ�سبح اأهال للرتقية رقي وحددت اأقدميته من تاريخ ترقيته، 

اأما اإذا ظل غري اأهل للرتقية فتنهى خدمته ويجوز حينئذ درج ا�سمه يف ك�سف الحتياط.

مادة )38(

تق�سيم �ل�سباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد

والعقيد  املقدم  ترقية  تكون  القانون  و)36( من هذا  و )33(  املواد )32(  الواردة يف  ال�سروط  مراعاة  مع 

برتقيتهم  التو�سية  �سبقت  من  بني  من  تاأهيال  الأكرث  ال�سابط  باختيار  لرتبهم  التالية  الرتب  اإىل  والعميد 

واأدرجت اأ�سماوؤهم بك�سف املر�سحني للرتقية، وي�سدر الوزير املخت�ص قرارا يبني فيه �سروط اإدراج اأ�سماء 

ال�سباط بك�سوف املر�سحني للرتقية، وتتم التو�سية باإدراج اأ�سماء ال�سباط بك�سف املر�سحني للرتقية بالرتبة 

التالية لرتبهم، قبل حلول موعد الرتقية بثالثة اأ�سهر على الأقل.

ويق�سم ال�سباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد اإىل ثالثة اأق�سام:

�سالف  بالك�سف  اأ�سماوؤهم  تدرج  وهوؤلء  برتقيتهم  واأو�سي  تاأهيلهم  اأمتوا  الذين  ال�سباط  الأول:  الق�سم 

الذكر.

الق�سم الثاين: ال�سباط الذين مل يتموا تاأهيلهم ولكن يو�سي برتقيتهم بعد اإمتام تاأهيلهم.

ويخطر هوؤلء ب�سرورة اإمتام تاأهيلهم، فاإذا م�ست �سنة على اإخطارهم بذلك يعاملون على النحو التايل:

1. اإن كانوا اأهال للرتقية اأو�سي برتقيتهم واأدرجت اأ�سماوؤهم بك�سف املر�سحني للرتقية وو�سعوا يف اأقدميتهم 

الأ�سلية يف ذلك الك�سف.

2. اإذا ظلوا غري اأهل للرتقية فال يو�سى برتقيتهم.

الق�سم الثالث: ال�سباط الذين ل يو�سى برتقيتهم.

مادة )39(

�نهاء رتبة �لعقيد بقوة �لقانون

اإذا حل دور الرتقية على املقدم تام التاأهيل ومل ي�سمله الختيار اأو بلغ �سن اإنهاء اخلدمة لرتبته قبل ذلك تنهى 

خدمته برتبة عقيد بقوة القانون، ويجوز للجنة ال�سباط نقله لك�سف ال�سباط فئة )ب( برتبته الأ�سلية اإذا 

رغب ال�سابط يف ذلك، واإذا حلت الرتقية على املقدم غري املو�سى برتقيته اأو بلغ �سن اإنهاء اخلدمة لرتبته 

قبل ذلك تنهي خدمته برتبة مقدم بقوة القانون.
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مادة )40(

�نهاء رتبة �لعميد بقوة �لقانون

اإذا حل دور الرتقية على العقيد تام التاأهيل ومل ي�سمله الختيار اأو بلغ �سن اإنهاء اخلدمة لرتبته قبل ذلك 

تنهى خدمته برتبة عميد بقوة القانون، ويجوز للجنة ال�سباط نقله لك�سف ال�سباط فئة )ب( برتبته الأ�سلية 

اإذا رغب ال�سابط يف ذلك، واإذا حل دور الرتقية على العقيد غري املو�سى برتقيته اأو بلغ �سن اإنهاء اخلدمة 

لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عقيد بقوة القانون.

مادة )41(

�نهاء رتبة �للو�ء بقوة �لقانون

اإذا حل دور الرتقية على العميد تام التاأهيل ومل ي�سمله الختيار اأو بلغ �سن اإنهاء اخلدمة لرتبته قبل ذلك 

تنهي خدمته برتبة لواء بقوة القانون، ويجوز للجنة ال�سباط نقله لك�سف ال�سباط فئة )ب( برتبته الأ�سلية 

اإذا رغب ال�سابط يف ذلك، واإذا حل دور الرتقية على العميد غري املو�سي برتقيته اأو بلغ �سن اإنهاء اخلدمة 

لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عميد بقوة القانون.

مادة )42(

مدة خدمة �للو�ء

اأربع  اأق�ساها  تكون مدة خدمة اللواء ثالث �سنوات تنهى بعدها خدمته ويجوز مد خدمته �سنة اأخرى ملدة 

�سنوات ما مل يبلغ �سن اإنهاء اخلدمة قبل ذلك.

�لق�سم �لثاين: �ل�سباط �لإخت�سا�سيون من حملة �ل�سهاد�ت �جلامعية

مادة )43(

�حلد �لأدنى �لزمني للرتقية

تطبق اأحكام املواد من )36( اإىل )42( على ال�سباط الوارد ذكرهم يف البند )2( من املادة )5( من هذا 

القانون على اأن يكون احلد الأدنى الزمني لرتقية املالزم اأول اأو التام التاأهيل اإىل رتبة النقيب �سنتني على 

الأقل لالأطباء الب�سريني.

�لق�سم �لثالث: �ل�سباط �لفنيون

مادة )44(

�لتعيني يف رتبة ملزم فني

يكون التعيني يف رتبة مالزم فني باختيار بع�ص النابهني من امل�ساعدين الأول الفنيني وذلك وفقا للقواعد 
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والنظم التي حتدد بقرار من الوزير املخت�ص.

مادة )45(

ترقية �مللزم �لفني

تكون ترقية املالزم الفني اإىل رتبة مالزم اأول فني بعد م�سي ثالث �سنوات على الأقل يف الرتبة الأوىل ب�سرط 

اأن يكون قد اأمت تاأهيله واأم�سى مدة الختبار بنجاح.

مادة )46(

�سروط ترقية �ل�سباط �لفنيني

مع مراعاة اأحكام املادة )32( تكون ترقية ال�سباط الفنيني اإىل الرتبة التي تعلو رتبهم مبا�سرة متى اأم�سوا 

بها مدد اخلدمة العاملة الآتية:

خم�ص �سنوات على الأقل برتبة مالزم اأول للرتقية اإىل رتبة نقيب.  .1

�ست �سنوات على الأقل برتبة نقيب للرتقية اإىل رتبة رائد.  .2

حتدد الالئحة التنفيذية ال�سروط التف�سيلية اخلا�سة بالتاأهيل للرتقية.

مادة )47(

�نق�ساء �حلد �لزمني �ملفرر للرتقية

اإذا انق�سى احلد الزمني الأدنى املقرر للرتقية لكل رتبة من الرتب املتقدم ذكرها يف املادة ال�سابقة ومل يكن 

ال�سابط اأهال للرتقية عند حلول دوره فتطبق عليه اأحكام املادة )37( من هذا القانون.

مادة )48(

ترقية �ل�سباط غري خريجي �لكليات �لع�سكرية

ال�سباط غري خريجي الكليات الع�سكرية يجوز ترقيتهم اإىل الرتب التالية كل ح�سب موؤهله العلمي احلا�سل 

عليه قبل التحاقه بقوى الأمن، فاحلا�سلون على �سهادة اإمتام الدرا�سة الثانوية اأو ما يعادلها وخريجو مدار�ص 

ال�سناعية  الثانوية  واملدار�ص  املهني  التدريب  ومراكز  الفنية  املدار�ص  اأو  الع�سكرية  امليكانيكية  ال�سناعات 

يجوز ترقيتهم اإىل رتبة رائد. ويجوز ترقية ذوي الكفاءة منهم اإىل رتبة مقدم وذلك بالختيار ح�سب ال�سروط 

ممن  بالختيار  وذلك  مقدم  رتبة  اإىل  هوؤلء  ترقية  يجوز  كما  التنفيذية.  الالئحة  حتددها  التي  والأو�ساع 

يح�سلون على موؤهل جامعي اأثناء اخلدمة يتنا�سب مع تخ�س�سهم.
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ثالثا: �أنو�ع خا�سة من �لرتقية

مادة )49(

�لرتقية �إىل رتبة �أعلى ب�سفة حملية �أو وقتية

عالوة على نظام الرتقية اإىل الرتب الأ�سلية املن�سو�ص عليه يف املواد ال�سابقة يجوز الرتقية اإىل رتبة اأعلى 

ب�سفة حملية، اأو وقتية ب�سرط انق�ساء ن�سف املدة املقررة اإىل الرتبة الأعلى الواردة يف املادة )36( من هذا 

القانون.

مادة )50(

جو�ز �تباع نظام �لرتقي �ملحلي

باحلد  التقيد  ال�سواغر عدم  وملء  الع�سكرية  اقت�ست ظروف اخلدمة  اإذا  املحلي  الرتقي  نظام  اإتباع  يجوز 

الزمني الأدنى املقرر للخدمة يف كل رتبة، ويراعي عند هذا النظام �سائر القواعد اخلا�سة بالرتقية للرتب 

الأ�سلية، ويكون لل�سابط حامل الرتبة املحلية جميع احلقوق الع�سكرية املخولة للرتبة الأ�سلية التي تقابلها 

على اأن يتقا�سى اأق�سى راتب وتعوي�سات الرتب الأ�سلية احلائز عليها.

مادة )51(

منح �ل�سابط رتبة وقتية تعلو رتبته �لأ�سلية

يجوز منح ال�سابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأ�سلية اإذا عني يف من�سب خارج الوطن تقت�سي ظروف اخلدمة به 

ذلك وتزول الرتبة الوقتية عنه مبجرد تركه هذا املن�سب، ول يرتتب على منح الرتبة الوقتية اأي مزايا مالية 

وحت�سب مدة اخلدمة بالرتبة الوقتية �سمن مدة اخلدمة الأ�سلية ال�سابقة، ول يكون حلامل الرتبة الوقتية 

اأف�سلية عند الرتقي اإىل الرتبة الأ�سلية املقابلة .

�لف�سل �لثالث

�لأ�سبقية يف �لقيادة

مادة )52(

�أ�سبقية �لقيادة بني �ل�سباط من رتبة و�حدة

تكون اأ�سبقية القيادة بني ال�سباط الذين من رتبة واحدة يف اأية قوة من قوى الأمن بالرتتيب الآتي: 

ال�سابط العامل اأو امل�ستدعي بعد اإنهاء خدمته للخدمة العاملة  .1

ال�سابط الحتياط   .2
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ال�سابط الفني   .3

ال�سابط املكلف  .4

�سابط ال�سرف  .5

مادة )53(

�لأ�سبقية

1. تكون الأ�سبقية لل�سباط احلائزين لرتب اأ�سلية على ال�سباط احلائزين لرتب حملية اأو وقتية مماثلة.

2. تكون الأ�سبقية لل�سباط احلائزين لرتب حملية اأو وقتية فيما بينهم بح�سب اأقدميتهم يف رتبهم الأ�سلية 

ولي�ص ح�سب تاريخ ترقيتهم للرتب املحلية اأو منحهم الرتب الوقتية. 

�لف�سل �لر�بع

�لتعيني و�لندب و�لإحلاق و�لنقل و�لإعارة و�لبعثات �لدر��سية

�أول: �لتعيني و�لندب و�لإحلاق

مادة )54(

�لتعيني

التي  الوظائف  التنفيذية  الالئحة  الكربى، وحتدد  الوظائف  وظيفة من  ال�سابط  ي�سغل  اأن  بالتعيني  يق�سد 

ت�سغل بطريقة التعيني.

مادة )55(

�لندب

ثالث  تتجاوز  ل  ملدة  فيها،  للخدمة  املعني  القوة  وحدات  عن  بعيدًا  ال�سابط  يخدم  اأن  بالندب  يق�سد   .1

�سنوات.

يجوز بقرار م�سبب من جلنة ال�سباط وت�سديق من الوزير املخت�ص متديد الندب �سنة واحدة فقط.  .2

يتم الندب خارج اأية قوة من قوى الأمن لل�سباط من جميع الرتب بقرار من جلنة ال�سباط وت�سديق من   .3

الوزير املخت�ص.

اإذا نقل ال�سابط من ندب لآخر حت�سب له مدة الندب من تاريخ ندبه الأول.  .4

مادة )56(

�لإحلاق

يق�سد بالإحلاق اأن يخدم ال�سابط خارج وحدته ويف داخل القوة التي يخدم فيها لظروف طارئة ت�ستدعي   .1
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ذلك وملدة ل تزيد على �سنة، ويعترب ال�سابط يف هذه احلالة من قوة وحدته الأ�سلية.

يتم الإحلاق بقرار من القائد املخت�ص.  .2

مادة )57(

حتول �لإحلاق �إىل ندب

اإذا حتول الإحلاق اإىل ندب فتعترب مدة الإحلاق ال�سابقة عليه على اأنها مدة ندب اأ�سلية وتدخل يف مدتها متى 

كان ذلك الإحلاق يف وظيفة من الوظائف التي ت�سغل بطريق الندب.

مادة )58(

مدة �لندب

التي  العام فيما بني �سهري يوليو و�سبتمرب، وذلك فيما عدا احلالت ال�سرورية  يتم الندب مرة واحدة يف 

يقت�سي الأمر فيها اإجراء ندب يف غري هذه الأوقات.

مادة )59(

ندب �ل�سابط

يجوز اأن يندب ال�سابط ل�سغل وظيفة خم�س�ص لها رتبة اأعلى من رتبته.  .1

يف�سل ندب ال�سابط الذي مل ي�سبق ندبه من قبل، ول يجوز اإعادة ندبه قبل م�سي �سنتني على الأقل من   .2

تاريخ انتهاء اأخر ندب له.

مادة )60(

�إتهاء ندب �ل�سابط

يجب اإنهاء ندب ال�سابط ولو قبل املدة املحددة يف اأية حالة من احلالت الآتية:

اإذا ق�سر يف دورات التاأهيل احلتمية.  .1

اإذا كتب عنه تقرير كفاءة غري مر�ص واأقرته جلنة ال�سباط.  .2

اإذا تقرر اتخاذ عقوبة تاأديبية بحقه.  .3

ثانيا: �لنقل و�لإعارة و�لبعثات �لدر��سية

مادة )61(

�حلالت �لتي يجوز فيها نقل �ل�سابط

ل ينقل ال�سابط من وحدته اإل عند ال�سرورة الق�سوى ول يجوز نقل ال�سابط من رتبة مقدم فاأقل من وحدة 

اإىل اأخرى يف ذات القوة التي يخدم فيها اإل يف احلالت الآتية:
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التعيني يف وظائف القيادة اأو اأركان القوات واملناطق.  .1

التعيني يف الوظائف الفنية اأو الإدارية.  .2

ت�سوية مرتبات الوحدات يف اأية قوة من قوى الأمن عقب حركة ترقيات عامة فيها.  .3

التاأهيل لتويل من�سب قيادة يف اأي من قوى الأمن.   .4

مادة )62(

�لتعيني ح�سب دو�عي �خلدمة

ل يحق لل�سابط اأن يختار اخلدمة يف وحدة معينة من وحدات القوة التي يخدم فيها، واإمنا يتم تعيينه ح�سب 

وحدة  اإىل  وحدته  بنقله من  كتابيًا  يقدم طلبًا  ان  قوية  لأ�سباب  لل�سابط  يجوز  ومع ذلك   ، دواعي اخلدمة 

اأخرى، يف نف�ص القوة، يكون لئقًا طبيًا للخدمة فيها.

مادة )63(

�لنقل

يتم نقل ال�سابط من رتبة عقيد والرتب التي تعلوها بقرار من جلنة ال�سباط.  .1

يتم نقل ال�سابط من رتبة مقدم والرتب التي تقل عنها طبقًا للنظم التي ت�سعها الوزارة املخت�سة.  .2

جتري التنقالت مرة واحدة فيما بني �سهري يوليو و�سبتمرب من كل عام اإل يف احلالت ال�سرورية التي   .3

يقت�سي الأمر فيها اإجراء التنقالت يف غري هذه التنقالت.

مادة )64(

�لنقل من وحدة �إىل �أخرى من ذ�ت �لقوة

يجوز نقل ال�سابط من وحدة اإىل اأخرى يف ذات القوة من قوى الأمن اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك، ويتم 

هذا النقل بقرار من القائد املخت�ص وت�سديق الوزير املخت�ص.

مادة )65(

�إعارة �ل�سابط

يجوز اإعارة ال�سابط اإىل احلكومات والهيئات املدنية املحلية والأجنبية والدولية، وي�سرتط لإمتام الإعارة   .1

موافقة ال�سابط كتابة، وحتدد الالئحة التنفيذية �سروط الإعارة واأو�ساعها.

ل يجوز اأن يعار ال�سابط ملدة تتجاوز ثالث �سنوات ما مل تكن الإعارة خارج الوطن فيجوز اأن متتد ل�سنة   .2

رابعة فقط.

تعترب مدة الإعارة مدة خدمة يف قوى الأمن.  .3

يف جميع الأحوال تتم الإعارة بتو�سية من جلنة ال�سباط وت�سديق من الوزير املخت�ص.
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مادة )66(

�إيفاد �ل�سابط يف بعثة در��سية

يجوز للوزير املخت�ص بناء على اقرتاح جلنة ال�سباط اأن يوفد ال�سابط يف بعثة درا�سية خارج الوطن للمدة 

التي يحددها، وتعترب مدة البعثة خدمة فعلية مبا ل يتعار�ص مع اأحكام البند )2( من املادة )27(.

�لف�سل �خلام�س

رو�تب �ل�سباط وعلو�تهم

مادة )67(

حتديد رو�تب �ل�سباط

حتدد رواتب ال�سباط وفقًا ل�سلم الرواتب املبني يف اجلدول امللحق بهذا القانون.   .1

يعترب الراتب كما ورد يف املادة )1( من هذا القانون، الأ�سا�ص يف احت�ساب التقاعد.   .2

مادة )68(

حتديد فئات �لعلو�ت و�لبدلت و�ل�ستقطاعات بنظام

حتدد بنظام فئات العالوات والبدلت وال�ستقطاعات وفقا ملا يلي: 

اأوًل : العلوات والبدلت:

عالوة اجتماعية للزوج والأولد  .1

عالوة اخت�سا�ص.  .2

عالوة قيادة.  .3

عالوة اإقليم.  .4

عالوة خماطر.  .5

بدل انتقال من مكان ال�سكن اإىل مكان العمل.  .6

وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد �سرفها.

ثانياً: ال�صتقطاعات:

ق�سط التاأمني واملعا�سات وفقًا لأحكام قانون التقاعد العام.  .1

ق�سط التاأمني ال�سحي وفقًا لنظام التاأمني ال�سحي املعمول به يف ال�سلطة الوطنية.  .2

�سريبة الدخل ح�سب القانون.  .3

اأية ا�ستقطاعات اأخرى يحددها القانون.  .4
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مادة )69(

عدم جو�ز �جلمع بني علوتي �لإخت�سا�س و�لقيادة

ل يجوز اجلمع بني عالوة الخت�سا�ص وعالوة القيادة وت�سرف اأي العالوتني اأكرث.

مادة )70(

�سرف ر�تب �ل�سابط

يبداأ �سرف الراتب لل�سابط من تاريخ تعيينه حتت الختبار.   .1

املقررة  الدورية  العالوات  ي�ستحق  كما  اإليها،  املرقى  اأو  بها  املعني  الرتبة  مربوط  اأول  ال�سابط  ي�ستحق   .2

لرتبته الأ�سلية كل �سنة وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه اأو ترقيته ح�سب الأحوال.

مادة )71(

�لرتقية

يف حالة ترقية ال�سابط اإىل رتبة حملية ي�ستحق اآخر مربوط رتبته الأ�سلية والعالوات املقررة لها اعتبارًا من 

تاريخ الرتقية، ول ي�ستحق اأية عالوات دورية اعتبارًا من هذا التاريخ. 

مادة )72(

�لعلوة �لجتماعية

ت�سرف العالوة الجتماعية لل�سابط عن زوجه غري املوظف وعن اأبنائه وبناته وفقًا ملا حتدده الالئحة   .1

التنفيذية لهذا القانون.

ي�ستمر �سرف العالوة الجتماعية لأي من الأبناء املذكورين يف الفقرة ال�سابقة يف الأحوال الآتية:  .2

اإذا كان يتابع درا�سته يف اأية موؤ�س�سة تعليمية معرتف بها، وحلني اإمتامه درا�سته اأو اإكماله اخلام�سة  اأ .  

والع�سرين من العمر، اأيهما اأ�سبق.

اإذا كان معاقًا اأو اأ�سبح معاقًا وبن�سبة اإعاقة حتددها اللجنة الطبية املخت�سة. ب .  

اإذا كانت مطلقة اأو اأرملة وغري موظفة يف اخلدمة املدنية اأو الع�سكرية.  ت .  

لأبناء  الجتماعية  العالوة  فت�سرف  الع�سكرية،  اأو  املدنية  اخلدمة  يف  موظفة  ال�سابط  زوج  كانت  اإذا   . 3

ال�سابط فقط. 

مادة )73(

�سرف �لعلوة �لجتماعية

يبداأ �سرف العالوة الجتماعية عن الزوجة وعن الأبناء اعتبارًا من تاريخ الزواج، ومن تاريخ امليالد، ويوقف 

�سرفها عن املتوفني من الأبناء وعن الزوج املتوفى اأو املطلق.
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مادة )74(

حتديد نظام �حلو�فز لل�سباط

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام احلوافز لل�سباط الذين يقدمون خدمات ممتازة، اآو اأعماًل اأو 

بحوثًا ت�ساعد على حت�سني طرق العمل، ورفع كفاءة الأداء اأو ح�سلوا على تقدير ممتاز يف العمل. 

مادة )75(

��ستحقاق �ل�سابط للنفقات

ي�ستحق ال�سابط النفقات التي يتكبدها يف �سبيل اأداء اأعمال وظيفته اأو ما يكلف ر�سميًا من مهام، وذلك   .1

يف الأحوال وال�سروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

ي�ستحق الع�سكري م�ساريف النتقال وبدل ال�سفر بال�سروط والأو�ساع التي حتددها الالئحة التنفيذية   .2

لهذا القانون. 

ي�ستحق الع�سكري م�سروفات نقل له ولعائلته ومتاعه يف الأحوال الآتية:   .3

عند التعيني لأول مرة يف اخلدمة الع�سكرية. اأ . 

ب . عند النقل من جهة اإىل جهة اأخرى.

عند انتهاء خدمته لغري الأ�سباب الواردة يف البنود )5، 6( من املادة )121( من هذا القانون.  ج. 

�لف�سل �ل�ساد�س

�إجاز�ت �ل�سباط

مادة )76(

�لإجاز�ت

تكون الإجازات املقررة وفقًا لأحكام هذا القانون على النحو الآتي :

اإجازة عادية.  .1

اإجازة عر�سية.  .2

اإجازة قائد.  .3

اإجازة مر�سية.  .4

اإجازة احلج ملرة واحدة.  .5

اإجازة اأمومة وولدة.  .6
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اإجازة ا�ستثنائية.   .7

اإجازة بدون راتب.  .8

مادة )77(

�لإجازة �لعادية

ي�ستحق ال�سابط كل �سنة ميالدية اإجازة عادية ملدة ثالثني يومًا براتب كامل ل يدخل يف ح�سابها اأيام   .1

عطالت الأعياد واملنا�سبات الر�سمية فيما عدا العطلة الأ�سبوعية.

تكون الإجازة العادية لل�سابط وفقا للتعليمات التي ت�سعها قيادته.   .2

يكون ق�ساء الإجازة العادية خارج الوطن مبوافقة الوزير املخت�ص.   .3

ل يجوز و�سل الإجازة العادية مع الإجازات والأعياد واملنا�سبات الر�سمية.   .4

مادة )78(

تق�سري �أو تاأجيل �أو �إنهاء �لإجازة �لعادية

يجوز تق�سري اأو تاأجيل اأو اإنهاء الإجازة العادية لأ�سباب قوية تقت�سيها م�سلحة العمل، ويف مثل هذه الأحوال 

يتم ال�ستفادة من ر�سيد الإجازة العادية امل�ستحقة عن �سنة و�سمه اإىل الإجازة العادية امل�ستحقة لل�سابط يف 

ال�سنة التالية بحيث ل يزيد جمموعها يف �سنة واحدة على خم�سة واأربعني يومًا. 

مادة )79(

�لإجازة �لعر�سية

ي�ستحق ال�سابط اإجازة عر�سية براتب كامل ملدة ل تزيد على ع�سرة اأيام يف ال�سنة وذلك ب�سبب طارئ   .1

يتعذر معه احل�سول على اأية اإجازة اأخرى.

ل يجوز اأن تزيد مدة الإجازة العر�سية على يومني متتاليني يف املرة الواحدة، وعلى ثالثة اأيام متتالية اإذا   .2

كانت ب�سبب وفاة اأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره حتى الدرجة الرابعة.

على ال�سابط اأن يبلغ قيادته باأ�سباب الإجازة العر�سية فور عودته للخدمة.   .3

يف جميع الأحوال ينتهي ال�ستحقاق يف مدة الإجازة العر�سية بانتهاء ال�سنة املقررة فيها.   .4

مادة )80(

�لإجازة بر�تب

اإذا مل يكن لل�سابط ر�سيد من اإجازته العادية يجوز للقائد املبا�سر اأن مينحه اإجازة براتب كامل ملدة ل تزيد 

على �ستة اأيام يف ال�سنة، ول متنح هذه الإجازة لأكرث من ثالثة اأيام متتالية يف املرة الواحدة، كما يجوز منحها 

يف حالة وقف الإجازات العادية.
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مادة )81(

�إجازة �حلج

لل�سابط احلق وملرة واحدة طوال مدة خدمته يف اإجازة لأداء فري�سة احلج براتب كامل ملدة ثالثني يومًا.

مادة )82(

�إجازة �لأمومة

متنح ال�سيدة ال�سابط اإجازة اأمومة براتب كامل ملدة ع�سرة اأ�سابيع.

مادة )83(

�إجازة ��ستثنائية

يجوز للوزير املخت�ص منح ال�سابط، الذي ا�ستنفذ اإجازته العادية، اإجازة ا�ستثنائية عند ال�سرورة ملدة خم�سة 

ع�سر يومًا على الأكرث يف ال�سنة الواحدة، وتكون هذه الإجازة براتب كامل. 

مادة )84(

�لإجازة �ملر�سية

ي�ستحق ال�سابط الذي مي�سي يف اخلدمة ثالث �سنوات فاأكرث اإجازة مر�سية متنح بقرار يف احلدود الآتية: 

مينح ال�سابط اإجازة مر�سية للنقاهة عقب خروجه من امل�سفى بناًء على قرار من اللجنة الطبية وذلك   .1

ملدة ل تتجاوز خم�سة ع�سر يومًا، ومتنح الإجازة املر�سية ملدة اأطول من ذلك على األ تتجاوز مدتها يف 

�سنة واحدة مائة وع�سرين يومًا وحت�سب هذه ال�سنة ابتداًءا من اأول اإجازة مر�سية مينحها، �سواء اأكان 

ذلك ملر�ص واحد اأم اأكرث يف فرتات متعاقبة.

اإذا ا�ستنفذ ال�سابط مدد العالج امل�سموح به قانونًا ح�سب الالئحة التنفيذية لهذا القانون، �سواًء اأكان   

بامل�سفى اأم بك�سف املر�سى وكان من املنظور متام �سفائه، اأحيل اإىل ال�ستيداع �سحيًا اإىل اأن تقرر اللجنة 

الطبية لياقته للعودة للخدمة العاملة، واإذا كانت حالته غري قابلة لل�سفاء. اأنهيت خدمته بعد �سدور قرار 

اللجنة الطبية بعدم لياقته طبيًا للخدمة.

للوزير املخت�ص زيادة املدة �ستة اأ�سهر اأخرى بدون راتب، اإذا كان ال�سابط م�سابًا مبر�ص يحتاج ل�سفائه   .2

عالجًا طوياًل وذلك وفقا ملا تقرره اللجنة الطبية.

لل�سابط احلق يف طلب حتويل الإجازة املر�سية اإىل اإجازة عادية اإذا كان ر�سيده منها ي�سمح بذلك.  .3

على ال�سابط املري�ص اأن يخطر الوزارة التي يخدم فيها عن مر�سه خالل اأربع وع�سرين �ساعة من تخلفه   .4

عن اخلدمة، ما مل يكن ذلك قد تعذر عليه لأ�سباب قهرية حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

يجوز لل�سابط املري�ص احل�سول على اإجازة مر�سية ل تزيد على ثالثة اأيام يقررها طبيب تابع لوزارة   .5
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ال�سحة يف املناطق التي ل يتواجد فيها فروع للخدمات الطبية الع�سكرية، ويجوز متديدها ملدة ل تتجاوز 

للخدمات  اأو  ال�سحة  لوزارة  تابع  اأخ�سائي  طبيب  عن  ي�سدر  طبي  تقرير  على  بناًء  اأخرى  اأيام  ثالثة 

الطبية الع�سكرية. 

بالرغم مما ورد من اأحكام الإجازات املر�سية يف الفقرات ال�سابقة، مينح ال�سابط املري�ص باأحد الأمرا�ص   .6

املزمنة، التي ي�سدر بتحديدها قرار من وزير ال�سحة، بناًء على موافقة اللجنة الطبية املخت�سة اإجازة 

ا�ستثنائية براتب اإىل اأن ي�سفى اأو ت�ستقر حالته ا�ستقرارًا ميكنه من العودة اإىل اخلدمة، واإذا تبني عجزه 

عجزًا دائمًا تنهي خدماته لعدم اللياقة ال�سحية . 

ت�سع هيئة التنظيم والإدارة القواعد والإجراءات املتعلقة بح�سول ال�سابط على الإجازة املر�سية وذلك   .7

بالتن�سيق مع وزارة ال�سحة. 

اإذا رغب ال�سابط املري�ص يف اإنهاء اإجازته والعودة اإىل اخلدمة، فال يتم ذلك اإل مبوافقة اللجنة الطبية.  .8

يعترب متار�ص ال�سابط الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية اإخالًل بواجبات اخلدمة.  .9

مادة )85(

�لت�سديق على �لإجازة �ملر�سية خارج �لبلد

اإذا كان ال�سابط املري�ص خارج الوطن يتم الت�سديق على اإجازته املر�سية من قبل جلنة طبية ت�سكل مبعرفة 

امللحق الع�سكري بال�سفارة يف الدولة التي يتواجد فيها ال�سابط، اأو من ال�سفري يف الدول التي ل يوجد فيها 

ملحق ع�سكري.

مادة )86(

�لإجازة �لدر��سية

يتعار�ص مع م�سلحة  بناًء على طلبه مبا ل  اإجازة درا�سية بدون راتب  ال�سابط  للوزير املخت�ص منح  يجوز 

اخلدمة ملن اأم�سى مدة �ست �سنوات يف اخلدمة وموافقة جلنة ال�سباط، ومتنح هذه الإجازة ملدة �سنة قابلة 

للتجديد �سنويا ملدة ثالث �سنوات، اأو حتى انتهاء درا�سته اأيهما اأقل، وفقا لل�سروط وال�سوابط التي حتددها 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون دومنا اإخالل بالأحكام اخلا�سة بالتاأمني واملعا�سات.

مادة )87(

�لإجازة دون ر�تب

ل ي�ستحق ال�سابط الذي منح اإجازة بدون راتب اأية عالوة اأو ترقية طوال مدة اإجازته، ول حتت�سب مدة   .1

هذه الإجازة يف اأقدمية رتبته فيما يتعلق بالرتقيات والعالوات، دومنا اإخالل بالأحكام اخلا�سة بالتاأمني 

واملعا�سات.
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يجوز بقرار من الوزير املخت�ص اأو بناء على طلب ال�سابط نف�سه قطع الإجازة بدون راتب، ويف احلالة   .2

الأخرية ل يجوز منحه اإجازة بدون راتب مرة اأخرى.

اإذا انتهت مدة الإجازة بدون راتب على ال�سابط العودة اإىل اخلدمة، ويف حالة عدم عودته للخدمة، تنهى   .3

خدماته وي�سطب ا�سمه من ك�سوف قوى الأمن.

�لف�سل �ل�سابع

و�جبات �ل�سباط و�لأعمال �ملحظورة

مادة )88(

�أد�ء �ليمني

يوؤدي ال�سابط عند بدء تعيينه ميني الإخال�ص والولء لفل�سطني ح�سب ال�سيغة التالية:  .1

�سبيلهما،  يف  دمي  واأبذل  عنهما  اأدافع  واأن  وال�سعب،  للوطن  خمل�سا  اأكون  باأن  العظيم  باهلل  )اأق�سم   

اأقوم بجميع  واأحافظ على �سالحي و�سريف الع�سكري، واأحافظ على القوانني والأنظمة واأعمل بها، وان 

واجباتي الوظيفية والوطنية ب�سرف واأمانة واإخال�ص، واأن اأنفذ كل ما ي�سدر اإىل من اأوامر، واهلل على ما 

اأقول �سهيد(.

تكون تاأدية اليمني اأمام الرئي�ص اأو من ينيبه لذلك، ويوقع ال�سابط على منوذج )تاأدية اليمني( ويحفظ   .2

يف ملف اخلدمة.

مادة )89(

هدف �لوظيفة �لعامة

حتقيقا  واملواطنني  الوطن  خدمة  هدفها  بها،  للقائمني  تكليف  الأمن  قوى  من  قوة  اأية  يف  العامة  الوظيفة 

للم�سلحة العامة وفقا للقوانني واللوائح والقرارات والتعليمات، وعلى ال�سابط مراعاة اأحكام هذا القانون 

واللوائح والقرارات والتعليمات ال�سادرة مبقت�ساه وعليه كذلك:

اأن يوؤدي العمل املنوط به بنف�سه بدقة واأمانة واأن يخ�س�ص وقت العمل الر�سمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز   .1

تكليفه بالعمل يف غري اأوقات العمل الر�سمية عالوة على الوقت املعني اإذا اقت�ست م�سلحة العمل بذلك.

اأن يتعاون مع زمالئه يف اأداء الواجبات العاجلة الالزمة لتاأمني �سري العمل وتنفيذ اخلدمة العامة.  .2

املعمول  والتعليمات  واللوائح  القوانني  حدود  يف  وذلك  واأمانة  بدقة  اأوامر  من  اإليه  ي�سدر  ما  ينفذ  اأن   .3

بها، ويتحمل كل �سابط م�سئولية الأوامر التي ت�سدر منه، وهو امل�سئول عن ح�سن �سري العمل يف حدود 

اخت�سا�سه.

اأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، واأن ي�سلك يف ت�سرفاته م�سلكا يتفق والحرتام الواجب لها.  .4
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مادة )90(

�ملحظور�ت

يحظر على ال�سابط اأثناء اخلدمة الع�سكرية ما يلي:

اإبداء الآراء ال�سيا�سية وال�ستغال بال�سيا�سة اأو النتماء اإىل الأحزاب اأو الهيئات اأو اجلمعيات اأو املنظمات   .1

ذات الأهداف ال�سيا�سية.

ال�سرتاك يف اأية مظاهرة اأو ا�سطرابات.  .2

ال�سرتاك يف تنظيم اجتماعات حزبية اأو دعايات انتخابية.  .3

عقد اجتماعات لنتقاد اأعمال ال�سلطة الوطنية.  .4

الإف�ساء مبعلومات اأو اإي�ساحات عن امل�سائل التي ينبغي اأن تظل �سرية بطبيعتها، اأو مبقت�سى تعليمات   .5

خا�سة، ويظل اللتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء اخلدمة.

الحتفاظ لنف�سه باأي وثيقة اأو ورقة من الوثائق اأو الأوراق الر�سمية اأو �سورة عنها، ولو كانت خا�سة بعمل   .6

كلف به �سخ�سيا.

خمالفة اإجراءات الأمن اخلا�ص والعام التي ي�سدر بها قرار من الوزير املخت�ص.  .7

اأن يو�سط اأحدا اأو يقبل )الوا�سطة( يف اأي �ساأن خا�ص بوظيفته، اأو اأن يتو�سط لع�سكري اأو ملوظف اآخر يف   .8

اأي �ساأن من ذلك.

الت�سال مع اأي جهة غري فل�سطينية اإل وفقا لتعليمات من اجلهات املخت�سة ذات العالقة.  .9

10. اإ�سدار ت�سريحات لو�سائل الإعالم اإل مبوجب تفوي�ص ر�سمي من الوزير املخت�ص.

مادة )91(

عدم جو�ز �أد�ء �أعمال للغري

الر�سمية، وحتدد  العمل  اأوقات  ولو يف غري  اأو بدون مقابل  للغري مبقابل  اأعمال  تاأدية  لل�سابط  ل يجوز   .1

اأوقات  اأداوؤها يف غري  لل�سابط  التي يجوز  والأحكام لالأعمال  القواعد  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة 

العمل الر�سمية مبا ل ي�سر اأو يتعار�ص اأو يتناق�ص مع واجبات اخلدمة الع�سكرية اأو مقت�سياتها.

يجوز اأن يتوىل ال�سابط براتب اأو مبكافاأة اأعمال القوامة اأو الو�ساية اأو الوكالة عن الغائبني اأو امل�ساعدة   .2

الق�سائية اإذا كان امل�سمول بالقوامة اأو الوكالة اأو الغائب اأو املعني له م�ساعد ق�سائي ممن تربطهم به 

�سلة قربي اأو م�ساهرة لغاية الدرجة الرابعة.

يجوز اأن يتوىل ال�سابط براتب اأو مبكافاأة- احلرا�سة على الأموال التي يكون �سريكا اأو �ساحب م�سلحة   .3

فيها، اأو مملوكة ملن تربطه به �سلة القربى اأو امل�ساهرة لغاية الدرجة الرابعة.

ويحفظ  بذلك،  قيادته  اإخطار  ال�سابط  على  يجب  ال�سابقتني  الفقرتني  يف  املذكورة  احلالت  جميع  يف   .4

الإخطار يف ملف اخلدمة.
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مادة )92(

حظر �لزو�ج من غري �لعربية

غري  من  الزواج  املخت�ص-  الوزير  من  خا�ص  -باإذن  له  ويجوز  العربية،  غري  من  الزواج  لل�سابط  يجوز  ل 

العربية ويجب احل�سول على ترخي�ص م�سبق بالزواج.

مادة )93(

�لأعمال �لتي يحظر على �ل�سابط �أد�وؤها

يحظر على ال�سابط بالذات اأو بالو�ساطة ما يلي:

�سراء العقارات اأو املنقولت مما تطرحه اجلهات الإدارية اأو الق�سائية للبيع يف الدائرة التي يوؤدي فيها   .1

اأعمال وظيفته اإذا كان ذلك مما يت�سل بها.

اأو  مزاولة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية من اأي نوع، وبوجه خا�ص اأن تكون له اأية م�سلحة يف اأعمال   .2

مقاولت اأو مناق�سات تت�سل باأعمال وظيفته.

ا�ستئجار الأرا�سي اأو املباين اأو اأية عقارات اأخرى بق�سد ا�ستغاللها يف الدائرة التي يوؤدي فيها اأعمال   .3

وظيفته.

ال�سرتاك يف تاأ�سي�ص ال�سركات اأو يف ع�سوية جمال�ص اإداراتها، اأو اأي من�سب اآخر فيها، ما مل يكن مندوبا   .4

عن قوة من قوى الأمن فيها.

اأعمال امل�ساربة يف البور�سات.  .5

لعب املي�سر يف الأندية اأو القاعات املخ�س�سة لل�سباط اأو املحال العامة اأو املالهي.  .6

مادة )94(

�لعقوبة

الوزير  من  ال�سادرة  القرارات  يف  اأو  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�ص  الواجبات  يخالف  �سابط  كل   .1

املخت�ص، اأو يخرج على مقت�سيات الواجب يف اأعمال وظيفته، اأو ي�سلك �سلوكا، اأو يظهر مبظهر من �ساأنه 

الإخالل بكرامة الوظيفة يعاقب تاأديبيا، وذلك مع عدم الإخالل باإقامة الدعوى املدنية اأو اجلنائية عند 

القت�ساء، ول يعفى ال�سابط من العقوبة ا�ستناد لأمر.

ل يعفي ال�سابط من العقوبة ا�ستنادا لأمر قائده اأو م�سئوله اإل اإذا اأثبت اأن ارتكابه املخالفة كان تنفيذا   .2

لأمر �سادر اإليه من هذا القائد اأو امل�سئول بالرغم من تنبيهه اإىل املخالفة، ويف هذه احلالة تكون امل�سئولية 

على م�سدر الأمر وحده.

ل ي�ساأل ال�سابط مدنيا اإل عن خطئه ال�سخ�سي.  .3
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�لف�سل �لثامن

�لعقوبات

مادة )95(

�أنو�ع �لعقوبات

العقوبات التي توقع على ال�سباط:

عقوبات ان�سباطية يوقعها القادة املبا�سرون والرئا�سات.  .1

عقوبات تاأديبية توقعها جلنة ال�سباط.  .2

عقوبات توقعها املحاكم الع�سكرية )وفق اأحكام قانون العقوبات الع�سكري(.  .3

مادة )96(

�لعقوبات �لتاأديبية

العقوبات التاأديبية التي يجوز توقيعها على ال�سابط العامل هي:

اإنهاء الندب.  .1

الرتك يف الرتبة مبا ل يزيد عن �سنتني.  .2

احلرمان من العالوة الدورية اأو عالوة القيادة.  .3

الإحالة اإىل ال�ستيداع.  .4

ال�ستغناء عن اخلدمة.  .5

حالة  يف  اإل  عليها  املخت�ص  الوزير  ي�سدق  اأن  على  العقوبات  هذه  من  اأي  بتوقيع  ال�سباط  جلنة  وتخت�ص 

ال�ستغناء عن اخلدمة فيلزم احل�سول على ت�سديق الرئي�ص.

مادة )97(

حمو �لعقوبات

متحى العقوبات التاأديبية التي توقع على ال�سباط بانق�ساء الفرتات الآتية:  .1

اأ. �سنتني يف حالة الرتك يف الرتبة.

ب. ثالث �سنوات بالن�سبة اإىل باقي العقوبات الأخرى عدا عقوبتي ال�ستيداع وال�ستغناء عن اخلدمة.

يتم املحو بقرار من جلنة ال�سباط اإذا تبني اأن �سلوك ال�سابط وعمله منذ توقيع اجلزاء عليه مر�سيان،   .2

وذلك من واقع تقارير الكفاءة ال�سنوية وملف خدمته وما يبديه روؤ�ساوؤه عنه.
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يرتتب على حمو العقوبة التاأديبية اعتبارها كان مل تكن بالن�سبة للم�ستقبل، ول يوؤثر على احلقوق والتعوي�سات   .3

التي ترتبت نتيجة لها، وترفع اأوراق العقوبة وكل اإ�سارة اإليها وما يتعلق بها من ملف خدمة ال�سابط.

مادة )98(

�لعقوبات �لتي توقعها �ملحاكم �لع�سكرية

العقوبات التي توقعها املحاكم الع�سكرية وفقا للقانون وذلك اإذا ارتكب ال�سابط اأي من اجلرائم الآتية:

ترك موقعا اأو مركز اأو خمفر. اأو ت�سليم اأي منها اأو اتخاذه و�سائط لإلزام اأو حتري�ص اأي قائد اأو �سخ�ص   .1

اآخر على ترك موقع اأو مركز اأو خمفر اأو ت�سليم اأي منها مع اأن الواجب على ذلك القائد اأو ال�سخ�ص 

الآخر املدافعة عنه.

تركه اأ�سلحة اأو ذخرية اأو عدد تخ�سه اأمام جهات معادية.  .2

مكاتبة العدو اأو تبليغه اأخبار بطريق اخليانة اأو اإر�ساله راية الهدنة اإىل العدو بطريق اخليانة اأو اجلنب.  .3

اإمداده العدو بالأ�سلحة اأو الذخرية اأو باملوؤونة اأو قبوله عدوا عنده اأو حمايته عمدا ومل يكن ذلك العدو اأ�سريا.  .4

خدمته العدو اأو م�ساعدته اختيارًا بعد وقوعه اأ�سريًا يف قب�سة ذلك العدو.  .5

اإجراوؤه عمال يتعمد به عرقلة فوز قوى الأمن باأكملها اأو اأي ق�سم منها اأثناء وجوده يف خدمة امليدان.  .6

اإ�ساءة الت�سرف اأو اإغراء اآخرين باإ�ساءة الت�سرف اأمام جهات معادية بحالة يظهر منها اجلنب.  .7

�لف�سل �لتا�سع

�لأو�سمة و�لأنو�ط و�مليد�ليات

�أول: �أحكام عامة

مادة )99(

منح �لأو�سمة

يكون منح الأو�سمة والأنواط وامليداليات الع�سكرية والإذن بقبول حمل الأو�سمة العربية والأجنبية منها باأمر 

من الرئي�ص.

مادة )100(

طلب منح �لأو�سمة

يكون طلب منح الأو�سمة والأنواط وامليداليات الع�سكرية يف املواعيد التي يحددها الوزير املخت�ص، ويجوز منحها 

يف اأي وقت لل�سباط اإذا قاموا باأعمال جميدة يكون يف مكافاآتهم عليها ت�سجيعا لغريهم على الإقتداء بهم.
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مادة )101(

�ل�سرية

تعد طلبات منح الأو�سمة والأنواط وامليداليات ب�سفة �سرية، ول يجوز اإطالع ال�سباط املطلوبة لهم عليها.

مادة)102(

عر�س �لطلبات على جلنة �ل�سباط

تعر�ص طلبات منح الأو�سمة والأنواط وامليداليات على جلنة ال�سباط لفح�سها والتو�سية باختيار من ترى 

منحها لهم، ثم تر�سل بعد موافقة الوزير املخت�ص اإىل الرئي�ص لياأمر مبنحها.

مادة )103(

حتديد نظام �لتو�سية

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام التو�سية مبنح الأو�سمة والأنواط وامليداليات الع�سكرية وت�سليمها 

وحملها وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك.

مادة )104(

مطابقة �لأو�سمة و�لأنو�ط و�مليد�ليات للمو��سفات

تكون الأو�سمة والأنواط وامليداليات الع�سكرية مطابقة للر�سومات واملوا�سفات وال�سروط الأخرى التي حتدد 

بقرار الرئي�ص.

مادة )105(

حظر حمل �لأو�سمة

1. ل يجوز حمل الأو�سمة والأنواط وامليداليات الع�سكرية العربية والأجنبية والعالمات اخلا�سة بها قبل الن�سر 

عن ذلك يف الن�سرة الع�سكرية، عدا ما مينح منها يف حفالت ر�سمية يح�سرها الرئي�ص اأو من ينوب عنه.

2. حتمل الأو�سمة والأنواط وامليداليات الع�سكرية الأجنبية وعالمتها اخلا�سة بها ح�سب تاريخ منح كل منها 

وباقي  العربية  الدول  وميداليات  واأنواط  اأو�سمة  ت�سبق  اأن  على  تبعيتها،  اأو  درجتها  عن  النظر  ب�سرف 

الأو�سمة للدول الأخرى بغ�ص النظر عن تاريخ منحها.

مادة )106(

�إحالة �لأو�سمة

تبقى الأو�سمة والأنواط وامليداليات الع�سكرية وبراءتها ملكا لورثة املمنوحة له على �سبيل التذكار والحتفاظ 

مبزاياها دون اأن يكون لأحدهم احلق يف حملها.

ثانيا: ترتيب الأو�سمة والنواط وامليداليات الع�سكرية ومنحها
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مادة )107(

�لت�سمية

يطلق على الأو�سمة والأنواط وامليداليات الع�سكرية الأ�سماء الآتية، ويكون ترتيبها كما يلي:

الأو�سمة:  .1

اأ. جنمة ال�سرف.

ب. جنمة فل�سطني.

ج. جنمة القد�ص.

الأنواط:  .2

اأ . نوط الفداء الع�سكري، ويكون من ثالث طبقات )درجات(.

ب . نوط الواجب الع�سكري، ويكون من ثالث طبقات )درجات(.

 ج. نوط التدريب الع�سكري، ويكون من ثالث طبقات )درجات(.

امليداليات:  .3 

 اأ. ميدالية الرتقية ال�ستثنائية.

 ب. ميدالية اخلدمة املمتازة.

 ج. ميدالية جرحى احلرب.

ت�ستدعي  التي  املنا�سبات  الرئي�ص يف  من  بقرار  –هذه-  وتن�ساأ  تذكارية،  ميداليات  اأو  اأنواط  اأو  اأو�سمة   .4

يجوز  كما  الأمن،  قوى  واأفراد  ل�سباط  التذكارية  وامليداليات  والأنواط  الأو�سمة  هذه  ومتنح  اإن�ساءها، 

منحها لأفراد القوات العربية والأجنبية على األ يتمتع حاملوها باملزايا املادية املن�سو�ص عليها يف هذا 

القانون.

مادة )108(

منح جنمة �ل�سرف

متنح جنمة ال�سرف للع�سكري الذي اأدى خدمات اأو اأعماًل ا�ستثنائية تدل على الت�سحية وال�سجاعة الفائقة يف 

مواجهة العدو، ومن مينح هذه النجمة ي�ستحق مكافاأة �سهرية حتددها الالئحة التنفيذية بهذا ال�ساأن طوال 

مدة خدمته.

مادة )109(

منح جنمة فل�سطني

متنح جنمة فل�سطني للع�سكري الذي قام باأعمال متميزة تدل على الت�سحية اأو ال�سجاعة يف ميدان القتال.
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مادة )110(

منج جنمة �لقد�س

متنح جنمة القد�ص للع�سكري الذي قام باأعمال ممتازة.

مادة )111(

منح نوط �لفد�ء �لع�سكري

مينح نوط الفداء الع�سكري للع�سكري الذي قام بعمل يت�سف بال�سجاعة ويكون تعيني الطبقة اأو )الدرجة( 

للنوط وفقًا للعمل املمنوح من اأجله.

مادة )112(

منح نوط �لو�جب �لع�سكري

مينح نوط الواجب الع�سكري للع�سكري الذي اأدى واجباته بتفاٍن واإخال�ص، ويكون تعيني طبقة )درجة( النوط 

وفقًا للعمل املمنوح من اأجله.

مادة )113(

منح نوط �لتدريب �لع�سكري

اأثناء  ي�ساب  ملن  اأو  التدريب  يف  عاٍل  مل�ستوى  بوحدته  ي�سل  الذي  للع�سكري  الع�سكري  التدريب  نوط  مينح 

التدريب اأو ب�سببه، ويكون تعيني طبقة )درجة( النوط وفقًا ملقدار اأدائه لواجباته.

مادة )114(

منح ميد�لية �خلدمة �ملمتازة

متنح ميدالية اخلدمة املمتازة للع�سكري الذي اأم�سى يف اخلدمة الع�سكرية مدة ع�سرين عامًا على الأقل وكان 

قد اأدى اأعماله باأمانة واإخال�ص.

مادة )115(

منح ميد�لية جرحى �حلرب

متنح ميدالية جرحى احلرب للع�سكري الذي اأ�سيب يف امليدان اأو اأثناء اأداء الواجب وثبت بناًء على تقرير 

اللجنة الطبية املخت�سة، اأو تقرير من قائده املبا�سر اأن الإ�سابة كانت ب�سبب اأعمال العدو اأو اأداء الواجب، 

وكلما تكررت الإ�سابة يكتب على امليدالية رقم التكرار.
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ثالثا: �لأو�سمة و�لأنو�ط �ملدنية

مادة ) 116(

منح �لأو�سمة و�لأنو�ط و�مليد�ليات �ملدنية

املدنية،  وامليداليات  والأنواط  الأو�سمة  مبنح  التو�سية  نظام  القانون،  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتدد   .1

وت�سليمها وحملها، وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك.

يجوز منح الع�سكري اأو�سمة واأنواط مدنية وفقًا ملا هو متبع يف الع�سكرية منها.  .2

مادة )117(

ترتيب �لأو�سمة

يكون ترتيب الأو�سمة، والأنواط وامليداليات الع�سكرية واملدنية، يف حالة منحها، على النحو الآتي:

جنمة ال�سرف وجنمة فل�سطني وجنمة القد�ص قبل الأو�سمة املدنية.  .1

الأنواط الع�سكرية بعد الأو�سمة املدنية وقبل الأنواط املدنية.  .2

امليداليات الع�سكرية بعد الأنواط املدنية.  .3

�لف�سل �لعا�سر

�لإحالة �إىل �ل�ستيد�ع

مادة )118(

�إحالة �ل�سابط لل�ستيد�ع

يحال ال�سابط اإىل ال�ستيداع يف احلالت الآتية:  .1

اأ . عدم اللياقة للخدمة طبيًا.

ب . �سدور قرار تاأديبي بحقه.

ج. بناء على طلبه.

اإحالة ال�سابط اإىل ال�ستيداع بناًء على طلبه ملدة ل تتجاوز �سنة، ويجوز الت�سديق بامتداد مدة  تكون   .2

اإىل اخلدمة  ال�سابط  ال�ستيداع دون عودة  انتهت مدة  واإذا  �سنوات،  تتجاوز ثالث  ل  ال�ستيداع بحيث 

اعترب م�سطوبًا بقوة القانون من �سجالت قوى الأمن.

مادة )119(

��ستحقاق �أربعة �أخما�س �لر�تب

ي�ستحق ال�سابط املحال اإىل ال�ستيداع )5/4( اأربعة اأخما�ص راتبه الذي تقا�ساه عن ال�سهر الأخري قبل   .1
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اإحالته اإىل ال�ستيداع.

والربط  ال�سبط  اأنظمة  ول�سائر  القانون  هذا  لأحكام  خا�سعًا  ال�ستيداع  اإىل  املحال  ال�سابط  يبقى   .2

الع�سكريني كما لو كان يف اخلدمة العاملة.

مادة )120(

حظر �رتد�ء �لزي �لع�سكري

ل يجوز لل�سابط املحال اإىل ال�ستيداع ارتداء الزي الع�سكري اإل عند دعوته ر�سميُا للجهات الع�سكرية.

�لف�سل �حلادي ع�سر

�نتهاء �خلدمة

مادة )121(

�نتهاء خدمة �ل�سابط

تنتهي خدمة ال�سابط يف اإحدى احلالت الآتية:

اإنهاء اخلدمة.  .1

ال�ستغناء عن اخلدمة.  .2

عدم اللياقة �سحيًا للخدمة.  .3

ال�ستقالة.  .4

الطرد من اخلدمة.  .5

�سدور حكم نهائي يف جناية اأو جنحة خملة بال�سرف اأو الأمانة.  .6

الوفاة.  .7

مادة )122(

طلب �ل�سابط للإنهاء خدمته

يجوز لل�سابط الذي اأم�سى يف اخلدمة خم�ص ع�سرة �سنة مبا يف ذلك املدد الإ�سافية، اأن يطلب اإنهاء خدمته، 

ل  مدة  اخلدمة  يف  ال�سابط  ي�ستبقي  اأن  ال�سباط  جلنة  اقرتاح  على  بناًء  املخت�ص  للوزير  يجوز  ذلك  ومع 

تتجاوز �سنة اإل يف احلالت ال�ستثنائية التي تتطلبها امل�سلحة العليا، كما يجوز للجنة ال�سباط اأن تنهي خدمة 

ال�سابط الذي اأم�سى خم�ص ع�سرة �سنة خدمة، وي�ستحق ال�سباط الذين ُتنهي خدماتهم يف اإحدى احلالتني 

معا�سًا تقاعديًا ح�سب مدة اخلدمة.
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مادة )123(

�لإخطار �لر�سمي بقبول �لطلب

ل يجوز لل�سابط الذي يطلب اإنهاء خدمته اأو اإحالته اإىل ال�ستيداع اأو يقدم ا�ستقالته، اأن يرتك اخلدمة قبل 

اإخطاره ر�سميًا قبول طلبه.

مادة )124(

�إنهاء خدمة �ل�سابط

اللجنة  من  بقرار  �سحيًا  اللياقة  عدم  وتثبت  الع�سكرية،  للخدمة  �سحيًا  لياقته  لعدم  ال�سابط  خدمة  ُتنهي 

الطبية بناء على طلب الوزارة املخت�سة، اأو ال�سابط، ول يجوز اإنهاء خدمة ال�سابط لعدم اللياقة ال�سحية 

قبل اأن تنفذ اإجازته املر�سية، ما مل يطلب هو نف�سه اإنهاء خدمته واإحالته للمعا�ص.

مادة )125(

��ستقالة �ل�سابط

خدمة  تنتهي  ول  تكن،  مل  كاأن  اعتربت  واإل  �سرط،  اأو  قيد  اأي  من  وخالية  مكتوبة  ال�سابط  ا�ستقالة  تكون 

ال�سابط اإل بالقرار ال�سادر بقبول طلبه.

مادة )126(

قبول �أو رف�س �لإ�ستقالة

اإذا قدم ال�سابط طلبًا لال�ستقالة فللرئا�سات حق رف�سها اأو قبولها ويعترب فوات �ستني يومًا على تاريخ تقدميها 

دون الرد عليها مبثابة قرار برف�سها. ومع ذلك اإذا كان ال�سابط قيد التحقيق اأو املحاكمة فيجوز اإرجاء قبول 

ا�ستقالته حلني البت يف الدعوى.

مادة )127(

عودة �ل�سابط �مل�ستقيل للخدمة

اإذا اأعيد ال�سابط امل�ستقيل اإىل اخلدمة مينح رتبته الأ�سلية وتطبق ب�ساأنه اأحكام البند )2( من املادة )27( 

من هذا القانون.

مادة )128(

�نتهاء خدمة �ل�سابط

تنتهي خدمة ال�سابط يف اأي من احلالتني الآتيتني:

اإذا اأ�سدرت حمكمة ع�سكرية خمت�سة قرارًا بطرده من اخلدمة الع�سكرية.  .1

اإذا حكم عليه بعقوبة جناية يف اإحدى اجلنايات املن�سو�ص عليها يف قانون العقوبات، اأو ما مياثلها من   .2



135

جرائم يف القوانني اخلا�سة، اأو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة.

مادة )129(

�ل�سابط �لذي يتوفى �أثناء �خلدمة

تنتهي خدمة ال�سابط الذي يتوفى اأثناء اخلدمة وي�سطب من القيود اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ الوفاة.

مادة )130(

تقيد �خلدمة يف قو�ت عربية �أو �أجنبية

ل يجوز لل�سابط الذي انتهت خدمته اأن يخدم يف قوات عربية اأو اأجنبية اإل بعد م�سى ثالث �سنوات من انتهاء 

خدمته يف قوى الأمن وبعد احل�سول على اإذن خا�ص من الوزير املخت�ص وت�سديق الرئي�ص.

مادة )131(

�سرف �لر�تب

ي�سرف لل�سابط راتبه اإىل اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، واإذا كان انتهاء اخلدمة بناء على طلبه ا�ستحق   .1

راتبه حتى التاريخ املحدد باملوافقة على قبول ال�ستقالة.

ل يجوز اأن ي�سرتد من ال�سابط اإذا كان موقوفًا عن عمله ما �سبق اأن �سرف له من راتبه يف حالة اإنهاء   .2

خدمته اإذا حكم عليه بالطرد من اخلدمة اأو اأنهيت خدمته واأحيل اإىل املعا�ص.

�لق�سم �لثاين: خدمة �سباط �ل�سف و�لأفر�د

�لباب �لر�بع

�لف�سل �لأول

�أحكام عامة

مادة )132(

�خلدمة �لع�سكرية

اخلدمة الع�سكرية تكون خدمة بالتطوع اأو خدمة اإلزامية اأو خدمة احتياطية وتنظم بقانون.  .1

اخلدمة الع�سكرية الإلزامية تنظمها قوانني اخلدمة الإلزامية.  .2

اخلدمة الع�سكرية بالتطوع تنظم وفقًا لأحكام هذا القانون.  .3
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مادة )133(

�سروط �خلدمة �لع�سكرية

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �سروط اخلدمة الع�سكرية بالتطوع وجتديد مددها طبقًا لحتياجات 

قوى الأمن.

مادة )134(

�إنها خدمة �ملتطوع

يجوز اإنهاء خدمة املتطوع اإذا فقد اأحد �سروط اخلدمة الع�سكرية وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة )135(

جتديد �لتطوع

جتديد التطوع يعني املوافقة على ا�ستمرار خدمة املتطوع يف قوة من قوى الأمن وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة )136(

�إعادة �سباط �ل�سف

والقواعد  لل�سروط  ا�ستدعائهم، وفقًا  اأو  الع�سكرية،  للخدمة  ال�سابقني  والأفراد  اإعادة �سباط ال�سف  يجوز 

التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

�لف�سل �لثاين

�لتعيني و�لرتقية

مادة )137(

�لتعني يف �خلدمة �لع�سكرية

يكون التعيني يف اخلدمة الع�سكرية بالتطوع وفقًا ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.  .1

ين�ساأ لكل �سابط �سف اأو فرد عند بدء تعيينه يف اخلدمة الع�سكرية ملف خدمة، حتدد الالئحة التنفيذية   .2

لهذا القانون منوذجه ونوع البيانات التي تدون فيه وكيفية ا�ستيفائها واجلهات التي يحفظ لديها.

يجب األ تقل مدة اخلدمة الع�سكرية بالتطوع عن خم�ص �سنوات.  .3

مادة )138(

�لرتب �لع�سكرية

تكون الرتب الع�سكرية ل�سباط �سف واأفراد قوى الأمن هي:
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جندي.  .1

عريف.  .2

رقيب.  .3

رقيب اأول.  .4

م�ساعد.  .5

م�ساعد اأول.  .6

مادة )139(

�لرتقية

تكون ترقية �سباط ال�سف والأفراد اإىل الرتب التي تلي رتبهم مبا�سرة متى اأم�سوا بها مدة اخلدمة الفعلية 

الآتية، مع توفر ال�سروط الأخرى املن�سو�ص عليها يف هذا القانون.

ثالث �سنوات على الأقل للرتقية من رتبة جندي اإىل رتبة عريف. اأ . 

ثالث �سنوات على الأقل للرتقية من رتبة عريف اإىل رتبة رقيب. ب . 

اأربع �سنوات على الأقل للرتقية من رتبة رقيب اإىل رتبة رقيب اأول. ج. 

اأربع �سنوات على الأقل للرتقية من رتبة رقيب اأول اإىل رتبة م�ساعد. د. 

اأربع �سنوات على الأقل للرتقية من رتبة م�ساعد اإىل رتبة م�ساعد اأول. هـ. 

اأربع �سنوات على الأقل للرتقية من رتبة م�ساعد اأول اإىل رتبة املالزم �سرف. و. 

مادة )140(

�سروط �لرتقية

مع مراعاة اأحكام املادة ال�سابقة تتم ترقية �سابط ال�سف اأو الفرد الذي اأم�سى يف رتبته مدة اخلدمة   .1

العاملة املقررة لها واأو�ست قيادته برتقيته، واجتاز المتحانات والدورات التعليمية املقررة لذلك، وفقًا 

ه للرتقية. بمِ ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون، واأن ت�سمح الهيكلية التنظيمية يف ُمَرتَّ

الأقدمية  ك�سوف  اإىل  ُيرجع  للرتقية  املحددة  ال�سابقة  الفقرة  عليها يف  املن�سو�ص  ال�سروط  ت�ساوت  اإذا   .2

العامة واخلا�سة ويرقي الأقدم.

تبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�سروط التف�سيلية اخلا�سة بالرتقية والتاأهيل لها، وحتديد اجلهة   .3

اأو اجلهات املخولة لإ�سدار اأوامر الرتقية.

الرتبة  بداية مربوط  الفرد  اأو  ال�سف  بها، ومينح �سابط  القرار  تاريخ �سدور  نافذة من  الرتقية  تكون   .4

املرقى اإليها اأو عالوة من عالواتها اأيهما اأكرب.
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مادة )141(

حتديد �لرتب

حتدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة املن�ساآت التعليمية يف نظام هذه املن�ساآت، على األ يتعدى رتبة الرقيب   .1

حلملة ال�سهادة الثانوية.

يجوز ترقية العريف من بني خريجي املن�ساآت التعليمية اإىل رتبة رقيب دون التقيد ب�سرط املدة، اإذا كان   .2

قد اأم�سى يف رتبته اأكرث من ن�سف املدة املقررة وفقًا لأحكام املادة )139( من هذا القانون.

مادة )142(

�إعادة �لرتبة �لع�سكرية

يجوز اإعادة الرتبة الع�سكرية ل�سابط ال�سف اأو الفرد الذي مت تنزيل رتبته اأو نزعها عنه اإىل الرتبة التي    .1

لت اأو نزعت عنه وفقًا لل�سروط الآتية: ُنزِّ

اأن يكون قد اأم�سى مدة �سنة يف اخلدمة العاملة، على الأقل، اعتبارًا من تاريخ تنزيل رتبته، اأما من  اأ . 

تاريخ  الرتبة، من  لهذه  للرتقية،  املقررة  العاملة،  اأن مي�سى مدة اخلدمة  فيجب  رتبته  نزعت عنه 

نزعها عنه.

اأن تو�سي قيادته باإعادة رتبته اإليه. ب . 

ل اإليها  حتدد اأقدمية من اأعيدت اإليه رتبته اعتبارًا من تاريخ الإعادة، وتعترب اأقدميته يف الرتبة التي ُنزِّ   .2

اعتبارًا من تاريخ التنزيل.

مادة )143(

ترقية �مل�ساعد �لأول �إىل رتبة �مللزم

يجوز اأن ُيرّقي امل�ساعد الأول اإىل رتبة املالزم �سرف بالنتقاء من بني ذوي الكفاءة من امل�ساعدين الأولني، 

وذلك وفقًا لأحكام املادة )139( من هذا القانون مع توفر ال�سروط الآتية:

اأن يخ�سع لفح�ص ثقايف حتدد م�ستواه قيادة القوة التي يخدم فيها، ويعفي حامل �سهادة اإمتام الدرا�سة  اأ. 

الثانوية اأو ما يعادلها من هذا الفح�ص.

اأن ميثل اأمام جلنة خمت�سة حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون، للتاأكد من �سالمته نف�سيًا و�سحيًا  ب. 

ومن اأهليته ليكون �سابطًا.

اأن ل يكون متجاوزًا �سن اخلام�سة والأربعني من عمره عند تر�سيحه للرتقية. ج. 

اأن ت�سمح الهيكلية الإدارية يف مرتبه للرتقية. د. 

اأن توافق جلنة ال�سباط على الرتقية. هـ. 
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مادة )144(

ترقية �سباط �ل�سرف

تكون ترقية �سباط ال�سرف اإىل الرتبة التي تتلو رتبهم مبا�سرة متى اأم�سوا يف رتبهم مدد اخلدمة العاملة   .1

املن�سو�ص عليها يف الفقرة التالية، ويف جميع الأحوال ل يجوز اأن تتجاوز ترقيتهم رتبة الرائد، ومع ذلك 

يجوز ترقية بع�سهم اإىل رتبة املقدم �سرف فقط، وذلك بالختيار ممن يح�سلون على موؤهل جامعي اأثناء 

اخلدمة يتنا�سب مع تخ�س�سهم.

تكون مدة اخلدمة العاملة لرتقية �سباط ال�سرف كالآتي:  .2

اأ . ثالث �سنوات على الأقل للرتقية من رتبة مالزم �سرف اإىل رتبة مالزم اأول �سرف.

ب . اأربع �سنوات على الأقل للرتقية من رتبة مالزم اأول �سرف اإىل رتبة نقيب �سرف.

ج. اأربع �سنوات على الأقل للرتقية من رتبة نقيب �سرف اإىل رتبة رائد �سرف.

د. خم�ص �سنوات على الأقل للرتقية من رتبة رائد �سرف اإىل رتبة املقدم �سرف.

�لف�سل �لثالث

�لأ�سبقية يف �لقيادة

مادة )145(

�لأ�سبقية يف �لقيادة

تكون الأ�سبقية يف القيادة ل�سباط ال�سف والأفراد من رتبة واحدة يف اأية قوة من قوى الأمن ح�سب الرتتيب 

الآتي:

املتطوعون.  .1

املجندون.  .2

الحتياطيون.  .3

الفنيون.  .4

مادة )146(

�لأ�سبقية حلاملي �لرتبة �لو�حدة

تكون الأ�سبقية يف القيادة بني �سباط ال�سف من بني حاملي الرتبة الواحدة ح�سب الأقدمية يف الرتبة،   .1

ك�سف  الرتتيب يف  التطوع ح�سب  تاريخ  ت�ساووا يف  فاإذا  التطوع،  تاريخ  الأقدمية ح�سب  ت�ساووا يف  واإذا 

الرتقية.

تكون الأ�سبقية يف القيادة ل�سباط ال�سف من بني خريجي املن�ساآت التعليمية ح�سب ترتيب التخرج بني   .2
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اأفراد الدورة الواحدة يف الرتبة التي تخرجوا بها.

مادة )147(

تنظيم �لك�سوف

تنظم ك�سوف اأقدمية عامة اأو خا�سة ملختلف فئات �سباط ال�سف والأفراد العاملني يف اخلدمة الع�سكرية.

�لف�سل �لر�بع

�لإحلاق و�لنقل

مادة )148(

قو�عد و�سروط �لإحلاق و�لنقل

حتدد الالئحة التنفيذية قواعد و�سروط اإحلاق ونقل �سباط ال�سف والأفراد العاملني يف اخلدمة الع�سكرية 

يف قوى الأمن.

�لف�سل �خلام�س

�لإعارة و�لبعثات �لدر��سية

مادة )149(

�إعارة �سابط �ل�سف

يجوز بقرار من الوزير املخت�ص اإعارة �سابط ال�سف اأو الفرد اإىل احلكومات والهيئات املدنية املحلية   .1

والأجنبية والدولية، وي�سرتط لإمتام الإعارة موافقته عليها كتابة، وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

�سروط الإعارة واأو�ساعها.

ل يجوز اأن يعار �سابط ال�سف اأو الفرد ملدة تتجاوز ثالث �سنوات ما مل تكن الإعارة خارج الوطن فيجوز   .2

اأن متتد ل�سنة رابعة فقط.

تعترب مدة الإعارة مدة خدمة فعلية بقوة من قوى الأمن.  .3

مادة )150(

�إيفاد �سابط �ل�سف

اأو فرد يف بعثة درا�سية خارج الوطن �سمن اخت�سا�سه ملدة  اأن يوفد �سابط ال�سف  للوزير املخت�ص  يجوز 

�سنتني ويجوز متديدها ل�سنة ثالثة، وتعترب مدة البعثة خدمة فعلية اإذا انتهت بنجاح.
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�لف�سل �ل�ساد�س

رو�تب �سباط �ل�سف و�لأفر�د وعلو�تهم

مادة )151(

حتديد رو�تب �سباط �ل�سف

حتدد رواتب �سباط ال�سف والأفراد وفقًا ل�سلم الرواتب املقرر يف اجلدول امللحق بهذا القانون.  .1

تعترب عالوة طبيعة العمل والعالوة الدورية وعالوة غالء املعي�سة من متممات الراتب الأ�سا�سي املحت�سب   .2

يف التقاعد.

يجوز ملجل�ص الوزراء تقدمي اقرتاح بتعديل �سلم الرواتب من حني لآخر اإىل املجل�ص الت�سريعي لإقراره.  .3

مادة )152(

حتديد �لعلو�ت و�لبدلت و�ل�ستقطاعات

حتدد بنظام فئات العالوات والبدلت وال�ستقطاعات وفقًا ملا يلي:

اأوًل: العلوات والبدلت:

عالوة اجتماعية للزوج والأولد.  .1

عالوة اخت�سا�ص.  .2

عالوة اإقليم.  .3

عالوة خماطرة.  .4

بدل انتقال من مكان ال�سكن اإىل مكان العمل.  .5

وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد �سرفها.  

ثانياً: ال�صتقطاعات:

ق�سط التاأمني واملعا�سات وفقًا لأحكام قانون التقاعد العام.  .1

ق�سط التاأمني ال�سحي وفقًا لنظام التاأمني ال�سحي املعمول به يف ال�سلطة الوطنية.   .2

�سريبة الدخل ح�سب القانون.  .3

اأية ا�ستقطاعات اأخرى يحددها القانون.  .4

مادة )153(

�سرف �لر�تب

يبداأ �سرف الراتب ل�سابط ال�سف والفرد من تاريخ تعيينه.  .1
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ي�ستحق �سابط ال�سف والفرد اأول مربوط الرتبة املعني بها اأو املرقى اإليها، كما ي�ستحق العالوات الدورية   .2

املقررة لرتبته الأ�سلية كل �سنة، وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه اأو ترقيته ح�سب الأحوال.

مادة )154(

�سرف �لعلوة �لجتماعية

اأبنائه وبناته وفقًا ملا  ت�سرف العالوة الجتماعية ل�سابط ال�سف والفرد عن زوجه غري املوظف وعن   .1

حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

ي�ستمر �سرف العالوة الجتماعية لأيٍّ من الأبناء املذكورين يف الفقرة ال�سابقة يف الأحوال الآتية:  .2

اأ . اإذا كان يتابع درا�سته يف اأية موؤ�س�سة تعليمية معرتف بها، وحلني اإمتامه درا�سته اأو اإكماله اخلام�سة 

والع�سرين من العمر، اأيهما اأ�سبق.

ب . اإذا كان معاقًا اأو اأ�سبح معاقًا وبن�سبة اإعاقة حتددها اللجنة الطبية املخت�سة.

ج. اإذا كانت مطلقة اأو اأرملة وغري موظفة يف اخلدمة املدنية اأو الع�سكرية.

اإذا كانت زوج �سابط ال�سف اأو الفرد موظفة يف اخلدمة املدنية اأو الع�سكرية فت�سرف العالوة الجتماعية   .3

لأبناء �سابط ال�سف اأو الفرد فقط.

مادة )155(

�سرف �لعلوة �لجتماعية

يبداأ �سرف العالوة الجتماعية عن الزوجة وعن الأبناء اعتبارًا من تاريخ الزواج، ومن تاريخ امليالد، ويوقف 

�سرفها عن املتوفني من الأبناء وعن الزوج املتوفى اأو املطلق.

مادة )156(

حتديد نظام �حلو�فز

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام احلوافز ل�سباط ال�سف والأفراد الذين يقدمون خدمات ممتازة، اأو اأعماًل 

اأو بحوثًا ت�ساعد على حت�سني طرق العمل، ورفع كفاءة الأداء، اأو ح�سلوا على تقدير ممتاز يف العمل.

مادة )157(

��ستحقاق �سابط �ل�سف للنفقات

1. ي�ستحق �سابط ال�سف اأو الفرد النفقات التي يتكبدها يف �سبيل اأداء اأعمال وظيفته اأو ما يكلف ر�سميًا من 

مهام، وذلك يف الأحوال وال�سروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

التنفيذية  الالئحة  التي حتددها  والأو�ساع  بال�سروط  ال�سفر  وبدل  النتقال  الع�سكري م�ساريف  2. ي�ستحق 

لهذا القانون.
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3. ي�ستحق الع�سكري م�سروفات نقل له ولعائلته ومتاعه يف الأحوال الآتية:

اأ . عند التعيني لأول مرة يف اخلدمة الع�سكرية.

ب . عند النقل من جهة اإىل جهة اأخرى.

ج . عند انتهاء خدمته لغري الأ�سباب الواردة يف البنود )5،4( من املادة )179( من هذا القانون.

�لف�سل �ل�سابع

�إجاز�ت �سباط �ل�سف و�لأفر�د

مادة )158(

�لإجاز�ت

تكون الإجازات املقررة وفقًا لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:

اإجازة عادية.  .1

اإجازة عر�سية.  .2

اإجازة مر�سية.  .3

اإجازة احلج ملرة واحدة.  .4

اإجازة اأمومة وولدة.  .5

اإجازة ا�ستثنائية.  .6

مادة )159(

�لإجازة �لعادية

الأعياد  اأيام عطالت  براتب كامل ل يدخل يف ح�سابها  �سنويًا  اإجازة عادية  والفرد  ال�سف  ي�ستحق �سابط 

واملنا�سبات الر�سمية فيما عدا يوم العطلة الأ�سبوعية على النحو الآتي:

خم�سة ع�سر يومًا يف ال�سنة الأوىل بعد م�سي �ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه.  .1

واحد وع�سرون يومًا لكل من الرقيب والعريف واجلندي، الذي اأم�سى �سنة فاأكرث يف اخلدمة العاملة من   .2

تاريخ تعيينه.

تاريخ  من  العاملة  اخلدمة  يف  فاأكرث  �سنة  اأم�سى  الذي  وامل�ساعد  الأول  امل�ساعد  من  لكل  يومًا  ثالثون   .3

ترقيته.
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مادة )160(

تق�سري �أو تاأجيل �أو�إنهاء �لإجازة �لعادية

يجوز تق�سري اأو تاأجيل اأو اإنهاء الإجازة العادية لأ�سباب قوية تقت�سيها م�سلحة العمل، ويف مثل هذه الأحوال 

يتم ال�ستفادة من ر�سيد الإجازة العادية امل�ستحقة عن �سنة و�سمه اإىل الإجازة العادية امل�ستحقة ل�سابط 

ال�سف اأو الفرد يف ال�سنة التالية بحيث ل يزيد جمموعها يف �سنة واحدة على ثالثني يومًا.

مادة )161(

�لإجازة �لعر�سية

ال�سنة وذلك  اأيام يف  اإجارة عر�سية براتب كامل ملدة ل تزيد على �ستة  ي�ستحق �سابط ال�سف والفرد    .1

ب�سبب طارئ يتعذر معه احل�سول على اأية اإجازة اأخرى.

ل يجوز اأن تزيد مدة الإجازة العر�سية على يومني متتاليني يف املرة الواحدة، وعلى ثالثة اأيام متتالية اإذا    .2

كانت ب�سبب وفاة اأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره حتى الدرجة الرابعة.

يف جميع الأحوال ينتهي ال�ستحقاق يف مدة الإجازة العر�سية بانتهاء ال�سنة املقررة فيها.   .3

مادة)162(

�إجازة �حلج

ل�سابط ال�سف والفرد احلق وملرة واحدة طوال مدة خدمته يف اإجازة لأداء فري�سة احلج براتب كامل ملدة 

ثالثني يومًا.

مادة )163(

�إجازة �لأمومة

متنح ال�سيدة �سابط ال�سف اأو الفرد اإجازة اأمومة براتب كامل ملدة ع�سرة اأ�سابيع.

مادة )164(

�لإجازة �ل�ستثنائية

يجوز للقائد العام اأو ما يوازيه يف القوى الأخرى منح �سابط ال�سف اأو الفرد الذي ا�ستنفد اإجازته العادية اإجازة 

ا�ستثنائية عند ال�سرورة ملدة ع�سرة اأيام على الأكرث يف ال�سنة الواحدة وتكون هذه الإجازة براتب كامل.

مادة )165(

�لإجازة �ملر�سية

اإجازة مر�سية متنح بقرار يف  ي�ستحق �سابط ال�سف والفرد الذي مي�سي يف اخلدمة ثالث �سنوات فاأكرث 



145

احلدود الآتية:

مينح �سابط ال�سف والفرد اإجازة مر�سية للنقاهة عقب خروجه من امل�سفى بناًء على قرار من اللجنة   .1

األ  على  ذلك  اأطول من  ملدة  املر�سية  الإجازة  ومتنح  يومًا،  ع�سر  تتجاوز خم�سة  ل  ملدة  وذلك  الطبية، 

مر�سية  اإجازة  اأول  من  ابتداًء  ال�سنة  هذه  وحت�سب  يومًا  وع�سرين  مائة  واحدة  �سنة  يف  مدتها  تتجاوز 

مينحها، �سواء كان ذلك ملر�ص واحد اأم اأكرث يف فرتات متعاقبة.

اإذا ا�ستنفذ �سابط ال�سف والفرد مدد العالج امل�سموح به قانونًا ح�سب الالئحة التنفيذية لهذا القانون،   

�سواء اأكان بامل�سفى اأم بك�سف املر�سى وكان من املنظور متام �سفائه، اأحيل اإىل ال�ستيداع �سحيًا اإىل اأن 

نهيت خدمته بعد 
ُ
تقرر اللجنة الطبية لياقته للعودة للخدمة العاملة، واإذا كانت حالته غري قابلة لل�سفاء، اأ

�سدور قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته طبيًا للخدمة.

للقائد العام اأو ما يوازيه يف القوى الأخرى زيادة املدة �ستة اأ�سهر اأخرى بدون راتب، اإذا كان ال�سابط   .2

م�سابًا مبر�ص يحتاج ل�سفائه عالجًا طوياًل. وذلك وفقًا ملا تقرره اللجنة الطبية.

اإذا كان ر�سيده منها  اإجازة عادية  اإىل  الإجازة املر�سية  والفرد احلق يف طلب حتويل  ل�سابط ال�سف   .3

ي�سمح بذلك.

على �سابط ال�سف اأو الفرد املري�ص اأن يخطر الوزارة التي يخدم فيها عن مر�سه خالل اأربع وع�سرين   .4

�ساعة من تخلفه عن اخلدمة، ما مل يكن ذلك قد تعذر عليه لأ�سباب قهرية حتددها الالئحة التنفيذية 

لهذا القانون.

اأيام، يقررها  اإجازة مر�سية ل تزيد على ثالثة  الفرد املري�ص احل�سول على  اأو  يجوز ل�سابط ال�سف   .5

ويجوز  الع�سكرية،  الطبية  للخدمات  فروع  فيها  يتواجد  ل  التي  املناطق  يف  ال�سحة  لوزارة  تابع  طبيب 

متديدها ملدة ل تتجاوز ثالثة اأيام اأخرى بناء على تقرير طبي ي�سدر عن طبيب اخت�سا�سي تابع لوزارة 

ال�سحة اأو للخدمات الطبية الع�سكرية.

بالرغم مما ورد من اأحكام الإجازات املر�سية يف الفقرات ال�سابقة، مينح �سابط ال�سف اأو الفرد املري�ص   .6

باأحد الأمرا�ص املزمنة، التي ي�سدر بتحديدها قرار من وزير ال�سحة، بناء على موافقة اللجنة الطبية 

املخت�سة اإجازة ا�ستثنائية براتب اإىل اأن ُي�سفى، اأو ت�ستقر حالته ا�ستقرارًا ميكنه من العودة اإىل اخلدمة، 

واإذا تبني عجزه عجزًا دائمًا تنهى خدماته لعدم اللياقة ال�سحية.

ت�سع هيئة التنظيم والإدارة القواعد والإجراءات املتعلقة بح�سول �سابط ال�سف والفرد على الإجازة   .7

املر�سية وذلك بالتن�سيق مع وزارة ال�سحة.

اإذا رغب �سابط ال�سف اأو الفرد املري�ص يف اإنهاء اإجازته والعودة اإىل اخلدمة، فال يتم ذلك اإل مبوافقة   .8

اللجنة الطبية.

يعترب متار�ص �سابط ال�سف اأو الفرد الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية اإخالًل بواجبات اخلدمة.  .9
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مادة )166(

�لت�سديق على �لإجازة �ملر�سية

اإذا كان �سابط ال�سف اأو الفرد املري�ص خارج الوطن يتم الت�سديق على اإجازته املر�سية من قبل جلنة طبية 

ت�سكل مبعرفة امللحق الع�سكري بال�سفارة يف الدولة التي يتواجد فيها �سابط ال�سف اأو الفرد، اأو من ال�سفري 

يف الدول التي ل يوجد فيها ملحق ع�سكري.

�لف�سل �لثامن

و�جبات �سباط �ل�سف و�لأفر�د و�لأعمال �ملحظورة

مادة )167(

�أد�ء �ليمني

1. يوؤدي �سابط ال�سف والفرد عند بدء تعيينه ميني الإخال�ص والولء لفل�سطني ح�سب ال�سيغة التالية:

)اأق�سم باهلل العظيم باأن اأكون خمل�سًا للوطن وال�سعب، واأن اأدافع عنهما واأبذل دمي يف �سبيلهما، واأحافظ 

على �سالحي و�سريف الع�سكري، واأحافظ على القوانني والأنظمة واأعمل بها، واأن اأقوم بجميع واجباتي الوظيفية 

والوطنية ب�سرف واأمانة واإخال�ص، واأن اأنفذ كل ما ي�سدر اإىلَّ من اأوامر، واهلل على ما اأقول �سهيد(.

2. تكون تاأدية اليمني اأمام الوزير املخت�ص اأو من ينيبه لذلك، ويوقع �سابط ال�سف والفرد على منوذج )تاأدية 

اليمني( ويحفظ يف ملف اخلدمة.

مادة )168(

هدف �لوظيفة �لعامة

حتقيقًا  واملواطنني  الوطن  خدمة  هدفها  بها،  للقائمني  تكليف  الأمن  قوى  من  قوة  اأية  يف  العامة  الوظيفة 

للم�سلحة العامة وفقًا للقوانني واللوائح والقرارات والتعليمات، وعلى �سابط ال�سف والفرد مراعاة اأحكام 

هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات ال�سادرة مبقت�ساه وعليه كذلك:

اأن يوؤدي العمل املنوط به بنف�سه بدقة واأمانة وان يخ�س�ص وقت العمل الر�سمي لأداء واجبات وظيفته،   .1

ويجوز تكليفه بالعمل يف غري اأوقات العمل الر�سمية عالوة على الوقت املعني اإذا اقت�ست م�سلحة العمل 

ذلك.

اأن يتعاون مع زمالئه يف اأداء الواجبات العاجلة الالزمة لتاأمني �سري العمل وتنفيذ اخلدمة العامة.  .2

بها،  املعمول  والتعليمات  واللوائح  القوانني  واأمانة وذلك حدود  بدقة  اأوامر  اإليه من  ينفذ ما ي�سدر  اأن   .3

ويتحمل كل �سابط �سف وفرد م�سئولية الأوامر التي ت�سدر منه وهو امل�سئول عن ح�سن �سري العمل يف 

حدود اخت�سا�سه.
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اأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام واأن ي�سلك يف ت�سرفاته م�سلكًا يتفق والحرتام الواجب   .4

لها.

مادة )169(

�ملحظور�ت �ملفرو�سة على �سابط �ل�سف

يحظر على �سابط ال�سف والفرد اأثناء اخلدمة الع�سكرية ما يلي:

اإبداء الآراء ال�سيا�سية وال�ستغال بال�سيا�سة اأو النتماء اإىل الأحزاب اأو الهيئات اأو اجلمعيات اأو املنظمات   .1

ذات الأهداف ال�سيا�سية.

ال�سرتاك يف اأية مظاهرة اأو ا�سطرابات.  .2

ال�سرتاك يف تنظيم اجتماعات حزبية اأو دعايات انتخابية.  .3

عقد اجتماعات لنتقاد اأعمال ال�سلطة الوطنية.  .4

الإف�ساء مبعلومات اأو اإي�ساحات عن امل�سائل التي ينبغي اأن تظل �سرية بطبيعتها، اأو مبقت�سى تعليمات   .5

خا�سة، ويظل اللتزام بالكتمان قائمًا حتى بعد انتهاء اخلدمة.

الحتفاظ لنف�سه باأية وثيقة اأو ورقة من الوثائق اأو الأوراق الر�سمية اأو �سورة عنها، ولو كانت خا�سة بعمل   .6

ُكلِّف به �سخ�سيا.

خمالفة اإجراءات الأمن اخلا�ص والعام التي ي�سدر بها قرار من الوزير املخت�ص.  .7

اأن يو�سط اأحدا اأو يقبل )الوا�سطة( يف اأي �ساأن خا�ص بوظيفته، اأو اأن يتو�سط لع�سكري اأو ملوظف اآخر يف   .8

اأي �ساأن من ذلك.

الت�سال مع اأي جهة غري فل�سطينية اإل وفقًا لتعليمات من اجلهات املخت�سة ذات العالقة.  .9

اإ�سدار ت�سريحات لو�سائل الإعالم اإل مبوجب تفوي�ص ر�سمي من الوزير املخت�ص.  .10

مادة )170(

حظر �لعمل للغري

ل يجوز ل�سابط ال�سف والفرد تاأدية اأعمال للغري مبقابل اأو بدون مقابل ولو يف غري اأوقات العمل الر�سمية،   .1

والفرد  ال�سف  ل�سابط  التي يجوز  لالأعمال  والأحكام  القواعد  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وحتدد 

اأداوؤها يف غري اأوقات العمل الر�سمية مبا ل ي�سر اأو يتعار�ص اأو يتناق�ص مع واجبات اخلدمة الع�سكرية اأو 

مقت�سياتها.

يجوز اأن يتوىل �سابط ال�سف والفرد براتب اأو مبكافاأة اأعمال القوامة اأو الو�ساية اأو الوكالة عن الغائبني   .2
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اأو امل�ساعدة الق�سائية اإذا كان امل�سمول بالقوامة اأو الوكالة اأو الغائب اأو املعني له م�ساعد ق�سائي ممن 

تربطهم به �سلة قربى اأو م�ساهرة لغاية الدرجة الرابعة.

يجوز اأن يتوىل �سابط ال�سف والفرد براتب اأو مبكافاأة احلرا�سة على الأموال التي يكون �سريكًا اأو �ساحب   .3

م�سلحة فيها اأو مملوكة ملن تربطه به �سلة القربى اأو امل�ساهرة لغاية الدرجة الرابعة.

يف جميع احلالت املذكورة يف الفقرتني ال�سابقتني يجب على �سابط ال�سف والفرد اإخطار قيادته بذلك،   .4

ويحفظ الإخطار يف ملف اخلدمة.

مادة )171(

حظر �لزو�ج من غري �لعربية

ل يجوز ل�سابط ال�سف اأو الفرد الزواج من غري العربية، ويجوز له باإذن خا�ص من الوزير املخت�ص الزواج 

من غري العربية ويجب احل�سول على ترخي�ص م�سبق بالزواج.

مادة )172(

�لأعمال �لتي يحظر على �سابط �ل�سف عملها

يحظر على �سابط ال�سف والفرد بالذات اأو بالو�ساطة ما يلي:

�سراء العقارات اأو املنقولت مما تطرحه اجلهات الإدارية اأو الق�سائية للبيع يف الدائرة التي يوؤدي فيها   .1

اأعمال وظيفته اإذا كان ذلك مما يت�سل بها.

اأو  مزاولة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية من اأي نوع، وبوجه خا�ص اأن تكون له اأية م�سلحة يف اأعمال   .2

مقاولت اأو مناق�سات تت�سل باأعمال وظيفته.

ا�ستئجار الأرا�سي اأو املباين اأو اأية عقارات اأخرى بق�سد ا�ستغاللها يف الدائرة التي يوؤدي فيها اأعمال   .3

وظيفته.

ال�سرتاك يف تاأ�سي�ص ال�سركات اأو يف ع�سوية جمال�ص اإداراتها، اأو اأي من�سب اآخر فيها، ما مل يكن مندوبًا   .4

عن قوة من قوى الأمن فيها.

اأعمال امل�ساربة يف البور�سات.  .5

لعب املي�سر يف الأندية اأو القاعات املخ�س�سة ل�سباط ال�سف والأفراد اأو املحال العامة اأو املالهي.  .6

مادة )173(

فر�س عقوبة تاأديبية

كل �سابط �سف وفرد يخالف الواجبات املن�سو�ص عليها يف هذا القانون اأو يف القرارات ال�سادرة من   .1

الوزير املخت�ص، اأو يخرج على مقت�سيات الواجب يف اأعمال وظيفته، اأو ي�سلك �سلوكًا، اأو يظهر مبظهر من 

�ساأنه الإخالل بكرامة الوظيفة يعاقب تاأديبيًا، وذك مع عدم الإخالل باإقامة الدعوى املدنية اأو اجلنائية 
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عند القت�ساء، ول يعفى �سابط ال�سف والفرد من العقوبة ا�ستنادًا لأمر.

ل يعفى �سابط ال�سف والفرد من العقوبة ا�ستنادًا لأمر قائده اأو م�سئوله اإل اإذا اأثبت اأن ارتكابه املخالفة   .2

كان تنفيذًا لأمر �سادر اإليه من هذا القائد اأو امل�سئول بالرغم من تنبيهه اإىل املخالفة، ويف هذه احلالة 

ر الأمر وحده. تكون امل�سئولية على ُم�سدمِ

ل ي�ساأل �سابط ال�سف والفرد مدنيًا اإل عن خطئه ال�سخ�سي.  .3

�لف�سل �لتا�سع

�لعقوبات

مادة )174(

�لعقوبات

العقوبات التي توقع على �سباط ال�سف والأفراد:

عقوبات ان�سباطية يوقعها القادة املبا�سرون والرئا�سات.  .1

عقوبات توقعها املحاكم الع�سكرية )وفق اأحكام قانون العقوبات الع�سكري(.  .2

مادة )175(

�حل�سم من �لر�تب

�سابط ال�سف اأو الفرد املعاقب ان�سباطيًا باحلب�ص يح�سم من راتبه اأيام حب�سه.

مادة )176(

�حت�ساب مدة �لغياب ل�سباط �ل�سف و�لأفر�د

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية احت�ساب مدد الغياب ل�سباط ال�سف والأفراد التي ت�سبق الفرار 

من اخلدمة الع�سكرية والإجراءات املتبعة من هذا ال�ساأن.

مادة )177(

�إلغاء �لعقوبات �لن�سباطية

متحى العقوبات الن�سباطية التي توقع على �سابط ال�سف والأفراد وفقًا للقواعد وال�سروط التي حتددها   .1

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

يوؤثر على احلقوق  ول  للم�ستقبل.  بالن�سبة  تكن  كاأن مل  اعتبارها  الن�سباطية  العقوبة  يرتتب على حمو   .2

ملف  من  بها  يتعلق  وما  اإليها  اإ�سارة  وكل  العقوبة  اأوراق  وترفع  له،  نتيجة  ترتبت  التي  والتعوي�سات 

اخلدمة.
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�لف�سل �لعا�سر

�لأو�سمة و�لأنو�ط و�مليد�ليات

مادة )178(

منح �لأنو�ط و�مليد�ليات �لع�سكرية

يكون منح الأنواط وامليداليات الع�سكرية ل�سباط ال�سف والأفراد، والإذن بقبول حمل الأو�سمة العربية   .1

هذا  من  الثالث  الباب  من  التا�سع  الف�سل  يف  عليها  املن�سو�ص  املواد  لأحكام  وفقًا  منها  والأجنبية 

القانون.

تعر�ص طلبات منح الأنواط وامليداليات الع�سكرية على هيئة التنظيم والإدارة بالن�سبة ل�سباط ال�سف   .2

والأفراد لفح�سها والتو�سية بها باختيار من ترى منحها لهم، ثم تر�سل بعد موافقة الوزير املخت�ص اإىل 

الرئي�ص املبا�سر لياأمر مبنحها.

�لف�سل �حلادي ع�سر

�نتهاء �خلدمة

مادة )179(

�نتهاء خدمة �سابط �ل�سف و�لفرد

تنتهي خدمة �سابط ال�سف والفرد يف اإحدى احلالت الآتية:

اإنهاء عقد التطوع.  .1

ال�ستغناء عن اخلدمة.  .2

عدم اللياقة �سحيًا للخدمة.  .3

الطرد من اخلدمة.  .4

5.  �سدور حكم نهائي يف جناية اأو جنحة خملة بال�سرف اأو الأمانة.

الوفاة.  .6

مادة )180(

�نتهاء مدة �لتطوع

تنتهي خدمة �سابط ال�سف والفرد بانتهاء مدة تطوعه يف اخلدمة الع�سكرية وعدم رغبته يف جتديدها،    .1

اأو لعدم موافقة هيئة التنظيم والإدارة على جتديدها، ويف احلالتني تعترب انتهاء اخلدمة من اليوم التايل 
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لنتهاء مدة التطوع، اإل يف اأحوال الطوارئ فيجوز الحتفاظ به يف اخلدمة الع�سكرية حتى زوالها، وتعد 

مدة الحتفاظ هذه مدة خدمة فعلية وتدخل يف ح�ساب املعا�ص اأو املكافاأة.

يجوز ل�سابط ال�سف الذي اأم�سى يف اخلدمة خم�ص ع�سرة �سنة، مبا يف ذلك املدد الإ�سافية، اأن يطلب   .2

اإنهاء خدمته.

تنتهي خدمة �سابط ال�سف والفرد متى اأمت من عمره خم�سًا واأربعني �سنة با�ستثناء امل�ساعد وامل�ساعد اأول   .3

فتنتهي خدمتهم متى اأمتوا خم�سني �سنة.

لأحكام  وفقًا  �سنة  اأق�ساها  ملدة  خدمتهم  مدة  انتهت  ممن  والأفراد  ال�سف  ب�سباط  الحتفاظ  يجوز   .4

الفقرة ال�سابقة، وتعد مدة الحتفاظ هذه خدمة فعلية وتدخل يف ح�ساب املعا�ص اأو املكافاأة.

مادة )181(

�ل�ستغناء عن خدمة �سابط �ل�سف

يتم ال�ستغناء عن خدمة �سابط ال�سف يف اأي من احلالت الآتية:  .1

اأ. اإذا كان طالبًا يف اإحدى املن�ساآت التعليمية، ومل يق�ص بنجاح مراحل الدرا�سة طبقًا ل�سروط تطوعه.

اأو ع�سكريًا، للخدمة الع�سكرية، بناء على قرار جلنة خمت�سة حتدد الالئحة  ب. عدم �سالحيته فنيًا، 

التنفيذية لهذا القانون كيفية ت�سكيلها.

ج. لأ�سباب تتعلق بالأمن اأو امل�سلحة العامة.

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اجلهة التي يكون لها اتخاذ قرار ال�ستغناء عن اخلدمة الع�سكرية   .2

ا�ستنادًا لالأ�سباب املذكورة يف الفقرة ال�سابقة.

مادة )182(

تقييد �ل�ستغناء عن خدمة �سابط �ل�سف

ل يتم ال�ستغناء عن خدمة �سابط ال�سف اأو الفرد اإل بعد التحقيق معه من قبل جلنة حتقيق، ت�سكل لهذا 

احلالة  ويف  بال�ستغناء عن خدمته،  اأو  اخلدمة  ببقائه يف  تو�سي  اأن  لها  املخت�ص،  الوزير  قبل  من  الغر�ص 

الأخرية يجب اأن ي�سدر قرار بال�ستغناء عن اخلدمة.

مادة )183(

عدم �للياقة �سحيًا

ُتنهي خدمة �سابط ال�سف اأو الفرد لعدم لياقته �سحيًا للخدمة الع�سكرية، وتثبت عدم اللياقة �سحيًا بقرار 

من اللجنة الطبية بناء على طلب الوزارة املخت�سة اأو �سابط ال�سف او الفرد ول يجوز اإنهاء خدمة �سابط 
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اإنهاء خدمته  نف�سه  اإجازته املر�سية، ما مل بطلب هو  تنفذ  اأن  اللياقة ال�سحية قبل  الفرد لعدم  اأو  ال�سف 

واإحالته للمعا�ص.

�لق�سم �لثالث

�أحكام عامة و�نتقالية

�لف�سل �لأول

�أحكام عامة

مادة )184(

حتديد �لرتب و�لأزياء للع�سكريني

ي�سدر قرار من الرئي�ص بتحديد عالمات الرتب للع�سكريني واأزيائهم، وكذلك الأو�سمة والأنواط وامليداليات 

الع�سكرية، بناء على اقرتاح من جلنة خا�سة يتم ت�سكيلها لهذا الغر�ص بقرار من الرئي�ص.

مادة )185(

ترقية �لع�سكري

بقرار من الرئي�ص يجوز ترقية الع�سكري اإىل الرتبة التالية لرتبته دون التقيد ب�سرط املدة، اإذا قام الع�سكري 

باأعمال ا�ستثنائية جميدة يف املهام اأو خدمة قوة من قوى الأمن بتن�سيب من الوزير املخت�ص بناًء على تو�سية 

جلنة ال�سباط اأو اجلهات املخت�سة ذات العالقة وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة )186(

حظر زو�ج �لع�سكري من �أجنبية

ل يجوز للع�سكري الزواج من اأجنبية اإل بعد ح�سوله على اإذن خا�ص بذلك، وحتدد الالئحة التنفيذية كيفية 

احل�سول على هذا الإذن و�سروطه.

مادة )187(

بدء مدة �خلدمة �لع�سكرية

اأو اللتحاق  اأو املعاهد الع�سكرية  يعترب بدء مدة اخلدمة الع�سكرية من تاريخ اللتحاق بالكليات الع�سكرية 

بقوات الثورة الفل�سطينية اأو التطوع فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.
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مادة )188(

�خرت�عات �لع�سكري

يكون الخرتاع الذي يبتكره الع�سكري اأثناء تاأديته اأعمال وظيفته اأو ب�سببها ملكًا لأيٍّ من قوى الأمن التي   .1

يخدم فيها يف احلالت الآتية:

اأ. اإذا كان الخرتاع نتيجة لتجارب ر�سمية.

ب. اإذا كان الخرتاع داخل نطاق واجبات وظيفته.

ج. اإىل كان لالخرتاع �سلة بال�سوؤون الع�سكرية اأو الأمنية.

�ساحلًا  الخرتاع  كان  اإذا  عادل  تعوي�ص  يف  احلق  للع�سكري  ال�سابقة  الفقرة  يف  ورد  مما  الرغم  على   .2

لال�ستغالل املايل.

مادة )189(

ترقية �ل�سباط من غري خريجي �لكليات و�ملعاهد �لع�سكرية

ال�سباط من غري خريجي الكليات واملعاهد الع�سكرية يجوز ترقيتهم اإىل الرتب التالية - كل ح�سب موؤهله 

العلمي احلا�سل عليه قبل التحاقه باخلدمة - على النحو الآتي:

الرائد  رتبة  حتى  ترقيتهم  يجوز  املهنية،  ال�سهادات  من  يعادلها  ما  اأو  الثانوية  �سهادة  على  احلا�سلون   .1

�سرف، ويجوز ترقية ذوي الكفاءة منهم اإىل رتبة املقدم �سرف وذلك بالختيار ح�سب ال�سروط والأو�ساع 

التي ي�سدر بها قرارًا من الوزير املخت�ص، كما يجوز ترقية هوؤلء اإىل رتبة املقدم �سرف وذلك بالختيار 

ممن يح�سلون على موؤهل جامعي اأثناء اخلدمة يتنا�سب مع تخ�س�سهم.

احلا�سلون على �سهادة اإمتام الدار�سة الإعدادية اأو دبلوم املدار�ص ال�سناعية اأو ما يعادلها، يجوز ترقيتهم   .2

حتى رتبة نقيب �سرف.

احلا�سلون على موؤهالت درا�سية اأقل من ذلك اأو غري حا�سلني على موؤهل درا�سي، ل يجوز ترقيتهم لأعلى   .3

من رتبة مالزم اأول �سرف.

مادة )190(

�سطب ��سم �لع�سكري من ك�سوف قوى �لأمن

اإذا  للخدمة  يعاد  ول  الأمن،  قوى  ك�سوف  من  ا�سمه  ي�سطب  املدنية  الوظائف  اإحدى  اإىل  ع�سكري  نقل  اإذا 

م�ست ثالث �سنوات على �سطب ا�سمه منها، واإذا تقرر اإعادته للخدمة قبل م�سي هذه املدة، يو�سع يف ك�سف 

الأقدمية وفقًا لرتتيب اأقدميته الأ�سلية بني زمالئه.
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مادة )191(

�لنقل �إىل �لوظيفة �ملدنية

لرتبته  املقرر  الراتب  التي يدخل  التالية  الدرجة  اإىل  ينقل  اإىل وظيفة مدنية  الع�سكريني  اأحد  نقل  يف حالة 

الع�سكرية يف مربوطها، وحت�سب اأقدميته فيها من تاريخ ح�سوله على اأول مربوطها، اأما اإذا تقا�سى راتبًا 

ديَّ اإليه الفرق ب�سفة �سخ�سية حتى يتم ا�ستنفاذه 
ُ
وعالوات تقل يف جمموعها عما كان يتقا�ساه يف اخلدمة. اأ

للع�سكري عند  التي حت�سب  العالوات  القانون عدد  لهذا  التنفيذية  الالئحة  بالعالوات، وحتدد  اأو  بالرتقية 

نقله.

مادة )192(

��ستدعاء �ل�سباط �ملنتهية خدمته

اأنهيت خدماتهم لأ�سباب غري تاأديبية، ممن لهم خربة خا�سة للعمل  يجوز ا�ستدعاء بع�ص ال�سباط الذين 

يف قوى الأمن، ويف هذه احلالة يتم منح ال�سابط الذي يتم ا�ستدعاوؤه مكافاأة �سهرية ت�ساوي الفرق بني ما 

يتقا�ساه ال�سابط العامل يف اخلدمة من نف�ص الرتبة من راتب وعالوات بدون ا�ستقطاعات واملعا�ص الذي 

يتقا�ساه، ويكون ال�ستدعاء بقرار من الرئي�ص بناء على طلب من الوزير املخت�ص.

مادة )193(

ت�سليم �لعهدة

بقرار من الوزير املخت�ص يجوز اإبقاء الع�سكري بعد انتهاء مدة خدمته مدة ل جتاوز �سهرًا واحدًا لت�سليم ما 

يف عهدته، وي�سرف له عن مدة الت�سليم تعوي�ص يعادل اآخر راتب تقا�ساه.

مادة )194(

قانون �لأحكام �لع�سكرية

يحدد قانون الأحكام الع�سكرية اأنواع اجلرائم الع�سكرية والعقوبات املقررة لها، واخت�سا�ص املحاكم الع�سكرية 

بنظرها والف�سل فيها، واجلرائم الن�سباطية والعقوبات املقررة لها، واخت�سا�ص القادة يف نظرها والف�سل 

فيها، وكذلك الإجراءات املتبعة يف هذا ال�ساأن.

مادة )195(

�إيقاف �لع�سكري باأمر ق�سائي

اإذا اأوقف الع�سكري باأمر ق�سائي، فيتقا�سى ن�سف راتبه م�سافًا اإليه العالوة الجتماعية عن مدة توقيفه   .1

حتى �سدور احلكم بحقه.

اإذا مل ي�سدر حكمًا باإدانة الع�سكري يعاد اإليه ما اقتطع من راتبه عن مدة التوقيف.  .2
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اإذا حكم على الع�سكري باحلب�ص مدة ل تزيد على ثالث �سنوات، فيظل يتقا�سى ن�سف راتبه الأ�سا�سي   .3

م�سافًا اإليه العالوة الجتماعية مدة تنفيذ العقوبة.

الع�سكري الذي يحتفظ به يف اخلدمة بعد تنفيذ العقوبة املحكوم بها عليه ي�ستحق راتبه من تاريخ اإخالء   .4

�سبيله.

الع�سكري املوقوف الذي يخلى �سبيله موؤقتًا ويعهد اإليه القيام بالعمل يظل يتقا�سى راتبه عن مدة اإخالء   .5

خلَى �سبيله موؤقتًا ومل يعهد اإليه القيام بالعمل فيعامل وفقًا لأحكام الفقرة الأوىل من هذه 
ُ
�سبيله، اأما اإذا اأ

املادة.

للوزير املخت�ص احلق يف الحتفاظ بالع�سكري يف اخلدمة الع�سكرية اإذا كان حماًل للق�ساء حتى يبت يف   .6

اأمره نهائيًا، ويعامل خالل هذه املدة وفقًا لأحكام الفقرة ال�سابقة.

مادة )196(

مدة �خلدمة �ملفقودة

اأو  اأو الرتقية  مدة اخلدمة املفقودة يجري تنزيلها من مدة اخلدمة الفعلية، ول تدخل يف ح�ساب الأقدمية 

املكافاأة، وتكون اخلدمة مفقودة يف اأي من احلالت الآتية:

مدة العقوبة التي تق�سى يف ال�سجن تنفيذًا لقرار حكم ق�سائي �سادر عن اإحدى املحاكم النظامية.  .1

مدة الفرار من اخلدمة الع�سكرية.  .2

مدة الغياب غري امل�سروع عن العمل لأكرث من خم�سة اأيام متتالية.   .3

مدة الأ�سر اإذا مل تثبت براءة الأ�سري وفقًا ملا حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.   .4

مدة الإجازة املر�سية اإذا كان املر�ص ب�سبب جناية تثبت اإدانة الع�سكري فيها، اأو ب�سبب اإحداثه علة اأو    .5

عاهة يف ج�سمه.

مادة )197(

مدة تنفيذ �لعقوبة �لن�سباطية

مدة تنفيذ العقوبة الن�سباطية ل تعترب مدة خدمة مفقودة، وتدخل يف ح�ساب مدة اخلدمة الفعلية.

مادة )198(

�خل�سوع لأحكام قانون �لأحكام �لع�سكرية

يخ�سع ال�سباط بالن�سبة اإىل الأعمال املتعلقة بقيادة قوة نظامية لأحكام قانون الأحكام الع�سكرية، كما   1

يخ�سع للقانون املذكورة �سباط ال�سف والأفراد يف كل ما يتعلق بخدمتهم.

الع�سكرية  ال�سجون  لإن�ساء  املنظمة  القرارات  اإ�سدار  لها  يجوز  التي  اجلهات  التنفيذية  الالئحة  حتدد   .2
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اخلا�سة ب�سباط و�سباط ال�سف واأفراد قوى الأمن.

مادة )199(

ح�سيلة جز�ء�ت �خل�سم

على  املوقعة  العمل  عن  والوقف  اخل�سم  جزاءات  بح�سيلة  خا�ص  ح�ساب  يف  حتتفظ  اأن  املخت�سة  للوزارة 

الع�سكريني، وكذلك ما يحرمون منه من راتب مدد الوقف عن العمل، وما يخ�سم منهم نظري اأيام الغياب 

والثقافية  الأغرا�ص الجتماعية  ال�سرف من هذه احل�سيلة يف  ويكون  وال�سجن،  اإذن، ومدة احلب�ص  بدون 

والريا�سية لهم طبقًا لل�سروط والأو�ساع التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة )200(

قو�عد تغرمي �لع�سكري

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تغرمي الع�سكري عن الأموال التي ي�سيعها، وقيم الأ�سياء التي 

ي�سبب عطلها اأو فقدها، وكيفية تنزيلها من القيود، وكذلك اجلهة التي تتحملها.

مادة )201(

حظر حجز رو�تب �لع�سكريني

ل يجوز حجز رواتب الع�سكريني لقاء ديونهم اإل باأمر ق�سائي.

مادة )202(

�لطرد �أو �ل�ستغناء عن �خلدمة �لع�سكرية

من  ي�ستغني عن خدمته  من  اأما  الع�سكرية،  رتبته  من  يحرم  الع�سكرية  يطرد من اخلدمة  الذي  الع�سكري 

ال�سباط لأ�سباب تاأديبية فيكون حرمانهم من رتبهم بناًء على قرار من جلنة ال�سباط وت�سديق الرئي�ص، 

وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حرمان الع�سكريني من رتبهم.

مادة )203(

�للئحة �لتنفيذية

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تنزيل الرتبة الع�سكرية اأو نزعها.

مادة )204(

�سهادة �خلربة

يف جميع حالت اإنهاء اخلدمة عدا الوفاة، يجب اأن يعطى الع�سكري بناًء على طلبه �سهادة تفيد مبدة   .1

اخلدمة الع�سكرية التي اأم�ساها فيها، مو�سحًا فيها �سبب اإنهاء اخلدمة.
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عنها  فاقد  بدل  وا�ستخراج  منحها  وكيفية  الع�سكرية  اخلدمة  �سهادة  منوذج  التنفيذية  الالئحة  حتدد   .2

وكافة الأمور املتعلقة بها.

مادة )205(

تاأمني ك�سوة و�إيو�ء للع�سكريني

تتكفل ال�سلطة الوطنية بتاأمني ك�سوة واإيواء وت�سليح وجتهيز ودفن الع�سكريني على نفقتها اخلا�سة، وحتدد 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون كافة الأمور املتعلقة بها.

مادة )206(

كيفية تاأ�سي�س �ملن�ساآت �لتعليمية

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تاأ�سي�ص املن�ساآت التعليمية و�سروط انت�ساب الطالب اإليها، مبا يف 

ذلك حدود ال�سن والرتب والرواتب والتعوي�سات اأثناء الدرا�سة.

مادة )207(

كيفية معاملة �ملفقودين

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية معاملة املفقودين والأ�سرى من الع�سكريني وقواعد دفع رواتبهم 

وتعوي�ساتهم.

مادة )208(

حتديد قو�عد �إطعام �لع�سكريني

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد اإطعام الع�سكريني، وكذلك اإطعام املمر�سني واملمر�سات اأثناء 

خفارتهم.

مادة )209(

جمانية �لتد�وي

الع�سكرية  واملوؤ�س�سات  امل�سايف  يف  جمانًا  التداوي  حق  �سرعًا  باإعالتهم  املكلف  اأ�سرته  واأفراد  للع�سكري 

واحلكومية.

مادة )210(

�ملعاجلة خارج �لوطن على ح�ساب �ل�سلطة

يجب معاجلة الع�سكري ومن يعولهم �سرعًا خارج الوطن على نفقة ال�سلطة الوطنية اإذا تعذرت معاجلته داخل 

الوطن، على اأن يتم ذلك بناًء على تقرير اللجنة الطبية.
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مادة )211(

معاجلة �لع�سكري �ملقيم خارج �لبلد

الوطنية،  ال�سلطة  نفقة  ر�سمية على  املوفدون مبهمة  اأو  الوطن بحكم وظيفته  املقيم خارج  الع�سكري  يعالج 

اإجرائها بتقرير من طبيب تقبله مكاتب ال�سلطة املعتمدة يف حمل  اأن يوؤيد وجوب املعاجلة، و�سحة  ب�سرط 

املعاجلة، وعند عدم وجودها يكتفي مب�سادقة مرجع �سحي ر�سمي على التقرير.

مادة )212(

تبديل وتركيب �لأطر�ف �ل�سناعية

يتم تركيب وتبديل الأطراف ال�سناعية والأجهزة ال�سناعية امل�ساعدة للع�سكري امل�ساب اأثناء اخلدمة   .1

اأو ب�سببها على نفقة ال�سلطة الوطنية مدى احلياة.

يتم تركيب الأطراف ال�سناعية للع�سكري الذي ي�ساب بغري �سبب اخلدمة ملرة واحدة على نفقة ال�سلطة   .2

الوطنية

مادة )213(

�نتهاء خدمة �لع�سكري

يبقى يف  الع�سكرية،  امل�سايف  باإحدى  الأ�سباب وهو مري�ص  تنتهي خدمته لأي �سبب من  الذي  الع�سكري    .1

امل�سفى ب�سفته املدنية وي�ستمر عالجه جمانًا حتى ي�سفى، ول مينح اأي راتب اأو تعوي�ص اعتبارًا من تاريخ 

انتهاء خدمته عن املدة التي يق�سيها يف امل�سفى بعد ذلك.

ي�ستثنى من حكم الفقرة ال�سابقة الع�سكري اجلريح ب�سبب املهام اخلا�سة الذي تنتهي خدمته اإذا كان:   .2

اأ. حتت العالج في�ستمر يف اخلدمة حتى يتم �سفاوؤه وبعدها تنهي خدمته وت�سرف له رواتبه وتعوي�ساته 

وعالواته طوال مدة عالجه.

ب. موجود يف مركز تاأهيل مهني، في�ستمر يف اخلدمة حتى ي�ستكمل عالجه وت�سرف له رواتبه وتعوي�ساته 

وعالواته طوال مدة عالجه.

ج. م�سابًا بالتدرن واأنواعه اأو اأحد الأورام اخلبيثة في�ستمر يف اخلدمة، ويبقى حتت العالج ملدة اأق�ساها 

�سنتان، وت�سرف له خاللها رواتبه وتعوي�ساته وعالواته امل�ستحقة.

ت�سري اأحكام البندين )اأ، ب( من الفقرة ال�سابقة على الع�سكري الذي ي�ساب اأثناء اخلدمة اأو ب�سببها.   .3

مادة )214(

��ستخد�م �لعامليني �ملدنيني

خا�سعني  ويكونون  تتبعها،  التي  الأمن  قوة  يف  املدنيني  العاملني  من  كاف  عدد  ا�ستخدام  املخت�سة  للوزارة 
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لأحكام قانون اخلدمة املدنية املعمول به يف كل ما يتعلق باأمور ا�ستخدامهم حتى انتهاء خدمتهم.

�لف�سل �لثاين

�أحكام �نتقالية

مادة )215(

�ل�سابط �ملحال �إىل �لحتياط

ت�سوى اأو�ساع ال�سابط الذين �سبق اإحالتهم اإىل الحتياط باحت�ساب ن�سف مدة بقائهم يف الحتياط على   .1

اأنها مدة خدمة فعلية لغايات الرتقية والتقاعد.

ال�سباط الذين �سبق ا�ستدعاوؤهم من الحتياط للخدمة ت�سوى اأو�ساعهم وفقًا لأحكام الفقرة ال�سابقة   .2

من هذه املادة.

يتم احت�ساب مدة الأ�سر لالأ�سرى املحررين الذين مت اأو يتم ا�ستيعابهم يف قوى الأمن مدة خدمة فعلية   .3

ولأغرا�ص ت�سوية اأو�ساعهم لأغرا�ص التقاعد وفقًا لالئحة خا�سة ت�سدر لهذا الغر�ص.

يتم ت�سوية اأو�ساع الع�سكريني ممن بلغوا �سن الإحالة اإىل املعا�ص وفقًا لأحكام هذا القانون.  .4

مادة )216(

��ستحقاق علوة

الع�سكريون الذين م�سى على تعيينهم اأو ترقيتهم عند العمل بهذا القانون مدة تزيد على �سنة دون احل�سول 

على عالوات دورية لغري الأ�سباب التاأديبية اأو التقارير ال�سنوية، ي�ستحقون عند العمل بهذا القانون عالوة من 

عالوات راتبهم من تاريخ م�سي �سنة على التعيني اأو الرتقية، دون �سرف فروق عن املدد ال�سابقة على العمل 

بهذا القانون، ثم ي�ستحقون العالوة الدورية التالية طبقًا لأحكام هذا القانون.

مادة )217(

قيد �سرف �لعلوة �لدورية

ل ت�سرف العالوة الدورية لل�سباط اإل يف حدود املدة املقررة يف اجلدول املرفق رقم )1( وُي�ستثنى من ذلك 

ال�سباط امل�سمولني باأحكام املواد )38، 39، 40، 41( فيجوز ال�ستمرار يف �سرف العالوة الدورية ملدة �سنتني 

اإ�سافة اإىل املدة املقررة يف اجلدول امل�سار اإليه.

مادة )218(

تطبيق �أحكام قانون �خلدمة �ملدنية

يطبق على �سباط و�سباط �سف واأفراد قوى الأمن مبا ل يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون الأحكام الواردة يف 
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قانون اخلدمة املدنية وقانون التاأمينات الجتماعية املعمول بهما عند العمل بهذا القانون.

مادة )219(

�إ�سد�ر �للئحة �لتنفيذية للقانون

ي�سدر جمل�ص الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة )220(

�سريان �لأنظمة و�لتعليمات

بال�ساأن  يتعلق  فيما  ال�سادرة  والقرارات  والتعليمات  الأنظمة  تبقى  القانون  هذا  اأحكام  مع  يتعار�ص  ل  مبا 

الع�سكري لقوى الأمن نافذة حلني �سدور الأنظمة والتعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكامه.

مادة )221(

�لإلغاء

يلغي العمل بكل ما يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون.

مادة )222(

�لتنفيذ و�لنفاذ

ن�سره يف  تاريخ  به من  ويعمل  القانون،  اأحكام هذا  تنفيذ  ه-  فيما يخ�سّ املخت�سة -كلٌّ  على جميع اجلهات 

اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ:    2005/6/4 ميلدي

                                      املوافق:    27/ ربيع ثاين/ 1426هجري

                                  حممود عبا�ض 

             رئي�ض اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

               رئي�ض ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
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�سلم �لرو�تب و�لعلو�ت

جدول رقم )1(

عالوة طبيعة العمل الراتب الأ�سا�سي احلد الأدنى للبقاء يف الرتبة الرتبة الع�سكرية 

80%4420-فريق 

70%34020لواء

60%43620عميد

50%53320عقيد 

40%52820مقدم 

30%52570رائد 

25%42290نقيب 

25%42090مالزم اأول 

20%31960مالزم 

15%41830م�ساعد اأول 

15%41700م�ساعد 

15%41570رقيب اأول 

15%41490رقيب 

15%31410عريف 

15%31330جندي 

* العالوة الدورية بن�سبة واحد وربع باملائة من الراتب الأ�سا�سي جلميع الرتب الواردة يف اجلدول عن كل �سنة 

خدمة. حتت�سب عالوة غالء املعي�سة وفقًا لالأ�س�ص املعمول بها يف ال�سلطة الوطنية والرقم القيا�سي لأ�سعار 

امل�ستهلك وبقرار من جمل�ص الوزراء بناًء على تو�سية اجلهات املخت�سة ذات العالقة وفقًا لالأ�سول.



162

قانون �لتاأمني و�ملعا�سات لقوى �لأمن �لفل�سطيني

رقم )16( ل�سنة 2004

رئي�ض ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية

بعد الإطالع على القانون الأ�سا�سي املعدل،

وعلى قانون التاأمني واملعا�سات ال�سادر بالقرار بقانون رقم )8( ل�سنة 1964م وتعديالته. 

قانون  املت�سمن  1974م  ل�سنة   )6( رقم  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص  قرار  وعلى 

املعا�سات ل�سباط جي�ص التحرير الفل�سطيني.

قانون  املت�سمن  1974م  ل�سنة   )7( رقم  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص  قرار  وعلى 

املعا�سات ل�سف �سباط وجنود جي�ص التحرير الفل�سطيني.

وبناًء على ما اأقره املجل�ص الت�سريعي يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 12/22/ 2004م.

اأ�سدرنا القانون التايل:

�لف�سل �لأول

تعاريف

مادة )1(

تعاريف

لها، كما هو مبني  املحددة  املعاين  الآتية  والعبارات  والألفاظ  للكلمات  تكون  القانون  اأحكام هذا  تطبيق  يف 

اأدناه، ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:

القائد الأعلى:  القائد الأعلى لقوى الأمن الفل�سطيني وجي�ص التحرير الوطني الفل�سطيني.

القائد العام: القائد العام جلي�ص التحرير الوطني الفل�سطيني.

اجلي�ض: جي�ص التحرير الوطني الفل�سطيني.

قوى الأمن: قوى الأمن الفل�سطيني داخل فل�سطني.

ال�صندوق: �سندوق التاأمني واملعا�سات.

املنتفع: �سباط و�سباط �سف واأفراد قوى الأمن واجلي�ص.

امل�صتحق: الوارث الذي ي�ستحق ن�سيبًا من املعا�ص ال�سهري ملورثه املنتفع، بعد وفاته.

امل�صتفيد: ال�سخ�ص الذي ي�ستحق ن�سيبًا من مبلغ التاأمني الذي ي�سرف يف حالة وفاة املنتفع اأثناء اخلدمة.

الراتب: الراتب الأ�سا�سي م�سافًا اإليه عالوة طبيعة العمل والعالوة الدورية وعالوة غالء املعي�سة.
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املعا�ض: املبلغ الذي ي�سرف مبوجب اأحكام هذا القانون للمنتفع اأو امل�ستحق �سهريًا.

هذا  يعترب  الولدة  تاريخ  حتديد  عدم  عند  ال�سن  ح�ساب  ويف  ال�سم�سي  للتقومي  وفقًا  يح�سب  واملدة:  العمر 

التاريخ من بداية �سهر متوز )يوليو( من نف�ص ال�سنة ويف حالة عدم وجود �سهادة امليالد تقدر ال�سن بوا�سطة 

اللجنة الطبية.

القوانني والأنظمة ال�صابقة: -القانون رقم )8( ل�سنة 1964م ب�ساأن قانون �سندوق التاأمني واملعا�سات باإدارة 

احلاكم العام لقطاع غزة.

قانون  املت�سمن  	 1974م • ل�سنة   )6( رقم  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص  قرار 

املعا�سات ل�سباط جي�ص التحرير الفل�سطيني.

قانون  املت�سمن  	 1974م • ل�سنة   )7( رقم  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص  قرار 

املعا�سات ل�سف �سباط وجنود جي�ص التحرير الفل�سطيني.

اأثناء  اإ�سابته  نتيجة  الفل�سطيني،  الأمن  قوى  اأفراد  اأو  �سف  �سباط  اأو  �سباط  من  يتوفى  من  كل  ال�صهيد: 

التدريبات اأو العمليات الع�سكرية اأو اأثناء اأدائه لواجبه الوطني. 

الأمن  اأفراد قوى  اأو  اأو �سباط �سف  اأو وجوده على قيد احلياة من �سباط  وفاته  تثبت  املفقود: كل من مل 

الفل�سطيني، ويعترب املفقود يف حكم ال�سهيد بعد مرور ثالث �سنوات من تاريخ فقده.

التاأمني: هو املبلغ املايل الذي يوؤديه ال�سندوق للمنتفع اأو امل�ستحق وفق اأحكام هذا القانون.

نظام التقاعد: قانون التاأمني واملعا�سات اأو اأي قانون اأو نظام تقاعدي اآخر

�لف�سل �لثاين

�خلا�سعون لأحكام هذ� �لقانون

مادة )2(

�ملنتفعون من �أحكام �لقانون

ينتفع باأحكام هذا القانون الفئات التالية:

�سباط و�سباط �سف واأفراد قوى الأمن.  .1

املوظفون املدنيون العاملون بقوى الأمن.  .2

مدة  اإنتهاء  تاريخ  حتى  النتفاع  تاريخ  من  وذلك  1964م،  ل�سنة   )8( رقم  القانون  باأحكام  املنتفعون   .3

خدمتهم، اأو التوقف عن اأداء ا�سرتاكاتهم، وهم:
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�سباط و�سباط �سف واأفراد قوى الأمن.  اأ. 

العاملون املدنيون بقوى الأمن.  ب. 

التحرير  جي�ص  يف  عملوا  ممن  فيها  املدنيون  والعاملون  الأمن  قوى  واأفراد  �سف  و�سباط  �سباط   .4

الفل�سطيني.

ب�سندوق  التقاعد  قانون  باأحكام  املنتفعني  الفل�سطيني  التحرير  جي�ص  واأفراد  �سف  و�سباط  �سباط   .5

وزير احلربية يف جمهورية  لقرار  وفقًا  بالقاهرة،  لقطاع غزة  العام  باإدارة احلاكم  واملعا�سات  التاأمني 

اأداء  التوقف عن  اأو  انتهاء اخلدمة،  تاريخ  النتفاع حتى  تاريخ  وذلك من  1974م،  لعام  العربية  م�سر 

ال�سرتاكات.

مادة )3(

�ملنتفعون �مل�سوية حقوقهم مبوجب �أنظمة �سابقة

5( املذكورة يف املادة ال�سابقة والذي ت�سلم حقوقه التقاعدية وفقًا   ،4 يكون للمنتفع من اإحدى الفئات )3، 

لالأنظمة ال�سابقة التي كان م�سرتكًا فيها، اخليار فيما يلي:

1. اأن يعامل وفقًا لأحكام هذا القانون ب�سرط اأن ي�سدد ما عليه من ا�ستحقاقات مبوجب القوانني والأنظمة ال�سارية.

2. ويف حالة عدم رغبته يف اأن ي�سدد املبالغ املذكورة يف البند )1( من هذه املادة فله اأن يعامل وفقًا لأحكام 

هذا القانون، اعتبارًا من تاريخ التحاقه بقوى الأمن.

�لف�سل �لثالث

مدد �خلدمة �ملحت�سبة يف �ملعا�س

1

مادة )4(  

مدد �خلدمة �ملقبولة للتقاعد

تعترب مدد اخلدمة التالية خدمة حمت�سبة يف املعا�ص ومقبولة للتقاعد:

مدد اخلدمة التي تق�سى يف ظل هذا القانون.  .1

مدد اخلدمة ال�سابقة على نفاذ هذا القانون والتي ق�سيت يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.  .2

1 مت تعديل هذه املادة مبوجب القانون رقم )16( ل�سنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام قانون التاأمني واملعا�سات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم 

)16( ل�سنة 2004 املن�سور يف الوقائع الفل�سطينية يف العدد )60( املوؤرخ يف 2005/11/9، كالتايل: 

1- ي�ساف بند جديد برقم )6( اإىل املادة )4( من قانون التاأمني واملعا�سات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم )16( ل�سنة 2004م ن�سه الآتي: 

6- »مدة اخلدمة التي ق�سيت يف اجلي�ص الأردين ملن التحقوا بالثورة الفل�سطينية ومل ت�سرف لهم رواتب تقاعدية اأو مكافاآت نهاية 

اخلدمة من اجلي�ص الأردين، �سريطة دفع اللتزامات والعائدات التقاعدية«.

2- تعدل اأرقام البنود من )6( اإىل )9( من املادة )4( من قانون التامني واملعا�سات امل�سار اإليه لت�سبح )7( اإىل )10(.
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والعائدات  اأية قوانني تقاعد �سابقة، �سريطة ت�سديد اللتزامات  للتقاعد مبوجب  املقبولة  مدد اخلدمة   .3

التقاعدية.

مدد اخلدمة التي ق�سيت يف جي�ص التحرير الفل�سطيني، �سريطة دفع اللتزامات والعائدات التقاعدية.  .4

الفل�سطينية، �سريطة دفع اللتزامات  التحرير  التي ق�سيت يف ف�سائل منظمة  الع�سكرية  مدد اخلدمة   .5

والعائدات التقاعدية.

مدد اخلدمة ال�سابقة للمنا�سلني الذين �سويت حالتهم على اأر�ص الوطن بقدر املدد التي مت احت�سابها   .6

لأغرا�ص الت�سوية اأو منح الرتبة، �سريطة ت�سديد اللتزامات والعائدات التقاعدية.

مدة اخلدمة التي يق�سيها املنتفع يف الأ�سر على اأن تلتزم احلكومة بت�سديد التزاماتها وعائداتها التقاعدية   .7

بالكامل وحت�سب �سمن مدة اخلدمة املحت�سبة يف املعا�ص كاملة.

مدة اخلدمة التي يق�سيها املنتفع مكلفًا يف بعثة ر�سمية اأو اإعارة اأو اإجازة براتب اأو بدون راتب، �سريطة   .8

ت�سديد اللتزامات والعائدات التقاعدية وفق اأحكام هذا القانون.

اإذا كان املنتفع قد اإ�ستحق مكافاأة ومت �سرفها له عن املدد ال�سابقة فيتعني عليه لكي حُتت�سب هذه املدد   .9

اإعادة اأداء املبالغ التي �سبق �سرفها اإىل �سندوق التاأمني واملعا�سات، وحُتت�سب وفقًا لآخر راتب تقا�ساه 

املنتفع.

مادة )5(

مدد غري مقبولة للتقاعد

ل تعترب مدد اخلدمة التالية حمت�سبة يف املعا�ص:

مدة اخلدمة التي يق�سيها املنتفع قبل بلوغه �سن الثامنة ع�سر من عمره.  .1

مدة اخلدمة بعد �سن التقاعد مبا ل يتناق�ص واأحكام هذا القانون.  .2

مدد ال�سجن اأو التوقيف عن العمل بدون راتب لأ�سباب جنائية.  .3

الواردة يف الفقرة )2( من  التي مل يتم ت�سويتها ماليًا مع املنتفعني، مع مراعاة الأحكام  مدد اخلدمة   .4

املادة )3( من هذا القانون.

مادة )6(

ت�سديد �للتز�مات �ل�سابقة

مدد  عن  لديها،  للمنتفعني  التقاعدية  والعائدات  اللتزامات  بت�سديد  املُ�سغلة  واجلهات  احلكومة  تلتزم   .1

خدمتهم ال�سابقة على تطبيق هذا القانون لإدارة ال�سندوق، وفقًا لأحكام هذا القانون.

وكما تلتزم بت�سديد اللتزامات والعائدات التقاعدية عن مدد اخلدمة املحت�سبة يف املادة )4( من هذا   .2

القانون.
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�لف�سل �لر�بع

�للجان �لطبية

مادة )7(

ت�سكيل جلان طبية

ُت�سكل اللجان الطبية الآتية يف رئا�سة قوى الأمن:

اللجنة الطبية الع�سكرية.  .1

اللجنة الطبية الع�سكرية العليا.  .2

مادة )8(

ت�سكيل �للجان �لطبية �لع�سكرية

ُت�سكل كل جلنة طبية ع�سكرية بقرار من مدير عام قوى الأمن وبتن�سيب من مدير اخلدمات الطبية الع�سكرية 

وتتكون من ثالثة اأطباء ع�سكريني من ذوي الخت�سا�سات املختلفة ويكون اأقدمهم رتبة، رئي�سًا على اأن ل تقل 

رتبته عن مقدم، ولها ال�ستعانة باأخ�سائيني ح�سب احلالة الطبية املعرو�سة.

مادة )9(

�خت�سا�سات �للجنة �لطبية �لع�سكرية

تخت�ص اللجنة الطبية الع�سكرية بتحديد ما يلي:

اللياقة ال�سحية للخدمة الع�سكرية ومداها لل�سباط و�سباط ال�سف والأفراد يف قوى الأمن.  .1

نوع الإ�سابة اأو املر�ص.  .2

نوع العجز ون�سبته.  .3

�سبب الإ�سابة اأو الوفاة التي حدثت نتيجة حادث وقع اأثناء اخلدمة اأو ب�سببها.  .4

�سن املنتفع يف حالة عدم وجود امل�ستند الر�سمي للميالد.  .5

مادة )10(

ثبوت �لإ�سابة �أو �ل�ست�سهاد

الذي كان  الوحدة  قائد  بتقرير من  الع�سكرية  العمليات  النا�سئة عن  الوفاة  اأو  ال�ست�سهاد  اأو  الإ�سابة  تثبت 

املنتفع حتت قيادته مبا�سرة مو�سحًا به املكان والزمان والظروف التي اأحاطت بالإ�سابة اأو الوفاة على اأن يتم 

اإعتماد هذا التقرير من قائد املنطقة اأو اجلهاز ويف حالة ما اإذا كانت الإ�سابة توؤدي اإىل اإنهاء اخلدمة لعدم 

اللياقة ال�سحية يعتمد من اللجنة الطبية الع�سكرية.
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مادة )11(

تبليغ قر�ر�ت �للجنة و�لعرت��س عليها

اللجنة  اأمام  القرارات  الإعرتا�ص على هذه  له  ويحق  الع�سكرية  الطبية  اللجنة  بقرارات  املعني  املنتفع  ُيبلغ 

الطبية الع�سكرية العليا خالل ثالثني يومًا من تاريخ تبليغه.

مادة )12(

�لت�سديق على قر�ر�ت �للجنة

ُي�سدق على قرارات اللجنة الطبية الع�سكرية من مدير عام قوى الأمن وتعترب بعد الت�سديق عليها واإنتهاء 

فرتة العرتا�ص نهائية.

مادة )13(

�لإحالة �إىل �لهيئة �لطبية �ملركزية �ملدنية

املركزية  الطبية  الهيئة  اإىل  الأمن  قوى  املري�ص من  اأو  امل�ساب  ُيحال  الطبية  اللجنة  ت�سكيل  تعذر  يف حالة 

املدنية التي تقرر حالة املري�ص ال�سحية ومدى لياقته للخدمة ونوع العجز ون�سبته وُيعتمد هذا التقرير من 

مدير عام قوى الأمن ويعترب نهائيًا.

مادة )14(

ت�سكيل �للجنة �لطبية �لع�سكرية �لعليا

ت�سكل اللجنة الطبية الع�سكرية العليا بقرار من القائد العام على النحو التايل:

مندوب من هيئة التنظيم والإدارة.  .1

مندوب من هيئة التاأمني واملعا�سات.  .2

ثالثة اأطباء ع�سكريني مل ي�سبق لهم اإبداء الراأي يف احلالة املعرو�سة على اأن يكون اأحدهم اخت�سا�سيًا   .3

فيها، ويكون اأقدمهم رئي�سًا للجنة على اأن ل تقل رتبته عن عقيد.

مادة )15(

�خت�سا�سات �للجنة �لطبية �لع�سكرية �لعليا

تخت�ص اللجنة الطبية الع�سكرية العليا مبا يلي:

درا�سة قرارات اللجان الطبية الع�سكرية املحالة اإليها من مدير عام قوى الأمن لتحديد نوع العجز ون�سبته   .1

التي ي�ستحق عليها معا�سًا اأو تاأمينًا اأو تعوي�سًا اأو اأي قرار اآخر معرو�ص عليها.

يحق للجنة اإ�ستدعاء �ساحب العالقة ولها اأن ت�ستعني باخلرباء املخت�سني.  .2
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مادة )16(

قطعية قر�ر �للجنة �لطبية �لع�سكرية �لعليا

ي�سبح قرار اللجنة الطبية الع�سكرية العليا بعد ت�سديقه من مدير عام قوى الأمن نهائيًا ول يجوز الطعن 

فيه.

مادة )17(

حتديد قو�عد و�سروط �للياقة �ل�سحية

اللجان  ومهام  بها  يتعلق  ما  وكل  والأفراد  ال�سف  و�سباط  لل�سباط  ال�سحية  اللياقة  و�سروط  قواعد  حتدد 

الطبية وكيفية الإحالة اإليها والإجراءات لديها والت�سديق على قراراتها وكل ما يتعلق باأعمالها، بنظام ي�سدر 

عن مدير عام قوى الأمن.

�لف�سل �خلام�س

�إ�ستحقاق مبالغ �لتاأمني

مادة )18(

�إ�ستحقاق مبالغ �لتاأمني

يف  عنهم  امل�ستحقني  اأو  القانون  هذا  باأحكام  املنتفعني  اإىل  ال�سندوق  يوؤديها  التي  التاأمني  مبالغ  ت�ستحق 

احلالتني الآتيتني:

الورثة  اإىل  التاأمني  مبلغ  يوؤدى  احلالة  هذه  ويف  التقاعد  �سن  بلوغه  قبل  اخلدمة  يف  وهو  املنتفع  وفاة   .1

ال�سرعيني، ويف حالة عدم وجود ورثة �سرعيني يوؤدى مبلغ التاأمني اإىل الذين يعينهم املنتفع.

ن�ساأت عن عجز  اإذا  للخدمة  ال�سحية  اللياقة  ب�سبب عدم  التقاعد  �سن  بلوغه  قبل  املنتفع  اإنهاء خدمة   .2

كلي عن العمل، اأما اإذا كان العجز جزئيًا في�ستحق املنتفع ن�سف مبلغ التاأمني وُي�سرتط ل�ستحقاق مبلغ 

التاأمني اأن يكون الإنهاء قد ُبني على قرار اللجنة الطبية الع�سكرية �سابق على �سدور قرار اإنهاء اخلدمة، 

ول ي�سرف التاأمني ل�سبب الإ�سابة اإذا تعمد �ساحبها اإحداثها لنف�سه.

مادة )19(

�إجر�ء�ت ��ستحقاق مبالغ �لتاأمني

ل ي�ستحق مبلغ التاأمني اإذا مل يقدم امل�ستند الر�سمي باإثبات �سن املنتفع اأو مل يكن قد مت تقدير �سنه مبعرفة 

اللجنة الطبية الع�سكرية وعلى هيئة التنظيم والإدارة اإ�ستيفاء امل�ستند الر�سمي املثبت ل�سن املنتفع فاإذا مل 

يوجد هذا امل�ستند يحال اإىل اللجنة الطبية الع�سكرية لتحديد �سنه وذلك خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ العمل 
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بهذا القانون واإل تعر�ص امل�سئولون للمحاكمة التاأديبية املن�سو�ص عليها يف هذا القانون.

اأي  اأو  امليالد  بعد ذلك �سهادة  لو ظهرت  نهائيًا حتى  الع�سكرية  الطبية  اللجنة  يعترب قرار  ويف هذه احلالة 

م�ستند ر�سمي اآخر.

وعلى اللجنة الطبية اأن تتخذ تاريخ امليالد الوارد يف الهوية ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر دالة اإ�سرت�ساد عند 

تقدير ال�سن.

مادة )20(

حمدد�ت ح�ساب مبلغ �لتاأمني

يكون مبلغ التاأمني الذي يوؤديه ال�سندوق معادًل لن�سبة من الراتب ال�سنوي تبعًا لل�سن ويح�سب التاأمني على 

اأ�سا�ص الراتب ال�سهري الأخري للمنتفع ويف حتديد ال�سن تعترب ك�سور ال�سنة �سنًة كاملة.

مادة )21(

تعوي�س نهاية �خلدمة ب�سبب عدم �للياقة

العمل  تاأدية  اأثناء  وقع  حادث  نتيجة  ال�سحية  اللياقة  عدم  ب�سبب  خدماتهم  تنتهي  الذين  املنتفعون  مُينح 

الطبية  اللجنة  تقررها  التي  العجز  ن�سبة  ووفق  املفعول  ال�ساري  التقاعد  نظام  وفق  ماليًا  تعوي�سًا  ب�سببه  اأو 

الع�سكرية العليا.

�لف�سل �ل�ساد�س

�ملعا�س و�ملكافاأة

مادة )22(

�سلحية �لإحالة �إىل �لتقاعد

لغايات تطبيق هذا القانون للقائد العام بناًء على تو�سية جلنة ال�سباط اأن يحيل اإىل التقاعد اأي �سابط    .1

اأكمل ال�سن املبينة اأدناه ب�سرط اأن يكون قد اأمت مدة ل تقل عن ع�سرين �سنة مقبولة للتقاعد:

	 �سنة.  عميد فما فوق 55•

	 �سنة.  عقيد 50•

	 �سنة.  مقدم 48•

	 �سنة.  رائد 45•

ملدير عام الأمن العام بناًء على تو�سية من هيئة التنظيم والإدارة اأن يحيل اإىل التقاعد اأي �سف �سابط    .2

اأو جندي اأكمل ال�سن املبينة اأدناه ب�سرط اأن يكون قد اأمت مدة ل تقل عن ع�سرين �سنة مقبولة للتقاعد:

	 �سنة.  �سباط ال�سرف 50•
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	 �سنة.  م�ساعدون 48•

	 �سنة.  رقيب اأول 46•

	 �سنة.  جندي/ رقيب 44•

مادة )23(

حالت ��ستحقاق �ملعا�س �لتقاعدي

ي�ستحق املنتفع معا�سًا عند انتهاء خدمته يف احلالت الآتية:

اإذا بلغت املدة املقبولة للتقاعد ع�سرين �سنة على الأقل.   .1

يف حالة بلوغ �سن التقاعد اإذا كانت املدة املح�سوبة يف املعا�ص خم�ص ع�سرة �سنة فما فوق.   .2

اإذا كانت مدة  اأو ال�ستغناء عن اخلدمة  يف حالة انتهاء اخلدمة ب�سبب الف�سل بقرار من القائد العام    .3

اخلدمة املح�سوبة يف املعا�ص خم�ص ع�سرة �سنة على الأقل.

مادة )24(

ت�سوية �ملعا�س على �أ�سا�س �لر�تب �لأخري

ي�سوى املعا�ص على اأ�سا�ص الراتب ال�سهري الأخري الذي دفع للمنتفع خالل مدة خدمته املقبولة للتقاعد.  .1

اإذا تغري اأو اإختلف �سلم الرواتب والدرجات يف وقت من الأوقات عن الذي كان قائمًا عند اإنتهاء خدمة   .2

املنتفع في�سوى املعا�ص على اأ�سا�ص �سلم الرواتب والدرجات اجلديد وذلك اإعتبارًا من ال�سهر الذي يح�سل 

فيه التغيري اأو الإختالف اأيهما اأف�سل للمنتفع.

مادة )25(

�لن�سبة �لتي ي�سوى فيها �ملعا�س

ُي�سوى املعا�ص بواقع جزء من خم�سة وثالثني جزءًا من الراتب ال�سهري الأخري عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة 

املح�سوبة يف املعا�ص.

مادة )26(

�حلد �لأق�سى للمعا�س

ل يجوز اأن يزيد احلد الأق�سى للمعا�ص ال�سهري عن )80%( من الراتب ال�سهري الأخري.

مادة )27(

�إنهاء �خلدمة ب�سبب عدم �للياقة �أو �لوفاة

ي�ستحق املعا�ص يف حالة اإنهاء اخلدمة ب�سبب عدم اللياقة ال�سحية اأو الوفاة مهما كانت مدة اخلدمة ويربط 
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املعا�ص بحد اأدنى قدره )40%( من الراتب ال�سهري الأخري اأو على اأ�سا�ص مدة خدمة املنتفع الفعلية املقبولة 

يف املعا�ص م�سافًا اإليها ثالثة �سنوات اأي املعا�سني اأكرب ب�سرط األ تزيد املدة امل�سافة عن املدة الباقية لبلوغ 

املنتفع �سن التقاعد.

مادة )28(

�إنهاء �خلدمة ب�سبب �لوفاة �أو عدم �للياقة �ل�سحية نتيجة حادث

ي�سوى املعا�ص يف حالة اإنهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة اأو عدم اللياقة ال�سحية نتيجة حادث وقع اأثناء تاأدية العمل 

اأو ب�سببه على اأ�سا�ص )80%( من الراتب ال�سهري الأخري مهما كانت مدة اخلدمة ويعترب يف حكم احلادث 

الذي يقع اأثناء اخلدمة اأو ب�سببها كل حادث يقع للمنتفع خالل فرتة ذهابه ملبا�سرة العمل وعودته منه.

�سريطة اأن يثبت ذلك بتقرير �سامل ومف�سل عن ظروف احلادث مرفق بقرار اإنهاء اخلدمة ومعتمد من قائد 

املنطقة اأو اجلهاز وكذلك قرار من اللجنة الطبية الع�سكرية املخت�سة بالإ�سافة اإىل التحقيق الذي مت لإثبات 

احلادث مبعرفة النيابة الع�سكرية.

مادة )29(

�لعلو�ت �لإ�سافية

يدفع بالإ�سافة للمعا�ص امل�ستحق طبقًا لأحكام هذا القانون الدفعات التالية:

عالوة �سخ�سية للمنتفع بن�سبة )10%( من قيمة املعا�ص طيلة اأيام حياته.  .1

عالوة عائلية للمنتفع وفقًا للعالوة العائلية املطبقة على املنتفعني املوجودين يف اخلدمة.   .2

مادة )30(

حالت �لعجز �ل�سحي

يوقع الك�سف الطبي على م�ستحقي املعا�ص يف حالت العجز ال�سحي وفقًا لأحكام هذا القانون يف املواعيد 

التي حتددها اللجنة الطبية وي�ستمر �سرف املعا�ص عن ال�سهر الذي حدد لتوقيع الك�سف الطبي على م�ستحقي 

املعا�ص وال�سهر التايل له ول ي�سرف املعا�ص بعد ذلك اإل اإذا ثبت اإ�ستمرار حالة العجز ويثبت احلق نهائيًا 

متى قررت اللجنة الطبية عدم اإمكانية �سفائه.

مادة )31(

�ل�ستقالة

يخف�ص املعا�ص يف حالة الإ�ستقالة بن�سب تختلف تبعًا لل�سن وفقًا للجدول اخلا�ص بذلك املرفق بنظام التقاعد 

وعند بلوغ �ساحب املعا�ص �سن ال�ستني يجري �سرف املعا�ص كاماًل دون تخفي�ص.
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مادة )32(

عدم بلوغ �خلدمة للمدة �ملقبولة للتقاعد

اإذا انتهت خدمة املنتفع ومل تكن مدة خدمته قد بلغت القدر الذي يعطيه احلق يف املعا�ص وفقًا لأحكام    .1

من  �سنة  كل  عن  الأخري  ال�سنوي  الراتب  من   )%15( اأ�سا�ص  على  خدمة  مكافاأة  اإ�ستحق  القانون  هذا 

�سنوات اخلدمة. ويف غري حالت بلوغ �سن التقاعد ل ت�ستحق اأية مكافاآت اإذا قلت مدة اخلدمة عن ثالث 

�سنوات.

اأو الإقالة التاأديبية  اأنهى املنتفع عمله قبل مرور ثالث �سنوات لأي �سبب خالف ال�ستقالة  اإذا  اأنه  على   .2

دون اأن يتقا�سى اأي مبلغ اآخر مبوجب هذا القانون ا�ستحق مكافاأة حت�سب على اأ�سا�ص )10%( من راتبه 

ال�سنوي الأخري عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة.

مادة )33(

دخول �لزياد�ت �مل�ستحقة يف �حل�ساب

يف ح�ساب املعا�ص اأو املكافاأة اأو مبلغ التاأمني اأو اأية دفعات طبقًا لهذا القانون يدخل يف تقدير الراتب الأخري 

ما يكون قد اإ�ستحقه املنتفع من زيادة يف راتبه ولو مل ت�سرف.

مادة )34(

�عتبار ك�سور �ل�سهر �سهر� كامل

يف ح�ساب مدة اخلدمة املقبولة للتقاعد تعترب ك�سور ال�سهر �سهرًا كاماًل.

مادة )35(

توزيع �ملعا�س على �مل�ستحقني يف حالة وفاة �ملنتفع

اإذا تويف املنتفع اأو �ساحب املعا�ص كان للم�ستحقني عنه احلق يف تقا�سي معا�سات وفقًا لالأن�سبة والأحكام 

املقررة وفقًا لأحكام القانون.

وت�سرف املعا�سات من اأول ال�سهر الذي حدثت فيه الوفاة اإل اإذا كان �ساحب املعا�ص قد �سرفه مقدمًا قبل 

اأول ال�سهر وتويف قبل حلول ذلك التاريخ ففي هذه احلالة ُي�سرف املعا�ص للم�ستحقني عنه اعتبارًا من اأول 

ال�سهر التايل لتاريخ الوفاة.

مادة )36(

�مل�ستحقون للمعا�س يف حالة وفاة �ملنتفع

امل�ستحقون للمعا�ص وفقًا لأحكام هذا القانون هم:

اأرملة اأو اأرامل املنتفع اأو �ساحب املعا�ص.  .1
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اأولده ومن يعولهم من اأخوته الذكور الذين مل يجاوزوا احلادية والع�سرين وقت وفاته.  .2

اأولده ومن يعولهم من اأخوته الذكور الذين جاوزوا احلادية والع�سرين وقت وفاته وكانوا يف اإحدى مراحل   .3

اأو تنتهي درا�ستهم  اأن يبلغوا ال�ساد�سة والع�سرين  اأو العايل اإىل  التعليم التي ل جتاوز التعليم اجلامعي 

اأي التاريخني اأقرب ويف هذه احلالة ي�ستمر ال�سرف حتى نهاية �سهر اأكتوبر من ال�سنة التي انتهت فيها 

الدرا�سية  ال�سنة  والع�سرين خالل  ال�ساد�سة  �سن  يبلغون  الذين  للطلبة  املعا�ص  وي�ستمر �سرف  الدرا�سة 

اإ�ستحقاق الطلبة يعاد ت�سوية املعا�ص على باقي  وذلك حتى نهاية �سهر يونيو من تلك ال�سنة وعند قطع 

امل�ستحقني الذين كانوا موجودين وقت الوفاة.

اأولده ومن يعولهم من اأخوته الذكور الذين جاوزوا احلادية والع�سرين وكانوا وقت وفاته م�سابني بعجز   .4

�سحي مينعهم عن الك�سب وتثبت حالة العجز وقت الإ�ستحقاق بقرار من اللجنة الطبية الع�سكرية.

الأرامل واملطلقات وغري املتزوجات من بناته واأخواته ويجب األ يكون لالأخوة والأخوات وقت الوفاة دخل   .5

اأو يزيد فاإذا نق�ص عما ي�ستحقونه ربط لهم معا�ص مبقدار  خا�ص يعادل قيمة ا�ستحقاقهم يف املعا�ص 

الفرق ول تعترب النفقة دخاًل.

الوالدان وي�سرتط ل�ستحقاق الوالدة األ تكون متزوجة من غري والد املتوفى.  .6

مادة )37(

معا�س �لأرملة

يقطع معا�ص الأرملة عند زواجها ويعود اإليها حقها يف املعا�ص اإذا طلقت اأو ترملت لأول مرة خالل ع�سر   .1

�سنوات من تاريخ زواجها.

ل يجوز لالأرملة اجلمع بني معا�سها عن زوجها الأول ومعا�سها عن زوجها الأخري ويف هذه احلالة مينح   .2

املعا�ص الأكرث فائدة.

مادة )38(

��ستحقاق �لزوج للمعا�س

ي�ستحق الزوج يف حالة وفاة زوجته الن�سيب املحدد قانونيًا اإذا كان وقت وفاتها م�سابًا بعجز �سحي مينعه 

من الك�سب وتثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الع�سكرية.

نق�ص  فاإذا  عليه  يزيد  اأو  املعا�ص  يف  ا�ستحقاقه  قيمة  يعادل  خا�ص  دخل  الوفاة  وقت  له  يكون  األ  وي�سرتط 

الدخل عما ي�ستحقه ربط له معا�ص مبقدار الفرق ويف هذه احلالة يوزع باقي املعا�ص امل�ستحق عن الزوجة 

للم�ستفيدين يف حدود الأن�سبة املقررة بافرتا�ص عدم وجود الزوج.
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مادة )39(

وقف �سرف �ملعا�س �إىل �مل�ستحقني

يقف �سرف املعا�ص اإىل امل�ستحقني عن املنتفع اأو امل�ستحقني عن �ساحب املعا�ص اإذا ا�ستخدموا يف اأي عمل و/ 

اأو كان دخلهم يعادل املعا�ص اأو يزيد عليه فاإذا نق�ص الدخل عما ي�ستحقونه من معا�ص اأدى اإليهم الفرق ويعود 

حق هوؤلء يف �سرف املعا�ص كاماًل اأو جزء منه اإذا انقطع هذا الدخل كله اأو بع�سه.

مادة )40(

ميعاد قطع �ملعا�س و�إعادة �سرفه

اأو القطع على  اأو قطعه يوؤدى املعا�ص امل�ستحق عن ال�سهر الذي وقع فيه �سبب الوقف  يف حالة وقف املعا�ص 

اأ�سا�ص �سهر كامل ويف حالة رد معا�ص بع�ص امل�ستحقني على غريهم من امل�ستفيدين يعاد ربط املعا�ص من اأول 

ال�سهر التايل لتاريخ واقعة ال�ستحقاق.

مادة )41(

�جلمع بني �أكرث من معا�س �أو دخل

يجوز اجلمع بني املعا�ص والدخل اأو بني معا�سني اأو اأكرث يف الأحوال التالية:

اإذا كان املعا�سان م�ستحقان عن والدين خا�سعني لأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اآخر مبا ل يجاوز %80   .1

من اأعلى املعا�سني.

اإذا كان املعا�سان قد ا�ستحقا لالأرملة ب�سفتها منتفعة وم�ستحقة عن زوجها وكذلك يف حالة ا�ستحقاقها   .2

للمعا�ص عن زوجها ومن دخلها عن العمل اأو املهنة مبا ل يجاوز 80% من راتبها.

ل�ساحب املعا�ص احلق يف اجلمع بني معا�سه وبني الدخل من العمل اأو املهنة اإذا كان ذلك العمل عر�سيًا   .3

اأو موؤقتًا وبعد �سن التقاعد.

�لف�سل �ل�سابع

حقوق �ملفقودين

مادة )42(

حقوق �ملفقودين

يف حالة فقد املنتفع اأو �ساحب املعا�ص ي�سرف لعائلته اأو امل�ستحقني عنه اإعانة �سهرية تعادل راتبه ال�سهري 

اأو معا�سه بافرتا�ص وفاته وذلك اعتبارًا من اأول ال�سهر الذي فقد فيه اإىل اأن يظهر اأو تثبت وفاته حقيقة اأو 

حكمًا.
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وبعد فوات اأربع �سنوات من تاريخ الفقد اأو ثبوت الوفاة حقيقة اأو حكمًا اأيهما اأقرب يعترب ذلك التاريخ هو 

تاريخ انتهاء اخلدمة وذلك يف تقدير جميع احلقوق التي توؤدي طبقًا لأحكام هذا القانون.

يقوم  والتقاعد  التاأمني  و�سندوق  للمنتفعني  بالن�سبة  وما يف حكمها  الرواتب  ب�سرف  املالية  الإدارة  وتلتزم 

ب�سرف املعا�سات التقاعدية وامل�ستحقات الأخرى بالن�سبة للمتقاعدين وفقًا لأحكام هذا القانون.

�لف�سل �لثامن

�حلرمان من �حلقوق �لتقاعدية

مادة )43(

�لدخول يف خدمة دولة �أخرى

ُيحرم من احلقوق التقاعدية كل فرد من قوى الأمن يدخل يف خدمة اأي دولة اأثناء اخلدمة بدون موافقة   .1

القائد العام.

ُيحرم من احلقوق التقاعدية كل فرد من قوى الأمن يدخل يف خدمة اأي دولة بعد ترك اخلدمة اإل مبوافقة   .2

القائد العام ووفقًا للوائح املنظمة.

مادة )44(

�لتج�س�س �أو �لإخلل باأمن �لوطن

اأو بعد تركها اإذا حكم عليه  ُيحرم اأي فرد من قوى الأمن من كافة احلقوق التقاعدية �سواء كان باخلدمة 

اأو جرمية جنائية اأخرى خملة باأمن  بحكم ق�سائي نهائي من حمكمة ع�سكرية خمت�سة بجرمية التج�س�ص 

الوطن.

مادة )45(

�حلرمان مبوجب حكم تاأديبي

ل يجوز حرمان املنتفع اأو �ساحب املعا�ص من املعا�ص اأو املكافاأة اأو اأية حقوق اأخرى مقررة له وفقًا لأحكام هذا 

القانون اإل بحكم تاأديبي يف حدود الربع مع عدم امل�سا�ص باأحكام املادتني ال�سابقتني.

مادة )46(

تقا�سي عائلة �ملنتفع للمعا�س �لتقاعدي

ال�سهري  التقاعدي  ن�سيبها  الأحوال  كل  يف  املنتفع  عائلة  تتقا�سى   )44  ،43( املادتني  اأحكام  مراعاة  مع 

بافرتا�ص عدم وجود املنتفع ما مل ي�سدر قرار بذلك من املحكمة الع�سكرية املخت�سة اأو من القائد العام بناء 

علي تو�سية من جلنة ال�سباط.
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مادة )47(

ميعاد تقدمي طلب �سرف �مل�ستحقات �لتقاعدية

يقدم طلب �سرف امل�ستحقات التقاعدية من معا�ص اأو مكافاأة اأو تاأمني اأو اأية م�ستحقات اأخرى لدى ال�سندوق 

يف ميعاد اأق�ساه ثالث �سنوات من تاريخ �سدور قرار اإنهاء اخلدمة للمنتفع اأو وفاة �ساحب املعا�ص اأو ا�ستحقاق 

املبلغ ح�سب احلال واإل انق�سى احلق يف املطالبة به.

وتعترب املطالبة باأي من املبالغ املتقدمة منطوية على املطالبة بباقي املبالغ امل�ستحقة لدى ال�سندوق وينقطع 

�سريان املدة امل�سار اإليها بالن�سبة اإىل امل�ستحقني جميعًا اإذا تقدم اأحدهم يف املوعد املحدد.

مادة )48(

تقادم �حلق باملطالبة باملعا�س

كل معا�ص ل ي�سرفه املنتفع اأو امل�ستفيد يف موعد اأق�ساها خم�ص �سنوات من تاريخ الإخطار بربط املعا�ص اأو 

من تاريخ اآخر �سرف ينق�سي احلق يف املطالبة به.

مادة )49(

ماآل �ملبالغ و�لعائد�ت �لتقاعدية غري �مل�سروفة

جميع املبالغ والعائدات التقاعدية التي مل يتم �سرفها مل�ستحقيها وفقا لأحكام هذا القانون توؤول كاإيرادات 

اإىل ال�سندوق.

�لف�سل �لتا�سع

�لإعادة �إىل �خلدمة

مادة )50(

وقف �ملعا�س طو�ل مدة �ل�ستدعاء

اإذا اأعيد �ساحب املعا�ص اإىل اخلدمة يف اإحدى اجلهات التي تطبق اأحكام هذا القانون بعد �سريانه يوقف 

�سرف معا�سه طوال مدة ا�ستدعائه.

مادة )51(

�حت�ساب مدة �خلدمة

اإذا اأعيد �ساحب املعا�ص اإىل اخلدمة يف اإحدى الوظائف التي ينتفع �ساغلها باأحكام هذا القانون اعتربت مدة 

خدمته مت�سلة اأو منف�سلة عند ت�سوية معا�سه اأيهما اأف�سل له.
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مادة )52(

ح�ساب مدة �خلدمة �ل�سابقة

اإذا اأعيد اإىل اخلدمة بعد العمل بهذا القانون اأي فرد من قوى الأمن ومل يكن قد اإ�ستحق معا�سًا جاز له   .1

ح�ساب مدة خدمته ال�سابقة كلها اأو بع�سها �سريطة اأن:

يطلب ذلك يف ميعاد اأق�ساه �سنة من تاريخ عودته ويتعني عليه اإعادة املبالغ التي �سبق اأن �سرفها عن  اأ . 

مدة خدمته تلك كلها اأو بع�سها وفقًا لراتبه و�سنه عند الأداء طبقًا لأحكام القانون.

يكون املنتفع معاماًل باأحكام هذا القانون خالل مدة خدمته ال�سابقة واإذا اإنتهت خدمته ومل يكن قد  ب . 

ح�سل على مكافاأة عنها ح�سبت تلك املدة دون اأداء اأية مبالغ عنها.

عند انتهاء خدمة املنتفع م�ستقباًل ي�سوى معا�سه عن فرتتي اخلدمة وفقًا لأحكام هذا القانون مت�سلتني   .2

اأو منف�سلتني اأيهما اأف�سل، فاإذا مل يكن قد ا�ستحق معا�ص فت�سرف له مكافاأة خدمة عن جمموع فرتتي 

مدة  مكافاأة عن  اأو  مكافاأته،  من  املتبقية  الأق�ساط  مع خ�سم جملة  الأخري  راتبه  اأ�سا�ص  علي  اخلدمة 

عليها  حم�سوبًا  ال�سابقة  خدمته  مدة  عن  اأداها  التي  الأق�ساط  جمموع  اإليها  ي�ساف  اجلديدة  خدمته 

الفائدة املقررة حتى تاريخ انتهاء اخلدمة.

�لف�سل �لعا�سر

�ملنح و�لتعوي�سات �لإ�سافية

مادة )53(

�سرف �لر�تب يف حالة �لوفاة

يف حالة وفاة اأحد املنتفعني باأحكام هذا القانون ت�ستمر اجلهة التي يتبعها يف �سرف �سايف املرتب ال�سهري   .1

امل�ستحق له بافرتا�ص عدم وفاته دون خ�سم ما يكون م�ستحقًا عليه من اأق�ساط وذلك عن ال�سهر الذي 

اإىل  ال�سرف  ويتم هذا  املرتبات  املقررة ل�سرف  املواعيد  له ويف  التاليني  وال�سهرين  الوفاة  حدثت فيه 

الأرملة اإن وجدت فاإن تعددن فيق�سم بينهن بالت�ساوي.

وفقًا لأحكام هذا القانون يف حالة وجود اأولد ق�سر اأو بنات غري متزوجات من غري الأرملة ي�ستحقون ما   .2

كان ي�ستحق لوالدتهم فيما لو مل تكن قد توفيت اأو طلقت وي�سرف ال�ستحقاق اإىل الويل ال�سرعي اإن وجد 

فاإن مل يوجد في�سرف اإىل الو�سي.

ويف جميع الأحوال يجب اأن ل يزيد ما ي�سرف عن مرتب ثالثة اأ�سهر فاإذا كان املنتفع قد �سرف مقدمًا   .3

مرتب ال�سهر الذي حدثت فيه الوفاة فال ي�سرف اإل مرتب ال�سهرين التاليني ول يلتزم ال�سندوق باملنح 

التي ت�سرف وفقًا حلكم هذه املادة بل تلتزم الإدارة املالية املركزية بذلك.
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مادة )54(

��ستمر�ر �سرف �سايف �ملعا�س �ل�سهري يف حالة �لوفاة

كان  الذي  ال�سهري  املعا�ص  �سايف  �سرف  يف  واملعا�سات  التاأمني  هيئة  ت�ستمر  املعا�ص  �ساحب  وفاة  حالة  يف 

ي�سرف له بافرتا�ص عدم وفاته وفقًا لأحكام املادة ال�سابقة ويتحملها ال�سندوق.

مادة )55(

نفقات �جلنازة

النفقات  اأثناء اخلدمة نفقات جنازة وتقدر هذه  يتوفى  توؤدي لكل منتفع  باأن  املالية املركزية  الإدارة  تلتزم 

ثالثة  معا�ص  مبقدار  املعا�ص  �ساحب  جنازة  بنفقات  ال�سندوق  هيئة  تلتزم  كما  اأ�سهر  ثالثة  راتب  مبقدار 

اأ�سهر.

اأو  اأرملة �ساحب املعا�ص  اأو  اأرملة املنتفع  وتوؤدي هذه النفقات فورًا اإىل من يثبت قيامه بدفعها �سواء كانت 

اأر�سد عائلته اأو اأي �سخ�ص اآخر.

مادة )56(

مكافاأة �خلدمة عن �ملدة �لز�ئدة

اإذا زادت مدة خدمة املنتفع الفعلية عن احلد الأق�سى ملدة اخلدمة املقبولة للتقاعد عن )28 �سنة( وفقًا 

لأحكام هذا القانون اأو زادت قيمة املعا�ص عن ن�سبة احلد الأق�سى املن�سو�ص عليه يف هذا القانون ت�سرف 

اخلدمة  �سنوات  من  �سنة  كل  عن  ال�سنوي  الراتب  من   )%20( يعادل  مبا  الزائدة  املدة  عن  خدمة  مكافاأة 

الزائدة.

مادة )57(

�سن �لتقاعد

تنتهي خدمة املنتفعني باأحكام هذا القانون يف �سن ال�ستني ويجوز بقرار من القائد العام بناًءا على تو�سية 

جلنة ال�سباط اأن يبقى املنتفع يف اخلدمة اأو يعاد تعيينه بعد بلوغه �سن التقاعد على اأن يحدد يف هذا القرار 

مدة اإبقائه يف اخلدمة بحد اأق�سى خم�ص �سنوات وتعترب هذه املدة مدة خدمة مقبولة للتقاعد.
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�لف�سل �حلادي ع�سر

��ستبد�ل �ملعا�س

مادة )58(

�سرف �ملعا�س بالكامل �أو ��ستبد�ل نقود بجزء منه

لأ�سحاب املعا�سات عند انتهاء اخلدمة اأن يطلبوا ويف خالل �سنتني من ذلك التاريخ اإما �سرف معا�ساتهم 

بالكامل اأو ا�ستبدال نقود بجزء من حقهم فيه اإذا رغبوا يف ذلك بحيث ل يتجاوز اجلزء امل�ستبدل ربع املعا�ص 

ويحدد راأ�ص مال املعا�ص امل�ستبدل طبقًا للجداول اخلا�سة بذلك املرفقة بنظام التقاعد ووفقًا ل�سن �ساحب 

املعا�ص وحالته ال�سحية.

مادة )59(

�إحالة طلب �ل�ستبد�ل �إىل �للجنة �لطبية �لع�سكرية

يحال طالب ال�ستبدال اإىل اللجنة الطبية الع�سكرية للك�سف عليه وتقدير درجة �سحته ب�سفة نهائية ول يقبل 

الع�سكرية على �سن  اللجنة الطبية  اأو متو�سطة ويف احلالة الأخرية تزيد  اإذا كانت �سحته جيدة  اإل  الطلب 

الطالب عددًا من ال�سنوات بن�سبة حالته ال�سحية.

مادة )60(

نوع �ل�ستبد�ل وتاريخه

يتم حتديد نوع الإ�ستبدال الوارد يف اجلدول اخلا�ص بذلك املرفق بنظام التقاعد �سواء مدى احلياة اأو ع�سر 

�سنوات اأو ع�سرين �سنة بناء على رغبة واختيار املتقاعد ويعترب ال�ستبدال قائمًا من التاريخ الذي اتفق فيه 

على مبلغ ال�ستبدال ويقتطع من املعا�ص املدفوع مبالغ مبقدار يعادل ن�سبة املعا�ص امل�ستبدلة.

مادة )61(

�أثر �ل�ستبد�ل على �مل�ستحقني

امل�ستحقون عن �ساحب املعا�ص الذي ا�ستبدل جزءًا من معا�سه ي�سوى ا�ستحقاقهم على اأ�سا�ص اأن عائلهم مل 

ي�ستبدل �سيئًا من معا�سه اإل يف حالة طلب تعوي�ص من جهة اأخرى مبوجب قوانني اأخرى. 

مادة )62(

حظر ��ستبد�ل معا�سات �مل�ستحقني

ل يجوز للم�ستحقني عن �ساحب املعا�ص ا�ستبدال معا�ساتهم.
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مادة )63(

�ل�ستبد�ل ملرة و�حدة

يتم ال�ستبدال بالن�سبة للمتقاعد مرة واحدة فقط.

مادة )64(

تعليق نفاذ �أحكام �ل�ستبد�ل

يتم تعليق نفاذ الأحكام اخلا�سة بال�ستبدال ملدة خم�ص �سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة )65(

معاملة �مل�سمولني باأحكام �لتعليق

بعد فوات املدة امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة يجوز لأ�سحاب املعا�سات املتقاعدين الذين �سملتهم مدة التعليق 

اأن ي�ستبدلوا معا�ساتهم وذلك ا�ستثناًء من �سرط املدة الوارد يف املادة )58( من هذا القانون.

�لف�سل �لثاين ع�سر

�لقرو�س

مادة )66(

�سرف �لقرو�س و�سد�دها وفو�ئدها

اأثناء مدة  اأن يقر�ص نقودًا للمنتفعني الذين ل تقل مدة خدمتهم عن ثالث �سنوات وذلك  يجوز لل�سندوق 

اخلدمة ويف حدود العتمادات التي يخ�س�سها جمل�ص الإدارة لهذا الغر�ص وبالفائدة التي يحددها بحيث 

ل تزيد عن )3%( �سنويًا ت�ساف اإىل مبلغ القر�ص وت�سدد معه ويكون �سرف القرو�ص و�سدادها يف احلدود 

الآتية:

راتب ثالثة اأ�سهر ملن تبلغ مدة خدمته من 3 اإىل 5 �سنوات ت�سدد يف حدود �سنة واحدة.   .1

راتب اأربعة اأ�سهر ملن تبلغ مدة خدمته من 5 اإىل 10 �سنوات ت�سدد يف حدود 18 �سهرًا.   .2

راتب �ستة اأ�سهر ملن تبلغ مدة خدمته من 10 اإىل 15 �سنة ت�سدد يف حدود 24 �سهرًا.   .3

راتب ثمانية اأ�سهر ملن تبلغ مدة خدمته اأكرث من 15 �سنة ت�سدد يف حدود 24 �سهرًا، وذلك �سريطة �سداد    .4

القر�ص وفوائده قبل انتهاء خدمة املنتفع.

مادة )67(

�سرف قر�س جديد

ل يجوز �سرف قر�ص جديد اإل بعد اإنتهاء �سداد القر�ص الأول.
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مادة )68(

�نتهاء �خلدمة قبل �ل�سد�د

اإذا انتهت خدمة املنتفع لأي �سبب قبل �سداد كامل القر�ص وفوائده خ�سم الر�سيد املتبقي من ما ي�ستحق من 

مكافاأة اأو معا�ص اأو مبلغ التاأمني الذي ي�ستحق يف حالة الوفاة اأو الف�سل من اخلدمة ب�سبب العجز عن العمل 

اأو من اأية م�ستحقات اأخرى.

مادة )69(

�خل�سم من �ملعا�س �مل�ستحق للورثة

ل يجوز خ�سم الر�سيد املتبقي من املعا�ص امل�ستحق للورثة اإل يف حدود الربع فاإذا مل تكن هناك ا�ستحقاقات 

اأخرى يخ�سم منها الر�سيد يتحمل به ال�سندوق خ�سمًا من ريع ا�ستثمار اأمواله.

مادة )70(

تعليق نفاذ �أحكام �لقرو�س

يتم تعليق نفاذ الأحكام اخلا�سة بالقرو�ص ملدة خم�ص �سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.

�لف�سل �لثالث ع�سر

�أحكام عامة و�نتقالية وختامية

مادة )71(

�لتز�مات �ل�سندوق يف حدود �أحكام هذ� �لقانون

املعا�سات واملكافاآت التي ت�سوى وفقًا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم �سندوق التاأمني واملعا�سات 

باأدائها اأما ما مينح زيادة مبقت�سى قوانني اأو قرارات خا�سة تلتزم بها اخلزانة العامة.

مادة )72(

�سرف �جلزء �لغري متنازع عليه

وفقًا لأحكام هذا القانون على هيئة �سندوق التاأمني واملعا�سات اأن ت�سرف موؤقتًا اجلزء من املعا�ص اأو املكافاأة 

الذي ل يكون حماًل لأية منازعة وذلك اإىل اأن تتم الت�سوية النهائية.
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مادة )73(

تقادم �ملنازعة يف قيمة �لتاأمني �أو �ملعا�س �أو �ملكافاأة

اأو املكافاأة بعد م�سي ثالث  اأو املعا�ص  ل يجوز لكل من ال�سندوق و�ساحب ال�ساأن املنازعة يف قيمة التاأمني 

التاأمني وذلك  اأو مبلغ  املكافاأة  تاريخ �سرف  اأو من  نهائية  املعا�ص ب�سفة  الإخطار بربط  تاريخ  �سنوات من 

با�ستثناء حالت اإعادة ت�سوية مبلغ التاأمني اأو املعا�ص اأو املكافاأة بالزيادة نتيجة حكم ق�سائي نهائي وكذلك 

الأخطاء املادية التي تقع يف احل�ساب عند الت�سوية، كما ل يجوز املنازعة يف قيمة مبلغ التاأمني اأو املعا�ص اأو 

املكافاأة يف حالة �سدور قرارات اإدارية اأو ت�سويات لحقة لتاريخ ترك اخلدمة يرتتب عليها خف�ص املرتبات 

التي اتخذت اأ�سا�سًا لتقدير قيمة التاأمني اأو املعا�ص اأو املكافاأة.

مادة )74(

�إعفاء من �ل�سر�ئب و�لر�سوم

تربط  التي  املبالغ  من  القانون  هذا  عليها يف  املن�سو�ص  واملبالغ  التقاعدية  والعائدات  ال�سرتاكات  ت�ستبعد 

عليها ال�سريبة على املرتبات وما يف حكمها واملكافاآت واملعا�سات وا�ستثناء من اأحكام القوانني املقررة لر�سوم 

والطلبات  الأوراق  وكافة  واملطبوعات  وال�سهادات  وامل�ستندات  ال�ستمارات  الر�سوم  هذه  من  تعفى  الدمغة 

املتعلقة بهذا القانون.

مادة )75(

حتديد �سروط و�أو�ساع �ل�سرف

وفقًا لأحكام هذا القانون حتدد الالئحة التنفيذية ال�سروط والأو�ساع املتعلقة ب�سرف مبالغ التاأمني واملعا�سات 

واملكافاآت وكافة امل�سروفات.

مادة )76(

�إعفاء من �ل�سر�ئب و�لر�سوم

تعفى روؤو�ص اأموال ال�ستبدال واملكافاآت واملعا�سات ومبالغ التاأمني واملنح وم�ساريف اجلنازة و�سائر املبالغ 

التي توؤدى طبقًا لأحكام هذا القانون من اخل�سوع لل�سرائب والر�سوم والعائدات ب�سائر اأنواعها.

وي�سري هذا الإعفاء بالن�سبة اإىل ما ي�سرف من تلك املبالغ اإىل املتقاعدين والورثة امل�ستحقني على املنتفع 

اأو �ساحب املعا�ص.

مادة )77(

�قت�ساء �ملبالغ �مل�ستحقة على �ملنتفعني

للهيئة العامة لل�سندوق احلق يف اقت�ساء ما يكون قد ا�ستحق لل�سندوق من مبالغ على املنتفعني العاملني اأو 
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اأ�سحاب املعا�سات اأو امل�ستحقني عنهم مما ي�ستحق لهم من راتب اأو معا�ص اأو مكافاأة اأو مبلغ تاأمني اأو اأية 

مدفوعات اأخرى وذلك يف حدود الربع.

اأ�سحاب املعا�سات  اأو  املبالغ امل�ستحقة لل�سندوق على املنتفعني املوجودين يف اخلدمة  ويجوز قبول تق�سيط 

بالطريقة والكيفية التي يراها جمل�ص الإدارة.

مادة )78(

�إعفاء من �ل�سر�ئب و�لر�سوم

ال�سرائب  جميع  من  نوعها  كان  مهما  ال�ستثمارية  عملياته  وجميع  واملنقولة  الثابتة  ال�سندوق  اأموال  تعفى 

والر�سوم والعوائد التي تفر�سها ال�سلطة اأو الإدارة احلكومية اأو اأي �سلطة عامة.

مادة )79(

�عتبار �أمو�ل �ل�سندوق �أمو�ل عامة

وفقًا لأحكام القانون تعترب اأموال ال�سندوق اأمواًل عامة فال يجوز متلكها اأو ك�سب حق عيني عليها اأو احلجز 

عليها.

مادة )80(

حق �لمتياز

وفقًا لأحكام هذا القانون للمبالغ امل�ستحقة لل�سندوق حق المتياز على جميع اأموال املدين.

مادة )81(

حق �لطلع

حق  لل�سندوق  العام  املدير  اأو  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ينتدبهم  الذين  للموظفني  القانون  هذا  لأحكام  وفقًا 

الطالع وفح�ص القيود وامل�ستندات والدفاتر املتعلقة بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

التي  والقيود  البيانات  جميع  املوظفني  هوؤلء  ت�سرف  حتت  ي�سعوا  اأن  املعنية  اجلهات  يف  امل�سئولني  وعلى 

تتطلبها اأعمال الفح�ص.

مادة )82(

�ملحاكمة �لتاأديبية

اإىل  به  املتعلقة  القرارات  اأو  القانون  هذا  اأحكام  تنفيذ  به  منوط  موظف  اأي  اإحالة  الإدارة  جمل�ص  لرئي�ص 

املحاكمة التاأديبية اإذا امتنع عن التنفيذ اأو اأهمل يف ذلك.

فاإذا كان قد اأجري حتقيق مع املوظف من جهة الخت�سا�ص ب�ساأن املخالفات املن�سوبة اإليه يف الفقرة ال�سابقة 
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فلرئي�ص جمل�ص الإدارة العرتا�ص على نتيجة الت�سرف يف التحقيق واإحالة املوظف اإىل املحاكمة التاأديبية 

على اأن ي�سدر قرار بذلك خالل �سهرين من تاريخ اإبالغ اجلهة بالنتيجة املذكورة.

اإهماله مع فائدة  اأو  امتناعه  نتيجة  ال�سندوق  اإىل  توؤد  التي مل  املبالغ  امل�سئول رد  يلتزم  الأحوال  ويف جميع 

مقدارها )3%( �سنويًا من تاريخ ال�ستحقاق كما يلتزم باأداء الفائدة املذكورة عن املبالغ التي تاأخر اأداوؤها 

اإىل ال�سندوق يف املواعيد املن�سو�ص عليها يف هذا القانون.

ولرئي�ص جمل�ص الإدارة حق التجاوز عن حت�سيل الفوائد املن�سو�ص عنها يف الفقرة ال�سابقة.

مادة )83(

عقوبة �إعطاء بيانات غري �سحيحة

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�ص عليها قانون العقوبات اأو قانون الأحكام الع�سكرية املعمول به يف الأمن 

الفل�سطيني يعاقب باحلب�ص مدة ل جتاوز ثالثة اأ�سهر وبغرامة ل تزيد على )500 دينار اأردين اأو ما يعادلها 

اأو  اأعطى ب�سوء ق�سد بيانات غري �سحيحة  العقوبتني كل من  باإحدى هاتني  اأو  العملة املتداولة قانونًا(  من 

امتنع ب�سوء ق�سد عن اإعطاء البيانات املن�سو�ص عليها يف هذا القانون اأو لئحته التنفيذية اإذا ترتب على 

ذلك احل�سول على اأموال من ال�سندوق بغري حق.

مادة )84(

ن�سبة م�ساهمة �ملنتفعني و�جلهات �مل�سوؤولة

مبقدار  وهي  بها  املعمول  للم�ساهمات  وفقًا  القانون  هذا  لأحكام  اخلا�سعون  يوؤديها  التي  املبالغ  تكون   .1

)10%( من مرتباتهم.

تكون املبالغ التي توؤديها اجلهات التي تلتزم مبرتبات اخلا�سعني لأحكام هذا القانون وفقًا للم�ساهمات   .2

املعمول بها وهي مبقدار )12.5%( منها.

مادة )85(

جدول �لرو�تب

اأية دفعات وفقًا  اأو  اأو مبلغ التاأمني  اأو املكافاأة  لأغرا�ص تنفيذ اأحكام هذا القانون يتم احت�ساب املعا�ص   .1

اخلا�سة  الرواتب  وجداول  الع�سكرية  للخدمة  منظم  قانون  اإقرار  وذلك حلني  التايل،  الرواتب  جلدول 

بالع�سكريني:

عالوة طبيعة العملالراتب الأ�سا�سيالرتبة الع�سكرية

%402070لواء

%362060عميد

%332050عقيد
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%282040مقدم

%257030رائد

%229025نقيب

%209025مالزم اأول

%196020مالزم

%183015م�ساعد اأول

%170010م�ساعد

%157010رقيب اأول

%149010رقيب

%141010عريف

%133010جندي

 2. لأغرا�ص هذا القانون تكون :

اأ. العالوة الدورية بن�سبة واحد وربع باملائة من الراتب الأ�سا�سي جلميع الرتب الواردة يف اجلدول عن 

كل �سنة خدمة.

ب. حتت�سب عالوة غالء املعي�سة وفقًا لالأ�س�ص املعمول بها يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وبقرار من 

اجلهات املخت�سة ذات العالقة وفقًا لالأ�سول.

مادة )86(

�لع�سكريني �خلا�سعني لأحكام هذ� �لقانون

اأعمارهم �سن )45( خم�ص  الع�سكريني اخلا�سعني لأحكامه ممن جتاوزت  القانون على  اأحكام هذا  ت�سري 

واأربعني �سنة عند البدء بتطبيق هذا القانون.

مادة )87(

تطبيق جد�ول

تنفيذًا لأحكام القانون تطبق اأحكام اجلداول املرفقة بنظام التقاعد.

مادة )88(

�إ�سد�ر لئحة تنفيذية

ي�سدر جمل�ص الوزراء الالئحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون. 
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مادة )89(

�إلغاء بالتعار�س

يلغى كل ما يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون.

مادة )90(

�لتنفيذ و�لنفاذ

على جميع اجلهات املخت�سة كل فيما يخ�سه تنفيذ اأحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني يومًا من تاريخ 

ن�سره باجلريدة الر�سمية.

�صدر مبدينة غزة بتاريخ:    28/ دي�صمرب/ 2004 ميلدية.

                             املوافق:     16/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.

                   روحي فتوح

رئي�ض ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
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تابع

 2004 ل�صنة   )16( رقم  الفل�صطيني  الأمن  لقوى  واملعا�صات  التاأمني  بقانون  املتعلقة  التعديلت 

2007م ب�صاأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )7( ل�صنة  الواردة يف القرار بقانون رقم )5( ل�صنة 

2005م

مادة )14(

تعديل �ملو�د

ت�ستبدل املواد التالية من قانون التاأمني واملعا�سات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم )16( ل�سنة 2004م بالن�سو�ص 

التالية:

تلغى الفقرة )1( من املادة )24( مـن القانـون رقم )16( ل�سنة 2004م وت�ستبدل بالنـ�ص التايل ) ي�سوى 

املعا�ص على اأ�سا�ص متو�سط رواتب اآخر ثالث �سنوات معتمدة لغايات التقاعد، وينطبق ذلك على جميع اأنظمة 

التقاعد الأخرى. 

تلغى املادة )25( مـن القانـون رقم )16( ل�سنة 2004م وت�ستبدل بالنـ�ص التايل ) ي�سوى املعا�ص ملن ي�ستحق 

التقاعد على اأ�سا�ص ) 2.5%( من كل �سنة خدمة من متو�سط الراتب لآخر ثالث �سنوات من �سنوات اخلدمة 

املقبولة لأغرا�ص التقاعد(.

2004م وت�ستبدل بالنـ�ص التايل ) ل يجوز اأن يزيد احلد  تلغى املادة )26( مـن القانـون رقم )16( ل�سنة 

الأق�سى للمعا�ص ال�سهري عن )70%( من الراتب ال�سهري الأخري.

تعدل املادة )31( من القانون رقم )16( ل�سنة 2004م باإ�سافة اجلدول التايل: 

ن�سبة اخلف�ص يف املعا�صال�سن عند ال�ستقالة

20%45 �سنة فاأقل

50_46%15

10%51 �سنة _55

5%56 اإىل اأقل من 58 �سنة

زادت مدة خدمة  اإذا   ( التايل  بالنـ�ص  وت�ستبدل  2004م  ل�سنة  رقم )16(  القانـون  مـن  املادة )56(  تلغى 

املنتفع الفعلية عن احلد الأق�سى ملدة اخلدمة املقبولة للتقاعد عن )28( �سنة وفقًا لأحكام هذا القانون اأو 

زادت قيمة املعا�ص عن ن�سبة احلد الأق�سى املن�سو�ص عليه يف هذا القانون ) ت�سرف مكافاأة خدمة عن املدة 

الزائدة مبا يعادل )15%( من الراتب ال�سنوي عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة الزائدة.
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مادة )15(

�إلغاء �لعلوة �ل�سخ�سية

قانون  ويف  وتعديالته  1959م  ل�سنة   )34( رقم  املدين  التقاعد  قانون  يف  الواردة  ال�سخ�سية  العالوة  تلغى 

1964م وتعديالته ويف قانون التاأمني واملعا�سات لقوى الأمن رقم )16(  التاأمني واملعا�سات رقم )8( ل�سنة 

لعام 2004م ويف القانون الأ�سلي ويف اأي نظام تقاعدي اآخر.

ي�سرف مبلغ ثالثمائة �سيكل اإ�سافة اإىل املعا�ص التقاعدي للمتقاعد اأو ورثته على اأن توزع على ورثة املتوفى 

اأو ال�سهيد وفقًا للجدول الوارد يف هذا القانون.

مادة )16(

�إلغاء �ملادة )55(

تلغى املادة )55( من قانـون التـاأمني واملعـا�سات لقـوى الأمن الفل�سطينية رقم )16( لعـام 2004م.

مادة )20(

�لعر�س على �ملجل�س �لت�سريعي

يعر�ص هذا القرار بقانون على املجل�ص الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها لإقراره.

�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ:      23 / 08 / 2007 ميلدية

        املوافق:       10/ �صعبان / 1428 هجرية

                   حممود عبا�ض

رئي�ض اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

               رئي�ض ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية



189

قانون �ملخابر�ت �لعامة

رقم )17( ل�سنة 2005

رئي�ض اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

رئي�ض ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية

الع على القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003 وتعديالته، بعد الَطّ

وعلى قانون اخلدمة املدنية رقم )4( ل�سنة 1998م وتعديالته،

وعلى قانون التاأمني واملعا�سات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم )16( ل�سنة 2004م وتعديالته،

وعلى قانون التقاعد العام رقم )7( ل�سنة 2005م،

وعلى قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية رقم )8( ل�سنة 2005م،

وبناًء على ما اأقره املجل�ص الت�سريعي يف جل�سته املنعقدة بتاريخ :2005/9/21م،

وبناًء على ال�سالحيات املخولة لنا،

وبا�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني.

اأ�سدرنا القانون التايل:

�لف�سل �لأول

تعاريف و�أحكام عامة

مادة )1(

�لتعاريف

يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة يف هذا القانون املعاين املخ�س�سة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على 

غري ذلك:

ال�صلطة: ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

الرئي�ض: رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

املخابرات: املخابرات العامة الفل�سطينية.

رئي�ض املخابرات: رئي�ص املخابرات العامة الفل�سطينية.

العامل: ال�سابط اأو �سابط ال�سف اأو الفرد املعني يف املخابرات.
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مادة )2(

�عتبار �ملخابر�ت هيئة �أمنية نظامية

القانون  لأحكام  وفقًا  اخت�سا�ساتها  وتبا�سر  وظائفها  توؤدي  الرئي�ص،  تتبع  نظامية  اأمنية  هيئة  املخابرات 

برئا�سة رئي�سها وحتت قيادته وهو الذي ي�سدر القرارات الالزمة لإدارة عملها وتنظيم �سوؤونها كافة.

مادة )3(

تكوين �ملخابر�ت

للهيكل  وفقًا  العمل  لت�سيري  الالزمني  والأفراد  ال�سباط  من  كاف  وعدد  ونائب  رئي�ص  من  املخابرات  تتكون 

التنظيمي الذي ي�سدره الرئي�ص وت�سري اأحكام هذا القانون على جميع العاملني فيها.

مادة )4(

تعيني رئي�س �ملخابر�ت

يعني رئي�ص املخابرات بقرار من الرئي�ص وبدرجة وزير.  .1

مدة تعيني رئي�ص املخابرات ثالث �سنوات، ويجوز متديدها ملدة �سنة فقط.  .2

مادة )5(

رئي�س �ملخابر�ت

رئي�ص املخابرات هو ال�سلطة املخت�سة بتنفيذ الأحكام الواردة يف هذا القانون وحتديد اخت�سا�سات الوحدات 

على �سوء الالئحة التنفيذية، وله اأن يفو�ص من يراه منا�سبًا من ال�سباط بع�ص اخت�سا�ساته.

مادة )6(

تعيني رئي�س �ملخابر�ت

1.  يعني نائب رئي�ص املخابرات بقرار من الرئي�ص وبتن�سيب من رئي�ص املخابرات.

يكون التعيني يف وظيفة مدير دائرة من دوائر املخابرات، بقرار من رئي�ص املخابرات وبتن�سيب من جلنة   .2

ال�سباط.

يعترب مديرو الدوائر من القيادة التنفيذية للمخابرات وم�سوؤولني عن تنفيذ املهام املناطة بهم م�سئولية   .3

كاملة.

مادة )7(

تويل �سلطة �لإ�سر�ف

يتوىل رئي�ص املخابرات �سلطة الإ�سراف على اأعمال املخابرات والعاملني فيها وله ت�سكيل اللجان ال�سرورية،   .1
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وي�سدر القرارات والأوامر الالزمة لتنظيم �سري العمل و�سمان ح�سن الأداء.

ن�ساط املخابرات  اأو من يفو�سه على املحافظة على �سرية  الرئي�ص  اأمام  يكون رئي�ص املخابرات م�سوؤوًل   .2

واملعلومات وو�سائل احل�سول عليها وم�سادرها، ول يجوز الطالع على حتريات املخابرات اأو معلوماتها 

اإل باإذن خا�ص من الرئي�ص اأو من يفو�سه.

3.  يبلغ رئي�ص املخابرات الرئي�ص اأو من يفو�سه عن كل امل�سائل ذات الطبيعة الهامة اأو امل�ستعجلة.

�لف�سل �لثاين

مهام �ملخابر�ت

مادة )8(

�جلهة �ملكلفة مبمار�سة �ملهام �لأمنية

اجلغرافية  احلدود  خارج  الأمنية  واملهام  الأن�سطة  مبمار�سة  ر�سميًا  املكلفة  اجلهة  املخابرات  تعترب   .1

لفل�سطني.

الإجراءات  ل�ستكمال  فل�سطني  لدولة  اجلغرافية  احلدود  داخل  حمددة  اأمنية  مهام  املخابرات  متار�ص   .2

والن�ساطات التي بداأت بها خارج احلدود.

مادة )9(

مهام �ملخابر�ت

تتوىل املخابرات:

اأعمال تعر�ص اأمن و�سالمة فل�سطني للخطر واتخاذ الإجراءات  اأية  1. اتخاذ التدابري الالزمة للوقاية من 

الالزمة �سد مرتكبيها وفقًا لأحكام القانون.

الك�سف عن الأخطار اخلارجية التي من �ساأنها امل�سا�ص بالأمن القومي الفل�سطيني يف جمالت التج�س�ص   .2

والتاآمر والتخريب اأو اأية اأعمال اأخرى تهدد وحدة الوطن واأمنه وا�ستقالله ومقدراته.

التعاون امل�سرتك مع اأجهزة الدول ال�سديقة امل�سابهة ملكافحة اأية اأعمال تهدد ال�سلم والأمن امل�سرتك اأو   .3

اأي من جمالت الأمن اخلارجي، �سريطة املعاملة باملثل.

مادة )10(

�أعمال �ملخابر�ت

الأعمال التي ينطبق عليها ن�ص املادة ال�سابقة هي:

1.  التخابر مع دولة اأجنبية على القيام بعمل عدواين �سد فل�سطني.

2.  اللتحاق بخدمة جي�ص اأجنبي يف حالة حرب مع فل�سطني.
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3.  ت�سليم اأو امل�ساعدة يف ت�سليم دولة اأجنبية �سرًا من اأ�سرار الدفاع عن فل�سطني يف النواحي الع�سكرية اأو 

ال�سيا�سية اأو القت�سادية اأو الجتماعية.

4.  اأي فعل عمدي يت�سبب يف موت اأو اإحداث اإ�سابة ج�سدية ج�سيمه اأو فقدان حرية اأي من:

اأ( ملوك وروؤ�ساء الدول وزوجاتهم اأو اأ�سولهم اأو فروعهم.

ب( اأولياء العهد اأو نواب روؤ�ساء الدول اأو روؤ�ساء احلكومات اأو الوزراء.

اإليهم  الأفعال  هذه  وجهت  اإذا  العامة  املنا�سب  ذوي  من  اأو  عامه  مب�سوؤوليات  القائمني  الأ�سخا�ص  ج( 

ب�سفاتهم هذه.

د( ال�سفراء اأو الدبلوما�سيني املعتمدين لدى دولة فل�سطني.

5.  التخريب املتعمد اأو اإتالف املمتلكات العامة اأو املمتلكات اخلا�سة لأغرا�ص عامة واملتعلقة اأو اخلا�سعة 

ل�سلطات دولة تربطها بفل�سطني عالقات دبلوما�سية اأو عالقات �سداقة.

6.  ت�سنيع اأو حيازة اأو اإحراز اأ�سلحة اأو متفجرات اأو اأية مواد �سارة بق�سد ارتكاب اأي من الأفعال ال�سابقة 

يف اأي دولة من الدول.

اأو اأغرا�سه، يقع تنفيذًا مل�سروع اإجرامي فردي اأو  كل فعل من اأفعال العنف اأو التهديد اأيا كانت بواعثه   .7

جماعي ويهدف اإىل اإلقاء الرعب بني النا�ص اأو ترويعهم باإيذائهم اأو تعري�ص حياتهم اأو حرياتهم اأو اأمنهم 

اأو  عليها  ال�ستيالء  اأو  احتاللها  اأو  العامة  الأمالك  اأو  املرافق  باأحد  اأو  بالبيئة  ال�سرر  اإحلاق  اأو  للخطر 

ت�سريب الأرا�سي اأو تعري�ص احد املوارد الوطنية للخطر.

مادة )11(

جمع �ملعلومات

وطلبها  القانون  اأقرها  التي  الخت�سا�سات  يف  املعلومات  جمع  يف  احلق  للمخابرات  القانون  لأحكام  وفقًا 

للقانون حق  وفقًا  العام  النائب  الطلب من  املخابرات  ولرئي�ص  بدون معار�سة،  ال�سلطة وغريها  اأجهزة  من 

ا�ست�سدار القرارات القانونية ملنع �سفر الأجانب من واإىل البالد ومنع املواطنني من ال�سفر لدواعي الأمن 

الرقابة  �سلطة  القانون  املقررة مبوجب هذا  اخت�سا�ساتها  �سبيل مبا�سرة  للمخابرات يف  يكون  كما  القومي 

والتحري بالو�سائل الفنية واملهنية املختلفة وفقًا للقانون.

مادة )12(

�سفة �ل�سبطية �لعدلية

يكون للمخابرات يف �سبيل مبا�سرة اخت�سا�ساتها املقرة مبوجب هذا القانون �سفة ال�سبطية الق�سائية.

مادة )13(

مر�عاة �حلقوق

على املخابرات مراعاة احلقوق وال�سمانات املن�سو�ص عليها يف القوانني الفل�سطينية وقواعد القانون الدويل يف هذا املجال.
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مادة )14(

�لتحقيق �لأويل

وفقًا لأحكام القانون تقوم املخابرات باإجراء حتقيق اأويل يف الوقائع املن�سوبة لل�سخ�ص املقبو�ص عليه ومتار�ص 

الرقابة والبحث والتحري والتفتي�ص وطلب حجز الأموال والأفراد وا�ستدعائهم وا�ستجوابهم و�سماع اأقوالهم 

وطلب البيانات اأو املعلومات اأو الوثائق من اأي �سخ�ص اأو الحتفاظ بها واتخاذ ما تراه �سروريًا ب�ساأنها طبقًا 

للقانون.

مادة )15(

ت�سليم �ل�سخ�س �لأجنبي

1.  اإذا كان ال�سخ�ص املقبو�ص عليه اأجنبيًا وجب م�ساعدته يف الت�سال باأقرب ممثل للدولة التي يكون اأحد 

رعاياها.

الإجراء  اأن ذلك منا�سبة حلقيقة هذا  راأت  اإذا  اأخرى ذات م�سلحة  اأي دولة  اإخطار  للمخابرات  يجوز   .2

والظروف التي دعت اإىل اتخاذه.

مادة )16(

مر�عاة �ملعاهد�ت �خلا�سة بت�سليم �ملجرمني

القابلة  اجلرائم  يف  املتهمني  بت�سليم  اخلا�سة  املعاهدات  مراعاة  يتعني  القانون  اأحكام  مع  يتعار�ص  ل  مبا 

للت�سليم بني ال�سلطة واأي دولة اأخرى.

�لف�سل �لثالث

�ملو�زنة

مادة )17(

مو�زنة �ملخابر�ت

وفقًا لأحكام القانون يكون للمخابرات موازنتها امل�ستقلة وتدرج رقمًا واحدًا �سمن املوازنة العامة للدولة،   .1

وتتوىل بنف�سها اإدارتها والإنفاق منها حتت اإ�سراف الرئي�ص.

ي�سكل املجل�ص الت�سريعي جلنة خا�سة من ثالثة اأع�ساء تتوىل مناق�سة اإقرار موازنة املخابرات، يف اإطار   .2

اإقرار املوازنة العامة.

يعني مراقب مايل يف املخابرات بقرار من الرئي�ص وبتن�سيب من رئي�ص املخابرات، ويتوىل املراقب املايل   .3

الطالع على بنود ال�سرف والإ�سراف املبا�سر على تدقيق احل�سابات والتاأكد من �سالمتها.
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مادة )18(

�إعد�د �ملو�زنة �لعامة للمخابر�ت

1.  يتوىل رئي�ص املخابرات اإعداد املوازنة ال�سنوية للمخابرات وعر�سها على الرئي�ص للت�سديق عليها.

يف  املوازنة  بنود  بتنفيذ  املتعلقة  والإجراءات  الأ�س�ص  تت�سمن  التي  القرارات  املخابرات  رئي�ص  ي�سدر   .2

الأغرا�ص املخ�س�سة لها، وتكون له �سالحية �سرف النفقات املكتومة بالطريقة التي يقررها دون التقيد 

باللوائح والقرارات املعمول بها يف الأجهزة احلكومية الأخرى، وتعترب جميع البنود والإجراءات املتعلقة 

بذلك �سرية.

مادة )19(

�إعد�د نظام للم�سرتيات

من  قرار  النظام  بهذا  وي�سدر  املخابرات،  عمل  وطبيعة  يتالءم  للم�سرتيات  نظامًا  املخابرات  رئي�ص  يعد 

الرئي�ص وتكون لرئي�ص املخابرات ال�سالحية الكاملة لتطبيقه.

�لف�سل �لر�بع

�للجان

مادة )20(

ت�سكيل �للجان

يجوز لرئي�ص املخابرات ت�سكيل جلان طبقًا ملقت�سيات م�سلحة العمل، ويحدد قرار الت�سكيل مهام و�سالحيات 

و�سوابط عمل كل جلنة، على األ يتعار�ص عمل اأي جلنة مع مهام الإدارات والوحدات القائمة اأ�ساًل، وي�ستثنى 

من ذلك جلان التحقيق التي ت�سكل لأغرا�ص حمددة.

مادة )21(

ت�سكيل جلنة �سباط فرعية

وفقًا لأحكام قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية وبقرار من رئي�ص املخابرات ت�سكل جلنة �سباط فرعية 

يف املخابرات.

مادة )22(

ممار�سة �للجنة لخت�سا�ساتها

ترى  من  لجتماعاتها  تدعو  اأن  لها  ويجوز  باملخابرات،  العاملني  كافة  على  اخت�سا�ساتها  اللجنة  متار�ص 

ال�ستعانة بهم.
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�لف�سل �خلام�س

و�جبات �لعاملني و�لأعمال �ملحظورة

مادة )23(

�ل�سهادة

ل يجوز لرئي�ص املخابرات اأو نائبه اأو لأي من العاملني فيه اأن ي�سهد اأمام املحاكم ولو بعد تركه العمل عما 

ال�سلطة  تاأذن  ومل  القانوين،  بالطريق  تن�سر  مل  معلومات  من  بالعمل  قيامه  اأثناء  علمه  اإىل  و�سل  قد  يكون 

املخت�سة يف ن�سرها، ويعطى اإذن ال�سلطة املخت�سة لرئي�ص املخابرات ونائبه من الرئي�ص، ولباقي العاملني 

من رئي�ص املخابرات.

مادة )24(

�لتقيد باأحكام �لقانون ولئحته

يجب على العاملني التقيد باأحكام هذا القانون ولئحته، وعليهم اللتزام بالنظم واللوائح املعمول بها   .1

داخل املخابرات وخارجها.

ي�سدر دليل للعاملني ينظم �سلوكهم واأخالقياتهم.  .2

مادة )25(

حمظور�ت على �لعمال

اإ�سافة اإىل ما ورد يف قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية يحظر على العاملني ما يلي:

اجلمع بني العمل باملخابرات واأية اأعمال اأخرى، اإل اإذا اقت�ست م�سلحة العمل ذلك وبقرار من رئي�ص   .1

املخابرات.

الإهمال اأو التق�سري الذي يرتتب عليه �سياع حق من حقوق الدولة.  .2

الت�سريح باأي بيانات تتعلق باأمور العمل لو�سائل الإعالم �سواء كان اأثناء اخلدمة اأو بعدها اإل من خالل   .3

�سخ�ص مفو�ص بذلك.

القيام باأي ن�ساط �سيا�سي اأو اإعالمي.  .4

النت�ساب اإىل اجلمعيات اأو املوؤ�س�سات اأو الأندية اإل اإذا اقت�ست م�سلحة العمل ذلك وبقرار من رئي�ص   .5

املخابرات.

ا�ستغالل الوظيفة لتحقيق اأغرا�ص �سخ�سية.  .6

الحتفاظ لأنف�سهم باأية وثيقة من الوثائق الر�سمية ولو كانت خا�سة باأعمال كلفوا بها.  .7

خمالفة اإجراءات الأمن التي ي�سدر بها قرار من ال�سلطة املخت�سة.  .8
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الت�سرت على اأخطاء وخمالفات زمالئهم يف العمل.  .9

اإذا  اإل  بالدولة  املعتمدة  والبعثات  ال�سفارات  باأع�ساء  اأو  بالأجانب  خا�سة  عالقات  اإقامة  اأو  10. الت�سال 

اقت�ست م�سلحة العمل ذلك وبقرار من رئي�ص املخابرات.

�لف�سل �ل�ساد�س

�لتعيني

مادة )26(

�سروط �لتعيني

ي�سرتط فيمن يعني باملخابرات ما يلي:

1.  اأن يكون فل�سطيني اجلن�سية ومن اأبوين فل�سطينيني.

األ يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة يف جناية اأو جنحة خملة بال�سرف اأو الأمانة.  .2

اأن يكون لئقًا �سحيًا للخدمة.  .3

األ يكون متزوجًا من غري عربية.  .4

اأن يرتاوح عمره ما بني 18 و 30 �سنة.  .5

األ يكون قد ف�سل من خدمته ال�سابقة بقرار تاأديبي.  .6

اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة.  .7

اأن يكون حا�ساًل على املوؤهالت العلمية املقررة للوظيفة.  .8

اأن يجتاز الختبارات الالزمة ل�سغل الوظيفة.  .9

مادة )27(

ق�سم �لولء

1.  يوؤدي كل من يعني �سابطًا باملخابرات ق�سم الولء ح�سب ال�سيغة التالية:

�سبيلهما،  يف  روحي  واأبذل  عنهما  اأدافع  واأن  وال�سعب،  للوطن  خمل�سًا  اأكون  باأن  العظيم  باهلل  )اأق�سم   

واأحافظ على �سالحي و�سريف الع�سكري، واحرتم القوانني والأنظمة واأن اأعمل بها، واأن اأ�سون اأ�سرار مهنتي 

واأن اأقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية ب�سرف واأمانة واإخال�ص. واهلل على ما اأقول �سهيد(.

2.  تكون تاأدية الق�سم لرئي�ص املخابرات ونائبه اأمام الرئي�ص.

3.  تكون تاأدية الق�سم اأمام رئي�ص املخابرات اأو من ينيبه لذلك، ويوقع ال�سابط على منوذج )تاأدية الق�سم( 

ويحفظ يف ملف اخلدمة.
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مادة )28(

�ل�ستعانة بذوي �خلربة

يجوز ال�ستعانة بذوي اخلربة من املتقاعدين العاملني �سابقًا يف املخابرات لأداء اأعمال حمددة بعقود عمل 

خا�سة ملدة �سنة جتدد ملدة ثالث �سنوات نظري مكافاأة مقطوعة.

�لف�سل �ل�سابع

�ل�سرية و�لن�سباط

مادة )29(

�خل�سوع للتعليمات

رئي�ص  عن  ت�سدر  التي  الأمنية  والإجراءات  وال�سوابط  للتعليمات  باملخابرات  العاملني  جميع  يخ�سع 

املخابرات.

مادة )30(

�سرية �ملعلومات

تعترب املعلومات املتعلقة بتنظيم املخابرات واأن�سطتها واأعمالها ووثائقها ومقرها وممتلكاتها وبيانات العاملني 

من اأ�سرار الأمن الوطني التي يحظر اإف�ساوؤها، وي�سري ذلك على جميع العاملني باملخابرات والعاملني بعقود 

خا�سة حتى بعد انتهاء خدمتهم.

مادة )31(

�لعقوبات

يعاقب كل من يخرج على مقت�سى الواجب الوظيفي، اأو يرتكب اأحد الأعمال املحظورة املن�سو�ص عليها يف 

هذا القانون ولئحته، اأو يظهر مبظهر خمل بكرامة الوظيفة ومقت�سياتها مبوجب قوانني العقوبات النافذة.

مادة )32(

حظر �لقب�س على �لعامل

رئي�ص  اإعالم  بعد  اإل  معه  التحقيق  اأو  العامل  على  القب�ص  املخت�سة  لل�سلطات  يجوز  ل  التلب�ص،  حالة  غري  يف 

املخابرات.
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�لف�سل �لثامن

�أحكام ختامية

مادة )33(

م�ساءلة رئي�س �ملخابر�ت

للمجل�ص الت�سريعي عرب جلانه املخت�سة م�ساءلة رئي�ص املخابرات.

مادة )34(

�إن�ساء �أكادميية �أمنية

تن�ساأ مبوجب اأحكام هذا القانون اأكادميية اأمنية لأغرا�ص اإعداد وتدريب وتاأهيل العاملني باملخابرات.  .1

للم�سلحة  وفقًا  والأ�ساتذة  املدربني  وتعيني  وامل�ساقات  املناهج  على  الإ�سراف  املخابرات  رئي�ص  يتوىل   .2

وحتقيق الأهداف.

مادة )35(

�سريان �أحكام قانون �خلدمة يف قوى �لأمن �لفل�سطينية

مبا ل يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون ت�سري على العاملني اأحكام قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية من 

حيث التعيني والأقدمية والرتقية والندب والإحلاق والنقل والإعارة والبعثات الدرا�سية والرواتب والإجازات 

وانتهاء  ال�ستيداع  اإىل  والإحالة  وامليداليات  والأنواط  والأو�سمة  والعقوبات  املحظورة  والأعمال  والواجبات 

اخلدمة واأية م�ساألة اأخرى مل يرد فيها ن�ص خا�ص يف هذا القانون.

مادة )36(

�إعد�د �لأنظمة و�للئحة �لتنفيذية

من  بقرار  وت�سدر  املخابرات،  لعمل  الالزمة  والأنظمة  للقانون  التنفيذية  الالئحة  املخابرات  رئي�ص  يعد 

الرئي�ص.

مادة )37(

�لتنفيذ و�ل�سريان و�لن�سر

ن�سره يف  تاريخ  به من  ويعمل  القانون،  اأحكام هذا  تنفيذ  فيما يخ�سه-  كلٌّ  املخت�سة-  على جميع اجلهات 

اجلريدة الر�سمية .
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�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ:    2005/10/26 ميلدية.

        املوافق:    23/ رم�صان/1426 هجرية.

                                حممود عبا�ض

رئي�ض اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

           رئي�ض ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
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قانون ب�ساأن �لدفاع �ملدين

رقم )3( ل�سنة 1998

رئي�ض اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

رئي�ض ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية

بعد الطالع على قانون الدفاع املدين رقم 12 ل�سنة 1959م املعمول به يف حمافظات ال�سفة الغربية،

وعلى قانون الدفاع املدين رقم 17 ل�سنة 1962 املعمول به يف حمافظات غزة، وعلى م�سروع القانون املقدم 

من جمل�ص الوزراء،

وبعد موافقة املجل�ص الت�سريعي،

اأ�سدرنا القانون التايل:

مادة ) 1 (

تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخ�س�سة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك.

الوزارة: وزارة الداخلية. 

الوزير: وزير الداخلية. 

املجل�ض: املجل�ص الأعلى للدفاع املدين. 

املديرية: املديرية العامة للدفاع املدين. 

املدير العام: مدير عام الدفاع املدين. 

الرئي�ض: رئي�ص املجل�ص الأعلى للدفاع املدين. 

الكوارث الطبيعية: الأو�ساع ال�ستثنائية الناجتة عن فعل الطبيعة. 

حالة الطوارئ: حالة اخلطر الداهم الذي يهدد اأو يعيق ال�سري العادي لل�سلطات العامة. 

مادة ) 2 (

تعريف �لدفاع �ملدين

يق�سد بالدفاع املدين جمموعة الإجراءات ال�سرورية لوقاية املدنيني وممتلكاتهم وتاأمني �سالمة املوا�سالت 

باأنواعها و�سمان �سري العمل بانتظام يف املرافق العامة وحماية املباين واملن�ساآت واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة 

�سواء من اأخطار الغارات اجلوية وغريها من الأعمال احلربية اأو من اأخطار الكوارث الطبيعية اأو احلرائق اأو 

الإنقاذ البحري اأو اأي اأخطار اأخرى. 
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مادة ) 3 (

تبعية �ملديرية �لعامة للدفاع �ملدين لوز�رة �لد�خلية

املديرية العامة للدفاع املدين تتبع الوزارة. 

مادة ) 4 (

�إد�رة �ملديرية �لعامة

واملالية  الفنية  املدين  الدفاع  اأعمال  جميع  عن  الوزير  اأمام  م�سئوًل  يكون  عام  مدير  املديرية  اإدارة  يتوىل 

وتعليمات  وقرارات  اأوامر  تنفيذ  على  ال�سارية  والأنظمة  القوانني  حدود  �سمن  مبا�سرة  وي�سرف  والإدارية 

الوزير واملجل�ص الأعلى للدفاع املدين. 

مادة ) 5 (

�إخت�سا�سات �ملديرية �لعامة

تخت�ص املديرية العامة للدفاع املدين مبا يلي:-

جميع اأعمال الدفاع املدين مبا يف ذلك اإعداد امل�سروعات وخطط العمل والإ�سراف على تنفيذها وتدبري   .1

ما يلزم من اأدوات ومهمات ودرا�سة اأحدث و�سائل الدفاع املدين وطرق ن�سر تعليمها بني اجلمهور. 

اتخاذ الإجراءات ال�سرورية مع اللجان املعنية ملواجهة الكوارث وحالت الطوارئ يف الأحوال التي يقررها   .2

رئي�ص ال�سلطة الوطنية. 

توعية املواطنني باأعمال الدفاع املدين والتعاون مع فرقها وتوزيع الن�سرات والإعالنات املتعلقة بعملها يف   . 3

زمن ال�سلم واحلرب. 

مادة ) 6 (

مهام �ملديرية �لعامة

القانون  املبينة يف هذا  بال�سالحيات  اإخالل  املدين دون  للدفاع  العامة  املديرية  تقوم  اأهدافها  تنفيذ  لغاية 

بالأعمال التالية وبالتن�سيق مع اجلهات املعنية:-

1.  تنظيم و�سائل الإنذار من الغارات اجلوية. 

الإ�سراف على تنظيم التعاون بني املدن والقرى يف اأعمال الدفاع املدين واإن�ساء الكتائب املدنية ال�سريعة   .2

لنجدة املناطق املنكوبة. 

تنظيم و�سائل اإطفاء احلريق.   .3

اإن�ساء وتهيئة غرفة عمليات الدفاع املدين.   .4

تنظيم عمليات الك�سف عن القنابل والألغام التي مل تنفجر ورفعها.   .5

تقييد الإ�ساءة واإطفاء الأنوار منعًا لالأ�سرار التي قد حتدث من الغارات اجلوية.   .6
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تخزين املعدات والأدوية واملطهرات الالزمة لأعمال الدفاع املدين.   .7

تكوين فرق الك�سف عن الإ�سعاعات الذرية والغازات ال�سامة واجلراثيم.   .8

اإقامة اخلنادق واملالجئ العامة وتهيئة املالجئ اخلا�سة باملباين واملن�ساآت.   .9

10.  امل�ساهمة يف تهيئة الأماكن التي ت�سلح ل�ستقبال امل�سابني من الغارات اجلوية والكوارث الطبيعية. 

11.  اإعداد فرق الإنقاذ وفرق رفع الأنقا�ص وفرق مراقبي الغارات اجلوية واحلريق. 

12.  تعليم وتدريب املدنيني على طرق الدفاع املدين مبختلف الو�سائل. 

الوطنية  ال�سلطة  اأرا�سي  طرق  على  اخلطرة  الكيميائية  املواد  وتخزين  نقل  �سروط  وحتديد  13. تنظيم 

الفل�سطينية. 

مادة ) 7 (

�ملجل�س �لأعلى للدفاع �ملدين

ي�سكل جمل�ص اأعلى للدفاع املدين على النحو التايل:-

1.  وزير الداخلية رئي�سًا

مدير عام الدفاع املدين ع�سوًا  .2

مدير عام وزارة ال�سوؤون الجتماعية ع�سوًا  .3

مدير عام وزارة الأ�سغال العامة ع�سوًا  .4

مدير عام وزارة ال�سحة ع�سوًا  .5

مدير عام وزارة احلكم املحلي ع�سوًا  .6

مدير عام وزارة الرتبية والتعليم ع�سوًا  .7

مدير عام وزارة املالية ع�سوًا  .8

مدير عام وزارة الت�سالت ع�سوًا  .9

10. مدير عام وزارة التخطيط والتعاون الدويل ع�سوًا

11.  مدير عام وزارة املوا�سالت ع�سوًا

12. مدير عام اإدارة الأمن ال�سناعي بوزارة ال�سناعة ع�سوًا

13. مدير عام الأمن الوطني ع�سوًا

14. مدير عام وزارة التموين ع�سوًا

15. مدير عام وزارة الإ�سكان ع�سوًا

16. مدير عام ال�سرطة ع�سوًا
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مادة ) 8 (

�لإ�ستعانة باخلرب�ء

يجوز للمجل�ص اأن يدعو من يرى �سرورة ال�ستعانة بهم من اخلرباء حل�سور جل�سات املجل�ص دون اأن يكون لهم 

حق الت�سويت يف اتخاذ القرارات التي ي�سدرها. 

مادة ) 9 (

�لن�ساب �لقانوين للإجتماعات

 ( الأغلبية  بح�سور  العادية  الأوقات  املدين يف  للدفاع  الأعلى  املجل�ص  القانوين لجتماعات  الن�ساب  يكتمل 

ن�سف + واحد لعدد اأع�ساء املجل�ص ( على اأن يكون من �سمنهم الوزير اأو من ينيبه، اأما يف حالة الطوارئ 

فيكتفي للن�ساب القانوين بح�سور الوزير اأو من ينيبه ومبن ح�سر من الأع�ساء.

مادة ) 10 (

�أغلبية �لت�سويت

ت�سدر قرارات املجل�ص الأعلى للدفاع املدين باأغلبية عدد احلا�سرين، واإذا ت�ساوت الأ�سوات يرجح اجلانب 

الذي فيه الرئي�ص. 

مادة ) 11 (

�إجتماعات �ملجل�س

يجتمع املجل�ص ب�سورة عادية مرة كل ثالثة اأ�سهر على الأقل، وميكن اجتماعه يف اأي وقت ب�سورة ا�ستثنائية 

بدعوة من الوزير اأو من ينيبه، اأو بناء على طلب ثلث اأع�ساء املجل�ص.

مادة ) 12 (

�إخت�سا�سات �ملجل�س

مع مراعاة اأحكام هذا القانون يخت�ص املجل�ص مبا يلي:-

1 - و�سع ال�سيا�سة العامة للدفاع املدين. 

2 - بحث واإقرار ما يعر�ص عليه من خطط م�سروعات للدفاع املدين.

3 - متابعة تنفيذ خطط وم�سروعات الدفاع املدين. 

4 - اتخاذ الإجراءات ال�سرورية ملواجهة اأي حدث طارئ. 

مادة ) 13 (

�للجان �ملحلية للدفاع �ملدين

ت�سكل يف كل حمافظة جلنة حملية للدفاع املدين على الوجه التايل:-
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1 - املحافظ اأو من ينيبه رئي�سًا

2 - روؤ�ساء املجال�ص البلدية والقروية وجلان املخيمات يف املحافظة اأع�ساء

3 - مدير الدفاع املدين يف املحافظة ع�سوًا

4 - طبيب تنتدبه وزارة ال�سحة ع�سوًا

5 - عدد مبا ل يزيد عن خم�سة اأفراد من الأهايل يختارهم املحافظ اأع�ساًء

6 - ممثاًل عن مديرية ال�سرطة يف املحافظة ع�سوًا

مادة ) 14 (

�إخت�سا�سات و�سلحيات �للجان �ملحلية

تخت�ص اللجنة املحلية املذكورة بتنفيذ خطط وم�سروعات الدفاع املدين اخلا�سة باملحافظة ودرا�سة الو�سائل 

املوؤدية اإىل تنفيذها على اأكمل وجه ولها يف �سبيل ذلك ممار�سة الأعمال التالية:-

الإ�سراف على تكوين فرق مراقبي الغارات اجلوية ومراقبي احلريق والإ�سعاف والإنقاذ.   .1

التي  واخلطط  املناهج  ح�سب  املدين  الدفاع  اأعمال  على  املذكورة  الفرق  لتدريب  الالزم  الرتتيب  عمل   .2

ت�سدر عن املجل�ص الأعلى للدفاع املدين. 

وتعليم  الغر�ص  لهذا  تعد  التي  والإعالنات  الن�سرات  وتوزيع  املدين  الدفاع  لأعمال  حملية  توعية  عمل   .3

اجلمهور طرق الوقاية من الغارات اجلوية وترغيبه يف التطوع يف فرق الدفاع املدين املختلفة. 

اقرتاح الإجراءات والتدابري الالزمة لأعمال الدفاع املدين وتطويرها.   .4

التن�سيق مع املحافظات الأخرى يف حالة وقوع كارثة.   .5

مادة ) 15 (

�إجتماعات �للجنة �ملحلية

ب�سورة  وقت  اأي  اجتماعها يف  الأقل وميكن  على  اأ�سهر  ثالثة  كل  مرة  عادية  ب�سورة  املحلية  اللجنة  تنعقد 

اأو بناء على طلب ثلث اأع�ساء اللجنة، ويكتمل الن�ساب القانوين لالجتماع  ا�ستثنائية بدعوة من املحافظ، 

بالأغلبية العادية لالأع�ساء على اأن يكون من �سمنهم رئي�ص اللجنة، وت�سدر القرارات باأغلبية عدد الأع�ساء 

اللجنة املحلية على  الرئي�ص، وتعر�ص قرارات  الذي فيه  الأ�سوات يرجح اجلانب  ت�ساوت  واإذا  احلا�سرين، 

املجل�ص الأعلى للدفاع املدين. 

مادة ) 16 (

�سلحيات �لوزير

مبا ل يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون للوزير اأن يقوم مبا يلي:-
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اإ�سدار القرارات والأوامر بالإجراءات التي يجب اأن تتخذها جلان الدفاع املدين.   .1

والريا�سة  للتعليم  املعدة  املعاهد  اأ�سحاب  بها  يقوم  اأن  يجب  التي  بالتدابري  والأوامر  القرارات  اإ�سدار   .2

وال�سناعة  للتجارة  العامة  واملحال  واملالهي  ال�سينما  ودور  وامل�ست�سفيات  اجلمعيات  ولجتماع  البدنية، 

التي حتتاج بالنظر اإىل طبيعة العمل فيها اأو وجه ا�ستعمالها اإىل وقاية خا�سة. 

اإ�سدار الأوامر عند ال�سرورة بال�ستيالء موؤقتًا على العقارات والأبنية الالزمة لإعداد املالجئ العامة   .3

وامل�ست�سفيات واملراكز العامة لالإ�سعاف ولكافة �سوؤون الدفاع املدين الأخرى ويعو�ص املالك عما قد ي�سيبه 

من اأ�سرار تعوي�سًا عادًل. 

اإن�ساء فرق من املدنيني من موظفي ال�سلطة الوطنية وغريهم للتدرب على اأعمال الدفاع املدين يف اأوقات   .4

فراغهم بق�سد ال�سرتاك يف اأعمال الدفاع املدين ومواجهة الكوارث املن�سو�ص عليها يف هذا القانون. 

اإقرار اإجراء جتارب ومترينات على اأعمال الدفاع املدين للتاأكد من كفاءة تدابري وا�ستعدادات الدفاع املدين.   .5

مادة ) 17 (

تخ�سي�س �إعتماد مايل للمجال�س �لبلدية و�لقروية

القيام  من  ميكنها  �سنوٌي  مايٌل  اعتماٌد  املدين  الدفاع  جلان  بوا�سطة  والقروية  البلدية  للمجال�ص  يخ�س�ص 

بن�سيبها يف تنفيذ تدابري الوقاية املفرو�سة عليها ويحدد هذا العتماد �سنويًا بقرار من الوزير على �سوء 

تو�سيات جلان الدفاع املدين. 

مادة ) 18 (

قيام �أ�سحاب �لعقار�ت بالأعمال �ملفرو�سة عليهم

على اأ�سحاب العقارات والأبنية امل�سار اإليهم يف املادة )16( بند )2( من القانون اأن يقوموا وعلى نفقتهم 

اخلا�سة ويف املواعيد التي حتدد لهم بتنفيذ الأعمال التي تفر�ص على هذه العقارات والأبنية لأغرا�ص الدفاع 

املدين. 

مادة ) 19 (

نفقات �لدفاع �ملدين

الالزمة  والتدابري  الإجراءات  نفقات  املديرية  تتحمل  القانون  17 ( من   ،  16  ( املادتني  اأحكام  مع مراعاة 

لأعمال الدفاع املدين. 

مادة ) 20 (

حت�سيل �لنفقات

الإجراءات والأعمال املفرو�سة عليهم لأغرا�ص  بتنفيذ  اأو �ساغلوها  والأبنية  العقارات  اأ�سحاب  اإذا مل يقم 
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الدفاع املدين تقوم املديرية العامة للدفاع املدين بتنفيذ هذه الأعمال والإجراءات على نفقتهم، وحت�سل هذه 

النفقات بالطريقة التي حت�سل فيها الأموال العامة. 

مادة ) 21 (

�سروط رخ�س �لبناء

ي�سرتط يف رخ�ص البناء التي ت�سدر مبوجب اأي قانون اأو نظام يتعلق بتنظيم املدن واملباين اأن تن�ص على 

قيام املرخ�ص له مبقت�سيات الدفاع املدين واإعداد اأماكن خا�سة ت�سلح اإىل اأن تكون مالجئ عند احلاجة. 

مادة ) 22 (

�سروط ومو��سفات �مللجئ �لعامة

ي�سدر املجل�ص الأعلى للدفاع املدين تعليمات بال�سروط واملوا�سفات املطلوبة يف املالجئ العامة وغريها من 

اأعمال الدفاع املدين املن�سو�ص عليها يف املادة ال�سابقة وتت�سمن الرخ�ص التي ت�سدر من اجلهات املخت�سة 

بيانًا بتلك املوا�سفات وال�سروط. 

مادة ) 23 (

�سفة �ل�سبط �لق�سائي للموظفني �ملنتدبني

يكون للموظفني الذين ينتدبهم الوزير من موظفي وزارة الداخلية وغريها �سفة ال�سبط الق�سائي يف تنفيذ 

اأحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له، ويكون لهم حق الدخول اإىل اأي مكان للتاأكد من تنفيذ التدابري 

املن�سو�ص عليها يف هذا القانون اأو القرارات ال�سادرة مبوجبه. 

مادة ) 24 (

حظر مغادرة فئات معينة يف حالة �لتعبئة �لعامة بدون �ذن

يحظر على املوظفني العموميني والأطباء وال�سيادلة واملمر�سني واملمر�سات العاملني يف مرافق اأو موؤ�س�سات 

اأن  العامة  التعبئة  النقل يف حالة  اأعمال  اأو  الغذائية  املواد  اأو جتارة  والعاملني يف �سناعة  ذات منفعة عامة 

يغادروا اجلهات التي يوؤدون فيها اأعمالهم دون اإذن م�سبق من اجلهات املخت�سة. 

وللوزير اأن يحظر مغادرة اأي فئة اأخرى تكون اأعمالها �سرورية ل�ستقرار املعي�سة ولت�سيري احلياة العادية. 

مادة ) 25 (

عدم جو�ز نزع �لآلت و�للفتات

ل يجوز نزع اآلة اأو لفتة اأو اإ�سارة اأو تغيري مكانها اأو جعلها غري �ساحلة ملا اأعدت له يف اأغرا�ص الدفاع املدين، 

ويلزم املخالف اإداريًا مب�ساريف اإعادة ال�سيء اإىل اأ�سله بالإ�سافة لأية عقوبة اأخرى ين�ص عليها القانون. 
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مادة ) 26 (

�لإجر�ء�ت �لإ�سافية �لتي يتخذها �لوزير

يجوز للوزير يف حالت الطوارئ اأن يتخذ الإجراءات الإ�سافية التالية من اأجل م�سلحة الدفاع املدين:-

و�سع اليد على جميع و�سائل النقل واأدواتها، وقطع غيارها وجميع لوازمها وتقييد بيعها وتنقالتها وتنقالت   . 1

�سائقيها. 

و�سع اليد على املواد القابلة لال�ستعال على اختالف اأنواعها وتقييد الت�سرف وكيفية تخزينها.   . 2

تكليف اأي �سخ�ص من ذوي املقدرة واخلربة اأن ي�ساهم يف خدمات الدفاع املدين، واإذا كان من ذوي املهن   . 3

احلرة فعليه اأن ي�سع الأدوات التي يعمل بها حتت ت�سرف �سلطات الدفاع املدين. 

انتداب اأي موظف حكومي للقيام بخدمة تتعلق بالدفاع املدين للمدة ال�سرورية.   . 4

تكليف اأية وزارة اأو بلدية اأو اأية موؤ�س�سة اأهلية انتداب اأحد موظفيها امل�سوؤولني ليعمل ك�سابط ات�سال بني   . 5

دائرته واملديرية العامة للدفاع املدين بغية تن�سيق العمل بال�سرعة املمكنة. 

و�سع اليد على م�سادر املياه والكهرباء واأدواتها وجميع لوازمها وتكليف امل�سوؤولني عن اإدارة تلك امل�سادر   . 6

واملوظفني فيها باإدارتها ب�سورة فعالة. 

و�سع اليد على املواد الغذائية وجميع املواد الأخرى على اختالف اأنواعها التي تعترب �سرورية ل�ستقرار   . 7

املعي�سة وتي�سري احلياة العادية، وتقييد الت�سرف بتلك املواد وكيفية تخزينها. 

اإ�سدار اأية قرارات اأخرى متليها م�سلحة الدفاع املدين.   . 8

مادة ) 27 (

تعديل و�إلغاء قر�ر�ت �للجان

للمجل�ص الأعلى للدفاع املدين اأن يعدل اأو يلغي اأي قرار تتخذه اأية جلنة من جلان الدفاع املدين. 

مادة ) 28 (

�لعقوبات

مع عدم الإخالل مبا ورد يف قانون العقوبات يعاقب كل من يخالف حكما من اأحكام هذا القانون بغرامة ل 

تزيد عن ) 500 ( خم�سمائة دينار اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونًا اأو باحلب�ص ملدة ل تزيد عن 

�ستة �سهور اأو بكلتا هاتني العقوبتني. 

مادة ) 29 (

�لإلغاء�ت

يلغى العمل باأحكام قانون الدفاع املدين رقم ) 12 ( ل�سنة 1959 املعمول به يف حمافظات ال�سفة الغربية، 
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وقانون الدفاع املدين رقم ) 17 ( ل�سنة 1962 و كل ما يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون. 

مادة ) 30 (

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت

لوزير الداخلية بناء على اقرتاح املجل�ص الأعلى للدفاع املدين اإ�سدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 

القانون. 

مادة ) 31 (

�لتنفيذ و�لنفاذ

على جميع اجلهات املخت�سة كل فيما يخ�سه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني يومًا من تاريخ ن�سره 

يف اجلريدة الر�سمية. 

�صدر مبدينة غزة بتاريخ:    28 / 5 / 1998 ميلدية. 

               املوافق:        2 / 2 / 1419 هجرية. 

                                 يا�صر عرفات

رئي�ض اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

             رئي�ض ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
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قر�ر بقانون ب�ساأن �لأمن �لوقائي

رقم )11( ل�سنة 2007

رئي�ض اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

رئي�ض ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية

ا�ستنادًا لأحكام القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003 وتعديالته،

وبعد الإطالع على قانون اخلدمة يف قوى الأمن رقم )08( ل�سنة 2005، 

وبناًء على تن�سيب جمل�ص الوزراء بتاريخ 2007/10/29، 

وبناًء على ال�سالحيات املخولة لنا،

وحتقيقًا للم�سلحة العامة، 

اأ�سدرنا القرار بقانون التايل:

مادة )1(

�لتعاريف

لغايات تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه املعاين املخ�س�سة لها اأدناه من مل 

تدل على خالف ذلك:

ال�صلطة الوطنية: ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

الرئي�ض: رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

الوزارة املخت�صة: وزارة الداخلية.

الوزير املخت�ض: وزير الداخلية.

الإدارة العامة للأمن الوقائي: جهاز الأمن الوقائي.

املدير العام: مدير عام الإدارة العامة لالأمن الوقائي.

الفرد: ال�سابط اأو �سباط ال�سف والعنا�سر املعينني يف الأمن الوقائي.

مادة )2(

جهاز �لأمن �لوقائي

جهاز الأمن الوقائي: هو اإدارة عامة اأمنية نظامية �سمن قوى الأمن الداخلي التي تتبع الوزارة املخت�سة    .1

وتعمل يف جمال الأمن.
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2.  يكون املقر الدائم لالإدارة العامة يف مدينة القد�ص، ولها مقران موؤقتان يف مدينتي رام اهلل وغزة، ويجوز 

لها فتح اإدارات فرعية يف املدن الأخرى.

مادة )3(

�سريان �لقانون

ت�سري اأحكام هذا القانون على جميع العاملني يف الإدارة العامة لالأمن الوقائي، وي�سادق جمل�ص الوزراء على 

الهيكلية التنظيمية لها.

مادة )4(

تعيني �ملدير �لعام

املخت�ص  الوزير  من  تو�سية  على  بناًء  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ص  ي�سدره  بقرار  ونائبه  العام  املدير  ُيعني   .1

وتن�سيب مدير عام الأمن الداخلي وتو�سية جلنة ال�سباط ، ويوؤديا اليمني القانونية اأمام الرئي�ص قبل بدء 

اأعمالهما.

مدة تعيني املدير العام اأربع �سنوات ويجوز متديدها ل�سنة اإ�سافية بقرار من الرئي�ص.  .2

مادة )5(

�سلطة �لإ�سر�ف

وت�سكيل  والعاملني فيها،  الوقائي  العامة لالأمن  الإدارة  اأعمال  الإ�سراف على  �سلطة  العام  املدير  يتوىل   .1

اللجان ال�سرورية حل�سن �سري عملها، وله اأن يفو�ص بع�ص اخت�سا�ساته اإىل نائبه.

يكون املدير العام م�سئول اأمام الوزير املخت�ص ومدير عام الأمن الداخلي عن عمله وعن املحافظة على   .2

�سرية ون�ساط الإدارة العامة لالأمن الوقائي وفعالياتها.

مادة )6(

مهام �لإد�رة �لعامة للأمن �لوقائي

مبا ل يتعار�ص مع القوانني ال�سارية تعترب الإدارة العامة لالأمن الوقائي اجلهة املكلفة مبا يلي:

العمل على حماية الأمن الداخلي الفل�سطيني.  .1

متابعة اجلرائم التي تهدد الأمن الداخلي لل�سلطة الوطنية و /اأو الواقعة عليه، والعمل على منع وقوعها.  .2

الك�سف عن اجلرائم التي ت�ستهدف الإدارات احلكومية والهيئات واملوؤ�س�سات العامـــة والعاملني فيها.  .3

مادة )7(

�سفة �ل�سبطية �لق�سائية

يكون ل�سباط و�سباط �سف الإدارة العامة لالأمن الوقائي يف �سبيل ت�سهيل مبا�سرة اخت�سا�ساتهم املقررة 
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مبوجب اأحكام هذا القانون �سفة ال�سبطية الق�سائية.

مادة )8(

مر�عاة �حلقوق

يف  عليها  املن�سو�ص  وال�سمانات  واحلريات  احلقوق  باحرتام  اللتزام  الوقائي  لالأمن  العامة  الإدارة  على 

القوانني الفل�سطينية واملواثيق واملعاهدات الدولية.

مادة )9(

مر�كز �لتوقيف

يحدد الوزير املخت�ص مراكز التوقيف الثابتة لالإدارة العامة لالأمن الوقائي بالتن�سيق مع املدير العام، وُيعلم 

وزير العدل والنائب العام بحالتها وباأي تغيري يطراأ ب�ساأنها، وُتعترب تلك املراكز مراكز قانونية للتوقيف.

مادة )10(

�ل�سرية

ل يجوز الإطالع على حتريات ومعلومات الإدارة العامة لالأمن الوقائي اإل باإذن خا�ص من الوزير املخت�ص   .1

اأو مدير عام الأمن الداخلي اأو تنفيذًا حلكم ق�سائي.

الإدارة  بعمل  املتعلقة  والوثائق  والأن�سطة  املعلومات  تعترب  اأعاله  الفقرة )1(  اأحكام  يتعار�ص مع  مبا ل   .2

العامة لالأمن الوقائي �سرية ل يجوز اإف�ساوؤها.

مادة )11(

�لتعيني

يعني م�ساعدو املدير العام ومديرو الدوائر يف الأمن الوقائي بقرار ي�سدر عن الوزير املخت�ص بناء على   .1

تن�سيب املدير العام وموافقة مدير عام الأمن الداخلي.

يخ�سع جميع اأفراد الإدارة العامة لالأمن الوقائي للتعليمات وال�سوابط والإجراءات الأمنية التي ت�سدر   .2

عن املدير العام.

مادة )12(

�لتقرير

يرفع الوزير املخت�ص لرئي�ص ال�سلطة الوطنية ورئي�ص الوزراء تقريرًا دوريًا كل ثالثة اأ�سهر عن اأعمال الإدارة 

العامة لالأمن الوقائي.
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مادة )13(

�إ�سد�ر �للو�ئح �لتنفيذية

ي�سدر جمل�ص الوزراء اللوائح التنفيذية الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

مادة )14(

�لإلغاء

يلغى كل من يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون.

مادة )15(

�لعر�س على �ملجل�س �لت�سريعي

يعر�ص هذا القرار بقانون على املجل�ص الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها لإقراره.

مادة )16(

�لتنفيذ و�لنفاذ و�لن�سر

على اجلهات املخت�سة كافة، كل فيما يخ�سه، تنفيذ اأحكام القانون ويعمل به من تاريخ �سدوره وين�سر يف 

اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ:    2007/11/20 ميلدية.

         املوافق:    10/ذو القعدة/1428 هجرية.

                  حممود عبا�ض

رئي�ض اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

              رئي�ض ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية


