قانون المخابرات العامة رقم ( )17لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد َّ
االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة  2003وتعديالته،

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة 1998م وتعديالته،

وعلى قانون الت أمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ( )16لسنة 2004م وتعديالته،
وعلى قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005م،

وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م،

وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ2005/9/21:م،
ً
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
ً
وباسم الشعب العربي الفلسطيني.
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة
مادة ()1

يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

السلطة :السلطة الوطنية الفلسطينية

الرئيس :رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
المخابرات :المخابرات العامة الفلسطينية.
رئيس المخابرات :رئيس المخابرات العامة الفلسطينية.
العامل :الضابط أو ضابط الصف أو الفرد المعين في المخابرات.
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مادة ()2

المخااابرات هيئااة أمنيااة نظامي ااة تتبااؤ ال ارئيس ،ت ا د وظائفه ااا وتباشاار اختصاصاااتها وفق ا ًا ألحك ااام القااانون برئاسااة رئيس ااها

وتحت قيادته وهو الذ يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم ش ونها كافة.
مادة ()3

تتكون المخابرات من رئيس ونائب وعدد كاف من الضابا واألفاراد الالزماين لتسايير العماا وفقا ًا للهيكاا التنظيماي الاذ
يصدره الرئيس وتسر أحكام هذا القانون على جميؤ العاملين فيها.
مادة ()4
 - 1يعين رئيس المخابرات بقرار من الرئيس وبدرجة وزير.
 - 2مدة تعيين رئيس المخابرات ثالث سنوات ،ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.
مادة ()5

رئاايس المخ ااابرات هااو الس االطة المختص ااة بتنفيااذ األحك ااام الااواردة ف ااي ه ااذا القااانون وتحدي ااد اختصاصااات الوح اادات عل ااى
ضوء الالئحة التنفيذية ،وله أن يفوض من يراه مناسب ًا من الضبا بعض اختصاصاته.
مادة ()6

 - 1يعين نائب رئيس المخابرات بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات.

 - 2يكون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر المخابرات ،بقرار من رئي س المخابرات وبتنسيب من لجنة الضبا .
 - 3يعتبر مديرو الدوائر من القيادة التنفيذية للمخابرات ومس ولين عن تنفيذ ال مهام المناطة بهم مسئولية كاملة.
مادة ()7

 - 1يت ااولى رئ اايس المخ ااابرات س االطة اإلشا اراف عل ااى أعم ااال المخ ااابرات والع اااملين فيه ااا ول ااه تش ااكيا اللج ااان الضا اارورية،
ويصدر القرارات واألوامر الالزمة لتنظيم سير العما وضمان حسن األداء.

ال أم ا ااام ال ا ا ارئيس أو م ا اان يفوض ا ااه علا ا ااى المحافظ ا ااة عل ا ااى س ا ا ارية نش ا ااا المخا ا ااابرات
 - 2يك ا ااون رئ ا اايس المخا ا ااابرات مسا ا ا و ً

والمعلومااات ووس ااائا الحص ااول عليهااا ومص ااادرها ،وال يج ااوز االطااالع عل ااى تحري ااات المخااابرات أو معلوماته ااا ال با ا ذن

خا ص من الرئيس أو من يفوضه.

 - 3يبلغ رئيس المخابرات الرئيس أو من يفوضه عن كا المسائا ذات الطبيعة الهامة أو المستعجلة.
الفصل الثاني

مهام المخابرات
مادة ()8
 - 1تعتبر المخابرات الجهة المكلفة رسمي ًا بممارسة األنشطة والمهام األمنية خارج الحدود الجغرافية لفلسطين.

 - 2تمارس المخابرات مهام أمنية محددة داخا الحدود الجغرافياة لدولاة فلساطين الساتكمال اإلجاراءات والنشااطات التاي
بدأت بها خارج الحدود.

مادة ()9
تتولى المخابرات:

 - 1اتخااذ التادابير الالزماة للوقاياة مان أياة أعماال تعارض أمان وساالمة فلساطين للخطار واتخااذ اإلجاراءات الالزماة ضااد
مرتكبيها وفقاً ألحكام القانون.
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 - 2الكشاف عان األخطاار الخارجيااة التاي مان شاأنها المساااس بااألمن القاومي الفلساطيني فااي مجااالت التجساس والت ا مر
والتخريب أو أية أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقالله ومقدراته.

 - 3التعااون المشاترك مااؤ أجهازة الادول الصااديقة المشاابهة لمكافحاة أيااة أعماال تهادد الساالم واألمان المشاترك أو أ ماان
مجاالت األمن الخارجي ،شريطة المعاملة بالمثا.

مادة ()10

األعمال التي ينطبق عليها نص المادة السابقة هي:
- 1التخابر مؤ دولة أجنبية على القيام بعما عدواني ضد فلسطين.
- 2االلتحاق بخدمة جيش أجنبي في حالة حرب مؤ فلسطين.

 - 3تساليم أو المسااعدة فااي تساليم دولااة أجنبياة س اراً مان أسارار الاادفاع عان فلسااطين فاي النااواحي العساكرية أو السياسااية
أو االقتصادية أو االجتماعية.

- 3أ

فعا عمد يتسبب في موت أو حداث صابة جسدية جسيمة أو فقدان حرية أ من:

أ) ملوك ور ساء الدول وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.

ب) أولياء العهد أو نواب ر ساء الدول أو ر ساء الحكومات أو الوزراء.
ج) األشخاص القائمين بمس وليات عامة أو من ذو المناصب العامة ذا وجهت هذه األفعال ليهم بصفاتهم هذه.
د) السفراء أو الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة فلسطين.
 - 4التخريا ااب المتعما ااد أو تا ااالف الم متلكا ااات العاما ااة أو الممتلكا ااات الخاصا ااة ألغ ا اراض عاما ااة والمتعلقا ااة أو الخاض ا ااعة
لسلطات دولة تربطها بفلسطين عالقات دبلوماسية أو عالقات صداقة.

 - 5تصاانيؤ أو حيااازة أو حا اراز أساالحة أو متفج ارات أو أي ااة مااواد ضااارة بقص ااد ارتكاااب أ ماان األ فع ااال السااابقة ف ااي أ
دولة من الدول.
 - 7كاا فعااا ماان أفعاال العنااف أو التهديااد أياا كاناات بواعثااه أو أغراضاه ،يقااؤ تنفيااذ ًا لمشاروع جرامااي فاارد أو جماااعي
ويهاادف لااى لق اااء الرعااب ب ااين الناااس أو ت اارويعهم ب يااذائهم أو تع اريض حي اااتهم أو حرياااتهم أو أم اانهم للخطاار أو لح اااق
الضاارر بالبيئ ااة أو بأحااد المرافا ا أو األمااالك العام ااة أو احتالله ااا أو االسااتيالء عليه ااا أو تس اريب األراض ااي أو تعا اريض
أحد الموارد الوطنية للخطر.

مادة ()11

وفق ا ًا ألحكااام القااانون للمخااابرات الح ا فااي جمااؤ المعلومااات فااي االختصاصااات التااي أقرهااا القااانون وطلبهااا ماان أجها ازة
الس االطة وغيره ااا ب اادون معارضا ااة ،ولا ارئيس المخ ااابرات الطل ااب ما اان النائ ااب الع ااام وفقا ا ًا ل لقا ااانون حا ا استص اادار الق ا ارارات
القانونية لمنؤ سفر األجانب من والى البالد ومنؤ المواطنين مان السافر لادواعي األمان القاومي كماا يكاون للمخاابرات فاي

سابيا مباش ارة اختصاصاااتها المقاررة بموجااب هااذا القااانون سالطة الرقابااة والتحاار بالوسااائا الفنياة والمهنيااة المختلفااة وفق ا ًا
للقانون.
مادة ()12

يكون للمخابرات في سبيا مباشرة اختصاصاتها المقرة بموجب هذا القانون صفة الضبطية القضائية.
مادة ()13

علاى المخاابرات مراعاااة الحقاوق والضاامانات المنصاوص عليهاا فااي القاوانين الفلسااطينية وقواعاد القاانون الاادولي فاي هااذا
المجال.
3

مادة ()14

وفقا ًا ألحكاام القاانون تقاوم ال مخاابرات با جراء تحقيا أولاي فاي الوقاائؤ المنساوبة للشاخص المقباوض علياه وتماارس الرقاباة
والبحااث والتح اار والتفتاايش وطل ااب حجااز األم ااوال واألف اراد واس ااتدعائهم واسااتجوابهم وس ااماع أقااوالهم وطل ااب البيان ااات أو
المعلومات أو الوثائ من أ شخص أو االحتفاظ بها واتخاذ ما تراه ضروري ًا بشأنها طبق ًا للقانون.
مادة ()15

 - 1ذا كان الشخص المقبوض عليه أجنبياً وجب مساعدته في االتصال بأقرب ممثا للدولة التي يكون أحد رعاياها.

 - 2يجاوز للمخاابرات خطاار أ دولاة أخاارى ذات مصالحة ذا رأت أن ذلاك مناسابة لحقيقااة هاذا اإلجاراء والظاروف التااي
دعت لى اتخاذه.

مادة ()16

بماا ال يتعااارض مااؤ أحكااام القاانون يتعااين مراعاااة المعاهاادات الخاصاة بتسااليم المتهمااين فااي الجارائم القابلااة للتسااليم بااين
السلطة وأ دولة أخرى.
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الفصل الثالث
الموازنة
مادة ()17

 - 1وفق ا اًا ألحك ا ااام القا ااانون يك ا ااون للمخا ااابرات موازنته ا ااا المسا ااتقلة وت ا اادرج رقم ا اًا واح ا اادًا ضا اامن الموازنا ا ا ة العاما ااة للدول ا ااة ،وتتا ااولى بنفس ا ااها
دارتها واإلنفاق منها تحت شراف الرئيس.

 - 2يشا ا ااكا المجلا ا ااس التش ا ا اريعي لجن ا ا ااة خاصا ا ااة ما ا اان ثالثا ا ااة أعض ا ا اااء تتا ا ااولى مناقشا ا ااة ق ا ا ارار موازن ا ا ااة المخا ا ااابرات ،فا ا ااي طا ا ااار قا ا ا ارار
الموازنة العامة.
 - 3يع ا ااين م ارق ا ااب م ا ااالي فا ا ااي المخ ا ااابرات بقا ا ارار م ا اان ال ا ا ارئيس وبتنس ا اايب م ا اان رئ ا اايس المخا ا ااابرات ،ويت ا ااولى الم ارق ا ااب الم ا ااالي االطا ا ااالع
على بنود الصرف واإلشراف المباشر على تدقي الحسابات والتأكد من سالمتها.
مادة ()18

 - 1يتولى رئيس المخابرات عداد الموازنة السنوية للمخابرات وعرضها على الرئيس للتصدي

عليها.

 - 2يصا ا ا اادر رئ ا ا ا اايس المخ ا ا ا ااابرات القا ا ا ا ا اررات الت ا ا ا ااي تتض ا ا ا اامن األس ا ا ا ااس واإلجا ا ا ا اراءات المتعلق ا ا ا ااة بتنفي ا ا ا ااذ بن ا ا ا ااود الموازن ا ا ا ااة ف ا ا ا ااي األغا ا ا ا اراض

المخصصا ااة له ا ااا ،وتك ا ااون لا ااه ص ا ااالحية ص ا اارف النفقا ااات المكتوم ا ااة بالطريق ا ااة التا ااي يقرره ا ااا دون التقي ا ااد با اااللوائ والقا ا ا اررات المعم ا ااول به ا ااا
في األجهزة الحكومية األخرى ،وتعتبر جميؤ البنود واإلجراءات المتعلقة بذلك سرية.
مادة ()19

يعا ا ااد رئا ا اايس المخا ا ااابرات نظام ا ا ااً للمشا ا ااتريات يا ا ااتالءم وطبيعا ا ااة عما ا ااا المخا ا ااابرات ،ويصا ا اادر بها ا ااذا الن ظا ا ااام ق ا ا ارار ما ا اان ال ا ا ارئيس وتكا ا ااون

لرئيس المخابرات الصالحية الكاملة لتطبيقه.

الفصل الرابع
اللجان
مادة ()20

يجا ااوز ل ا ارئيس الم خ ا ااابرات تشا ااكيا لجا ااان طبقا ا ا ًا لمقتضا اايات مصا االحة العم ا ااا ،ويحا اادد ق ا ارار التش ا ااكيا مها ااام وص ا ااالحيات
وضاوابط عمااا كااا لجنااة ،علااى أال يتعااارض عمااا أ لجناة مااؤ مهااام اإلدارات والوحاادات القائمااة أص االً ،ويسااتثنى ماان
ذلك لجان التحقي التي تشكا ألغراض محددة.

مادة ()21

وفقا ا ًا ألحك ااام ق ااانون الخدم ااة فا ا ي قا ااوى األم اان الفلس ااطينية وبقا ارار م اان رئ اايس المخا ااابرات تش ااكا لجن ااة ض اابا فرعي ااة فا ااي
المخابرات.

مادة ()22

تمااارس اللجن ااة اختصاص اااتها عل ااى كاف ااة الع اااملين بالمخ ااابرات ،ويجااوز له ااا أن ت اادعو الجتماعاته ااا م اان ت اارى االس ااتعانة
بهم.
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الفصل الخامس
واجبات العاملين واألعمال المحظورة
مادة ()23

ال يجوز لرئيس المخابرات أو نائباه أو أل مان العااملين فياه أن يشاهد أماام المحااكم ولاو بعاد تركاه العماا عماا يكاون قاد
وصا على علماه أثنااء قياماه بالعماا مان معلوماات لام تنشار باالطري القاانوني ،ولام تاأذن السالطة المختصاة فاي نشارها،

ويعطى ذن السلطة المختصة لرئيس المخابرات ونائ به من الرئيس ،ولباقي العاملين من رئيس المخابرات.
مادة ()24

 - 1يج ااب علا ااى العا اااملين التقي ااد بأحكا ااام ها ااذا القا ااانون والئحت ااه ،وعلا اايهم االلت ا ازام با ااالنظم والل ااوائ المعما ااول بها ااا داخا ااا
المخابرات وخارجها.

 - 2يصدر دليا للعاملين ينظم سلوكهم وأخالقياتهم.
مادة ()25

إضافة إلى ما ورد في قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية يحظر على العاملين ما يلي:
 - 1الجمؤ بين العما بالمخابرات وأية أعمال أخرى ،ال ذا اقتضت مصلحة العما ذلك وبقرار من رئيس المخابرات.
 - 2اإلهمال أو التقصير الذ

يترتب عليه ضياع ح من حقوق الدولة.

 - 3التصا ا اري با ا ااأ بيان ا ااات تتع ل ا ا ا با ا ااأمور العم ا ااا لوسا ا ااائا اإلعا ا ااالم سا ا اواء كا ا ااان أثن ا اااء الخدما ا ااة أو بعا ا اادها ال م ا اان خا ا ااالل شا ا ااخص
مفوض بذلك.
 - 4القيام بأ

نشا

سياسي أو عالمي.

 - 5االنتساب لى الجمعيات أو الم سسات أو األندية ال ذا اقتضت مصلحة العما ذلك وبقرار من رئيس المخابرات.
 - 6استغالل الوظيفة لتحقي أغراض شخصية.
 - 7االحتفاظ ألنفسهم بأية وثيقة من الوثائ

الرسمية ولو كانت خاصة بأعمال كلفوا بها.

 - 8مخالفة جراءات األمن التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
 - 9التستر على أخطاء ومخالفات زمالئهم في العما.

 - 10االتصا ا ا ا ااال أو قاما ا ا ا ااة عالقا ا ا ا ااات خاصا ا ا ا ااة باألجانا ا ا ا ااب أو بأعضا ا ا ا اااء ال سا ا ا ا اافارات والبعثا ا ا ا ااات المعتما ا ا ا اادة بالدولا ا ا ا ااة ال ذا اقتض ا ا ا ا اات
مصلحة العما ذلك وبقرار من رئيس المخابرات.
الفصل السادس
التعيين
مادة ()26
يشترط فيمن يعين بالمخابرات ما يلي:

 - 1أن يكون فلسطيني الجنسية ومن أبوين فلسطينيين.

 - 2أال يكون قد سب الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.
 - 3أن يكون الئق ًا صحي ًا للخدمة.
 - 4أال يكون متزوج ًا من غير عربية.

 - 5أن يتراوح عمره ما بين  18و  30سنة.
6

 - 6أال يكون قد فصا من خدمته السابقة بقرار تأديبي.
 - 7أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 - 8أن يكون حاصالً على الم هالت العلمية المقررة للوظيفة.
 - 9أن يجتاز االختبارات الالزمة لشغا الوظيفة.

مادة ()27

 - 1ي د كا من يعين ضابطاً بالمخابرات قسم الوالء حسب الصيغة التالية:
"أقساام ب اااظ العظ اايم ب ااأن أك ااون مخلصا ا ًا لل ااوطن والش ااعب ،وأن أدافااؤ عنهم ااا وأب ااذل روح ااي ف ااي س اابيلهما ،وأح اااف عل ااى
سالحي وشرفي العسكر  ،وأحتارم القاوانين واألنظماة وأن أعماا بهاا ،وأن أصاون أسارار مهنتاي وأن أقاوم بجمياؤ واجبااتي
الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة واخالص .وهللا على ما أقول شهيد".

 - 2تكون تأدية القسم لرئيس المخابرات ونائبه أمام الرئيس.

 - 3تكاون تأديااة القسام أمااام رئايس المخااابرات أو مان ينيبااه لاذلك ،ويوقااؤ الضاابط علااى نماوذج "تأديااة القسام" ويحف ا فااي
ملف الخدمة.

مادة ()28

يجاوز االسااتعانة باذو الخب ارة مان المتقاعاادين العااملين سااابقاً فااي المخاابرات ألداء أعمااال محاددة بعقااود عماا خاصااة لماادة
سنة تجدد لمدة ثالث سنوات نظير مكافأة مقطوعة.

الفصل السابع
السرية واالنضباط
مادة ()29
يخضؤ جميؤ العاملين بالمخابرات للتعليمات والضوابط واإلجراءات األمنية التي تصدر عن رئيس المخابرات.
مادة ()30

تعتبر المعلومات المتعلقة بتنظيم المخابرات وأنشطتها وأعمالهاا ووثائقهاا ومقرهاا وممتلكاتهاا وبياناات العااملين مان أسارار
األمان الااوطني التااي يحظاار ف شااا ها ،ويساار ذلااك علااى جمياؤ العاااملين بالمخااابرات والعاااملين بعقااود خاصااة حتااى بعااد
انتهاء خدمتهم.

مادة ()31

يعاقااب كااا ماان يخاارج علااى مقتضااى الواجااب الااوظيفي ،أو يرتكااب أحااد األعمااال المحظااورة المنصااوص عليهااا فااي هااذا

القانون والئحته ،أو يظهر بمظهر مخا بكرامة الوظيفة ومقتضياتها بموجب قوانين العقوبات النافذة.
مادة ()32

فا ااي غيا اار حالا ااة التلا اابس ،ال يجا ااوز للسا االطات المختصا ااة القا اابض علا ااى العاما ااا أو التحقي ا ا معا ااه ال بعا ااد عا ااالم رئا اايس

المخابرات.
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الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة ()33
للمجلس التشريعي عبر لجانه المختصة مساءلة رئيس المخابرات.
مادة ()34

 - 1تنش أ بموجب أحكام هذا القانون أكاديمية أمنية ألغراض عداد وتدريب وتأهيا العاملين بالمخابرات.
 - 2يت ااولى رئ اايس المخا ااابرات اإلشا اراف عل ااى المنا اااهل والمس اااقات وتعيا ااين الم اادربين واألس اااتذة وفق ا ا ًا للمص االحة وتحقي ا ا
األهداف.

مادة ()35

بماا ال يتعاارض ماؤ أحكاام هاذا القاانون تسار علاى الع ا املين أحكاام قاانون الخدماة فاي قاوى األمان الفلساطينية مان حيااث
التعياين واألقدمياة والترقياة والنادب واإللحااق والنقاا واإلعاارة والبعثاات الد ارساية والرواتاب واألجاازات والواجباات واألعمااال
المحظاورة والعقوبااات واألوساامة واألنااوا والميااداليات واإلحالااة لااى االسااتيداع وانتهاااء الخدم اة وأيااة مسااألة أخاارى لاام ياارد

فيها نص خاص في هذا القانون.

مادة ()36

ُيعد رئيس المخابرات الالئحة التنفيذية للقانون واألنظمة الالزمة لعما المخابرات ،وتصدر بقرار من الرئيس.
مادة ()37

علااى جميااؤ الجهااات المختص ااة  -كا فاا فيمااا يخصااه  -تنفي ااذ أحكااام هااذا الق ااانون ،ويعمااا بااه ماان ت اااريخ نش اره فااي الجري اادة
الرسمية .

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2005 /10/26 :ميالدية.
الموافق /23 :رمضان 1426 /هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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