
م بشأن الدفاع المدني8991( لسنة  3قانون رقم )   
 

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االطالع على 
قانون الدفاع املدين رقم 91 لسنة 9191 م املعمول به يف حمافظات الضفة الغربية، وعلى قانون الدفاع 
املدين رقم 91 لسنة 9191 املعمول به يف حمافظات غزة، وعلى مشروع القانون املقدم من جملس 
 :الوزراء، وبعد موافقة اجمللس التشريعي، أصدرنا القانون التايل

 ( مادة ) 9
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك. الوزارة: 
وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. اجمللس: اجمللس األعلى للدفاع املدين. املديرية: املديرية العامة 
للدفاع املدين. املدير العام: مدير عام الدفاع املدين. الرئيس: رئيس اجمللس األعلى للدفاع املدين. 
الكوارث الطبيعية: األوضاع االستثنائية الناجتة عن فعل الطبيعة. حالة الطوارئ: حالة اخلطر الداهم الذي 
 .يهدد أو يعيق السري العادي للسلطات العامة
 
 

 ( مادة ) 1
يقصد بالدفاع املدين جمموعة اإلجراءات الضرورية لوقاية املدنيني وممتلكاهتم وتأمني سالمة املواصالت 
بأنواعها وضمان سري العمل بانتظام يف املرافق العامة ومحاية املباين واملنشآت واملؤسسات العامة واخلاصة 
سواء من أخطار الغارات اجلوية وغري ها من األعمال احلربية أو من أخطار الكوارث الطبيعية أو احلرائق 
 .أو اإلنقاذ البحري أو أي أخطار أخرى
 
 

 ( مادة ) 3
 .املديرية العامة للدفاع املدين تتبع الوزارة



 
 

 ( مادة ) 4
يتوىل إدارة املديرية مدير عام يكون مسئواًل أمام الوزير عن مجيع أعمال الدفاع املدين الفنية واملالية 
واإلدارية ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانني واألنظمة السارية على تنفيذ أوامر وقرارات وتعليمات 
 .الوزير واجمللس األعلى للدفاع املدين
 
 

 ( مادة ) 9
ختتص املديرية العامة للدفاع املدين مبا يلي:- 9 - مجيع أعمال الدفاع املدين مبا يف ذلك إعداد 
املشروعات وخطط العمل واإلشراف على تنفيذ وتدبري ما يلزم من أدوات ومهمات ودراسة أحدث 
وسائل الدفاع املدين وطرق نشر تعليمها بني اجلمهور. 1 - اختاذ اإلجراءات الضرورية مع اللجان املعنية 
ملواجهة الكوارث وحاالت الطوارئ يف األحوال اليت يقررها رئيس السلطة الوطنية. 3 - توعية املو اطنني 
بأعمال الدفاع املدين والتعاون مع فرقها وتوزيع النشرات واإلعالنات املتعلقة بعملها يف زمن السلم 
 .واحلرب
 
 

 ( مادة ) 9
لغاية تنفيذ أهدافها تقوم املديرية العامة للدفاع املدين دون إخالل بالصالحيات املبينة يف هذا القانون 
باألعمال التالية وبالتنسيق مع اجلهات املعنية:- 9 - تنظيم وسائل اإلنذار من الغارات اجلوية. 1 - 
اإلشراف على تنظيم التعاون بني املدن والقرى يف أعمال الدفاع املدين وإنشاء الكتائب املدنية السريعة 
لنجدة املناطق املنكوبة. 3 - تنظيم وسائل إطفاء احلريق. 4 - إنشاء وهتيئة غرفة عمليات الدفاع 
املدين. 9 - تنظيم عمليات الكشف عن القنابل واأللغام اليت مل تنفجر ورفعها. 9 - تقييد اإلضاءة 
وإطفاء األنوار منعاً لألضرار اليت قد حتدث من الغارات اجلوية. 1 - ختزين املعدات واألدوية واملطهرات 



الالزمة ألعمال الدفاع املدين. 8 - تكوين فرق الكشف عن اإلشعاعات الذرية والغارات السامة 
واجلراثيم. 1 - إقامة اخلنادق واملالجئ العامة وهتيئة املالجئ اخلاصة باملباين واملنشآت. 91 - املسامهة 
يف هتيئة األماكن اليت تصلح الستقبال املصابني من الغارات اجلوية والكوارث الطبيعية. 99 - إعداد 
فرق اإلنقاذ وفرق رفع األنقاض وفرق مراقيب الغارات اجلوية واحلريق. 91 - تعليم وتدريب املدنيني على 
طرق الدفاع املدين مبختلف الوسائل. 93 - تنظيم وحتديد شروط نقل وختزين املواد الكيميائية اخلطرة 
 .على طرق أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
 
 

 ( مادة ) 1
يشكل جملس أعلى للدفاع املدين على النحو التايل:- 9 - وزير الداخلية رئيساً 1 - مدير عام وزارة 
الدفاع املدين عضواً 3 - مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية عضواً 4 - مدير عام وزارة األشغال العامة 
عضواً 9 - مدير عام وزارة الصحة عضواً 9 - مدير عام وزارة احلكم احمللي عضواً 1 - مدير عام وزارة 
الرتبية والتعليم عضواً 8 - مدير عام وزارة املالية عضواً 1 - مدير عام وزارة االتصاالت عضواً 91 - 
مدير عام وزارة التخطيط والتعاون الدويل عضواً 99 - مدير عام وزارة املواصالت عضواً 91 - مدير 
عام إدارة األمن الصناعي بوزارة الصناعة عضواً 93 - مدير عام األمن الوطين عضواً 94 - مدير عام 
 وزارة التموين عضواً  99 - مدير عام وزارة اإلسكان عضواً 99 - مدير عام الشرطة عضواً 
 
 

 ( مادة ) 8
جيوز للمجلس أن يدعو من يرى ضرورة االستعانة هبم من اخلرباء حلضور جلسات اجمللس دون أن يكون 
 .هلم حق التصويت يف اختاذ القرارات اليت يصدرها
 
 

 ( مادة ) 1



يكتمل النصاب القانوين الجتماعات اجمللس األعلى للدفاع املدين يف األوقات العادية حبضور األغلبية 
نصف + واحد لعدد أعضاء اجمللس ( على أن يكون من ضمنهم الوزير أو من ينيبه، أما يف حالة 
 .الطوارئ فيكتفي للنصاب القانوين حبضور الوزير أو من ينيبه ومبن حضر من األعضاء
 
 

 ( مادة ) 91
تصدر قرارات اجمللس األعلى للدفاع املدين بأغلبية عدد احلاضرين، وإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب 
 .الذي فيه الرئيس
 
 

 ( مادة ) 99
جيتمع اجمللس بصورة عادية مرة كل ثالثة أشهر على األقل، وميكن اجتماعه يف أي وقت بصورة استثنائية 
 .بدعوة من الوزير أو من ينيبه، أو بناء على طلب ثلث أعضاء اجمللس
 
 

 ( مادة ) 91
مع مراعاة أحكام هذا القانون خيتص اجمللس مبا يلي:- 9 - وضع السياسة العامة للدفاع املدين. 1 - 
حبث وإقرار ما يعرض عليه من خطط مشروعات للدفاع املدين. 3 - متابعة تنفيذ خطط ومشروعات 
 .الدفاع املدين. 4 - اختاذ اإلجراءات الضرورية ملواجهة أي حدث طارئ
 
 

 ( مادة ) 93
تشكل يف كل حمافظة جلنة حملية للدفاع املدين على الوجه التايل:- 9 - احملافظ أو من ينيبه رئيساً 1 - 
رؤساء اجملالس البلدية والقروية وجلان املخيمات يف احملافظة أعضاء 3 - مدير الدفاع املدين يف احملافظة 



عضواً 4 - طبيب تنتدبه وزارة الصحة عضواً 9 - عدد مبا ال يزيد عن مخسة أفراد من األهايل خيتارهم 
 احملافظ عضواً 9 - ممثاًل عن مديرية الشرطة يف احملافظة عضواً 
 
 

 ( مادة ) 94
ختتص اللجنة احمللية املذكورة بتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع املدين اخلاصة باحملافظة ودراسة الوسائل 
املؤدية إىل تنفيذها على أكمل وجه وهلا يف سبيل ذلك ممارسة األعمال التالية:- 9 - اإلشراف على 
تكوين فرق مراقيب الغارات اجلوية ومراقيب احلريق واإلسعاف واإلنقاذ. 1 - عمل الرتتيب الالزم لتدريب 
الفرق املذكورة على أعمال الدفاع املدين حسب املناهج واخلطط اليت تصدر عن اجمللس األعلى للدفاع 
املدين. 3 - عمل توعية حملية ألعمال الدفاع املدين وتوزيع النشرات واإلعالنات اليت تعد هلذا الغرض 
وتعليم اجلمهور طرق الوقاية من الغارات اجلوية وترغيبه يف التطوع يف فرق الدفاع املدين املختلفة. 4 - 
اقرتاح اإلجراءات والتدابري الالزمة ألعمال الدفاع املدين وتطويرها. 9 - التنسيق مع احملافظات األخرى 
 .يف حالة وقوع كارثة
 
 

 ( مادة ) 99
تنعقد اللجنة احمللية بصورة عادية مرة كل ثالثة أشهر على األقل وميكن اجتماعها يف أي وقت بصورة 
استثنائية بدعوة من احملافظ، أو بناء على طلب ثلث أعضاء اللجنة، ويكتمل النصاب القانوين لالجتماع 
باألغلبية العادية لألعضاء على أن يكون من ضمنهم رئيس اللجنة، وتصدر القرارات بأغلبية عدد 
األعضاء احلاضرين، وإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس، وتعرض قرارات اللجنة احمللية 
 .على اجمللس األعلى للدفاع املدين
 
 

 ( مادة ) 99



مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون للوزير أن يقوم مبا يلي:- 9 - إصدار القرارات واألوامر 
باإلجراءات اليت جيب أن تتخذها جلان الدفاع املدين. 1 - إصدار القرارات واألوامر بالتدابري اليت جيب 
أن يقوم هبا أصحاب املعاهد املعدة للتعليم والرياضة البدنية، والجتماع اجلمعيات واملستشفيات ودور 
السينما واملالهي واحملال العامة للتجارة والصناعة اليت حتتاج بالنظر إىل طبيعة العمل فيها أو استعماهلا إىل 
وقاية خاصة. 3 - إصدار األوامر عند الضرورة باالستيالء مؤقتاً على العقارات واألبنية الالزمة إلعداد 
املالجئ العامة واملستشفيات واملراكز العامة لإلسعاف ولكافة شؤون الدفاع املدين األخرى ويعوض 
املالك عما قد يصيبه من أضرار تعويضاً عاداًل. 4 - إنشاء فرق من املدنيني من موظفي السلطة الوطنية 
وغريهم للتدرب على أعمال الدفاع املدين يف أوقات فراغهم بقصد االشرتاك يف أعمال الدفاع املدين 
ومواجهة الكوارث املنصوص عليها يف هذا القانون. 9 - إقرار إجراء جتارب ومترينات على أعمال الدفاع 
 .املدين للتأكد من كفاءة تدابري واستعدادات الدفاع املدين
 
 

 ( مادة ) 91
خيصص للمجالس البلدية والقروية بواسطة جلان الدفاع املدين اعتماٌد مايٌل سنوٌي ميكنها من القيام 
بنصيبها يف تنفيذ تدابري الوقاية املفروضة عليها وحيدد هذا االعتماد سنوياً بقرار من الوزير على ضوء 
 .توصيات جلان الدفاع املدين
 
 

 ( مادة ) 98
على أصحاب العقارات واألبنية املشار إليهم يف املادة ) 99 ( بند ) 1 ( من القانون أن يقوموا وعلى 
نفقتهم اخلاصة ويف املواعيد اليت حتدد هلم بتنفيذ األعمال اليت تفرض على هذه العقارات واألبنية 
 .ألغراض الدفاع املدين
 
 



 ( مادة ) 91
مع مراعاة أحكام املادتني ) 99 ، 91 ( من القانون تتحمل املديرية نفقات اإلجراءات والتدابري الالزمة 
 .ألعمال الدفاع املدين
 
 

 ( مادة ) 11
إذا مل يقم أصحاب العقارات واألبنية أو شاغلوها بتنفيذ اإلجراءات واألعمال املفروضة عليهم ألغراض 
الدفاع املدين تقوم املديرية العامة للدفاع املدين بتنفيذ هذه األعمال واإلجراءات على نفقتهم، وحتصل 
 .هذه النفقات بالطريقة اليت حتصل فيها األموال العامة
 
 

 ( مادة ) 19
يشرتط يف رخص البناء اليت تصدر مبوجب أي قانون أو نظام يتعلق بتنظيم املدن واملباين أن تنص على 
 .قيام املرخص له مبقتضيات الدفاع املدين وإعداد أماكن خاصة تصلح إىل أن تكون مالجئ عند احلاجة
 
 

 ( مادة ) 11
يصدر اجمللس األعلى للدفاع املدين تعليمات بالشروط واملواصفات املطلوبة يف املالجئ العامة وغريها من 
أعمال الدفاع املدين املنصوص عليها يف املادة السابقة وتتضمن الرخص اليت تصدر من اجلهات املختصة 
 .بياناً بتلك املواصفات والشروط
 
 

 ( مادة ) 13



يكون للموظفني الذين ينتدهبم الوزير من موظفي وزارة الداخلية وغريها صفة الضبط القضائي يف تنفيذ 
أحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له، ويكون هلم حق الدخول إىل أي مكان للتأكد من تنفيذ 
 .التدابري املنصوص عليها يف هذا القانون أو القرارات الصادرة مبوجبه
 
 

 ( مادة ) 14
حيظر على املوظفني العموميني واألطباء والصيادلة واملمرضني واملمرضات العاملني يف مرافق أو مؤسسات 
ذات منفعة عامة والعاملني يف صناعة أو جتارة املواد الغذائية أو أعمال النقل يف حالة التعبئة العامة أن 
يغادروا اجلهات اليت يؤدون فيها أعماهلم دون إذن مسبق من اجلهات املختصة. وللوزير أن حيظر مغادرة 
 .أي فئة أخرى تكون أعماهلا ضرورية الستقرار املعيشة ولتسيري احلياة العادية
 
 

 ( مادة ) 19
ال جيوز نزع آلة أو الفتة أو إشارة أو تغيري مكاهنا أو جعلها غري صاحلة ملا أعدت له يف أغراض الدفاع 
املدين، ويلزم املخالف إدارياً مبصاريف إعادة الشيء إىل أصله باإلضافة ألية عقوبة أخرى ينص عليها 
 .القانون
 
 

 ( مادة ) 19
جيوز للوزير يف حاالت الطوارئ أن يتخذ اإلجراءات اإلضافية التالية من أجل مصلحة الدفاع املدين:- 
9 - وضع اليد على مجيع وسائل النقل وأدواهتا، وقطع غيارها ومجيع لوازمها وتقييد بيعها وتنقالهتا 
وتنقالت سائقيها. 1 - وضع اليد على املواد القابلة لالشتعال على اختالف أنواعها وتقييد التصرف 
وكيفية ختزينها. 3 - تكليف أي شخص من ذوي املقدرة واخلربة أن يساهم يف خدمات الدفاع املدين، 
وإذا كان من ذوي املهن احلرة فعليه أن يضع األدوات اليت يعمل هبا حتت تصرف سلطات الدفاع املدين. 



4 - انتداب أي موظف حكومي للقيام خبدمة تتعلق بالدفاع املدين للمدة الضرورية. 9 - تكليف أية 
وزارة أو بلدية أو أية مؤسسة أهلية انتداب أحد موظفيها املسؤولني ليعمل كضابط اتصال بني دائرته 
واملديرية العامة للدفاع املدين بغية تنسيق العمل بالسرعة املمكنة. 9 - وضع اليد على مصادر املياه 
والكهرباء وأدواهتا ومجيع لوازمها وتكليف املسؤولني عن إدارة تلك املصادر واملوظفني فيها بإدارهتا بصورة 
فعالة. 1 - وضع اليد على املواد الغذائية ومجيع املواد األخرى على اختالف أنواعها اليت تعترب ضرورية 
الستقرار املعيشة وتيسري احلياة العادية، وتقييد التصرف بتلك املواد وكيفية ختزينها. 8 - إصدار أية 
 .قرارات أخرى متليها مصلحة الدفاع املدين
 
 

 ( مادة ) 11
 .للمجلس األعلى للدفاع املدين أن يعدل أو يلغي أي قرار تتخذه أية جلنة من جلان الدفاع املدين
 
 

 ( مادة ) 18
مع عدم اإلخالل مبا ورد يف قانون العقوبات يعاقب كل من خيالف حكما من أحكام هذا القانون 
بغرامة ال تزيد عن ) 911 ( مخسمائة دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً أو باحلبس ملدة ال 
 .تزيد عن ستة شهور أو بكلتا هاتني العقوبتني
 
 

 ( مادة ) 11
يلغى العمل بأحكام قانون الدفاع املدين رقم ) 91 ( لسنة 9191 املعمول به يف حمافظات الضفة 
الغربية، وقانون الدفاع املدين رقم ) 91 ( لسنة 9191 املعمول به يف حمافظات قطاع غزة وكل ما 
 .يتعارض مع أحكام هذا القانون



 
 

 ( مادة ) 31
لوزير الداخلية بناء على اقرتاح اجمللس األعلى للدفاع املدين إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا 
 .القانون
 
 

 ( مادة ) 39
على مجيع اجلهات املختصة كل فيما خيصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني يوماً من تاريخ نشره 
 .يف اجلريدة الرمسية
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