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األسرى واحملررين

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االطالع على القانون األساسي املعدل، 

وبناء على ما أقره الس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢٢م

 أصدرنا القانون التالي: 

مادة (١) 
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني اصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.

مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.

الوزراء: وزارة شئون األسرى واحملررين أو الوزارة اتصة بهم.

األسير: كل من يقبع في سجون االحتالل، على خلفية مشاركته في النضال ضد االحتالل.

األسير احملرر: كل أسير مت حتريره من سجون االحتالل. 

مادة (٢) 
األسرى واألسرى احملررون شريحة مناضلة وجزء ال يتجزأ من نسيج اتمع العربي الفلسطيني، وتكفل أحكام هذا القانون حياة 

كرمية لهم وألسرهم. 

مادة (٣) 
لتحقيق أهداف هذا القانون تعمل السلطة الوطنية بكل الوسائل املمكنة على ما يلي:

١. حترير األسرى من سجون االحتالل.

٢. تقدمي كل املتطلبات القانونية ملساعدة األسير.

٣. توفير احلقوق املالية لألسير وأسرته طبقا ألحكام هذا القانون ومبا يتوافق مع سلم الرواتب املعمول به.

٤. توفير فرصة التحصيل العلمي لألسير وأبنائه.

٥. تأهيل األسرى احملررين.

٦. تأمني الوظائف لألسرى احملررين وفقا ملعايير تأخذ بعني االعتبار السنوات التي أمضاها األسير في السجن وحتصيله العلمي، وذلك 

وفق نظام يصدره مجلس الوزراء. 

مادة (٤) 
ال يجوز للسلطة الوطنية التوقيع أو املشاركة في التوقيع على معاهدة سالم حلل القضية الفلسطينية دون إطالق سراح جميع 

األسرى. 

مادة (٥) 
١.كل أسير محرر أمضى في سجون االحتالل مدة ال تقل عن خمس سنوات وكل أسيرة أمضت مدة ال تقل عن ثالث سنوات يتم 

إعفاؤهم مما يلي:

أ. رسوم التعليم املدرسي واجلامعي احلكومي.

ب. رسوم التأمني الصحي. ت. رسوم أي دورة تأهيلية في نطاق البرامج التي تنظمها اجلهات الرسمية اتصة.

٢. يحدد مجلس الوزراء حاالت اإلعفاء املذكورة في الفقرة السابقة وفقا لنظام يصدر بهذا الشأن. 

قانون األسرى واحملررين رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٤م 
املنشور بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٣م
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مادة (٦) 
متنح السلطة الوطنية كل أسير ودون متييز مصروفا شهريا داخل السجن وتصرف له بدل مالبس مبعدل مرتني في العام. وفقا لنظام 

يصدر بهذا الشأن. 

مادة (٧) 
١. على السلطة الوطنية أن تصرف لكل أسير راتبا شهريا يحدده النظام، ويكون مربوطا بجدول غالء املعيشة.

٢. يصرف ألفراد عائلة األسير جزء من راتبه طبقا ملعايير النفقة القانونية املعمول بها.

٣. يحدد األسير وكيله في استالم راتبه الشهري أو ما تبقى منه. 

مادة (٨) 
١. حتتسب سنوات األسر لكل موظف من األسرى احملررين وفقا ألحكام املادة (١٠٧) من قانون اخلدمة املدنية رقم (٤) لسنة ١٩٩٨

واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

٢. تلتزم السلطة الوطنية بدفع أقساط التأمني واملعاشات لصندوق التأمني واملعاشات لألسير املوظف عن سنوات األسر. 

مادة (٩) 
على الوزارة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة إعداد قاعدة بيانات موثقة عن األسرى واألسرى احملررين وظروف واسباب اعتقالهم وجرائم 

االحتالل التي مورست بحقهم. 

مادة (١٠) 
يكون للسلطة الوطنية احلق بإقامة الدعاوى املتعلقة بجرائم احملتلني بحق األسرى واملطالبة بأي تعويضات عن األضرار التي حلقت 

بهم نتيجة لذلك، ولكل أسير، وأسير محرر احلق في إقامة مثل هذه الدعاوى. 

مادة (١١) 
يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

مادة (١٢) 
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. 

مادة (١٣) 
على جميع اجلهات اتصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية. 

در مبدينة غزة بتاريخ: صدر مبدينة غزة بتاريخ: صدر مبدينة غزة بتاريخ: ٢٧/ ديسمبر/ ٢٠٠٤ ميالدية 

املوافق: ١٥/ ذو القعدة/ ١٤٢٥ هجرية 

روحي فتوح
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