
 قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة 
 م 2021( لسنة  1رقم ) 

 رئيس دولة فلسطين
 وتعديالته،  2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

 م وتعديالته الساري في المحافظات الجنوبية،1936( لسنة 74وعلى قانون العقوبات رقم )
 وتعديالته الساري في المحافظات الشمالية، 1960لسنة ( 16وعلى قانون العقوبات رقم )

 م وتعديالته،2001( لسنة 3اءات الجزائية رقم )وعلى قانون اإلجر 
 م،1996( لسنة 3وعلى قانون االتصاالت السلكية والالسلكية رقم )

 وتعديالته، م2001( لسنة 4وعلى قانون البّينات رقم )
 ( منه،71والسيما المادة ) وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي،

  م،16/12/2020 بتاريخ:وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة 
 م وتعديالته،2003( من القانون األساسي لسنة 41وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة )
 باسم هللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني،

 صدر القانون التالي:
 (1)مادة 

يكون للعبارات والكلمات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصصصة لها أدنام ما لم تدا القرةنة  
 على خالف ذلك:

 وزارة الداخلية واألمن الوطني.  الوزارة:
 وزير الداخلية، أو من يقوم مقامه. الوزةر:

 الجهة التي يحددها الوزير. الجهة المختصة:
 كل جهاز معد اللتقاط ونقل وتسجيل الصورة أو الصورة والصوت معًا. لمراقبة:كاميرات وأجهزة ا

 ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة. التسجيالت:
الفنااد  والمجمعاات السااااااااااااااانياة والتجاارية والجمخياات التعااونياة وال يرية والهي اات األهلياة واألبرا    الُمنشصصصصصصصصص ت:

والمصااااااااااار  والمصااااااااااانت ومحالت الصاااااااااارافة ومحالت بيت المعادن الدمينة والمجوهرات والشااااااااااركات واألندية  
المساااااتشاااااايات والخيادات الرياضاااااية والدقامية ومراشز الشااااابال ومراشز التساااااو  والترميه والمنشااااا ت السااااايا ية و 

الصااااااااحية، والمسااااااااتودعات والم ازن ال اصااااااااة بالمواد الدمينة والمواد ال طرة ومحطات التزود بالوقود وال از، 
 وغيرها من المنش ت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.



 (2مادة )
 ا:يجب على مالكي المنش ت و/أو المسؤولين عن إدارته

 تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة وتش يلها على مدار الساعة، على أن ياون لها ماان للتحام. .1
صااااااايانة كاميرات وأجهزة المراقبة وتحديدها، بصااااااافةة دورية ومساااااااتمرةة، لهااااااامان  سااااااان أدائها ألغراضاااااااها،   .2

 واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.
 (3مادة )

 المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة وفقًا لما هو معتمد محليًا وعالميًا.. ُتحدد بقرار من الوزير 1
 . تحدد الجهة الم تصة أماشن ونقاط وعدد كاميرات وأجهزة المراقبة في المنش ت واألماشن العامة والطرقات. 2

 (4مادة )
إلزام أية من مالكي و/أو مسااا ولي المنشااا ت برب    ،ووفقًا لمقتهااايات المصااالحة العامة ،يجوز بقرار من الوزير

 شاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة الم تصة وذلك لمدة زمنية محددة. 
 (5مادة )

على مالكي المنشاا ت و/أو المسااؤولين عن إدارتها اإل ااارة بلو ات واضااحة، إلى أنها مجهزة بااميرات وأجهزة 
 لجهة الم تصة مواصفات اللو ات وعددها وأماشن وضعها.مراقبة، وتحدد ا

 (6مادة )
يجب اال تفاظ بتسااااااااااااااجيالت الكاميرات وأجهزة المراقبة لمدة خمسااااااااااااااة وأربعين يومًا، وعدم إجراء أي تعديالت 

 عليها، إال إذا قررت الجهة الم تصة خال  ذلك.
 (7مادة )

يحظر تسااااااااااااااليم أو نقال أو إرسااااااااااااااال أو نشاااااااااااااار أي من    ،( من هااا القاانون 6مت عادم اإلخالل باأ ااام الماادة )
 التسجيالت المشار إليها، إال بموافقةة كتابيةة من النيابة العامة أو محامة الصلح أو الجهة الم تصة.

 (8مادة )
يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة في األماشن المعدة للسانى أو للنوم أو غر  العال  الطبيعي أو غر  

ويجوز بقرارة    ،مالبس ودورات المياه والمعاهد الصاحية النساائية والصاالونات النساائية وصااالت األفراحتبديل ال
 من الوزير إضافة أي أماشن أخرى أو أي مواقت يتعارض وضت الكاميرات فيها مت ال صوصية.

 
 
 



 (9مادة )
صاااافة  - عليها في هاا القانون لهااااب  الم الفات المنصااااو  -ياون للموظفين الاين يحددهم الوزير الم تص 

الهابطية القهاائية، ولهم في سابيل تأدية أعمالهم دخول المنشا ت وضاب  الم الفات والمواد موضاوع الم الفة  
 وتحرير المحاضر الالزمة وإ التها إلى الجهة الم تصة.
 ( 10مادة )

إلثبات أمام جهات التحقيق  تعتبر التسااااجيالت التي تتم بواسااااطة كاميرات وأجهزة المراقبة بالمنشاااا ت  جة في ا
 والمحاشمة مالم يدبت عدم صحتها.

 ( 11مادة )
توجيه إ ااااااااعار للجهة الم تصااااااااة قبل تركيب   -لهاا القانون  اً ب ال  المنشاااااااا ت وفق–ب على كل  اااااااا ص يج

 أو أجهزة مراقبة. ت شاميرا
 ( 12مادة )

كال من  ،اً يعاادلهاا باالعملاة المتاداولاة قاانوناال تزياد على خمسااااااااااااااماائاة ديناار أردني أو بماا التي  راماة اليعااقاب با -1
 ( من هاا القانون.11، 5من المادتين ) أّياً خالف 

يعادلها بالعملة وبال رامة التي ال تزيد على ألف دينار أردني أو بما   ،يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز الساااااااانة -2
 ( من هاا القانون.6، 2من المادتين ) أّياً تين العقوبتين، كل من ي الف هاأو بإ دى  اً المتداولة قانون

مت عدم اإلخالل بأي عقوبة أ اااد منصاااو  عليها في أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثال   -3
أو   وناً يعادلها بالعملة المتداولة قان  وبال رامة التي ال تزيد عن خمساااااااااااة اال  دينار أردني أو بما ،سااااااااااانوات 

 ( من هاا القانون.8، 7من المادتين ) أّياً بإ دى هاتين العقوبتين، كل من ي الف 
ُتهاااااااااااااااعف العقوباة في الفقرات المااكورة أعاله في  االاة العود، ويجوز للمحاماة األمر باإغال  الُمنشااااااااااااااأة  -4

 الم الفة لمدة ال تزيد عن أسبوع.
 ( 13مادة )

 يتفق وأ اام هاا القانون، خالل سنة من تاريخ العمل به.على المنش ت القائمة، توفيق أوضاعها بما 
 ( 14مادة )

 يصدر مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيا أ اام هاا القانون. -1
 يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيا أ اام هاا القانون. -2

 ( 15مادة )
 يل ى كل ما يتعارض مت أ اام هاا القانون.



 
 ( 16مادة )

ويعمل به بعد ثالثين يومًا من تاريخ    ،الجهات الم تصااااااة كافة كل ميما ي صااااااه تنفيا أ اام هاا القانون على  
 نشره في الجريدة الرسمية.

 

 م 2021/ 02/ 01صدر في مدينة غزة بتاريخ: 

 ه /1442/19 الموافق:               
 

 رئيس دولة فلسطين        
 


