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 بسم اهلل الرمحن الرحيم          

 

 المجلـس التشريعـي الفلسطينـي   
 

 قانون  
 الـهيئة الفلسطينية املستقلة ملالحقة جرائم 

 االحتالل الصهيوني حبق الفلسطينيني
 
 
 

   رقم المشروع:

  ةــانونيـاللجنة القالجهة المقدمة:   

  ثانيةقراءة اللالمقر باقراءة المجلس:    

  م52/8/5202   :     ـخاريــــــــالت
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 قانون مشـروع
 جرائمالـهيئة الفلسطينية املستقلة ملالحقة  

 ي حبق الفلسطينينياالحتالل الصهيون
 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 وتعديالته، م3002لسنة  بعد اإلطالع على القانون األساسي
 ،وتعديالته م9119( لسنة 4وعلى قانون الخدمة المدنية رقم )
 م،3009( لسنة 6وعلى قانون حماية المقاومة رقم )

 ،م3090وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ  /  /
 باسم الشعب العربي الفلسطينيباسم هللا ثم 

 صدر القانون التالي:

 الفصل األول
 اتريفتعال 

  (1مادة )                                                    
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على 

 خالف ذلك:
 بحق الفلسطينيين. الصهيونياالحتالل  جرائمحقة لمال المستقلة الهيئة الفلسطينية الهيئة:
 بحق الفلسطينيين. الصهيوني االحتالل جرائملسطينية المستقلة لمالحقة : رئيس مجلس إدارة الهيئة الفالرئيس
  بحق الفلسطينيين. الصهيونياالحتالل  جرائمللهيئة الفلسطينية المستقلة لمالحقة المدير التنفيذي  المدير:

 نيين.بحق الفلسطي الصهيونياالحتالل  جرائم: مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية المستقلة لمالحقة المجلس

 
 الفصل الثاني  

  الهيئة إنشاء 

 (2مادة )

نال أأم     أأئن  نيه  أأ  نيسط أأة ن   نيج أأمئط  يج  ئأأ  تنشأأب وجب أأك م هأأاا قأأون نيئأأاسبى ق  أأ  ت أأج  ) .1

 .(وحق نيسط ة ن  ن نيصه بسي

  وايشخص   نالعمباري  ونالسمئ   نيجايي ونإلدنري.نيه    تمجمع  .2

 نيعام  يط طة  نيبطن   نيسط ة ن  .نيجبنزس  تهبى يطه    م زنس   م مئط  ضجن  .3

 ، وتمبي  نيجهاا ونيص   ات نيجناط  وها وفئا أل هاا نيئاسبى.مجطس نيبزرنءتهبى نيه    م ؤوي  مماا  .4

يهبى نيجئئ نيئ  س يطه    في مدين  نيئأد  ، ويطه  أ  مى تنشأق مئأئين مأؤفم ن فأي  أدي مأن مأدينمي  أزة  .5

 ورنا هللا.

 

 ةأهداف الهيئ  

(3) 

وتبث ئهأا وحق نيسط ة ن  ن من خ   رصأد  أئن   نال أم    نيصه بسينال م     ئن  تهدف نيه    إي  م  ئ  

 ، وتحئيك نيدعاوى نيجنا    ونيجدس   وهون نيخصبص.دنخد فط ة ن وخار ها

   

 

 اختصاصات الهيئة

 (4مادة )

 :نيماي   نيصه بسينال م     ئن  تخمص نيه    وج  ئ    -1
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  ئيج  نإلوادة نيججاع  . . م

 نيجئن   ضد نإلس اس  . . ب

 .   ئن   نيحئب .ت

 .    ئيج  نيعدونى.ث

يغايات تعئيف نيجئن   نيبنردة في نيسئأئة ني أاوئ  تئأبا نيه  أ  واالسأمعاس  وايمعئيسأات نيأبنردة فأي س أاا رومأا  -2

  نألساسي يطجحهج  نيجنا    نيدوي   وواالسمناد إي  نيجعاي ئ نيدوي  .

نرتهبت في فط ة ن وخار ها ويها  وحق نيسط ة ن  ن نيمي نيصه بسيتخمص نيه    ومبث ق  ئن   نال م     -3

 في سب د ذيك ما يطي:

 م. رصد نيجئن   نيجئتهب  وحق نيسط ة ن  ن وتبث ئها.

 يدويي نيعاا.ب. إعدند مطسات في نيدعاوى نيجنا    نيدوي   وعد تبث ئها وفق نألصب  نيجئع   في نيئاسبى ن

 . مي مهاا مخئى ذنت ع ف  يبنفق عط ها مجطس نيبزرنء وناًء عط  نفمئنح من ر  س نيه   .ت

ونيجحا   نيجخمص  نيبطن أ   وى نيجنا    ونيجدس   مماا نيجحافد ونيه  ات ا. تئدي  نيشهاوى وتحئيك نيدعث

 ونيدوي  .

 .خمصاصاتهاون . إعدند مشاريع نيئبنس ن ذنت نيع ف  وعجد نيه   ج

 . إودنء نيجشبرة ونيئمي وشبى نيجبضبعات ذنت نيع ف  واخمصاصات نيه   .ح

 نيجهمجأأأ  مو خار هأأأا . نيمعأأأاوى مأأأع ق  أأأات ومئن أأأز  ئأأأبط نإلس أأأاى ونيجأأأبنطن نيعامطأأأ  فأأأي فط أأأة نخ  

 وايجبضبعات ذنت نيع ف .

 . تسع د نيجبنسك نإلع م   وجا يخدا مقدنف نيه   .د 

       

 رة الهيئةإدا    

 (5مادة )

 يهبى يطه    مجطس إدنرة يمهبى من ر  س وسا ك يطئ  س وث ث  عشئ عضبنً من نيشخص ات نيعام  -1

 يصدر فئنر عن مجطس نيبزرنء ومشه د نيججطس ويشجد نيئئنر نيحئبط نيجاي   يئ  س ومعضاء نيججطس. -2

مأأدة نيججطأأس ثأأ ث سأأنبنت فاوطأأ  يطمجديأأد وال يجأأبز مى تجمأأد واليأأ  ر أأ س نيججطأأس أل  أأئ مأأن دورتأأ ن   -3

 ممماي م ن.

 يشمئط في معضاء نيججطس ما يطي:    -4

 مى يهبى فط ة ن ا. - م

 مى يهبى من ذوي نيهساءة ونالخمصاص.  - ب

 مى يهبى من نيجشهبد يه واينزنق  و  ن ني جع . - ت

 ه  فةعي من محهج  مخمص  في  نايأ  مو  نحأ  مخطأ  وايشأئف مو نألماسأ   مال يهبى فد صدر وحئه  - ث

 مو  ئيج  من  ئن   نألمبن .

 ( مع ه يُشمئط ف جن يُع ّن ر   اً مو سا باً يطئ  س ما يطي: 4إضاف  يجا ورد في نيبند ) -5

  م. مى يهبى فط ة ن اً من موبين فط ة ن  ن وال يمجمع وبي   ن    مخئى.     

 ب. مال يئد عجئه عن مروع ن سن .     

 (6مادة )

يجمجع نيججطس ودعبة من ر   ه مو سا به في  ا    اوه مئة  د شهئ مو وةطك من ثطأ  معضأا ه  طجأا دعأت 

واأل طب أأ  نيجةطئأأ   فئنرنتأأهإيأأ  ذيأأك، ويهأأبى ن مجاعأأه صأأح حاً وحضأأبر ثط أأي معضأأا ه، وتصأأدر  حا أأ ني

 ّئ ح نيجاسك نيوي ف ه نيئ  س.يطحاضئين وعند نيم اوي في نألصبنت، يُ 

 

 (7مادة )

يطججطأس مى يأدعب يحضأبر ن مجاعاتأه مأن يأئنه مناسأباً مأن نيخبأئنء نيجخمصأ ن و  أئق  ي سأمعاس  وأأئميه ، 

 ونيجشار   في منافشات نيججطس ، دوى مى يهبى يه  نيحق في نيمصبيت.
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 (8مادة )

ن ونيجخمصأ ن يجاسأاً فئع أ  مو مججبعأات عجأد يطججطس مى يُشهد من و ن معضا ه مو من   أئق  مأن نيسن أ 

 يدرنس  مي من نيجبضبعات نيجمعطئ  واخمصاصات نيه    وتئفع تبص اتها يطججطس.

                                    

 

 موظفو الهيئة

 (9مادة )                                                         

 نر من نيججطس وناء عط  تن  ك من نيئ  س.يُع ّن نيجديئ نيمنس وي وئئ .1

 . يُع ن نيججطس عددنً  اف اً من نيجبظس ن يمجه ن نيه    من نيئ اا وجهامها ومن  ك من نيئ  س. 2

 تُةبّق م هاا فاسبى نيخدم  نيجدس   وتعدي ته وشبى مبظسي نيه   . .3

 

 

 الفصل الثالث

 موارد الهيئة                                                 

 (11مادة )

 تمهبى نيجبنرد نيجاي   يطه    مجا يطي:

 . نيجبايغ نيجخصص  يها في نيجبنزس  نيعام .1

 .  نيهبات ونيجنح نيمي تئدا يطه    وجبنفئ  مجطس نيبزرنء.2

 

 

 رابعالفصل ال

  نطاق تطبيق القانون   

 (11مادة )

 اف  نيجئن   نيجئتهب  وحق نيسط ة ن  ن  عط ( من قون نيئاسبى 4) نيبنردة في نيجادة نخمصاصاتهاتُباشئ نيه    

 دنخد فط ة ن وخار ها.

 

 خامسالفصل ال         

 أحكام انتقالية وختامية         

 (12مادة )

شجد نيجبنسك نإلدنريأ  يتصدر نيه    س اماً دنخط اً يمن    نيعجد وها  في قون نيئاسبى مع عدا نإلخ   وجا ورد

 وش بى نيجبظس ن نيماوع ن يها. ونيجاي   يعجطها ئن    ونإل

 (13مادة )

 .مجطس نيبزرنءتضع نيه    ني  ح  نيمنس وي  يهون نيئاسبى وتصدر وئئنر عن 

 

  ( 14مادة )                                                             

وجب أك نيجنشبة عط   زة  صه بس  يطعدونى ونيحئب نينإل ئنم    نيججارسات يجن  رصد وتبث قتؤو  مجمطهات 

و اف  نيجهات نيماوع  يها ونيجنشبة  ومبظسبقاا 2009 ( ي ن ـ/ر.مب/إ.ق11/ 1ر  س مجطس نيبزرنء رف  )  فئنر

 وجئمض  م هاا قون نيئاسبى. ةنيجنشب نيه   إي   وجئمضاقا

 

 

 (15)مادة 

 .يطغ   د ما يمعارض مع م هاا قون نيئاسبى     

 (16)مادة 
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عجأد وأه مأن تأارير سشأئه فأي نيجئيأدة ويُ  ،تنس و م هاا قون نيئاسبى - دٌّ ف جا يّخصه -عط   ج ع نيجهات نيجخمص 

 .نيئسج  

  ـزة صدر في                                                                            

 قجئيـ . 1431ومارير  /   /

  ـ ديـ .م 2111/  /   نيجبنفق

  

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                                                                                      


