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  1998لسنة ) 3(مرسوم رئاسي رقم 
  صادر عن الرئيس ياسر عرفات 

  بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض 
  *.19/11/1998غزة، 

  
  

  رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

، بنقل 1995لسنة ) 5(على القانون رقم بعد االطالع على القواعد الدستورية والقانونية املعمول بها، و
وتعديالته، وعلى قانون  1936لسنة ) 74(السلطات والصالحيات، وعلى قانون العقوبات الفلسطيني رقم 

الساري يف احملافظات الفلسطينية يف الضفة الغربية، وعلى قانون العقوبات  1960لسنة ) 16(العقوبات رقم 
، باستمرار العمل بالقوانين واألنظمة 1994لسنة ) 1(، وعلى قرار رقم 1979ملنظمة التحرير الفلسطينية، لسنة 

  . ، يف األراضي الفلسطينية5/6/1967واألوامر التي كانت سارية قبل 
  .قانون موحد يعالج هذه املواضيع من قبل اجمللس التشريعي الفلسطيني إصداروحلين 

يل، الذي قررته األمم املتحدة، وصادقت عليه اإلخالل بأحكام ومبادئ قانون اإلنسان الدو نومن دو
  .منظمة التحرير الفلسطينية

وضمن أحكام القوانين الفلسطينية، باحترام التعددية السياسية، وضمان حرية الفكر والتعبير والرأي 
  .والتمسك بالهوية والشخصية الوطنية والعالقة التاريخية باألرض الفلسطينية، وااللتزام بالوحدة الوطنية

  
  ررـق

  :مادة أوىل
التحريض على التمييز العنصري : ت الفلسطينيةتعتبر األفعال التالية غير مشروعة يف كافة احملافظا

هانة للديانات اخملتلفة، أو استعمال العنف أو التحريض على اخملالفة للقوانين أو توجيه اإل وتشجيع أعمال العنف
استعمال العنف الذي يضر بالعالقات مع الدول الشقيقة واألجنبية، وتشكيل اجلمعيات غير املشروعة التي تمارس 

على اجلرائم وإفساد احلياة وتهييج اجلماهير للتغيير بالقوة غير املشروعة، أو التحريض على الفتنة، أو أو حترض 
  .دول شقيقة أو أجنبيةا منظمة التحرير الفلسطينية مع التحريض على خرق االتفاقات التي عقدته

  
  :مادة ثانية

  .اً ألحكام القوانين املذكورة أعالهيرتكب أياً من األفعال احملددة أعاله، وفق سيتم معاقبة أي شخص
  

  :مادة ثالثة
   .ينشر هذا املرسوم يف الوقائع الفلسطينية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره

 
  

                                                 
 .19/11/1998، ")اإللكترونية(وفا " *



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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