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مرسوم رئاسي رقم ( 3 ) لسنة 1998 مبشأن تكریس الوحدة
الوطنیة ومنع التحریض

رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیةرئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیةبعد اإلطالع علی القواعد الدستوریة والقانونیة المعمول بها ،
وعلی القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بنقل السلطات والصالحیات ،وعلی قانون العقوبات الفلسطیني رقم ( 74 ) لسنة 1936 وتعدیالته ،وعلی

قانون العقوبات رقم ( 16 ) لسنة 1960 الساري في المحافظات الفلسطینیةفي الضفة الغربیة ،وعلی قانون العقوبات لمنظمة التحریر الفلسطینیة
لسنة 1979 ،وعلی قرار رقم ( 1 ) سنة 1994 باستمرار العمل بالقوانین واألنظمة واألوامرالتي کانت ساریة قبل 5 /6 /1967 في األراضي

الفلسطینیة.ولحین إصدار قانون موحد یعالج هذه المواضیع من قبل المجلس التشریعيالفلسطیني.ومن دون اإلخالل بأحکام ومبادئ قانون اإلنسان
الدولي الذي قررته األمم المتحدة وصادقت علیه منظمة التحریر الفلسطینیة.وضمن أحکام القوانین الفلسطینیة باحترام التعددیة السیاسیة وضمان

حریةالفکر والتعبیر والرأي والتمسك بالهویة والشخصیة الوطنیة والعالقة التاریخیةباألرض الفلسطینیة واإللتزام بالوحدة الوطنیة.
مادة ( 1 )

تعتبر األفعال التالیة غیر مشروعة في کافة المحافظات الفلسطینیة :التحریض علی التمییز العنصري وتشجیع أعمال العنف المخالفة للقوانین أو توجیه
اإلهانة للدیانات المختلفة أو استعمال العنف أو التحریض علی استعمالالعنف الذي یضر العالقات مع الدول الشقیقة واألجنبیة، وتشکیل الجمعیات غیر

المشروعة التي تمارس أو تحرض علی الجرائم وإفساد الحیاة وتهییج الجماهیرللتغییر بالقوة غیر المشروعة أو التحریض علی الفتنة أو التحریض علی
خرق اإلتفاقات التي عقدتها منظمة التحریر الفلسطینیة مع دول شقیقة أو أجنبیة.

مادة ( 2 )
سیتم معاقبة أي شخص یرتکب أي من األفعال المحددة أعاله، وفقًا ألحکامالقوانین المذکورة أعاله.

مادة ( 3 )
ینشر هذا المرسوم في الوقائع الفلسطینیة ویعمل به اعتبارًا من تاریخ نشره.
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صدر في : 19 /11 /1998 یاسر عرفاترئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیةرئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

عن منظومة القضاء والتشریع في فلسطین - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بیرزیت.
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