
 م 2019( لسنة  1قانون رقم )
 المصالحة المجتمعية بشأن 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 وتعديالته، م2003بعد االطالع على أحكام القانون األساسي المعدل لسنة 

 وتعديالته،  م2001( لسنة 3وعلى قانون اإلجراءات الجزائية رقم )
 وتعديالته، م1936( لسنة 74وعلى قانون العقوبات رقم )

 ( منه،71وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي وال سيما المادة )
 م،2011مايو  4    وبعد االطالع على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمة في القاهرة بتاريخ

 م28/11/2018 :وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ
 وتعديالته، م2003( من القانون األساسي لسنة 41القانون مصدرًا بقوة المادة )وبعد أن أصبح 

 ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني، هللاباسم 
 القانون التالي:صدر 

 (1مادة )
 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

 لمجتمعية.لجنة المصالحة ا اللجنة:
 المتضرر من األحداث المؤسفة أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص.  المتصالح:

 اتفاق بين المتصالح ولجنة المصالحة المجتمعية.  سند المصالحة:
هي المنااععاات النااتجاة عن االقتتاال الاداخلي واالنقساااااااااااااااام للفترة الواقعاة ماا بين تااريخ    األحددا  المسسددددددددد دة:

 .1/5/2011ولغاية  1/1/2005
 صندوق المصالحة المجتمعية. الصندوق:

 (2المادة )
والتي وقعت في المحافظات ،  عن االقتتال الداخلي واالنقسام  على المناععات الناتجة  ،تسري أحكام هذا القانون 

 .1/5/2011ولغاية  1/1/2005الجنوبية خالل الفترة ما بين تاريخ 
 (3مادة )

 (.لجنة المصالحة المجتمعيةبموجب هذا القانون لجنة مستقلة تسمى )تنشأ  .1
 تتمتع اللجنة بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة لممارسة مهامها. .2



كال اللجناة وفقاًا لماا ورد في اتفااقياة الوفااق الوطني الفلسااااااااااااااطيني المبرماة في القااهرة بتااريخ   .3 ماايو   4ُتشااااااااااااااا
عن الفصاااااائل الفلساااااطينية وياااااخصااااايات وطنية مساااااتقلة ال يقل عددهم عن    م بالتوافق من ُممثلين2011

 تسعة أعضاء.
د الالئحة التنظيمية إجراءات عملها. .4  تختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيسًا ونائبًا للرئيس، وُتحداِّ
د القرار مهامه .5 ا ُتشاااااااااكال بقرار من اللجنة لجان فرةية متخصاااااااااصاااااااااة وأخرد تمثيلية في كل محافظة، ُيحدِّ

 وإجراءات عملها. 
 (4مادة )

 تقوم اللجنة بالمهام واالختصاصات التالية:
 اإليراف على إجراءات الصلح وتنظيمها بين أفراد المجتمع الفلسطيني نتيجة األحداث المؤسفة. .1
 تعويض المتصالح وجبر الضرر للضحايا نتيجة األحداث المؤسفة وفقًا ألحكام هذا القانون. .2
 ت المصالحة والمخالصات المالية مع المتصالح.إعداد النماذج وسندا .3
إجراء الترتيبات القانونية واإلجرائية لإلفراج عن النزالء المتصاالحين من مرازز اإلصاالو والتأهيل بسابب   .4

 األحداث المؤسفة.
إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التوعوية الهادفة إلى إرساااااء مقومات المصااااالحة والمصااااارحة وإياااااعة قيم   .5

 المواطنة المتساوية والعدالة االجتماةية واحترام حقوق اإلنسان. وثقافة
 (5مادة )

 إيراف اللجنة. على )سند المصالحة( تحت يتوجب على المتصالح التوقيع  .1
 تلتزم اللجنة أن تدفع للمتصالح ما يلي: .2

 الديات في األنفس ومقدارها خمسون ألف دوالر أمريكي. -أ
بناًء على تقارير طبية ُموثقة    ،الجراحات )اإلصااااااااااابات( وتقدره اللجنة الفرةية المتخصااااااااااصااااااااااة إرش  -ب 

 صادرة عن لجنة طبية متخصصة.
 التعويض عن الممتلكات العامة والخاصة وفقًا للتقديرات الصادرة عن اللجنة الفرةية المتخصصة. - ج

 (6مادة )
الجزائية ولو كانت مرفوعة بطريق االدعاء  انقضااااااء الدعود  ،يترتب على التوقيع على ساااااند المصاااااالحة .1

المبايااار وتساااقط أية عقوبات أصااالية أو تبعية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع الصااالح 
 أثناء تنفيذها، وتزول جميع اآلثار الجزائية المترتبة عليها.



ر يصااااادره النائب العام إلى الجهات ُيخلى سااااابيل الموقوفين والمحكومين ممن تشاااااملهم أحكام هذا القانون بأم  .2
فتصادر المحكمة  ، المختصاة، أما في القضاايا التي ما عالت قيد النظر ساواء أمام المحازم أو أي جهة أخرد 

 أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات الالعمة بشأنها تطبيقًا ألحكام هذا القانون. 
 (7مادة )

جوع فيه، وال يجوع النكول عنه بأي حال من األحوال ومهما يعتبر ساااااااااااند المصاااااااااااالحة باتًا ونهائيًا وال ر  .1
 زانت األسباب واختلفت الدواعي ومهما طال الزمان.

قع على ساااااند المصاااااالحة بترب أية مطالبات قضاااااائية أو عرفية أو يااااارةية أو قانونية   .2 يلتزم الطرف الُمواِّ
 التوقيع على السند.مترتبة له بسبب األحداث المؤسفة وذلك بمجرد استالم مبلغ التعويض و 

 (8مادة )
 "صندوق المصالحة المجتمعية".ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق ُيسمى  .1
يتبع الصاااااااندوق للجنةت بحيب تقوم بجميع التصااااااارفات القانونية الالعمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام   .2

 باإلجراءات القضائية.العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام 
 ُتسمي اللجنة أمينًا للصندوق من بين أعضاءها. .3
 ُيعيان مديرًا تنفيذيا للصندوق من ذوي االختصاص والخبرة ويكون مسؤواًل أمام أمين الصندوق. .4
 تضع اللجنة نظام داخلي يهدف لتنظيم عمل الصندوق وترتيب إجراءاته.  .5
 جنة إنشاء فروع وفتح مكاتب في أي منطقة.يكون المركز الرئيسي للصندوق في القدس ولل .6
يهدف الصااااااااندوق لتوفير أموال التعويضااااااااات للمتصااااااااالحين من األحداث المؤساااااااافة من خالل السااااااااعي  .7

 للحصول على المساعدة والدعم المحلي واإلقليمي والدولي.
 للمتصالحين.تقوم اللجنة بفتح رقم حساب بنكي للصندوق ُتودع به أموال التعويضات  .8
 تقوم اللجنة بنشر تقرير مالي سنوي يفصح عن موارد الصندوق ومصروفاته. .9

 (9مادة )
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أيااد ينع عليها قانون رخرت يعاقب بالسااجن من خمسااة عشاار ساانة إلى السااجن  

هاا باالعملاة المتاداولاة المؤباد ورراماة من عشاااااااااااااارين ألف ديناار أردني إلى أربعين ألف ديناار أردني أو ماا يعاادل
 قانونًا، كل من يخالف أو ينقض ما وقاع عليه في سند المصالحة.

 
 



 ( 10مادة )
تقوم اللجنة بإنجاع المهام المناطة بها خالل مدة ال تتجاوع ثالث ساااااااااااااانوات من تاريخ صاااااااااااااادور هذا القانون،  

 ويجوع بطلب منها تمديد الفترة من قبل المجلس التشريعي.
 ( 11مادة )

 نة اتخاذ اإلجراءات والضوابط ووضع اللوائح المنفذة ألحكام هذا القانون.يكون للج
 ( 12مادة )

مشاااامولة بهذا   ،تعتبر سااااندات المصااااالحة والمخالصااااات المالية مع المتصااااالحين الموقعة قبل نفاذ هذا القانون 
 القانون.

 ( 13مادة )
 ة نفاذه.ُيوقف العمل باألحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون خالل فتر 

 ( 14مادة )
من تااريخ    ، ويعمال باه اعتبااراً تنفياذ أحكاام هاذا القاانون   –فيماا يخصااااااااااااااه  كال   –فاة آعلى الجهاات المختصااااااااااااااة كا

 صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

 م12/01/2019: بتاريخبمدينة رزة صدر 
 ها/1440/06الموافق:                  

 ال لسطينية رئيس السلطة الوطنية 
 


