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مرسوم رقم )8( لسنة 2017م
بشأن تشكيل فريق عمل للجرائم الداخلة 
في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وألحكام النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
في  به  المعمول  وتعديالته،  1936م  لسنة   )74( رقم  العقوبات  قانون  أحكام  على  االطالع  وبعد 

المحافظات الجنوبية،
في  به  المعمول  وتعديالته،  1960م  لسنة   )16( رقم  العقوبات  قانون  أحكام  على  واالطالع 

الشمالية، المحافظات 
وعلى أحكام قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م وتعديالته،

وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،
وعلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 2015/01/21م،

وباإلشارة إلى التوقيع على صكوك االنضمام إلى مجموعة من االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية، ال 
سيما صك االنضمام إلى ميثاق روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية، وإيداع إعالن قبول اختصاص 

المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 2014/06/13م،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
اختصاص  في  الداخلة  للجرائم  عمل  “فريق  يسمى  وطني  فريق  المرسوم  هذا  أحكام  بموجب  ينشأ 

المحكمة الجنائية الدولية”.

مادة )2(
يقوم الفريق الوطني بالمهام اآلتية:

التي  والجرائم  باالنتهاكات  المتعلقة  المعلومات  ودراسة  الحقائق،  كافة  وتقصي  وتوثيق  جمع   .1
يرتكبها االحتالل على أراضي دولة فلسطين، والتي ترقى لمستوى جرائم تدخل ضمن اختصاص 

المحكمة الجنائية الدولية.
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وزارة  تطلبها  عالقة  ذات  معلومات  أي  أو  الفريق  عمل  حول  دورية  تقارير  وإرسال  إعداد   .2
للفريق، وجهة االختصاص في متابعة العمل، والتواصل مع المحكمة  الخارجية بصفتها مقرراً 

الجنائية الدولية.

مادة )3(
يشكل الفريق الوطني على النحو اآلتي:

النيابة العامة رئيساً.  .1
وزارة الخارجية مقرراً.  .2

الطب العدلي.  .3
دائرة شؤون المفاوضات.  .4

مجلس القضاء األعلى.  .5
وزارة الصحة.  .6

وزارة التربية والتعليم العالي.  .7
هيئة شؤون األسرى والمحررين.  .8

هيئة الجدار واالستيطان.  .9
سلطة األراضي.  .10

الشرطة.  .11

االرتباط العسكري.  .12

المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة وتوثيق االنتهاكات.  .13

الهالل األحمر الفلسطيني.  .14

ويحق للفريق الوطني االستعانة بمن يراه مناسباً من الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العالقة.

مادة )4(
يرأس النائب العام أو من يكلفه من أعضاء النيابة العامة، بدرجة ال تقل عن رئيس نيابة عامة، الفريق 
الوطني بحكم الصالحيات التي يتمتع بها، استناداً للقوانين ذات العالقة المعمول بها في دولة فلسطين.

مادة )5(
يحكم الفريق الوطني نظام عمل داخلي يتم إقراره فور انعقاد أول اجتماع للفريق.

مادة )6(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، توفير اإلمكانات الالزمة إلنجاز مهمة الفريق الوطني 

دون تأخير.
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مادة )7(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/12/30 ميالدية
                  الموافق: 12/ربيع الثاني/1439 هجرية

                                                حمــمود عــباس

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية


