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 الؼاهة االجتواػات بشأى 1998 لسنة (12) زقن قانوى

 الفلسطينية التحسيس لونظوة التنفيرية اللجنة زئيس

 الفلسطينية الوطنية السلطة زئيس

 انًؼًٕل ْجشٚح1327 ج األٔنٗ نغٍ جًاد٘ 20 تتاسٚخ انصادس (انؼثًاَٙ) انؼًٕيٛح االجتًاػاخ قإٌَ ػهٗ االطالع تؼذ

غضج،  يحافظاخ فٙ تّ

 ،انغشتٛح انضفح فٙ يحافظاخ انًفؼٕل انؼايح انغاس٘ االجتًاػاخ تشأٌ و 1953نغُح 60 سقى األسدَٙ انقإٌَ ٔػهٗ

انذاخهٛح،   ٔصٚش ػشض ػهٗ ٔتُاء

،  19/12/1998: تتاسٚخ انًُؼقذج جهغتّ فٙ انًجهظ انتششٚؼٙ يٕافقح ٔتؼذ

 :التالي القانوى أصدزنا

 التؼازيف (1) هادة

 ػهٗ تذل انقشُٚح نى يا نٓا أدَاِ انًخصصح انًؼاَٙ فّٛ انٕاسدج ٔانؼثاساخ نهكهًاخ ٚكٌٕ انقإٌَ ْزا أحكاو تطثٛق نغاٚاخ

 :رنك غٛش

 

. انذاخهٛح ٔصاسج: الوشازة

. انذاخهٛح ٔصٚش: الوشيس

. يحافظتّ فٙ انًحافظ: الوحافظ

 .يحافظتّ فٙ انششطح يذٚش: الشسطة هديس

 رنك ٔٚشًم ػاو يكشٕف يكاٌ فٙ األقم ػهٗ  خصاًا  خًغٌٕ إنّٛ دػٙ ػاو اجتًاع كم: ػام اجتواع

. رنك  اتّ ٔانًتُضْاخ ٔيا انًالػة، ٔانًٛادٍٚ، انغاحاخ انؼايح

[ 

 والوسيسات والندوات االجتواػات ػقد في الحق (2) هادة

 إال انقٕٛد ػهٛٓا ٔضغ تٓا أٔ انًظ ٚجٕص ٔال تحشٚح، ٔانًغٛشاخ ٔانُذٔاخ انؼايح االجتًاػاخ ػقذ فٙ انحق نهًٕاطٍُٛ

. انقإٌَ ْزا فٙ ػهٛٓا انًُصٕص نهضٕاتظ ٔفقاًا 

 االجتواػات بؼقد الكتابي اإلشؼاز( 3) هادة

 يٕػذ يٍ ػهٗ األقم عاػح 48قثم  تزنك انششطح يذٚش أٔ نهًحافظ كتاتٙ إ ؼاس ٕٚجّ أٌ ػهٗ انؼايح االجتًاػاخ ػقذ ٚحق

. االجتًاع ػقذ

 الكتابي اإلشؼاز توقيغ (4) هادة

 انهزٍٚ انًكاٌ ٔانضياٌ فّٛ ثالثح يثٍُٛٛ ػٍ ػذدْى ٚقم أال ػهٗ نالجتًاع انًُظًٍٛ األ خاص يٍ يٕقؼاًا  كتاتٙ إ ؼاس ٚقذو

 .يُّ ٔانغشض االجتًاع فًٛٓا عٛؼقذ

 .يٍ ًٚثهٓا تتٕقٛغ ٚكتفٙ اػتثاسٚح  خصٛح راخ جٓح يٍ انكتاتٙ اإل ؼاس تقذٚى حانح فٙ  -1

 يغاس االجتًاع أٔ ػهٗ يذج ضٕاتظ ٚضؼا أٌ انششطح نًذٚش أٔ نهًحافظ االجتًاع، فٙ تانحق انًغاط دٌٔ -2

 عاػح 24 تؼذ خطٛاًا  تٓزِ انضٕاتظ انًُظًٌٕ ٚثهغ ػهٗ أٌ انًشٔس، حشكح تُظٛى تٓذف (3) انًادج فٙ ػهّٛ انًُصٕص

 .تغهٛى اإل ؼاس يٕػذ يٍ األكثش ػهٗ

3- ٙ  انًُظًح ٚحق نهجٓح انغاتقح فٙ انفقشج ػهّٛ يُصٕص ْٕ يا حغة خطٙ جٕاب أل٘ انًُظًح انجٓح تهقٙ ػذو حال ف

 .اإل ؼاس فٙ ْٕ ٔاسد نًا طثقاًا  انًحذد انًٕػذ فٙ انؼاو االجتًاع إجشاء
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 الحواية إجساءات (5) هادة

 ال أٌ انحًاٚح ػهٗ يٍ إجشاءاخ ٚهضو يا اتخار نالجتًاع انًُظًح انجٓح طهة ػهٗ ٔتُاء االختصاص راخ انجٓاخ ػهٗ

 .ػًهٛح االجتًاع ٔعٛش انًجتًؼٍٛ تحشٚح يظ أ٘ اإلجشاءاخ تهك ػهٗ ٚتشتة

 الؼقوبات( 6) هادة

 ال يذج تانحثظ انقإٌَ أحكاو ْزا ٚخانف يٍ كم ٚؼاقة انؼقٕتاخ، قإٌَ ػهٛٓا ُٚض أخشٖ ػقٕتح تأ٘ اإلخالل ػذو يغ

 .انًتذأنح تانؼًهح ٚؼادنٓا أٔ يا أسدَٛاًا  دُٚاساًا  خًغٍٛ تتجأص ال تغشايح أٔ  ٓشٍٚ ػٍ تضٚذ

 ثانوية تشسيؼات إصداز (7) هادة

 .انقإٌَ ْزا أحكاو نتُفٛز انالصيح ٔانقشاساخ انهٕائح انذاخهٛح ٔصٚش ٚصذس

 اإللغاء (8) هادة

 يحافظاخ فٙ تّ انًؼًٕل ْجشٚح 1327 نغُح األٔل جًاد٘ 20 فٙ انصادس (انؼثًاَٙ) انؼايح االجتًاػاخ قإٌَ ٚهغٗ

 ْزا أحكاو ٚخانف ٔكم حكى انغشتٛح انضفح يحافظاخ فٙ انغاس٘ انًفؼٕل 1953نغُح  (60) سقى األسدَٙ ٔانقإٌَ غضج

 .انقإٌَ

 والنفاذ التنفير (9) هادة

 انجشٚذج َششِ فٙ تاسٚخ يٍ ثالثٍٛ ٕٚياًا  تؼذ تّ ٔٚؼًم انقإٌَ ْزا أحكاو تُفٛز ٚخصّ فًٛا كم انًختصح انجٓاخ جًٛغ ػهٗ

. انشعًٛح

 .هجسية 1419/ زهضاى/ 9: الووافق .هيالدية 28/12/1998: بتازيخ غصة بودينة صدز

 ػسفات ياسس

 الفلسطينية التحسيس لونظوة التنفيرية اللجنة زئيس

 الفلسطينية الوطنية السلطة زئيس


