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 الفلسطينيت التحزيز لونظوت التنفيذيت اللجنت رئيس

 الفلسطينيت الوطنيت السلطت رئيس

 الفلسطينيت للقواث األعلى القائد

 ،2003 نؼبو انًؼذل انفهسطيُي األسبسي انقبٌَٕ يٍ (39) انًبدة ػهٗ اإلطالع بؼذ

 انقٕيي انفهسطيُي، األيٍ يجهس إَشبء بشأٌ 1994 نسُت( 84) سقى انشئبسي ػهٗ انقشاس ٔبؼذ اإلطالع

 نُب، انصالحيبث انًخٕنت ػهٗ ٔبُبءًء 

 ،انؼبيت نهًصهتت ٔوتقيقبًء 

 

 :يلي ها قزرنا 

 (1)هادة 

 يجهس ٔأييُبًء نسش انقٕيي نشئٌٕ األيٍ انفهسطيُيت انٕطُيت انسهطت سئيس نذٖ يستشبسا دحالٌ يٕسف يتًذ انسيذ يؼيٍ

 .انقٕيي األيٍ

 السز أهين/  القوهي األهن هستشار ههام (2) هادة

 .ٔيتببؼت وُفيزْب وُفيزيت، بشايجٖ إل انشئيس يقشْب انتي ٔانتٕجيٓبث انسيبسبث وشجًت -1

 األجٓضة ٔيٕاصَبث انؼًم ْٔيكهيبث ٔخطظ استشاويجيبث ٌأبش انقٕيي األيٍ نًجهس ٔاالقتشاحبث انتٕصيبث وقذيى -2

 .إلقشاسْب األيُيت

 دٔسيت وقبسيش ٔسفغ كبفت األجٓضة يغ وُفيزْب ٔيتببؼت األيُيت األجٓضة بُبء بإػبدة انخبصت ٔانخطظ انبشايج وطٕيش -3

 .نهشئيس اإلَجبص يستٕٖ حٕل

 .انقٕيي األيٍ بقضبيب انخبصت انذٔنيت انؼالقبث ػهٗ ٔاإلششاف ٔوطٕيش وُظيى -4

 (3) هادة

 نًُظًت انتتشيش انهجُت انتُفيزيت اجتًبػبث حضٕس في انقٕيي األيٍ يجهس سش أييٍ /انقٕيي األيٍ يستشبس يشبسك

 .انؼالقت راث انقضبيب نًتببؼت انًُصب بتكى انفهسطيُيت

 (4)هادة 

 .انشأٌ بٓزا انًتؼهقت انسببقت انًشاسيى كبفت وهغٗ

 (5)هادة 

 انجشيذة في وبسيخ صذٔسِ، ٔيُشش يٍ بّ ٔيؼًم انقشاس، ْزا أحكبو وُفيز يخصّ فيًب في كم كبفت، انًختصت انجٓبث ػهٗ

 .انشسًيت

 م2/3/2007: هللا رام هدينت في صدر

 عباس هحوود

 الفلسطينيت التحزيز لونظوت التنفيذيت اللجنت رئيس

 الفلسطينيت الوطنيت السلطت رئيس

 الفلسطينيت للقواث األعلى القائد
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 انقشاس وى وطبيق ْزا نقذ نكٍ .األسض ػهٗ انسيبسيت انتطٕساث وغيشث انشسًيت، قذ انجشيذة في انقشاس ْزا إصذاس قبم

 .سئبسي انقٕيي بًشسٕو يٍاأل يجهس حم وى ػُذيب 2007 حضيشاٌ 23 ٔ إصذاسِ وبسيخ بيٍ يب فؼهيبًء 


