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انقويي األيٍ تشكيم يجهس إعادة بشأٌ و 2007نسنت)  (  رقى رئاسي يزسوو
1

 

 انفهسطينيت انتحزيز نًنظًت انتنفيذيت جنتلال رئيس

 انفهسطينيت انوطنيت انسهطت رئيس

 انًسهحت نهقواث األعهى انقائد

 ٔتعذٌالتّ، 2003 نغُت انًعذل األعبعً انقبٌَٕ عهى اإلطالع بعذ

 نُب، انًخٕنت انصالحٍبث عهى ٔبُباًء 

 ،انعبيت نهًصهتت ٔتتقٍقبًء 

 :آث هو بًا رسًنا 

 (1)يادة 

 :اَتً انُتٕ عهى انقٕيً األيٍ يجهظ تشكٍم إعبدة -1

 

سئٍغبًء  عببط يتًٕد انغٍذ انفهغطٍٍُت انٕطٍُت انغهطت سئٍظ

نهشئٍظ  َبئببًء  انٕصساا سئٍظ

عضٕاًء  انخبسجٍت ٔصٌش

 عضٕاًء  انذاخهٍت ٔصٌش

 عضٕاًء  انًبنٍت ٔصٌش

 عضٕاًء  انعذل ٔصٌش

 عضٕاًء  انًفبٔضبث شؤٌٔ دائشة سئٍظ

 عضٕاًء  انٕطًُ األيٍ نقٕاث انعبو انقبئذ

 عضٕاًء  انعبيت انًخببشاث جٓبص سئٍظ

 عضٕاًء  انقٕيً األيٍ نشئٌٕ انشئٍظ يغتشبس

 نًُبقشت اجتًبعبث انًجهظ انًجهظ نتضٕس بًٓبو عالقت نّ آخش شخص أي أٔ أيًُ يغئٕل أي دعٕة نهشئٍظ ٌجٕص -2

 .انقٕيً ببأليٍ عالقت راث يتذدة قضبٌب

 (2)يادة 

 انجشٌذة فً ٌُٔشش تبسٌخ صذٔسِ يٍ بّ ٌٔعًم انًشعٕو، أحكبو تُفٍز ٌخصّ، فًٍب كم كبفت، انًختصت انجٓبث عهى

 .انشعًٍت

 

                                                           

  
1

 انقشاس تى تطبٍق ْزا نقذ نكٍ .األسض عهى انغٍبعٍت انتطٕساث تغٍشث قذ انشعًٍت، انجشٌذة فً انقشاس ْزا إصذاس قبم

 .سئبعً انقٕيً بًشعٕو يٍاأل يجهظ حم تى عُذيب 2007 حضٌشاٌ 23 ٔ إصذاسِ تبسٌخ بٍٍ يب فعهٍبًء 
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 و08/04/2007: بتاريخ هللا راو يدينت في صدر

 عباس يحًود

 انفهسطينيت انتحزيز نًنظًت انتنفيذيت انهجنت رئيس

 انفهسطينيت انوطنيت انسهطت رئيس

 انفهسطينيت نهقواث األعهى انقائد
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