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  ملنظمة التحرير الفلسطينية النظام األساسي
  1964حزيران  2املصادق عليه من اجمللس الوطني يف جلسته املنعقدة يف 

  الباب األول

  

  مبادئ عامة
حكام هذا النظام منظمة تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينيون فيما بينهم وفقاً أل يشكل  - 1ادة م

  .الفلسطينية
حكام هذا النظام اتها وفق مبادئ امليثاق القومي وأحرير الفلسطينية مسؤوليتباشر منظمة الت  - 2ادة م

  .حكام وقراراتناداً إليهما من لوائح وأاألساسي، وما يصدر است
تقوم العالقات داخل املنظمة على أساس االلتزام بالنضال والعمل الوطني يف ترابط وثيق بين   - 3مادة 

رادة عية، وعلى أساس احترام األقلية إلة إىل قيادتها اجلمااملستويات اخملتلفة من قاعدة املنظم
قناع ومتابعة احلركة النضالية والعمل على استمرار الدفع غلبية وكسب ثقة الشعب عن طريق اإلاأل

  .التحريري لدى اجلماهير
وتطبيقاً وتنفيذاً لهذا املبدأ على اللجنة التنفيذية أن تضع نظامًا خاصاً بتشكيالت       

مة مراعية يف ذلك ظروف الفلسطينيين يف خمتلف أمكنة جتمعهم وحتقيق أهداف امليثاق املنظ
  .والنظام

الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون يف منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم يف حترير   - 4مادة 
  .وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه املنظمة

  باب الثاينال
  

  اجمللس الوطني
ينتخب أعضاء اجمللس الوطني عن طريق االقتراع املباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام   - 5مادة 

  .تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية
إذا تعذر إجراء االنتخابات اخلاصة باجمللس الوطني استمر اجمللس الوطني قائماً إىل أن تتهيأ   - 6مادة 

  .النتخاباتظروف ا
اجمللس الوطني هو السلطة العليا ملنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة املنظمة وخمططاتها   - 7مادة 

  .وبراجمها
) مايو(مدة اجمللس الوطني ثالث سنوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة يف شهر أيار   - 8مادة 

ه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من من كل سنة، أو يف دورات غير عادية بدعوة من رئيس
. ربع عدد أعضاء اجمللس، ويكون مكان انعقاده يف القدس أو غزة أو أي مكان آخر، حسب الظروف

املكان والزمان يف  فإذا مل يدع رئيس اجمللس إىل مثل هذا االجتماع يعتبر االجتماع منعقداً حكماً 
  .لتنفيذيةعضائه أو طلب اللجنة ااحملددين يف طلب أ
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يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين عام ينتخبهم   - 9مادة 
  .اجمللس الوطني يف بدء انعقاده

  - : ينظر اجمللس الوطني يف دور انعقاده العادي يف  - 10مادة 
 .جهزتهاالذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إجنازات املنظمة وأالتقرير السنوي   - أ

 .لتقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد امليزانيةا   -  ب

  .االقتراحات التي تقدم إليه من جلان املنظمة  - ج
  .أي مسائل أخرى تعرض عليه  - د

  .لتشكيلها       يؤلف اجمللس الوطني، تيسيراً ألعماله، اللجان التي يرى ضرورة     - 11مادة 
الوطني الذي يقوم بدوره بمناقشتها  وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إىل اجمللس    

  .ويصدر قراراته بشأنها
عضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات ر ثلثي أيتكون النصاب القانوين للمجلس بحضو    - 12مادة 

  .احلاضرين

  الباب الثالـث

  

  اللجنـة التنفيذيـة
وىل الرئيس اختيار التنفيذية ويتعضائه رئيس اللجنة ينتخب اجمللس الوطني من بين أ    - 13مادة 

  .عضائهاأ
بما فيهم الرئيس، وينتخب هؤالء من بينهم نائبًا  تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضواً    - 14مادة 

  .للرئيس
عضاؤها متفرغون للمنظمة وتكون دائمة االنعقاد وأ اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية    - 15مادة 

برامج واخملططات التي يقررها اجمللس الوطني وتكون مسؤولة للعمل، وتتوىل تنفيذ السياسة وال
  .أمامه، مسؤولية تضامنية وفردية

  - :تتوىل اللجنة التنفيذية    - 16مادة 
 .تمثيل الشعب الفلسطيني  - أ

 .اإلشراف على تشكيالت املنظمة  -  ب

ال تتعارض اصة بتنظيم أعمال املنظمة، على أإصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات اخل  - ج
  .مع امليثاق أو النظام األساسي

  .عداد ميزانيتهاتنفيذ السياسة املالية للمنظمة وإ  - د
تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات منظمة التحرير وفق اخلطط العامة وعلى وجه العموم، 

  .والقرارات التي يصدرها اجمللس الوطني
يف مدينة القدس، ولها أن تعقد اجتماعاتها يف أي مكان آخر تراه يكون املقر الدائم للجنة التنفيذية   - 17مادة 

  .مناسباً
  -:تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر اآلتية    - 18مادة 

 .الدائرة التحريرية  - أ
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 .دائرة الشؤون السياسية واإلعالمية  -  ب

  .دائرة الصندوق القومي الفلسطيني  - ج
  .دائرة الشؤون العامة والتوجيه القومي  - د
  .نشائهاة أخرى ترى اللجنة ضرورة إأي دائر  - و

ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص . ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد الالزم من املوظفين
  .تضعه اللجنة النفيذية

تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العالقات وتنسيق العمل بين املنظمة وبين جميع املنظمات   - 19مادة 
ية والدولية التي تتفق معها يف األهداف أو تعينها على حتقيق واالحتادات واملؤسسات العرب

  .أغراض املنظمة
تستمر اللجنة التنفيذية يف ممارسة صالحياتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة اجمللس   - 20مادة 

ديد يف أول اجتماع يعقده، وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني اجل. الوطني
  .عادة انتخاب رئيس اللجنة املستقيلجوز إوي

عضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات قانوين للجنة التنفيذية من ثلثي أيتكون النصاب ال  - 21مادة 
  .األعضاء احلاضرين

  الرابـعالباب 

  

  أحكـام عامـة
ادة العربية تشكل وحدات فلسطينية خاصة وفق احلاجات العسكرية واخلطة التي تقررها القي  - 22مادة 

  .املوحدة لالتفاق وبالتعاون مع الدول العربية املعنية
حلاق الفلسطينيين بالكليات واملعاهد احلربية العربية للتدريب تعمل اللجنة التنفيذية على إ  - 23 مادة

  .عدادهم ملعركة التحريروتعبئة جميع طاقات الفلسطينيين وإمكاناتهم، وإالعسكري 
عمال املنظمة يقوم بإدارته جملس رف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أينشأ صندوق يع  - 24مادة 

  .دارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره اجمللس الوطنيإ
  - :موارد الصندوق القومي تتألف من  - 25مادة 

 .ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وجتبى بنظام خاص  - أ

 .ت واألمة العربيةاملساعدات املالية التي تقدمها احلكوما  -  ب

  .ستعماله يف املعامالت البريدية وغيرهاالطابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية   - ج
  .التبرعات والهبات  - د
  .القروض واملساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة  - هـ
  .أية موارد أخرى يقرها اجمللس الوطني  - و

ديقة جلان تعرف بلجان نصرة فلسطين جلمع التبرعات ومساندة تشكل يف البالد العربية والص  - 26مادة 
  .املنظمة يف مساعيها القومية

يكون تمثيل الشعب الفلسطيني يف املؤسسات واملؤتمرات العربية على املستوى الذي تقرره اللجنة   - 27مادة 
  .لفلسطين لدى جامعة الدول العربية التنفيذية وتسمى اللجنة التنفيذية ممثالً 
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  .يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام  - 28ة ماد
تعديل هذا النظام األساسي أو تغييره أو اإلضافة إليه من سلطة اجمللس الوطني للمنظمة بأغلبية   - 29مادة 

  .ثلثي اعضائه

  اخلامــسالباب 

  

  أحكــام انتقاليـة
ه بانتخاب أول جملس وطني وفقاً ل جملساً وطنياً انتقالياً تنتهي مدتيصبح املؤتمر الوطني األو  - 30مادة 

  .حكام هذا النظام، ويمارس كافة االختصاصات والصالحيات املقررة للمجلس الوطنيأل
  .28/5/1964تكون مدة اجمللس الوطني احلايل سنتين ابتداء من   - 31مادة 

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


