
م بشأن إنشاء هيئة مقاومة الجدار 2014) لسنة 46مرسوم رقم (
 واالستيطان 

  
م  2003رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استناداً ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 

وتعديالته، وبعد االطالع على أحكام النظام األساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية، وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، وحتقيقاً 
  مبا هو آت:  للمصلحة العامة، رمسنا

  ) 1مادة (
يكون للكلمات والعبارات املعاين املخصصة هلا أدناه، ما مل تدل القرينة على خالف ذلك: الرئيس: رئيس دولة فلسطني، رئيس 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية. اهليئة: هيئة مقاومة اجلدار واالستيطان. رئيس اهليئة: رئيس هيئة مقاومة اجلدار 
  واالستيطان. 

  
  ) 2مادة (

تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل ” هيئة مقاومة اجلدار واالستيطان“.تنشأ مبوجب أحكام هذا املرسوم هيئة تسمى 1
نقولة، تتبع واإلداري واألهلية القانونية ملباشرة مجيع األعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، مبا يف ذلك متلك األموال املنقولة وغري امل

. يكون املركز الرئيس الدائم للهيئة يف مدينة القدس، وهلا أن تتخذ مقرات مؤقتة يف مدينيت رام اهللا وغزة، وهلا إنشاء 2جملس الوزراء. 
  فروع ومكاتب هلا يف أية حمافظة أخرى داخل فلسطني وخارجها. 

  
  ) 3مادة (

. تفعيل القرارات الدولية بشأن جدار الضم 1املهام واألنشطة اآلتية:  متارس اهليئة يف سبيل مقاومة جدار الضم واالستيطان
. توفري 3. توفري احلماية القانونية لألراضي املستهدفة باالستيطان. 2م.  2004واالستيطان، مبا فيها قرار حمكمة العدل الدولية لسنة 

قة املؤسسات والشركات واألشخاص اليت تعمل يف جمال . مالح4الدعم الالزم للمتضررين من االستيطان واعتداءات املستوطنني. 
. توفري قاعدة بيانات مبعطيات اجلدار 6. توفري الدعم الالزم للنشاطات الشعبية والتطوعية يف مناهضة االستيطان. 5االستيطان. 

. 9مود املواطنني يف أرضهم. . العمل على تعزيز ص8. إعداد التقارير الدورية اليت تفضح النشاطات االستيطانية. 7واالستيطان. 
  توثيق العالقات مع املؤسسات احمللية والعربية والدولية من أجل دعم اهليئة يف مناهضة اجلدار واالستيطان. 

  
  ) 4مادة (

ة . تؤول للهيئة كافة املوجودات واحلقوق املالية والعينية املخصص2.حيدد آلية عمل اهليئة مبوجب نظام يصدر عن جملس الوزراء. 1
 مللف اجلدار واالستيطان مبا فيها املوازنة املخصصة لذلك، وتدرج موازنتها ضمن املوازنة العامة للدولة، وينقل مجيع موظفي ملف اجلدار

  واالستيطان إىل اهليئة كل حسب درجته الوظيفية واملالية. 
  

  ) 5مادة (



ا، يصدر قرار من الرئيس بتعيي1 . يساعد رئيس اهليئة يف مهامه عدد كاٍف 2نه وحتديد درجته. .يكون للهيئة رئيس يدير كافة شؤو
  من املوظفني، يتم تعيينهم وفقاً ألحكام قانون اخلدمة املدنية. 

  
  ) 6مادة (

  يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا املرسوم. 
  

  ) 7مادة (
  على اجلهات املختصة كافة، كل فيما خيصه، تنفيذ أحكام هذا املرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر يف اجلريدة الرمسية. 

  

هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني  1435/ذو القعدة/23ميالدية املوافق:  18/09/2014صدر يف مدينة رام اهللا بتاريخ: 
  التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة 

 


