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  وثائق فلسطينية
  

  القرار الصادر عن الرئيس ياسر عرفات
  بإنشاء اجمللس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار

  .4/11/1993، تونس
  
  

  .برئاسة األخ الرئيس ياسر عرفات" اجمللس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار"يتم إنشاء  ـ أوالً 
تنمية االقتصادية واالجتماعية واإلعمار وحتديد أولويات ـ يتوىل اجمللس عمليات تشخيص أولويات ال1

  .مشاريع التنمية وتنفيذها ورقابة وإدارة تنفيذها على أساس من الشفافية والوضوح والكفاءة
ـ يتكون اجمللس من الشخصيات والقيادات السياسية والفكرية واالقتصادية من بين الفلسطينيين من 2

  .داخل وخارج أرضنا احملتلة
  

يتم تشكل هيئة احملافظين من األعضاء التالية أسماؤهم وتكون مسؤولة أمام رئيس السلطة  انياً ـث
  :الوطنية رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

  .ـ األخ فاروق القدومي نائباً للرئيس1
  .ـ األخ حممد زهدي النشاشيبي نائباً للرئيس2
  .ـ األخ أحمد قريع العضو املنتدب واملدير العام3
  .ـ األخ الدكتور سري نسيبة نائباً للمدير العام4
  .ـ األخ الدكتور يوسف الصايغ، عضوا5ً
  .ـ األخ الدكتور أنطوان زحالن، عضوا6ً
  .، عضواًـ األخ إبراهيم الدقاق7
  .ـ األخ نبيل الشريف، عضوا8ً
  .ـ األخ الدكتور حممد السمهوري، عضوا9ً

  .ـ األخ الدكتور خليل الهندي، عضوا10ً
  .ـ األخ الدكتور سفيان سلطان، عضوا11ً
  .ـ األخ طاهر كنعان، عضوا12ً
  .ـ األخ مصطفى مرجتى، عضواً 13
  .ـ األخ الدكتور نبيل قسيس، عضوا14ً

  
  :يتبع لهذه الهيئة اإلدارات التالية ثالثاً ـ

  .ـ إدارة السياسات االقتصادية واختيار املشروعات
  .ـ إدارة تنسيق وتسهيل وصول املساعدات

  .ـ إدارة رقابة وإدارة املشروعات
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  .ـ إدارة اإلدارة واخلدمات املساعدة
  .ـ إدارة املساعدات التقنية والتدريب

  .ـ أية إدارات أُخرى تتطلبها طبيعة العمل
  

تضع الهيئة النظام الداخلي ونظام عمل اإلدارات وتقرر التعيينات طبقاً لألنظمة واللوائح املعمول  رابعاً ـ
  .بها

  
  .يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذهاً ـ خامس

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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