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  مرسوم صادر عن الرئاسة الفلسطينية بشأن املناطق
  التي تنسحب منها قوات االحتالل اإلسرائيلي

  .20/8/2005غزة، 
  
  

  2005مرسوم رئاسي لسنة 
  بشأن املناطق التي تنسحب منها قوات االحتالل اإلسرائيلي

  رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
  ينيةرئيس السلطة الوطنية الفلسط

  
 8املعدل بالقانون رقم  1960لسنة  5م، وعلى قانون رقم 2003بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 

لسنة  10، بشأن إزالة التعديات على األراضي احلكومية بمحافظات غزة، وعلى املرسوم الرئاسي رقم 1966لسنة 
م، وبناء على 2005 – 3 – 15لصادر بتاريخ ، بإنشاء سلطة األراضي، وعلى قرار رئيس الوزراء ا2002

  :الصالحيات اخملولة لنا، وحتقيقاً للمصلحة العامة رسمنا بما هو آت
  )1(مادة 

تبسط السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها فوراً على املناطق التي تنسحب منها قوات االحتالل اإلسرائيلي، وتضع 
 .ير املنقولة يف هذه املناطق، إىل حين البت يف أمرها بموجب القانونيدها مؤقتاً على جميع األموال املنقولة وغ

  
  )2(مادة 

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التعرض أو التعدي على أي جزء من األموال املشار إليها يف املادة األوىل 
 .من هذا املرسوم

  
  )3(مادة 
  :م املهام التالية2005 – 3 – 15لصادر بتاريخ تتوىل اللجنة الوزارية املشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء ا

إجراء كافة التحضيرات الالزمة الستالم املسؤوليات واملهام يف كافة القطاعات واجملاالت بعد االنسحاب من  – 1
  .حمافظات غزة وشمال الضفة

  .التنسيق بين خمتلف الوزارات واملؤسسات الرسمية املعنية بهذا الشأن – 2
 .تقدم اللجنة تقارير دورية عن أعمالها جمللس الوزراء التخاذ القرارات املناسبة – 3

  
  )4(مادة 

على كل من يدعي بأي حق على األموال املنقولة وغير املنقولة املشار إليها يف املادة األوىل من هذا املرسوم، أن 
، وتقوم جلنة مشكلة من رئيس سلطة يتقدم بطلب لرئيس سلطة األراضي مؤيداً باملستندات والوثائق الثبوتية

األراضي ووزير الداخلية واألمن العام ووزير املالية ووزير األشغال العامة واإلسكان، واحملافظ يف منطقته، بالبت 
  .يف تلك الطلبات وعلى املتضرر اللجوء إىل احملكمة اخملتصة

  
  

                                                 
  املصدر :http://www.wafa.pna.net  
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  )5(مادة 
ليها باملادة األوىل من هذا املرسوم إىل جلنة متخصصة تشكل تناط إدارة األموال املنقولة وغير املنقولة املشار إ

بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بناء على تنسيب من جملس الوزراء، ويبين يف هذا القرار مهام 
 .وصالحيات هذه اللجنة يف كيفية إدارة هذه األموال

  
  )6(مادة 

ض نفسه للمسؤولية اجلزائية وفقاً ألحكام قانون العقوبات كل من يخالف املادة الثانية من هذا املرسوم يعر
 .والقوانين األُخرى ذات العالقة

  
  )7(مادة 

على جميع اجلهات اخملتصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا املرسوم ويعمل به، من تاريخ صدوره وينشر يف 
  .اجلريدة الرسمية

  
  
  
  
  

 
  



 

 
 

  

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

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


