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 النظام األساسي
 الباب األول
 مبادئ عامة

 
 یشكل الفلسطینیون فیما بینھم وفقا ألحكام ھذا النظام منظمة تعرف باسم منظمة التحریر الفلسطینیة. -1مادة 

 
تباشر منظمة التحریر الفلسطینیة مسؤولیاتھا وفق مبادئ المیثاق القومي وأحكام ھذا النظام األساسي،  -2مادة 

 استنادا إلیھما من لوائح وأحكام وقرارات.وما یصدر 
 

تقوم العالقات داخل المنظمة على أساس االلتزام بالنضال والعمل الوطني في ترابط وثیق بین  -3مادة 
المستویات المختلفة من قاعدة المنظمة إلى قیادتھا الجماعیة، وعلى أساس احترام األقلیة إلرادة األغلبیة وكسب 

 االقناع ومتابعة الحركة النضالیة والعمل على استمرار الدفع التحریري لدى الجماھیر.ثقة الشعب عن طریق 
وتطبیقا وتنفیذا لھذا المبدأ على اللجنة التنفیذیة أن تضع نظاما خاصا بتشكیالت المنظمة مراعیة في ذلك ظروف 

 الفلسطینیین في مختلف أمكنة تجمعھم وتحقیق أھداف المیثاق والنظام.
 

الفلسطینیون جمیعا أعضاء طبیعیون في منظمة التحریر الفلسطینیة یؤدون واجبھم في تحریر وطنھم  -4مادة 
 قدر طاقاتھم وكفاءاتھم والشعب الفلسطیني ھو القاعدة الكبرى لھذه المنظمة.

 
 المجلس الوطني : الباب الثاني

 
 الشعب الفلسطیني بموجب نظامینتخب أعضاء المجلس الوطني عن طریق االقتراع المباشر من قبل  -5مادة 

 تضعھ اللجنة التنفیذیة لھذه الغایة.
 

إذا تعذر إجراء االنتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائما إلى أن تتھیأ ظروف  أ-6مادة 
 االنتخابات.

لئ و األعضاء لمإذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني ألي سبب من األسباب، یعین المجلس العضو أ -ب
 المقاعد الشاغرة.

 
المجلس الوطني ھو السلطة العلیا لمنظمة التحریر، وھو الذي یضع سیاسة المنظمة ومخططاتھا  أ-7مادة 

 وبرامجھا.
 القدس ھي مقر المجلس الوطني الفلسطیني. -ب
 

في شھر أیار (مایو) مدة المجلس الوطني ثالث سنوات، وینعقد دوریا بدعوة من رئیسھ مرة كل سنة  -8مادة 
من كل سنة، أو في دورات غیر عادیة بدعوة من رئیسھ بناء على طلب من اللجنة التنفیذیة أو من ربع عدد 

 أعضاء المجلس، ویكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر، حسب الظروف.
منعقدا حكما في المكان والزمان المحددین في فإذا لم یدع رئیس المجلس إلى مثل ھذا االجتماع یعتبر االجتماع 

 طلب أعضائھ أو طلب اللجنة التنفیذیة.
 

یكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئیس ونائبین للرئیس وأمین عام ینتخبھم المجلس  -9مادة 
 الوطني في بدء انعقاده.



2	
	

 
 -ینظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في: -10مادة 
 یر السنوي الذي تقدمھ اللجنة التنفیذیة عن إنجازات المنظمة وأجھزتھا.التقر -أ
 التقریر السنوي للصندوق القومي واعتماد المیزانیة. -ب
 االقتراحات التي تقدم إلیھ من لجان المنظمة. -ج
 أي مسائل أخرى تعرض علیھ. -د
 

 ة لتشكیلھا.یؤلف المجلس الوطني، تیسیرا ألعمالھ، اللجان التي یرى ضرور -11مادة 
 وتقدم ھذه اللجان تقاریرھا وتوصیاتھا إلى المجلس الوطني الذي یقوم بدوره بمناقشتھا ویصدر قراراتھ بشأنھا.

 
 یتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائھ، وتتخذ القرارات بأغلبیة أصوات الحاضرین. -12مادة 

 
 
 

 اللجنة التنفیذیة : الباب الثالث
 

 یتم انتخاب جمیع أعضاء اللجنة التنفیذیة من قبل المجلس الوطني. أ-13مادة 
 یتم انتخاب رئیس اللجنة التنفیذیة من قبل اللجنة. -ت
 تنتخب اللجنة التنفیذیة من داخل المجلس الوطني. -ث

 
 لرئیس.لتؤلف اللجنة التنفیذیة من خمسة عشر عضوا بما فیھم الرئیس، وینتخب ھؤالء من بینھم نائبا  -14مادة 

 
) معدلة: تؤلف اللجنة التنفیذیة من خمسة عشر إلى ثمانیة عشر عضواً بمن فیھم رئیس مجلس إدارة 14مادة (

 الصندوق القومي الفلسطیني.
 تمأل األسباب من سبب ألي الوطني المجلس انعقاد فترات بین التنفیذیة اللجنة في العضویة شغرت وإذا

 :یلي كما الشاغرة الحاالت
 كانت الحاالت الشاغرة تقل عن الثلث یؤجل ملؤھا إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.إذا  -أ

إذا كانت الحاالت الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفیذیة أو أكثر یتم ملؤھا من قبل المجلس  -ب
 الوطني في جلسة خاصة یدعى لھا خالل مدة ال تتجاوز الثالثین یوماً.

 واغرالش ملئ یتم عادي اجتماع غیر إلى الوطني المجلس دعوة معھا یتعذر التي القاھرة القوة حالة في -ت
 أعضاء من ورالحض یستطیع ومن المجلس التنفیذیة ومكتب اللجنة قبل من السابقتین الحالتین من ألي

 أصوات بأغلبیة الجدد األعضاء اختیار ویكون الغرض لھذا مشترك یتم مجلس في وذلك المجلس
 .الحاضرین

 
اللجنة التنفیذیة ھي أعلى سلطة تنفیذیة للمنظمة وتكون دائمة االنعقاد وأعضاؤھا متفرغون للعمل،  -15مادة 

وتتولى تنفیذ السیاسة والبرامج والمخططات التي یقررھا المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامھ، مسؤولیة 
 تضامنیة وفردیة.

 
 تتولى اللجنة التنفیذیة: -16مادة 
 الفلسطیني.تمثیل الشعب  -أ



3	
	

 اإلشراف على تشكیالت المنظمة. -ب
إصدار اللوائح والتعلیمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظیم أعمال المنظمة، على أال تتعارض مع  -ث

 المیثاق أو النظام األساسي.
تنفیذ السیاسة المالیة للمنظمة وإعداد میزانیتھا. وعلى وجھ العموم، تباشر اللجنة التنفیذیة جمیع  -د 

 لیات منظمة التحریر وفق الخطط العامة والقرارات التي یصدرھا المجلس الوطني.مسؤو
 

یكون المقر الدائم للجنة التنفیذیة في مدینة القدس، ولھا أن تعقد اجتماعاتھا في أي مكان آخر تراه  -17مادة 
 مناسباً.

 
  -تنشئ اللجنة التنفیذیة الدوائر اآلتیة: -18مادة 
 الدائرة التحریریة. -أ
 دائرة الشؤون السیاسیة واإلعالمیة. -ب
 دائرة الصندوق القومي الفلسطیني. -ج
 دائرة الشؤون العامة والتوجیھ القومي. -د
 أي دائرة أخرى ترى اللجنة ضرورة إنشائھا. -و

ویكون لكل دائرة مدیر عام والعدد الالزم من الموظفین. ویحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعھ اللجنة 
 ة.  التنفیذی

 
تقوم اللجنة التنفیذیة بتوثیق العالقات وتنسیق العمل بین المنظمة وبین جمیع المنظمات واالتحادات  -19مادة 

 والمؤسسات العربیة والدولیة التي تتفق معھا في األھداف أو تعینھا على تحقیق أغراض المنظمة.
 

ي. اتھا ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطنتستمر اللجنة التنفیذیة في ممارسة صالحیاتھا واختصاص -20مادة 
وعلى اللجنة التنفیذیة أن تقدم استقالتھا للمجلس الوطني الجدید في أول اجتماع یعقده، ویجوز إعادة انتخاب 

 رئیس اللجنة المستقیل.
 

ألعضاء ا یتكون النصاب القانوني للجنة التنفیذیة من ثلثي أعضائھا، وتتخذ قراراتھا بأغلبیة أصوات -21مادة 
 الحاضرین.

 
 
 

  أحكام عامة: الباب الرابع
 

تنشئ منظمة التحریر الفلسطینیة جیشاً من أبناء فلسطین، یعرف بجیش التحریر الفلسطیني، تكون لھ  -22مادة 
قیادة مستقلة تعمل تحت إشراف اللجنة التنفیذیة وتنفذ تعلیماتھا وقراراتھا الخاصة والعامة، وواجبھ القومي أن 

 في خوض معركة تحریر فلسطین. یكون في الطلیعة 
 

جنة التنفیذیة على إلحاق الفلسطینیین بالكلیات والمعاھد الحربیة العربیة للتدریب العسكري تعمل الل -23مادة 
 وتعبئة جمیع طاقات الفلسطینیین وإمكاناتھم، وإعدادھم لمعركة التحریر.
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صندوق یعرف بالصندوق القومي الفلسطیني لتمویل أعمال المنظمة یقوم بإدارتھ مجلس إدارة  ئینش -24مادة 
 لف بموجب نظام خاص بالصندوق یصدره المجلس الوطني.خاص یؤ

 
 -موارد الصندوق القومي تتألف من: -25مادة 
 ضریبة ثابتة على الفلسطینیین تفرض وتجنى بنظام خاص. -أ
 المساعدات المالیة التي تقدمھا الحكومات واألمة العربیة.  -ب
 المعامالت البریدیة وغیرھا.طابع التحریر الذي تنشئھ الدول العربیة الستعمالھ في  -ج
 التبرعات والھبات. -د
 القروض والمساعدات العربیة أو التي تقدمھا الشعوب الصدیقة. -ه
 أیة موارد أخرى یقرھا المجلس الوطني. -و
 

تشكل في البالد العربیة والصدیقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطین لجمع التبرعات ومساندة المنظمة  -26مادة 
 ا القومیة.في مساعیھ

 
یكون تمثیل الشعب الفلسطیني في المؤسسات والمؤتمرات العربیة على المستوى الذي تقرره اللجنة  -27مادة 

 التنفیذیة وتسمى اللجنة التنفیذیة ممثالً لفلسطین لدى جامعة الدول العربیة.
 

 النظام.یحق للجنة التنفیذیة أن تصدر من اللوائح ما یلزم لتنفیذ أحكام ھذا  -28مادة 
 

تعدیل ھذا النظام األساسي أو تغییره أو اإلضافة إلیھ من سلطة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبیة ثلثي  -29مادة 
 أعضائھ.

 
 أحكام انتقالیة: الباب الخامس

 
محل المجلس الوطني االنتقالي السابق  10/7/1968یحل المجلس الوطني المنعقد في القاھرة بتاریخ  -30مادة 

 التحریر الفلسطینیة، ویمارس جمیع الصالحیات المنوطة بھ بمقتضى النظام.لمنظمة 
 

، إذا لم یتیسر إجراء أي انتخاب 10/7/1968سنتین ابتداء من  آنف الذكرتكون مدة المجلس الوطني  -31مادة 
طریقة بالألعضاء المجلس الذي سیخلفھ، یجتمع ویقرر إما تمدید مدتھ لفترة أخرى أو أن یشكل مجلس جدید 

 التي یقرھا.
 

یحق للمجلس الوطني، وتعود لھ وحدة صالحیة ضم أعضاء جدد إلیھ من حین آلخر، حسبما یرى  -32مادة 
ذلك مالئماً، وبحسب ما تملیھ متطلبات معركة التحریر ومقتضیات تعمیق الوحدة الوطنیة، في ضوء أحكام 

 یة في الدورة المقبلة.المیثاق الوطني، وذلك وفق نظام تقدمھ اللجنة التنفیذ
 
 
 

	


