
 :رؤساء اللجنة التنفيذية ومدة واليتهم

 الرئيس إلى تاريخ من تاريخ م.

 أحمد الشمٌري 1/9/1399 82/5/1391 1

 أحمد الشمٌري 81/5/1399 1/9/1395 8

 أحمد الشمٌري 11/1/1392 81/5/1399 3

 ٌحًٌ حمودة 1/8/1393 11/1/1392 1

 ٌاسر عرفات 9/3/1393 1/8/1393 5

 ٌاسر عرفات 1/9/1311 9/3/1393 9

 ٌاسر عرفات 5/3/1311 1/9/1311 1

 ٌاسر عرفات 13/1/1311 5/3/1311 2

 ٌاسر عرفات 13/1/1318 13/1/1311 3

 ٌاسر عرفات 18/1/1313 18/1/1318 11

 ٌاسر عرفات 3/9/1311 18/1/1313 11

 فاتٌاسر عر 88/3/1311 3/9/1311 18

 ٌاسر عرفات 88/1/1313 88/3/1311 13

 ٌاسر عرفات 13/1/1313 88/1/1313 11

 ٌاسر عرفات 88/8/1323 13/1/1321 15

 ٌاسر عرفات 83/11/1321 88/8/1323 19

 ٌاسر عرفات 85/1/1321 83/11/1321 11

 ٌاسر عرفات 15/11/1322 85/1/1321 12

 ٌاسر عرفات 82/3/1331 15/11/1322 13

 ٌاسر عرفات 85/1/1339 82/3/1331 81

 ٌاسر عرفات 11/4/2004 85/1/1339 81
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 محمود عباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  أعضاء اللجنة التنفيذية

(   1التنفيذية )  رقم اللجنة

 .م4/6/1666 – 22/5/1664التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 المستملٌن أحمد الشمٌري

 المستملٌن بهجت أبو ؼربٌة

 المستملٌن لد الفاهومخا

 المستملٌن لصً العبادلة

 المستملٌن د. حٌدر عبد الشافً

 المستملٌن حامد أبو ستة

 المستملٌن عبد المجٌد شومان

 المستملٌن د. ولٌد لمحاوي

 المستملٌن اللواء وجٌه المدنً

 المستملٌن فاروق الحسٌنً

 المستملٌن د. لاسم الرٌماوي

 مستملٌنال عبد الخالك ٌؽمور

 المستملٌن عبد الرحمن السكسن

 المستملٌن فالح الماضً

 المستملٌن نموال الدر

 

 

 (2رقم اللجنة التنفيذية )

. م14/5/1666 – 4/6/1665التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 المستملٌن خالد الفاهوم

 المستملٌن د. أحمد السروري

 المستملٌن جمال الصورانً

 المستملٌن دنًاللواء وجٌه الم

 المستملٌن د. داوود الحسٌنً

 المستملٌن ابراهٌم أبو سته

 المستملٌن أحمد الشمٌري

 المستملٌن د. فاٌز صاٌػ

 المستملٌن عبد المجٌد شومان

 

 



 (2رقم اللجنة التنفيذية )

 24/5/1666 -4/6/1665التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 المستملٌن سعٌد العزة

 المستملٌن ٌاسٌن عبد الحمٌد

 (3رقم اللجنة التنفيذية )

. م17/7/1662 -24/5/1666التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 المستملٌن ٌوسؾ عبد الرحٌم

 المستملٌن ٌحًٌ حمودة

 المستملٌن بهجت أبو ؼربٌة

 المستملٌن مجدي أبو رمضان

 المستملٌن عبد الخالك ٌؽمور

 المستملٌن نمر المصري

 المستملٌن لمجٌد شومانعبد ا

 المستملٌن أحمد الشمٌري

 المستملٌن سعٌد العزة

 المستملٌن جمال الصورانً

 المستملٌن اللواء وجٌه المدنً

 المستملٌن د. أسامة النمٌب

 المستملٌن حامد أبو ستة

 (4رقم اللجنة التنفيذية )

م. 4/2/1666 -17/7/1662التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 المستملٌن . ٌوسؾ صاٌػد

 المستملٌن نمر المصري

 المستملٌن عبد الخالك ٌؽمور

 المستملٌن اللواء وجٌه المدنً

 المستملٌن خالد الفاهوم

 المستملٌن بهجت أبو ؼربٌة

 المستملٌن ٌحًٌ حمودة

 المستملٌن عبد المجٌد شومان

 المستملٌن د. أسامة النمٌب

 المستملٌن جمال الصورانً

 المستملٌن امة أبو ستةح



 (5رقم اللجنة التنفيذية )

. م6/6/1666 -4/2/1666التاريخ من 

 اسم الفصٌل اسم العضو

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" خالد الحسن

 المستملٌن أحمد الشهابً

 المستملٌن ابراهٌم بكر

 المستملٌن عبد المجٌد شومان

 المستملٌن كمال ناصر

 المستملٌن تةحامد أبو س

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" دمحم ٌوسؾ النجار

 الصاعمة ٌوسؾ البرجً

 الصاعمة ٌاسر عمرو

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات

 

 (6رقم اللجنة التنفيذية )

 .م4/6/1670 -6/6/1666التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" خالد الحسن

 المستملٌن أحمد الشهابً

 المستملٌن حسام الخطٌب

 المستملٌن خالد الٌشرطً

 المستملٌن كمال ناصر

 المستملٌن حامد أبو ستة

 الصاعمة ٌاسر عمرو

 الصاعمة ٌوسؾ البرجً

 ممراطٌة لتحرٌر فلسطٌنالجبهة الدٌ بالل الحسن

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" دمحم ٌوسؾ النجار

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً

 

 

 

 

 



 (7رقم اللجنة التنفيذية )

. م5/3/1671 -4/6/1670التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح"  ٌوسؾ النجاردمحم

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" خالد الحسن

 المستملٌن حامد أبو ستة

 المستملٌن زهٌر العلمً

 المستملٌن كمال ناصر

 المستملٌن ٌاسر عمرو

 المستملٌن حسام الخطٌب

 (7رقم اللجنة التنفيذية )

 .م5/3/1671 -4/6/1670التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 الصاعمة ابراهٌم البرؼوثً

 الصاعمة أحمد الشهابً

 الجبهة الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن بالل الحسن

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً

 

 )2رقم اللجنة التنفيذية )

. م13/7/1671 -5/3/1671اريخ من الت

 اسم الفصيل اسم العضو

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" خالد الحسن

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات

 المستملٌن حسام الخطٌب

 المستملٌن زهٌر العلمً

 المستملٌن كمال ناصر

 المستملٌن حامد أبو ستة

 المستملٌن ٌاسر عمرو

 الصاعمة أحمد الشهابً

 الصاعمة ابراهٌم البرؼوثً

 الجبهة الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن بالل الحسن

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" دمحم ٌوسؾ النجار

 



 (6رقم اللجنة التنفيذية )

 .م12/4/1672 -13/7/1671التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" خالد الحسن

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" دمحم ٌوسؾ النجار

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً

 المستملٌن حامد أبو ستة

 المستملٌن ل ناصركما

 المستملٌن ٌوسؾ صاٌػ

 الصاعمة سامً عطاري

 الصاعمة زهٌر محسن

 جبهة التحرٌر العربٌة أحمد مرعشلً

 جبهة النضال الشعبً بهجت أبو ؼربٌة

 الجبهة الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن صالح رأفت

 الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن تٌسٌر لبعة

  )6رقم اللجنة التنفيذية )                

 .م12/4/1672 -13/7/1671التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن صالح دمحم صالح

 

 (10رقم اللجنة التنفيذية )

. 12/1/1673 -12/4/1672التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" دمحم ٌوسؾ النجار

 التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح"حركة  فاروق المدومً

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" خالد الحسن

 جبهة النضال الشعبً بهجت أبو ؼربٌة

 الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن صالح دمحم صالح

 المستملٌن ٌوسؾ صاٌػ

 المستملٌن حامد أبو ستة

 المستملٌن كمال ناصر

 الصاعمة سامً عطاري

 الصاعمة زهٌر محسن

 جبهة التحرٌر العربٌة أحمد مرعشلً

 الجبهة الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن صالح رأفت



 الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن تٌسٌر لبعة

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات

 (11رقم اللجنة التنفيذية )

 .م6/6/1674 -12/1/1673التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" دمحم ٌوسؾ النجار

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" خالد الحسن

 جبهة النضال الشعبً بهجت أبو ؼربٌة

 الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن صالح دمحم صالح

 المستملٌن ٌوسؾ صاٌػ

 المستملٌن امد أبو ستةح

 المستملٌن كمال ناصر

 الصاعمة سامً عطاري

 الصاعمة زهٌر محسن

 جبهة التحرٌر العربٌة أحمد مرعشلً

 الجبهة الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن صالح رأفت

 الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن تٌسٌر لبعة

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات

 (12لجنة التنفيذية )رقم ال

 .م22/3/1677 -6/6/1674التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 المستملٌن د. ولٌد لمحاوي

 لٌنالمستم دمحم زهدي النشاشٌبً

 المستملٌن عبد الجواد صالح

 المستملٌن عبد العزٌز الوجٌه

 المستملٌن عبد المحسن أبو مٌزر

 المستملٌن المس اٌلٌا خوري

 المستملٌن حامد أبو ستة

 الصاعمة زهٌر محسن

 الجبهة الشعبٌة المٌادة العامة طالل ناجً

 جبهة التحرٌر العربٌة د. عبد الوهاب الكٌالً

 الجبهة الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن ربهٌاسر عبد 

 الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن أحمد الٌمانً

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات



 )13رقم اللجنة التنفيذية )

 .م22/1/1676 -22/3/1677التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 فلسطٌنً "فتح"حركة التحرٌر الوطنً ال عبد المحسن أبو مٌزر

 المستملٌن د. ولٌد لمحاوي

 الصاعمة زهٌر محسن

 المستملٌن دمحم زهدي النشاشٌبً

 المستملٌن عبد الجواد صالح

 المستملٌن حامد أبو ستة

 المستملٌن أحمد صدلً الدجانً

 المستملٌن الفرد طوباسً

 المستملٌن مجدي أبو رمضان

 الصاعمة حبٌب لهوجً

 جبهة التحرٌر العربٌة عبد الرحٌم أحمد

 الجبهة الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن ٌاسر عبد ربه

 الجبهة الشعبٌة المٌادة العامة طالل ناجً

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات

 

 (14رقم اللجنة التنفيذية )

 .م16/4/1676 -22/1/1676التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات

 المستملٌن أحمد صدلً الدجانً

 المستملٌن د. ولٌد لمحاوي

 المستملٌن حامد أبو ستة

 المستملٌن دمحم زهدي النشاشٌبً

 المستملٌن عبد الجواد صالح

 المستملٌن الفرد طوباسً

 المستملٌن مضانمجدي أبو ر

 الصاعمة جٌب لهوجً

 الصاعمة زهٌر محسن

 الجبهة الشعبٌة المٌادة العامة طالل ناجً

 جبهة التحرٌر العربٌة عبد الرحٌم أحمد

 الجبهة الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن ٌاسر عبد ربه

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً



 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" عبد المحسن أبو مٌزر

 

 (15رقم اللجنة التنفيذية )

 .م22/2/1623 -16/4/1621التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" محمود عباس

 الصاعمة دمحم خلٌفة

 الجبهة الشعبٌة المٌادة العامة طالل ناجً

 نالمستملٌ عبد المحسن أبو مٌزر

 المستملٌن د. حنا ناصر

 المستملٌن حامد أبو ستة

 المستملٌن دمحم زهدي النشاشٌبً

 المستملٌن د. أحمد صدلً الدجانً

 المستملٌن جمال الصورانً

 المستملٌن د. صالح الدباغ

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات

 جبهة التحرٌر العربٌة عبد الرحٌم أحمد

 الجبهة الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن عبد ربهٌاسر 

 الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن أحمد الٌمانً

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً

 

 (16رقم اللجنة التنفيذية )

 .م26/11/1624-22/2/1623التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 نً "فتح"حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌ محمود عباس

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً

 المستملٌن أحمد صدلً الدجانً

 المستملٌن د. حنا ناصر

 المستملٌن دمحم زهدي النشاشٌبً

 المستملٌن عبد المحسن أبو مٌزر

 المستملٌن حامد أبو ستة

 المستملٌن جمال الصورانً

 الصاعمة دمحم خلٌفة

 جبهة الشعبٌة المٌادة العامةال طالل ناجً

 جبهة التحرٌر العربٌة عبد الرحٌم أحمد

 الجبهة الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن ٌاسر عبد ربه



 الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن أحمد الٌمانً

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات

 

 (17رقم اللجنة التنفيذية )

 .م25/4/1627-26/11/1624التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات

 جبهة التحرٌر العربٌة عبد الرحٌم أحمد

 المستملٌن دمحم ملحم

 المستملٌن عبد الرزاق الٌحًٌ

 المستملٌن المطران اٌلٌا خوري

 المستملٌن جمال الصورانً

 المستملٌن جاوٌد الؽصٌن

 المستملٌن مًفهد المواس

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً

 جبهة التحرٌر الفلسطٌنٌة دمحم عباس

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" محمود عباس

 

 )12رقم اللجنة التنفيذية )

 .م15/11/1622-25/4/1627التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 وطنً الفلسطٌنً "فتح"حركة التحرٌر ال محمود عباس

 المستملٌن جمال الصورانً

 المستملٌن المطران اٌلٌا خوري

 المستملٌن عبد الرزاق الٌحًٌ

 المستملٌن دمحم ملحم

 المستملٌن عبد هللا الحورانً

 المستملٌن محمود دروٌش

 جبهة التحرٌر العربٌة عبد الرحٌم أحمد

 جبهة التحرٌر الفلسطٌنٌة دمحم عباس

 المستملٌن د الؽصٌنجاوٌ

 حزب الشعب الفلسطٌنً سلٌمان النجاب

 الجبهة الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن ٌاسر عبد ربه

 الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن أبو علً مصطفى

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً



 (16التنفيذية )رقم اللجنة 

 .م22/6/1661-15/11/1622التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" محمود عباس

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" ٌاسر عرفات

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً

 المستملٌن محمود دروٌش

 لمستملٌنا جمال الصورانً

 المستملٌن المطران اٌلٌا خوري

 المستملٌن جاوٌد الؽصٌن

 المستملٌن دمحم ملحم

 المستملٌن عبد هللا الحورانً

 جبهة التحرٌر العربٌة عبد الرحٌم أحمد

 جبهة التحرٌر الفلسطٌنٌة دمحم عباس

 المستملٌن عبد الرزاق الٌحًٌ

 حزب الشعب الفلسطٌنً سلٌمان النجاب

 الجبهة الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن عبد ربهٌاسر 

 الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن أبو علً مصطفى

 

 (20رقم اللجنة التنفيذية )

 .م25/4/1666-22/6/1661التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" محمود عباس

 "فتح" حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً ٌاسر عرفات

 الجبهة الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن تٌسٌر خالد

 الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن عبد الرحٌم ملوح

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً

 المستملٌن دمحم زهدي النشاشٌبً

 المستملٌن ٌاسر عمرو

 المستملٌن جمال الصورانً

 المستملٌن جاوٌد الؽصٌن

 المستملٌن  الحورانًعبد هللا

 المستملٌن شفٌك الحوت

 المستملٌن المطران اٌلٌا خوري

 فدا ٌاسر عبد ربه

 جبهة التحرٌر العربٌة محمود اسماعٌل



 المستملٌن محمود دروٌش

 جبهة التحرٌر الفلسطٌنٌة على اسحك

 جبهة النضال الشعبً سمٌر ؼوشة

 حزب الشعب الفلسطٌنً سلٌمان النجاب

 

  (21اللجنة التنفيذية )رقم 

1666 /25/4التاريخ من 

 اسم الفصيل اسم العضو

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فٌصل الحسٌن

 الجبهة الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن تٌسٌر خالد

 الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن عبد الرحٌم ملوح

 جبهة التحرٌر العربٌة محمود اسماعٌل

 التحرٌر الفلسطٌنٌةجبهة  علً اسحك

 المستملٌن ٌاسر عمرو

 المستملٌن دمحم زهدي النشاشٌبً

 المستملٌن زكرٌا اآلؼا

 المستملٌن أسعد عبد الرحمن

 المستملٌن امٌل جرجوعً

 المستملٌن رٌاض الخضري

 المستملٌن ؼسان الشكعة

 حزب الشعب الفلسطٌنً سلٌمان النجاب

 جبهة النضال الشعبً سمٌر ؼوشه

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" فاروق المدومً

 حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" محمود عباس

 "فتححركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً " ٌاسر عرفات

 االتحاد الدٌممراطً الفلسطٌنً "فدا" ٌاسر عبد ربه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (22)رقم اللجنة التنفيذية 

التحرٌر الفلسطٌنٌة ومناصبهم بعد إعادة تشكٌلها خالل  سماء أعضاء اللجنة التنفٌذٌة لمنظمةا

 27/2/2006بتاريخ   اجتماع المجلس الوطنً الفلسطٌنً فً رام هللا

 مالحظات المنصب االنتماء االسم الرقم

 لدٌم رئٌس اللجنة التنفٌذٌة والمشرؾ على الدائرة السٌاسٌة فتح محمود عباس 1

 أمٌن سر اللجنة التنفٌذٌة المكلؾ بمهام فتح د.صائب عرٌمات 2

 رئٌس دائرة شؤون المفاوضات

 جدٌد

 لدٌم لم تسند إلٌه مهام فتح فاروق المدومً 3

 -1رئٌس دائرة شؤون المدس)وهً دائرة مستحدثة( مع لجنة تضم: مستمل أحمد لرٌع 4

 حنا عمٌره. -3د.حنان عشراوي.  -8د.دمحم زهدي النشاشٌبً. 

 جدٌد

 لدٌم رئٌس دائرة العاللات الدولٌة مستمل ؼسان الشكعة 5

 لدٌم رئٌس دائرة شؤون الالجئٌن مستمل د. زكرٌا االؼا 6

 لدٌم  مستمل ٌاسر عبد ربه 7

الجبهة الدٌممراطٌة  تٌسٌر خالد 2

 لتحرٌرفلسطٌن

 لدٌم رئٌس دائرة شؤون المؽتربٌن

الجبهة الشعبٌة لتحرٌر  عبد الرحٌم ملوح 6

 فلسطٌن

 لدٌم لات العربٌة )وهً دائرة مستحدثة(رئٌس دائرة العال

 جدٌد رئٌس دائرة الشؤون االجتماعٌة حزب الشعب حنا عمٌرة 10

 جدٌد رئٌس الدائرة العسكرٌة االتحاد الدٌممراطً فدا صالح رأفت 11

 جدٌد رئٌس مركز التخطٌط الفلسطٌنً جبهة النضال الشعبً د.أحمد مجدالنً 12

 لدٌم رئٌس مركز األبحاث الفلسطٌنً ملمست د.أسعد عبد الرحمن 13

 لدٌم رئٌس دائرة التربٌة والتعلٌم العالً مستمل د.رٌاض الخضري 14

 لدٌم رئٌس مجلس ادارة الصندوق المومً الفلسطٌنً مستمل د. دمحم زهدي النشاشٌبً 15

 جدٌدة دائرة الثمافة واإلعالم مستملة د.حنان عشراوي 16

 لدٌم رئٌس دائرة الشباب والرٌاضة ٌر الفلسطٌنٌةجبهة التحر علً إسحك 17

 لدٌم رئٌس دائرة التنظٌم الشعبً جبهة التحرٌر العربٌة محمود إسماعٌل 12

 

رؤساء وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الحالية 

 (23)رقم اللجنة التنفيذية 

مصادلة رئٌس  8112ب آ 1أعلن أمٌن سر اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر )صائب عرٌمات( 

دولة فلسطٌن )رئٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر، محمود عباس( على توزٌع المهام 

 :والدوائر على أعضاء اللجنة التنفٌذٌة، التً جاءت على النحو اآلتً

الرئٌس محمود عباس رئًٌسا للجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، مسؤول  .1

 الصندوق المومً

الدكتور صائب عرٌمات، أمٌن سر اللجنة التنفٌذٌة، رئًٌسا لدائرة شؤون المفاوضات  - .8

 "فً "م.ت.ؾ

 .الدكتورة حنان عشراوي، رئًٌسا لدائرة الدبلوماسٌة والسٌاسات العامة .3

 .الرفٌك تٌسٌر خالد، عضو لجنة تنفٌذٌة .1

 .سطٌنٌةالدكتور أحمد مجدالنً، رئًٌسا لدائرة العمل والتخطٌط الفل .5



 .الرفٌك صالح رأفت، رئًٌسا للدائرة العسكرٌة واألمنٌة .9

 الرفٌك واصل أبو ٌوسؾ، رئًٌسا لدائرة التنظٌمات الشعبٌة .1

 .األخ عزام األحمد، رئًٌسا لدائرة الشؤون العربٌة والبرلمانٌة  .2

 .الدكتور زٌاد أبو عمرو، رئًٌسا لدائرة العاللات الدولٌة .3

 .م الصالحً، رئًٌسا لدائرة الشؤون االجتماعٌةالرفٌك بسا .11

 .األخ عدنان الحسٌنً، رئًٌسا لدائرة شؤون المدس  .11

 .الدكتور أحمد أبو هولً، رئًٌسا لدائرة شؤون الالجئٌن  .18

 .الدكتور علً أبو زهري، رئًٌسا لدائرة التربٌة والتعلٌم .13

 بشرٌةالدكتور فٌصل عرنكً، رئًٌسا لدائرة التنمٌة ال .11

 .األخ أحمد بٌوض التمٌمً، رئًٌسا لدائرة حموق اإلنسان والمجتمع المدنً  .15

تتبع دائرة شؤون المؽتربٌن فً "م.ت.ؾ" لرئٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر  .19

 .الفلسطٌنٌة مباشرة

هات تموم أمانة سر اللجنة التنفٌذٌة بمتابعة ملفات الشهداء واألسرى والجرحى مع الج .11

 .المختصة

كما أصدر الرئٌس محمود عباس لراًرا بتكلٌؾ الدكتور نبٌل شعث بإدارة دائرة شؤون 

 .المؽتربٌن واإلشراؾ على أعمالها مؤلتًا، وألؽى المرار كل ما ٌتعارض مع أحكامه

كما لررت اللجنة التنفٌذٌة تشكٌل لجنة لتفعٌل دوائر ومؤسسات "م.ت.ؾ"، واستماللٌتها وإلؽاء 

 :ا ٌتنالض مع الموانٌن واألنظمة، وبما ٌشمل النظامٌن اإلداري والمالً على النحو اآلتًكل م

 .األخ تٌسٌر خالد، رئًٌسا .1

 .الدكتور أحمد مجدالنً .8

 .األخ عزام األحمد .3

 .األخ بسام الصالحً .1

 .األخ أحمد أبو هولً  .5

 .الدكتور فٌصل عرنكً .9

 .الدكتور رمزي خوري .1

جنة التنفٌذٌة لجنة علٌا لمتابعة كل ما ٌتعلك بالمحافظة على تفوٌض وعمل وكالة وشكلت الل

، وتوفٌر الدعم المالً لها لتمكٌنها من النهوض (U.N.R.W.A) ؼوث وتشؽٌل الالجئٌن

 :بمسؤولٌاتها، على النحو اآلتً

 .الدكتور أحمد أبو هولً، رئٌسا .1

 .الدكتور أحمد مجدالنً  .8

 .مداألخ عزام األح .3

 .الدكتور زٌاد أبو عمرو  .1

 .الدكتور فٌصل عرنكً  .5

 .األخ بسام الصالحً .9

 


