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قرار رقم )40( لسنة 2021م
بشأن العفو عما تبقى من مدة عقوبة محكومين

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
نظير  الواردة  القضايا  في  أسمائهم،  التالية  المحكومين  لحرية  السالبة  العقوبة  من  تبقى  عما  العفو 

منهم:  كل 

رقم القضيةالجهة القضائيةاسم المحكومالرقم
2019/268القضاء النظاميمحمد يوسف إبراهيم القيسية1.
2012/05القضاء النظاميإياد هاني محمود دويكات 2.
2018/165 - 2019/42القضاء النظاميعبد النبي كمال عبد النبي كلبونة3.
2020/4526القضاء النظاميوعد نظام خالد حسين 4.
2020/670القضاء النظاميسالم يوسف محمود نجوم5.
2019/30 القضاء النظاميعلي إبراهيم حسن عودة6.
2012/153القضاء النظاميمحمد عزام محمد عبيد 7.
2016/398القضاء النظاميفتحي وجيه إبراهيم عمارنة8.
2018/291القضاء النظاميمحمود سالمة محمود ارزيقات9.
2018/291القضاء النظاميفايز سالمة محمود ارزيقات10.
2004/28القضاء النظاميشابي عايد عمران سليمان11.
محمد هشام عبد المجيد عبد القادر 12.

دويك 
2017/229القضاء النظامي

2018/212القضاء النظاميكمال حسن موسى الفواقسة13.

2019/86هيئة قضاء قوى األمنرائد رفيق كامل دويكات 14.

2020/60هيئة قضاء قوى األمنكفاح علي مصطفى إبراهيم15.

2020/57هيئة قضاء قوى األمنأشرف يونس محمد أبو قبيطة16.
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2020/42هيئة قضاء قوى األمنطارق مفلح رسمي كتانة17.

2020/11هيئة قضاء قوى األمنمجدي احمد يوسف راضي 18.

2021/15هيئة قضاء قوى األمنضياء عبد الجبار علي البرغوثي 19.

2021/10هيئة قضاء قوى األمنأنور إبراهيم محمد المشارقة 20.

2020/55هيئة قضاء قوى األمنأحمد حسن فضل الزين 21.

2020/62هيئة قضاء قوى األمنعمر ناظم اسعد عبد هللا 22.

2020/67هيئة قضاء قوى األمنأسامة زهير محمد أبو خليل 23.

2020/160هيئة قضاء قوى األمنأحمد محمود محمد صيام 24.

مادة )2(
يخلى سبيل كل من المحكومين المذكورين، ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً أو مطلوباً على ذمة قضية 

أخرى.

مادة )3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/05/11 ميالدية
                      الموافق: 29/رمضان/1442 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية


