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مركز التخطيط الفلسطيني
تأسس مركز التخطيط الفلسطيني في عام  1968بقرار صادر عن

المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الرابعة ،المنعقدة في القاهرة في تموز
 ،1968كمؤسسة دراسية تتبع رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية .انتقل المركز ،في عام  ،1982أسوة ببقية مؤسسات المنظمة،
من بيروت إلى تونس ،ثم انتقل ثانية في عام  1994إلى ارض الوطن،
وصدر قرار باعتباره مؤسسة دراسية تابعة لرئيس السلطة الوطنية

الفلسطينية ،إلى جانب تبعيته لرئيس اللجنة التنفيذية .وفي العام  2005تم

اتباعه بوزارة التخطيط الفلسطينية كمركز دراسي وبحثي مستقل في مقره
بمدينة غزة  ،وفي عام  2006أعيد المركز باعتباره دائرة سياسية من دوائر

منظمة التحرير الفلسطينية إلى وضعه الطبيعي وتحت رئاسة عضو من

أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مالحظة  /ال يجوز طبع أي جزء من هذه المجلة أو خزنه في أي نظام معلومات أو
استعماله بأية وسيلة إال بإذن من مركز التخطيط الفلسطيني .

اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبيها وال تعكس بالضرورة آراء
المركز
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