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 م بشأن2005( لسنة 22قانون رقم )
 حرمة العلم الفلسطيني

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 منه، ( 41م وتعديالته، السيما المادة )2003ألساسي المعدل لسنة القانون ابعد االطالع على 
 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، 

 م، 23/11/2005وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 
 سطيني، وباسم الشعب العربي الفل
 -أصدرنا القانون التالي:

 (1مادة )
طين بووواأللوان األربعووة واألبعووواد والمقوواييس المعتمووودة موون منظموووة التحريوور الفلسوووطينية  ووو العلوووم الرسووومي يكووون علوووم فلسوو

للووبالد، بحيوووم يقسوووم العلووم الفلسوووطيني أفقيوووًا ولووى ووووالم قطووور متسوواوية متوازيوووة وذا  عووور  واحوود، بحيوووم ت وووون العليوووا 
سوارية قاعدتوه مسواوية لعور  العلوم، وارتفاعوه سوداء، والوسطى بيضواء، والسوفلى رضوراء، مور مولوم أحمور مون ناحيوة ال

 مساو لنصف قاعدة المولم.
 ( 2مادة )

 احترام العلم واجب على الجمير وتحظر اإلساءة وليه أو االستهانة به قواًل أو فعاًل. 
 ( 3مادة )

ليوووم بمكانتوووه يجووب علوووى الجهوووا  كافوووة، وكوووذلز األفووراد، الملوووزمين برفووور العلوووم، المحافظوووة علووى نظافتوووه وصووويانته بموووا ي
 وبرمزيته. 

 ( 4مادة )
يرفور العلووم الفلسوطيني علووى جميوور مقوار السوولطة الوطنيووة، ووزارتهوا، والم سسووا  والمكاتووب التابعوة لهووا، وم سسووا   -1

  القطاع العام كافة، ومقار أجهزتها، وقواتها، وممولياتها بالرارج وفي األعياد والمناسبا  الوطنية كافة.
 غير العلم الفلسطيني على الدوائر والم سسا  الحكومية واألما ن العامة.يحظر رفر أي علم  -2

 ( 5مادة )
 يحظر رفر أي علم أو شارة على شكل علم فوق مستوى العلم الفلسطيني في المكان الواحد.

 (6مادة )
 يحظر على األحزاب والقوى السياسية كافة وبكل مسمياتها أن ترفر شاراتها رارج مقار ا المررصة. -1

( أعواله أن ترفور شوواراتها بمعوزل عون العلووم 1كموا يحظور علوى األحووزاب والقووى السياسوية المشووار وليهوا فوي الفقوورة )  -2
 الفلسطيني، وذلز رالل أي فعاليا  مررصة تقوم بها.

 ( 7مادة )
 لقرار ذاته.بقرار من مجلس الوزراء ينكس العلم الفلسطيني عند الضرورة ولفترة زمنية محددة وألسباب يعلن عنها في ا

 ( 8مادة )
  من  ذا القانون وفقًا لما يلي:( 6المادة )يعاقب من يرالف أحكام 

  (.1أ( وغالق المقر لمدة أسبوعين عند مرالفة أحكام الفقرة )

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14138_41#A14138_41
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A15137_6#A15137_6
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  (.2ب( حظر النشاط لمدة شهر عند مرالفة أحكام الفقرة )
ج( وفووي جميووور األحووووال تووزال الشوووارا  أو األعوووالم وتسووووى أوضوواعها علوووى النفقوووة الراصووة للحوووزب أو القووووى السياسوووية 

 المعنية.
 ( 9مادة )

مون  ووذا القوانون بووالحبس أو بالاراموة التوي ال تقوول عون مووائتي دينوار أردنووي أو ( 3الموادة )يعاقوب كول موون يروالف أحكووام 
 ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين معًا.

 ( 10مادة )
نون بووالحبس أو بالارامووة التووي ال تقوول عووون موور عوودم اإلرووالل بوو ي عقوبووة أشوود يعاقووب موون يروووالف بوواقي أحكووام  ووذا القووا

 مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين معًا.
 ( 11)مادة 

ن وتصودر بقوورار مون مجلوس الوووزراء روالل موعود أقصوواه شوهر مون توواريخ لهووذا القوانو الالئحوة التنفيذيوة يعود وزيور الدارليووة 
 نشره في الجريدة الرسمية.

 ( 12مادة )
 أحكام  ذا القانون. الالزمة لتنفيذ التعليما  والقرارا  -كل فيما يرصه –يصدر مجلس الوزراء ووزير الدارلية 

 ( 13مادة )
  .كل ما يتعار  مر أحكام  ذا القانون يلاى 

 
 
 
 

 ( 14مادة )
يخ نشووره فووي تنفيوذ أحكووام  ووذا القوانون ويعموول بووه بعود والوووين يومووًا مون تووار  -كول فيمووا يرصووه –علوى الجهووا  المرتصووة 

 الجريدة الرسمية. 
 

 ميالدي  22/12/2005صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 
  جري 1426ذو القعدة  20الموافم:                  

 
 

 محمود عباس
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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