قانون السلك الدبلوماسي رقم ( )13لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع على القانون األساسي المعدل وتعديالته السيما المادة ( )40منه،

وعلى قانون الرسوم القنصلية رقم ( )1لسنة 2001م،

وعلى قانون رقم ( )4لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديالته،
وعلى ما عرضه وزير الشؤون الخارجية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2005/8/25م،
ً
وباسم الشعب العربي الفلسطيني:
أصدرنا القانون التالي:

مقدمة

القانون الدبلوماسي الفلسطيني

يمثل قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني خطوة بالغة األهميةة علةى طريةط تطةوير السةلك الدبلوماسةي الفلسةطيني الةذ

أنشةتته منظمةةة التحريةةر الفلسةةطينية عبةةر الةدائرة السياسةةية ،بحيةةع ي ةةون قةةاد ًرا علةى االسةةتمرار فةةي حمةةل الم ةةام المو لةةة

إلي ةةه  .وي ةةتتي ذل ةةك ف ةةي إط ةةار تلام ةةل األداء الفلس ةةطيني وبخاص ةةة ب ةةين ال ةةدائرة السياس ةةية ف ةةي منظم ةةة التحري ةةر الفلس ةةطينية

ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية.

إن إق ةرار المجل ةةس التشة ةريعي لق ةةانون الس ةةلك الدبلوماس ةةي الفلس ةةطيني ال يشة ة ل مساسة ةاً أو انتقاصة ة ًا م ةةن منظم ةةة التحري ةةر
ا لفلس ةةطينية باعتباره ةةا الممث ةةل الش ةةرعي والوحية ةةد للش ةةعب الفلس ةةطيني وه ةةي مرجعية ةةة الس ةةلطة الوطني ةةة الفلس ةةطينية ،وذلة ةةك
التزام ًا بما ورد في مقدمة القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

إن إق ةرار المجلةةس التش ةريعي الفلسةةطيني ل ةةذا القةةانون يعبةةر عةةن قناعتةةه بضةةرورة تنظةةيم العمةةل الدب لوماسةةي الفلس ةةطيني،

واستشرافه إقامة مستقبل العمل الوطني الفلسةطيني ،دوادرالةه حقيقةة التحةول اللامةل نحةو الدولةة الفلسةطينية المسةتقلة ذا
السيادة على جميع األراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران (يونيو) 1967وعاصمت ا القدس.
الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة
مادة ()1

لغايا

تطبيط أح ام هذا القانون ي ون للللما والعبارا

خالف ذلك.

التالية المعةاني المخصصةة ل ةا أدنةاه مةا لةم تةدل القرينةة علةى

السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس :رئيس السلطة الوطنية.

الوزارة :وزارة الشؤون الخارجية.
المقر :مقر الوزارة.
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الوزير :وزير الشؤون الخارجية.
السلك :السلك الدبلوماسي.
اللجنة :لجنة موظفي السلك.
البعثة :السفير أو البعثة الدائمة أو المفوضية العامة أو القنصلية العامة.

رئيس البعثة :السفير أو المندوب الدائم أو المفوض العام أو القائم باألعمال أو القنصل العام.

موظةةا السةةلك :الموظةةا الدبلوماسةةي المصةةنا والمعتمةةد مةةن قبةةل وزارة الشةةؤون الخارجيةةة والةةذ يعمةةل ب ةةا فةةي المقةةر
وفي البعثا

الفلسطينية في الخارج.

الملحط الفني :الملحط التجار والثقافي وغيره ،المعين من الوزير في إحدى البعثا  ،وتنطبط عليه أح ام القانون.

الموظا اإلدار  :الموظا المعين بموجب قانون الخدمة المدنية.
الموظا المحلي :الموظا المعين محلي ًا للعمل في البعثا
البرنامج :برنامج التدريب الدبلوماسي.

يتم استحداع البعثا

الفلسطينية في الخارج.

مادة ()2

بناء على تنسيب من الوزير.
الفلسطينية أو إغالق ا بقرار من الرئيس ً
الفصل الثاني

مهام وهيكلية وزارة الشؤون الخارجية
مادة ()3

تتولى الو ازرة الم ام التالية:
 . 1اإلس ام في وضع السياسة الخارجية الفلسطينية وتنفيذها بما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
ودوليا.
 . 2تمثيل فلسطين خارجيًا وتعزيز العالقا الفلسطينية مع الدول والمنظما الدولية واإلقل يمية عربيًا دواسالميًا
ً
 . 3اإلشراف على جميع البعثا سياسياً دوادارياً ومالياً ،بما في ذلك التعيينا والتنقال وفقاً للقانون.
 . 4تنمية وتطوير التعاون الدولي مع فلسطين وتمثيل فلسطين لدى الج ا

الخارجية.

 . 5رعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج ،وتعزيز الع القة مع م وتعميط تواصل م مع شعب م ووطن م.
 . 6اعتماد جواز السفر الدبلوماسي وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
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مادة ()4

تلون هي لية الوزارة على النحو التالي:

 .1تلون لوزارة الخارجية هي لية خاصة تتلون من قطاعا
تنسيب من الوزير.

 . 2يعتمد هي ل وظيفي للل بعثة من بعثا

دوادارا ويصدر ب ا نظام عن مجلس الوزراء بناء على

فلسطين في الخارج يحدد فيه عدد الوظائا الدبلوماسية والقنصلية

واإلدارية والملحقين الفنيين والوظائا المحلية بقرار من الوزير.
الفصل الثالث
التصنيفات اإلدارية والمراتب الدبلوماسية
مادة ()5

 .1تقوم الوزارة بإنشاء السلك واستخدام التسميا
 .2يصنا العاملون في الوزارة إلى نوعين:

الدبلوماسية طبقاً للمادة ( )6من هذا القانون.

أ .العاملون في السلك ويخضعون ألح ام هذا القانون.

ب .الموظفون اإلداريون ويخضعون ألح ام قانون الخدمة المدنية.

 .3تحدد بنظام المعايير التي يتم بموجب ا تصنيا العاملين بوزارة الشئون الخارجية دبلوماسيين أو إداريين.
مادة ()6

وفق ًا ألح ام هذا القانون:
 . 1تعتمد تسميا موحدة للمراتب الدبلوماسية في المقر وفي البعثا .
 .2تلون المراتب الدبلوماسية على النحو التالي:

سفير  -مستشار أول  -مستشار  -س رتير أول  -س رتير ثاني  -س رتير ثالع  -ملحط.
الفصل الرابع
التعيين والترقية والتدريب
مادة ()7

ي ون التعيين:

بناء على تنسيب من الوزير.
أ .السفير وتسميته ونقله دواعادته للمقر بقرار من الرئيس ً
ب .باقي موظفي السلك أو نقل م أو إعادت م للمقر بقرار من الوزير.
مادة ()8
أ .يعين موظا السلك ألول مرة برتبة ملحط باستثناء السفير.
ب .يج ةةوز ف ةةي ح ةةاال

اسة ةةتثنائية تعي ةةين م ةةوظفين دبلوماس ةةيين دون مرتبة ةةة س ةةفير برتب ةةة أعل ةةى مة ةةن رتب ةةة ملح ةةط ،علة ةةى أن

ي ون ذلك وفقاً لالحتياجا

الوظيفية للوزارة والبعثا .

تعيينا سياسي ًا ،على أال تتجاوز مدة خدمت م األربع سنوا .
ج .يجوز تعيين عدد ال يزيد عن عشرة سفراء
ً
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مادة ()9
يةةؤد السةةفير الم ل ةةا برئاسةةة بعث ةةة فةةي الخةةارج عن ةةد تعيينةةه ألول مة ةرة لرئاسةةة بعثةةة ف ةةي الخةةارج أم ةةام ال ةرئيس وبحض ةةور
الوزير اليمين التالي:

"أقس ةةم بة ةةام العظ ةةيم أن ألة ةةون مخلصة ة ًا للة ةةوطن ومقدس ةةاته وأن أمثة ةةل فلس ةةطين وش ة ة عب ا ب ةةل أمانة ةةة وش ةةرف ،وأن أحتة ةةرم
الدستور والقانون وهللا على ما أقول ش يد".
مادة ()10
 . 1بقرار من الوزير تش ل لجنة تسمى "لجنة موظفي السلك" تتولى الم ام التالية:
أ .النظر في مشروعا

ب .النظر في التعيينا

األنظمة والقواعد الخاصة بالعمل الدبلوماسي.
والنقل والندب لموظفي السلك.

والترقيا

ج .تقييم موظفي السلك ووضع المعايير لذلك.
 .2ترفع اللجنة توصيات ا للوزير التخاذ المقتضى.
مادة ()11

يشترط فيمن يتقدم للعمل بوظيفة من وظائا السلك ما يلي:

 .1أن ي ون فلسطينياً متمتعاً باألهلية اللاملة.
ال على ال درجة الجامعية األولى على األقل.
 .2أن ي ون حاص ً

 .3أن يةتم تعيينةه وفقة ًا لمسةةابقة عامةة تجري ةا الةةوزارة الختيةار مةوظفي السةلك ويةةتم االختيةار مةن قبةةل لجنةة متخصصةة يةةتم
تش يل ا ل ذا الغرض ،ويحدد النظام شروط ذلك.
 .4أال ي ون مح وم ًا بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.
 .5أن ي ون حسن السمعة والسلوك.
مادة ()12

 .1لموظة ةةا السة ةةلك أو زوج ة ةةه حمة ةةل جنسة ةةية أخ ة ةةرى ش ة ةريطة أن ال تلة ةةون خدمت ة ةةه الدبلوماسة ةةية فة ةةي الدول ة ةةة التة ةةي يحم ة ةةل
جنسيت ا أو زوجه.
 .2على موظا السلك عند زواجه من أجنبي/ة إبالغ الوزير.
على موظفي السلك االلتزام بما يلي:

مادة ()13

 .1الس لوك الالئط بسمعة الوطن.
 .2عدم اإلفضاء بتية معلوما
 .3عدم القيام بت

غير مسموح بنشرها للغير.

عمل آخر بتجر أو دون أجر أثناء الخدمة في السلك.
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مادة ()14
فيما عدا السفراء يؤد موظةا السةلك الةذ يعةين فةي الةوزارة ألول مةرة أمةام الةوزير وبحضةور أعضةاء مةن اللجنةة اليمةين
التالي:

"أقسةم بةةام العظةيم أن ألةةون
مخلصةا للةةوطن ومقدسةةاته وحريصةا علةةى المصةلحة الوطنيةةة ومتفانية ًا فةةي أداء عملةةي ،وأن
ً
أحترم الدستور والقانون وهللا على ما أقول ش يد".
مادة ()15

ن
بناء على معايير األقدمية واللفاءة لموظفي السلك وفط الشروط التي يحددها النظام.
تلو الترقية ً
مادة ()16
ينشةت برنةامج للتةدريب الدبلوماسةةي بةالوزارة ،وي أرسةه أحةد مةةوظفي السةلك بمرتبةة سةفير ويعينةةه الةوزير ،وي ةدف البرنةامج إلةةى
إعداد الدبلوماسيين الجدد المقبولين للعمل بالوزارة ورفع مستوى أداء العاملين بالسلك.
الفصل الخامس
مدة العمل الدبلوماسي في الخارج
مادة ()17

ن
ةاء علةةى مقتض ةةيا
ي ةةو الحةةد األقص ةةى للعمةةل الدبلوماس ةةي فةةي دول ةةة واحةةدة أرب ةةع سةةنوا  ،ويج ةةوز بق ةرار م ةةن الةةوزير بن ة ً
المصلحة العامة تمديد مدة عمل موظا السلك لسنة واحدة فقط في الدولة ذات ا.
مادة ()18

المدة القصوى للعمل المتواصل لموظا السلك في الخارج يجب أال تزيد عن عشر سنوا .
الفصل السادس

الحقوق المالية لموظفي السلك
يحدد الراتب األساسي وعالوا

ب ذا القانون.

مادة ()19

طبيعة العمل والتمثيل والعةالوا

الدوريةة لمةوظفي السةلك وفقةاً للجةدول رقةم ( )1الملحةط

مادة ()20

تحدد الحقوق التقاعدية لموظفي السلك وفق ًا ألح ام قانون التقاعد العام.
مادة ()21
تحةةدد بنظةةام يص ةةدر عةةن مجلةةس ال ةةوزراء العةةالوا والبةةدال

اإلض ةةافية التةةي تصةةرف لم ةةوظفي السةةلك الدبلوماسةةي ل ةةدى

ابتعاث م للعمل في الخارج.
مادة ()22

يحةةال موظةةا السةةلك للتقاعةةد عنةةد بلوغ ةةه سةةن السةةتين ،ويجةةوز تمديةةد خدمةةة الس ةةفراء اسةةتثنائي ًا سةةنة واحةةدة قابلةةة للتجدي ةةد

بناء على تنسيب من الوزير وبحد أقصى خمس سنوا .
بموافقة الرئيس ً
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مادة ()23

وفق ة ًا ألح ةةام القةةانون تصةةدر بنظةةام أح ةةام التعةةويض لم ةةوظفي السةةلك العةةاملين فةةي الخةةارج و ةةذلك مةةوظفي البعثةةة غي ةةر
الدبلوماسيين في الحاال

التالية:

 .1في حالة الوفاة بسبب العمل.

 .2اإلصابة بعجز جزئي أو لي بسبب العمل.
الفصل السابع

اإلعارة واإلجازة بدون راتب
مادة ()24

ةاء عل ةةى
يجةةوز إع ةةارة موظةةا م ةةن السةةلك للعم ةةل فةةي منظم ةةة إقليمي ةةة أو دوليةةة لم ةةدة معينةةة بقة ةرار مةةن مجل ةةس الةةوزراء بن ة ً

تنسيب من الوزير وي جوز تجديد مدة اإلعارة ،بشرط أال تزيد عن خمس سنوا .
مادة ()25

يمنح موظا السلك إجازة بدون راتب لمرافقة الزوج /الزوجة للعمل في الخارج وفقاً ألح ام القانون خالل فترة
االبتعاع.
الفصل الثامن
التأديب
مادة ()26

وفق ًا ألح ام القانون يش ل مجلس للتتديب وتحدد م امه وا ختصاصاته بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
مادة ()27
 . 1للةةوزير أن يحيةةل موظةةا السةةلك إلةةى التحقيةةط عنةةد مخالفتةةه لواجباتةةه أو مقتضةةيا وظيفتةةه و يحةةدد الةةوزير بق ةرار منةةه
مةةن يقةةوم بمباش ةرة التحقي ةةط ،وتعةةرض النتةةائج عل ةةى اللجنةةة ،وترفةةع اللجن ةةة توصةةيات ا إلةةى ال ةةوزير إمةةا بحف ة الموض ةةوع أو
بتوقيع التنبيه أو اإلحالة للتتديب.

 .2ال يجةوز توقيةع أ مةةن الجةزاءا

المنصةوا علي ةةا فةي هةةذا القةانون علةى موظةةا السةلك إال بعةد التحقيةةط معةه مةةن

قبل لجنة تش ل ل ذه الغاية ،وسماع أقواله وتحقيط دفاعه.
مادة ()28

الجزاءا

التتديبية التي يجوز توقيع ا على موظفي السلك تلون على الوجه التالي:

 .1التنبيه.
 .2اللوم.

 .3اإلنذار.
 . 4النقل إلى وظيفة أخرى.
 . 5اإلحالة إلى التقاعد.
 . 6الفصل من الخدمة.
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مادة ()29

 .1ي ون توقيع جزاء التنبيه على موظفي السلك من درجة ملحط إلى درجة س رتير أول بقرار من الوزير.

ق
ن
ةاء عل ةةى توص ةةية مة ةةن
 .2ي ةةو توقي ةةع ه ةةذا الجة ةزاء م ةةن درج ةةة مستش ةةار فم ةةا فة ةةو باس ةةتثناء الس ةةفراء بقة ةرار م ةةن ال ةةوزير بن ة ً
اللجنة.

 . 3يرفةةع الةةوزير ج ةزاء التنبيةةه الثةةاني الةةذ وق ةةع علةةى أحةةد مةةوظفي السةةلك مةةن مل ةةا خدمتةةه بعةةد مضةةي سةةنة بنةةاء عل ةةى
تقريةةر تقي ةةيم األداء الس ةةنو  ،دواذا تلةةرر التنبي ةةه قب ةةل رفةةع التنبي ةةه األول ،ي ةةتم ت ة تخير نقل ةةه للخ ةةارج لمةةدة س ةةنتين ،م ةةا يج ةةوز
عالوة على ذلك تخطيه في الترقية مرة واحدة.

مادة ()30

للةةوزير أن يوق ةةا موظ ةةا الس ةةلك ع ةةن عملةةه إذا اقتضة ة

مص ةةلحة التحقي ةةط ذل ةةك علةةى أال تزي ةةد م ةةدة الوق ةةا عل ةةى ثالث ةةة

أشة ر إال بق ةرار مةن مجلةةس التتديةةب ،وال يترتةب علةةى وقةا الموظةةا وقةةا مرتبةه وبدالتةةه ومةا يمةةنح لةةه مةن مبةةال أخةةرى
ما لم يقر مجلس التتديب غير ذلك.
مادة ()31

ل ةرئيس البعثةةة عن ةةد وجةةود أس ةةباب قويةةة وموجب ةةة لالسةةتعجال أن يوق ةةا مؤقت ة ًا أ ر موظ ةةا مةةن م ةةوظفي البعثةةة شة ةريطة أن
يخطر الوزير بذلك .وللوزير إلغاء الوقا أو مده مع مراعاة ما نص عليه المادة ( )29من القانون.
مادة ()32
يجةةب أن يش ةةتمل قة ةرار مج ل ةةس التتدي ةةب عل ةةى األس ةةباب الت ةةي بنةةي علي ةةا وأن يوق ةةع م ةةن رئ ةةيس المجل ةةس وم ةةن أعض ةةائه.
الفصل التاسع
األحكام الخاصة بعمل بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي
مادة ()33
في حال غياب رئةيس البعثةة أو وجةود مةا يمنعةه عةن مباشةرة عملةه أو خلةو منصةبه ،يحةل محلةه موظةا السةلك الةذ يليةه

ف ةةي الترتي ةةب ف ةةي نف ةةس البعث ةةة ،أو مة ةةن ين ةةدب م ةةن ال ةةوزارة أو م ةةن بعثات ةةا الدبلوماسة ةةية ف ةةي الخ ةةارج .وي ةةون لقب ةةه (القة ةةائم
باألعم ةةال بالنياب ةةة ،أو القنص ةةل العة ةةام بالنياب ةةة ،أو المش ةةرف علة ةةى رعاي ةةة المص ةةالح) ،ويبة ةةين النظ ةةام اإلجة ةراءا

الواجة ةةب

إتباع ا.
مادة ()34

يجةوز بق ةرار مةن ال ةرئيس ،بنةاء علةةى تنسةب مةةن الةةوزير أن يع ةد إلةةى أ ر شةخا مةةن غيةر مةةوظفي السةلك القيةةام بتعمةةال
وظيفةةة دبلوماسةةية بصةةفة مؤقتةةة أو بةةتداء م مةةة خاصةةة ،ويمةةنح ف ةةي هةةذه الحالةةة لقةةب سةةفير فةةوق العةةادة مفةةوض ،ويح ةةدد
القرار الم افتة التي تمنح له.
مادة ()35

يمةارس أعضةةاء بعثةةا التمثيةةل القنصةةلي اختصاصةةات م وفق ة ًا لمةةا يحةةدده النظةةام ،علةةى أال يتعةةارض ذلةةك مةةع االتفاقيةةا
واألع ة ةراف الدولية ةةة وق ة ةةوانين الة ةةبالد الت ة ةةي ية ةةؤدون أعم ة ةةال م في ة ةةا ،ويشة ةةترط إتب ة ةةاع أح ة ةةام الق ة ةةوانين واألنظمة ةةة الفلس ة ةةطينية
والتعليما

المنظمة لمباشرة هذه االختصاصا .

7

مادة ()36

رئةيس وأعضةةاء بعثةةا

التمثيةةل القنصةةلي م لفةةون بمسةةاعدة وحمايةةة مةةواطني م الموجةةودين فةةي دائ ةرة اختصاص ة م ورعايةةة

مصةالح م ،وعلةةي م أن يحةةافظوا علةةى المصةةالح الفلسةةطينية وتنميت ةةا تحة
المعتمدين لدي ا.

إش ةراف رئةةيس البعثةةة الدبلوماسةةية فةةي الدولةةة

مادة ()37
رئيس البعثة الدبلوماسية

 .1يعتبةر رئةيس البعثةة الدبلوماسةية قنصةالً عامة ًا فةي دائةرة اختصةاا بعثتةه فةي حالةة عةدم وجةود قنصةل عةام أو قنصةةل،
وله أن يع د باختصاصاته القنصلية ( ل ا أو بعض ا) إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين ل ا.

 .2فةةي ح ةةال غيةةاب أو وج ةةود مةةانع ل ةةدى رئةةيس بعث ةةة التمثيةةل القنص ةةلي ،يحةةل محلة ةه -فةةي جمي ةةع اختصاصةةاته  -عض ةةو
البعثة القنصلية الةذ يليةه فةي الوظيفةة ،وذلةك مةا لةم ينةدب رئةيس البعثةة الدبلوماسةية الموجةودة فةي دائرت ةا القنصةلية أحةد

مةوظفي البعثةةة الدبلوماسةةية للقيةام بتعمةةال رئةةيس البعثةةة القنصةلية بالنيابةةة ،وذلةةك بةةالرجوع إلةى الج ةةة المختصةةة بةةالوزارة.
مادة ()38

 .1يجةوز بقةرار مةن الةرئيس ،بنةاء علةى تنسةيب مةن الةةوزير ،تعيةين قناصةل فخةريين فةي بعةض الةبالد التةي ي ةون لفلسةةطين
مصةالح في ةةا ،وي ةون ل ةةم نفةةس اختصاصةا

و يحدد النظام الم افآ

أعضةةاء بعثةةا

التمثيةل القنصةةلي ،وال يتقاضةةى القناصةل الفخريةةون رواتةةب،

التي يجوز منح ا ل م.

 .2عنةد ا لضةةرورة يجةةوز بق ةرار مةةن ال ةرئيس ،بنةةاء علةةى اقت ةراح مةةن الةةوزير ،إسةةناد رعايةةة المصةةالح الفلسةةطينية فةةي بلةةد أو
ألثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديط.
مادة ()39

وفقة ًا ألح ةام قةانون الموازنةة العامةة لرؤسةاء البعثةا تعيةين المةوظفين والمسةتخدمين المحليةين ،وزيةادة رواتةب م بعةد موافقةةة
ا لوزير ،ومنح م اإلجازا وفصل م وفقاً للقوانين المعمول ب ا محلياً.

الفصل العاشر

الملحقون الفنيون
يعتبر الملحقون الفنيون من الوزارا

مادة ()40

األخرى من مالك البعثة ويرتبطون برئيس ا وتطبط علي م األح ام المالية

واإلدارية المنصوا علي ا في الالئحة ،ما يجوز ت عيين ملحقين فنيين من بين موظفي الوزارة المصنفين في البعثا
إذا اقتض

الضرورة ذلك ،ويتم تعيين الملحقين الفنيين وتحدد تسمية وظائف م ووصف ا بقرار من الوزير.

أ .تة ةةنظم العالقة ةةا ب ة ةةين البعثة ةةة ورئيس ة ة ا والج ة ةةة ذا

اإلجراءا

الواجب إتباع ا.

العالقة ةةة بم ة ةةام الملح ة ةةط مة ةةن خة ةةالل ال ة ةةوزارة ،و يحة ةةدد النظ ة ةةام
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الفصل الحادي عشر
أحكام انتقالية وختامية
مادة ()41
إل ةةى ح ةةين ممارسة ةةة الس ةةيادة فة ةةي دول ةةة فلسة ةةطين ف ةةإن رئ ةةيس السة ةةلطة الوطني ةةة ،رئة ةةيس اللجن ةةة التنفيذية ةةة لمنظم ةةة التحرية ةةر

الفلسطينية يصادق على افة قرارا

الرئيس المنصوا علي ا في هذا القانون.
مادة ()42

تعد الوزارة األنظمة الالزمة لتنفيذ هذا القانون ،وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
مادة ()43
يسر قانون الخدمة المدنية على موظفي السلك في ل ما لم يرد به نا في هذا القانون والنظام.
مادة ()44
يلغى ل ما يتعارض مع أح ام هذا القانون .

علةةى جميةةع الج ةةا
الرسمية.

مادة ()45

يخصةةه  -تنفي ةةذ أح ةةام هةةذا الق ةةانون ،ويعمةةل بةةه مةةن ت ةةاريخ نش ةره فةةي الجري ةةدة
المختص ةةة  -ة ٌّل فيمةةا ر

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2005 /9/24 :ميالدية
الموافق/ 20 :شعبان 1426 /هجرية

محمود عباس (أبو مازن)

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
جدول رقم ()1
جدول الرواتب األساسية وعالوة طبيعة العمل وعالوة التمثيل والعالوة الدورية لموظفي السلك الدبلوماسي
 - 1األرقام أعاله بالدوالر األمري ي إلى أن يتم استبدال ا إلى أرقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.
 - 2عالوة التمثيل %50 :من ا لراتب األساسي لموظفي السلك.
 - 3عالوة دورية %1.25 :للل سنة من سنوا

الخدمة على الدرجة باستثناء درجة سفير.
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الكادر المالي بالدوالر األمريكي

الدرجة الوظيفية
الراتب

عالوة طبيعة عمل

اإلجمالي

سفير

1350

1148

2498

مستشار أول

1050

840

1890

مستشار

950

684

1634

س رتير أول

850

519

1369

س رتير ثان

780

445

1225

س رتير ثالع

700

399

1099

ملحط

620

267

887

األساسي
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