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 م2005( لسنة 13قانون السلك الدبلوماسي رقم )

 

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 ( منه،40بعد االطالع على القانون األساسي المعدل وتعديالته السيما المادة )
 م،2001( لسنة 1وعلى قانون الرسوم القنصلية رقم )

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

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
 م،25/8/2005شريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ وبناًء على ما أقره المجلس الت

 وباسم الشعب العربي الفلسطيني:
 الي:أصدرنا القانون الت

 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 قةةادرًا علةى االسةةتمرار فةةي حمةةل الم ةةام المو لةةة 

. ويةةةتتي ذلةةةك فةةةي إطةةةار تلامةةةل األداء الفلسةةةطيني وبخاصةةةة بةةةين الةةةدائرة السياسةةةية فةةةي منظمةةةة التحريةةةر الفلسةةةطينية إليةةةه
 ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية.

إن إقةةرار المجلةةةس التشةةةريعي لقةةةانون السةةةلك الدبلوماسةةةي الفلسةةةطيني ال يشةةة ل مساسةةةًا أو انتقاصةةةًا مةةةن منظمةةةة التحريةةةر 
لفلسةةةطينية باعتبارهةةةا الممثةةةل الشةةةرعي والوحيةةةةد للشةةةعب الفلسةةةطيني وهةةةي مرجعيةةةةة السةةةلطة الوطنيةةةة الفلسةةةطينية، وذلةةةةك ا

 التزامًا بما ورد في مقدمة القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
لوماسةةي الفلسةةةطيني، إن إقةةرار المجلةةس التشةةريعي الفلسةةطيني ل ةةذا القةةانون يعبةةر عةةن قناعتةةه بضةةرورة تنظةةيم العمةةل الدب

درالةه حقيقةة التحةول اللامةل نحةو الدولةة الفلسةطينية المسةتقلة ذا   واستشرافه إقامة مستقبل العمل الوطني الفلسةطيني، واد
 وعاصمت ا القدس. 1967السيادة على جميع األراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران )يونيو(

 الفصل األول
 تعاريف وأحكام عامة

 (1) مادة
لغايا  تطبيط أح ام هذا القانون ي ون للللما  والعبارا  التالية المعةاني المخصصةة ل ةا أدنةاه مةا لةم تةدل القرينةة علةى 

 خالف ذلك. 
 السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.

 الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
 الوزارة: وزارة الشؤون الخارجية.

 المقر: مقر الوزارة. 
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 ر: وزير الشؤون الخارجية.الوزي
 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.

ظةةا الدبلوماسةةي المصةةنا والمعتمةةد مةةن قبةةل وزارة الشةةؤون الخارجيةةة والةةذ  يعمةةل ب ةةا فةةي المقةةر موظةةا السةةلك: المو 
 وفي البعثا  الفلسطينية في الخارج. 

 الملحط الفني: الملحط التجار  والثقافي وغيره، المعين من الوزير في إحدى البعثا ، وتنطبط عليه أح ام القانون. 
 موجب قانون الخدمة المدنية. الموظا اإلدار : الموظا المعين ب

 الموظا المحلي: الموظا المعين محليًا للعمل في البعثا  الفلسطينية في الخارج. 
 البرنامج: برنامج التدريب الدبلوماسي. 

 (2مادة )
 يتم استحداع البعثا  الفلسطينية أو إغالق ا بقرار من الرئيس بناًء على تنسيب من الوزير.

 
 الفصل الثاني

 هيكلية وزارة الشؤون الخارجيةمهام و 
 (3مادة )

 تتولى الوزارة الم ام التالية:
 . اإلس ام في وضع السياسة الخارجية الفلسطينية وتنفيذها بما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.1
سالميًا ودولًيا.. تمثيل فلسطين خارجيًا وتعزيز العالقا  الفلسطينية مع الدول والمنظما  الدولية واإلقل2  يمية عربيًا واد
داريًا وماليًا، بما في ذلك التعيينا  والتنقال  وفقًا للقانون.3  . اإلشراف على جميع البعثا  سياسيًا واد
 . تنمية وتطوير التعاون الدولي مع فلسطين وتمثيل فلسطين لدى الج ا  الخارجية. 4
 القة مع م وتعميط تواصل م مع شعب م ووطن م.. رعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج، وتعزيز الع5
 . اعتماد جواز السفر الدبلوماسي وفقًا لنظام يصدر عن مجلس الوزراء.6
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 (4مادة )
  تلون هي لية الوزارة على النحو التالي:

دارا  ويصدر ب ا نظام عن مجلس الوزراء بناء على1  . تلون لوزارة الخارجية هي لية خاصة تتلون من قطاعا  واد
  تنسيب من الوزير.

. يعتمد هي ل وظيفي للل بعثة من بعثا  فلسطين في الخارج يحدد فيه عدد الوظائا الدبلوماسية والقنصلية 2
 واإلدارية والملحقين الفنيين والوظائا المحلية بقرار من الوزير. 

 
 الفصل الثالث

 التصنيفات اإلدارية والمراتب الدبلوماسية
 (5مادة )

 ( من هذا القانون.6رة بإنشاء السلك واستخدام التسميا  الدبلوماسية طبقًا للمادة ). تقوم الوزا1
 . يصنا العاملون في الوزارة إلى نوعين: 2

 أ. العاملون في السلك ويخضعون ألح ام هذا القانون.
 ب. الموظفون اإلداريون ويخضعون ألح ام قانون الخدمة المدنية.

 تم بموجب ا تصنيا العاملين بوزارة الشئون الخارجية  دبلوماسيين أو إداريين.. تحدد بنظام المعايير التي ي3
 (6مادة )

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

  ملحط. -س رتير ثالع -س رتير ثاني -أول س رتير  -مستشار  -مستشار أول  -سفير
 

 الفصل الرابع
 التعيين والترقية والتدريب

 (7مادة )
  ي ون التعيين:

عادته ونقله وتسميته السفير أ.  الوزير. من تنسيب على بناءً  الرئيس من بقرار للمقر واد
  الوزير. من بقرار للمقر إعادت م أو نقل م أو السلك موظفي باقي ب.

 (8مادة )
  أ. يعين موظا السلك ألول مرة برتبة ملحط باستثناء السفير.

ب. يجةةةوز فةةةي حةةةاال  اسةةةةتثنائية تعيةةةين مةةةوظفين دبلوماسةةةيين دون مرتبةةةةة سةةةفير برتبةةةة أعلةةةى مةةةةن رتبةةةة ملحةةةط، علةةةةى أن 
 ي ون ذلك وفقًا لالحتياجا  الوظيفية للوزارة والبعثا . 

  ا سياسيًا، على أال تتجاوز مدة خدمت م األربع سنوا .ج. يجوز تعيين عدد ال يزيد عن عشرة سفراء تعيينً 
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 (9مادة )
يةةؤد  السةةفير الم لةةةا برئاسةةة بعثةةةة فةةي الخةةارج عنةةةد تعيينةةه ألول مةةةرة لرئاسةةة بعثةةة فةةةي الخةةارج أمةةةام الةةرئيس وبحضةةةور 

  الوزير اليمين التالي:
عب ا ب ةةةل أمانةةةةة وشةةةرف، وأن أحتةةةةرم "أقسةةةم بةةةةام العظةةةيم أن ألةةةةون مخلصةةةًا للةةةةوطن ومقدسةةةاته وأن أمثةةةةل فلسةةةطين وشةةةة 

 الدستور والقانون وهللا على ما أقول ش يد". 
 (10مادة )

  . بقرار من الوزير تش ل لجنة تسمى "لجنة موظفي السلك" تتولى الم ام التالية: 1
  أ. النظر في مشروعا  األنظمة والقواعد الخاصة بالعمل الدبلوماسي.

  والنقل والندب لموظفي السلك. ب. النظر في التعيينا  والترقيا 
  ج. تقييم موظفي السلك ووضع المعايير لذلك.

  . ترفع اللجنة توصيات ا للوزير التخاذ المقتضى.2
 (11مادة )
  يشترط فيمن يتقدم للعمل بوظيفة من وظائا السلك ما يلي:

  . أن ي ون فلسطينيًا متمتعًا باألهلية اللاملة.1
  درجة الجامعية األولى على األقل.. أن ي ون حاصاًل على ال2
. أن يةتم تعيينةه وفقةًا لمسةةابقة عامةة تجري ةا الةةوزارة الختيةار مةوظفي السةلك ويةةتم االختيةار مةن قبةةل لجنةة متخصصةة يةةتم 3

 تش يل ا ل ذا الغرض، ويحدد النظام شروط ذلك.
 . أال ي ون مح ومًا بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.4
  ن ي ون حسن السمعة والسلوك. . أ5

 (12مادة )
. لموظةةةةا السةةةةلك أو زوجةةةةةه حمةةةةل جنسةةةةية أخةةةةةرى شةةةةريطة أن ال تلةةةةون خدمتةةةةةه الدبلوماسةةةةية فةةةةي الدولةةةةةة التةةةةي يحمةةةةةل 1

  جنسيت ا أو زوجه.
  . على موظا السلك عند زواجه من أجنبي/ة إبالغ الوزير. 2

 (13مادة )
  على موظفي السلك االلتزام بما يلي:

  لوك الالئط بسمعة الوطن.. الس1
  . عدم اإلفضاء بتية معلوما  غير مسموح بنشرها للغير.2
 . عدم القيام بت  عمل آخر بتجر أو دون أجر أثناء الخدمة في السلك.3
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 (14مادة )
ين فيما عدا السفراء يؤد  موظةا السةلك الةذ  يعةين فةي الةوزارة ألول مةرة أمةام الةوزير وبحضةور أعضةاء مةن اللجنةة اليمة

  التالي:
"أقسةم بةةام العظةيم أن ألةةون مخلًصةا للةةوطن ومقدسةةاته وحريصةا علةةى المصةلحة الوطنيةةة ومتفانيةًا فةةي أداء عملةةي، وأن  

  أحترم الدستور والقانون وهللا على ما أقول ش يد".
 (15مادة )

 دها النظام.تلون الترقية بناًء على معايير األقدمية واللفاءة لموظفي السلك وفط الشروط التي يحد
 (16مادة )

ينشةت برنةامج للتةدريب الدبلوماسةةي بةالوزارة، ويرأسةه أحةد مةةوظفي السةلك بمرتبةة سةفير ويعينةةه الةوزير، وي ةدف البرنةامج إلةةى 
 إعداد الدبلوماسيين الجدد المقبولين للعمل بالوزارة ورفع مستوى أداء العاملين بالسلك.

 
 الفصل الخامس

 ارجمدة العمل الدبلوماسي في الخ
 (17مادة )

ي ةةون الحةةد األقصةةةى للعمةةل الدبلوماسةةةي فةةي دولةةةة واحةةدة أربةةةع سةةنوا ، ويجةةةوز بقةةرار مةةةن الةةوزير بنةةةاًء علةةى مقتضةةةيا  
 المصلحة العامة تمديد مدة عمل موظا السلك لسنة واحدة فقط في الدولة ذات ا.

 
 (18مادة )

 زيد عن عشر سنوا .المدة القصوى للعمل المتواصل لموظا السلك في الخارج يجب أال ت
 

 الفصل السادس
 الحقوق المالية لموظفي السلك

 (19مادة )
( الملحةط 1يحدد الراتب األساسي وعالوا  طبيعة العمل والتمثيل والعةالوا  الدوريةة لمةوظفي السةلك وفقةًا للجةدول رقةم )

 ب ذا القانون.
 (20مادة )

 تحدد الحقوق التقاعدية لموظفي السلك وفقًا ألح ام قانون التقاعد العام.
 (21مادة )

تحةةدد بنظةةام يصةةةدر عةةن مجلةةس الةةةوزراء العةةالوا  والبةةدال  اإلضةةةافية التةةي تصةةرف لمةةةوظفي السةةلك الدبلوماسةةي لةةةدى 
 ابتعاث م للعمل في الخارج.

 (22مادة )
ويجةةوز تمديةةد خدمةةة السةةةفراء اسةةتثنائيًا سةةنة واحةةدة قابلةةة للتجديةةةد  يحةةال موظةةا السةةلك للتقاعةةد عنةةد بلوغةةةه سةةن السةةتين،

 بموافقة الرئيس بناًء على تنسيب من الوزير وبحد أقصى خمس سنوا .
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 (23مادة )
وفقةةًا ألح ةةام القةةانون تصةةدر بنظةةام أح ةةام التعةةويض لمةةةوظفي السةةلك العةةاملين فةةي الخةةارج و ةةذلك مةةوظفي البعثةةة غيةةةر 

    التالية:الدبلوماسيين في الحاال
  . في حالة الوفاة بسبب العمل. 1
  . اإلصابة بعجز جزئي أو  لي بسبب العمل. 2

 
 الفصل السابع

 اإلعارة واإلجازة بدون راتب
 (24مادة )

يجةةوز إعةةةارة موظةةا مةةةن السةةلك للعمةةةل فةةي منظمةةةة إقليميةةةة أو دوليةةة لمةةةدة معينةةة بقةةةرار مةةن مجلةةةس الةةوزراء بنةةةاًء علةةةى 
 جوز تجديد مدة اإلعارة، بشرط أال تزيد عن خمس سنوا .تنسيب من الوزير وي

 (25مادة )
يمنح موظا السلك إجازة بدون راتب لمرافقة الزوج/ الزوجة للعمل في الخارج وفقًا ألح ام القانون خالل فترة 

 االبتعاع.
 الفصل الثامن

 التأديب
 (26مادة )
 ختصاصاته بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.وفقًا ألح ام القانون يش ل مجلس للتتديب وتحدد م امه وا

 (27مادة )
. للةةوزير أن يحيةةل موظةةا السةةلك إلةةى التحقيةةط عنةةد مخالفتةةه لواجباتةةه أو مقتضةةيا  وظيفتةةه و يحةةدد الةةوزير بقةةرار منةةه 1

مةةن يقةةوم بمباشةةرة التحقيةةةط، وتعةةرض النتةةائج علةةةى اللجنةةة، وترفةةع اللجنةةةة توصةةيات ا إلةةى الةةةوزير إمةةا بحفةة  الموضةةةوع أو 
 توقيع التنبيه أو اإلحالة للتتديب.ب
. ال يجةوز توقيةع أ  مةةن الجةزاءا  المنصةوا علي ةةا فةي هةةذا القةانون علةى موظةةا السةلك إال بعةد التحقيةةط معةه مةةن 2

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

 لى الوجه التالي:الجزاءا  التتديبية التي يجوز توقيع ا على موظفي السلك تلون ع
  . التنبيه.1
  . اللوم.2
  . اإلنذار.3
  . النقل إلى وظيفة أخرى.4
  . اإلحالة إلى التقاعد.5
  . الفصل من الخدمة.6
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 (29مادة )
  . ي ون توقيع جزاء التنبيه على موظفي السلك من درجة ملحط إلى درجة س رتير أول بقرار من الوزير.1
مةةةن درجةةةة مستشةةةار فمةةةا فةةةةوق باسةةةتثناء السةةةفراء بقةةةرار مةةةن الةةةوزير بنةةةاًء علةةةى توصةةةية مةةةةن  . ي ةةةون توقيةةةع هةةةذا الجةةةزاء2

  اللجنة.
. يرفةةع الةةوزير جةةزاء التنبيةةه الثةةاني الةةذ  وقةةةع علةةى أحةةد مةةوظفي السةةلك مةةن ملةةةا خدمتةةه بعةةد مضةةي سةةنة بنةةاء علةةةى 3

ذا تلةةرر التنبيةةةه قبةةةل رفةةع التنبيةةةه األول، يةةةتم تةة تخير نقلةةةه للخةةةارج لمةةدة سةةةنتين،  مةةةا يجةةةوز تقريةةر تقيةةةيم األداء السةةةنو ، واد
 عالوة على ذلك تخطيه في الترقية مرة واحدة.

 (30مادة )
للةةوزير أن يوقةةةا موظةةةا السةةةلك عةةةن عملةةه إذا اقتضةةة  مصةةةلحة التحقيةةةط ذلةةةك علةةى أال تزيةةةد مةةةدة الوقةةةا علةةةى ثالثةةةة 

تةةه ومةا يمةةنح لةةه مةن مبةةال  أخةةرى أشة ر إال بقةةرار مةن مجلةةس التتديةةب، وال يترتةب علةةى وقةا الموظةةا وقةةا مرتبةه وبدال
 ما لم يقر مجلس التتديب غير ذلك.

 (31مادة )
لةةرئيس البعثةةة عنةةةد وجةةود أسةةةباب قويةةة وموجبةةةة لالسةةتعجال أن يوقةةةا مؤقتةةًا أ ر موظةةةا مةةن مةةةوظفي البعثةةة شةةةريطة أن 

 انون.( من الق29يخطر الوزير بذلك. وللوزير إلغاء الوقا أو مده مع مراعاة ما نص  عليه المادة )
 (32مادة )

علي ةةةا وأن يوقةةةع مةةةن رئةةةيس المجلةةةس ومةةةن أعضةةةائه. لةةةس التتديةةةب علةةةى األسةةةباب التةةةي بنةةييجةةب أن يشةةةتمل قةةةرار مج
  

 الفصل التاسع
 األحكام الخاصة بعمل بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

 (33مادة )
، يحةل محلةه موظةا السةلك الةذ  يليةه في حال غياب رئةيس البعثةة أو وجةود مةا يمنعةه عةن مباشةرة عملةه أو خلةو منصةبه

فةةةي الترتيةةةب فةةةي نفةةةس البعثةةةة، أو مةةةةن ينةةةدب مةةةن الةةةوزارة أو مةةةن بعثات ةةةا الدبلوماسةةةةية فةةةي الخةةةارج. وي ةةةون لقبةةةه )القةةةةائم 
باألعمةةةال بالنيابةةةة، أو القنصةةةل العةةةةام بالنيابةةةة، أو المشةةةرف علةةةةى رعايةةةة المصةةةالح(، ويبةةةةين النظةةةام اإلجةةةراءا  الواجةةةةب 

 إتباع ا.
 (34مادة )

يجةوز بقةةرار مةن الةةرئيس، 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 فةةةي هةةذه الحالةةة لقةةب سةةفير فةةوق العةةادة مفةةوض، ويحةةةدد 

 القرار الم افتة التي تمنح له.
 (35مادة )

ثةةا  التمثيةةل القنصةةلي اختصاصةةات م وفقةةًا لمةةا يحةةدده النظةةام، علةةى أال يتعةةارض ذلةةك مةةع االتفاقيةةا  يمةارس أعضةةاء بع
واألعةةةةراف الدوليةةةةة وقةةةةةوانين الةةةةبالد التةةةةةي يةةةةؤدون أعمةةةةةال م في ةةةةا، ويشةةةةترط إتبةةةةةاع أح ةةةةام القةةةةةوانين واألنظمةةةةة الفلسةةةةةطينية 

 والتعليما  المنظمة لمباشرة هذه االختصاصا .
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 (36مادة )
ضةةاء بعثةةا  التمثيةةل القنصةةلي م لفةةون بمسةةاعدة وحمايةةة مةةواطني م الموجةةودين فةةي دائةةرة اختصاصةة م ورعايةةة رئةيس وأع

مصةالح م، وعلةةي م أن يحةةافظوا علةةى المصةةالح الفلسةةطينية وتنميت ةةا تحة  إشةةراف رئةةيس البعثةةة الدبلوماسةةية فةةي الدولةةة 
 المعتمدين لدي ا. 

 (37مادة )
 رئيس البعثة الدبلوماسية

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

عضةةةو  -فةةي جميةةةع اختصاصةةاته-ه . فةةي حةةةال غيةةاب أو وجةةةود مةةانع لةةةدى رئةةيس بعثةةةة التمثيةةل القنصةةةلي، يحةةل محلةةة2
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.

  
 (38مادة )

. يجةوز بقةرار مةن الةرئيس، بنةاء علةى تنسةيب مةن الةةوزير، تعيةين قناصةل فخةريين فةي بعةض الةبالد التةي ي ةون لفلسةةطين 1
مصةالح في ةةا، وي ةون ل ةةم نفةةس اختصاصةا  أعضةةاء بعثةةا  التمثيةل القنصةةلي، وال يتقاضةةى القناصةل الفخريةةون رواتةةب، 

 و يحدد النظام الم افآ  التي يجوز منح ا ل م.
لضةةرورة يجةةوز بقةةرار مةةن الةةرئيس، بنةةاء علةةى اقتةةراح مةةن الةةوزير، إسةةناد رعايةةة المصةةالح الفلسةةطينية فةةي بلةةد أو . عنةد ا2

 ألثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديط.
 (39مادة )

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

 
 

 الفصل العاشر
 الملحقون الفنيون 

 ( 40مادة )
يعتبر الملحقون الفنيون من الوزارا  األخرى من مالك البعثة ويرتبطون برئيس ا وتطبط علي م األح ام المالية 

عيين ملحقين فنيين من بين موظفي الوزارة المصنفين في البعثا  واإلدارية المنصوا علي ا في الالئحة،  ما يجوز ت
 إذا اقتض  الضرورة ذلك، ويتم تعيين الملحقين الفنيين وتحدد تسمية وظائف م ووصف ا بقرار من الوزير. 

تةةةةنظم العالقةةةةا  بةةةةةين البعثةةةةة ورئيسةةةة ا والج ةةةةةة ذا  العالقةةةةة بم ةةةةام الملحةةةةةط مةةةةن خةةةةالل الةةةةةوزارة، و يحةةةةدد النظةةةةةام  .أ
 اءا  الواجب إتباع ا.اإلجر 
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 الفصل الحادي عشر
 أحكام انتقالية وختامية

 ( 41مادة )
 

إلةةةى حةةةين ممارسةةةةة السةةةيادة فةةةةي دولةةةة فلسةةةةطين فةةةإن رئةةةيس السةةةةلطة الوطنيةةةة، رئةةةةيس اللجنةةةة التنفيذيةةةةة لمنظمةةةة التحريةةةةر 
 الفلسطينية يصادق على  افة قرارا  الرئيس المنصوا علي ا في هذا القانون.

 ( 42مادة )
 

 الالزمة لتنفيذ هذا القانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. األنظمةتعد الوزارة 
 ( 43مادة )
 

 على موظفي السلك في  ل ما لم يرد به نا في هذا القانون والنظام. قانون الخدمة المدنيةيسر  
 ( 44مادة )
 

 . ل ما يتعارض مع أح ام هذا القانون يلغى 
 ( 45مادة )
 

تنفيةةةذ أح ةةام هةةذا القةةةانون، ويعمةةل بةةه مةةن تةةةاريخ نشةةره فةةي الجريةةةدة  -لٌّ فيمةةا يخرصةةه ةة-علةةى جميةةع الج ةةا  المختصةةةة 
 الرسمية.

 ميالدية 24/9/2005 صدر في مدينة رام هللا بتاريخ:
 هجرية1426/شعبان / 20لموافق: ا                

 محمود عباس )أبو مازن(
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 سلطة الوطنية الفلسطينيةرئيس ال
 

 (1جدول رقم )
 جدول الرواتب األساسية وعالوة طبيعة العمل وعالوة التمثيل والعالوة الدورية لموظفي السلك الدبلوماسي

 
 إلى الجنيه الفلسطيني. األرقام أعاله بالدوالر األمري ي إلى أن يتم استبدال ا إلى أرقام تستند -1
  لراتب األساسي لموظفي السلك.من ا %50 عالوة التمثيل: -2
 سفير.  للل سنة من سنوا  الخدمة على الدرجة باستثناء درجة %1.25 عالوة دورية: -3
 

 

 

 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P14909_18
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P14909_18
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42723&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42723&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
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 األمريكي الكادر المالي بالدوالر الدرجة الوظيفية

 
الراتب 
 األساسي

 اإلجمالي عالوة طبيعة عمل

 2498 1148 1350 سفير

 1890 840 1050 لمستشار أو 

 1634 684 950 مستشار

 1369 519 850 أول س رتير

 1225 445 780 س رتير ثان

 1099 399 700 س رتير ثالع

 887 267 620 ملحط


