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 م2016( لسنة 4رقن ) وكوهةةاللجنة اإلدارية احل قانون
 

 بعذ االطالع علي 

 وحعذيالحَ،  2003القبًوى األسبسي لسٌت 

 م وحعذيالحَ،1998( لسٌت 4قبًوى الخذهت الوذًيت  رقن )و

 م،2005( لسٌت 8وقبًوى الخذهت في قوى األهي الفلسطيٌيت رقن )

 م،2005( لسٌت 7وقبًوى الخقبعذ العبم رقن )

 م،2004 لسٌت (16)قوى االهي رقن الخأهيي والوعبشبث لوقبًوى 

 م،1998( لسٌت 7قبًوى حٌظين الووازًت العبهت والشئوى الوبليت رقن )و

 م ، 21/06/2016وبٌبًء علي هب أقرٍ الوجلس الخشريعي في جلسخَ الوٌعقذة بخبريخ 

 وحعذيالحَ، 2003ًوى األسبسي لسٌت ( هي القب41وبعذ أى أصبخ القبًوى هصذراً بقوة الوبدة )

 بسن هللا ثن بسن الشعب العربي الفلسطيٌي،

 صذر القبًوى الخبلي :

 (1المادة )
 . (لجنة اإلدارية الحكوميةالتسمى )مؤقتة تنشأ بموجب أحكام ىذا القانون لجنة 

 
 
 
 
 

 (2المادة )          
 ُتشّكل المجنة اإلدارية الحكومية من: .1

 رئيسا                            وزارة المالية   .أ 
 األمانة العامة لمجمس الوزراء           مقررا .ب 
 وزارة الداخمية واألمن الوطني           عضوا .ج 
 وزارة التربية والتعميم العالي             عضوا .د 
 وزارة الصحة                          عضوا .ه 
 عضوا                الوطني االقتصادوزارة  .و 

 عن وكيل وزارة ، ودرجة األعضاء عن وكيل مساعد.االدارية الحكومية يجب أال تقل درجة رئيس المجنة  .2
 .أمام المجمس التشريعي ةمسؤول االدارية  الحكومية المجنة .3

 (3المادة )              
 نظاميا الداخمي لتنظيم أعماليا. الحكومية االداريةتضع المجنة  .1
، وعندد تسداوا األصدوات يدرجج الجاندب الدذا باألغمبية المطمقة ألعضائيااالدارية الحكومية تصدر قرارات المجنة  .2

             فيو الرئيس.
 

 (4المادة )                                   
 :كلوب اقخضج الحبجت في الوجبالث الخبليتهسبًذة حشكيل لجبى اإلداريت الحكوهيت  للجٌت

 .الشؤوى اإلداريت .1

 .توالوبلي تالشؤوى االقخصبدي .2
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 .الشؤوى االجخوبعيت .3

  اإلصالح والخطوير .4

 البٌيت الخحخيت. .5

 (5المادة )
 الميام التالية:و  الصالحيات االدارية الحكومية تتولى المجنة

تنظيم شؤون الوظيفة العمومية والجياز اإلدارا المدني وقوى األمن وموظفو الفئة العميا والرتب العسكرية السامية  .1
الجياز القضائي، وذلك فيما يتعمق بدالتعيين والترقيدة والنقدل والنددب واإلعدارة واإلحالدة إلدى التقاعدد اإلشراف عمى و 

يقاع العقوبات التأديبية.  وا 
 المصادقة عمى اليياكل التنظيمية وبرامج التطوير اإلدارا لممؤسسات الحكومية. .2
 ة .المصادقة عمى قرارات المجان الحكومية الفنية المختص .3
 .مع جيات االختصاص ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلكلقوانين وا عداد الموائج التنفيذيةا تنفيذمتابعة  .4
 .االختصاصمع جيات متابعة تنفيذ األحكام القضائية النيائية  .5

 (6المادة )
 .من المجمس التشريعيعمميا بقرار  ينتييو  االدارية الحكومية ُيعّدل تشكيل المجنة

 (7المادة )
 قرار منج الثقة عن المجمس التشريعي ألية حكومة جديدة.صدور ينتيي العمل بأحكام ىذا القانون ب

 (8المادة )
 الموائج والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون. االدارية الحكومية تصدر المجنة

 (9) المادة
 .االدارية الحكومية فترة عمل المجنةُيعّمق العمل باألحكام التي تتعارض مع أحكام ىذا القانون خالل 

 
 (10المادة )

 في الجريدة الرسمية. من تاريخ إصداره وينشرتنفيذ أحكام ىذا القانون  -كل فيما يخّصو –عمى الجيات كافة 
                                                         

 صدددر في مدينددة غددزة                                                      
 م 2016/   /   بتاريخ                                                                 

 ه 1437/   /  الموافق                                                                     
 دولة فمسطينرئيس                                                                     


