
بالالئحة التنفيذية لقانون  5002( لسنة 473قرار مجلس الوزراء رقم )
5002( لسنة 34السلك الدبلوماسي رقم )  

 
جملس الوزراء، بعد االطِّالع على قانون السلك الدبلوماسي رقم )31( لسنة 5002م، وال مسيا املادة 
)25( منه، وبناًء على تنسيب وزير الشؤون اخلارجية، وبناًء على ما أقره جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة 
 :يف تاريخ 5002/35/33، أصدر ما يلي

 
  الفصل األول

عيينهم وترقيتهمتصنيف املوظفني وت  
 (مادة )3

تتوىل جلنة موظفي السلك أو جلنة خاصة يشكلها الوزير تصنيف املوظفني العاملني يف مقر الوزارة 
والبعثات إىل سلكني: دبلوماسي، وإداري، وال تنطبق الشروط اخلاصة بالتعيني اجلديد على تصنيف 
 .املوظفني العاملني ضمن السلك الدبلوماسي قبل صدور القانو ن
 
 

 (مادة )5
إضافة إىل ما ورد يف املادة )33( من القانون يشرتط يف املرشح للتعيني اجلديد يف السلك توفر ما يلي: 
3- أن يتقن –إضافة إىل اللغة العربية- واحدة من اللغات األساسية املعتمدة لدى األمم املتحدة، 
ويفضل من يتقن اللغة اإلجنليزية أو اللغة الفرنسية. 5- أن يكون حاصاًل على شهادة جامعية معرتف 
هبا. 1- أن جيتاز املسابقة العامة )اليت جتريها الوزارة مبقتضى أحكام القانون وهذه الالئحة( الختيار 
موظفي السلك ويراعى يف ذلك ما يلي: أ( أن يتم اإلعالن عن املسابقة قبل ثالثني يوماً من موعد 
إجرائها. ب( إجراء ما يلزم من امتحانات متخصصة ومقابالت تقييمية. 2- تتوىل اللجنة تقييم 



املتقدمني لاللتحاق بالسلك وفقاً لنظام النقاط اخلاص بذلك، وترفع توصياهتا بشأهنم إىل الوزير )مرفق: 
 .امللحق رقم )3(: نظام تقييم املتقدمني لاللتحاق بالسلك الدبلوماسي وإجراءاته
 
 

 (مادة )1
يلحتق من يعني يف السلك تعييناً أولياً على مرتبة ملحق بدوره تأهيلية تعدها وحتدد مدهتا الوزارة،  -1
وعليه اجتياز مجيع متطلبات التقييم اخلاصة بالدورة بنجاح ليتم تثبيته يف السلك. 5- ال جيوز إيفاد 
 .موظف مبرتبة ملحق للعمل يف البعثات إال بعد تثبيته يف السلك
 
 

 (مادة )2
يتم تنظيم عقد عمل يغطي الفرتة اليت سيخدم فيها السفري املعَّني تعييناً سياسياً، حبيث يكون العقد 
 .(متطابقاً مع مواد القانون والئحته وفق النموذج الوارد يف امللحق رقم )5
 
 

 (مادة )2
يشرتط لرتقية موظف السلك من مرتبة إىل أخرى أن ميكث فرتة زمنية حمددة يف املرتبة السابقة  -1
وذلك على النحو اآليت: أ( سنتني يف مرتبة ملحق )وضمنهما فرتة التعيني األوىل(. ب( ثالث سنوات يف 
مرتبة سكرتري ثالث. ج( ثالث سنوات يف مرتبة سكرتري ثاين. د( ثالث سنوات يف مرتبة سكرتري أول. 
هـ( أربع سنوات يف مرتبة مستشار. و( أربع سنوات يف مرتبة مستشار أول. 5- استناداً إىل تقرير التقييم 
املرفوعة من اللجنة تتم ترقية موظف السلك وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة )7( من القانون. 1- 
حيق للوزير بناًء على توصية اللجنة، تأجيل حركة الرتقيات كلياً أو جزئياً مدة ال تزيد على العام. 2- حيق 
للوزير، على حنو استثنائي، وشرط أال يكون قد أوقع على املرشح أي جزاء تأدييب خالل الفرتة املقررة 
للرتقية من مرتبة إىل أخرى مدة ال تزيد على العام وذلك يف حالتني: أ( أن يكون املرشح قد حصل على 



تقدير ال يقل عن جيد يف تقرير األداء األخري. ب( أن يكون قد حصل على مؤهل أكادميي أعلى. 2- 
يف فصل الربيع من كل عام، تصدر نشرة سنوية حلركة الرتقيات والتنقالت، تنفذ يف الصيف، وجيوز للوزير 
بناًء على توصيات اللجنة إصدار قرارات استثنائية هبذا اخلصوص. 6- إذا كان موظف السلك مستحقاً 
للرتقية وأحيل إىل القضاء أو إىل اجمللس التأدييب، ال ينظر يف ترقيته، إال بعد صدور القرار القضائي، أو 
 .التأدييب، وعند براءاته تعترب ترقيته نافذة من تاريخ استحقاقها
 

 
 الفصل الثاني 

 االبتعاث والعمل الدبلوماسي يف اخلارج
 (مادة )6

حتدد فرتة عمل موظف السلك يف دولة واحدة مبدة ال تتجاوز األربع سنوات، وجيوز للوزير، يف حاالت 
استثنائية، متديد مدة عمل املوظف لسنة و احدة فقط يعود بعدها إىل املقر، أو يوفد للعمل يف بعثة لدى 
 .دولة أخرى
 
 

 (مادة )7
على اجلهة املعنية يف الوزارة إبالغ السفراء وموظفي السلك قرارات االبتعاث أو النقل من بعثة إىل 
 .أخرى، أو العودة إىل املقر، قبل شهرين من تاريخ احملدد للتنفيذ
 
 

 (مادة )8
ال يبتعث موظف السلك إىل البعثات مرة أخرى إال بعد قضاء مدة خدمة يف املقر ال تقل عن عام  -1

وحيق للوزير يف حاالت استثنائية وبناًء على توصية اللجنة، جتاوز هذا الشرط. 5- حتدد مدة خدمة 
موظف السلك يف البعثات املوجودة يف الدول ذات الظروف املعيشية الصعبة واألوضاع غري املستقرة، 



واليت حتددها اللجنة ويعتمدها الوزير، مبدة عامني قابلني للتمديد لعام ثالث، وذلك إضافة إىل إمكانية 
التمديد لعام إضايف آخر وفق املادة )37( من القانون ويشرتط يف هذه احلال موافقة املوظف على متديد 
خدمته. 1- إذا نقل موظف السلك من غري مرتبة سفري إىل املقر قبل انقضاء املدة املقررة خلدمته يف 
اخلارج، وذلك ألسباب مسلكية، يتوجب عليه إكمال الفرتة املتبقية من هذه املدة يف املقر وذلك إضافة 
إىل املدة املنصوص عليها يف الفقرة )3( من هذه املادة. 2- إذا نقل موظف السلك من البعثات إىل 
املقر، بناًء على طلب رئيس البعثة وقبل انقضاء املدة املقررة خلدمته يف البعثة، جيب أن يكون الطلب 
خطياً ومسبباً. 2- ال يبتعث موظف السلك إىل بعثة )سبق له اخلدمة فيها( إال بعد مرور أربعة أعوام 
على انتهاء خدمته يف تلك البعثة. 6- بناًء على تنسيب اللجنة، ويف احلاالت اليت تقتضيها الضرورة 
القصوى، حيق للوزير نقل موظف السلك من غري مرتبة سفري إىل بعثة أخرى غري اليت خيدم فيها، وذلك 
 .خالل املدة القانونية لالبتعاث احملددة يف املادة )38( من القانون
 

 
 الفصل الثالث 

 النقل الوظيفي والندب والتكليف واإلعارة واإلجازات
 (مادة )9

حيق للوزير استناداً إىل توصية اللجنة نقل موظف السلك إىل السلك اإلداري يف الوزارة. 5- جيرى  -1
نقل موظفي السلك أو السلك اإلداري، إىل التشكيالت اإلدارية احلكومية خارج مالك الوزارة وفقاً 
 .لألصول القانونية النافذة
 
 

 (مادة )30
حيق للوزير ندب موظفي السلك للعمل يف إحدى هيئات السلطة الوطنية الفلسطينية ملدة سنة قابلة 
 .للتجديد، ويراعى احتفاظ املوظف براتبه ومجيع حقوقه املالية واإلدارية



 
 

 (مادة )33
حيق للوزير تكليف موظف السلك القيام مبهمة خارج مكان عمله، ويف هذه احلالة يراعى ما يلي: أ( أال 
تزيد مدة التكليف عن ثالثة أشهر متدد ثالث مرات، على أال تزيد مدة املهمة املتصلة على عام واحد. 
ب( يستمر موظف السلك يف احلصول على كامل حقوقه املالية. ج( تصرف عالوة بدل مهمة يراعى 
 .فيها عالوة غالء املعيشة وبدل السكن يف الدولة املكلف بتنفيذ املهمة فيها
 
 

 (مادة )35
جيوز إعارة موظف السلك للعمل لدى إحدى املنظمات الدولية أو اإلقليمية وفقاً لألحكام اآلتية:  -1
أ( موافقة املوظف املعين كتابًة. ب( يصدر قرار إعارة موظف السلك مبرتبة سفري من قبل الرئيس بناًء 
على تنسيب الوزير. ج( يصدر قرار إعارة موظف السلك مبرتبة أقل من مرتبة سفري من قبل الوزير. د( 
حيدد القرار مدة اإلعارة وتاريخ بدايتها واسم اجلهة املستعرية والشروط اخلاصة باإلعارة إن وجدت. هـ( 
ال جيوز إعارة املوظف للعمل يف اخلارج مرة أخرى إال بعد مضي مخس سنوات على عودته إىل الوزارة. 
5- يتم توقيع عقد إعارة بني الوزارة واجلهة املعار إليها، يتضمن الشروط اآلتية: أ( يكون احلد األقصى 
ملدة اإلعارة أربع سنوات قابلة للتجديد ملدة سنة واحدة فقط. ب( حتتسب سنوات خدمة املعار 
ألغراض الرتقية )إن كان ُمعاراً( برتشيح من الوزارة، وحتتسب ألغراض التقاعد يف حال التزام املعار تسديد 
مجيع املستحقات املالية لصندوق التأمني واملعاشات. ج( حيق للموظف املعار اختيار خدمة التأمني 
الصحي املتوفرة لدى اجلهة املعار إليها أو الوزارة ويف حال اختيارة خدمة التأمني الصحي يف الوزارة يلتزم 
تسديد املستحقات املالية املرتبة على ذلك. 1- عند انتهاء مدة اإلعارة يف اخلارج يعود املوظف إىل 
 .الوزارة وتطبق عليه األحكام اخلاصة باالبتعاث أو النقل إىل املقر
 
 



 (مادة )31
تنظم مجيع أنواع إجازات موظفي السلك وفق األحكام اآلتية: اإلجازة السنوية: 3- مع مراعاة أحكام 
املادة )11( من القانون، إذا غادر رئيس البعثة أو موظف السلك مركز عمله خالل اإلجازة السنوية أو 
يف مهمة رمسية، يبلغ الوزارة حسب األصول املعتمدة بتاريخ مغادرته وعودته للعمل وفقاً للنماذج املعدة 
هلذا الغرض. 5- حيصل موظف السلك على إجازة سنوية تقدر بـ55 يوم عمل ملوظفي السلك العاملني 
يف الدول اليت هبا مخسة أيام عمل يف األسبوع، وأما موظف السلك العامل يف املقر، فيحق له إجازة 
سنوية تقدر بعد 56 يوم عمل. 1- متنح اإلجازات السنوية لرئيس البعثة أو السفري أو رئيس القطاع من 
الوزير. 2- متنح اإلجازات السنوية ملوظفي السلك العاملني يف البعثات من قبل رئيس البعثة. 2- متنح 
اإلجازات السنوية ملوظفي السلك العاملني يف املقر من الرئيس املباشر، ومبوافقة رئيس القطاع، ومراعاة 
اإلجراءات اإلدارية املعمول هبا يف املقر. اإلجازة دون راتب: استناداً إىل املادة )52( من القانون، 
املتعلقة مبنح موظف السلك إجازة من دون راتب لفرتة ال تزيد على مخسة أعوام يراعى ما يلي: 3- 
جيوز للوزير منح موظف السلك إجازة من دون راتب وذلك ألسباب يقدمها املوظف و يقبلها الوزير. 
5- حيق للوزير منح موظف السلك إجازة من دون راتب، بغرض موافقة الزوج أو الزوجة يف السفر إىل 
اخلارج وذلك على النحو التايل: أ( إذا كان أحد الزوجني يعمل يف بعثة، مينح اآلخر إجازة من دون 
راتب بغرض موافقة الزوج، على أن يستمر متديد اإلجازة طيلة فرتة االبتعاث عرب جتديد سنوي. ب( إذا  
كان أحد الزوجني ممن يعملون يف اجلهاز احلكومي، مينح موظف السلك إجازة من دون راتب بغرض 
موافقة الزوج الذي يعمل يف اخلارج. ج( يتم االتفاق مع ديوان املوظفني العام واجلهات احلكومية املعنية 
على عمل الرتتيبات املتعلقة مبنح املوظف الذي يعمل لديها إجازة من دون راتب ملرافقة الزوج موظف 
السلك عند السفر إىل اخلارج. 1- يف حال تقرر منح موظف السلك إجازة من دون راتب يسحب 
جواز السفر الدبلوماسي منه يف كل حال ما مل يكن قد منح اإلجازة ملرافقة قرينه وكان هذا القرين 
دبلوماسياً مبتعثاً. 2- يتم احتساب  كل سنتني من سنوات اإلجازة من دون راتب بسنة خربة واحدة إذا  
كانت اإلجازة من دون راتب ملرافقة القرين املوفد يف بعثة دبلوماسية. اإلجازة الدراسية: * مينح موظف 
السلك العامل يف املقر أو إحدى البعثات إجازة دراسية خارجية، شريطة أن يكون مرشحاً من قبل 
الوزارة وأن يكون جمال الدراسة من صلب عمل واختصاص الوزارة، ملدة عام براتب كامل قابل للتجديد 



لعام ثان فقط، بقرار من الوزير ومبوجب توصيات اللجنة. * يعود املوظف بعد انتهاء مدة الدراسة للعمل 
يف املقر أو يف إحدى البعثات بناًء على توصيات اللجنة وبقرار من الوزير. * ال حيق للموظف املوفد 
تقدمي استقالته قبل انقضاء ضعف املدة اليت قضاها يف فرتة االبتعاث، ويف حالة االستقالة قبل انقضاء 
املدة – احملددة أعاله- يتم خصم الرواتب اليت تقاضاها خالل فرتة االبتعاث من مكافأة هناية اخلدمة، 
أو يقوم بتسديدها نقداً. اإلجازة الطارئة: * حيق ملوظف السلك أخذ إجازات طارئة على أال تتجاوز 
املدة املنصوص عليها يف قانون اخلدمة املدنية وهي عشرة أيام عمل تؤخذ على مدار السنة مبعدل يوم 
واحد يف الشهر. اإلجازة اخلاصة: * إجازة زواج: مينح موظف السلك العامل يف املقر أو يف إحدى 
البعثات على حد سواء إجازة إضافية تقدر بـ32 يوم عمل عند الزواج، ومتنح هذه اإلجازة ملرة واحدة 
فقط طوال خدمة املوظف. إجازة األمومة: * حيق لكل موظفة عاملة يف السلك يف املقر التمتع بإجازة 
أمومة عند الوالدة حسب ما نص عليه قانون اخلدمة املدنية. * حيق للموظفة العاملة قضاء إجازة األمومة 
يف الوطن. * حيق للموظفة متديد إجازة األمومة إىل مدة ال تزيد على شهرين على اإلجازة املمنوحة 
براتب، ويف هذه احلالة تكون اإلجازة اإلضافية بدون راتب. اإلجازة املرضية: * متنح حسب اإلجراءات 
واألصول املعمول هبا يف قانون اخلدمة املدنية. * بالنسبة ملوظفي السلك العاملني يف إحدى البعثات حيق 
هلم العودة إىل الوطن يف احلاالت املرضية الصعبة اليت تتجاوز مدة النقاهة فيها على شهر وذلك على 
نفقته اخلاصة. العطل الرمسية: * يعطل مجيع موظفي السلك العاملني يف املقر خالل اإلجازات الرمسية 
للدولة حسب ما هو منصوص عليه يف قانون اخلدمة املدنية. * يعطل العاملني يف البعثات خالل 
اإلجازات الرمسية األساسية يف فلسطني حسب التشريعات واألنظمة الفلسطينية، كما يعطلون خالل 
 .اإلجازات الرمسية للدول املضيفة
 

 
 الفصل الرابع 

 املتابعة والتقييم
 (مادة )32



يتم إعداد تقارير تقييم األداء السنوي ملوظفي السلك وفق املعايري والدرجات والتقديرات الواردة يف نظام 
املتابعة والتقييم املرفق والنماذج امللحقة به )مرفق: امللحق رقم )1(: نظام املتابعة والتقييم اخلاص مبوظفي 
 .(السلك
 
 

 (مادة )32
جترى عملية التقييم وفق آلية تتضمن اإلجراءات اآلتية: 3- يتوىل الرئيس املباشر تعبئة منوذج تقرير 
التقييم السنوي للعام الوظيفي املنصرم وذلك يف منتصف كانون األول )يناير( من كل عام. 5- جيري 
الرئيس املباشر مقابلة مع املوظف املعين هبدف مناقشة تقرير التقييم السنوي معه، ومنحه فرصة إباء 
مالحظاته عليه يف اخلانة املخصصة لذلك. 1- يرفع التقرير وفق التسلسل اإلداري وصواًل إىل رئيس 
القطاع، الذي يقوم بإبداء مالحظاته عليه. 2- تتوىل اللجنة مراجعة التقارير، وتدقيقها، واعتمادها، 
وتضع التقدير النهائي للموظف، وترفع تنسيبات الرتفيع إىل الوزير خالل شهر شباط )فرباير( من كل 
 .عام
 
 

 (مادة )36
يف حالة ندب موظف السلك، أو إعارته، أو تكليفه مبهمة عمل خارجية، أو التصريح له بإجازة  -1
خاصة، يعتد بالتقارير السابقة لتقييم أدائه مع أخذ التقارير املعدة من قبل اجلهة املندوب إليها بعني 
االعتبار. 5- يف حالة مرض موظف السلك أكثر من ستة أشهر يعتد بالتقدير الذي حصل عليه يف 
آخر تقدير لألداء. 1- إذا حصل موظف السلك على تقدير ضعيف، جتمد ترقيته عند استحقاقها ملدة 
ستة أشهر، وإن تكرر حصوله على التقدير نفسه يف العام التايل، جتمد ترقيته ملدة عام كامل، وإن مل 
 .حيصل يف تقرير األداء التايل على تقدير أعلى يعاد النظر يف وضعه يف الوزارة
 



 
 الفصل الخامس 

 يف الواجبات والسلوك
 (مادة )37

إضافة إىل ما ورد يف املادة )31( من القانون يلتزم موظف السلك مبا يلي: 3- احملافظة على مصاحل 
الوطن والدفاع عنها. 5- تكريس أوقات العمل الرمسي ملتابعة املهام املنوطة به على أفضل وجه. 1- 
التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة إليه من رؤسائه. 2- الظهور باملظهر الالئق يف مجيع األوقات. 
2- التقدم مبقرتحات تسهم يف حتسني مستوى األداء. 6- العمل باستمرار على تطوير قدراته ومهاراته 
واكتساب اجلديد منها. 7- اإلقامة يف املدينة اليت يقع فيها مقر الوظيفة يف اخلارج وعدم اإلقامة يف 
أماكن أخرى من دون توضيح األسباب واحلصول على موافقة الوزارة املسبقة. 8- احرتام ثقافات 
 .الشعوب وعاداهتا وتقاليدها والقدرة على التعامل باحرتام مع اآلخر املختلف
 
 

 (مادة )38
استناداً إىل أحكام املادة )31( من القانون وحتت طائلة املسؤولية القانونية, حيظر على موظف السلك 
اإلقدام على أي من األعمال اآلتية: 3- ممارسة أعمال حزبية يف املقر أو البعثات. 5- استغالل 
الوظيفة خلدمة أهداف خاصة أو مصاحل شخصية له أو ألقاربه ومعارفه. 1- اإلفضاء مبعلومات أو 
توضيحات عن مسائل داخلية يتعارض إفشاؤها مع مصلحة الوزارة واملصاحل الوطنية، سواء كان ذلك 
أثناء اخلدمة أو بعدها. 2- االحتفاظ بأصول أو صور لوثائق وتقارير أو مواد تعود ملكيتها للوزارة وذات 
طبيعة سرية. 2- اإلعالن عن وجهات نظر شخصية أو آراء أو اجتهادات ال يتوافق مضموهنا مع رؤية 
الوزارة، أو مع سياستها املعلنة، سواء كان ذلك عرب النشر يف أي من وسائل اإلعالم وعرب املشاركة يف 
نشاط: إعالمي، أو سياسي، أو فكري، أو غري ذلك من النشاطات ذات الصله. 6- قبول هدايا مثينة 
أو هبات أو منح من أي جهة ذات عالقة بعمل الوزارة أو على ارتباط معها، من دون علم الوزارة. 7- 



ممارسة أي نشاط جتاري. 8- ممارسة أي عمل آخر غري العمل الرمسي. 9- القيام بأعمال بتناقض 
 .القيام هبا مع مصلحة الوزارة
 

 
 الفصل السادس 

 األحكام اخلاصة بالبعثات
 (مادة )39

حتدد الوزارة أعداد موظفي السلك والسلك اإلداري مبن فيهم اخلاضعون لقانون اخلدمة املدنية  -1
ونظام العقود احمللية يف البعثات املختلفة مبا ينسجم مع اهليكلية التنظيمية للبعثات ومع موازنة الوزارة 
العامة. 5- ال يغادر السفري وموظفو السلك الدولة املبتعثني إليها إال بعد احلصول على موافقة الوزارة. 
1- ينبغي للسفري إبالغ وزارة خارجية الدولة املبتعث إليها مبوعد مغادرته حمدداً املدة اليت سيقضيها يف 
اخلارج وتاريخ عودته، وعلى السفري أن يكلف قائماً باألعمال ملتابعة شؤون البعثة إىل حني عودته، وعليه 
 .أن يعلم بذلك اجلهات املعنية يف الوزارة، ويف الدولة املوفد إليها كتابياً قبل موعد املغادرة بثالثة أسابيع
 
 

 (مادة )50
يكون رئيس البعثة، أو القائم باألعمال، املسؤول األول عن مجيع العاملني يف البعثة، وعليهم مجيعاً 
 .االلتزام بتعليماته وفق أحكام القانون والئحته
 
 

 (مادة )53
يف حال شغور موقع السفري مدة تزيد على ستة أشهر يعنين الوزير باالتفاق مع الدولة املضيفة قائماً 
 .أصياًل باألعمال جيري اعتماده مبوجب كتاب موجه من الوزير إىل وزير خارجية الدولة املضيفة



 
 

 (مادة )55
 .بناًء على تنسيب الوزير، وبقرار من الرئيس، جيوز تعيني مستشار أول رئيساً لبعثة
 
 

 (مادة )51
 .بعد احلصول على موافقة الدولة املعنية جيوز تعيني سفري لديها غري مقيم فيها
 
 

 (مادة )52
تكون مسميات موظفي السلك العاملني يف القنصليات العامة، أو املكلفني بالتمثيل القنصلي يف 
البعثات، على النحو اآليت: 3- قنصل عام: ملرتبة مستشار، أو مستشار أول، أو سفري. 5- قنصل: 
 .ملرتبة سكرتري أول، أو مستشار. 1- نائب قنصل: ملرتبة سكرتري ثاين أو سكرتري ثالث
 
 

 (مادة )52
يلتزم موظفو السلك العاملون يف القنصليات العامة، أو املكلفون بالتمثيل القنصلي يف البعثات، مبساعدة 
مواطنيهم املوجودين يف نطاق اختصاصهم، والعمل على محاية مصاحلهم ورعايتها، واحملافظة على املصاحل 
الوطنية، وذلك حتت إشراف رئيس البعثة، وميارس املوظفون )وفقاً للقوانني واألنظمة الفلسطينية( 
االختصاصات اآلتية: 3- إصدار شهادات قيد مواليد الرعايا الفلسطينيني ووفياهتم، وقيد أمساء وعناوين 
الرعايا الفلسطينيني املقيمني يف الدولة ملدة تزيد على ستة أشهر. 5- إبرام عقود الزواج والتصديق عليها 
مىت كان أحد الزوجني أو كالمها فلسطيين اجلنسية، وذلك طبقاً للتشريعات والتعليمات اليت تنظم ذلك، 
وملوظف السلك املكلف بذلك مهمات وصالحيات املوثقني واملأذونني الشرعيني وصالحياهتم. 1- 



إصدار شهادات الطالق والتصديق عليه طبقاً للقوانني النافذة يف فلسطني. 2- إصدار شهادات 
االعرتاف بالبنوة مىت كان األب فلسطينياً. 2- إصدار وثيقة ثبوت الوراثة بعد استيفاء الشروط الالزمة. 
6- إصدار جوازات السفر العادية للرعايا الفلسطينيني وجتديدها ومنح تأشريات الدخول إىل جوازات 
سفر األجانب. 7- إصدار شهادات البقاء على قيد احلياة للفلسطينيني واألجانب طبقاً للوثائق الثبوتية 
وبغرض استخدامها يف فلسطني فقط. 8- اختاذ مجيع اإلجراءات التحفظية على أموال املتوفني 
الفلسطينيني إذا كان الورثة غائبني أو جمهولني أو ناقصي األهلية أو ال يوجد من ينوب عنهم أمام 
القضاء. 9- التصديق على الرتمجة العربية للوثائق املكتوبة بلغات الدولة املبتعثني إليها. 30- التصديق 
على الوثائق الصادرة عن سلطات الدول املبتعثني إليها واملعتمدة من أي من وزارات خارجية تلك 
الدول، والتصديق على الوثائق واإلمضاءات واإلقرارات القانونية الصادرة عن اجلهات الرمسية يف الدول 
املبتعثني إليها واملعتمدة من وزارات خارجية تلك الدول، وكذلك التصديق على مجيع الوثائق الصادرة عن 
السلطات الفلسطينية واملعتمدة من الوزارة. 33- تويل مجيع اإلجراءات اخلاصة بالوصايا مبا يف ذلك 
استالمها وحفظها وفتحها. 35- توثيق املستندات املتعلقة بأصول ثابتة أو منقولة موجودة يف فلسطني، 
طاملا كانت هذه املستندات حتمل مصادقة الوزارة. 31- حتصيل الرسوم القنصلية والرسوم األخرى عن 
مجيع املستندات املصادق عليها وترصيدها وتوريدها كاملة حلساب اإليرادات العامة واخلاص بالوزارة 
وذلك حسب األصول. 32- متابعة شؤون السفن والطائرات الفلسطينية املوجودة يف موانئ الدول 
 .ومراقبتها. 32- تويل أي مهام واختصاصات أخرى تقوم الوزارة بإصدار تعليمات بشأهنا
 
 

 (مادة )56
جيوز إيفاد أفراد أمن فلسطينيني لتويل حراسة البعثات ملدة حمددة، وذلك بقرار يصدره الوزير بعد  -1
االتفاق مع اجلهات األمنية املعنية، ويتمتع أفراد األمن الفلسطينيون املوفدون بنفس احلقوق واالمتيازات 
اليت متنح لزمالئهم ممن هم على نفس املستوى يف البعثة، وجيب على أفراد األمن االلتزام بتعليمات رئيس 
البعثة يف مجيع األحوال. 5- جيوز إيفاد موظفي السلك اإلداري للعمل يف البعثات وذلك ملدة ووفق 
 .أحكام إدارية ومالية حتدد بقرار من الوزير



 
 

 (مادة )57
ينظم للموظنف احمللي عقد خاص يوقعه رئيس البعثة بعد احلصول على موافقة الوزير، ويتضمن هذا العقد 
 .شروط االستخدام وأحكامه القانونية يف البلد املعين
 

 
 الفصل السابع 

 امللحقون الفنيون
 (مادة )58

عماًل بأحكام املادة )20( من الفصل العاشر من القانون يراعى ما يلي: 3- حيق للوزير تعيني ملحقني 
فنيني من موظفي الوزارة أو من وزارات أخرى بتنسيب من الوزير املعين. 5- حتدد مهام امللحقني الفنيني 
 .يف اجملاالت املتعددة حسب مقتضيات املصلحة العامة والعالقة مع الدولة املعنية
 
 

 (مادة )59
يشرتط فيمن يشغل وظيفة ملحق فين ما يلي: أ( إجادة اللغة اإلجنليز ية ويفضل من جييد لغة الدولة املراد 
ابتعائه إليها. ب( أال تكون مرتبته الدبلوماسية أعلى من مرتبة رئيس البعثة. ج( أن يكون على دراية 
بثقافة البلد املبتعث إليها وعاداهتا وتقاليدها. د( أن حيصل على دورة تأهيلية متخصصة تتماشى مع 
 .طبيعة العمل املسند إليه
 
 

 (مادة )10



خيضع امللحقون الفنيون إلشراف رئيس البعثة ويلتزمون بتوجيهاته. 5- للملحق الفين أن يقيم  -1
عالقة عمل مهنية واتصال مباشر مع الوزارة أو اهليئة احلكومية املنسنب من قبلها، وكذلك مع اهليئات 
احلكومية املختصة يف البلد املضيف، وذلك من دون إخالل مبقتضى الفقرة )3( من هذه املادة. 1- 
يقدم امللحق الفين إىل رئيس البعثة تقريراً دورياً يتضمن نشاطه ومالحظاته ومقرتحاته. 2- يعد رئيس 
البعثة تقرير أداء سنوي للملحق الفين ويرسله إىل الوزارة. 2- يف حال خمالفة امللحق لتعليمات رئيس 
 .البعثة يرفع األخري تقريراً بذلك إىل الوزارة الختاذ ما تراه مناسباً باخلصوص
 
 

 (مادة )13
تسري أحكام التعليمات الدبلوماسية على أعضاء البعثة وامللحقني الفنيني مجيعاً. 5- يتمتع  -1

امللحقون الفنيون باملزايا واحلصانات الدبلوماسية اليت يتمتع هبا غريهم من أعضاء البعثة وذلك طيلة فرتة 
عملهم. 1- ألغراض احملاسبة والنقل والتأديب وإهناء اخلدمة يف البعثة، خيضع امللحلقون الفنيون للقوانني 
 .النافذة يف الوزارة
 

 
 الفصل الثامن 
 التأديب

 (مادة )15
خيضع موظفو السلك مبوجب األحكام اآلتية: أواًل: التقصري: 3- يف حال تقصري موظف السلك عن 
أداء الواجبات املكلف هبا يقوم مسؤوله املباشر بإخطاره هبذا التقصري من خالل استدعائه للمساءلة 
الشفوية ويعطى املوظف احلق الكامل يف تبيان موقفه وتربير تقصريه دون أن يتخذ املسؤول أي إجراء 
إداري آخر. 5- يف حال استمرار التقصري ملدة أسبوع آخر يقوم املدير املباشر بإخطار املوظف كتابياً 
هبذا القصور مستدعياً إياه جللسة حوار أخرى يقوم املسؤول عقبها بكتابة تقرير حول ما دار فيها، يوقع 
عليه املوظف ويرفع لرئيس القطاع مع مراعاة التسلسل اإلداري. 1- يطلب رئيس القطاع من املدير 



املباشر كتابة تقرير حول عمل املوظف خالل الفرتة السابقة ويعطى املوظف حق االطالع عليه، وبناء 
على التقر ير يقرر رئيس القطاع: أ( استدعاء املوظف ومناقشته يف القصور وإعطائه مهلة جدية لتحسني 
أدائه. ب( يف حال عدم حدوث حتسن وفق مراقبة تقارير األداء اخلاصة باملوظف قد يقرر رئيس القطاع 
إحالة ملف املوظف إىل جلنة موظفي السلك طالباً إعادة النظر يف تنسيب املوظف. ثانياً: خمالفات 
جنائية: 3- تقع التصرفات اآلتية يف باب املخالفات اجلنائية: تسريب معلومات حساسة، وسرية جلهة 
خارجية دون إذن مسبق، ختريب ممتلكات املقر أو السفارة، االختالس والسرقة، استغالل نفوذ، استغالل 
موارد عامة، النصب واالحتيال، اإلخالل باألخالق العامة. 5- يف حال ارتكاب املوظف أياً من 
التصرفات السابقة تقوم دائرة الرقابة الداخلية بالوزارة برفع تقرير مفصل هبذه املخالفة للسيد الوزير مرفق 
فيه كل األدلة الثبوتية والوثائق التوضيحية الدالة على املخالفة. 1- يف حال كان املخالف مبتعثاً 
للخارج: أ( يقوم السفري يف السفارة اليت يعمل فيها بكتابة تقرير مفصل ومربهن بالثوابت والوثائق للسيد 
الوزير حول املخالفة. ب( يقوم الوزير إن إرتأى ذلك ضرورياً بتحويل امللف للجنة الرقابة الداخلية. ج( 
توصي جلنة الرقابة السيد الوزير بضرورة تشكيل جملس تأدييب أم عدمه. د( يف حال تقرر تشكيل جملس 
تأدييب، خيطر املوظف املبتعث عرب السبل املعمول هبا باحلضور للمركز. 2- يقوم الوزير بتشكيل جملس 
تأديب يف الوزارة حمدداً وصالحياته وفقا ملا يلي: أ( يف حال كون املوظف املخالف دون مرتبة مستشار 
مستشاران  * .(يتشكل جملس التأديب على النحو اآليت: * سفري من غري أعضاء اللجنة )رئيسا

مساعدان من ديوان الفتوى والتشريع. * مستشاران من مرتبة مستشار أول من داخل الوزارة. ب( يف 
حال كون املوظف املخالف من مرتبة مستشار فما فوق يتشكل الفريق على النحو التايل: * مستشار 
من حمكمة العدل العليا )رئيسا(. * وكيل الوزارة ورئيس ديوان الوزير. * مستشاران من ديوان الفتوى 
والتشريع. 2- حيق للسيد الوزير أن يرتأس جملس التأديب يف بعض احلاالت اخلاصة. 6- فور انتهاء 
التحقيق يف القضية اليت كلف هبا جملس التأديب ينحل اجمللس تلقائياً. 7- يبلغ املوظف املخالف 
بتشكيل اجمللس وبأعضائه وبنوعية التهم املوجهة إليه وخيطر بكل التبعات القانونية املرتتبة على املخالفة 
اليت اقرتفها. 8- ال يكون انعقاد جملس التأديب صحيحاً إال إذا حضره رئيس جملس التأديب ومجيع 
األعضاء، وتصدر قرارات اجمللس بأغلبية األصوات، وتكون جلساته سرية. 9- يف حال وجود سبب من 
أسباب التنحي املنصوص عليها يف قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية، وجب على رئيس جملس 



التأديب أو أي من أعضائه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية، وللعضو احملال إىل جملس التأديب حق 
طلب إرجاعه. 30- جيوز للموظف احملال إىل احملاكمة التأديبية، أن يطلب استئناف التحقيق، وله أن 
يطلع على التحقيقات اليت أجريت، وعلى مجيع األوراق املتعلقة هبا، وله حق احلصول على صورة منها،  
كما له أن يطلب ضم تقارير األداء أو أية أوراق أو وثائق أخرى يف مصلحته إىل ملف الدعوى 
التأديبية. 33- حيق للموظف احملال أن حيضر جلسات اجمللس، وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو 
مشافهة، وله أن يوكل عنه حمامياً، وإن مل حيضر املوظف احملاكمة التأديبية، أو مل يوكل حمامياً للدفاع عنه، 
جاز للمجلس أن حيكم عليه غيابياً. 35- يف حال ثبتت براءته، يعود املوظف املبتعث إىل البلد 
املبعوث إليه، إال إذا رأى الوزير غري ذلك، وحتتسب له فرتة االستدعاء بكامل استحقاقاهتا املالية 
واإلدارية ويدفع له تكاليف احلضور والعودة. 31- إذا ما أقرت اللجنة التأديبية بوقوع املخالفة قررت 
حسبما ترى: أ( إنزال العقوبة اإلدارية املالئمة والرادعة مبا يف ذلك إهناء التنسيب للسلك. ب( إحالة 
امللف للمدعي العام وفق األصول املعمول هبا. ثالثاً: اجلنايات الكربى: تقع اجلنايات اآلتية يف باب 
اجلنايات الكربى: القتل، اخليانة الكربى، وتنطبق عليها األحكام العامة املتبعة يف القانون الفلسطيين 
 .املعمول به
 

 
 الفصل التاسع 
 احلقوق املالية
 (مادة )11

استناداً إىل أحكام املادة )39( من القانون واجلدول رقم )3( امللحق به، وانسجاماً مع أحكام مواد 
قانون اخلدمة املدنية ذات الصلة، مينح موظف السلك احلقوق املالية األساسية الواردة يف القانون، 
وتضاف إليها مجيع البدالت املقررة يف قانون اخلدمة املدنية النافذ واليت مل ترد يف القانون، وذلك كما 
يلي: أ( راتب أساسي وعالوة طبيعة عمل موظفي السلك وفقاً ملراتبهم الدبلوماسية، وذلك وفق اجلدول 
رقم )3( احمللق بالقانون ب( يضاف ما قيمته مخسون باملائة )20%( من الراتب األساسي للعاملني يف 
السلك الدبلوماسي يف املقر، وذلك إعمااًل ألحكام املادة )6( من قرار جملس الوزراء رقم )31( 



5002م بالئحة عالوة طبيعة العمل والعالوة اإلدارية. ج( مينح موظف السلك عالوة دورية قدرها 
3.52% لكل سنة من سنوات اخلدمة على الدرجة وذلك باستثناء درجة سفري. د( حيصل السفري على 
عالوة دورية قدرها 2%  كل ثالث سنوات. هـ( مينح موظف السلك مجيع البدالت املستحقة بنفس 
النسب املقررة ملوظفي اخلدمة املدنية )عالوة اجتماعية، وبدل املواصالت، وعالوة إشرافية، وغريها(. و( 
مينح موظف السلك الذي حيمل شهادة املاجستريعالوة بنسبة )32%( من الراتب األساسي، وموظف 
السلك الذي حيمل شهادة الدكتوراه عالوة بنسبة )52%( من الراتب األساسي لدى التحاقه بالسلك، 
أو عند حصوله على الدرجة العلمية أثناء عمله بالسلك وذلك يف التخصصات ذات العالقة بطبيعة 
عمل الوزارة. ز( مينح موظف السلك الذي يعنين برتبة سفري ألول مرة مبلغ مايل يقدر بقيمة ثالثة أشهر 
من مرتبات وعالوات. ح( خيضع الراتب األساسي ملوظف السلك جلميع االستقطاعات )التأمني 
 .واملعاشات، التأمني الصحي، والضرائب( وذلك بنفس النسب املقررة ملوظفي قانون اخلدمة املدنية
 
 

 (مادة )12
استناداً إىل املادتني )39( و)53( من القانون واملادة )11( من هذه الالئحة، تصرف ملوظفي السلك 
العاملني يف البعثات البدالت اآلتية: 3- تصرف للمستشار األول الذي يسمى سفرياً نفس الرواتب، 
والعالوات والبدالت املقررة للسفراء. 5- تصرف ملوظف السلك املبتعث يف اخلارج عالوة غالء معيشة 
طبقاً للجدول املرفق والذي يشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه الالئحة. ملحق رقم )2(: جدول نسب 
غالء املعيشة ملوظفي السلك الدبلوماسي يف اخلارج. 1- تؤمن الوزارة لرئيس البعثة سكناً مؤثثاً وجمهزاً 
على حنو مناسب. 2- يدفع بدل سكن ملوظفي السلك يف البعثات بنسبة قدرها 20% من غالء 
املعيشة، وذلك باستثناء دول جمموعة غالء الـ 20% حيث حيتسب بدل السكن بقيمة 300% من 
غالء املعيشة، ويكون بدل السكن جملموعة غالء الـ 220% بقيمة 72% من غالء املعيشة. 2- 
يوقف صرف عالوة بدل السكن عن موظف السلك املقيم يف منزل مقدم له من قبل الدولة املبتعث 
إليها. 6- جيوز للقائم باألعمال األصيل النزول يف سكن رئيس البعثة إذا كان منصبه شاغراً  وذلك بعد 
احلصول على موافقة اجلهة املختصة يف الوزارة. 7- يتقاضى زوج املوظف الدبلوماسي إذا كان دبلوماسياً 



ومت إيفاده للعمل يف البعثة اليت يعمل فيها الزوج مرتبه يف املقر مضافاً إليه عالوة غالء املعيشة، وال 
يتقاضى بدالت السكن والتعليم، وال يأخذ موقعاً يلي الزوج مباشرة، ويتقاضى زوج املوظف الدبلوماسي 
إذا كان الزوج موظفاً حكومياً من خارج الوزارة أو من السلك اإلداري، ومت إيفاده للعمل يف البعثة اليت 
يعمل فيها الزوج قيمة مرتبه يف فلسطني. 8- يتم صرف رسوم تعليم مدرسي ألبناء موظفي السلك 
بواقع 70% من قيمة الرسوم الدراسية وذلك على أساس تقدمي املستندات الثبوتية اخلاصة بذلك. 9- 
تصرف تذاكر سفر ملوظف السلك وعائلته بالدرجة السياحية من الوطن إىل البعثة وبالعكس وذلك عند 
االبتعاث أو عند انتهاء املهمة، وتكون تذاكر سفر رئيس البعثة وعائلته بدرجة رجال األعمال، وتصرف 
تذاكر السفر على الدرجة السياحية لكل من رئيس البعثة وعائلته وكذلك ملوظفي السلك وعائالهتم مرة  
 .كل عام لقضاء اإلجازة يف الوطن
 
 

 (مادة )12
يصرف مبلغ نقدي مقطوع قدره راتب أساسي عن ستة أشهر للعاملني يف السلك الدبلوماسي مرة عند 
السفر من الوطن إىل دولة االبتعاث ومرة مماثلة عند العودة إىل الوطن أو االنتقال من دولة إىل أخرى بعد 
 .انتهاء املهمة، ويف حال النقل املفاجئ؛ يدفع راتب أساسي عن سبعة أشهر
 
 

 (مادة )16
 .تصرف عالوة إدارية مقطوعة قدرها مائة دوالر شهرياً ملوظفي السلك اإلداري العاملني يف املقر
 
 

 (مادة )17
إذا كلف موظف السلك مبهمة رمسية خارج مقر عمله سواء داخل الوطن أو خارجه، تدفع له  -1
أجور السفر والبدالت املنصوص عليها يف نظام االنتقال والسفر املعمول به. 5- يتقاضى السفري غري 



املقيم عند تقدمي أوراق اعتماده أو سفره عند انتهاء مهمته – البدالت املنصوص عليها يف الفقرة )3( 
 .من هذه املادة مضافاً إليها 20% من إمجاليها العام
 
 

 (مادة )18
إذا استدعى موظف السلك من اخلارج ألسباب طارئة، تصرف له وألفراد عائلته أجور السفر،  -1

وكامل راتبه وعالواته اليت يتقاضاها يف تلك البعثة ملدة شهرين إىل أن يتم البت يف أمر نقله، أو عودته 
إىل املقر. 5- بعد مضي شهرين يستمر صرف الراتب ونفقات تعليم األبناء وتوقف العالوات املرتبطة 
 .باالبتعاث إىل اخلارج
 
 

 (مادة )19
تصرف ملوظف السلك الذي يتوىل أعمال رئيس البعثة كقائم بأعمال أصيل مجيع البدالت والعالوات 
 .املقررة لرئيس البعثة طيلة فرتة تكليفه قائماً باألعمال إضافة إىل راتبه األساسي
 
 

 (مادة )20
حيق ملوظف السلك املنقول من مركز إىل آخر نقل أمتعة تزيد على احلد املسموح به على الطائرة، وتغطى 
الوزارة تكاليف ذلك على النحو اآليت: 3- مائة كيلو غرام للمتزوج ومخسون كيلو غرام لألعزب إن  
كانت األمتعة يف صحبة أي منهما. 5- ثالمثائة كيلو غرام للمتزوج ومائة ومخسون كيلو غرام لألعزب 
 .إن مل تكن األمتعة يف صحبة أي منهما
 
 

 (مادة )23



يعفى موظف السلك من اجلمارك لدى العودة إىل الوطن جلميع املقتنيات والسيارة وذلك ملرة واحدة 
 .فقط
 
 

 (مادة )25
جيوز للوزير بناًء على توصية اللجنة، منح موظف السلك مكافأة مالية ال تتعدى مرتب أساسي لثالثة 
أشهر، وذلك تقديراً إلجنازاته أو للجهود االستثنائية واألعمال اإلضافية اليت كلف هبا، أو بادر إليها، 
 .واليت أسهمت يف رفع مستوى األداء الدبلوماسي وتطويره
 
 

 (مادة )21
حتدد مكافآت للقناصل الفخريني وفقاً لألعمال واملهام اليت يباشروهنا، وذلك بقرار من الوزير، وميكن 
 .منحهم هذه املكافآت كل ثالثة أشهر، ومبا ال يزيد على أعلى مرتب يتقاضاه سفري
 
 

 (مادة )22
تستمر الوزارة وبعثاهتا بالتعاون والتنسيق مع الصندوق القومي الفلسطيين لضمان استمراره يف أداء 
املهمات املوكلة إليه جتاه البعثات التزاماً بالقانون، وانسجاماً مع أحكام املوازنة العامة املقره من اجمللس 
 .التشريعي الفلسطيين
 
 

 (مادة )22
تعد الوزارة موازنات البعثات بالتشاور مع رؤساء البعثات ومع الصندوق القومي ووزارة املالية، وذلك يف 
 .إطار موازنة الوزارة العامة



 
 

 الفصل العاشر 
 العالج والتعويض وانتهاء اخلدمة

 (مادة )26
خيضع موظفو السلك لنظام تأمني صحي وفق اآليت: أ( العاملون يف املقر خيضعون لنظام التأمني الصحي 
وفق أحكام قانون اخلدمة املدنية. ب( تعمل الوزارة على التعاقد من شركة تأمني خاصة لتو فري خدمات 
 .التأمني الصحي ملوظفي السلك العاملني يف البعثات
 
 

 (مادة )27
إذا مرض موظف البعثة أو أي من مستخدميها، وكانت حالته مبوجب التقارير الطبية الصحية تستوجب 
 .إعادته إىل الوطن، تتحمل الوزارة نفقات إعادته وعالجه
 
 

 (مادة )28
إذا تويف موظف السلك أثناء عمله، أو أثناء قيامه مبهمة رمسية يف اخلارج، أو إذا أصيب بعجز  -1
حيول دون استمراره يف العمل يصرف له أو لورثته تعويض مقداره إمجايل ما كان يتقاضاه من مرتبات 
وعالوات عن عام كامل، وذلك إضافة إىل أي استحقاقات منصوص عليها يف التشريعات الفلسطينية 
األخرى ذات الصلة. 5- إذا احتجز موظف السلك كرهينة، يضاعف مرتبه األساسي مرتني، وذلك ملدة 
 .ال تتجاوز ثالثة أشهر بعدها يعرض األمر على اللجنة لتقدمي توصيتها إىل الوزير لتقرير ما يراه مناسباً 
 
 

 (مادة )29



إذا تويف موظف السلك خارج الوطن تتحمل الوزارة نفقات جتهيز جثمانه ونقله إىل فلسطني إضافة  -1
إىل نفقات نقل اثنني من أقربائه على األكثر ملرافقة اجلثمان. 5- إذا تويف رئيس البعثة املوفد، توفد 
الوزارة وفداً من كبار املوظفني ملرافقة اجلثمان إىل الوطن، وجترى للمتوىف املراسيم املعمول هبا يف الوطن 
 .والدولة املضيفة
 
 

 (مادة )20
تسقط حقوق موظفي البعثات والتابعني هلا يف البدالت والعالوات يف احلاالت اآلتية: 3- عند اإلحالة 
إىل التقاعد، حيث تطبق عليهم نظم التأمني واملعاشات املعمول هبا يف قانون اخلدمة املدنية النافذ لدى 
السلطة الوطنية الفلسطينية، ويسري هذا األمر على النحو التايل: أ( بالنسبة لرؤساء البعثات الدبلوماسية 
ابتداًء من اليوم التايل لتاريخ انتهاء مهمتهم، سواء بتقدمي أوراق استدعائهم، أو مبغادرة مقار أعماهلم. 
ب( بالنسبة لباقي موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي، وموظفي البعثة اإلداريني والفنيني، وغريهم 
ابتداًء من اليوم التايل لتاريخ مغادرهتم مقار عملهم. 5- عند النقل إىل وزارة أو جهة حكومية أخرى 
ابتداًء من تاريخ مغادرة موظف السلك أو املوظف اإلداري أو الفين مقر عمله. 1- عند الفصل من 
اخلدمة حيدد قرار الفصل مجيع احلقوق العامة للموظف وذلك وفق التشريعات والقوانني الفلسطينية 
 .النافذة ذات الصلة
 

 
 الفصل الحادي عشر 
 أحكام ختامية
 (مادة )23

على اجلهات املختصة كافنة-  كلٌّ فيما خيصنه- تنفيذ أحكام هذه الالئحة، ويعمل هبا من تاريخ سريان 
 .القانون، وتنشر يف اجلريدة الرمسية
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