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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان»

مقدمة:
حدد املجتمع الدولي من خالل اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية لعام  1961االسس املتعلقة بالعمل الدبلوماسي بني
الدول ،وترك لكل دولة على حدة صالحية تنظيم الوظائف الدبلوماسية من خالل تشريعات تصدرها لتنظيم كافة املسائل
املتعلقة مبوظفي السلك الدبلوماسي.
وقد عهدت منظمة التحرير الفلسطينية بعد انتزاعها حق متثيل الشعب الفلسطيني بعد عام  1973الى ممثلي مكاتبها يف
مختلف دول العالم بتمثيلها وفقا لصيغة ومستوى التمثيل واالعتراف بها من قبل هذه الدول ،وقد مت بعد اعالن االستقالل
الفلسطيني عام  1988تعيني الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطني والسيد فاروق القدومي وزيرا خلارجيتها.
الحقا لذلك ،وبعد ابرام اتفاق اوسلو واالعتراف املتبادل بني املنظمة واسرائيل ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية
وانتخاب املجلس التشريعي الفلسطيني عام  ،1996فقد اقر املجلس التشريعي يف جلسته املنعقدة بتاريخ 2005/8/25
قانون السلك الدبلوماسي رقم ( )13لسنة  ،2005و نشر هذا القانون يف العدد الستون من الوقائع الفلسطينية بتاريخ
 ،2005/11/9والحقا لذلك ،فقد اصدر مجلس الوزراء قرار رقم ( )374لسنة  2005بالالئحة التنفيذية لقانون السلك
الدبلوماسي رقم ( )13لسنة  ، 2005وقد جرى نشر هذه الالئحة يف العدد اخلامس والستون من الوقائع الفلسطينية
الصادر بتاريخ  ،2006/6/14كل ذلك بهدف حتديد القواعد واالحكام التي سيتم مبوجبها التعامل مع التعيني والترقية
يف السلك الدبلوماسي.
وبعد مرور ما يقارب عشر سنوات على العمل بهذه الصيغة ،ترى مؤسسة امان انه من املناسب مراجعة جتربة وواقع اشغال
الوظائف الدبلوماسية يف فلسطني من حيث التعيني والترقية وذلك بهدف حتديد التحديات والفجوات التي تعتري ذلك،
واقتراح التوصيات الالزمة بهذا اخلصوص.
اوال :اإلطار القانوني الناظم للعاملين في السلك الدبلوماسي
يخضع العاملون يف السلك الدبلوماسي للعديد من األطر القانونية وهي على النحو التالي:
1 .1القانون األساسي املعدل لعام  :2003وفقا للمادة ( )40من القانون يعني رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية
لدى الدول واملنظمات الدولية والهيئات األجنبية وينهي مهامهم.
2 .2قانون السلك الدبلوماسي رقم ( )13لعام  :2005حيث تناول هذا القانون العديد من املسائل املتعلقة بالعمل الدبلوماسي،
من ذلك :مهام وهيكلية وزارة اخلارجية ،التصنيفات اإلدارية واملراتب الدبلوماسية ،التعيني والترقية والتدريب للعاملني
يف السلك الدبلوماسي ،مدة العمل الدبلوماسي يف اخلارج ،احلقوق املالية ملوظفي السلك ،اإلعارة واإلجازة بدون راتب،
التأديب ،األحكام اخلاصة بعمل بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ،امللحقون الفنيون.
3 .3الالئحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي رقم ( )374لعام  :2005حيث تناولت الالئحة العديد من املسائل
التفصيلية املتعلقة بالعمل الدبلوماسي ،من ذلك :تصنيف املوظفني وتعيينهم وترقيتهم ،االبتعاث والعمل الدبلوماسي يف
اخلارج ،النقل الوظيفي والندب والتكليف واإلعارة واإلجازات ،املتابعة والتقييم ،الواجبات والسلوك ،األحكام اخلاصة
بالبعثات ،امللحقون الفنيون ،التأديب ،احلقوق املالية ،التعويض وانتهاء اخلدمة.
4 .4قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة  1998والئحته التنفيذية :يسري قانون اخلدمة املدنية على كافة املوظفني اإلداريني
العاملني يف وزارة اخلارجية ،كما يسري قانون اخلدمة املدنية كذلك على موظفي السلك الدبلوماسي يف كل ما لم
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يرد بشأنه نص يف قانون السلك الدبلوماسي والئحته التنفيذية .وبالرجوع الى الالئحة التنفيذية لقانون السلك
الدبلوماسي ،يتضح أنها أحالت الى قانون اخلدمة املدنية يف العديد من املسائل ،من ذلك مثال :اإلجراءات اخلاصة
مبنح اإلجازة املرضية ،إجازة األمومة ،العطل الرسمية ملوظفي السلك العاملني يف املقر ،التأمني الصحي ملوظفي السلك
العاملني يف املقر.
5 .5قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة  :2005استنادا ملا ورد يف املادة ( )20من قانون السلك الدبلوماسي ،حتدد احلقوق
التقاعدية ملوظفي السلك وفقا ألحكام قانون التقاعد العام.
ثانيا :وزارة الخارجية والعاملين فيها
أنشات منظمة التحرير الفلسطينية السلك الدبلوماسي الفلسطيني واشرفت عليه عبر الدائرة السياسية والتي رأسها
الحقا الرئيس عرفات شخصيا بدال من السيد فاروق القدومي ،حيث عمل الرئيس عرفات ومن بعده الرئيس محمود عباس
على ضمان التنسيق و تكامل األداء بني الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الشؤون اخلارجية التي
انشأت بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية.
ووفقا ألحكام املادة ( )5من قانون السلك الدبلوماسي يصنف العاملون يف وزارة اخلارجية الى نوعني:
النوع االول :العاملون يف السلك الدبلوماسي ويخضعوا ألحكام قانون السلك الدبلوماسي.
النوع الثاني :املوظفون اإلداريون ويخضعوا ألحكام قانون اخلدمة املدنية ،على أن يحدد النظام املعايير التي يتم مبوجبها
تصنيف العاملني بوزارة الشؤون اخلارجية كدبلوماسيني أو إداريني.
وبالرجوع الى الئحة السلك الدبلوماسي يتضح ان الالئحة منحت جلنة موظفي السلك أو جلنة خاصة يشكلها وزير
اخلارجية تصنيف املوظفني العاملني يف مقر الوزارة والبعثات إلى سلكني :دبلوماسي ،وإداري ،وال تنطبق الشروط اخلاصة
بالتعيني اجلديد على تصنيف املوظفني العاملني ضمن السلك الدبلوماسي قبل صدور القانون ،ويتم ذلك وفقا لهيكلية
خاصة تتكون من قطاعات وإدارات يتم اعتمادها مبوجب نظام صادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ،كما
يتم استحداث البعثات الفلسطينية أو إغالقها بقرار من الرئيس بنا ًء على تنسيب من وزير اخلارجية ،اضافة الى ان اعتماد
هيكل وظيفي لكل بعثة من بعثات فلسطني يف اخلارج يحدد فيه عدد الوظائف الدبلوماسية والقنصلية واإلدارية وامللحقني
الفنيني والوظائف احمللية يتم بقرار من وزير اخلارجية ،و يعتبر موظفا دبلوماسيا كل موظف مصنف ومعتمد من قبل وزارة
اخلارجية ويعمل يف املقر أو يف البعثات الفلسطينية يف اخلارج  ،وتتولى وزارة اخلارجية اعتماد التسميات الدبلوماسية،
على أن تكون هذه التسميات موحدة للمراتب الدبلوماسية يف املقر ويف البعثات ،وتكون املراتب الدبلوماسية على النحو
التالي :سفير -مستشار أول -مستشار  -سكرتير أول  -سكرتير ثاني -سكرتير ثالث -ملحق.
ثالثا :اشغال الوظائف الدبلوماسية
وبالرجوع ألحكام قانون السلك الدبلوماسي وحتديدا املادة ( )3/3منه ،يتضح أن من بني مهام وزارة اخلارجية اإلشراف
على جميع البعثات سياسياً وإدارياً ومالياً ،مبا يف ذلك التعيينات والتنقالت وفقاً للقانون ،حيث تشكل الوزارة بقرار من
الوزير جلنة تسمى « جلنة موظفي السلك» يناط بها صالحية النظر يف مشروعات األنظمة والقواعد اخلاصة بالعمل
الدبلوماسي ،و النظر يف التعيينات والترقيات والنقل والندب ملوظفي السلك ،و تقييم موظفي السلك ووضع املعايير لذلك،
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على أن ترفع اللجنة توصياتها للوزير التخاذ املقتضى .ويتم وفقا الحكام املادتني ( )7،8من قانون السلك الدبلوماسي
تعيني السفير وتسميته ونقله وإعادته للمقر بقرار من الرئيس بنا ًء على تنسيب من الوزير ،أما باقي موظفي السلك فيجري
تعيينهم أو نقلهم أو إعادتهم للمقر بقرار من الوزير ،و يعني موظف السلك ألول مرة برتبة ملحق باستثناء السفير ،على انه
يجوز يف حاالت استثنائية تعيني موظفني دبلوماسيني دون مرتبة سفير برتبة أعلى من رتبة ملحق ،على أن يكون ذلك وفقاً
لالحتياجات الوظيفية للوزارة والبعثات

شروط التعيين في الوظائف الدبلوماسية
وفقا ألحكام املادة ( )11من القانون يشترط فيمن يتقدم للعمل بوظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي ما يلي:
أن يكون فلسطينياً متمتعاً باألهلية الكاملة ،أن يكون حاص ً
ال على الدرجة اجلامعية األولى على األقل ،أن يتم تعيينه وفق ًا
ملسابقة عامة جتريها الوزارة الختيار موظفي السلك ويتم االختيار من قبل جلنة متخصصة يتم تشكيلها لهذا الغرض،
وأن يكون حسن السمعة والسلوك ،وأن ال يكون محكوما بعقوبة يف جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ،ويفضل أن
يتقن اللغة اإلجنليزية أو اللغة الفرنسية.
التعيين السياسي لموظفي السلك الدبلوماسي
أجاز قانون السلك الدبلوماسي في المادة ( )8منه تعيين عدد ال يزيد عن عشرة سفراء تعيينًا
سياسيا ،على أالتتجاوز مدة خدمتهم األربع سنوات .ويتم بموجب المادة ( )4من الئحة
ً
السلك الدبلوماسي تنظيم عقد عمل يغطي الفترة التي سيخدم فيها السفير المعين
تعيينا سياسيا ،بحيث يكون العقد متطابقا مع مواد القانون وفق النموذج الملحق بالالئحة.
وبالرجوع الى هذا النموذج ،يالحظ انه وضع العديد من االلتزامات على السفير الذي يجري
تعيينه تعيينا سياسيا ،منه االلتزام بأحكام قانون السلك الدبلوماسي والئحته التنفيذية
وتنفيذ ما يصدر إليه من تعليمات بهذا الخصوص ،احترام قواعد أصول العمل الدبلوماسي.
كما يكون لهذا السفير عند انتهاء مدة تعيينه الحصول على مكافأة نهاية خدمة تقدر ب
( )%20من الراتب األساسي الذي حصل عليه خالل فترة عمله.

إجراءات تعيين موظفي السلك الدبلوماسي
وفقا للمادة ( )2من الئحة السلك الدبلوماسي ،يجب على وزارة الشؤون اخلارجية إجراء مسابقة عامة الختيار موظفي
السلك الدبلوماسي ،ويراعى يف ذلك:
 .أأن يتم اإلعالن عن املسابقة قبل ثالثني يوماً من موعد إجرائها.
.بإجراء ما يلزم من امتحانات متخصصة ومقابالت تقييمية.
 .جتتولى جلنة موظفي السلك الدبلوماسي تقييم املتقدمني لاللتحاق بالسلك وفقاً لنظام النقاط اخلاص بذلك ،وترفع
توصياتها بشأنهم إلى الوزير.
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وبالرجوع الى نظام تقييم املتقدمني لاللتحاق بالسلك الدبلوماسي وإجراءاته ،يتضح انه ينص على ضرورة تدقيق الطلبات
واالختيار األولي للمتقدمني لاللتحاق بالسلك الدبلوماسي للتأكد من استيفاء الشروط املنصوص عليها قانونا ،والتأكد
كذلك من توفر األوراق الثبوتية ،بعد ذلك يصار الى إجراء امتحان حتريري للمتقدمني ،ويتقدم الناجحني منهم إلجراء
امتحان شفوي ومقابلة شخصية ،ويتم إجراء االمتحان الشفوي وفق معايير محددة مجموع نقاطها ( 100نقطة) موزعة
كما يلي :املؤهالت العلمية ( ،)20اخلبرة العملية واملهارات املكتسبة ( ،)20اللغات األجنبية املتقنة ( ،)20شخصية املتقدم
( ،)20الوعي الوطني ( ،)10املعرفة والوعي السياسي والدبلوماسي العام ( .)10والحقا لذلك يتم إعداد تقرير يتضمن
الترتيب النهائي لنتائج االمتحانات التحريرية والشفوية واملقابلة الشخصية ومالحظات اللجنة وتوجيهاتها ويرفع الى وزير
اخلارجية العتماده ،ويتم إبالغ جميع املتقدمني بانتهاء عملية التقييم واالختبار والنتيجة النهائية التي حققها كل متقدم مع
ما يتبع ذلك من إجراءات ترشيح أو اعتذار.

ترقية موظفي السلك الدبلوماسي
تكون الترقية ملوظفي السلك الدبلوماسي وفقا للمادة ( )15من قانون السلك الدبلوماسي بنا ًء على معايير األقدمية والكفاءة
ملوظفي السلك وفق الشروط التي يحددها النظام .وبالرجوع الى الئحة السلك الدبلوماسي وبالذات املادة ( )5منها يتضح
أنها وضعت الضوابط التالية للترقية:
1 .1يشترط لترقية موظف السلك من مرتبة إلى أخرى أن ميكث فترة زمنية محددة يف املرتبة السابقة وهي سنتني يف مرتبة
ملحق  ،ثالث سنوات يف مرتبة سكرتير ثالث ،ثالث سنوات يف مرتبة سكرتير ثاني ،ثالث سنوات يف مرتبة سكرتير
أول ،أربع سنوات يف مرتبة مستشار ،أربع سنوات يف مرتبة مستشار أول.
2 .2استناداً إلى تقرير التقييم املرفوعة من اللجنة تتم ترقية موظف السلك .
3 .3يحق للوزير بنا ًء على توصية اللجنة ،تأجيل حركة الترقيات كلياً أو جزئياً مدة ال تزيد على العام.
4 .4يحق للوزير ،على نحو استثنائي ،وشرط أال يكون قد أوقع على املرشح أي جزاء تأديبي خالل الفترة املقررة للترقية من
مرتبة إلى أخرى مدة ال تزيد على العام وذلك يف حالتني هما أن يكون املرشح قد حصل على تقدير ال يقل عن جيد يف
تقرير األداء األخير ،و أن يكون قد حصل على مؤهل أكادميي أعلى.
5 .5يف فصل الربيع من كل عام ،تصدر نشرة سنوية حلركة الترقيات والتنقالت ،تنفذ يف الصيف ،ويجوز للوزير بنا ًء على
توصيات اللجنة إصدار قرارات استثنائية بهذا اخلصوص.
6 .6إذا كان موظف السلك مستحقاً للترقية وأحيل إلى القضاء أو إلى املجلس التأديبي ،ال ينظر يف ترقيته ،إال بعد صدور
القرار القضائي ،أو التأديبي ،وعند براءته تعتبر ترقيته نافذة من تاريخ استحقاقها.
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قواعد السلوك للعاملين في السلك الدبلوماسي
بالرجوع الى المادة ( )13من قانون السلك الدبلوماسي ،والمادة ( )18من الالئحة التنفيذية
لقانون السلك الدبلوماسي ،يالحظ احتوائهما على بعض قواعد السلوك التي من شأنها
اإلسهام في تكريس النزاهة والحد من تضارب المصالح من ذلك عدم :القيام بأي عمل آخر
بأجر أو دون أجر أثناء الخدمة في السلك ،ممارسة أعمال حزبية في المقر أو البعثات ،استغالل
الوظيفة لخدمة أهداف خاصة للموظف الدبلوماسي أو مصالح شخصية له أو ألقاربه
ومعارفه ،اإلفضاء بمعلومات أو توضيحات عن مسائل داخلية يتعارض إفشاؤها مع مصلحة
وزارة الخارجية والمصالح الوطنية ،سواء كان ذلك أثناء الخدمة أو بعدها ،قبول هدايا ثمينة أو
هبات أو منح من أي جهة ذات عالقة بعمل وزارة الخارجية أو على ارتباط معها من دون علمها،
ممارسة األنشطة التجارية،القيام بأعمال يتناقض القيام بها مع مصلحة الوزارة.

من يراقب على تعيينات وترقيات العاملين في السلك الدبلوماسي؟
باالضافة الى وزارة الشؤون اخلارجية ،فان هناك جهات أخرى أعطيت مبوجب القوانني الناظمة لها صالحية الرقابة
والتدقيق واملتابعة يف القضايا املتعلقة مبوظفي وزارة اخلارجية بشكل عام وموظفي السلك الدبلوماسي بشكل خاص ،من
ذلك على سبيل املثال:
» »منظمة التحرير الفلسطينية /الدائرة السياسية والصندوق القومي :حيث أوضحت ديباجة قانون السلك الدبلوماسي
أن هذا القانون جاء لتطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني الذي أنشأته منظمة التحرير الفلسطينية عبر الدائرة
السياسية ،وذلك يف إطار تكامل األداء الفلسطيني وبخاصة بني الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية
ووزارة الشؤون اخلارجية يف السلطة الوطنية الفلسطينية .كما أن إقرار املجلس التشريعي لقانون السلك الدبلوماسي
الفلسطيني ال يشكل مساساً أو انتقاصاً من منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها املمثل الشرعي والوحيد للشعب
الفلسطيني وهي مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية.
» »مؤسسة الرئاسة :وذلك من خالل صالحية رئيس السلطة الوطنية مبوجب القانون األساسي املعدل لعام  2003وبالذات
املادة ( )40منه يف تعيني ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول واملنظمات الدولية والهيئات األجنبية وإنهاء مهامهم ،وتنظيم
عالقة مؤسسة الرئاسة مع السفارات واملمثليات الفلسطينية من خالل مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية.
» »مجلس الوزراء :وذلك لكونه ميلك مبوجب املادة ( )69من القانون األساسي صالحيات إعداد اجلهاز اإلداري ،ووضع
هياكله ،وتزويده بكافة الوسائل الالزمة ،واإلشراف عليه ومتابعته ،واإلشراف كذلك على أداء الوزارات وسائر وحدات
اجلهاز اإلداري لواجباتها واختصاصاتها ،والتنسيق فيما بينها ،و حتديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات
واملؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة ،وما يف حكمها.
» »وزارة املالية :وذلك من حيث كونها اجلهة التي تقوم بالتدقيق املالي على اعمال وزارة الشؤون اخلارجية والسفارات
واملمثليات الفلسطينية يف اخلارج.
» »ديوان الرقابة املالية واإلدارية :اخضع قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ( )15لسنة  2004يف املادة ( )31منه
العديد من اجلهات لرقابة الديوان من بينها وزارات وأجهزة السلطة الوطنية ،ولم يستثني القانون أية جهة حكومية
من اخلضوع لرقابة الديوان ،وعلى ذلك فان وزارة اخلارجية مبوظفيها اإلداريني والدبلوماسيني تخضع لرقابة وتدقيق
7
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ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
» »ديوان املوظفني العام :حيث يقع من ضمن صالحيات الديوان وفقا ألحكام املادة ( )7من قانون اخلدمة املدنية املشاركة
يف وضع القواعد اخلاصة بإجراء امتحانات تنافسية بني املتقدمني للتعيني يف الوظائف العامة واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لعقد تلك االمتحانات سنوياً أو كلما دعت احلاجة إليها ،وذلك بالتنسيق مع الدوائر احلكومية واجلهات األخرى
املعنية ،إضافة الى صالحية الديوان يف مراجعة القرارات اإلدارية الصادرة من الدائرة احلكومية بالتعيني والترقية التي
تلتزم بتبليغها للديوان خالل خمسة عشر يوماً من صدورها ،واالعتراض على ما يراه مخالفاً منها ألحكام هذا القانون
واللوائح السارية بشأن اخلدمة املدنية وتبليغ أسباب اعتراضه إلى الدائرة احلكومية خالل ثالثني يوماً من تاريخ تبليغه
بها ،ويف حالة عدم االتفاق بني الديوان والدائرة احلكومية املعنية يرفع الديوان األمر إلى مجلس الوزراء التخاذ ما يراه
مناسباً وفقاً ألحكام هذا القانون.
» »هيئة مكافحة الفساد :يخضع لقانون مكافحة الفساد رقم ( )1لسنة  2005وفقا للمادة ( )2منه املوظفني العموميني
يف فلسطني مبا فيهم موظفي وزارة اخلارجية من إداريني ودبلوماسني ،سواء كانوا يعملون يف املقر أو يف السفارات
والبعثات واملمثليات الفلسطينية يف اخلارج.
مراجعة القرارات الرئاسية المتعلقة بالتعيين والترقية في الوظائف الدبلوماسية ()2015-2010

بعد االطالع على القرارات الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية املتعلقة بالوظائف الدبلوماسية و املنشورة يف
الوقائع الفلسطينية من العدد ( )82الصادر بتاريخ  2010/4/12الى العدد ( )116الصادر بتاريخ  ،2015/12/27يتضح
أن هذه القرارات تنوعت ما بني :تعيني سفير /ترقية أو ترفيع الى درجة سفير /انتداب سفير /منح درجة سفير /إحالة
سفير على التقاعد /نقل من إحدى مؤسسات السلطة الى وزارة الشؤون اخلارجية على الكادر الدبلوماسي ،وقد جاءت
هذه القرارات على النحو التالي:
رقم القرار

موضوع القرار

التاريخ

املشمول بالقرار

سنة 2015

8

2015/117

2015/8/1

تعيني رئيسا لبعثة فلسطني لدى منظمة التعاون االسالمي

ماهر الكركي

2015/116

2015/8/1

تعيني رئيسا لبعثة فلسطني لدى منغوليا بدرجة سفير

خالد ميعاري

2015/115

2015/10/1

تعيني قنصال عاما يف االسكندرية

حسام الدباس

2015/114

2015/10/1

تعيني قنصل عام يف جدة

محمود األسدي

2015/113

2015/10/1

تعيني سفيرا لدى فرنسا

سلمان الهريف

2015/112

2015/10/1

تعيني سفيرا لدى تونس

هايل الفاهوم

2015/111

2015/9/28

تعيني سفيرا لدى جنوب افريقيا

هاشم الدجاني

2015/92

2015/8/1

تعيني مستشار اول رئيسا لبعثة فلسطني لدى نيجيريا

صالح محمد

2015/93

2015/8/1

تعيني سفير لدى بلجيكا واالحتاد االوروبي

عبد الرحيم الفرا

2015/94

2015/8/1

تعيني مستشار اول رئيسا لبعثة فلسطني لدى السنيغال

صفوت ابريغيث

2015/95

2015/8/1

تعيني مستشار اول رئيسا لبعثة فلسطني لدى نيكارغوا

محمد عمرو

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان»

رقم القرار

موضوع القرار

التاريخ

املشمول بالقرار

سنة 2015
تعيني بدرجة سفير يف الصندوق القومي الفلسطيني

عماد سيف الدين النحاس

2015/69

2015/6/15

2015/70

 2015/6/15ترقية الى درجة سفير

احمد مصطفى جرار

2015/71

 2015/6/15ترقية الى درجة سفير

تيسير عبد الغني العجوري

2015/72

 2015/6/15ترقية الى درجة سفير

محمود يحيى االسدي

ترفيع الى رتبة سفير واستمرار العمل كسفير يف فنزويال ،علما انه
جرى تعيينها كمستشار اول ورئيسة لبعثة فلسطيم لدى فنزويال ليندا صبح علي
بتاريخ 2014/3/13

2015/60

2015/5/1

2015/61

2015/5/1

ترفيع ملرتبة سفير استثناء مع إحالته الى التقاعد

2015/59

2015/5/1

ترفيع الى رتبة سفير مع االستمرار بالعمل كرئيس بعثة فلسطني يف
كولومبيا ،علما انه مت  تعيني السيد رؤوف جنيب املالكي كمستشار أول رؤوف جنيب املالكي
رئيسا لبعثة فلسطني يف كولومبيا بتاريخ 2014/3/13

2015/45

 2015/4/22تعيني سفير يف النرويج

عمرو عبد اهلل احلوراني

2015/46

 2015/4/22تعيني سفير يف الدمنارك

مفيد محمد الشامي

2015/47

 2015/4/22تعيني سفير يف روسيا

عبد احلفيظ شعبان نوفل

2015/48

 2015/4/22تعيني سفير يف تركيا

فائد خالد مصطفى

2015/49

 2015/4/22تعيني سفير يف املغرب

زهير صالح الشن

2015/50

 2015/4/22تعيني سفير يف أثيوبيا

نصري خليل أبو جيش

2015/39

 2015/4/18إحالة سفير الى التقاعد

منجد محمد صالح

2015/40

 2015/4/18إحالة سفير الى التقاعد

أمني احمد أبو حصيرة

2015/36

2015/4/1

تعيني سفير يف املكسيك

محمد عبد الكرمي سعدات

2015/37

2015/4/1

تعيني سفر يف كازاخستان

منتصر فؤاد أبو زيد

2015/19

2015/3/16

نقل من األمانة العامة ملجلس الوزراء الى وزارة اخلارجية على الكادر
الدبلوماسي برتبة مستشار أول

زياد حسن عليان

2015/4

2015/1/17

تعيني مستشار خاص لرئيس الدولة بدرجة سفير

فهمي سالم الزعارير

1

محمد نبيل السراج
2

سنة 2014
2014/125

2014/11/12

إحالة سفيرة الى التقاعد مع إدراج االسم على كشف السفراء
احملالني للتقاعد لدى الصندوق القومي الفلسطيني

ليلى منيب شهيد

2014/121

2014/11/1

نقل الى وزارة اخلارجية مبرتبة سفير واستمرار العمل كسفير يف ليبيا

املتوكل سعيد نزال (طه)

2014/112

2014/10/1

نقل سفير من سفارة فلسطني لدى ساحل العاج الى مقر الوزارة

عوض يخلف
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موضوع القرار

املشمول بالقرار

رقم القرار

التاريخ

2014/111

2014/10/1

إحالة سفير الى التقاعد

2014/101

2014/8/27

نقل من محافظة رام اهلل والبيرة الى وزارة الشؤون اخلارجية على
الكادر الدبلوماسي بدرجة مستشار للعمل يف سفارة فلسطني
لدى مصر

2014/43

2014/4/13

منح درجة سفير مع االستمرار بالعمل لدى ديوان الرئاسة

2014/29

2014/3/29

تعيني سفير يف سريالنكا

زهير محمد دار زايد

2014/30

2014/3/29

تعيني سفير لدى ماليزيا

أنور حمتو األغا

2014/24

2014/3/27

تعيني سفير يف مصر ومندوبا لدى جامعة الدول العربية

جمال عبد اللطيف
الشوبكي

2014/22

2014/3/13

تعيني كمستشار أول  رئيسة لبعثة فلسطني لدى فنزويال

ليندا صبح

2014/23

2014/3/13

تعيني كمستشار أول رئيسا لبعثة فلسطني يف كولومبيا

رؤوف جنيب املالكي

2014/15

2014/2/25

إحالة سفير الى التقاعد مع إدراج االسم على كشف السفراء
احملالني للتقاعد لدى الصندوق القومي الفلسطيني

سعيد موسى حمد

2013/83

 2013/10/28تعيني سفير وكيال لوزارة الشؤون اخلارجية

سنة 2015
عدلي شعبان صادق
نداء عبد اخلالق
البرغوثي
حسام  الدباس

سنة 2013
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تيسير علي فرحات
أمنة محمود إسماعيل

2013/78

2013/10/12

انتداب للعمل ملدة عام يف قنصلية فلسطني يف دبي

2013/74

2013/10/1

تعيني سفيرة لدى ايطاليا

مي كيلة

2013/75

2013/10/1

تعيني سفير لدى النمسا

صالح عبد الشايف

2013/108

2013/9/20

ترقية من درجة مستشار الى درجة سفير يف الصندوق القومي
الفلسطيني

لينا ذالنون جراح

2013/107

2013/9/20

ترقية من درجة مستشار الى درجة سفير يف وزارة الشؤون اخلارجية،
علما انه مت نقل السيد وليد الشكعة من ديوان الرئاسة  الى وزارة
الشؤون اخلارجية والتعيني على الكادر الدبلوماسي بدرجة مستشار
أول بتاريخ 2013/5/1

وليد غسان الشكعة

2013/71

2013/9/15

تعيني سفير لدى السعودية

باسم األغا

2013/62

2013/9/1

تعيني سفير لدى النرويج

مفيد الشامي

2013/63

2013/9/1

تعيني سفير لدى تشيلي

عماد نبيل اجلدع

2013/60

2013/8/26

تعيني سفير لدى اليونان

مروان طوباسي

2013/59

2013/8/21

تعيني سفير لدى جنوب إفريقيا

3

عبد احلفيظ نوفل

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان»

رقم القرار

التاريخ

موضوع القرار

املشمول بالقرار

2013/55

2013/8/12

تعيني سفيرة لدى هنغاريا

ماري أنطوانيت سيدن

2013/46

2013/8/1

تعيني سفير لدى املغرب

أمني أبو حصيرة

2013/44

2013/7/21

تعيني سفيرة لدى أملانيا

خلود فرنسيس دعيبس

2013/40

2013/7/20

تعيني سفير لدى ألبانيا

ياسر النجار

2013/41

2013/7/20

تعيني سفير كقنصل عام يف دبي

2013/42

2013/7/20

تعيني سفير لدى ايرلندا

احمد عبد الرازق

2013/36

2013/7/15

نقل سفير من املغرب الى املقر

احمد حسن صبح

2013/35

2013/7/2

جتديد انتداب سفير الى الساحة األردنية للعمل باملجلس الوطني
الفلسطيني

عبد الناصر حسني
4
األعرج (عطا)

2013/25

2013/5/1

نقل من ديوان الرئاسة  الى وزارة الشؤون اخلارجية والتعيني على
الكادر الدبلوماسي بدرجة مستشار أول

وليد غسان الشكعة

2013/2

2013/1/11

منح سفير يعمل كمستشار للرئيس للشؤون الدبلوماسية بدرجة
وزير

مجدي عبد الرحمن
اخلالدي

2012/73

2012/7/25

2012/60

2012/6/27

سنة 2012
انتداب سفير موظف يف وزارة اخلارجية الى الساحة األردنية للعمل
يف املجلس الوطني الفلسطيني يف منظمة التحرير الفلسطينية
مع صرف كافة االمتيازات والبدالت املقررة للسفير مبا فيها غالء
املعيشة
منح موظفة يف ديوان الرئاسة درجة سفير مع كامل حقوق هذه
الدرجة

عصام توفيق مصاحلة

عبد الناصر األعرج
(عطا)
نيفني كمال السراج

2012/43

2012/5/5

تعيني سفير لدى لبنان

اشرف عاطف دبور

2013/3

2013/1/11

منح سكرتير الرئيس اخلاص للمهام اخلارجية درجة سفير مع
كامل حقوق الدرجة  ،مع استمراره يف نفس مهامه وموقع عمله يف
ديوان الرئاسة

حسني محمد حسني

سنة 2011
2011/85

2011/5/5

نقل موظف من األمانة العامة ملجلس الوزراء الى وزارة الشؤون
اخلارجية وتعيينه على الكادر الدبلوماسي بدرجة مستشار

فايز ماجد أبو الرب

2011/84

2011/5/1

إحالة سفير الى التقاعد وإدراج اسمه على كشف السفراء احملالني
على التقاعد لدى الصندوق القومي الفلسطيني

نبيل اللحام

2011/76

2011/4/28

2011/70

2011/4/3

نقل موظف من ديوان املوظفني العام الى وزارة الشؤون اخلارجية
وتعيينه على الكادر الدبلوماسي بدرجة مستشار أول يف سفارة
فلسطني لدى اجلزائر
نقل موظف بوزارة  اخلارجية من الكادر اإلداري الى الكادر
الدبلوماسي بدرجة مستشار أول يف سفارة فلسطني لدى املغرب

صالح عوض عبد العال
ثائر توفيق أبو بكر
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موضوع القرار
ندب موظف يف ديوان الفتوى والتشريع للعمل يف بعثة فلسطني
لدى فرنسا ملدة عام لغايات متابعة القضية املرفوعة أمام القضاء
الفرنسي بشأن أعمال بناء « ترام واي» يف القدس الشرقية

رقم القرار

التاريخ

2011/64

2011/3/29

2011/75

2011/3/16

تعيني سفير يف وزارة اخلارجية

2011/3

2011/1/6

تعيني سفير مديرا عاما للدائرة السياسية يف منظمة التحرير
الفلسطينية

املشمول بالقرار
ياسر محمد أبو خاطر
منجد «محمد أمني»
صالح
سعيد عيسى أبو عمارة

سنة 2010
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2010/217

2010/11/27

تعيني سفير يف مقر وزارة الشؤون اخلارجية مع تقاضي راتبه
كسفير باملقر من الصندوق القومي الفلسطيني

عبد الكرمي عويضة

2010/82

2010/4/12

نقل موظف من ديوان الرئاسة الى وزارة الشؤون اخلارجية بدرجة
مستشار أول لدى السفارة الفلسطينية يف مصر مسؤوال للقسم
القنصلي

بشير سالمة أبو حطب

2010/78

2010/4/11

نقل موظف من مالك النيابة العامة الى مالك وزارة الشؤون
اخلارجية  على الكادر اإلداري لدى سفارة فلسطني يف املغرب
بدرجة مدير عام A4

ثائر توفيق أبو بكر

2010/62

2010/3/25

تعيني ممثل للرئيس يف الشيشان

عوض زغول

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان»

االستخالصات
يثير العرض السابق املتعلق بإشغال الوظائف الدبلوماسية العديد من املالحظات ويطرح العديد من التساؤالت التي تقتضي
اإلجابة عليها من قبل اجلهات املختصة يف كل من وزارة اخلارجية واملؤسسات الفلسطينية األخرى ذات العالقة ،وذلك
بهدف حتديد التحديات والفجوات التي تعتري ذلك من ناحية ،ولضمان مدى مراعاة قيم النزاهة ومبادئ الشفافية يف
إشغال تلك الوظائف من ناحية أخرى ،وتتمثل تلك املالحظات والتساؤالت يف :
أوال :املالحظات
» »يعتبر ديوان املوظفني العام هو اجلهة املكلفة باإلشراف على مدى تطبيق قانون اخلدمة املدنية لدى الدوائر واملؤسسات
احلكومية اخلاضعة ألحكام قانون اخلدمة املدنية ،إضافة الى كونه صاحب الصالحية كذلك يف اإلشراف على كافة
املسائل املتعلقة باخلدمة املدنية يف املؤسسات التي تتمتع باالستقالل اإلداري واملالي التي لها قوانني وأنظمة إدارية
خاصة بها ،وان وجود تلك القوانني واألنظمة اخلاصة ال يلغي بأي حال من األحوال الدور املمنوح للديوان يف هذا
الصدد .1وعلى ذلك ميلك ديوان املوظفني العام مراقبة مدى تطبيق وزارة اخلارجية لقانون السلك الدبلوماسي والئحته
التنفيذية يف كل ما يتعلق بشؤون التعيني والترقية ملوظفي السلك الدبلوماسي .والى جانب ديوان املوظفني العام ميلك
ديوان الرقابة املالية واإلدارية استنادا الى قانونه رقم ( )15لسنة  2004وبالذات املادة ( )17/23منه صالحية مراقبة
ومراجعة القرارات اخلاصة بشؤون املوظفني العامني فيما يتعلق بالتعيينات واملرتبات واألجور والترقيات والتثبت من
مدى مطابقتها للقوانني واألنظمة املعمول بها .إال انه يالحظ من الناحية العملية غياب رقابة كل من ديوان املوظفني
العام 2وديوان الرقابة املالية واإلدارية على عمليات التعيني والترقية يف الوظائف الدبلوماسية .األمر الذي ساهم يف
إضعاف جانب الشفافية واملساءلة على عمليات التعيني والترقية يف السلك الدبلوماسي ،و سمح بوجود ثغرات واسعة
مت استخدامها يف تعيينات وترقيات ألسباب شخصية أو سياسية أو استرضائية أو محسوبية ،أو رمبا حلل املشاكل
املالية لبعض األفراد.
» »غياب املعايير التي يجري على أساسها تصنيف موظفي وزارة اخلارجية الى إداريني أو دبلوماسيني ،حيث يالحظ انه
على الرغم من أن قانون السلك الدبلوماسي قد أحال يف املادة ( )5منه لالئحة التنفيذية بخصوص تلك املعايير  ،إال
انه يالحظ خلو الالئحة من هذه املعايير ،األمر الذي أتاح املجال إلجراء عملية التصنيف وفقا العتبارات سياسية أو
شخصية يف العديد من األحوال.
» »وجود العديد من التعيينات والترقيات يف السلك الدبلوماسي قد متت ألقارب بعض املتنفذين الرسميني ،سواء كانوا
أقارب لبعض أعضاء اللجنة التنفيذية أو أقارب لوزير اخلارجية ذاته ،كما حملت بعض هذه الترقيات مخالفة صريحة
 .1مداخلة محمد ابو حجة الوكيل املساعد لهيئة التقاعد الفلسطينية يف ورشة العمل التي عقدتها مؤسسة امان ملناقشة مسودة التقرير بتاريخ .2015/2/18
 2مداخلة السيد رامي عودة املستشار املساعد يف ديوان املوظفني العام يف ورشة العمل التي عقدتها مؤسسة امان ملناقشة مسودة التقرير بتاريخ .2015/2/18
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للقانون الدبلوماسي الذي ينص على سبيل املثال على أن يكون قد مضى على وجود املستشار أول يف درجته مدة 4
سنوات قبل ترقيته الى سفير ،وقد مت يف بعض احلاالت خرق هذا املتطلب القانوني.
» »على الرغم من أن قانون السلك الدبلوماسي قد تطلب وجود هيكلية خاصة لوزارة اخلارجية تتكون من قطاعات
وإدارات ويصدر بها نظام عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير اخلارجية ،إال انه يتضح من خالل الرجوع الى
أعداد الوقائع الفلسطينية التي صدرت بعد نشر قانون السلك الدبلوماسي وحتى اليوم ،انه لم ينشر من خاللها أية
هيكلية خاصة بوزارة اخلارجية ،كما خال املوقع االلكتروني لوزارة اخلارجية من أي شارة تتعلق بهيكلية الوزارة ،األمر
الذي يشكل إضعافا جلانب الشفافية يف هذا املجال.
» »حملت بعض قرارات التعيني والترقية يف السلك الدبلوماسي وجود شبهات تضارب مصالح ،ويف حاالت أخرى مت تعيني
مستشارين للسيد الرئيس بدرجة سفير علما بأنه ال عالقة لوظائفهم بالعمل الدبلوماسي ،األمر الذي يشير الى توجه
الستغالل ميزات وحقوق العمل الدبلوماسي من قبل غير الدبلوماسيني.
» » اتخاذ إجراءات حتمل تعارضا واضحا يف قانون السلك الدبلوماسي ،حيث مت يف بعض احلاالت نقل موظفني من
اخلدمة املدنية مباشرة الى السلك الدبلوماسي دون املرور باإلجراءات الواردة يف قانون السلك الدبلوماسي والئحته
التنفيذية ،حيث مت مثال نقل موظفني من األمانة العامة ملجلس الوزراء ومن محافظة رام اهلل والبيرة ومن ديوان الرئاسة
وديوان املوظفني العام بشكل مباشر للسلك الدبلوماسي.
ثانيا :التساؤالت
» »يتم تعيني موظفي السلك الدبلوماسي وفقا ألحكام املادة ( )11من قانون السلك الدبلوماسي وفقا ملسابقة عامة جتريها
وزارة اخلارجية ،ويتم االختيار من قبل جلنة متخصصة يتم تشكيلها لهذا الغرض ،وفقا للمادة ( )2من الئحة السلك
الدبلوماسي أن يتم اإلعالن عن املسابقة قبل ثالثني يوما من موعد إجرائها ،وكذلك إجراء ما يلزم من امتحانات
تخصصية وهنا يطرح التساؤل التالي :هل جرى اإلعالن عن كافة التعيينات يف السلك الدبلوماسي ؟ وأين تنشر تلك
اإلعالنات؟
» »أجاز قانون السلك الدبلوماسي يف املادة ( )8منه تعيني عدد ال يزيد عن عشرة سفراء تعيينًا سياس ًيا ،على أال تتجاوز
مدة خدمتهم األربع سنوات .ويثير التعيني السياسي املنصوص عليه آنفا العديد من التساؤالت ،من ذلك :ما هو مفهوم
التعيني السياسي؟ وهل يقتصر التعيني السياسي على حزب بعينه أم يشمل كافة األحزاب السياسية؟ وهل ينص قرار
تعيني السفير على أن التعيني مت بشكل سياسي؟ و كيف ميكن التمييز بني قرارات التعيني السياسية وقرارات التعيني
غير السياسية؟
» »بالرجوع الى املادة ( )13من قانون السلك الدبلوماسي ،واملادة ( )18من الالئحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي،
يالحظ احتوائهما على بعض قواعد السلوك التي من شأنها اإلسهام يف تكريس النزاهة واحلد من تضارب املصالح.
من جهة أخرى فقد أقر مجلس الوزراء مدونة سلوك املوظفني العموميني وهي تسري على كافة املوظفني اخلاضعني
ألحكام قانون اخلدمة املدنية ،ومبا أن موظفي السلك الدبلوماسي يخضعوا ألحكام قانون السلك الدبلوماسي و يسري
عليهم قانون اخلدمة املدنية يف ما لم يرد بشأنه نص ،فان مدونة مدونة سلوك املوظفني العموميني ال تسري عليهم،
االمر الذي يطرح تساؤال حول ما إذا قامت وزارة اخلارجية بوضع مدونة سلوك ملوظفي السلك الدبلوماسي أم ال؟
» »يف ظل تعدد اجلهات الرقابية على العاملني يف السلك الدبلوماسي ،فان ذلك يطرح التساؤل عن طبيعة شكل العالقة
القائمة بني منظمة التحرير الفلسطينية (الدائرة السياسية و الصندوق القومي) وموظفي السلك الدبلوماسي والسفارات
الفلسطينية يف اخلارج؟ وهل تقدم وزارة اخلارجية أي تقارير ملجلس الوزراء تتناول مختلف أوضاع السلك الدبلوماسي؟
و هل تقوم وزارة املالية بأعمال التدقيق املالي على السفارات الفلسطينية يف اخلارج؟
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الهوامش:
 1 .1يعتبر هذا الترفيع مخالفا ألحكام الالئحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي ،حيث اشترطت املادة (/1/5و) من
الالئحة أن يكون قد مضى على وجود املستشار أول يف درجته مدة  4سنوات قبل ترفيعه ملدة سفير ،يف حني لم ميضي
على تعيني السيدة لينا صبح بدرجة مستشار أول سوى مدة سنة وشهر ونصف تقريبا.
2 .2يعتبر هذا الترفيع مخالفا الحكام الالئحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي ،حيث اشترطت املادة (/1/5و) من
الالئحة ان يكون قد مضى على وجود املستشار اول يف درجته مدة  4سنوات قبل ترفيعه ملدة سفير ،يف حني لم ميضي
على تعيني السيد رؤوف املالكي بدرجة مستشار اول سوى مدة سنة وشهر ونصف تقريبا ،.عالوة عن ان السيد رؤوف
املالكي هو اخ وزير الشؤون اخلارجية الدكتور رياض املالكي ،االمر الذي قد يثير شبهة تضارب مصالح يف عملية التعيني
والترقية.
3 .3يعتبر هذا الترفيع مخالفا الحكام الالئحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي ،حيث اشترطت املادة (/1/5و) من
الالئحة ان يكون قد مضى على وجود املستشار اول يف درجته مدة  4سنوات قبل ترفيعه ملدة سفير ،يف حني لم ميضي
على تعيني السيد وليد الشكعة بدرجة مستشار اول سوى مدة  4شهور و 20يوما ،عالوة عن ان السيد وليد الشكعة  هو
ابن عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية السيد غسان الشكعة ،االمر الذي قد يثير شبهة تضارب
مصالح يف عملية التعيني والترقية.
4 .4يف اكثر من مرة مت اعتماد عدد ممن يشغلون وظائف عليا بدرجة وزير دون مبررا واضح او معايير معلنة وشفافة خاصة
وان هذا يكلف اخلزينة العامة مبالغ مالية تتعلق باحلقوق واالمتيازات مبا يف ذلك احلقوق التقاعدية.
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