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۱ 
 

 

والتي تقضي  ،نص املراسيم التي وقّعها الرئيس حممود عباس

وشعارها على األوراق واملعامالت " دولة فلسطين"باعتماد اسم 

 كافة الرسمية

.٣/١/٢٠١٣رام الله 
 

0F* 

 

 :فيما يلي نص املراسيم

 

 ٢٠١٣لسنة )  (مرسوم رقم 

بشأن استخدام اسم دولة فلسطين وشعارها على األوراق الرسمية واألختام واملعامالت 

 ذات العالقة

 رئيس دولة فلسطين

 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

 استناداً للنظام األساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية

 وتعديالته ٢٠٠٣طالع على القانون األساسي املعدل لسنة وبعد اال

                                                           

 ":وفا"املوقع اإللكتروين لوكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية،  :املصدر  *

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=145831 
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القاضي برفع مكانة ) G A 11317(وبناء على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 ،فلسطين إىل دولة مراقب يف األمم املتحدة

وتوصيات اللجنة الفلسطينية املعنية باخلطوات الواجب اتخاذها يف هذا الشأن، وبناء 

 امة،للمصلحة الع على الصالحيات ا�ولة لنا، وحتقيقاً

 :رسمنا بما هو آتٍ

 )١(مادة 

يتم التعديل يف األوراق الرسمية واألختام واليافطات واملعامالت اخلاصة بمؤسسات 

حيثما " السلطة الوطنية الفلسطينية"السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمية والوطنية، باستبدال اسم 

ف اجلهات املعنية بمتابعة كلَّ، واعتماد شعار دولة فلسطين فيها، وتُ"دولة فلسطين"يرد باسم 

 .تطبيق هذا املرسوم، مع مراعاة مقتضيات االستخدام

 

 )٢(مادة 

يتم تعديل األوراق الرسمية واألختام واليافطات واملعامالت يف سفارات دولة فلسطين 

، وتكليف وزارة "البعثة"وشعارها دون غيره ثم اسم " دولة فلسطين"وبعثاتها باخلارج، بإبقاء اسم 

 .اخلارجية بتطبيق ذلك، ويراعى كيفية معاجلة ذلك مع الدول غير املعترفة بدولة فلسطين

 

 )٣(مادة 

ال يتم أي تعديل على االسم والشعار يف األوراق الرسمية واألختام واملعامالت واليافطات 

 .ملؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
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 )٤(مادة 

من  تنفيذ أحكام هذا املرسوم اعتباراً  ،على جميع اجلهات ا�تصة، كل فيما يخصه

 .نشر يف اجلريدة الرسميةن يلزم ويُغ مَبلّتاريخه ويُ

 

  ٢٠١٣/  ٠١/  ٠٣: صدر يف رام الله بتاريخ

 

 حممود عباس 

 رئيس دولة فلسطين

 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

 

 :فلسطين، وفيما يلي نصها املرسوم الثاين، فصدر بشأن اعتماد شعار دولة أمّ

 ٢٠١٣لسنة )  (مرسوم رقم 

 بشأن اعتماد شعار دولة فلسطين

 

 رئيس دولة فلسطين

 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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 استناداً للنظام األساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية

 وتعديالته ٢٠٠٣طالع على القانون األساسي املعدل لسنة وبعد اال

القاضي برفع مكانة ) G A 11317(ء على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم وبنا

 ،فلسطين إىل دولة مراقب يف األمم املتحدة

وتوصيات اللجنة الفلسطينية املعنية باخلطوات الواجب اتخاذها يف هذا الشأن، وبناء 

 للمصلحة العامة، على الصالحيات ا�ولة لنا، وحتقيقاً

 :آتٍ رسمنا بما هو

 )١(مادة 

وفق املواصفات املعتمدة واملرفقة مع هذا املرسوم، كشعار " الصقر العربي"عتمد شعار يُ

باللغة العربية داخل الشعار، ويمكن  "فلسطين"عتمد علم دولة فلسطين واسم لدولة فلسطين، ويُ 

 .وفق مقتضيات االستخدام Palestineاستخدام اسم فلسطين باللغة اإلجنليزية داخل الشعار 

 )٢(مادة 

من  تنفيذ أحكام هذا املرسوم اعتباراً  ،على جميع اجلهات ا�تصة، كل فيما يخصه

 .نشر يف اجلريدة الرسميةن يلزم ويُغ مَبلّتاريخه ويُ

  ٢٠١٣/  ٠١/  ٠٣: صدر يف رام الله بتاريخ

 حممود عباس 

 رئيس دولة فلسطين

 التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة
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لذكرى رفع مكانة  وينص املرسوم الثالث على إنشاء أوسمة وطوابع جديدة تخليداً

 : فلسطين إىل دولة مراقب يف األمم املتحدة، وفيما يلي نصه

 ٢٠١٣لسنة ( ) مرسوم رقم 

لذكرى رفع مكانة فلسطين إىل دولة مراقب يف  بشأن إنشاء أوسمة وطوابع جديدة تخليداً

 ألمم املتحدةا

 رئيس دولة فلسطين

 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

 استناداً للنظام األساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية

 وتعديالته ٢٠٠٣طالع على القانون األساسي املعدل لسنة وبعد اال

رفع مكانة القاضي ب) G A 11317(وبناء على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 ،فلسطين إىل دولة مراقب يف األمم املتحدة

وتوصيات اللجنة الفلسطينية املعنية باخلطوات الواجب اتخاذها يف هذا الشأن، وبناء 

 للمصلحة العامة، على الصالحيات ا�ولة لنا، وحتقيقاً

 :رسمنا بما هو آتٍ

 )١(مادة 
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ن يف األمم املتحدة يوم تخليدا لذكرى اإلجناز الكبير الذي حققته دولة فلسطي

نشأ األوسمة وامليداليات ، لرفع مكانة فلسطين لدولة مراقب يف األمم املتحدة، تُ ٢٩/١١/٢٠١٢

 :والطوابع التالية

 .وسام دولة فلسطين من الدرجة العليا. ١

ميدالية تذكارية ) (من طبقتين ذهبية وفضية(ميدالية االعتراف الدويل بدولة فلسطين . ٢

 ).مدنية

 ).من ثالث طبقات(نوط االستحقاق العسكري  .٣

 .مليالد الدولة يف األمم املتحدة ٢٩/١١/٢٠١٢لتخليد ذكرى /  طابع تذكاري. ٤

 )٢(مادة 

يتم تنظيم مسابقة وطنية تشرف عليها مؤسسة الرئاسة وتشارك فيها املؤسسات 

 .والشخصيات املعنية الختيار أفضل التصميمات للبنود املذكورة أعاله

 )٣(مادة 

 .نشر يف اجلريدة الرسميةن يلزم ويُغ مَبلّمن تاريخه ويُ ذ هذا املرسوم اعتباراًينفّ

  ٢٠١٣/  ٠١/  ٠٣: صدر يف رام الله بتاريخ

 حممود عباس

 رئيس دولة فلسطين

 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية


