
 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Palestinian Authorities. 

DCAF’s Assistance Programme for the Palestinian Security and Justice Sector  

is supported by the German Federal Foreign Office. 
 

Page 1 of 2 

 م "طوارئ" 2020( لسنة 2قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

 

 رئيس مجلس الوزراء،

 م وتعديالته،2003استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 

م، بشأن إعالن حالة الطوارئ في جميع 2020( لسنة 1وإلى الصالحيات المخولة لنا بموجب المرسوم الرئاسي رقم )

 األراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه،

 وللصالحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

 وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة،

 وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

 

 قررنا ما يلي:

 (1مادة )

 إغالق محافظة بيت لحم، ومنع الدخول والخروج منها وإليها.

 (2مادة )

تمنع الحركة والتنقل داخل مدن بيت لحم، وبيت جاال، وبيت ساحور، اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الموافق 

 م، وحتى إشعار آخر.18/03/2020

 (3مادة )

صر ( من هذا القرار، االلتزام بالبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها، لغايات ح2على جميع سكان المدن المذكورة في المادة )

 الحاالت المصابة وعدم انتشار المرض.

 (4مادة )

 ( من هذا القرار، الطواقم الطبية والصحية والمساندة.3، 2، 1ستثنى من اإلجراءات المنصوص عليها في المواد )ي  

 (5مادة )

الناس للخطر، وكل يحظر على كل شخص قيد الحجر المنزلي مغادرة منزله أو المكان المحجور فيه منعاً لتعريض أرواح 

 م وتعديالته.2004( لسنة 20من يخالف حكم هذه المادة يعتبر قد خالف حكماً من أحكام قانون الصحة العامة رقم )

 (6مادة )

 جميع محافظات الوطن، من خالل: بينتقليل حركة السير والتنقل 

قراتها الرئيسية، للحد من التنقل بين ها من المحافظات األخرى في ميفقيام كل وزارة ودائرة رسمية بتخفيض عدد موظ .1

 المحافظات إال في الحاالت التي يستثنيها الوزير، وتتولى كل وزارة تحديد اآللية المناسبة لتخفيض عدد موظفيها.

 ت منع حركة حافالت النقل بين المحافظات منعاً لالحتكاك وللحد من التنقل. .2

مخيمات االنتقال والوصول إلى مراكز المدن الرئيسية إال يحظر على المواطنين من سكان البلدات والقرى وال .3

 للضرورة القصوى، وبالتنسيق مع لجان الطوارئ، وبما تراه مناسباً.

 (7مادة )

 يحظر على عمال المستعمرات الذهاب ألماكن عملهم فيها.
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 (8مادة )

م، لترتيب أوضاعهم  22/03/2020موافق إمهال العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط األخضر حتى صباح يوم األحد ال

 في المبيت بأماكن عملهم، ويحظر دخول أو خروج أي منهم بعد ذلك قبل مرور شهر من تاريخه.

 (9مادة )

على جميع المصارف العاملة في دولة فلسطين والمؤسسات المالية العمل على تقليص ساعات عملها ودوام موظفيها في 

 جميع المحافظات.

 (10)مادة 

 ي كلف المحافظون وقوى األمن الفلسطينية بتنفيذ أحكام هذا القرار، كل فيما يخصه، وحسب موقعه ومكانه.

 (11مادة )

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة 

 الرسمية.

 

 ميالدية   18/03/2020صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 

 هجرية 1441/رجب/23الموافق: 

 

 د. محمد اشتية 

 رئيس مجلس الوزراء

 

 


