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 م  2020لسنة ( 26ء رقم )مجلس الوزرايس  قرار رئ

 طوارئ" "

 ء، الوزرا مجلسس رئي

 ته، م وتعديال2003ناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة است

 ، حالة الطوارئعالن  إن شأبم، 2020( لسنة 12سي رقم )الرئا وألحكام المرسوم

 ، بشأن تمديد حالة الطوارئ، م2020( لسنة 13ئاسي رقم )رحكام المرسوم الوعلى أ

 الة الطوارئ، ديد حتمشأن المصادقة على م، ب2020( لسنة 36قم )بقانون رحكام القرار وعلى أ

 منه،  (1يما أحكام المادة )م، بشأن حالة الطوارئ، ال س2020نة ( لس7ون رقم )قرار بقانوعلى أحكام ال

أ بقانون  وعلى  القرار  لسنة  17رقم )حكام  الصاءاجرإأن  شم، ب2020(  الوقائية وحة والست  العامة  في  خالمالمة  ة  حالفتها 

 الطوارئ، 

 ، وارئ غايات إعالن حالة الطتحقيق حيات واالختصاصات الالزمة لضنا الصالفويوبناًء على ت

 السارية،يعات شرتوعلى الصالحيات الممنوحة لنا بموجب ال

 ،حفاظاً على الصحة والسالمة العامةو

 حقيقاً للمصلحة العامة، وت

 

 : قررنا ما يلي

 ( 1مادة )

محاإ .1 والغالق  نابلس  وب فظات  وطوخليل  لحم  اعتبارلكيت  السام،  الساعة  من  مبعراً  من  الخمء  ساة  الموافق يوم    يس 

 .م 2020/12/17الموافق يالً من يوم الخميسرة لشساعة الثانية عى ال، حتم2020/12/10

التم .2 دا  حركةنع  المخل  والتنقل واالنتقال  المذكحاالمدن والبلدات والقرى والمخيمات في  الور فظات  ( من  1فقرة )ة في 

 عليها فيها. دة المنصوص هذه المادة طيلة الم

 دة.من هذه الما( 1لمذكورة في الفقرة )ظات اكافة مدارس المحافعد في ب ظام التعليم عنبع نيت .3

 ( 2دة )ما

ال .1 السحافحركة والتنقل واالنتقال بين باقي متمنع  الوطن اعتباراً من  السابعة من مظات  الموافق سااعة  الخميس    ء يوم 

 . م 2020/12/17غاية يوم الخميس الموافق، لم2020/12/10

حتى الساعة    ءً مساة  سابعالعة  ياً من السامخيمات يومدات والقرى والدن والبلمكافة الكة والتنقل واالنتقال في  تمنع الحر .2

  يس  من يوم الخم رة ليالً ثانية عش، حتى الساعة الم 2020/12/07افقذا اليوم الموء هساباحاً اعتباراً من مالسادسة ص

 . م 2020/12/17الموافق

الحر .3 أنحواال   والتنقلكة  تمنع  في  اعتباراً انتقال كلياً  الوطن كافة  السابعة من مساء  الساعة  الخميوء   من  الموافقم    يس 

 . م2020/12/13 باح يوم األحد الموافقعة السادسة من ص، لغاية السا م2020/12/10
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 ( 3دة )ام

في   .1 الصالة  إقامة  اعتتحظر  كافة  العبادة  من  دور  الموافقباراً  الخميس  يوم  الخمم2020/12/10  فجر  يوم    يس، حتى 

 . م2020/12/17 الموافق

األ .2 من  حال  أي  في  األيمنع  إقامة  أو  حوال  الإحياعراس  وأف حء  بأنواعها  أشالت  بيوكالها،  إقامة  الو  أو عزات  ء 

الأنات  رجاالمه المناسباتو  خالف حتى صدور تعليمات بطن  أنحاء الو، في جميع  بأي شكلي سبب و، ألتجمعات أو 

 ذلك.

 ( 4دة )ما

المنستي اإلجراءات  في  ثنى من  عليها  القصوص  البضائرار حهذا  نقل  الزركة  والع  الغذائيراعية  والطبية  مواد  لصحية  واة 

واألهلي الالطوحركة    ،ةالرسمية  المساندةواقم  والصحية  والصيدطبية  والمخابز  و،  الليات  المواد  بيع  تموينية  محالت 

التقيد بأحكا)السو البربرماركت( والبقالة، مع  الم  العامصحوتوكول  المني  الصحة والس،  الوقائظم إلجراءات  العامة   يةالمة 

الم قبل  من  اتباعها  التالواجب  والمنشآت  والمحال  والصنجؤسسات  المارية  وجميع  وسائقي  اعية  العام هن  النقل  مركبات 

 ذا الشأن. به ر صادد وال، المعتمنينوالمواط

 ( 5مادة )

يروس كورونا  فاصابة بضية م ستقبال أي حالة مركز الصحية الخاصة واألهلية رفض ارايحظر على المستشفيات والم .1

 محولة لها من وزراة الصحة. 

ن  اك ها أن تعد أمفيدارتها والعاملين  ين بإل المكلفخالفظات الوطن كافة من  هلية في محاخاصة واأليات العلى المستشف .2

 ها.ديم العالجات الالزمة لفايروس كورونا، وأن تعمل على تقي صابرضى ومبال مستق جهزة الخاصة م

بقانون رقم ) .3 القرار  في  عليها  المنصوص  بالعقوبات  المادة  أحكام هذه  ل 7يعاقب كل من يخالف  بشأن  م،  2020سنة  ( 

 ئ. طوار حالة ال

 ( 6دة )ما

،  تنظيم دوام موظفيهمه، بصالحيات  أو دائرتكل في وزارته  حكومية األخرى،  ساء الدوائر الؤريكلف السادة الوزراء و .1

 ط. م الضرورية فقحتياجاتههم واين، وتلبية مصالحواطنيضمن تقديم الخدمات الطارئة للمبما 

الفقرة )ى من أيستثن .2 المالية بترة الصحة، ويفوض وزموظفي وزا( من هذه المادة  1حكام  حديد نسبة طواقم وزارة  ير 

 فيها العمل.سموح وقات الم، واأللة في المناطقالمالية العام

ال .3 الممحاخاص في العلى المؤسسات األهلية والقطاع  أفظات  الغلقة بموجب  القرار، وفي األوقات  يسمح تي  حكام هذا 

وز يتجابما ال    ديهااملة لم العق الطواد  عدض  ل تخفيخالعمالها من  راعي حالة الطوارئ الصحية في أ ت  ها بالعمل، أنفي

اعتب30) لها  الكلي  العدد  من  الخماراً %(  يوم  من  ال  حم2020/12/10  موافقيس  انت،  خمهتى  يوم  الماء   وافق يس 

 . م2020/12/17

 ( 7دة )ما

ً ية بالعمل ولات التايسمح للقطاع   لآلتي:فقا

ى ، علتمايء األعلى االنتقالي والنائب العام من تعليصدره رئيس مجلس القضا لما  ابة العامة وفقا  النيية والمحاكم النظام .1

محصوأن   لتكون  الغارة  وطلبانظر  يات  التوقيف  قرارات  إفي  اخالت  وطلبات  لء  أوامر  سبيل  في حالاسترداد  بس 

 قط. بشأنها فب خالفاً ألحكام الطوارئ والقرارت الصادرة تكرم التي تجرائي الظر فنة، وللضايا التنفيذيالق

النمحاميال .2 أمام  ظاميين  للترافع  فقط،  المزاولين  النظان  الالمحاكم  للغايات  المية  في  )مذكورة  المادة 1فقرة  هذه  من   )  ،

 طلب.سة أو إثبات تقديم البات الجللة سارية المفعول وإثراز بطاقة المزاوبوبإ

 ( 8مادة )

 ه، تتولى:ء فيبما جاد لقرار والتقياذا حكام هغايات تطبيق أل
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الم" .1 الميلجنة  لمتابعة  اليومية  فايركافدانية  مونركووس  حة  قرار  بموجب  المشكلة  الوزراا"  رقم  ء  جلس 

المحاتبة والتفقاالرة " نجم، ول2020لعام  (  م.و/م.أ18/68/02/) الميداني في  اليش  مشكلة بموجب قرار مجلس فظات" 

رراالوز مهامه2020عام  ل  (م.و/م.أ18/68/03/)قم  ء  وأعمالهمام،  عليها  المن  ما  إنشفي  صوص  منهما،  اقرار  كل  ء 

 رار. القحكام هذا راقبة االتزام والتقيد بأوم

 ن السالمة العامة.لضماكثيف المراقبة تطبية، وقم الطوادة للعيم المسادتق حافظات ان الطوارئ في الملج .2

 

 ( 9دة )ما

أحكام  يخامن  كل    بيعاق .1 من  حكم  أي  بالعقوهذلف  القرار  اباا  في  عليها  المنصوص  رلقت  بقانون  )رار  لسنة 7قم   )  

الطبم،  2020 حالة  التوالوارئ  شأن  والقرارات  بموج دصاشريعات  )هبرة  رقم  بقانون  والقرار  لس17،  م، 2020نة  ( 

 رئ. طواحالة الها في فتخالمية والمة العامة الوقائالسجراءات الصحة وأن إبش

التشريعات والقافة ألي عقوضباإل .2 الساراربة أخرى منصوص عليها في  المؤسسات أقضاها شلمدة  غلق  ة، تاريت  هر 

ام حككم من أحي  د مخالفتها ألنفراح والمناسبات، عصاالت األو  والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهنوالمحال  

 . لقرارهذا ا

 ( 10دة )ما

 كانه. ه ومعب موقسه، وحيما يخصرار، كل فذا القحكام هفيذ أوى األمن الفلسطينية بتنفظون وقحايُكلف الم

 ( 11مادة )

المختصة   الجهات  تنكافة،  على  فيما يخصه،  القراركل  أحكام هذا  تار ، وفيذ  به من  الدوره، ويخ صيعمل  في  دة  يجرينشر 

 الرسمية.

 

 ميالدية  2020/12/07  تاريخ:نة رام هللا بدير في مصد

 جريةه 1442/ع الثانيربي/22 موافق:لا

 

 ة تيشد. محمد ا

 ءرئيس مجلس الوزرا

 


