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 م  2020( لسنة 27قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

 "طوارئ" 

 رئيس مجلس الوزراء،

ًمًوتعديالتهً،2003ألحكامًالقانونًاألساسيًالمعدلًلسنةًًاستنادا ً

 م،ًبشأنًإعالنًحالةًالطوارئً،2020(ًلسنة12ًوألحكامًالمرسومًالرئاسيًرقمً)

ًبشأنًتمديدًحالةًالطوارئً،م،2020ً(ًلسنة13ًقمً)علىًأحكامًالمرسومًالرئاسيًًرو

ًئً،يدًحالةًالطواًردبشأنًالمصادقةًعلىًتمم،2020ً(ًلسنة36ًوعلىًأحكامًالقرارًبقانونًرقمً)

ً(ًمنه،1م،ًبشأنًحالةًالطوارئ،ًالًسيماًأحكامًالمادةً)2020لسنةً(7ًوعلىًأحكامًالقرارًبقانونًرقمً)

)وعل رقمً القراربقانونً أحكامً 17ًًىً )ًً إ2020لسنة بشأنً الصم،ً الوجراءاتً العامةً والسالمةً ومخالحةً فيًًقائيةً حالةًفتهاً

ًالطوارئً،

ًوبناء ًعلىًتفويضناًالصالحياتًواالختصاصاتًالالزمةًلتحقيقًغاياتًإعالنًحالةًالطوارئً،

ًوعلىًالصالحياتًالممنوحةًلناًبموجبًالتشريعاتًالسارية،

علىًالصحةًوالسالمةًالعامة، ًوحفاظاً 

للمصلحةًالعامةً،  ً ًوتحقيقا

ً

 قررنا ما يلي: 

 ( 1مادة )

واألهليةًًإغالقًً .1 الحكوميةً المدارس،ً أنحاجميعً فيً كاوالخاصة،ً الوطنً األرا ًاعتبافة،ًًءً يومً منً الحً ًًموافًقدً

لماًأعظامًالتعليمًع،ًمعًاتباعًنم 2020/12/20  ً  ذهًالغايةً.تربيةًوالتعليمًمنًخططًوبرامجًلهارةًالدتهًوزنًبعدًوفقا

الإ .2 جميعً والمعاهغالقً بمختجامعاتً التعليم،ً ومراكزً فيًًفًًلدً ًًأنحمستوياتهاً الوطن اعكااءً األحدًًًًتبارا ًفة،ً يومً منً

اإلًًً،م 2020/12/20الموافق التعليمً وبرامجً أنظمةً اتباعهاً ًولكترومعً اإلدارييًًيسمحني،ً فيلبعضً العاملينً هاًنً

 جهاتًاالختصاصً.هاًمنًًلمعلنًعنالوقائيةًاضرورةًفقط،ًمعًمراعاةًالتعليماتًالصحيةًويهاًلمقتضياتًالبالوصولًإل

هًالقةًوالتجميلًوأماكنًالترفيصالوناتًالحةًوضي،ًوالنواديًالرياصيلدمةًالتوءًخثناباستمطاعمًوالمقاهي،ًًقًالإغال .3

ًًخلالدا الوطن أنحاءً فيً والمناسبات،ً األفراحً وصاالتً ًًكايةً من السابعةً الساعةً منً اعتباراً  الخممسافة،ً يومً يسًءً

 ً.م 2020/12/17الموافق

 ( 2دة )ما

النتم .1 واالعً والتنقلً منحركةً بينً كاتقالً الوطنً محاحافظاتً فيهاً بماً اعتبارا ًففة،ً القدس،ً ًًظةً السابعة الساعةً منً منًًً

 ً.م 2020/12/17قسًالموافاليومًالخميًءسام

للمواكةًوالتنقتمنعًالحر .2  ً ءًًحًانمخيماتًفيًألًالنقلًبأنواعها،ًفيًالمدنًوالبلداتًوالقرىًوالينًووسائطنلًواالنتقالًكليا

يوميا ًا كافة،ً السلوطنً منً مً السابعةً الساعةءً سااعةً حتىً صباًًً اعتبارا ًالسادسةً  ً الحا منً الً الموافًقخميومً ًيسً

 ً.م 2020/12/17
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للمواطنينًووساتمنعًالحر .3  ً حاءًًوالمخيماتًفيًأنىًًرداتًوالق،ًفيًالمدنًوالبلئلًالنقلًبأنواعهاكةًوالتنقلًواالنتقالًكليا

الالوطنًك أيامً السابعةًمنًمساأسجمعةًوالسبتًمنًكلًًافة،ً الساعةً منً اعتباراً  ًًبوع،ً يوم الساعةًًخميسًًءًكلً حتىً

 د.كلًيومًأححًباسادسةًمنًصال

إ .4 مديًًظةحافكلًمغالقًًيتمً بلدأوً أوً قنةً أوً تتةً منطقةً أوً مخيمً أوً ًًريةً اإلصافيهزايد باً وعلىًافباتً يروسًكورونا،ً

 باتًونسبتهاًفيًالوطن.دًاإلصادًابةًأععةًومراقالجهاتًالمختصةًمتاب

 ( 3مادة )

حاليم .1 أيً فيً األًًنعً المنً إحياءً أوً األعراسً إقامةً بأنواححوال،ً وأفالتً بيًوعهاً إقامةً أوً العشكالها،ً أوًًتً زاءً

 وطنً.لءًاحا،ًفيًجميعًأنيًشكليًسببًوبأوًالتجمعاتًأوًالمناسبات،ًأللمهرجاناتًأا

والش .2 األوقافً الدينيةًًتضعًوزارةً يبؤونً المساًنروتوكولًخاصً فيً الصالةً أداءً العسًودجدًوالكنائظمً فيًورً بادة،ً

 .قةغالقًوالمناطقًالمغلقاتًاإلغيرًأو

 ( 4مادة )

باتا ً:  ً ًيمنعًمنعا

 خيماتًالوطنًكافة.اتًومظاتًومدنًوبلدف(ًإلىًمحا48ناًفيًأراضيً)دخولًأهل .1

 ً.تًالفحصًالطبيًالالزمءاءًماًيلزمًمنًإجراجرايهمًإعليًالفلسطينية،ًوحركةًالعمالًوتنقلهمًوانتقالهمًخارجًاألراض .2

 ( 5مادة )

حركةًنقلًالبضائعًالزراعيةًًًوًً،وارئالبلديةًوخدماتًالطًًخدمات،ًاليستثنىًمنًاإلجراءاتًالمنصوصًعليهاًفيًهذاًالقرار

،ًمعًوحركةًالطواقمًالطبيةًوالصحيةًالمساندة،ًوالمخابزًوالصيدلياتًًالغذائيةًوالطبيةًوالصحيةًالرسميةًواألهلية،والموادًً

العام الصحيً البروتوكولً بأحكامً اتباعهاًًالتقيدً الواجبً الوقائيةً العامةً والسالمةً الصحةً إلجراءاتً قبلًًًًالمنظمً منً

المعتمدً والمواطنين،ً العامً النقلً مركباتً وسائقيً المهنً وجميعً والصناعيةً التجاريةً والمنشآتً والمحالً المؤسساتً

ًوالصادرًبهذاًالشأنً.

 ( 6مادة )

ًًيكلفًالسادةًالوزراءًورؤساءًالدوائرًالحكوميةًاألخرى،ًكلًفيًوزارتهًأوًدائرته،ًبصالحياتًتنظيمًدوامًموظفيهم .1

يضمنًتقديمًالخدماتًالطارئةًللمواطنين،ًوتلبيةًمصالحهمًًوبماًًًًها،%(ًمنًعددهمًفيًكلًمن30بةً)زًنسالًيتجاوًً بما

 الضروريةًفقط.واحتياجاتهمً

الم .2 ودرحعلىً أنواعهاً اختالفً علىً مراعااكمً ًًجاتها،ً الطواة ًإحالةً خاللً منً أعمالهاً فيً الرئً تتطلبً دًحجراءاتً

 ضورًإليهاً.للحنىًاألد

يًاألوقاتًالتيًيسمحًفيهاًبالعمل،ًأنًتراعيًحالةًالطوارئًالصحيةًفيًً،ًوفعلىًالمؤسساتًاألهليةًوالقطاعًالخاص .3

 ً.%(ًمنًالعددًالكليًلها30بماًالًيتجاوزً)ًأعمالهاًمنًخاللًتخفيضًعددًالطواقمًالعاملةًلديها

الصنا .4 القطاعً ًًاجينتواإلعيًًعلىً وفي ً،ًً التي فًياألوقاتً بالعميسمحً تهاً ًًعضًًخفيل،ً الطواقم الًًالعامددً بماً لديهاً لةً

 كليًلها.عددًال%(ًمنًال50يتجاوزً)

اً عتبارهًألكبرًقدرًممكنًايضًفخاللًتخالةًالطوارئًفيًدوامًموظفيها،ًمنًًوراتًحفًأنًتراعيًضًرعلىًالمصار .5

 .م 2020/12/20حدًالموافقمنًيومًاأل

لًوالمنشآتًالتجاريةًًؤسساتًوالمحًانًوالممديريًاألماكحددةًفيًهذهًالمادة،ًوعلىًأصحابًوعلىًجميعًالجهاتًالم .6

العا النقلً مركباتً وسائقيً المهنً وجميعً اتخوالصناعيةً والمواطنينً والسمً الوقايةً إجراءاتً أشدً حاذً منً يثًًالمةً

العاملينًوارداماض التباعدًبينً الكماماتًًنً ًًًًواستعمالءً الصحية، اليدًبأوالتقالمعقماتً العاًمولًًتوكبروحكامً ًًالصحيً

حًبهاًلكلًًءًأوقاتًالعملًالمسموبهذاًالشأن،ًأثنامدًوالصادرًًتالمةًالعامةًالوقائية،ًالمعحةًوالستًالصجراءالمنظمًإلا

 هاً.من

ً
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 ( 7ادة )م

صابةًبفايروسًكوروناًمحولةًلهاًاستقبالًأيًحالةًمرضيةًمًً،لىًالمستشفياتًوالمراكزًالصحيةًالخاصةًواألهليةع .1

 ةًالصحةً.منًوزرا

أنًتعدًأماكنًًًً،علىًالمستشفياتًالخاصةًواألهليةًفيًمحافظاتًالوطنًكافةًمنًخاللًالمكلفينًبإدارتهاًوالعاملينًفيها .2

 خاصةًمجهزةًالستقبالًمرضىًومصابيًفايروسًكورونا،ًوأنًتعملًعلىًتقديمًالعالجاتًالالزمةًلها.

المنصوص .3 بالعقوباتً المادةً أحكامًهذهً )ًًيعاقبًكلًمنًيخالفً بقانونًرقمً القرارً فيً لسنة7ًًعليهاً م،ًبشأن2020ًً(ً

 حالةًالطوارئً.

 ( 8مادة )

ًلغاياتًتطبيقًأحكامًهذاًالقرارًوالتقيدًبماًجاءًفيه،ًتتولى:

1. ً الوزراءً مجلسً قرارً بموجبً المشكلةً كورونا"ً فايروسً لمكافحةً اليوميةً الميدانيةً المتابعةً رقمًً"لجنةً

لعامًًم.و/م.أ18/68/02/) المشكلةًبموجبًقرارًمجلس2020ً(ً المحافظات"ً الميدانيًفيً م،ًولجنةً"الرقابةًوالتفتيشً

ًً رقم ًًًً(م.و/م.أ18/68/03/)الوزراءً ا2020لعام وأعمالهماً مهامهماً منهما،ًًم،ً كلً إنشاءً قرارً فيً عليهاً لمنصوصً

 ومراقبةًاالتزامًوالتقيدًبأحكامًهذاًالقرارً.

ًوتكثيفًالمراقبةًلضمانًالسالمةًالعامة.ًتقديمًالمساعدةًللطواقمًالطبيةلجانًالطوارئًفيًالمحافظاتً .2

 ( 9ادة )م

القرارًًيعاقب .1 هذاً أحكامً منً حكمً أيً يخالفً منً المنصوصًًًً،كلً )بالعقوباتً رقمً بقانونً القرارً فيً لسنة7ًعليهاً ً)

الطوارئ2020 حالةً بشأنً ً)ًً،م،ً رقمً بقانونً والقرارً بموجبه،ً الصادرةً والقراراتً 17ًًوالتشريعاتً لسنة م،2020ًً(ً

 بشأنًإجراءاتًالصحةًوالسالمةًالعامةًالوقائيةًومخالفتهاًفيًحالةًالطوارئً.

التشريعاتًواباإل .2 المؤسساتًالقرارضافةًأليًعقوبةًأخرىًمنصوصًعليهاًفيً لمدةًأقضاهاًشهرً السارية،ًتغلقً تً

والمحالًوالمنشآتًالتجاريةًوالصناعيةًوجميعًالمهنًوصاالتًاألفراحًوالمناسبات،ًعندًمخالفتهاًأليًحكمًمنًأحكامً

ًهذاًالقرارً.

 ( 10ة )دما

ًًصدارًالتعليماتًواألوامرًالالزمةًلتنفيذًوتطبيقًأحكامًهذاًالقراًره،ًمهمةًإاًيخصاألجهزةًاألمنية،ًكلًفيميتولىًقادةًً .1

للصالحياتًالتطوارشأنًتمديدًحالةًالبًًًم2020(ًلسنة13ًًلرئاسيًرقمً)بموجبًالمرسومًاصادرًًال  ً ناًًضفويًًئ،ًوفقا

 خامةًالسيدًالرئيس.فبهاً

يلزمًمنًًكتظاظ،ًواتخاذًماًًتجمعًوااللرقابةًعلىًأماكنًالشديدًاوىًاألمنًالفلسطينيةًبتطةًوقحافظونًوالشركلفًالمي .2

 غراماتًالماليةًعلىًمنًيخالفًأيًحكمًمنًأحكامًهذاًالقرارً.واليقاعًأشدًالعقوباتًًيةًتكفلًإتًقانونءاإجرا

ًطنينً.موًايةًأرواحًاليًحمايةًالمساندةًففظاتًكافةًمهامهاًالوطًنطوارئًوالبلدياتًفيًالمحانًاللىًلجاتتو .3

 ( 11دة )ام

القرار، فيماًيخصه،ًتنفيذًأحكامًهذاً المختصةًكافة،ًكلً الجهاتً السابعةًمنًمسًااعتبارا ًًًعلىً الساعةً الخمءًًًمنً يسًًيومً

ًوينشرًفيًالجريدةًالرسمية.ً،م 2021/01/02باحًيومًالسبتًالموافقغايةًص،ًولم 2020/12/17الموافق

ً

 ميالدية  2020/12/17  صدر في مدينة رام هللا بتاريخ:

 هجرية 1442/جمادى األولى/02 الموافق:
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 د. محمد اشتية 

 الوزراءرئيس مجلس 


