قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )27لسنة 2020م
"طوارئ"
رئيس مجلس الوزراء،
استناداًًألحكامًالقانونًاألساسيًالمعدلًلسنةً2003مًوتعديالتهً ً،
وألحكامًالمرسومًالرئاسيًرقمً(ً)12لسنةً2020مً،بشأنًإعالنًحالةًالطوارئ ً،
وعلىًأحكامًالمرسومًالرئاسيً ًرقمً(ً)13لسنةً2020مً،بشأنًتمديدًحالةًالطوارئ ًً ،
وعلىًأحكامًالقرارًبقانونًرقمً(ً)36لسنةً2020مً،بشأنًالمصادقةًعلىًتمديدًحالةًالطوا ًرئ ًً ،
وعلىًأحكامًالقرارًبقانونًرقمً(ً)7لسنةً2020مً،بشأنًحالةًالطوارئً،الًسيماًأحكامًالمادةً(ً)1منهً ،
وعلىً أحكامً القراربقانونً رقمً (ًً)17لسنةًً2020م ً،بشأنً إجراءاتً الصحةً والسالمةً العامةً الوقائيةً ومخالفتهاً فيًًحالةً
الطوارئ ًً ،
وبناءًعلىًتفويضناًالصالحياتًواالختصاصاتًالالزمةًلتحقيقًغاياتًإعالنًحالةًالطوارئ ًً ،
وعلىًالصالحياتًالممنوحةًلناًبموجبًالتشريعاتًالساريةً ،
وحفاظاًعلىًالصحةًوالسالمةًالعامةً ،
وتحقيقاًللمصلحةًالعامة ًً ،
ً
قررنا ما يلي:
مادة ()1
قً
 .1إغالقًًجميعً المدارس ً،الحكوميةً واألهليةًًوالخاصة ً،فيً أنحاءً الوطنً كافةًً،اعتباراًً منً يومً األحدً المواف ً
2020/12/20مً،معًاتباعًنظامًالتعليمًعنًبعدًوفقاًلماًأعدتهًوزارةًالتربيةًوالتعليمًمنًخططًوبرامجًلهذهًالغايةً.
 .2إغالقً جميعً الجامعاتً والمعاهدً ومراكزً التعليم ً،بمختلفًًمستوياتهاً فيًًأنحاءً الوطنًًكافة ً،اعتباراًًًمنً يومً األحدً
الموافق 2020/12/20م ًًً،معً اتباعهاً أنظمةً وبرامجً التعليمً اإللكتروني ً،وًيسمحًًلبعضً اإلداريينً العاملينً فيهاً
بالوصولًإليهاًلمقتضياتًالضرورةًفقطً،معًمراعاةًالتعليماتًالصحيةًوالوقائيةًالمعلنًعنهاًمنًجهاتًاالختصاصً.
 .3إغالقًالمطاعمًوالمقاهيً ،باستثناءًخدمةًالتوصيلً،والنواديًالرياضيةًوصالوناتًالحالقةًوالتجميلًوأماكنًالترفيهً
الداخليةً وصاالتً األفراحً والمناسبات ً،فيً أنحاءً الوطنًًكافة ً،اعتباراً منً الساعةً السابعةً منًًمساءً يومً الخميسً
الموافق 2020/12/17مً.
مادة ()2
 .1تمنعً الحركةً والتنقلً واالنتقالً بينً محافظاتً الوطنً كافة ً،بماً فيهاً محافظةً القدس ً،اعتباراًً منً الساعةً السابعةًًمنً
مساءًاليومًالخميسًالموافق 2020/12/17مً.
 .2تمنعًالحركةًوالتنقلًواالنتقالًكلياًللمواطنينًووسائلًالنقلًبأنواعهاً،فيًالمدنًوالبلداتًوالقرىًوالمخيماتًفيًأنحاًءً
قً
الوطنً كافة ً،يومياًً منً الساعةً السابعةً مساءًً حتىً الساعةًًالسادسةً صباحاً اعتباراًً منً اليومً الخميسً المواف ً
2020/12/17مً.

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 4

 .3تمنعًالحركةًوالتنقلًواالنتقالًكلياًللمواطنينًووسائلًالنقلًبأنواعهاً،فيًالمدنًوالبلداتًوالقرىًوالمخيماتًفيًأنحاءً
الوطنًكافةً،أيامًالجمعةًوالسبتًمنًكل ًأسبوعً،اعتباراًمنًالساعةًالسابعةًمنًمساءًكلًيوم ًخميس ًحتىًالساعةً
السادسةًمنًصباحًكلًيومًأحد.
 .4يتمً إغالقًًكلًمحافظة ًأوً مدينةًأوًبلدةًأوً قريةًأوً مخيمًأوًمنطقةًتتزايد ًفيهاً اإلصاباتً بفايروسًكورونا ً،وعلىً
الجهاتًالمختصةًمتابعةًومراقبةًأعدًادًاإلصاباتًونسبتهاًفيًالوطن.
مادة ()3
 .1يمنعً فيً أيً حالًًمنً األحوال ً،إقامةً األعراسً أوً إحياءً الحفالتً بأنواعهاً وأشكالها ً،أوً إقامةً بيوًتً العزاءً أوً
المهرجاناتًأوًالتجمعاتًأوًالمناسباتً،أليًسببًوبأيًشكلً،فيًجميعًأنحاءًالوطنً.
 .2تضعًوزارةًاألوقافًوالشؤونً الدينية ًبروتوكولًخاصًينًظمًأداءًالصالةًفيًالمساجدًوالكنائسًودورًالعبادةً،فيً
غيرًأوقاتًاإلغالقًوالمناطقًالمغلقة.
مادة ()4
يمنعًمنعاًباتاً ً:
 .1دخولًأهلناًفيًأراضيً(ً)48إلىًمحافظاتًومدنًوبلداتًومخيماتًالوطنًكافة.
 .2حركةًالعمالًوتنقلهمًوانتقالهمًخارجًاألراضيًالفلسطينيةً،وعليهمًإجراءًماًيلزمًمنًإجراءاتًالفحصًالطبيًالالزمً.
مادة ()5
يستثنىًمنًاإلجراءاتًالمنصوصًعليهاًفيًهذاًالقرارً،الخدماتًالبلديةًوخدماتًالطوارئً ً،وحركةًنقلًالبضائعًالزراعيةً
والموادًالغذائيةًوالطبيةًوالصحيةًالرسميةًواألهليةً،وحركةًالطواقمًالطبيةًوالصحيةًالمساندةً،والمخابزًوالصيدلياتً،معً
التقيدً بأحكامً البروتوكولً الصحيً العامًًالمنظمً إلجراءاتً الصحةً والسالمةً العامةً الوقائيةً الواجبً اتباعهاًًمنً قبلً
المؤسساتً والمحالً والمنشآتً التجاريةً والصناعيةً وجميعً المهنً وسائقيً مركباتً النقلً العامً والمواطنين ً،المعتمدً
والصادرًبهذاًالشأنًً .
مادة ()6
.1

.2
.3
.4
.5
.6

يكلفًالسادةًالوزراءًورؤساءًالدوائرًالحكوميةًاألخرىً،كلًفيًوزارتهًأوًدائرتهً،بصالحياتًتنظيمًدوامًموظفيهمً
بما ًالًيتجاوزًنسبةً(ً)%30منًعددهمًفيًكلًمنهاً،وبماًيضمنًتقديمًالخدماتًالطارئةًللمواطنينً،وتلبيةًمصالحهمً
واحتياجاتهمًالضروريةًفقط.
علىً المحاكمً علىً اختالفً أنواعهاً ودرجاتها ً،مراعاةًًحالةً الطوارئً فيً أعمالهاً منً خاللً ًإجراءاتً تتطلبً الحدً
األدنىًللحضورًإليهاً.
علىًالمؤسساتًاألهليةًوالقطاعًالخاصً،وفيًاألوقاتًالتيًيسمحًفيهاًبالعملً،أنًتراعيًحالةًالطوارئًالصحيةًفيً
أعمالهاًمنًخاللًتخفيضًعددًالطواقمًالعاملةًلديهاًبماًالًيتجاوزً(ً)%30منًالعددًالكليًلهاً.
علىً القطاعً الصناعيًًواإلنتاجي ً،وفيًًاألوقاتً التيًًيسمحً فًيهاً بالعمل ً،تخفيضًًعددً الطواقمًًالعاملةً لديهاً بماً الً
يتجاوزً(ً)%50منًالعددًالكليًلها.
علىًالمصارفًأنًتراعيًض ًروراتًحالةًالطوارئًفيًدوامًموظفيهاً،من ًخاللًتخفًيضهًألكبرًقدرًممكنًاعتباراً
منًيومًاألحدًالموافق 2020/12/20م.
علىًجميعًالجهاتًالمحددةًفيًهذهًالمادةً،وعلىًأصحابًومديريًاألماكنًوالمؤسساتًوالمحاًلًوالمنشآتًالتجاريةً
والصناعيةً وجميعً المهنً وسائقيً مركباتً النقلً العامً والمواطنينً اتخاذً أشدً إجراءاتً الوقايةً والسالمةً منً حيثً
ضمانًالتباعدًبينًالعاملينًوارداءًالكمامات ًواستعمال ًالمعقماتًالصحيةً ،والتقيدًبأحكامًالبروتوكول ًالصحيًالعا ًمً
المنظمًإلجراءاتًالصحةًوالسالمةًالعامةًالوقائيةً،المعتمدًوالصادر ًبهذاًالشأنً،أثناءًأوقاتًالعملًالمسموحًبهاًلكلً
منهاً.
ً
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مادة ()7
 .1علىًالمستشفياتًوالمراكزًالصحيةًالخاصةًواألهليةً ،استقبالًأيًحالةًمرضيةًمصابةًبفايروسًكوروناًمحولةًلهاً
منًوزراةًالصحةً.
 .2علىًالمستشفياتًالخاصةًواألهليةًفيًمحافظاتًالوطنًكافةًمنًخاللًالمكلفينًبإدارتهاًوالعاملينًفيهاً،أنًتعدًأماكنً
خاصةًمجهزةًالستقبالًمرضىًومصابيًفايروسًكوروناً،وأنًتعملًعلىًتقديمًالعالجاتًالالزمةًلها.
 .3يعاقبًكلًمنًيخالفًأحكامًهذهًالمادةًبالعقوباتًالمنصوص ًعليهاًفيًالقرارًبقانونًرقمً(ً)7لسنة ً2020مً،بشأنً
حالةًالطوارئً.
مادة ()8
لغاياتًتطبيقًأحكامًهذاًالقرارًوالتقيدًبماًجاءًفيهً،تتولىً :
" .1لجنةً المتابعةً الميدانيةً اليوميةً لمكافحةً فايروسً كورونا"ً المشكلةً بموجبً قرارً مجلسً الوزراءً ًرقمً
(/18/68/02م.و/م.أ)ًلعام ً2020مً،ولجنةً"الرقابةًوالتفتيشًالميدانيًفيًالمحافظات"ًالمشكلةًبموجبًقرارًمجلسً
الوزراءً رقمًً(/18/68/03م.و/م.أ)ًًلعامًً2020م ً،مهامهماً وأعمالهماً المنصوصً عليهاً فيً قرارً إنشاءً كلً منهماً،
ومراقبةًاالتزامًوالتقيدًبأحكامًهذاًالقرارً.
 .2لجانًالطوارئًفيًالمحافظاتًتقديمًالمساعدةًللطواقمًالطبيةًوتكثيفًالمراقبةًلضمانًالسالمةًالعامةً .
مادة ()9
 .1يعاقبًًكلً منً يخالفً أيً حكمً منً أحكامً هذاً القرارًً،بالعقوباتً المنصوصًًعليهاً فيً القرارً بقانونً رقمً ( ً)7لسنةً
2020م ً،بشأنً حالةً الطوارئً ،والتشريعاتً والقراراتً الصادرةً بموجبه ً،والقرارً بقانونً رقمً ً( ً)17لسنةًً2020مً،
بشأنًإجراءاتًالصحةًوالسالمةًالعامةًالوقائيةًومخالفتهاًفيًحالةًالطوارئً.
 .2باإلضافةًأليًعقوبةًأخرىًمنصوصًعليهاًفيًالتشريعاتًوالقراراتًالساريةً،تغلقًلمدةًأقضاهاًشهرًالمؤسساتً
والمحالًوالمنشآتًالتجاريةًوالصناعيةًوجميعًالمهنًوصاالتًاألفراحًوالمناسباتً،عندًمخالفتهاًأليًحكمًمنًأحكامً
هذاًالقرارًً .
مادة ()10
 .1يتولىًقادة ًاألجهزةًاألمنيةً،كلًفيماًيخصهً،مهمةًإصدارًالتعليماتًواألوامرًالالزمةًلتنفيذًوتطبيقًأحكامًهذاًالقرا ًرً
الصادر ًبموجبًالمرسومًالرئاسيًرقمً(ً)13لسنة ً2020مً ًبشأنًتمديدًحالةًالطوارئً،وفقاًللصالحياتًالتي ًفوضناً
بهاًفخامةًالسيدًالرئيس.
 .2يكلفًالمحافظونًوالشرطةًوقوىًاألمنًالفلسطينيةًبتشديدًالرقابةًعلىًأماكنًالتجمعًواالكتظاظً،واتخاذًما ًيلزمًمنً
إجراءاتًقانونيةًتكفلًإيقاعًأشدًالعقوباتًوالغراماتًالماليةًعلىًمنًيخالفًأيًحكمًمنًأحكامًهذاًالقرارً.
 .3تتولىًلجانًالطوارئًوالبلدياتًفيًالمحافظاتًكافةًمهامهاًالوطنًيةًالمساندةًفيًحمايةًأرواحًالموًاطنينً ً.
مادة ()11
علىًالجهاتًالمختصةًكافةً،كلًفيماًيخصهً،تنفيذًأحكامًهذاًالقرارً ،اعتباراًًمنًالساعةًالسابعةًمنًمساًء ًيومًالخميسً
الموافق 2020/12/17مً،ولغايةًصباحًيومًالسبتًالموافق 2021/01/02مً،وينشرًفيًالجريدةًالرسميةً .
ً
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2020/12/17 :ميالدية
الموافق/02 :جمادى األولى 1442/هجرية
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 محمد اشتية.د
رئيس مجلس الوزراء
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