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  ٢٠٢٠) لسنة ٢٠أمر دفاع رقــــم (

  ١٩٩٢) لسنة ١٣قانون الدفاع رقم (مبقتضى  صادر 

  
 جراءات إولضمان تنفيذ ، ١٩٩٢) لسنة ١٣من قانون الدفاع رقم ( )٣( ةالمادألحكام  - استنادا

أقرر إصدار أمر  ، وامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا بفعاليةأالمقررة بموجب  واالحترازالوقاية 
 الدفاع التالي:

  

ف -١أوال: ات تكل ة الجه ذ أ المبين اه بتنفي افات أدن ة بمس رارات المتعلق ات والق دفاع والتعليم ر ال وام
ن  دد م آت لع ل المنش ات داخ ماح بالتجمع دم الس ات وع ع الكمام ررة ووض د المق التباع

خاص اعم  األش ى المط ة عل ات المفروض ذ االلتزام ه وتنفي موح ب دد المس ى الع د عل يزي
 -:والمقاهيالسياحية والشعبية 

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين.  - أ

 وزارة الزراعة.  - ب

 .واآلثار السياحة وزارة  - ج

 .العمل وزارة  - د

 وزارة البيئة.   -هـ
 .االجتماعية التنمية وزارة  -  و

 .الكبرى عمان وأمانة البلديات  - ز

 .االجتماعي للضمان العامة المؤسسة  - ح

 .والدواء للغذاء العامة المؤسسة  - ط

 .والمقاييس المواصفات مؤسسة  - ي

 .والمعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة  -  ك

 هيئة تنظيم النقل البري.  -  ل
  

  .) من هذا البند١الجهات المبينة في الفقرة ( إلىضافة أي جهة أخرى إلرئيس الوزراء أن يقرر  -٢

ين  هذا من) ١( الفقرة في المبينة الجهات تشكل -٣ ن شخص ق م ل فري ون ك يش يتك البند فرق تفت
 لعام.األمن ا أفراديرافقهم احد  األقلعلى 

ي جراء اإلإيتولى موظفو فرق التفتيش تحرير المخالفات و -٤ ا ف وص عليه رغالقات المنص  أوام
 الدفاع المتعلقة بهذا البند.

 يصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا البند. -٥
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 تنقل بحظر المتعلقة والقرارات الدفاع أوامر بتنفيذ العام األمن ومديرية الداخلية وزارة تكلف -١ثانيا:

ررة التباعد بمسافات والتقيد وتجوالهم األشخاص ات ووضع المق زام الكمام روط وااللت  بش
 .المحددة العمل بأوقات المنشآت وتقيد فيها والمشاركة التجمعات

وض -٢ ات و يف ر المخالف ام بتحري ن الع ة األم ة ومديري ي وزارة الداخلي املون ف راءإالع  ج
 الدفاع المتعلقة بهذا البند. أوامرغالقات المنصوص عليها في اإل

  . البند هذا أحكام لتنفيذ الالزمة التعليمات  الداخلية وزير يصدر -٣
 

ا: ف -١ثالث اء يكل امون األمن ديرو الع و  وم ة وموظف مية والعام ات الرس اء المؤسس دوائر ورؤس ال
  الدفاع في دوائرهم. أوامرالرقابة الداخلية بتنفيذ 

افة - ٢ ى إض خاص إل وص األش يهم المنص ي عل رة ف ن) ١( الفق ذا م د، ه ف البن وان يكل  دي
دى بمراقبة المحاسبة د م وزارات موظفي تقي دوائر ال ة وال ات الحكومي مية والمؤسس  الرس

 مر الدفاع المتعلق بااللتزام بمسافات التباعد المقررة ووضع الكمامات.بأ والعامة
ى التفتيش الديوان رئيس يحددهم الذين المحاسبة ديوان موظفو يتولى - ٣ ات عل ة الجه  المبين

 .للموظفين المخالفات تحرير ذلك في بما البند هذا من) ٢( الفقرة في
  هذا البند . أحكاميصدر رئيس ديوان المحاسبة التعليمات الالزمة لتنفيذ  - ٤

 

روس بالغ عن اإلأو اإل باإلفصاحالدفاع المتعلقة  أوامرتكلف وزارة الصحة  بتنفيذ  -:رابعا ابة بفي ص
دوى المخالطة للمصابين والتقيد باإل أوكورونا و/ ل الع ع نق ة لمن جراءات والتدابير المفروض

بمقتضى تعليمات يصدرها وزير  جراءات الحجر الصحي الذاتي و العزل المنزليإوانتشارها و
   الصحة لهذه الغاية.

  

ر تمنح صف -:خامسا ام ام اً ألحك التفتيش وفق رهم ب ن دوائ ين م خاص المكلف ة لألش ة الضابطة العدلي
   الدفاع هذا. 

 

ا: ات  -سادس الغ الغرام ه مب ودع في ة ت م وزارة المالي زي باس ك المرك ي البن اص ف اب خ تح حس يف
ي  اب ف ذا الحس ي ه داعات ف ل اإلي تم تحوي المحصلة نتيجة مخالفة  أوامر الدفاع، على أن ي

حة نهاية  ات وزارة الص ة و لحساب تبرع كل شهر لحساب الخير لوزارة التنمية االجتماعي
   بالنسب التي يقررها وزير المالية  .
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  . ٢٥/١٠/٢٠٢٠يعمل بأمر الدفاع هذا اعتباراً من تاريخ  -سابعا:

  

١٠/٢٠٢٠/ ٢٢  

  

  ـــــوزراءـس الــــــــــــرئي

  بشر هاني اخلصاونةالدكتور 
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