٣٠٢١
ﺃﻣﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺭﻗﻢ )  ( ٣٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢١
ﺻﺎﺩﺭ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺭﻗﻢ ) (١٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٢

انطﻼقا من دور الحكومة بمراجعة اﻹجراءات والتدابير المتخذة أثناء العمل بقانون الدفاع بما
يحقق المصلحة العامة والحد من انتشار وباء فيروس كورونا في المملكة ،أقــرر إصدار أمر ال دفاع
التالي-:

أوﻻً

 -١:على ك ل موظ ف ف ي القط اع الع ام ل م يتل ق الجرع ة اﻷول ى م ن مطع وم كوفي د ١٩ -أو
ﺗخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص ) (pcrس لبي النتيج ة س اري المفع ول
لمدة ) (٧٢ساعة صباح يومي اﻷح د والخم يس م ن ك ل أس بوع وﺗس ليمه إل ى رئيس ه
المباشر في دائرﺗه.
 -٢ﻻ يسمح لموظف القط اع الع ام ال ذي يخ الف أحك ام الفق رة ) (١م ن ه ذا البن د اﻻلتح اق
بالعمل ،وﺗحسم اﻷيام التي ﻻ يسمح له بالدوام فيها من رص يد اجازاﺗ ه الس نوية ،وف ي
حال استنفاده رصيد اجازاﺗه السنوية ﺗحسم ﺗلك اﻷيام من راﺗبه وعﻼواﺗه.

ثانيــ ـا ً  :يحظ ر اص دار أي ﺗص ريح عم ل أو ﺗجدي د اﻹقام ة الس نوية ﻷي ش خص ل م يتل ق الجرع ة
اﻷولى من مطعوم كوفيد ١٩ -أو ﺗخلّف عن موعد الجرعة الثانية.
ثالثـــا ً  -١:على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة اﻷولى من مطعوم كوفيد ١٩ -أو ﺗخلّف
عن موعد الجرعة الثانية اجراء فحص ) (pcrبشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء
عمل ه عل ى المركب ة ش هادة فح ص ) (pcrس لبي النتيج ة ل م ﺗم ض عليه ا م دة )(٧٢
ساعة.
 -٢يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ) (١من هذا البند ،بغرامة ﻻ ﺗقل عن ) (١٠٠دين ار
وﻻ ﺗزيد على ) (٥٠٠دينار ،وفي حال التكرار يعاقب بالحد اﻷعلى للغرامة.

رابعـا ً -١:

على كل عضو هيئة ﺗدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي ل م
يتلق الجرعة اﻷولى من مطعوم كوفيد ١٩ -أو ﺗخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار
فح ص ) (pcrس لبي النتيج ة س اري المفع ول لم دة ) (٧٢س اعة ص باح ي ومي اﻷح د
والخميس من كل أسبوع وﺗسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية
أو اﻹدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.

 -٢ﻻ يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو اﻹداري ة ال ذي يخ الف أحك ام الفق رة ) (١م ن ه ذا
البند اﻻلتحاق بالعمل ،وﺗحسم اﻷيام التي ﻻ يسمح له بال دوام فيه ا م ن رص يد اجازاﺗ ه
الس نوية ،وف ي ح ال اس تنفاده رص يد اجازاﺗ ه الس نوية ﺗحس م ﺗل ك اﻷي ام م ن راﺗب ه
وعﻼواﺗ ه ،وﻻ يس مح للطال ب ال ذي يخ الف أحك ام الفق رة ذاﺗه ا ال دخول إل ى الح رم
الج امعي ويعتب ر غياب ه ع ن المحاض رات غياب ا ب دون ع ذر.
٣٠٢١

٣٠٢٢

خامسـا ً  -١ :على عضو الكادر التدريسي واﻹداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة
اﻷولى من مطع وم كوفي د ١٩ -أو ﺗخلّ ف ع ن موع د الجرع ة الثاني ة احض ار فح ص
) (pcrسلبي النتيجة ساري المفعول لمدة ) (٧٢ساعة صباح يومي اﻷحد والخميس
من كل أسبوع وﺗسليمه إلى رئيسه المباشر.
 -٢ﻻ يسمح لعضو الكادر التدريسي أو اﻹداري ال ذي يخ الف أحك ام الفق رة ) (١م ن ه ذا
البند اﻻلتحاق بالعمل ،وﺗحسم اﻷيام التي ﻻ يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاﺗه
الس نوية ،وف ي ح ال اس تنفاده رص يد اجازاﺗ ه الس نوية ﺗحس م ﺗل ك اﻷي ام م ن راﺗب ه
وعﻼواﺗه.
سادسـا ً  :ﺗعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي ﺗخ الف أحك ام البن دين )رابع ا(
و)خامسا( من أمر الدفاع هذا بغرامة ﻻ ﺗقل عن ) (١٠٠٠دينار وﻻ ﺗزيد على )(٣٠٠٠
دينار.

سابعــاً-١:

على العاملين في منشآت القطاع الخاص ال ذين ل م يتلق وا الجرع ة اﻷول ى م ن مطع وم
كوفيد ١٩ -أو ﺗخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص ) (pcrس لبي النتيج ة
ساري المفعول لمدة ) (٧٢ساعة صباح يومي اﻷحد والخميس من كل أسبوع.

 -٢ﻻ يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفق رة ) (١م ن ه ذا البن د اﻻلتح اق بالعم ل،
وﺗحسم اﻷي ام الت ي ﻻ يس مح ل ه بال دوام فيه ا م ن رص يد اجازاﺗ ه الس نوية ،وف ي ح ال
استنفاده رصيد اجازاﺗه السنوية ﺗحسم ﺗلك اﻷيام من أجره.
 -٣ﺗغلق المنشأة التي ﺗخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة اﻷول ى
ولمدة أسبوعين في حال ﺗكرار المخالفة.
ثامنـــا ً  :لجميع اﻷشخاص الملزمين بإجراء فحص ) (pcrبموجب أمر الدفاع هذا إجراءه في مراكز
الفحص التابعة لوزارة الصحة دون مقابل.
ﺗاسـعا ً  :ﺗع دل الفق رة ) (٣م ن البن د )أوﻻ( م ن أم ر ال دفاع رق م ) (٢٠لس نة  ٢٠٢٠بإلغ اء عب ارة
)يتكون كل فريق من شخصين على اﻷقل يرافقهم أحد أفراد اﻷمن العام( الورادة في آخرها.
عاشراً -١ :ﺗسري أحكام البنود )أوﻻ( و)ثانيا( و)ثالثا( و)ﺗاسعا( من أمر الدفاع هذا اعتب ارا م ن
.٢٠٢١/٨/٥
 -٢ﺗس ري أحك ام البن ود م ن )رابع ا( إل ى )سادس ا( م ن أم ر ال دفاع ه ذا اعتب ارا م ن
.٢٠٢١/٨/١٥
 -٣ﺗسري أحكام البند )سابعا( من أمر الدفاع هذا اعتبارا من .٢٠٢١/٩/١

٣٠٢٣
حادي عشر :لرئيس الوزراء ﺗمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو ﺗعديل أي من أحكامه في ضوء
الوضع الوبائي بموجب بﻼغات يصدرها لهذه الغاية.

٢٠٢١/٧/١٧

ﺭﺋﻴـــــﺲ ﺍﻟــــــــــــــــﻮﺯﺭﺍء

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺸﺮ ﻫﺎﻧﻲ ﺍﳋﺼــﺎﻭﻧﺔ

٣٠٢٣

