٦٩٤


ﺃﻣﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺭﻗــــﻢ ) (٢٦ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢١
ﺻﺎﺩﺭ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺭﻗﻢ ) (١٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٢

انطﻼقا ً من دور الحكومة بمراجعة اﻻجراءات والتدابير المتخذة من قِبلها للمحافظة على الصحة
العامة  ،أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أوﻻً:

 .١على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة واﻻلتزام بوضع الكمامة قبل الدخول إلى
اﻷماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو
اﻷماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور أو التي تتعامل مع الجمهور بما فيها
الشركات والمؤسسات والمنشآت والموﻻت ومراكز التسوق والمحﻼت التجارية والعيادات
الطبية والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة.
 .٢يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في اﻷماكن المشار إليها في الفقرة ) (١من
هذا البند والعاملون لديهم والعاملون في خدمات التوصيل بالتقيد بمسافات التباعد المقررة
وبوضع الكمامة وببروتوكوﻻت اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل
وتعتمدها وزارة الصحة ،وبعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامة.

ثانيا ً

-١:أ -يعاقب كل من ﻻ يتقيد بمسافات التباعد من اﻻشخاص المنصوص عليهم في البند )اوﻻً(
من أمر الدفاع هذا بغرامة ﻻ تقل عن ) (٢٠دينارا ً وﻻ تزيد على ) (١٠٠دينار.
ب -يعاقب كل من ﻻ يلتزم بوضع الكمامة من اﻻشخاص المنصوص عليهم في البند )اوﻻً(
من أمر الدفاع هذا بغرامة ﻻ تقل عن ) (٦٠دينارا ً وﻻ تزيد على ) (١٠٠دينار.
ج  -ﻻ تجري المﻼحقة بحق أي من المذكورين في البندين )أ( و )ب( من هذه الفقرة اذا قام
بدفع الحد اﻷدنى للغرامة خﻼل أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
 .٢مع عدم اﻻخﻼل بما ورد في البندين )أ( و )ب( من الفقرة ) (١من هذا البن د ،تعاق ب منش أة
القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في الفقرة ) (٢من البند
)اوﻻً( من امر الدفاع هذا بالعقوبات التالية :
أ -بغرامة ﻻ تقل عـن ) (٥٠٠دينــار وﻻ تزيــد علــ ـى ) (١٠٠٠دين ار إذا كانـ ـﺖ المخالف ة
للمرة اﻷولى.
ب -بغرامة مق دارها ) (١٠٠٠دين ار وي تم إغ ﻼق المنش أة المخالف ة لم دة سبعـ ـة أي ام ف ي
حال تكرار المخالفة.
 .٣تعاقب المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعل يم الع الي الخاص ة الت ي تخ الف احك ام
البن د )اوﻻ( م ن ام ر ال دفاع ه ذا بغرام ة مق دارها ) (٣٠٠٠دين ار وي تم اغ ﻼق المؤسس ة
التعليمية الخاصة المخالفة بقرار من وزير التربية والتعليم ومؤسسة التعليم العالي الخاصة
المخالفة بقرار من مجلس التعليم العالي وللمدة المحددة في القرار.

٦٩٥
ثالﺜاً :يلغى نص البند )ثالﺜا( من البﻼغ رقم ) (١٥لسنة  ٢٠٢٠ويستعاض عنه بالنص التالي :
يعدل البند )سادسا( من امر الدفاع رقم ) (١٩لسنة  ٢٠٢٠بإلغاء نصي الفقرتين
) (٢و) (٣الواردتين فيه واﻻستعاضة عنهما بما يلي :
 .٢يحظر تقديم اﻻرجيله في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي وأي منشأة أخرى .
 .٣يعاقب مالك و  /أو مدير المطعم أو المقهى أو المنشأة التي تخالف احكام الفقرة ) (٢من هذا
البند بالعقوبات التالية :
أ -الحبس مدة ﻻ تزيد على ) (٦اشهر او بغرامة ﻻ تقل عن ) (٥٠٠دينار وﻻ تزيد على
) (١٠٠٠دينار أو بكلتا العقوبتين .
ب -اغﻼق المطعم او المقهى او المنشأة لمدة أسبوع اذا كانﺖ المخالفة للمرة اﻷولى ولمدة
أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

رابعاً:

ﻻ يحول تطبيق العقوبات الواردة في امر الدفاع هذا دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص
عليها في أي تشريع آخر.

خامسا ً :لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام امر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بﻼغات
او قرارات يصدرها لهذه الغاية .
سادساً :يلغى امر الدفاع رقم ) (١١لسنة  ٢٠٢٠و البند )ثانيا( من امر الدفاع رقم ) (١٧لسنة
 ٢٠٢٠والبند )رابعا ( من امر الدفاع رقم ) (١٩لسنة  ٢٠٢٠وامر الدفاع رقم )(٢٥
لسنة .٢٠٢١

سابعاً:

يُعمــل بأمــر الدفــاع هــذا اعتبــارا ً مــن صبـــاح يــوم الخميس الموافــق ٢٠٢١/٢/٢٥
وحتى اشعار آخر.

٢٠٢١/٢/٢٤
ﺭﺋﻴــــــــــﺲ ﺍﻟـــــــــﻮﺯﺭﺍء
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺸﺮ ﻫﺎﻧﻲ ﺍﳋﺼﺎﻭﻧﺔ

٦٩٥

