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  ٢٠٢٠) لسنة ٨أمر دفاع رقــــم (

  ١٩٩٢) لسنة ١٣أحكام قانون الدفاع رقم (مبقتضى  صادر 
  

المبذولة للحفاظ على سالمة المجتمع وأفراده ومكوناته وعدم تعزيزا للجهود الوطنية 
وللحد من  لخطر الذي قد ينتج عن نقل عدوى "فايروس كورونا"، ولمواجهة ا تعريضه للخطر

 وأسرهم أنفسهمبالمستهترين  األشخاصتغليظ العقوبات على لو، انتشاره داخل المجتمع 
أمر  إصدارأقرر ، قلة احتراز عن قصد أو  إماوالمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها 

  : الدفاع التالي
  

  األردنية  المملكة فيتسري أحكام هذا األمر على كل اردني أو أجنبي مقيم أو متواجد :  أوال
  التقيد بما يلي: الهاشمية ، ويتعين عليه

  
لشخص و/أو مخالطة غيره مخالطته  و/أوغيره  إصابة و/أو إصابته اإلفصاح فوراً عن .١

  وعدم إخفاء ذلك عنها.لسلطات المختصة ل مصاب  "بفيروس كورونا"

الصادرة والمتخذة من قبل السلطات  اإلجراءات و/أوتدابير و/أو القرارات الفوري للتنفيذ ال .٢
العزل  ، أو الحجر الصحي إجراءاتلمنع تفشي العدوى بما في ذلك المختصة والتي تهدف 

  المحددة من الجهات المختصة. األماكن ، أو فيالمنزلي 

وعدم ، التعليمات الصادرة عنها  و/أو األوامر و/أو األوبئةالخضوع لتعليمات لجان تقصي  .٣
  تنفيذها.  ةإعاق أوعرقلة 

المخالط  لشخص مصاب  أو بإصابتهااللتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه   .٤
 أيبالفايروس والمتضمن االلتزام بالحجر الصحي الذاتي "الحجر المنزلي" وعدم مخالطة 

  خالل المدة المقررة من الجهات المختصة. لآلخرينمنهما  

المخالط  لمصاب  به  أو المشتبه بإصابته و/أو و/التزام المصاب "بفايروس كورونا"  .٥
التي تطلب منه لمنع نقل العدوى  أو  هباتخاذ التدابير الوقائية والعالجية المفروضة علي

  تفشي الوباء. أوللغير 

  الغير.  إلىالقيام باي تصرف  من شأنه نقل العدوى  أوشخص  للعدوى  أيعدم تعريض  .٦
  

 ً   معنوي القيام بما يلي:أو يحظر على كل شخص طبيعي  : ثانيا
  

وكل ما يتعلق ،  بالوباء  بإصابتهمالمخالطين  أو المشتبه   أوالتعرض لخصوصية المصابين  .١
 أومن خالل نشرها ، سكناهم أو أماكن عملهم  أوصورهم  أو ، كأسمائهمبحياتهم الخاصة 

باستثناء ، نشرها  عبر وسائل التواصل االجتماعي وغيرها من وسائل االتصال  إعادة
  الجهات المصرح لها بذلك.

 ، أو إثارةنها ترويع الناس أتداول أي أخبار حول الوباء  من ش أونشر    إعادة أونشر  .٢
 وسائل التواصل االجتماعي.   أواالتصال  أو اإلعالمالهلع بينهم عبر وسائل 
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 ١٩٩٥

  
 ً  العاملين ي منأ وأأو القائمين على إدارته مختبر طبي  أومركز صحي  أوعلى كل مستشفى  : ثالثا

أو مشتبه بإصابتها بالفايروس  إصابتهاحالة ثبت  أيعن  فوراً  ها إبالغ الجهات المختصةفي
  فيه.

  
 ً مر الدفاع هذا أالتدابير المفروضة بموجب  أويعاقب كل من يخالف أي من االلتزامات . ١  : رابعا

بكلتا هاتين  أوالف دينار آبغرامة مقدارها ثالثة  أوبالحبس حتى  ثالث سنوات 
   .العقوبتين

  
عقوبة اشد ورد النص  أيمر الدفاع هذا من تطبيق أعقوبة بموجب  أييحول تطبيق  . ال٢

 .آخرتشريع  أيعليها في 
  
  

  
  ً ) من الفقرة (ب) من المادة ٣والبند () ٢٢الفقرة (ب) من المادة ( بأحكاميعطل العمل  : خامسا

بالقدر الالزم لتنفيذ  ٢٠٠٨) لسنة ٤٧رقم ( ةالصحة العام) من قانون ٦٦والمادة () ٦٢(
 مر الدفاع هذا.أ
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