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 الخالصة

 معغؼ الجوؿ ومشيا في 19-مكافحة مخض كؾفيج اتجيت الدياسة التذخيعية الجدائية السعاصخة في     
 اإلخبارعؽ  اإلحجاـ األوؿ تجخيؼإلى ثالثة اتجاىات  العخبية الستحجة واإلمارات السسمكة األردنية الياشسية

واالتجاه  بعجوى السخض، لإلصابةتجخيؼ التعخيض الثاني فيؾ  االتجاه، أّما اإلصابة بعجوى السخض عؽ
تزسؽ  تعميسات أو أوامخقؾانيشيا الخاصة أو بإصجار نقل عجوى السخض وذلػ بتعجيل تجخيؼ الثالث 

 .بإجخاءات الؾقاية الرحية تمـد األفخادو  ، مؽ األمخاض السعجية 19 –مخض كؾفيج 

غسة الرحة الحي عّجتو مشسخض ال ىحا مؾفقًا في سياستو الجدائية لسؾاجيةفمؼ يكؽ السذخع العخاقي أّما    
مع خظؾرة ىحا السخض بذكل يشدجؼ ضخورة تعجيل قانؾف الرحة العامة  أرى ، لحا جائحة عالسية العالسية

ياسة يتساشى مع اتجاىات الدلالرحية واالجتساعية واالقترادية آثاره وجدامة اآلثار الستختبة عميو السيسا 
لتعخيض األفخاد  وذلػ بالتجخيؼ الرخيح -لؼ يكؽ جسيعيا إف -الجدائية السعاصخة لسعغؼ دوؿ العالؼ

 اإلصابةعؽ  اإلخبارعؽ  اإلحجاـكسا اقتخح تذجيج عقؾبة و ، السخض وتجخيؼ نقل عجوى ، لإلصابة بالعجوى 
 محج مؽ انتذاره.بعجوى السخض ل

 ، نقل العجوى.اإلحجاـ عؽ اإلخبار، التعخيض لمعجوى ، 19 –مخض كؾفيج  : االفتتاحية الكلمات
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Contemporary Criminal Legislative Policy Trends Towards 

COVID-19 Disease 

Lec. Dr. Awlia Jabber Sahib Al Hilai, 

College Of Pharmacy, University Of Al-Qadisiyah 

 

Abstract 

  Contemporary legislative policy in combating Covid-19 disease in most 

countries, including the Hashemite Kingdom of Jordan and the United Arab 

Emirates, has tended to three directions. And by amending its own laws or 

issuing instructions or orders that guarantee Covid-19 disease from infectious 

diseases, and obligate individuals to health prevention measures. 

   As for the Iraqi legislator, he was not successful in his penal policy to confront 

this disease, which the World Health Organization considered a global 

pandemic, so I see the need to amend the Public Health Law in a way that is 

consistent with the seriousness of this disease and the gravity of its 

consequences, especially its health, social and economic effects, in line with the 

trends of contemporary penal policy for most countries The world - if not all of 

them - by explicitly criminalizing exposing individuals to infection, and 

criminalizing the transmission of disease infection, and also suggested tightening 

the penalty for refraining from reporting the infection of the disease to limit its 

spread.  

Keywords: COVID-19, reluctance to tell, exposure to infection, transmission. 
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 : المقدمة

عؽ فيخوس كؾرونا السخض الشاجؼ  إف 2020شباط  11مشغسة الرحة العالسية في  أعمشتلقج      
عجـ الجقة ، لكؾنو ال يذيخ  مؽ أجل تفادي االسؼ، واختيخ ىحا  (19 -السدتجج سيظمق عميو أسؼ )كؾفيج

، وبعج شيخ وصفت السشغسة ىحا السخض أو حيؾاف أو شخص أو مجسؾعة أشخاصإلى مؾقع جغخافي 
، كسا أنو مؽ بدخعة انتذاره العالسي ويتسيدفيؾ مخض ججيج يتحجى الديظخة عميو العالسية  بالجائحة

حقؽ شخص بفيخوس ، متعّجدة كالسالمدة، السقاربة ويشتقل بظخؽ ة السعجية الفيخوسية االنتقالياألمخاض 
التشفدي لإلنداف الجياز  كؾرونا السدتجج فيخوسإذ يريب  ،الفيخوسنقل دـ ممؾث يحتؾي عمى و ، كؾرونا

    . [1] ىحا السخض ومؽ ثؼ يقزي عمى مؽ ىؾ ذو مشاعة ضعيفة في اإلصابة بعجوى  ويتدبب

عمى كافة الجوؿ ومشيا العخاؽ عمى الرحة العامة ، فقج عسمت  19-وبالشغخ لخظؾرة مخض كؾفيج     
التجؾؿ ، تعميق األنذظة كافة التجابيخ الؾقائية مؽ أجل مؾاجية ىحا السخض الخظيخ كحغخ اتخاذ 

 الحجود والظيخاف، والحجخ السشدلي ....الخ .مق غ، والجراسة

 

 أىسية البحث في : تشظمق أهمية البحث : -أوالا 

 مؽ ناحية أخخى .وبديؾلة انتذاره  مؽ ناحية دخعة انتقالوالحي يستاز ب 19 –مخض كؾفيج خظؾرة  -
مختفعة مع  وبإعجادججيجة بالسخض  إصابات، فزاًل عؽ االستسخار بغيؾر عجـ وجؾد عالج فعاؿ لمسخض -

 وجؾد ندب مختفعة مؽ الؾفيات.
عمى بياف الجؾانب الدياسية واالقترادية معسقة وشاممة لمسؾضؾع واالقترار  عجـ وجؾد دراسات قانؾنية -

 فقط .
عمى مختمف األنغسة في جسيع السجتسعات  19-اآلثار الستعجدة التي تتختب عمى عيؾر وانتذار كؾفيج  -

اعي عؽ الشغاـ القانؾني واالجتس ، فزالً يسا الشغاـ الرحي بالجرجة األساسومشيا السجتسع العخاقي الس
 وارتفاع ندب ارتكاب الجخائؼ  ، وكحلػ الشغاـ االقترادي .
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 مذكلة البحث : -ثانياا 

الجدائية السعاصخة  التذخيعية اتجاىات الدياسةما ىي مذكمة البحث في تداؤليؽ األوؿ  يسكؽ بياف     
في ىل كانت الدياسة التذخيعية ؟ ، والتداؤؿ الثاني 19وبعض الجوؿ لسكافحة مخض كؾفيج في العخاؽ 

ىحا السخض عمى الرحة العامة مع خظؾرة  مؽ حيث التجخيؼ والعقاب القانؾف العخاقي والسقارف متشاسبة
 وسخعة انتذاره ؟

 

 خطة البحث : -ثالثاا 

( 19 –الدياسة التذخيعية الجدائية السعاصخة لسكافحة مخض كؾفيج  لمبحث في مؾضؾع )اتجاىات 
اإلخبار عؽ اإلصابة بسخض عؽ  اإلحجاـتجخيؼ  األوؿ السظمب ، إذ سأبيؽ فيمظالبلى ثالثة سأقدسو إ

،  19 –مخض كؾفيج  اإلصابة عجوى ل األفخادتجخيؼ تعخيض  سأوضح فيو الثاني والسظمب، 19 -كؾفيج
، ثؼ سأختؼ البحث بخاتسة  19 –بسخض كؾفيج  اإلصابةنقل عجوى لتجخيؼ  الثالث السظمبفخد يفيسا س

 أىؼ ما تؾصمت إليو مؽ استشتاجات ومقتخحات .تتزسؽ 

 

   منهج البحث : -رابعاا 

ىؾ السشيج السقارف ، إذ سأقارف قانؾف الرحة سيعتسج البحث عمى مشيجيؽ عمسييؽ ، السشيج األوؿ 
، 2008( لدشة 47الرحة العامة األردني رقؼ ))السعجؿ( مع قانؾف  1981( لدشة 89العامة العخاقي رقؼ )

  .بذأف مكافحة األمخاض الدارية 2014( لدشة 14رقؼ ) اإلماراتي االتحادي والقانؾف 

بعض نرؾص القؾانيؽ السقارنة ذات العالقة ىؾ السشيج التحميمي وذلػ بتحميل والسشيج الثاني  
 .بسؾضؾع البحث ، وبعض نرؾص قانؾف الرحة العامة العخاقي 
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 المطلب األول

 91 –تجريم اإلحجام عن اإلخبار عن اإلصابة بمرض كهفيد 

يخاد باإلحجاـ عؽ اإلخبار ىؾ امتشاع مؽ ىؾ ممـد قانؾنًا بإبالغ الدمظات السخترة عؽ وقؾع جخيسة    
 . [2]وىؾ أّما أف يكؾف شفؾيًا أو تحخيخياً  ،يعاقب عمييا القانؾف 

اتجيت الدياسة التذخيعية الجدائية في معغؼ الجوؿ إلى تجخيؼ اإلحجاـ عؽ اإلخبار عؽ اإلصابة بأحج     
 جباإلخبار عش حرخاً  فئات محّجدة تبأف ألدم 19-ومشيا مخض كؾفيج  ةنتقالياالأو  ةسعجيالاألمخاض 

 باإلصابة مع تحجيج العقؾبة لسؽ يحجؼ عؽ إخبار الجيات السخترة .  ياعمستحقق 

 

 الفرع األول

 أركان الجريمة

مؽ خالؿ الخجؾع إلى نرؾص القؾانيؽ السقارنة لؾحظ أف لمجخيسة ركؽ خاص مفتخض )صفة  
 . وأركاف عامةالجاني( ، 

، تؾافخ صفة خاصة في الجانياشتخطت القؾانيؽ السقارنة : لركن الخاص المفترض )صفة الجاني(ا -9
 إلداـذىب إلى  2008( لدشة 47رقؼ ) العامة األردني الرحةفقانؾف ، غيخ أنيا اختمفت في ىحه الرفة

أو  كل طبيب أشخؼ، [3]إلى الدمظات السخترةغيخه  إصابةأو  إصابتوفؾرًا عؽ  باإلفراحكل شخص 
  .  [4]وكحلػ مدؤوؿ السختبخ الظبيأشتخؾ في معالجة مراب عميو أف يخبخ السجيخ في مشظقتو ، 

بذأف مكافحة األمخاض الدارية  2014( لدشة 14القانؾف االتحادي رقؼ ) السذخع اإلماراتي وحّجد     
وىؼ  تحقق عمسيؼ بإصابة شخص أو االشتباه بإصابتو فئات معيشة تتؾافخ فييؼ الرفة عمييؼ اإلخبار عشج

ظاع الحكؾمي والخاص ويكؾف اإلخبار في الق مداولؾ السيؽ الظبية مؽ غيخ األطباءالريادلة، )األطباء ، 
أو قخب ، كسا أوجب اإلخبار بذكل فؾري وزارة الرحة  [5]ساعة ( 24اإلصابة لجية العسل خالؿ عؽ 

السدؤوؿ السباشخ في الذخص الحي يخالط السراب، جية صحية عؽ اإلصابة أو االشتباه بيا عمى )
السراب أو السذتبو إذا كاف  قائج السخكبة العامة ، قائج الدفيشة أو الظائخةمكاف عسل أو دراسة السراب، 
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معدكخ أو أّيًة مدؤوؿ السشذأة العقابية، مدؤوؿ أو الدفيشة أو الظائخة، بو مدافخًا عمى متؽ السخكبة 
 .  [6]وكحلػ مؽ يقـؾ بالتحقيق الجشائييتؾاجج فييا السخيض أو السذتبو بإصابتو، أخخى تجسعات 

أوجب عمى الظبيب )السعجؿ(  1981( لدشة 89رقؼ )الرحة العامة  قانؾف  فإف السذخع العخاقي اأمّ     
كل مؾاطؽ يذتبو بؾجؾد حالة مخضية مؽ األمخاض الخاضعة لمؾائح الرحية الجولية ، السعالج أو السذخح

الالزمة بسا في اتخاذ اإلجخاءات الفؾرية بحلػ وعمى األخيخة  أخبار أقخب مؤسدة صحية تابعة لمجولة فؾراً 
والرحية العامميؽ في السؤسدات  ذوي السيؽ الظبية [،7]الجية الرحية السخترة في الؾزارة إخبارذلػ 

ساعة  (24وسيمة اتراؿ متاحة وخالؿ ) بذكل فؾري وبأيّ  الجية الرحية األعمى إخبارالخسسية عمييؼ 
مؤسدة أقخب  إخبارأيزًا  عمييؼالعامميؽ في القظاع الخاص السيؽ الظبية والرحية ذوي  مؽ اكتذافو،
      .[8]( ساعة مؽ اكتذافو24وبذكل فؾري وخالؿ ) صحية رسسية

ركشيؽ ىسا  19 – كؾفيج بسخض اإلصابة عؽ اإلخبار عؽ لجخيسة اإلحجاـ األركان العامة للجريمة : -2
 الخكؽ السادي ، والخكؽ السعشؾي :

سؾاء أكاف ذلػ  عؽ إندافادر صكل عسل أو سمؾؾ إجخامي  يخاد بو ىؾالخكؽ السادي لمجخيسة :  -أ
وىحا ، [9]قانؾناً  أحج الحقؾؽ السرانةإلى تحقق نتيجة تسذ يؤدي الدمؾؾ اإلجخامي إيجابيًا أو سمؾكًا سمبيًا 

 ، والعالقة الدببية .الجخميةالخكؽ يتكؾف مؽ ثالثة عشاصخ ىي الدمؾؾ اإلجخامي، والشتيجة 

بالؾاجب السشرؾص  )امتشاع الجاني عؽ االلتداـ سمبيىؾ سمؾؾ فالدمؾؾ اإلجخامي في ىحه الجخيسة       
-بعجوى مخض كؾفيجالسذتبو بإصابتو وىؾ عجـ إخبار الجيات السخترة عؽ السراب أو عميو قانؾنًا ( 

ىحا يعشي لتحقق الدمؾؾ اإلجخامي في ىحه الجخيسة البج مؽ تحقق شخوط معيشة وىي أف يكؾف ىشاؾ ، 19
وأف يحجؼ مؽ ىؾ ممـد بؾاجب قانؾني عؽ اإلخبار عؽ اإلصابة ، ؾ ممـد بو الذخص وىواجب قانؾني 

 القياـ بحلػ الؾاجب.مؽ ىؾ ممـد قانؾنًا وأف يكؾف بإستظاعة القياـ بيحا الؾاجب، 

لؼ تحّجد القؾانيؽ السقارنة و  [،10]الستختب عمى الدمؾؾ اإلجخاميالسادي  فيي األثخ أّما الشتيجة الجخمية  
ىحه الجخيسة مؽ الجخائؼ الذكمية )جخائؼ ، لكؾف ختبة عمى الدمؾؾ اإلجخامي الدمبيالستالشتيجة اإلجخامية 

األمخاض ُيعّج مؽ  19-، ومخض كؾفيجالتي تتحقق بسجخد وقؾع الدمؾؾ اإلجخامي )االمتشاع( الخظخ( 
  التي تذكل خظخًا عمى الرحة العامة لديؾلة وسخعة انتذاره .السعجية 
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أف يكؾف الفاعل أىاًل  إذ يجبوىؾ العالقة الشفدية بيؽ الفاعل والفعل،  :لمجخيسةالخكؽ السعشؾي  -ب
أنيا لؼ تشص صخاحًة  لؾحظ مؽ خالؿ الخجؾع إلى القؾانيؽ السقارنةو ،  [11]لتحسل السدؤولية الجدائية 

ضسشًا عّجتيا إاّل أنيا أـ برؾرة الخظأ غيخ العسجي،  ىحه الجخيسة تقع برؾرة عسجية ما إذا كانتعمى 
 عؽاإلخبار  اإلحجاـ عؽ، ألنيا جّخمت بعشرخيو العمؼ واإلرادة  القرج الجخميبتحقق جخيسة عسجية تقع 

يحجؼ بأف جخيسة يتحقق بعمؼ الجاني السعشؾي ليحه ال، فالخكؽ  بيا أو االشتباه بيا بعج تحقق العمؼاإلصابة 
أو االشتباه باإلصابة ، وإف إحجامو عؽ اإلخبار جخيسة معاقب  19-بكؾفيج  اإلصابةعؽ  اإلخبارعؽ 

مؾؾ ومع ذلػ تتجو إرادتو إلى ارتكاب الدالزخر بالرحة العامة  إلحاؽيؤدي إلى عمييا قانؾنًا ، وإف ذلػ 
بالقرج الجخمي العاـ، إذ لؼ تذتخط اكتفت ىحه القؾانيؽ السقارنة  كحلػ ،عؽ اإلخبار( اإلحجاـالدمبي )

  رج جخمي خاص . تؾافخ ق

  

 الفرع الثاني

 عقهبة الجريمة

عقؾبة جخيسة فقج حّجد  ، فبالشدبة لمسذخع األردنيفي تحجيج عقؾبة ىحه الجخيسةتبايشت القؾانيؽ السقارنة    
عقؾبة الغخامة السحجد و ( ثالث سشؾات 3بالحبذ حتى ) 19 -عؽ اإلصابة بكؾفيج اإلخبارعؽ  اإلحجاـ

، وىشا السذخع األردني عّج ىحه الجخيسة جشحة ألف قانؾف  [12]أو إحجاىسا ( ديشار 3000) مقجارىا بػ
 .  [13]يةؾ عّج الحبذ مؽ العقؾبات الجشح)السعجؿ( 1960( لدشة 16رقؼ ) العقؾبات األردني

كحلػ عّج السذخع اإلماراتي ىحه الجخيسة مؽ الجشح ، إذ حّجد قانؾف مكافحة األمخاض الدارية   
 .[14]( درىؼ أو إحجى العقؾبتيؽ100000عقؾبة الجخيسة الحبذ والغخامة التي ال تجاوز )

إلى معاقبة  2011( لدشة 1في تعميسات تحجيج األمخاض االنتقالية رقؼ ) فقج ذىب أّما السذخع العخاقي     
 تجعم وىحه السادة ( مؽ قانؾف الرحة العامة )السعجؿ(،96السادة )وفقًا ألحكاـ مختكب ىحه الجخيسة 

يؾمًا أو  90أو غمق السحل لسجة ال تديج عؽ ( 2500000الغخامة الفؾرية التي ال تديج عؽ ) العقؾبة ىي
  .أو مؽ يخؾلو الؾزيخبقخار مؽ  بكمييسا
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لحا اقتخح عمى ىحه العقؾبة غيخ متشاسبة مع خظؾرة السخض وجدامة الدمؾؾ اإلجخامي  إفأرى      
تذجيج عقؾبة الجخيسة بأف تكؾف الحبذ مجة ال تقل عؽ ستة أشيخ وال تديج عؽ سشة مع مذخعشا العخاقي 

         الغخامة .

ضسؽ الججاوؿ  19-مخض كؾفيجعّجلت تذخيعاتيا بإضافة معغؼ الجوؿ  إفومؽ الججيخ بالحكخ     
في ىحه التذخيعات عمى األحكاـ القانؾنية الؾاردة الخاصة باألمخاض االنتقالية أو السعجية مؽ أجل انظباؽ 

ارة الرحة اإلماراتية ، وكحلػ أمخ الجفاع الرادر عؽ وز  2020( لدشة 223قخار رقؼ ) ومشيا ىحا السخض
بإضافة بتعجيل تعميسات تحجيج األمخاض االنتقالية  اإلسخاع، لحا أرى ضخورة  األردني 2020( لدشة 8رقؼ )

 ( .2الججوؿ رقؼ )إلى  19-مخض كؾفيج

مسا تقجـ لؾحظ إف قانؾف الرحة العامة األردني كانا األكثخ تؾفيقًا في سياستو الجدائية ليحه الرؾرة       
مؽ صؾر التجخيؼ السيسا تجخيسو إحجاـ السراب عؽ إخبار الجيات السخترة بإصابتو بالسخض، ماعجا 

 ال وجؾبية . بجيمة ما ذىب إليو مؽ جعل عقؾبة الحبذ 

 ثانيالمطلب ال

 91-مرض كهفيدب اإلصابة عدوى تجريم التعريض ل

 

اآلخخيؽ سكافحة ىحا السخض في تجخيؼ تعخيض السعاصخة ل الجشائيةتبايشت اتجاىات الدياسة التذخيعية   
 ولتؾضيح ذلػ سأبيؽ أركاف الجخيسة والعقؾبة :  19-لخظخ اإلصابة بعجوى مخض كؾفيج

 

 الفرع األول
 أركان الجريمة

 
البج مؽ ركشيؽ األوؿ ركؽ مادي ، والثاني  19-لتحقق جخيسة التعخيض لإلصابة بعجوى مخض كؾفيج

 .ركؽ معشؾي 
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 :جخمية، ونتيجة إجخاميسمؾؾ لقياـ الخكؽ السادي لمجخيسة البج مؽ وجؾد  :للجريمة المادي الركن -9

الدمؾؾ اإلجخامي السكؾف لمخكؽ  ع إلى القؾانيؽ السقارنة نجج أفمؽ خالؿ الخجؾ  الدمؾؾ اإلجخامي: -أ
ألـد كل أردني أو ، فالبشج )خامدًا( مؽ أمخ الجفاع األردني  السادي ليحه الجخيسة ىؾ سمؾؾ سمبي )امتشاع(

أو  بااللتدامات التقيج مؽ أجل مؾاجية ىحا السخض أجشبي مقيؼ أو متؾاجج في السسمكة األردنية الياشسية
بالحجخ  لمسراب السذتبو بإصابتو أو السخالط إلداـ( مؽ 4وردتو الفقخة )التي أوردىا ومشيا ما أ التجابيخ

 ( مؽ البشج ذاتو عجـ تعخيض أّي شخص لمعجوى .6) ألدمت الفقخةالرحي السشدلي ، كسا 

-فمو يجّخـ تعخيض الذخص لعجوى مخض كؾفيج اإلماراتي أّما قانؾف مكافحة األمخاض الدارية 
وكاف ، غيخ أنو أورد تجابيخ وقائية ألـد بيا السراب بالسخض األردنيصخاحًة كسا فعل السذخع  19

، إذ ألـد ىحا القانؾف السراب عشج  الغخض مشيا ىؾ تجخيؼ تعخيض اآلخخيؽ لعجوى اإلصابة بيحا السخض
، فالدمؾؾ  [15] وأيزًا تشفيح الؾصفات الظبية الؾقائية ،مراب بالسخض االلتداـ بالتجابيخ  بأنومعخفتو 

 جخامي ىشا ىؾ سمؾؾ سمبي )االمتشاع عؽ االلتداـ بالتجابيخ الؾقائية السشرؾص عمييا في القانؾف( .اإل

بعجوى  لإلصابةوكحلػ لؼ يجّخـ السذخع العخاقي في قانؾف الرحة العامة تعخيض األشخاص  
 االلتداـ بالتجابيخ الستخحة مؽ مدبب السخضحامل الذخص السراب و  أوجب عمى، إال أنو السخض

مؽ الجواـ في السؤسدة  السراب كسا مشع،  [16]أو العدؿ  الجيات الرحية ومشيا الحجد الرحي
، واليجؼ مؽ الشص عمى ىحه  [17]تحجدىا الجية الرحية السخترة محل العسل لمفتخة التي أوالتعميسية 

 االلتدامات ىؾ مشع انتذار السخض أو تعخيض األفخاد لخظخ اإلصابة بو .

قياـ وىؾ بالؾاجب السشرؾص عميو قانؾنًا  االلتداـ عجـ السذخع األردني جّخـ إفجخمية: الشتيجة ال -ب
الجخيسة مؽ الجخائؼ  إف، مسا يعشي (19-)تعخيض األشخاص لعجوى مخض كؾفيجبارتكاب فعل الجاني

ألنيا مؽ  الستختبةبرخؼ الشغخ عؽ الشتيجة  الدمبي تحقق الدمؾؾ اإلجخاميالذكمية التي يكتفي لقياميا 
  جخائؼ الخظخ ال الزخر .

لقياـ جخيسة تعخيض لؼ يشص صخاحًة عمى صؾرة الخكؽ السعشؾي الالزمة  الركن المعنهي للجريمة: -2
، القرج جخمي أو برؾرة الخظأ غيخ العسجي  برؾرة فيسا إذا كاف 19-األشخاص لمعجوى مخض كؾفيج

األشخاص  ف فعمو مجّخـ قانؾنًا بفعل تعخيضيعمؼ بأ إذ يتحقق الخكؽ السعشؾي لمجخيسة بقياـ الجاني وىؾ
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 إمكانيةلمقياـ بالفعل قاصجًا تحقيق الشتيجة أو يتؾقع  إرادتوواتجاه  19-بعجوى مخض كؾفيج اإلصابةلخظخ 
  يقجـ عمى ذلػ .ومع ذلػ  اإلجخاميتعخيض أّي شخص لمعجوى مؽ خالؿ سمؾكو 

 الفرع الثاني

 عقهبة الجريمة 

( ثالث سشؾات مع عقؾبة 3ذىب السذخع األردني إلى معاقبة مختكب ىحه الجخيسة بعقؾبة الحبذ حتى )   
  .[ 18]( ديشار أو إحجى العقؾبتيؽ30000الغخامة السحّجد مقجارىا )

فقج أوجب معاقبة الجاني بعقؾبة الحبذ مع الغخامة أّما قانؾف مكافحة األمخاض الدارية اإلماراتي 
 [ .19( أو إحجاىسا]500000( وال تديج عؽ )100000)التي ال تقل عؽ 

وذىب قانؾف الرحة العامة العخاقي )السعجؿ( إلى الشص عمى معاقبة الجاني بعقؾبة الغخامة الفؾرية     
يؾمًا أو بكمييسا بقخار مؽ الؾزيخ أو  90( أو غمق السحل لسجة ال تديج عؽ 2500000تديج عؽ )التي ال 

 [ .20مؽ يخؾلو]

مسا تقجـ يسكؽ القؾؿ إف القؾانيؽ السقارنة اتجيت في سياستيا الجدائية لسكافحة السخض اتجاىيؽ      
جـ التقيج بالتجابيخ الؾقائية األوؿ ىؾ الشص صخاحة عمى تجخيؼ تعخيض األشخاص لمعجوى مع تجخيؼ ع

واإلجخاءات لسشع التعخيض لمعجوى وىؾ اتجاه السذخع األردني ، والثاني ىؾ عجـ الشص صخاحًة عمى تجخيؼ 
تعخيض األشخاص لمعجوى واالكتفاء بتجخيؼ االمتشاع عؽ االلتداـ بالتجابيخ الؾقائية واإلجخاءات الرحية 

 . وىؾ اتجاه السذخع اإلماراتي والعخاقي

كحلػ لؾحظ عجـ التشاسب بيؽ خظؾرة الجخيسة السختكبة عّجت ىحه القؾانيؽ السقارنة ىحه الجخيسة جشحة،    
أرتكب الجاني جخيسة اإلحجاـ عؽ  والعقؾبة مؽ ناحية ، وعجـ التفخيج في العقؾبة إذ إف العقؾبة واحجة سؾاء

  لمعجوى .  األشخاصأو جخيسة تعخيض  اإلصابةاإلخبار عؽ 
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 المطلب الثالث

 91 –نقل عدوى اإلصابة بمرض كهفيد  تجريم

إلى تجخيؼ نقل عجوى  لسكافحة ىحا السخض التذخيعية الجدائيةفي سياستيا  العجيج مؽ الجوؿ اتجيت
، بيشسا  العخبية الستحجة واإلمارات السسمكة األردنية الياشسية ومشيا إلى اآلخخيؽ 19-اإلصابة بسخض كؾفيج

سأبيؽ أركاف  ولتؾضيح ذلػ، لؼ يجّخـ السذخع العخاقي في قانؾف الرحة العامة نقل عجوى السخض لآلخخيؽ
 الجخيسة والعقؾبة :

 لفرع األولا   

 أركان الجريمة
 

 ، وأركاف عامة :ركؽ خاص )مفتخض( 19-لجخيسة نقل عجوى اإلصابة بسخض كؾفيج

لؼ يذتخط السذخع األردني في قانؾف الرحة العامة ، وأمخ  صفة الجاني( :الركن الخاص المفترض) -9
عمى خ صفة خاصة في مختكب ىحه الجخيسة تؾاف العامة الجفاع السعظل لبعض أحكاـ قانؾف الرحة

الجاني  أف يكؾف  الدارية )السعجؿ(األمخاض أشتخط في قانؾف مكافحة مؽ السذخع اإلماراتي الحي العكذ 
يعمؼ بأنو مراب بسخض مؽ األمخاض شخص  عمى أيّ يحغخ ، إذ نص عمى أف ))مرابًا بالسخض(

 عشو نقل السخض لمغيخ ( بأّي سمؾؾ يشجؼاإلتياف عسجًا ( السخفق بيحا القانؾف 1رقؼ )الؾاردة في الججوؿ 
[21]   .     

سؾاء عيخت  إفخازاتوأو أصيب بالعامل السسخض أو مشتجاتو الدسية كل شخص )ىؾ  والسراب       
  .[22]العامل السدبب لمسخض الداري(، والعامل السسخض ىؾ ) عالمات وأعخاض أـ لؼ تغيخ(عميو 

 البج مؽ تؾافخه لقياـ السدؤولية الجدائية يعشي أف خاصاً  اشتخاط صفة خاصة في الجاني وعّجىا ركشاً  إف    
خخج مؽ دائخة التجخيؼ والعقاب كل شخص ال تتؾافخ فيو ىحه الرفة كحامل العامل السذخع اإلماراتي أ
إلى نقل عجوى  أفعاليؼتؤدي  أفعمى الخغؼ مؽ خظؾرتيؼ عمى اآلخخيؽ وإمكانية  السسخض والسخالط

 .رة لمسجشي عميواؽ الحساية السقخّ مؽ جية، كسا انو قمص مؽ نظالسخض لمغيخ 

 ركشاف ىسا الخكؽ السادي والخكؽ السعشؾي: 19-لجخيسة نقل عجوى مخض كؾفيج  األركان العامة: -2
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 مية:والشتيجة الجخ يتسثل الخكؽ السادي ليحه الجخيسة بالدمؾؾ اإلجخامي، : للجريمة المادي الركن -أ

يحّجد السذخع األردني نؾع الدمؾؾ اإلجخامي فيسا إذا كاف سمؾكًا ايجابيًا أو سمبيًا  لؼ :اإلجرامي الدلهك -
 كحلػ لؼمؽ شأنو نقل العجوى إلى الغيخ( ، و  بأي ترخؼ..... أو القياـ  -6)أو صؾرتو ، إذ نص عمى 

ا اكتفى بتجخيؼ السذخع اإلماراتي صؾرة الدمؾؾ اإلجخامي السكؾف لمخكؽ السادي ليحه الجخيسة ، وإنس ُيحّجد
بقياـ  يتحقق الدمؾؾ اإلجخاميإف مسا يعشي ، لمغيخ 19-تب عميو نقل مخض كؾفيجالدمؾؾ ماداـ يتخ 

كسا يتحقق الدمؾؾ اإلجخامي بامتشاع الجاني بسخالظة الغيخ ومالمدتيؼ قاصجًا نقل عجوى السخض الجاني 
  الغيخ .عؽ ارتجاء الكسامة أو لبذ القفازات مؽ أجل نقل العجوى إلى 

الشتيجة الستختبة عمى الدمؾؾ السختكب مؽ الجاني  إف نص السذخع األردني صخاحةً  جرمية:ال النتيجة -
الحيؾانات وتظؾره  السعجية إلى أجداـ البذخ أووالعجوى )دخؾؿ أحج العؾامل ، ىي )نقل العجوى إلى الغيخ(

بيشسا نص السذخع اإلماراتي عمى ،  [23] عمى نحؾ قج يذكل خظخًا عمى الرحة العامة(أو تكاثخه فييا 
 .)نقل السخض لمغيخ( الشتيجة الستختبة عمى سمؾؾ الجاني بقؾلو

السذخع األردني  أفلؾحظ إف ىشاؾ تبايؽ في الشتيجة الستختبة عمى الدمؾؾ اإلجخامي ليحه الجخيسة، إذ    
مل السعجية بعج انتقاليا مؽ وذلػ بجخؾؿ أحج العؾا (،نقل العجوى لمغيخ)وىي  ضارةاشتخط تحقق نتيجة 

ومؽ ثؼ تفاعميا داخل جدسو بتظؾرىا أو تكاثخىا  ،جدؼ اإلنداف السراب إلى الذخص الغيخ السراب
وىي انتقاؿ السخض  ضارة تحقق نتيجة اإلماراتيعمى نحؾ يذكل خظخًا عمى الرحة ، فيسا اشتخط السذخع 
   فعاًل .مؽ السراب إلى الغيخ دوف اشتخاط إصابة الغيخ بالسخض 

خالؿ الخجؾع إلى القؾانيؽ السقارنة وجج إف السذخع األردني لؼ يشص  مؽالركن المعنهي للجريمة:  -ب
 برؾرة القرج الجخمي أـ برؾرة الخظأ غيخ العسجيعمى صؾرة الخكؽ السعشؾي ليحه الجخيسة فيسا إذا كاف 

التي تقع بتحقق القرج الجخمي وال يسكؽ أف ىحه الجخيسة مؽ الجخائؼ العسجية السذخع اإلماراتي  عجّ ، بيشسا 
 . تقع برؾرة الخظأ غيخ العسجي

تؾافخ قرج جخمي خاص لقياـ الخكؽ السعشؾي لمجخيسة ، مؾضؾع البحث  -ولؼ تذتخط القؾانيؽ السقارنة   
بأف بأف يكؾف الجاني عالسًا بعشرخيو العمؼ واإلرادة القرج الجخمي العاـ إذ يتحقق ىحا الخكؽ بتؾافخ 

ذلػ ذلػ تتجو إرادتو إلى ارتكاب ويعمؼ بأف سمؾكو يحقق الشتيجة الجخمية ومع  19-مراب بسخض كؾفيج
     .الدمؾؾ السجـخ وتحقيق الشتيجة الجخمية الزارة 
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يعؾد تقجيخىا مدألة  19-مؽ عجمو في جخيسة نقل عجوى مخض كؾفيج تؾافخ القرج الجخمي  إثبات إف    
وإلى جسيع الغخوؼ والسالبدات السقتخنة التي تجؿ عمييا مؽ خالؿ السغاىخ الخارجية إلى السحكسة 

 وىي مدألة غاية في الرعؾبة لكؾنيا مؽ األمؾر الباطشية أو الجاخمية .بالجخيسة 

 

 الفرع الثاني

 عقهبة الجريمة

بعقؾبة الحبذ حتى الجاني معاقبة إذ نص عمى  عّج الجخيسة مؽ الجشح، ذىب السذخع األردني إلى      
 [ . 24( ديشار أو إحجى العقؾبتيؽ]30000( ثالث سشؾات مع عقؾبة الغخامة السحّجد مقجارىا )3)

لسجة ال تديج ّج ىحه الجخيسة جشاية بأف جعل عقؾبة مختكبيا ىي الدجؽ فقج ع أّما السذخع اإلماراتي    
( 1000000وال تديج عؽ )( خسديؽ ألف درىؼ 500000مع الغخامة التي ال تقل عؽ )عمى خسذ سشؾات 

، غيخ أنو اقترخ ىحا التذجيج عمى العقؾبة عشج تؾافخ عخؼ العؾد  مائة ألف درىؼ أو إحجاىسا ، وشّجد
 [25]  عقؾبة الدجؽ فقط

لؼ تؾفخ  19-مخض كؾفيج ما اتجيت إليو الدياسة الجدائية السعاصخة لسكافحةمسا تقجـ لؾحظ إف      
 اشتخاطفسؾاء في جانب التجخيؼ أو في جانب العقاب،  نقل عجوى ىحا السخضحساية حقيقية لإلنداف مؽ 

يقمص مؽ دائخة التجخيؼ لكؾنو  تؾافخ صفة خاصة في الجاني بأف يكؾف مرابًا بالسخض القانؾف اإلماراتي
تحقق نتيجة  القانؾف األردني ، واشتخاطبإصابتوالسراب دوف السخالط والسذتبو بجعميا محّجدة حرخيًا 

الحساية الجدائية السقّخرة لمسجشي نظاؽ تزييق مؽ اليؤدي إلى  جخمية ضارة )نقل عجوى السخض لمغيخ(
   . عميو

مية الزارة الدمؾؾ اإلجخامي والشتيجة الجخ مع جدامة وخظؾرة العقؾبة كانت غيخ متشاسبة  إفكسا      
جعل العقؾبة تخييخية  ، عالوة عمى إفتختب عمى وفاة إنداف أو نذخ السخض عمى نظاؽ أوسع السيسا إذا 

وكاف األججر أف تكؾف وجؾبية الحبذ مع عقؾبة سالبة لمحخية أو عقؾبة الغخامة  لمقاضي أف يقّخر فخض
     الغخامة .
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 الخاتمة 

( 19-مؽ خالؿ البحث في مؾضؾع )اتجاىات الدياسة التذخيعية الجدائية السعاصخة لسكافحة كؾفيج   
 : بعض االستشتاجات والسقتخحات نحكخ مشياتؾصمشا إلى 

ضسؽ الججاوؿ الخاصة باألمخاض  19-إف معغؼ الجوؿ عّجلت تذخيعاتيا بإضافة مخض كؾفيج -1
ـ القانؾنية الؾاردة في ىحه التذخيعات عمى ىحا السخض االنتقالية أو السعجية مؽ أجل انظباؽ األحكا

( 8الرادر عؽ وزارة الرحة اإلماراتية ، وكحلػ أمخ الجفاع رقؼ ) 2020( لدشة 223ومشيا قخار رقؼ )
األردني، لحا أرى ضخورة اإلسخاع بتعجيل تعميسات تحجيج األمخاض االنتقالية بإضافة  2020لدشة 

 ( .  2ؼ )إلى الججوؿ رق 19-مخض كؾفيج
اتجيت الدياسة التذخيعية الجدائية في معغؼ الجوؿ إلى تجخيؼ اإلحجاـ عؽ اإلخبار عؽ اإلصابة بأحج  -2

بأف ألدمت فئات محّجدة باإلخبار عشج تحقق  19-ومشيا مخض كؾفيج  ةنتقالياالأو  ةسعجيالاألمخاض 
 العمؼ باإلصابة مع تحجيج العقؾبة لسؽ يحجؼ عؽ إخبار الجيات السخترة . 

أرى إف العقؾبة التي وضعيا السذخع العخاقي لجخيسة اإلحجاـ عؽ اإلخبار عؽ اإلصابة بسخض  -3
خح عمى مذخعشا العخاقي غيخ متشاسبة مع خظؾرة السخض وجدامة الدمؾؾ اإلجخامي لحا اقت19-كؾفيج

 تذجيج عقؾبة الجخيسة .
تفخيج العقؾبة إذ إف العقؾبة واحجة سؾاء أرتكب الجاني جخيسة اإلحجاـ عؽ اإلخبار عؽ اإلصابة  عجـ -4

 ىحيؽ الجخيستيؽ جشح .عّجت القؾانيؽ السقارنة ، و أو جخيسة تعخيض األشخاص لمعجوى 
حساية حقيقية لإلنداف مؽ نقل عجوى ىحا السخض سؾاء في التجخيؼ أو في  القؾانيؽ السقارنة لؼ تؾفخ -5

العقاب، فاشتخاط القانؾف اإلماراتي تؾافخ صفة خاصة في الجاني بأف يكؾف مرابًا بالسخض يقمص مؽ 
دائخة التجخيؼ لكؾنو جعميا محّجدة حرخيًا بالسراب دوف السخالط والسذتبو بإصابتو، واشتخاط القانؾف 

ي تحقق نتيجة جخمية ضارة )نقل عجوى السخض لمغيخ( يؤدي إلى التزييق مؽ نظاؽ الحساية األردن
كسا إف العقؾبة كانت غيخ متشاسبة مع جدامة وخظؾرة الدمؾؾ ،  الجدائية السقّخرة لمسجشي عميو

وة ، عالنداف أو نذخ السخض عمى نظاؽ أوسعوفاة إ الزارة السيسا إذا تختب عمييااإلجخامي والشتيجة 
دالبة لمحخية أو العقؾبة الالعقؾبة تخييخية لمقاضي أف يقّخر فخض  تجعم ىحه القؾانيؽ السقارنة عمى إف

 عقؾبة الغخامة وكاف األججر أف تكؾف وجؾبية الحبذ مع الغخامة .   
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