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 الممخص

هرػػراضآليػػاتهالرعػػرعهالينػاواهلرواياػػ هرشػػاطرهت عػػاهاأهراسػػ تناولػتهذػػالهال 
ال راسػػػ هاايػػػػرا اتههتفقػػػ هر ػػػػ ه،رػػػفهال ػػػػوارثهالط يعيػػػ هعػػػ ذاالتػػػاهير ػػػػفههالرع يػػػ 

واالحتياطاتهال حي هالتاهور تهفاهالتعريعهالر ػريهوالرقػارفهلقويايػ هرػفهاأرػراضه
ه.الرع ي 

عقاهع  هرفهالت ا يرهالوياوي هرفهاأرراضهالو اوي ههالتعريعاتهتاعترقهي وه
هال وارثه هظاور هعن  هاانساف ه ح  هعقا هلقرحافظ  هالالزر  هال حي  واالحتياطات

هالو اوي  هرنااوأشا، ه ور هع ة هالت ا ير هعاـهتهذال هذو هرا ههرثؿ، إيرا اتههفرض:
هالتيوؿ هحظر هوال يطريهإيرا ات عضههفرضوه، هال حا هالحير التطعيـههفرضوه،

والتعارؿهرعهروتاه،هرع  ههعزؿهالرريضه ررض ه:ههراهذوهفر يهرثؿهاورناه،ااي اري
هالررضهالرع ي هالت ا يرهأفهتقترفههؿورفهرقتضاه ه،ال راراتهالوايي هوارت ا ، ذال

العقو  هالرا ع هه وضعهوالؾ،هالرقررهالوياواهالعقو  هفاهحال هالرشال  هلإليرا هتقرير 
لراهتتسـه ههذالهاأرراضهالرع ي هرفههه؛ذالهالت ا يرهرشال  هارت ابعن هااي اـهعقاه

ه.ستقرارهالع ا هوال ال اتا  هه،شطورة

ه

ه
ه

ه

ه

ه
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Abstract: 
This study dealt with the mechanisms of the criminal 

legislature to confront the risks of the outbreak of infectious diseases. 

The study monitored the health procedures and precautions that were 

mentioned in the Egyptian and comparative legislation for the 

prevention of infectious diseases. 
Legislation included many preventive measures against 

epidemic diseases and health precautions including what is general, 

such as imposing curfews, imposing some health and veterinary 

curfews, and imposing compulsory vaccination. 

 what is individual, such as isolating a patient with an 

infectious disease, dealing with the dead of an infectious disease, and 

wearing protective masks. All these measures are required to be 

accompanied by a penalty report in case of violation of the prescribed 

preventive measure, by placing a deterrent punishment when 

committing a violation of these measures necessary to preserve human 

health when epidemic disasters appeared. 
ه

ه
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 مقدمة 

هالرعرعهلـ هالرع ي ههفاهاليناواهي شؿ هاأرراض هانتعار هرف هالوياي  س يؿ
هشطرًههوالو اوي  هترثؿ هالتا هالسقو يات هلتيريـ هالعار ها الت شؿ هال ح  هعقا والؾه،

هلروايا هرشاطرهانتقاؿهالع وىهوت عاهاأو و  هفالقانوفه،(1) إ  ارهتعريعاتهوياوي 
هر عوّه هالريترع هفا هلسقوؾهاأفرا  هالرنّظر  هالعاّر  هالقواع  هرف فاهغالبهه ريروع 

ّفهت ّشقهاأحياف ههرطقوبه يػّ ي هفاهرياؿهالوياي هرفهلقت ّشؿهلرنعهالسقوؾهالشطر،هوا 
ه هالرشال   هالسقو يات ه تيريـ هوالؾ هوالو اوي ؛ ال حي ههلالحتياطاتاأرراضهالرع ي 

ه(.2)لقوياي هرفهاأرراضهالرع ي هوالو اوي 

هالوياوا،هوتطّورته ولق هتعّ  تهروايؼهالرعرعهالر ريه الت شؿهفاهالتيريـ
ذالهالت شالته وفهالتويؼهعن هرياؿهرحّ  هلروضوعهت ّشقه،ه ؿهعرقتهع ةهرياالته

الوياوي ،هوفرضهاليزا اتهاليناوي هلرفهيشال اا،ههال حي   رضه عضهاالحتياطاته
ولق هيا هت شؿهالقانوفهاليناواهفاهه، رفهعأنااهتا ي هال ح هالعارهأوهيرت بهأفعاال

رياؿهالوياي هرفهاأرراضهالرع ي هعفهطريؽهت ا يرهعار ،هوآشريهفر ي ،هوفاه قتاه
هال ورتيفهيررهالعقابهعقاهرشال  هذالهالت ا يرهالوياوي .

هرف هالر ريههف اف هالتعريع هفا هت عاهاأو و  الرريضههعزؿآلياتهروايا 
هر ه ورة هالؾ هويأشا ، هرع   هرشال ررض  هرف هالرريضه ررضهرع   هرفههط نع غيرل

هإلياـ.هالع وىهقؿالهينهحتىاأ حا ؛ه

هإ عا هتضرفتهالاي،هااليتراعاالت اع ههفرضه-أيًضاهه-هاآللياتورفهذاله
ت عاهالررضههتطويؽيتـههحتى يني ه يناـههرسافات عض،هوترؾهعفهاأفرا ه عضاـه

الوايي ،هو الؾهوضعهتعقيراتهفرضهارت ا هال راراتهه-أيًضاهه-الرع ي،هورفهالؾه
يرا اتهرعين هلقتعارؿهرعهروت هالررضهالرع يهفاهعأفهتغسيقههو فنه.هىوا 

ههتتويؼهفقـ هالتعريع ههعن يواع  هإلحاؽههعقافرضهالعقاب هفا هيتس ب رف
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إلاهغيرل،هسوا هأ افهالؾهعفهطريؽهالعر هأوهعفهطريؽههالع وى نقؿههواأاىالضرره
ه هرهأشضعته ؿالشطأ، هالقواع  هلقعقو اتهذال هالع وى هنقؿ هرف هالوياي  هت ا ير شال  

هاأرراضههرةالرقره هرف هلقوياي  هال حي  هاالحتياطات هيانوف هفا هالعار  هلققواع  وفًقا
فه انتهذالهه1937لسن هه158الرع ي هريـه إااهراهترتبهعقاهذالهالرشال  هضرر،هوا 

هت هأناا هإال هال افا، ه الر ع هتتسـ هولـ هشاًص، ـً هتنظي هإرذا اتهالعقو اتهليسهلاا ع 
هلقعقابهعقاهرشال  هالت ا يرهالوياوي .

وفاهذالهال راس هنققاهالضو هعقاهسراتهالتعريعهالر ريهفاهرياؿهالوياي ه
يشالؼهالت ا يرههرفالتاهيقررذاهعقاههاتوالعقو ه،رفهاأو و ،هوآلياتههفاهرنعهت عياا

هالرع ي هاأرراض هنعر هلرنع ه الوياوي  هالقاوه، هرناج هرع ه الرقارن  هالوضعاهالؾ نوف
هالرياؿ.هذااهفاهالرقارف
 الدراسة: أىمية

هالتاه هالسقو يات هشطورة هرف هالوايع هأظارل هفيرا هال راس  هذال هأذري  تتيقا
السقو ياتهرفهترايزهواشتالؼ؛هأ يهإلاههذالتتس بهفاهنعرهاأو و ،هولراهتتريزه هه

التزاي هالرستررهفاهانتعارهع وىهاأرراضهالو اوي ،هوزيا ةهأع ا هالضحايا،هوراهيؤ يه
ه هالؾهرفهشقؿ هيهايتراعاإليه هفق   اأرراضههار ا هقهالريترعه ه  حوايت ا ي،

ه.ه(3)يا  هالوضعهااليت ا يهوااليتراعاه  ورةه  يرةهرارالرع ي ،ه

هفإ هلالؾ هفا هت رف هال حث هذاا هأذري  الرتعقق ههقانوني الهع  القواهااحاط ف
هفاه هووضعاا هتط يقاا هوايتراح هاأرراضهالرع ي ، هرف هلقوياي  هال حي   االحتياطات
هعقاه ه اليانبهالتط يقاهانزالاا هور طاا هالوضعي ، هفاهنطاؽهالقوانيف هالتن يا روضع

هاأرراضهالرع ي .ههت عاهرنعالوايع،هفت ي هفاه
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 الدراسة: أىداف

تا ؼهال راس هإلاهإلقا هالضو هعقاهالقواع هالتعريعي هالتاهوضعتهلقوياي ه
هالسقو ياتهالتاهتشالؼه هض  هالحراي  هلتوفير هر يه  ايتاا هوالتحقؽهرف هاأو و ، رف

اأو و ،هفالهعؾهأفهذالهالسقو ياتهالتاههانتعارهذالهاالحتياطاتهال حي هلقوياي هرف
هالرغـهعقاوهتثيرهالشوؼ،هوتس بهالرعب،ههالع وى و هوهانتقاؿهي هتتس بهفاهنعرهاأوه

رفهشطورتااهال الغ ،هفإفهتيريرااهفاهالقوانيفهالوضعي هراهزاؿهفاه ورةهاحتياطاته
وياوي ه رويبهالقواع هالقانوني هالقاور هالتاهالهيترتبهعقاهرشال تااهإالهعقو اتهيسيرةه

هالرحر هالر قح  هالررت ب،هغيرهرا ع هالهتتناسبهرعهيير  هاليـر هوالهرعه عاع  ي ،
هلقحؽهفاهالوياي هرفه هاليناوي  هيثيرهالي ؿهحوؿهر يهتوافرهالحراي  هاأو و وذوهرا

ه هالتط يؽ هروضع هفا هااسالري  هالعريع  هتناولته هالاي هاأرر ؛ههواأرراضهالرع ي ،
لحاؽه هآلشريف. اهاأاىفيررته ؿهفعؿهيتس بهفاهإح اثهالضرر،هوا 

 خطة الدراسة:

هرق ر ه ال راس هفاهثالثهيا ته نتاوجهثـهاله،وتعق ااهشاتر ه،ر احث،هيس قاا
هتا:آلعقاهالنحوهاوالؾهه،تو ياتالوه

 األول: صور الحماية الجنائية لموقاية من األوبئة بتدابير عامة  المبحث

هفرضهإيرا اتهحظرهالتيوؿهاأوؿ:هالرطقب

هالحيرهال حاهوال يطريههإيرا اتالرطقبهالثانا:هفرضه عضهه

هالثالث:هفرضهالتطعيـهااي اريههالرطقب

 الثاني: صور الحماية الجنائية لموقاية من األوبئة بتدابير فردية المبحث

هاأوؿ:هعزؿهالرريضه ررضهرع هالرطقبه

هعزؿهالرريضه ررضهرع ههر رراتهاأوؿ:هال رعه
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ه ررضهرع .هالرريضوح و هعزؿههضوا طالثانا:ههال رع

هالثانا:هال حصهالط اههالرطقب

هال حصهالط اهاالشتياري.ه–اأوؿههال رع

هال حصهالط اهااي اري.ه–الثاناههال رع

هرعهروتاهاأو و .هالتعارؿهتنظيـ:هثالثلاهالرطقب

هال راراتهالوايي .ه ارت ا هااللتزاـ:هرا عالهالرطقب
 القانون الوضعي.الثالث: العقاب المقرر لمخالفة التدابير الوقائية في  المبحث

هاأوؿ:هالعقابهالرقررهلرشال  هالت ا يرهالوياوي هفاهالقانوفهالر ري.هالرطقب

هالثانا:هالعقابهالرقررهلرشال  هالت ا يرهالوياوي هفاهالقانوفهالرقارف.هالرطقب

ه

 األول المبحث

 الحماية الجنائية لموقاية من األوبئة بتدابير عامة  صور

هاأرراضهرفهلقوياي هال حي هاالحتياطاتهرياؿهفاهالقوانيفه عضه  رت
هالتيريـهفاه التوسعهالقوانيفهذالهواتسرت،ه(4)عاـهطا عهااتهوياوي ه ت ا يرهالرع ي 
هاليناوي هالحراي هإطارهفاهنر  ذاهأفهرواضع،هير فهع ةهفاهعار ه  ورةهالوياوا
هالتيوؿهحظره  رض هوفرضهال حاهالحيرهإيرا اتهوفرض، هالتطعيـهوال يطري،

هااي اري هوالتعارؿهال ـهنقؿهعرقياته تنظيـهورعتقاتههال ـهفاهالتعارؿهسالر هوفا،
ه:اآلتاهالنحوهعقاهوالؾ،ه(5)فيه

  



 جبريل إبراىيم محمد/ دكتور مستشار       «تحميمية مقارنة دراسة» المعدية مراضمن األ وقايةلم الجنائية السياسة 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 845 

 

 األول المطمب

 إجراءات حظر التجول  فرض

هرحترق ه هت اعيات هأي هرف هالروطنيف هلحراي  هالعارق  هال ول  هشط  هإطار فا
ه هفرضهحال هحظرهالتيوؿهوالت اع  هتـ هفق  هوتققيؿهفرصهااليتراعالت عاهاأو و ، ،
هريـ هلالؾهفق ه  رهيرارهرويسهريقسهالوزرا    رضهه2222هلسن ه768االشتالط،

ه.(6)حظرهالتيوؿهلروايا هفيروسه وروناهالرستي ه

هواستنا هريـ هلققانوف هه162ً ا هرنحهه1958لسن  هوالاي هالطوارئ، هيانوف  عأف
ه هت ا ير ه  رضهع ة هرفهي وضه هأو اأزراتهال  رىههالحتوا الحؽهلرويسهاليراوري 
ه هالت ا ير هوتترثؿ هفيروسه ورونا، هورناا هاأو و  هانتعار هالتاههاالحترازي رثؿ واأوارر

ىهأعقنتهحال هالطوارئهفاهفرضهرنحااهالقانوفهلرويسهاليراوري هأوهرفهي وضههرت
هالناسه هرنع هو هالتيوؿ، هلظروؼههرفحظر هفياا، هالتنقؿ هأو هال ق  هطرؽ هفا التحرؾ

هالي ري ه هالتيوؿهوفرضهاايار  هوذناؾهفرؽه يفهحظر هرعين ، هزرني  هلر ة استثناوي ،
هورفهالؾ:

هالتيوؿهذه- هاآلرره  رضهاايار ههاأفهالرُ  رهلحظر ه ينرا هالتن ياي ، السقط 
هري هذوهالقاضا.الي 

،ه ؿهذوهيرارهيعرؿهيريعهاأعشاصهارعينهاأفهحظرهالتيوؿهالهيشصهعش ه-
ه عضه هويو  هرع هال ق  هتشصهاالستثنا اتفا هفإناا هالي ري  ه شالؼهاايار  ،

هفقط.هاواح هارعينيف،هوي هتشصهعش هاأعشا 
هإالهه- ه اا هيعايب هوال هالسيف، ه  اوؿ هرف هوذا هعقو  ، هتع  هالي ري  هاايار  أف

هالرشاط يفههح وـر هفإف هالتيوؿ هحظر ه شالؼ هارت  اا، هيرير  ه س ب عقيه
الشاضعيفهلههلـهيرت  واهيرًرا،هوالهيع هعقو  هفاهحقاـ،ه ؿهذوهر روضهعقياـه

ه ا ؼهالح اظهعقياـ.ه
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يعقفهلق اف هعفهطريؽهيريعهوساوؿهااعالـهالرويسي ،هرفهينواتههالتيوؿهحظره-
ااعي هرحقي ه  حؼهوريالتهوريي هأوهإل تروني هويري ةهرسري ،هوهوهتق زيوني هوا 

هعقياـه اا. هرسري ،هفاهحيفهأفهاايار هالي ري هالهتعقفهإالهلقرح ـو

وي هي وفهحظرهالتيوؿه س بهال وارثهوهاأعا يرهأوهالحاالتهالتاهيشعىه
فيااهرفهانتعارهاأرراضهالو اوي هالرع ي ،هفيتـهوضعهييو هعقىهحري هاأعشاصهفاه

هااليتراعهواالنت هأو هفاهأرا ف هوالررور و الؾهت قيؼهأيهه،رعين هأوياتقاؿهواايار 
هرؤسس ه تأ ي هأيهعرؿهرفهاأعراؿهالضروري هشالؿهفتراتهرح  ة.ههأوعشصه

غالياا،هه-أيًضاهه-الؾههورفه وضعهييو هعقاهرواعي هفتحهالرحاؿهالعار هوا 
ه  عضهيوه هأوهتعغيقاا هأوه عضاا هالرحاؿه قاا تاا،هو الؾهو الؾهاأرره إغالؽهذال

هتعطيؿهوساوؿهالنقؿهاليراعاهالعار هأوهالشا  هفاهأوياتهالحظر.ه

عقىهأيهرنقوؿهأوهعقارهوهإشال ه عضههاالستيال وفاهذالهاأحواؿهير فه
وح رهالروا التهوتح ي ذاه يفهالرناطؽهه،وتنظيـهوساوؿهالنقؿه،هالرناطؽهأوهعزلاا

 .(7)أوهتضييؽهالرحظوراتهالسا ق وييوزه قرارهرفهرويسهاليراوري هتوسيعهرشتق  ،هال

هفاه هاأعشاص هحري  هعقى هييو  هوضع هورناا هالت ا ير هذال هتن يا هعف أرا
لسن هه162االيتراعهواالنتقاؿهوالرعروؼه حظرهالتيوؿهفق هنصهيانوفهالطوارئهريـه

هرفهه1958 هال ا رة هاأوارر هتن يا هالقواتهالرسقح  هأو ه"تتولىهيواتهاأرف هأف عقى
هأوه هاليراوري  هي وفهرويس هالتن يا هذاا هالرسقح  هالقوات هتولت اا هوا  هرقاره، هيقوـ رف

هولض اطهال ؼه هتنظيـهها ت ا لض اطاا هسقط  هالحر ي  هوزير هيعيناا هالتى هالرت   رف
هالرحاضرهلقرشال اتهالتىهتقعهلتقؾهاأوارر.

عقو  ه سرهحظرهه2222لسن هه768يرارهرويسهريقسهالوزرا هريـههوتضرف
ح يهإفهوهالغرار هالرالي هالتاهت ؿهأر ع هآالؼهينيههأوهالتيوؿهفتـهتح ي ذاه السي

ه.(8)ذاتيفهالعقو تيف
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الرع  هفقطه وفههالسيف السيف،هأوههاليترانااوالغرار هذناهتشييري هلققاضاه
هلقرا ةه ههعقو  يانوفهالعقو اتهفإفههرفه16الغرار ،هووفًقا السيفهذاهوضعهالرح ـو

هالسيوفهالعروري هوتعغيقهه  اشؿهالسيفهأوهشاريههفاهاأعراؿهالتاهعقيههفاهأح 
والهييوزهأفهتنقصهتقؾهالر ةهعفهثالثه،الر ةهالرح وـه ااهعقيهفاهتعينااهالح ور ه

هالرن وصهه،سنيف هإالهفاهاأحواؿهالش و ي  هسن  هعقىهشرسهععرة والهأفهتزي 
هعقيااهيانوًنا.

ه هحظر هرف هالرستثناة هال وات هالعارقهالتيوؿأرا هالط اهوهفاـ هالحقؿ هفا ف
هالط ي هالعارقه را ،  الرستع ياتهوالررا ز هااعالوهيستثنا هوساوؿ هفا هوالعارقـف فهوه،

هوالغااوي ه هال ترولي  هوالروا  هالط ي  هوالرستقزرات هاأ وي  هتنقؿ هالتا هالرر  ات عقا
ه.(9)والحا التهالزراعي هوالشضرهوال ا ا هوراهيراثقاا

ال حي هلقوياي هه عأفهاالحتياطاته1958لسن هه137ولق ه افهالقانوفهريـه
ي هتضرفه عضهإيرا اتهه1979لسن هه55رفهاأرراضهالرع ي هالرع ؿه القانوفهريـه

هفق ه هالرو و ة، هالياات هإلا هأو هرف هال شوؿ هأو هالشروج هحظر هرثؿ هال حا الحير
هلُيتشاه هرو و ة؛ هرا هيا  ه اعت ار هالقرار هإ  ار هسقط  هال ح  هلوزير هالرعرع أعطا

رفهذااهه22لرنعهانتعارهالع وىهفياا،هحيثهن تهالرا ةهه عأنااه اف هالت ا يرهالالزر 
ح يهإ"لوزيرهال ح هالعروري ه قرارهرنههاعت ارهيا هراهرو و ةه ه-القانوفهعقاهأنه:
هالرع ي  هتتشاهه،اأرراض هأف هالرشت   هال حي  هلقسقطات هي وف هالحال  هذال وفا

ه هلرنع هالالزر  هعزؿاالت ا ير هالررضهرف وغيرهه،ورراي  ،وتح يفه،وتطايره،نتعار
العار هأوهالروال هرفهأيهنوعه افهوأفههااليتراعاتولااهعقاهاأشصهأفهترنعهه،الؾ

هالرقوث  هالرأ والتهوالرعرو ات هاأزياره،تع ـ هتزيؿ هالعار ،وأف هالس ؿ وترفعهه،وتغقؽ
هاآل ار،الطقر ات هاأسواؽه،وتر ـ هوالرالذا،وتغقؽ هالسينرا هالر ارس،و ور أوهه،أو

ه،أوهأيهر افهتريهفاهإ ارتههشطًراهعقاهال ح هالعار ،أوهأيهرؤسس ،الرقاذاهالعار 
 والؾه الطريؽهاا اري".
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ههتنصوه هال ابهه-رفهااتهالقانوفهعقاهأنه:ه26الرا ة ه ؿهرشال  هأح اـ "
هينياات هععرة هتتياوز هوال هر ري هيني  هعف هتقؿ هال ه غرار  هيعايبهعقياا أوه،الرا ع

القسـهاأوؿهت وفهالعقو  هغرار هالهتقؿهعفهفإااه افهالررضهرفهه، الح سهلر ةهعار
هيني  هينيااتهوالهتياوزهراو  هعاريف،شرس  هالح سهر ة ه ر ا رةه،أو هالح ـ وييوز

والؾهرعه،وساوؿهالنقؿهوغيرذاهرفهاأعيا هالتاهت وفهي هاستعرقتهفاهارت ابهاليرير 
ه.هأوهأيهيانوفهآشره،ع ـهااشالؿه أي هعقو  هأع هيقضاه ااهيانوفهالعقو ات

 عأفهحظرهه2222لسن هه768ويثيرهتط يؽهيرارهرويسهريقسهالوزرا هريـه
إع الي هفاهظؿهه27/6/2222هحتىه24/3/2212التيوؿههالرعروؿه ههفاهال ترةهرفه

ه هالرا ة هه26ويو  هريـ هالقانوف هه137رف هه1958لسن  ال حي ههاالحتياطات عأف
العقابهعقاهن سهال عؿههاجاز وهلقوياي هرفهاأرراضهالرع ي هوتع يالته،هوذاهإع الي ه

 ن يفهعقا ييفهرشتق يف!هوذراهالرا ةهالثاني هععرةهرفهيرارهرويسهريقسهالوزرا هريـه
هه768 ه2222لسن  هالقانوفهريـ هرف هوالععريف هالسا س  هوالرا ة هه137، ه1958لسن 

ه"رعهع ـهااشالؿه أيه هااع الي هورو هع ارة  عأفهاأرراضهالرع ي ،هوالهيحؿهذال
رفهه12تنصهعقيااهالقوانيفهالرعروؿه اا"هفاالهالع ارةهالتاهت  رتهالرا ةهعقو  هأع ه
ه.(12)الهتي رهذالهااع الي هوالهتحقااه2222لسن هه768القرارهريـه

أعقاهررت  هرفهالقرارهالوزاريههوفي وفهالقانهاالتعريعهالت ريج هااللتزاـفعن ه
فه افه ا ًراهرفهرويسهريقسهالوزرا هاستناً اهلقانوفهالطوارئ،ههحتى القرارهه ح فوا 

ت ويضهتعريعاهرذين ه ع ـهويو هتضا هأوهتنايضه ينههو يفهه رويبالوزاريهال ا ره
هنصهالقانوف،هوعن هالتعارضهيتـهتط يؽهنصهالقانوف.

را هوعقاه ؿهحاؿهفق هتـهإلغا هحظرهالتيوؿه رويبهيرارهرويسهريقسهالوزه
 رفعهحظرهانتقاؿهوتحرؾهالرواطنيفه  اف هأنحا هاليراوري هه2222لسن هه1246ريـه

عا ةهفتحهالرطاعـهوال االتهالرياضي هوالرقاذاهواستق اؿه وره عقاهيريعهالطرؽ،هوا 
،ه27/6/2222الع ا ةهلقر قيفهأ ا هالععاورهال يني هاعت اًراهرفهيوـهالس تهالروافؽه
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لسن هه768رفهيرارهرويسهريقسهالوزرا هريـهه12 ةهورفهثـهي وفهتط يؽهنصهالرا
ههايا رهه2222 هرف هال ترة هلحظرهه27/6/2222هحتىه24/3/2222عقا  النس  

التيوؿهوهرشال اتهاالحتياطاتهال حي هلقوياي هرفهاأرراضهالرع ي هفاهذالهال ترةه
هرفهالقانوفه26الرا ورةهفقط،هوييبهتط يؽهالنصهالوايبهالتط يؽ،هوذوهنصهالرا ةه

رفهالقرارهه12أفهتطيؽهنصهالرا ةه؛ عأفهاأرراضهالرع ي هه1958لسن هه137ريـه
فاهذااهالعأفهإلاهضرورةههاعارةغيره حيحهيانوًنا،هوتي رهاه2222لسن هه768يـه

ه وضعهالعقو اتهالرناس  .هه1958لسن هه137الت شؿهالتعريعاهلتع يؿهالقانوفهريـه

وفاهسياؽهالت شؿهالتعريعاهلروايا هت عاهاأو و هفق هتضرفههالعراق وفي
ه ه عض هالعرايا هالعار  هال ح  هاأرراضههاالحتياطاتيانوف هرف هلقوياي  ال حي 

هالرع ي  ه، هالعار هالعراياهريـهه45فن تهالرا ة ه1981لسن هه89رفهيانوفهال ح 
ه-أنه:هىعقه2221لسن هه54والرع ؿه القانوفهريـه

هاأرراضهاال ه تعقيراته"تح   هالقانوف هذاا ه أح اـ هالرعرول  هوالرتوطن  نتقالي 
هي  رذاهوزيرهال ح هأوهرفهيشوله"

هرفهااتهالقانوفهعقاهأنه:ه46ون تهالرا ةه

أوهرفهيشولههأفهيعقفه  يافهي  رلهأي هر ين هأوهأيهيز ههح ييوزهلوزيرهال ه-هأوال
ه."رنااهرنطق هرو ؤةه أح هاأرراضهالشاضع هلقواوحهال حي هال ولي 

اايرا اتهال  يق ه رنعهانتعارهالررضههاتشاالقسقطاتهال حي هفاهذالهالحال هه-هثانًيا
ه-ولااهفاهس يؿهالؾ:

وال شوؿهإليااهأوهالشروجههو ةالرو الرواطنيفه اشؿهالرنطق ههؿتقيي هحر  هتنقه-أ
ه رناا.

الرحالتهالعار ه  ورهالسينراهوالرقاذاهوالرالذاهوالرطاعـهوال نا ؽههغقؽ -ب
هو الؾه هال حي  هوالريا   هلإليازة هشاضع هآشر هعاـ هرحؿ هوأي والحرارات
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هوالرعارؿهوالرعاريعهو واورهال ول هوالقطاعهاالعترا اه الرؤسساتهالتعقيري 
 .صوالرشتقطهوالشا

هه-ج هوالثقج هوالررط ات هوالرعرو ات هاأغاي  ه يع ههونققاارنع هرنطق  لىهإرف
تالؼهالرقوثهرناا. هأشرىهوا 

هعزؿهورراي  هونقؿهالحيواناتهوال ضاوع.ه- 

هالش راتهه-هثالثًا ه تق يـ هوال حي  هالط ي  هاويهالراف هت قيؼهأيهرف هال ح  لوزير
هاأو و  هح وث هعن  هلقرواطنيف ه،الط ي  هحاالت هالتاهوفا هولقر   الطوارئ

ه.(11)تتطق ااهتقؾهالحوا ثهوالحاالت

هفاههويتضح هفاهالعراؽهلاا هالقانوفهأفهالسقطاتهال حي  رفهن وصهذاا
هأفهت  رهيراره هت عاهاأو و  هعقاههاحال  هييو  هو وضع هتنقؿهالرواطنيف، هحري   تقيي 

ه،ياتهرعين حري هاأعشاصهفاهااليتراعهواالنتقاؿهواايار هوالررورهفاهأرا فهأوهأوه
و الؾهت قيؼهأيهعشصهأوهرؤسس ه تأ ي هأيهعرؿهرفهاأعراؿهالضروري هشالؿه

هفتراتهرح  ة.

غالياا،هه-هأيًضاه-ورفهالؾه وضعهييو هعقاهرواعي هفتحهالرحاؿهالعار هوا 
هالنقؿه هوساوؿ هتعطيؿ هو الؾ ه عضاا، هأو ه قاا هالرحاؿ هذال ه إغالؽ هاأرر و الؾ

هأوه هفا هالشا   هأو هالعار  هوالرعرو اتهاليراعا هاأغاي  ه يع هورنع هالحظر، يات
تالؼهالرقوثهرناا.ههنققااوالررط اتهوالثقجهأوه هرفهرنطق هالىهأشرىهوا 

لسن هه47فق هأويبهالرعرعهاأر ناهفاهيانوفهال ح هالعار هريـههاألردن وفي
عقاهالسقطاتهال حي هفاهحال هت عاهررضهو اواهفاهالررق  هأوهأيهرنطق هه2228

و  ورةهعايق هلر افحتههورنعهانتعارل،هوااعالفهعفههاتفيااهأفهتتشاهيريعهاايرا 
 فهفاهاليري ةهالرسري .هويتـهنعرهااعاله،هذااهالو ا ه وساوؿهااعالـهالرشتق  

الوزيرهرشواله اتشااهيريعهاايرا اتهالالزر هلققضا هعقىهالو ا ،هولهههوي وف
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هإ ا تاـ هفا هالرع وؾ هأو هلإل ا   هالرعرضيف هأو هالر ا يف هعزؿ هالؾ هس يؿ ه،فا
ها هواله،نتقالاـورنع هاأر اؿ عطا  هالروا هه،والت تيشه،والرعالي ه،طعوـوا  تالؼ وا 
ووساوؿهالنقؿهه،ووضعهالي هعقىهالعقاراته،ورعاين هوساوؿهالنقؿه،تىو ففهالروهه،الرقوث 

ه.(12)لقر ةهالتاهتقتضيااهالضرورةهرقا ؿهتعويضهعا ؿ

هعقاهه و استقرا هأويب هاأر نا هالرعرع هأف هيتضح هالقانوف هذاا ن وص
السقطاتهال حي هفاهاأر فهفاهحال هت عاهررضهو اواهأفهت  رهيراراه رنعهانتقاؿه

هوحظرهتيولاـهلحيفهارت اعهالو ا هعفهال ال .ه،الرواطنيف

هه،ويالحظهأفهالرعرعهاأر نا ونظًراهلشطورةهت عاهاأرراضهالو اوي هفق هألـز
تيارهفاهالؾ،هشالسقطاتهال حي ه اتشااهاايرا اتهالوياوي ،هولـهيترؾهلااهحري هاال

هذالهاايرا اتهت وفهرق رةهفاهأ ا هرااراا.ه اتشاا حثهإااهلـهتقـه
ههقطر وفي هريـ ه قانوف هالررسوـ هه11  ر هه1968لسن  هاالحتياطات عأف

،ه2222لسن هه9ال حي هلقوياي هرفهاأرراضهالرع ي هوالايهتـهتع يقهه القانوفهريـه
،هاعت ارهيا هراهرو و ةه اااه هرع   وأعطاهالحؽهلقوزيره قرارهرنههعن هظاورهررض 

هأ هالرشت   هال حي  هلقيا  هي وف هالحال  هذال هوفى هالت ا يرهالررض، هيريع هتتشا ف
هوغيرهالؾ.ه،ورراي  ه،وتح يفه،وتطايره،الالزر هلرنعهانتعارهالع وىهرفهعزؿ

ولااهعقىهاأشصهأفهترنعهااليتراعاتهالعار هرفهأيهنوعه اف،هوأفهتع ـه
،هظهريالهالعربهوس ؿهالريالهالعار وأفهتزيؿهأواناهح ه،الرأ والتهوالرعرو اتهالرقوث 

أوهأي ه،والرقاذاهالعار هرسوتغقؽهاأسواؽهوهالر اه،وتر ـهاآل اروأفهترفعهالحن ياته
هرؤسس هأوهر افهترىهفاهإ ارتههشطًراهعقىهال ح هالعار .

ولريقسهالوزرا ،ه ناً هعقىهايتراحهالوزير،هو غرضهالح هرفهانتعارهالررضه
العار ،هالرع ي،هأفهيتشاهاايرا اتهوالت ا يرهالعار هالرناس  هلقرحافظ هعقىهال ح ه

هاأعشاصهفاهالتيرعهواالنتقاؿ هعقىهحري  هفاهالؾهفرضهالقيو  اايار هفاهوه ، را
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ه.(13)والررورهفاهأرا فهأوهأوياتهرعين 
ههالكويت وفي هريـ هالقانوف هه8  ر هه1969لسن  الط ي ههاالحتياطات عأف

ه هريـ ه القانوف هوالرع ؿ هالساري ، هاأرراض هرف هه19لقوياي  هوالرع ؿه1982لسن  ،
ه القان هه4وفهريـ هالتن ياي ه2222لسن  هوالسقط  هال ح  هالقانوفهوزير هرنحهذاا هوي  ،

الحؽهفاهاتشااهت ا يرهواحتياطاتهأ ثرهيسوةهفاهحاؿهت عاهررضهو اواهرا،هرثؿه
هوغيرذـه هال حييف هوالرعاونيف هاأط ا  هوتشويؿ هالتيوؿ، هورنع ه أ رقاا، هرناطؽ عزؿ

هوي هأي هفا هالرسا ف ه شوؿ هال ح  هوزير هيعيناـ هتقؾهررف هأ حاب هإاف هو وف ت
هرفه هالؾ هوغير هوالتطاير هالتطعيـ يرا  هوا  هوعزلاـ هالررضى هعف هلق حث الرنازؿ

تالؼهالرأ والتهوالرعرو ات  ؿهواتشااهأيهت ا يرهأوهه،هاايرا اتهال حي هالالزر ،هوا 
احتياطاتهأشرىهيراذاهوزيرهال ح هضروري ،هوذاهسقط هواسع هتتغوؿهعقاهحقوؽه

ر ي هواأساسي ،هإالهأنااهرق ول هفاهظؿهذااهالظرؼهاالستثناواهاانسافهوالحرياتهال 
ه.ه(14)الرترثؿهفاهت عاهاأو و 

والعؾهفاهأفهرفهأذـهراهنصهعقيههالقانوفهالرا ورهذوهالعقو اتهالوار ةهفيهه
هالقانوفهه17،ه16،ه15حيثهأفهالروا ه ترتبهالعقابهعقاهرشال  هأيهالتاهرفهذاا

والغرار ه حسبهاأحواؿهوعقىهالنحوهالت  يقاهالوار هفاهرا ةهرفهروا ل،هوذاهالح سه
القانوف،هو اااهي وفهالرعرعهي هأنقاهالسقط هالتن ياي هرفهرعضق هيانوني ،هوذاهع ـه

وع ـهيوازهيياـهالسقط هلض ط،هويو هنصهيانوناهيرتبهعقو  هعقىهرشال  هلواوحها
رت ا ه،هلرشال  هالؾهلر  أهالتن ياي ه إ  ارهيراره تيريـهأيهفعؿهوتقريرهعقو  هعقىها

ااتهالط يع هاليناوي هرفهه17،ه16،ه15عرعي هاليراوـهوالعقو ات،هوذ ااهت وفهالروا ه
ه) هريـ هالقانوف هحسنات ه8أفضؿ هلسن  هأفهه1969( هإا هالنق  هرف هتسقـ هلـ هأناا رغـ

هوشطورتاا.هوالهتتناسبهرعهيسار هاأفعاؿهالررت   ،العقو اتهالوار ةهفيااهيسيرة

فهلق ول هالحؽهفاهرنعهأيهأين اهرفهأنافق هالقوؿههرفهفإنه هأشرى،هورفهناحي
سوا هفاهالظروؼهه،وا  عا هأيهأين اهرقيـهفياا،هوذوهحؽهسيا يهلااه، شوؿهال ال 
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العا ي هأوهاالستثناوي ،هوالهعؾه أفهرثؿهذالهاايرا اتهلوهاتشاته نا هعقىهأس ابه
ه.ارق ول هيانونساوغ هتتعقؽه حراي هال ح هالعار هفإنااهست وفه

ه هريـ هلققانوف هه8ون اًاا هه1969لسن  هرفههاالحتياطات عأف هلقوياي  ال حي 
هووزيره هالوزرا  هريقس هرويس هناوب هيرار ه  ر هفق  هالا ر هسالؼ اأرراضهالرع ي 

 عأفهحظرهالتيوؿ،هوسرعافهراهتـهتط يؽهه2222لسن هه279ال اشقي هال ويتاهريـه
هالقراره  اورةهينحهه2222لسن هه264ه ريـ  رهه ح ـهح يثهلرح ر ه ويتيهفاذاا

ض هح ثهشالؼهيرارهناوبهرويسهريقسهالوزرا هه31/3/2222اأح اثهفاهيقس ه
هريـه هال اشقي  هه279ووزير هالررورهوالتيوؿهال ا رهه2222لسن  هحر    عأفهتنظيـ

ه.22/3/2222 تاريخه

ه هتاريخ هفا هالرتاـ هالسه22/3/2222أف هالساع  هتراـ والن ؼهها س وفا
رساً هتواي ه الطريؽهالعاـهفاهغيرهاأحواؿهالر رحه ااهيانوًنا،هوالؾه أفهيا هرر   ه
وتيوؿه ااهفاهالطريؽهالعاـه الرشال  هلققوانيفهوالقراراتهالوزاري هال ا رةه اااهالعأف،ه

ه هالقرارهريـ ه   ور هه279رعهعقره هرفهه2222لسن  هالتيوؿهفاهال ترة  عأفهحظر
هالرا ع ه  احا.هوحتىسا هالساع هالشارس هر

هلقرحا ر  ههتوتر،فق ـ هفاهالرا ة هالرن وصهعقياا ه العقو   ه1/ه15رعاي ته
ه هريـ هالقانوف هه8رف هاأرراضهه1969لسن  هرف هلقوياي  هال حي  هاالحتياطات  عأف

ه.(15)الرع ي ه الح سهلر ةهثالث هأعاره
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 الثاني المطمب

 بعض إجراءات الحجر الصحي و البيطري فرض

هاايرا اته ه عض هفرض هاأو و  هرف هلقوياي  هاليناوي  هالحراي  هرظاذر رف
فاهه1955لسن هه44الوياوي هلتينبهانتعارهالع وى،هورفهالؾهراهتضرنههالقانوفهريـه

هالقانوفهفاهالرا ةه هفق هتضرفهذاا رنههيوازهه28/2عأفهإيرا اتهالحيرهال حا،
هرأتهالسقطاتههعزؿهالعشصهالرعت ههفاهإ ا تهه أح هاأرراضهالروي   لقعزؿهإاا

ه.هاآلشريفال حي هأفهذناؾهيرثؿهشطًراه الًغاهرفهانتقاؿهالع وىهرنههإلاه

 راهتضرفهذااهالقانوفه عضهإيرا اتهالحيرهال حاهالشا  ه نظاـهالريا  ه
اأراضاهالر ري هوالعاو يفهإلياا،هوالحياجهالعا ريفههفعقاهس رهالحياجهالرسافريفهر

الر ري هإااه افه يناـهرريًضه ررضه ورنتينا،هورغبهر افهالايفهيرروفه الروانئه
رفهذااهالقانوفهعقاهه93الس ين هفاهإنزالهه أح هالروانئهالر ري ،هفق هن تهالرا ةه

هعقاههأنه: هالحرىهال  را  هأو هال وليرا هأو هأرراضهالطاعوف ه أح  هح ثتهإ ا   "إاا
هالسويسهأيانبهعن هعو تاـهعفههاظارهس ين هالحياجهالتاهتنقؿهحياي طريؽهيناة

فعقيههأفهيتيهه الس ين هه،ورغبهر افهالس ين هفاهإنزاؿهالر ابه أح هالرواناهالر ري 
ه.ر اعرةهإلاهالرحط هال حي ه الطور"

ه هالرا ة هن ت هاله94 را هاات هس ين ههقانوفرف هأي  هو وؿ ه"عن  هأنه: عقا
عقاهالسقط هحياجهإلاهالرحط هال حي ه الطورهعقاهالويههالر يفه الرا ةهالسا ق هف
رفهذااهه51ال حي هأفهتنزؿهالر ابهوأفهتط ؽهعقاهالس ين هاأح اـهالر ين ه القسـه

ه.القانوفه عأفهاأح اـهالشا  هل ؿهرفهاأرراضهال ورنتيني "

ه هالرا ة هتضرنت هشضوعهه11 را هوتع يالته هالرع ي  هاأرراض هيانوف رف
هوالتح يفهض هاأرراضهالرع ي هي ؿهرغا ره تاـهاأراضاهالر ري هالحياجهلقتطعيـ
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وفًقاهلإليرا اتهالتاهي  ره ااهيرارهرفهوزيرهال ح هالعروري ،هولههأفهيتشاه اف ه
اايرا اتهالالزر هلرنعه شوؿهأيهررضهرفهاأرػراضهالرػع ي هعػفهطريؽهالحياج،ه

هااشالؿه قانوفهالحيرهال حاهريـه هوالرع ؿه1955هلسن ه44والؾه قههرعهع ـ ،
ه هريـ هلسه45 القانوف هو1958ن  هه13، هشا ػ هه1968لسن  هأحػ اًرا هتضرف والاي

ه.(16) الرراي ػ هال ػحي هلنػقؿهالحياجهأثنا هروسـهالحج

ه وفه هذـ هرف ه رنع هيرارذا هالسقطاتهالر ري  هإ  ار هتـ هي  هأنه هإلا ونعير
هوالستوفهرفهع هفوؽهالشارس  هورفهذـ هععر، رفهالس رهإلاهالررق  ههررذـالشارس 

العر ي هالسعو ي هأ ا هفريض هالحجهأوهالعررة،هشعي هانتعارهررضهأن قونزاهالشنازير،ه
ه.(17)والؾهأ افهظاورهذااهالررضهفاهال ال 

لسن هه339وفاهااتهالعأفه افهي ه  رهيرارهوزيرهال ح هالعروري هريـه
هاأرراضهه1959 هرف هلقوياي  هاالحتياطاتهال حي  هعأف هلعراؿهفا ه النس   الرع ي 

هحرؿه هاعترطهضرورة هالؾ هو ع  هالقرار، هذاا ه عأناـ هينط ؽ هرف هح   هولق  التراحيؿ،
هذااه هورنع هاأرراضهالرع ي ، هض  هتح يناـ هتوضح ه حي  هل طاي  هالتراحيؿ عراؿ

هالت هعراؿ هانتقاؿ هال حي هراحيؿالقرار هال طاي  هذال هيحرقوا هلـ هالقراره،را هذاا واستقـز
قط هال حي ه يا هعرؿهعراؿهالتراحيؿهلقتأ  هرفهحالتاـهال حي هضرورةهإ الغهالس

 .(18)والعاا اتهال حي هالتاهيحرقوناا

هو رناس هالعأف هذاا هتاريخهه  وفا هفا هالعالري  هال ح  هرنظر  إعالف
هالرستي هو اً هعالراه11/3/2222 ويرثؿهياوح هفق ه  ره،عفهأفهفيروسه ورونا

 تعقيؽهحر  هالطيرافهال ولاهرفهه2222 هلسنه718ريـههالوزرا يرارهرويسهريقسه
لاهال ال ،هوالؾهلرنعهشروجهأوه شوؿهأيهعشصهلق ال  ه.(19)وا 

ه22فق هأويبهالرعرعهال قسطيناهفاهيانوفهال ح هالعار هريـههفمسطين وفي
ه هلح رهه2224لسن  هالالزر  هوالعاليي  هالوياوي  هالت ا ير هاتشاا هال ح  هوزارة عقا

ه هوالؾ هال حا، هالحير هالؾ هورف هالرع ي  هاأرراض هاليااتهه التنسيؽانتعار رع
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ه الوه هوالوراثي  هالرع ي  هوغير هاأرراضهالرع ي  ه ر افح  هوعقيااهالرشت   ه اف ، ساوؿ
ه.(22)رراي  هرع التهانتعارهتقؾهاأرراضهرفهشالؿهيرعهالرؤعراتهالالزر 

هالؾ:هوأويب هورف هاأو و  هت عا هلرنع هيقـز هرا هاتشاا هالوزارة هعقى ه-الرعرع
،هور ا رةهالروا هالرقوث هأوهأي هروا هير فهأفه فرضهالتطعيـهالواياهأوهالعالجهالالـز

تال هلقع وىهوا  فااه التنسيؽهرعهاليااتهالرشت  ،هو الؾهتيايزهوه ففهت وفهر  ًرا
ه .الروتىهيرا هتقؾهاأرراضه الطريق هالتاهتراذاهرناس  

هاعت ه هأ يبهعشصهأو اا هرفهه إ ا تههوا  هالرح  ة هاأرراضهالرع ي   أح 
هإ الغهاليا ه هإلاهأيربهرؤسس ه حي ،هوالتاهعقياا الوزارة،هويبهاا الغهعنههفوًرا

هف ه الؾ هالسا ق هالرعني  هالرا ة هفا هالرن وصهعقيه هاا الغ هوايب هويقع هالوزارة، ا
هه-عقى:

ط يبهياـه ال عؼهعقىهالر ابهأوهالرعت هه إ ا تههوتأ  هرفهالؾهأوهه ؿ -
 تويعهه

هه ؿ - هالغرضهه-رفهتعرقه هه-لااا هفاهحينه. لقوزارةههييوز وتعقيراتهالوزارة
هفاه هالرشالطهأيهرنارا هأو ه ه هالرعت ه هأو هالر ابه اأرراضهالو اوي  عزؿ

أوهإيقافههه،أوهإشضاعههلقرراي  هال حي ه،الر افهالرناسبهولقر ةهالتاهتح  ذا
لألرراضههرياًناهالوزارةهتوفيرهالعالجهالرناسبهعقىرؤيتًاهعفهرزاول هعرقه،هوه

ه .الو اوي هالتاهتح  ذا

هال ح  - هلرنعههلوزارة هفقسطيف هفا هال حا هالحير هفرض ال قسطيني 
لياا،هوالؾه قرارهرفهالوزيرهالرشتص.ههاأرراضهانتقاؿ هالو اوي هرنااهوا 

ليااهييوزهلقوزارةه التنسيؽههفقسطيفهرنعهانتقاؿهاأرراضهالو اوي هرفهو ا ؼ - وا 
 -رعهاليااتهالرعني هالقياـه راهيقا:

هال حي هلوساوؿهالنقؿهال ري هوال حري هواليوي هالعار هوالشا  .ههالرعاين  -1
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هال حو اتهالط ي هعقىهالرسافريفهالقا ريفهوالرغا ريف.هإيرا  -2

هالحيواناتهورراي تاا.ههعزؿ -3

تح ي هالعروطهال حي هالواي  هل شوؿهال ضاوعهأوهالروا هالرستور ةهرفهه -4
 .ه(21)الشارج

هاتشااههويالحظ هشيارات هال حي  هلقسقطات هيعط هلـ هال قسطينا هالرعرع أف
 ؿهأويبهعقيااهالؾه حيثهلوهلـهتقـه الؾهت وفههالوياوي هلرنعهانتعارهاأو و ،هاايرا ات

 ذالهالسقطاتهرق رةهفاهأ ا هواي اا،هوالؾهلشطورةهالتعارؿهرعهرثؿهذالهالحاالت.ه

فنصهفاهه،فرضهالرعرعهال قسطيناهالعقابهعقاهرشال  هذالهاايرا اتهولق 
ع ـهااشالؿه أي ههرع"هرفهيانوفهال ح هالعار هال قسطيناهعقاهأنه:ه81الرا ةه

عقو  هأع هينصهعقيااهيانوفهآشر،هيعايبه ؿهرفهيشالؼهأيهح ـهرفهأح اـهذااه
 هعقىهأل اه ينار،هأوه إح ىهالقانوف،ه الح سهر ةهالهتزي هعقىهسنتيف،هو غرار هالهتزي

ه.ذاتيفهالعقو تيف"

هرفهااتهالقانوفهعقاهأنه:ه82الرا ةههوتنص

هأوهه-1 هاأرواح هفا هشسارة هالرشال   هعقى هترتب هإاا هويو ي ، هالح س هعقو   ت وف
هه.العقو  هفاهحاؿهت رارهالرشال  هتضاعؼه-2أضرارهيسير هفاهاأرواؿ.ه

س يؿهحراي هاانسافهرفهنقؿهالع وىه  عضهاأرراضهالتاهتنتقؿهرفههوفا
ه هفا هالرق ا هالررسوـ ه  ر هه21الطيور هررضهه1932رايو هانتعار هرنع  عأف

ه.(22)ال ستا وزيسه يفهاانسافهوالطيور

ه ه القانوفهريـ هالررسوـ هإلغا هذاا هطات عأفهاالحتياه1958لسن هه137و ع 
  رههه1979لسن هه55ال حي هلقوياي هرفهاأرراضهالرع ي هالرع ؿه القانوفهريـه

 تح ي هطريق هفحصهالطيورهالرش   هه1972لسن هه379يرارهوزيرهال ح هريـه
ه هريـ ه قانوف هالررسوـ هوتضرف هاانساف، هإلا هاأرراضهرناا هانتقاؿ هلرنع ه137لقزين 
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ه الحراي هرفهانتقاؿهالررضهرفهه1979لسن هه55الرع ؿه القانوفهريـهه1958لسن 
الحيواناتهالقا ر هرفهالشارج،هفور هفاهال ابهالثالثهالايهش  ههالرعرعهلقرراي  ه
التاهت اعرذاهوزارةهال ح هالعروري ه النس  هلألعشاصهوالحيواناتهوال ضاوعهواأعيا ه

ذااه،ه راهتناوؿهالرع ي القا ر هأوهالرستور ةهرفهالشارجه غرضهرنعهانتعارهاأرراضه
ه.(23)ال ابهأيًضاه ي ي هرراي  هالحياجهلرنعه شوؿهاأرراضهالرع ي هعفهطريقاـ

سالؼهالا رهوتع يالتههفاهالرا ةهه1958لسن ه137ولق هتضرفهالقانوفهريـه
هرنه:ه23ريـه

هرفه هالع وى هانتقاؿ هلرنع هالالزر  هاايرا ات هيتشا هأف هال ح  هلوزير "أنه
ه.(24)اتهأوهأيهوسيق هأشري"اانسافهأوهالحيػوافهأوه واسػط هالحعره

الحقيق هض هانتقاؿهاأرراضههالحراي هت ا يرإالهأفهإيرا اتهالحيرهال يطريهوه
هإلاهاانساف هالحيواف هرف هه(25)الرع ي  هريـ هالزراع  هفاهيانوف هويقي  هيوي  ه53ني ذا

هالحيرهال يطريهفاهال  ؿهالثاناهه،1966لسن ه هالرعرعهالر ريهأح اـ حيثهنظـ
الشاصه ال ح هالحيواني هوالؾهفاهال تابهالثاناهالشاصه الثروةهه–اهرفهال ابهالثان

ه.(26)135،هو13،هوه133الحيواني هفاهالروا ه

وي هأ  هالرعرعهعقاهحظره شوؿهالحيواناتهالرستور ةهإاله ع هاستي ا هإيرا اته
ه افه هفإف هوالرع ي ، هاأرراضهالو اوي  هرف هشقوذا هرف هلقتأ   هوالؾ هال يطري؛ الحير
استيرا هالحيواناتهالحي هلغرضها حاا،هفإنههييبهإيرا هعرقي هالا حهشالؿهر ةهثالثيفه

هيوًراهعقاهأفهتو عهشالؿهذالهالر ةهفاهرحيره يطريهلرنعهتسربهاأرراضهالرع ي .

رفهالؾهالقانوفهعقاهسقط هوزيرهالزراع هفاهتنظيـهه128ن تهالرا ةههولق 
هوال هالحيواناتهوال وايف هواستيرا  هواالستيرا هت  ير هالت  ير هحظر هوله هالحي ، طيور

رتىهايتضتهالؾهتنري هالثروةهالحيواني هأوهالرحافظ هعقياا،هولههأيًضاهسقط هإ  اره
هرسا هفا هاأرراضههوؿيرارات هتح ي  هرثؿ هال يطري هالحير هتشصهروضوعات ع ة
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هوالرنتياتهوالرتشق اتهالحيوه ه.(27)اني الرع ي هوالو اوي ،هوتح ي هأنواعهالحيواناتهوالقحـو

 عأفهتح ي هالحيواناتهه1967لسن هه46ولق هأ  رهوزيرهالزراع هالقرارهريـه
ه.(28)واأرراضهالرع ي هوالو اوي هالتاهتط ؽهعقيااهأح اـهالحيرهال يطري

هه را هريـ هالقػرار هه47أ ػ ر هالحيرهه1967لسن  هالوح  هتح ي   عأف
ه.(29)ال يطري

الهتقؿهعفهعارهوالهتزي هعفهه الح سهر ةه133ويعايبهعقاهرشال  هالرا ةه
هأعار هينيهه،ست  هراو  هعقا هتزي  هوال هينيًاا هثالثيف هعف هتقؿ هال ه أح يه،و غرار  أو

هأوه هالرنتيات هأو هالقحوـ هأو هالحيوانات هر ا رة هعف هفضال هوالؾ هالعقو تيف، ذاتيف
ه ه)ـ هرفهااته142الرتشق اتهالرار   هالثاني  هن تهال قرة ه را هالزراع ، هيانوف هرف )

ه.ه(32)اهرعاي  هالعروعه عقو  هاليرير هااتااالرا ةهعق

هأوه هال قر هت عاهررضهينوف هأزر  هأثنا  هالتش ط هظار هالؾهفق  هرف و الرغـ
هررضهأن قونزاه هظاور هإ اف هو الؾ هر ر، هفا هالطيور هأن قونزا هأو هالقالعي  الحرى
الشنازير،هفق هأعقنتهالسقطاتهعفهفرضهحظرهعقاهنقؿهال وايفه يفهالرحافظات،ه

ه هالحي ووسعت هالطيور هاستيرا  هعقا هأ ال هالر روض  هاايرا ات وع  تهه،نطاؽ
هأوه هالحي  هالطيور هأو هالحيوانات هرف ه التشقص هويارت هال حا، هالحير ضوا ط
الرريض هأوهالريت ،هوأغققتهح يق هالحيوافهفاهالقاذرةهفضالهعفهس عهح اوؽهرراثق ه

هأ ههنحا فا هن وؽ ه ع  هأس وعيف هلر ة هه،طاوره83ر ر هن ؽ هإ ا تهه عضاا  س ب
 الررض،ه راهيررتهالسقطاتهاا اري هالقضا هعقاهععرةهآالؼهطاوره ع هأفهظاره
ال يروسهفاهرزرع ه وايفه القربهرفهالقاذرة،هوأي رتهالح ور هاأذالاهلقتشقصهرفه

 .(31)ال وايفهالتاهيقوروفه تر يتااهفاهالرنازؿ
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 الثالث المطمب

 التطعيم اإلجباري  فرض

ه هالتطعيـ هتيالهيعت ر هال ول  ه اا هتقوـ هالتا هالواي ات هأذـ هرف والتح يف
هوير فهلقسقطاتهالنظرهفاهإر اني هتطعيـه هلتحقيؽهأعقاهرع التهال ح ، رواطنياا

هالع وى هلرشاطر هرعينه هلراف هررارستاـ ه ح ـ ه(32)اأعشاصهالرعرضيف هرفه،  نوع
،هورنعهانتعارهاايرا اتهالتاهتتشاذاهالسقطاتهاا اري هلقرحافظ هعقاهال ح هالعار 

هالرتوطن  هعقاههفالتطعيـه؛(33)اأرراضهالرع ي  هر روًضا هيانونًيا هالتزاًرا ااي اريهيع 
هرفه هالر تغاة هالعار  هالر قح  هتتياوز هض ط هسقط  ه و  اا هال ول  هي ؿ هرف اأفرا 

أـهعن هالس ره،ه(34)فاهررحق هالط ول هوا ال او ةهالشا  هالتاهتعو هعقاهالرتققيفهلههس
هإليااإلاه ه.ه(35)شارجهال ول هأوهالق ـو

هاأرراضههولق  هرف هالوايا هالتطعيـ هعرقيات هتنظيـ هالر ري هالرعرع تناوؿ
هحيثه هرع   ه ررضهالي ريه ررض  هر ت ًوا هوفرضهعقو اتهعقاهرشال تاا، الرع ي ،

 عأفهالتطعيـهالواياهرفهررضهالي ريهه1892 يسر رهه17  رهاأررهالعالاهفاه
تع يقهه القانوفهوالايهتـهه1897أغسطسهسن هه6الرع ؿه اأررهالعالاهال ا رهفاه

ه هه1917لسن ه9ريـ هفا هالعروري  هال ح  هوزير هيرار هأشيرا ه  ر ه13/4/1959ثـ
ه.(36) عأفهتنظيـهعرقياتهالتطعيـهض هالي ري

ههو رناس   هريـ هالقانوف ه  ر هال وليرا هو ا  هه12انتعار  عأفهه1917لسن 
وفه القانوفهريـهاالحتياطاتهالتاهيعرؿه ااهلقوياي هرفهال وليرا،هولق هتـهتع يؿهذااهالقان

هالواياهرفهه،1927لسن ه3 هالطعـ هت اوؿ هأشرىه عأف ه  رتهتعريعاتهع ي ة ولق 
ه1947لسن هه149،هوالقانوفهريـه1947لسن هه144رنااهالقانوفهريـهه،ررضهال وليرا

  رضهعقو  هه1947لسن هه152  رضه عضهالقيو هلقوياي هرفهال وليرا،هوالقانوفهريـه
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هاالستيال هأوارر هرشال   هال وليرا،هعقا هو ا  هر افح  هس يؿ هفا هال ا رة هوالت اليؼ  
ه.(37)واتشااهت ا يرهلقرحافظ هعقاهال ح هالعار هعن هظاورهو ا هال وليراهأوهالطاعوف

 عأفهالتطعيـه الققاحهالواياهرفهه1931لسن هه129  رهالقانوفهريـههولق 
هوت ع هههاأرراضهالرع ي ، هريـ ه التح يفهالشاصه االزاه1942لسن ه24القانوف ـ

ه.1952لسن هه327الواياهرفهال فتريا،هوع ؿه الررسوـه قانوفهريـه

 عأفهاالحتياطاتهال حي هلقوياي هه1958لسن هه137  رهالقانوفهريـههولق 
رتضرًناهالنصهعقاهإلغا هه1979لسن هه55رفهاأرراضهالرع ي هالرع ؿه القانوفهريـه

ه هالرا ة هفا هالسا ق  هفه27القوانيف هورقرًرا هعرقياتهالتطعيـهرنه، هالثاناهتنظيـ ه ا ه ا
هاأ هض  ه(38)الرع ي هرراضوالتح يف هرفهوير ه، هلقوياي  هالتطعيـ ه وايب هااشالؿ ـ
هالط ؿه الطعـهه،اأرراضهالرع ي  هالثاني هرنههعقاهأنههييبهتطعيـ فنصهفاهالرا ة
شالؿهثالث هأعارهعقاهاأ ثرهرفهيوـهوال تههوالؾه ر اتبههالي ريالواياهرفهررضه

هإليهه هالرن وبهال حاهالايهتسن  ال ح هأوه الوح اتهال حي هاأشرىهأوه واسط 
ه.(42()39)السقطاتهال حي هالرشت  هذااهالعرؿ

هالرعرعههونالحظ هعنا هفق  هاأط اؿ، هتطعيـ هالتعريعات هذال هعرقت هي  أنه
ه24ريـههحت راهأسق ناهته1942إاهنصهفاهسن هه،ي الر ريه اأط اؿهرناهعا ه ع

هوالي ري ه(41)عقاهتح يفهاأط اؿه الر ؿهالواياهرفهال فتريا هور تهعرقياته،  را
هالط ؿ هيانوف هفا هاأرراضهالرع ي  هرف هالوايا هتاريخهه،التطعيـ هرنا هالؾ هتأ   ولق 

ه.(42)انضراـهر رهأح اـهاالت ايي هال ولي هلحقوؽهالط ؿ

رعتنًياه أررهالتطعيـهوالتح يف،هه1996لسن هه12فهالط ؿهريـه  رهيانوههوي 
ه25فن تهالرا ةه) (هرفهذااهالقانوفهعقاهأنه:ه"ييبهتطعيـهالطػ ؿهوتح ينهه الطعـو

هال ح  ه ر اتب هرقا ؿ ه وف هوالؾ هالرع ي ، هاأرػراض هرف ه(43)الوايي  هلقنظـه، وفًقا
هالتن ياي  هالالوح  هت يناا هالتا ه(44)والرواعي  هوه، هأوهويقع هلقتطعيـ هالط ؿ هتق يـ ايب
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التح يفهعقاهعاتؽهوال لهأوهالعشصهالايهي وفهالط ؿهفاهحضانته،هوييوزهتطعيـه
هالوايي ه واسط هط يبهشاصهررشصهلهه رزاول هالران ،ه الط ؿهأوهتح ينهه الطعـو

لقتطعيـهأوهالتح يفهعاا ةهتث تهالؾههؿ عرطهأفهيق ـهرفهيقعهعقيههوايبهتق يـهالط 
ااهشالؼهالعشصهإلاهر تبها ل ح هأوهالوح ةهال حي هي ؿهانتاا هالريعا هالرح  ،هوا 

هالوايبهالقانونا هالقانوفهتقضاه رعاي تههه26فإفهالرا ةه،ه(45)الرشاطبه ااا رفهذاا
ه."(46) الغرار هالتاهالهتقؿهعفهععريفهينيًاا،هوالهتزي هعقاهراوتاهينيه

ههون اًاا هريـ هرويسهريقسهالوزرا  هيرار ه  ر هالرا ور لسن هه3452لققانوف
هالط ؿهه1997 هتطعيـ هرنه هالثالث هال  ؿ هونظـ هالط ؿ، هلقانوف هالتن ياي   الالوح 

ها هض  ههأرراضوتح ينه هرف هالروا  هفا هوالؾ هه26الرع ي ، هذالهه32إلا رف
ه.(47)الالوح 

ا،هعقاهشق ي هانتعارهولق هأثارهروضوعهالتطعيـهااي اريهرفهي ؿهي الهواسعًه
هالتاهظ هفأثارتهالاعره يفهالريترعات،هرراههارت عضهاأرراضهالرع ي  فاهالعالـ

ت اعهسياس هالتطػعيـهااي اريهلقوياي هرفهذالهاارراضه نوعهرفهاح اه السقطاتهإلاه
هاا اري ه(48)الض ط هل ىه، هرق ول  هت ف هلـ هنعأتاا هااي اريهرنا هالتطعيـ هف رة هأف إال

الفتقا ذاهر رراتهالضرورةهالعاليي ،هوعرطهالرضاهرفهيا ،هورفهيا هأشرىهال عضه
هفاه الحيتاا،ه هالثق  هوع ـ هعرقياتهالتطعيـ، هفا هررارساتهتياري  هيرارسهرف لرا

هفهله:يو الؾهلحيجهالرؤي ه،فهلقتطعيـهااي ارييونسوؽهفيراهيقاهلر رراتهالرافض

 ن لمتطعيم اإلجباري:يمبررات الرافض -أوًل 

هي هه  أ هعقا هععر هالتاسع ه  اياتهالقرف هفا هاالنتعار هااي اريهفا التطعيـ
هرفهررضه هنياحههفاهحراي هثالث هععرهفرً ا الط يبهاانيقيزيهإ وار هيينيرزه ع 

رأشواهرفهيروحهويعورهر ا يفهال(هlive infectious حقناـه ساوؿه)هلؾواه،الي ري
هفاهإح اثهررض هتس  تهتقؾهالعرقي  وذوهررضهه،الي ريهال قريه الي ريهال قري،



 جبريل إبراىيم محمد/ دكتور مستشار       «تحميمية مقارنة دراسة» المعدية مراضمن األ وقايةلم الجنائية السياسة 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 863 

هوأط هالي ري، هررض هض  هرناع  عطا  هوا  هالوطأة، هش يؼ هفيروسا إ وار ههقؽحرا
ه.(49)(vaccaيينيرزهعقاهالرا ةهالتاهياـه حقنااه)

لزارًياهل ؿهاأط اؿهفاهعاورهحياتاـهالثالثه،التطعيـه الريافهلق قرا هو اف ه وا 
هاأولا،هويعايبهاآل ا هالايفهالهيقوروفه تطعيـهأ ناواـه السيفهأوه الغرار .

االعتقا هأفهرعارض هالتطعيـهااي اريهأرًراهرستيً ا،هوح ثهفقطهرعههويسو 
از يا هأع ا هالتطعيراتهالتاهيتققاذاهال ر هاآلف،هول فهفاهالحقيق ه  أتهرناذض هف رةه

لقتطعيـهض هه1842وفهلقتطعيـهفاه ريطانياهسن هالتطعيـهااي اريهرعه  ورهأوؿهيان
،هولـهتشتقؼهحيجهالرعارضهبُهالي ري،هولـهتش ه فهفاهينارهتقؾهالرعارض هحتىهاليـو

هالراضاهعفهحيياـهاليوـ،هوير فهح رهذالهالحيجهفيراهيقا:

س بهاا اح هال  هلههرفهتوافرهعروطهرعين ههىالعرؿهالط اهالايهيستن هإله-1
هيتضرنههرفهأفعاؿه هاليناوي هعرا هالر يحهفاهن اهال    فيههحتاهينتجهأثرل

وأ رزهذالهالعروطهالوايبهتوافرذاهفاهالعرؿهالط ا:هه.راس ه سالر هاليسـ
هالرريضه العالج هرفهه،رضا  هالط ا هاايرا  هيستوي ه هرا هل اف  والشضوع

هعقاهيسره.هأعراؿهيتـهررارستاا

هأذريهف ا هاا هالرضا هر  أ هيع  هالط ا هرفهه النطاؽ هال ا ر هفالرضا    يرة
هلقعالجهأوه هالت ريحه الرساسه اليسـ الرريضهإلاهالط يبهالرعالجه رثا  

هالقانوفهالط يبهفاهالحاالتهالعا ي هالتاه؛هايرا هعرقي هيراحي ه ولالؾهيقـز
هنتإنقااهالرريضه راهلوه االهت شؿهفاهحال هالضرورة،هوحاالتهتحتاجهإلاه

هذاله هغير هفا هلحالته هنظًرا هالرريض هرف هالروافق  ه اتشاا هتسرح هال حالته
هترسه يسـه هعرقي  هأي هايرا  هالرس ق  هالروافق  هاتشاا هرف ه   هال الحاالت

ه.(52)اانساف،هوفاهحال هالرفضهفالهييوزهالقياـه أيهإيرا ه  وفهالرضا 

اا فهرفهحقههي وؿهالعالجهأوهإلعالج،هإاه افهالهييوزهإي ارهالرريضهعقاهاهوا 
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ي وفهحًراهفاهيػ ػوؿهه-ورفه ػابهأولاهه-فرفهثـهفإفهالعشصهه؛(51)رفضهه
هالتطعيـهأوهرفضه.

هالع ا ،هه-2 هي   هعقا هالط ا هالعرؿ هينطوي هأف ه   هال هفإنه هأشرى هيا  ورف
ه ؿه هتن ا هالتا هالرعروعي  ه    هي تسب هحتا هالعاليي  هالر قح  وتوافر

و الرغـهرفهأفهأحً اهلـهيضعه،ه(52)يناوي هعفهالط يبهالايهيقوـه هرسوولي ه
تعريً اهوضا ًطاهرح ً اهلقرق و ه الر قح هالعاليي هأوهي  هالع ا ه و   ه

ه هالعرؿ هالؾ هرعروعي  هعروط هأذـ هرف هالس وتهه–واحً ا هذاا ه اف ور را
هالر قح ه ه نه ه رقتضال هيتح   هرعيار هعفهوضع والعزوؼهرفهيانبهال قه

هالررضهالعال ه ور هأف هي ررل هالط ا هالعرؿ هفا هالر يح هلألثر هالرنتي  يي 
 ويههعاـهوالررارساتهالط ي هعقاهويههالش وصه انتهرح  ةهلقغاي هحتىه
هؿويتهيريبه حيثهلـهت فهثر هحاي هت عوهإلاهال شوؿهفاهرثؿهذالهالرساو

هفيااه هأ حابهالرأي هذـ هاأط ا  هرف هالش رة هأذؿ هيع  هالتا هالرحض  ال ني 
ورغـهذااهالق ورهفاهتح ي هالرق و ه الر قح هالعاليي هرفهه،نراهنزاع وه

هوضعااه هالتا هالتط يقات هتحقيؿ هشالؿ هورف هير ف هأنه هإال هالقانوني  الويا 
واستقرهعقيااهفقههالقانوفهاليناواهلقحؽهفاهسالر هاليس هأفهنتقرسه وره

هر هأفعاؿ هرف هيتضرنه ه را هالط ا هالعرؿ هت يح هالتا هالعاليي  اس هالر قح 
هوالر قح ه هالع ا  هي   هويو  هلوال هال راـ هررور هلترر هت ف هلـ  اليسـ

ه.ه(53)العاليي 

،هوغرضهتحقيؽهالر حهأ يهإلاهويو هأزر هه-ه3  راهأفهالطا عهالتياريهلقطعـو
هفياا هالطعوـ،هه،ثق  هت نيع هعرقيات هأف ه يقيف هالقطع هيً ا هي عب إا

ااهرفهأيؿهالوياي هرفهوت  يرذا،هواستيرا ذاهي هيا تهيريعااهو  اف هرراحق
إاهراهي وىهرثؿهه،اأرراضهفقط،هوشقوذاهرفهويو هالرقا ؿهالرا يهالر فوع

ه.(54)ذالهاايرا اتهلققاوريفه ااهإفهلـهتعػ هعقياـه ر حهرا يهوفير
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 ن لمتطعيم اإلجباري:ي: مبررات المؤيدثانيا

هه-1 ه ه هالايهتقوـ هفاهالتطعيـ هالثق  هيؤ يهإلاهزعزع  السقطاتهليسهذناؾهرا
التزاـهرح  ه سالر ههاالهالسقطات هنههيقعهعقاهعاتؽهالقاوـإحيثههالرعني ،

يؤ يهالؾهإلاهااضراره ه؛هوذااهيقتضاهأفهي وفههفالالعشصهالرح ف،ه
وأفهيعطاه طريق ههيان ي ،هاآثارهيحرؿهلقعشصههلوالسقيًراههVaccinالر ؿه
هه(.55) حيح 

فهرفهإوزارةهال ح ه ح ـهتنظيراا؛هحيثههوالقاوـه عرقي هالتح يفهيترثؿهفا
ه هريـ هاليراوري هلققرار هوفًقا هوالعالج، هالوياي  هتوفير هلسن ه242رسوولياتاا

 عأفهتنظيـهوزارةهال ح هوالس افهالايهيح  هأذ اؼهوزارةهال ح هه1996
هال حي ه هالش رات هتق يـ هطرؽ هعف هالرواطنيف ه ح  هعقا هالح اظ  أناا

ه هوالعرؿ هوالعاليي ، هفاهالوياوي  هي شؿ ه را هاأفرا ، ه ح  هتحسيف عقا
هال وا  هتوفير هعقا هالعرؿ هالوزارة هالالزر هه،اشت ا ات هاايرا ات واتشاا

ه(.56)يو تههوفعاليتههلضراف

هوالعاليي ه هالوياوي  هالش راتهال حي  هتوفير هفا هال ح  هوزارة هياو  وي رؿ
ه هولققوات هلقيارعات، هالتا ع  هالتعقيري  هالط ي  هالرؤسسات الرسػقح ه عض

هو عضهالايواتهاأشرى ه(57)والعرط  هال حي ه، هالرعاي  ويعرؼهعقاهتق يـ
هالتأريني  هالعاليي  هلقرعاي  هاأعقى هالريقس هر ر هال ح هه،فا وريقس

هالرسووؿهعفهوضعهشط هعار هلضرافهالعالجهالط اهليريعهالرواطنيف.

أرراضهيع هالتطعيـهااي اريهعرالهط ًياهيا ؼهإلاهتح يفهاأفرا هض هاه-2
هالعار  هال ح  هعقا هح اًظا هواأو و  هأوه،الرع ي  هالر ؿ هفعالي  هعف أرا

هالتزاـه عناي هين غاهأفهي اؿهفيههالقاوـه ههاليا هواليقظ هفاه التح يفهفااا
هالنتيي ه هعقا هيح ؿ هحتى هالح يث  هالعقري  هاأ وؿ هرع هوات ايه اشتيارل

هرنهه،الرريوة هالرشعا هالررض هأو هالو ا  هض  هالتح يف ه،وذا
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هعرؿفإااه افهاله–و الؾهفإفهالتطعيـهااي اريهالهين  ؿهعفهالعرؿهالط اه
الط اهال حتهيا ؼهإلاهالعالجهفإفهالتطعيـهيا ؼهإلاهالح اظهعقاهال ح ه

ه(.58)العار هوتح يفهاأفرا هض هاأرراضهالرع ي هواأو و 

ه ههوزارةهالهاشتيارياًههوغالً اهراهي وفهالتح يفهإي ارًياه-3 ال ح هلروايا ه،هوتقـو
هيويبهاالزاـ،هوذ هررا هرسوول هعفهالرضارهوالحوا ثههااو ا هرا هييعقاا را

نااهإالتاهي هتنتجهعفهعرقي هالتح يفهأًياه افهالر افهالايهتيريهفيه،هإاه
وذااهااللتزاـه تحقيؽهنتيي هه،الر ق  ه ضرافهسالر هالرواطنيفهفاهذااهال   

رسووليتاا،هوذااهراهنصهعقيههالقانوفهال رنساهثارلهآيترتبهعقاهااشالؿه هه
ه.(59) راح 

هرفه هال ا رة هاأشطا  هعف هرت وع  ه اعت ارذا هال ول  هتسأؿ هأيًضا وفاهر ر
ه.(62)وزارةهال ح  ذـه اوًراهرفهالعارقيفهوهه عرقياتهالتطعيـ،هريفالقاوهتا عياا

 

 الثاني المبحث

 الحماية الجنائية لموقاية من األوبئة بتدابير فردية صور

هوالؾه هالع وى، هنقؿ هلروايا  هفر ي  هوياوي    رته عضهالتعريعاته حقوؿ
 التوسعهفاهالتيريـهالوياواه  ورةهفر ي ،هوير فهأفهنر  هذالهالتعريعاتهفاهعزؿه

،ه هرع   أو و هال حصهالط ا،وفاهالتعارؿهرعهروتاهافاهتنظيـههو الؾالرريضه ررض 
ه-والؾهعقاهالت  يؿهاآلتا:،ه(62)فاهارت ا هال راراتهالوايي هوأيًضاه،ه(61)

 األول المطمب

 المريض بمرٍض معٍد  عزل

هرع  ه هالتح ظهعقاهالررضىه ررض  وعزلاـهه(63)اعتنؽهالرعرعهالر ريهف رة



 جبريل إبراىيم محمد/ دكتور مستشار       «تحميمية مقارنة دراسة» المعدية مراضمن األ وقايةلم الجنائية السياسة 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 867 

عفهالريترع،هوالؾهفاهع ةهحاالته سياس هلروايا هاأرراضهالرع ي هوالوياي هرناا،ه
هالقاوريفه هال ح  هروظ ا هع ا هغيرذـ، هعف هالررضى هف ؿ هطريؽ هعف هالؾ ويتـ

ه.(64) العالج،ه طريق هترنعهانتعارهالع وىهحتىهتراـهع اواـ

ي هت رجهرفهحيثهالويوبهواليواز،ههعزؿالرعرعهالر ريهفاهعأفهالهورناج
راههرناالالؾهفاهحاالتهرعين ،ههورش   في وفهالعزؿهويو ًياهوفاهأرا فهرح  ةه

 عأفهاالحتياطاتهال حي هه1958لسن هه137رفهالقانوفهريـهه16فاهنصهالرا ههر وه
،هوي هي وفهالعزؿه1979لسن هه55لقوياي هرفهاأرراضهالرع ي هالرع ؿه القانوفهريـه

ه ه الرا ة هيا  ه را هالرريض، هفاهرنزؿ هفيتـ هوي وف .(65)رفهااتهالقانوفه17يوازًيا،
هالرره هلتيريع هشا   هأرا ف ه تش يص هأرا فهالعزؿ هفا هشطير هرع   ه ررض  ضى

هالرعاي ه هوح ة هفا هأو هالرستع ا هفا هي وف هوي  هرنعزل ، ه رستعررات تش صهلاـ
هتش يصه هرثؿ هالررضى، هلاؤال  هالعار  هالررافؽ هفا هتش يصهأرا ف هأو ال حي ،
هأوهفاهاأرا فهالتاه هأوهفاهالح اوؽهالعار ، هأوهوساوؿهالنقؿ، أرا فهفاهالرػ ارس،

هاأنعط ه هوالرياضي هوالثقافي ترارسهفياا ه66)االيتراعي ، هي وفهالعزؿهفاهرنزؿه(، وي 
 الرريضهااته.ه

ههونسوؽ هيقا ههف رةهر رراتفيرا هثـ هرع ، ه ررض هالر اب هضوا طهعزؿ
هاآلتييف:ه رعيففاهالهوالؾوح و له

 األول الفرع

 عزل المريض بمرٍض معدٍ  فكرة مبررات

ف رةهالتح ظهعقاهالرريض،هوعزلههعفهاأ حا هإلاهالقانوفهلروايا هه تستن
اأرراضهالرع ي هوالوياي هرناا،هونعيرهإلاهأفهالعزؿهذناهأوهالتح ظهعقاهالرريضهاله
هالتح ظهعقاه هور تهف رة هلالؾهفق  هولغيرل؛ هله هذوهحراي  ه ق رهرا هعقيه يرثؿهعقو  

ه هريـ هالقانوف هفا هه131الرريضهوعزله هه1946لسن  هاليااـ هر افح  والايهه- عأف
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هلااله هأياز هالررضهحيث هذاا هرقػاور  هفا هواسع  هسقط  هال حي  هلقسقطات أعطا
ه ررضه ه اا ا   هفيه هيعت ه هرف ه ؿ هعقا هالي ري هالط ا هال عؼ هسقط  السقطات
اليااـ،هو الؾهسقط هالتح ظهعقاهالرريضه اااهالو ا ،هوأيًضاهعزله،هوي ه  رهيراره

ه(.67)ح ً اه ي ي هتقريرهعزؿهالر ا يفه ررضهاليااـالعروري هره ح وزيرهال

هرثؿههو رقتضا هفاهرستعرراتهرعزول ، هاليااـ هررضى هعزؿ هحالًيا الؾهيتـ
هزع ؿه هأ و هفاهرنطق  هال اون  هزع ؿ هأ و هورستعررة هينا، هورستعررة هالعارري ، رستعررة

ه رنطق هأ وهزع ؿه رحافظ هالققيو ي .ه1933ذاهرناهعاـهؤهالتاهتـهإنعا

ه هريـ هالرع ي  هاأرراض هيانوف هتضرف هه137وأيًضا الرع ؿهه1958لسن 
ه هريـ هه55 القانوف هفاهه1979لسن  هالرعت ه هأو هالررضا هعزؿ هيواز النصهعقا

هوالث هالثانا هأرراضهالقسريف ه أح  هإ ا تاـ هأرراضهالقسـهالث، ه النس   هالعزؿ ويتـ
رتاهتوافرتهفيااهالثاناهفاهرنزؿهالرريضهأوهفاهأالرا فهالتاهتش صهلاااهالغرضه

هر افه هلقرريضهاشتيار هالثالثهفيترؾ هأرراضهالقسـ هإلا هو النس   هال حي ، العروط
ه.(68)شػرآالعزؿهراهلـهتقررهذالهالسقطاتهضرورةهعزلههفاهر افه

القانوفهيوازهالعالجهعفهطريؽهالرؤسساتههاترفهاه18 راهتضرنتهالرا ةه
هفاه هاأرراضهالوار ة هوأفهتق ؿهعالجهالررضاه أح  هفاهالؾ، هالررشصهلاا اأذقي 
هرستقالهعفه اياهأيساراا،ه هالغرضهيسًرا هش  تهلااا القسريفهالثاناهوالثالثهإاا
هتقؾه هفا هتوافرذا هالوايب هاالعتراطات هرنه ه قرار هالعروري  هال ح  هوزير ويح  

سساتهلقترشيصهلااه الؾ،هوفاهيريعهاأحواؿهالتاهيتـهفيااهالعزؿهشارجهالرعازؿهالرؤه
ه.(69)الح وري هييبهأت اعهالتعقيراتهالتاهت  رذاهالسقطاتهال حي هفاهذااهالعػأف

رفهالقانوفهسالؼهالا رهعقاهأفهلقسقطاتهال حي هه19 راهتضرنتهالرا ةه
،هوالؾهشالؿهالر ةهالتاهتقررذا،هالرشت  هأفهترايبهاأعشاصهالايفهشالطواهالرريض

هالش يث ه هاليررة هأو هالرووي هالطاعوف هأو ه ال وليرا هالر ا يف هرشالطا هتعزؿ هأف ولاا
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هالر ا يفه هالرشالطيف هتعزؿ هأف هولاا هلالؾ، هتش  اا هالتا هأالرا ف هفا الرووي 
ه.(72)إااهارتنعواهعفهتن ياهإيرا اتهالرراي  هعقاهالويههالايهيح  لهي أرراضهأشره

ترحيقهههتلألين اهالايهيث تهحرػق هلق يروس،هوانتظاًراهاتراـهإيرا اهسػ  و الن
رفهالقانوفهسالؼهالا رهعزؿهاأين اهالر ابهسوا هفاهرنزله،هأوهه(17تييزهالرا ة)

هالغرضه هالسقطاتههرتىفاهاأرا فهالتاهتش صهلااا توافرتهالعروطهالتاهتقررذا
ه،هفإااهلـهيويػ هالر افهالرناسبه(71)ال حي  لعزؿهاأين اهسقـهلس ارةه ولتههالتاهتقتـز

ه.(72) رراي تههإلاهحيفهرغا رتههلق ال 

رفهه47 راهط قتهسياس هالعزؿهعقاهالر ابهالرسيوفهحيثهتويبهالرا ةه
ه هريـ هالسيوف هتنظيـ هه396يانوف هإشطارهه1956لسن  هالسيف هرأرور هأو عقاهر ير

هالسيوف ه ر قح  هالط ي  هعن ه،اا ارة هاليا  ههور تشه ح  هرسيوفه ررض  إ ا  
هأوهاالعت الهفاهالؾ،ه راهتقررهالرا ةه رفهالقانوفهااتههويوبهعزؿهالرسيوفهه49رع  

ه.(73) هه ولًياالؾهراهيعرؿه أرراضهرع ي هعفه اياهالرسيونيف،هوهالر ابه

رفهااتهالقانوفهوضعهالرسيوفهعن هإي اعهه السيفهه46تويبهالرا ةهه را
تحتهاالشت ارهال حاهر ةهععرةهأياـهييريهشاللااهال حصهالط اهله،هوالهيسرحهلهه

ه.(74)والهالزيػارةهرفهالشارج،والهأ ا هالعػرؿ، االشتالطه غػيرلهرػفهالرسػيونيف

هذـهوح ذـهرفهي هليسوا هرع   هالعزؿويا رهأفهالررضىه ررض  ه،رارسهعقياـ
ه هريـ هالقػانوف هفا هي ؿ هرف هالؾ هتقرر هه141فق  هالر ا يفهه1944لسن  هحيز  عأف

فأيازهحيزهالر ابهفاهيوالهالعققي هإااه افهرفهعأفهذااهالررضهه- أرراضهعققي ه
ه اأرف هيشؿ هالعاـ،أف هالنظاـ هالرريض،أو هسالر  هعقا هرنه هيشعى هسالر هه،أو أو

ه.(75)آلشريفها

هعققاوأويبهذااهالقا هنوفهعقاهط يبهال ح هإااهرأيهعشً اهر اً اه ررض 
هال وليس ه واسط  ه حيزل هيأرر هفاه(76)أف هالرق و  هالعزؿ هأف هالقوؿ هيي ر هأنه هإال .
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الرواضعهالسا ق هي وفه غرضهتوفيرهنوعهرفهالرعاي هوالهيقت رهعقاهتق يـهالعالج،ه
هتوفي هيتـ هوأسرته هلقرريض هوايتراعًيا هرعنوًيا ه عًرا هيتضرف هطريؽه ؿ هعف رل

ه(.77)الرتش  يف

 الثاني الفرع

 وحدودىا عزل المريض بمرٍض معدٍ  فكرة ضوابط

هذاهف رةهرقي ةه ضوا طهوعروطهوالهييبه هرع   إفهف رةهعػزؿهالرريضه ررض 
هتالتوسعهفياا،هفالعزؿهوع رههيتويؼهعقاهنوعهالررضهالرع يهور ىهشطورته،هفقيس

ه هريـ ه القانوف هالرقحؽ هالي وؿ هفا هالوار ة هاأرراضهالرع ي  هه137 ؿ ه1958لسن 
ها ه حيثهتست عاهعزؿ ه ر اف هالشطورة هرف هوتع يالته هالرستساغهلرريض، فقيسهرف
ه.(78)رعارق هرريػضهااي زه رريضهال ر هأوهالػز اـهأوهالسعاؿ

ه هيا  ه ي ههآشريورف هي وف هأف هين غا هال هفيه هوال ت هالعزؿ هأرر هتقرير فإف
فال و هاأولاهالهتستطيعهتق يرهر ىهشطورةهه؛(79)القانونييفهوح ذـ،هأوهاأط ا هوح ذـ

الررض،هأوه ي ي هانتقاله،هوال و هالثاني هأيًضاهلـهتحسـهذالهالقضي ه ع ،هناذيؾهعراه
تضافرهالياو هالستظاارهراهعابههفاهالروضوعهرفهأ عا هيانوني هعاو  ؛هلالؾهيقـز

ه.(82)اأررهرفهغروض

اا يقناه ويوبهالعزؿه النس  هلقر ا يفه أرراضهرعين هرثؿه وروناهالرستي ههوا 
اي ز،هوع ـهويو هه النس  هلقر ا يفه أرراضهأشرىه)رثؿهررضاهالسعاؿهال ي ا(هاوه

هالررضهالرع ي،هفإنههييبهرراعاةه عضهالضراناته التاهوالؾهعقاهحسبهشطورة
تترثؿهفاهضرورةهتوفيرهالعناي هالط ي هالالزر ،هواار انياتهالعالي هفاهر افهالعزؿ،ه
هتوفيرهال عـهالن سا،هوالرعاي هااليتراعي هلقرريضهلع ـهت ايـهالشطورة،ه راه  راهيقـز

هالعشصهالرعزوه هالررضهفا هنطاؽ هييبهح ر هرثؿهؿ، هرنه هلقرقر يف هانتقاله وع ـ
هر فهعزلاـهعزالهرنزلًيا.زويتههأوهأير اوههالايفهي
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و الرغـهرفهأفهالعزؿهالوار هفاهالرواضعهسال  هالا رهذوهرير هإي اعهحارقاه
هال حي ه هالرعاي  هرف هي ر هلتوفير هرتش    هررا ز هفا ه ه هالر ا يف هأو الررض،
وال عـهالرعنويهلاـ،هإلاهيانبهضرافهتحيي هشطرهانتقاؿهالع وىهأوهتش يصهأرا فه

رفهال ستورهالر ريهه54ايرا هي هيتعارضهرعهنصهالرا ةهشا  هلاـ،هإالهأفهذااها
العش ي هحؽهط يعا،هوذىهر ون هالههي التاهتقررهأفه"هالحرهه2214ال ا رهفاه

هأوه هت تيعه، هأو هالق ضهعقىهأح ، هالهييوز هالتق سه اليرير  هحال  هع ا هوفيرا ترس،
ه.(81)ؽ"ح سه،هأوهتقيي هحريتهه أيهيي ،هإاله أررهيضاواهرس بهيستقزرههالتحقي

عقاهأنه:ه"حري هالتنقؿ،هواايار ،هوالايرةه2214رفه ستورهه62 راهتنصهالرا ةه
ر  ول ،هوالهييوزهإ عا هأيهرواطفهعفهإيقيـهال ول ،هوالهرنعههرفهالعو ةهإليه،هوالهي وفه
رنعههرفهرغا رةهإيقيـهال ول هأوهفرضهاايار هالي ري هعقيه،هأوهحظرهاايار هفاهيا ه

هوفاهاأحواؿهالر ين هفاهالقانوف"ه ة،ه أررهيضاواهرس بهولر ةهرح هرعين هعقيههإال
رراهس ؽهأنههالهييوزهح سهأيهإنسافهأوهتقيي هحريتههإالهإااه افهي ههوواضح
هالتقيي ه،ارت بهيرير  هذاا هتستقـز هاليرير  هالتحقيؽهفاهذال ه(82)و انتهضرورة هفإاا،

هفإفهعزؿه هثـ هفرف هيرير ، هارت ا ه هعن  هإال هي وف هاانسػافهال هحػري  هتقييػ  هأرػر  اف
هاتقا هالع وى،هيع هاعت ا هعقاهالحؽهفاهالحري  هرع   ه.(83)الرريضه ررض 

هرثؿهررضه هالشطورة ه  وفهالررضهع ي  ولالؾهييبهأفهي وفهالعزؿهرقيً ا
ه هالر اه19 وفي  هيعزؿ هفال هااي ز، هررض هأو هاليااـ هأوهأو هال ي ا ه السعاؿ ب

هالررضهرفهاأرراض هفرناطهالعزؿهأفهي وفهذاا هالع وىهاأن قونزا، هفرفهثـهع ي ة ،
الهيتشاهرفهالررضهوهي وفهذااهاايرا هضرورًياهلحراي هالريترعهرفهرشاطرهالع وى،ه

هعفهالتعرضه هالتزاـهالسقط ه غؿهي ذا هلتقيي هحري هال ر ؛هوالتاهذاهفاهيوذرذا س ً ا
ه.(84)فاه عضهنواحاهأنعطتههالرا ي هوالرعنوي هيضررهلقعشصهال

هالحري ههولق  هأنه:" هعقا هالر ري  هاا اري هالقضا  هرح ر  هأح اـ استقرت
العش ي هحؽهرقررهلق ر هالهييوزهالح هرنههأوهانتقا ههإالهلر قح هعار هفاهح و ه
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هالحري  هرف هفرع هذو هالتنقؿ هحؽ ه اف هولرا هالحؽ، هلااا هالرنظر  هوالقواوح هالقوانيف
ه اله ه غيرهعق هوالهرناذضػتهه وفهرسوغهأوهتقييػ  هفإنههالهييوزهر ا رته العش ي 

ه.(85)رقتض

ه ستوري ،ه هالاذابهواايابهيير  هالريقسهال ستوريهال رنساهلحري  هيرر ولق 
هو قرارله هالعش ي ، هالحري  هنطاؽ هفا هت شؿ هالتا هاأساسي  هالحريات هرف واعت رذا

لغاهأهر  أهالايهأنتايهه    هذالهالتير  هإاأ  هاله1988رايوهسن هه4ال ا رهفاه
هاله ه" هأنه: هرقرًرا هالروظ يف هأح  هس ر هيواز ه رفضهتي ي  هاا ارة هرف هال ا ر القرار

والتاهه،ييوزهوضعهييو هعقاهحري هالتنقؿهسويهالقيو هالرن وصهعقيااهفاهالقانوف
ظهالنظاـهوح ه،ال يرقراطاهل يان هأرفهالوطفهيترعتع ؿهالت ا يرهالضروري هفاهالر

ه.(86)وحراي هحرياتهاآلشريف"ه،وحراي هال ح هواأشالؽهوالقانوفه،ورنعهاليراوـه،العاـ

هال قههااسالراهفق ه يرهلألفرا هالحؽهفاهحري هاالنتقاؿ،هإالهأفهررارس هأأرا
هرياال هالحؽ هلااا هأف هواأ ؿ هله، هالررسور  هالح و  هفا هت وف هييبهأف هالحؽ هذاا

هالتاهيررذاهه،اواسع هوالقيو  هال قههااسالراهررارستههإالهفاهأضيؽهالح و ، هُيقيي  فقـ
هالعرعي ه هالسياس  هفا هالعار  هاأ وؿ هرع هتقتقا هالحؽ هذاا هعقا هااسالرا ال قه

تقيي هحري هاالنتقاؿه ااسالري ،هإاهتا ؼهفاهالنااي هإلاهتحقيؽهرن ع هأوه ر هأاي،ه
هيي هوالهيوي  ، هرع    هعقاهحؽهاانسافهفاهالغ وهوالرواحه اشؿه س بهانتعارهررض 

 .ه(87)ال ال هطالراهتوافؽهالؾهرعهالسياس هالعرعي هالتاهينتايااهال قههااسالرا

 الثاني  المطمب

 الفحص الطبي 

هلحؽ،ههذناؾ هاستعراال هاليس ي هالرساسه ال ياف هفياا  عضهالحاالتهي وف
رفهإيرا اته حي هنزوالهعقاهرقتضياتههلحاالترثؿهراهي رضههالقانوفهفاه عضها

ذالهاايرا اتهال حصهالط اهليسـهاانسافهفاهرناس اتههرفوه،ه(88)ال ح هالعار 
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هال حصه هع ؿ هيأشا هوي  هال حصهاالشتياري، هع ؿ هيأشا هي  هوال حصهالط ا رعين ،
ه هيقا هوفيرا هالنحوههسنعرضااي اري، هعقا هوالؾ هال حصهالط ا، هنوعا هرف ل ؿ

هاأوؿ:هال حصهالط اهاالشتياري.ال رعههاآلتا:

هال رعهالثانا:هال حصهالط اهااي اري.ه

 األول الفرع

 الفحص الطبي الختياري 

هالرسحاتهوالعيناته هإيرا اتهال حصهالط اهوأشا هت عاهاأو و  هأثنا  ت رز
حيثهاأ ؿهفإنههالههرفالط ي هرفهالرعت ههفياـه الررضهأوهلقرشالطيفهلقررضا،هوه

ييوزه قاع ةهعار هإي ارهعشصهعقاهالشضوعهلق حصهأوهإيرا هاشت اراتهلق عؼه
هحققهه هرسحاتهوعيناتهرف هأو ه ره هعيناتهرف ه أشا هوالؾ هعقره، ه وف هحالته عف
هال حصه هإلا هالقيو  هالعشصهفا هالش وصهذاهحري  هفاهذاا هفالقاع ة ل ح اا،

ه.(89)يض،هوحريتهاالشتياريهتحقيًقاهلر  أهاستقاللي هالرره

رفهالرر فهفرضهاشت اره وريهإي اريهعقىه ؿهأفرا هالريترعه ا ؼههقيسف
هالعرقي ه س بهت ق تهه هاالشت ارهيستحيؿهتحقيقههرفهالناحي  هفااا ا تعاؼهاا ا ات،

هأشرى هناحي  هرف هي وال هوع ـ هناحي ، هرف ه92)االيت ا ي  هأشاه(، هأف هالؾ يضػاؼهإلى
ال ر ه ق ػ هفح ااهيع هعرػالهطػ ًياهالهي احهإالهإااهتـه رضا هحره ريحههفعيناتهر

ه(.91)رفهالعشص

هرح و ة هانتقاوي  هاشت ارات هإيرا  هذو هاأ ؿ هفإف هاالشت اراتهه،لالؾ وذال
هوين ه الرسوولي ، هال ر  هععور هإلياا هي فع هاشتياري ، هأفهت وف هفياا تعييعهه غااأ ؿ

شت اراتهفاهظروؼهرعين ،هوي وفهالؾهعفهطريؽهاأفرا هعقىهااللتيا هإلىهذالهاال
شطاره ضرافهرياني هال حصه قًياهأوهيزوًيا،هويعقههفاهرتناوؿه ؿهفواتهالريترع،هوا 
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هواحتراـه هاييا ي ، ه انتهالنتيي  هإاا هالرعنويهله هال عـ هال حصهرعهتق يـ ه نتيي  ال ر 
لاهيانبهذالهاالشت اراتهاالشتياري  هتوي هاالشت اراتهسري هالرعقوراتهالشا  ه ه،هوا 

ه(.92)ااي اري هالتاهت وفهعقاهس يؿهاالستثنا هوفاه عضهالروايؼهالرعين 

ه أفه هعار ، ه قاع ة هاشتيارًيا هال حصهالط ا هإلا هااللتيا  هي وف هأف وييب
ي وفهل ؿهرواطفهحؽهالتق ـهرفهتققا هن سههإلاهأح هررا زهال حصهلتوييعهال عؼه

و  يااهأفهه، زه)أوهغيرلهرفهاأرراضهالرع ي (عقيههلقتأ  هرفهشقولهرفهفيروسهااي
ايرا هذااهال حصهي وفهفاهالغالبهي هتعرضهلرويؼهييعقههيعؾهه رفهيتق ـهطواعي

فاهإر اني هانتقاؿهال يروسهإليه،ه راهلوهتعرضهلنقؿه ـهشارجهالوطف،هأوهتناوؿهعقاًراه
ه.(93)رعتقاتهال ـههي شؿهفاهتر ي 

رفههالرعتر ةالرر زي ه وزارةهال ح هأوهالرعارؿهوأيهفر هير نههالتق ـهلقرعارؿه
ه هرؤذق  هال ـ هو نوؾ هال ـ، هفحص هلطقب هالرحافظات هفا هه-الوزارة لعرؿهه-أيًضا

هالايفهيطق وفهال حصهي عقوفهالؾهفاهاغقبهاأوياته هواأفرا  اشت اراتهاال تعاؼ،
ه.(94)لقح وؿهعقاهعاا اتهسق ي هالهغناهعنااهلس رذـهإلاهالشارجه

 افه اعثهال ر هعقاهالتق ـهلق حص،هفين غاهتعييعههعقاهذااهالسقوؾههوأًيا
:  الايهيرقيههععورله الرسوولي هتيالهن سه،هوفاهعاليتهه الريترعهلااهيقـز

هي وفهال حصهريانًياهأوهعقاهاأيؿه أيرهررزي.هأف -1

أفهي وفهفاهرتناوؿهاأفرا ،هويتحقؽهالؾه توفيرهاار اناتهال ني هلق حصهفاه -2
ري  هرفه ؿهفواتهالريترع،ه وايعهرر زهفاه ؿهر ين هفيراهع اهالر فهأرا فهي
هال  رى.

هعالوةه -3 هسق ي ، هأو هاييا ي  ه انت هسوا  هالتحقيؿ ه نتيي  ه عش ه هال ر  إشطار
هفوراه هاا الغ هييب هإييا ا هاالشتياري هاال تعاؼ هأف هيت يف هعن را هالؾ عقا
هال الغهييبهأفهيتضرفهاسـه احبه هرثؿهذاا هلقوياي ، لناوبهر يرهالرنطق 
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هرعهويوبهأشاهعين هأشريهرفهال ـه واسط هإ ارةهه،العأفهوعنوانه ال ح هلتقـو
هت اي ااه هأو هاالييا ي  هالنتيي  هتأ ي  هاعا ة هالرر زي هالرعرؿ هإلا  إرسالاا

ه.(95) واسط هالطريق هالرسراةه"ويسترفه قوت

هلق حصه -4 هتققاوًيا هرويعايبهالقانوفهعقاهإفعا هااسراه،احتراـهأسرارهرفهيتق ـ
ه.ه(96)فاهغيرهاأحواؿهالتاهييبهفيااهالت قيغهعفهأرورهرعين ه

 الثاني رعالف

 الطبي اإلجباري الفحص

هالرياالته هيريع هفا هال حصهاالشتياري ه ر  أ هتأشا هال وؿ ه انتهغال ي  إاا
و النس  هل اف هاأعػشاصهإالهإنااهتقررهعقاهسػ يؿهاالسػتثنا هال حصهالط اهااي اريه

هي وفهال حصهويو اهعن هت عاهاأو و هالشطيرة،ه،ه(97)فاهحاالتهرعين  ف اهفرنسا
هال عري و الؾه ه اأعضا  هأو هالرنوي، ه الساوؿ هأو ه ال ـ، هحاالتهالت رع ،ه(98)فاه ؿ

ه.(99)و الؾهفاهحال هإث اتهال نوة

وفاهر رهفإفهالظروؼهاالستثناوي هالتاهيشققااهت عاهالو ا هترنحهالسقطاته
هرثؿت ا يرهواحتياطاته حي هوياوي هأ ثره رار هوأع هيسوةههاتشااال حي هالحؽهفاه

هفي هه   اا اههال حصهالط اهل ؿهرفهيعت ه هال حو اتههحتى الررض، طالتهذال
هال نانيف هو الؾ هالرالعب، هفا هالالع يف هإ ا  هه،ريروعات هيحترؿ هريروعات وأي

هالرريضهأوه هعف ه الغ هتققا هعن  هالرشت   هال حي  هولقسقطات ه ال يروس، أح ذا
الؾ،هأفهتتشاهفاهالحاؿهالرعت ههفاهإ ا تههأوهال عؼهعفهويو هالررضهأوهاحتراؿه

 .(122) اف هاايرا اتهالتاهتراذاهضروري هلتينبهشطرهانتعارل

هإيرا ه هنصهيييز هأي ه ه هير  هلـ هاليناوي  هاايرا ات هيانوف هأف هإلا ونعير
هسقطاتهالتحقيؽه إ  اره هفيريهالعرؿهعقاهيياـ هعنه، ه رًذا ال حصهالط اهلقرتاـ

ه هال حص هذاا ه إيرا  هالؾهرتىاأرر هالتحقيؽ هضرورات ه(121)ايتضت هذاله، وفا
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هفيتـه وفهالح وؿهعقىهرضا هالعشصهأوه الحاالتهي وفهال حصهالط اهإي ارًيا؛
و راهفاهحاالتهااللتحاؽه  عضه،ه(122) وفهعقرهه راهفاهحاالتهال عؼهعفهاليراوـ

هاا هأو هوفالوظاوؼ، ه ال ـ، هالت رع هأو هلقشارج، هحاالتهالس ر هأو هالزواج، هعقا اهي اـ
هوالزذري ،ه حاالتهعالجهر رناهالرش راتهو عضهاأرراضهرثؿهاأرراضهالتناسقي 
هلشطره هتعرًضا هو عضهال واتهاأ ثر هالشا  ، هالشطورة هفحصهاوى هإلى  ااضاف 

ول فه وفهأفهيرتبهالقانوفهيزا هيناوًياهعن هالرشال  ها ت ا ه،ه(123)انتقاؿهالع وىهإلياـ
ع هالرسوولي هاليناوي هوالر ني هفاهحال هانتقاؿهال يروسه الت ا يرهال حي هواا اري هويوا

ه.(124)رفهالر ابهإلاهغيرلهعرً اهأوهشطأهفاهحال هتقاعسههعفهال حص

والهعؾهفاهأفهفرضهال حصهااي اريهلق عؼهعفهحاالتهأرراضهرعين ه
هالرساسه يع هرساًساه حرر هالحياةهالشا  هلألعشاصهالشاضعيفهلق حص،هل فهذاا

هي هالرر ف هالعشصهااتههرف هحراي  هالغرضهرنه ه اف هإاا ه عضهالحاالت هفا  وله
هوفؽه هي وف هوأف هالضرورة، هأحواؿ هعقى هيقت ر هأف ه عرط هالعار ، هال ح  وحراي 
ه الحياةه هالرتعقق  هالرعقورات هسػري  هحراي  هوأذراا هالقانوف، هيح  ذا هالتا الضوا ط

ه.(125)الشا  هلقعشص

أح اـهالقانوفهو العروطهالتاههوالهتعارضه يفهإيرارهال حصهااي اريهوفًقا
هالرتعقق ه هال ولي  هالرواثيؽ هفا هالن وصهالوار ة هو يف هالشا   هالحياة هحراي  تضرف
هتحظره هاانساف هلحقوؽ هالعالرا هااعالف هرف هععر هالثاني  هفالرا ة هاانساف؛  حقوؽ

رفهالعا هال ولاهلقحقوؽهه17"الت شؿهالتعس اهفاهالحياةهالشا  هلإلنساف"،هوالرا ةه
ر ني هوالسياسي هتحظره"الت شؿه ع ؿهتعس اهأوهغيرهيانوناه ش و ياتهأح ".هال

هأوه هالعار  هال ح  هلحراي  هضروري  هتعت ر هوالتا هالقانوف هيقررذا هالتا هالقيو  هتع  وال
هاأشالؽهأوهحقوؽهوحرياتهاآلشريفهت شالهتعس ًياهفاهالحياةهالشا  .

ه ا ههلؾويالحظ هالرا ة هلقحقوؽه12أف هال ولا هالعا  هي االيت ا هرف
الريترعه أعقىهرستوىهرر فهرفهال ح هال  ني ههىوااليتراعي هتقررهحؽه ؿهفر هف
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هرفه ه"الوياي  ه)يػ( هأيؿ:..... هذوهضروريهرف هرا هاتشاا هإلى هال وؿ هوت عو والعققي ،
هرفه هي وف هوي  هوح رذا". هورعاليتاا هوغيرذا هوالراني  هوالرت عي  هالرع ي  اأرراض

هاالترفهاأرراضهالرع ي هتقريرهال حصهااي اريهفاهحهالت ا يرهالضروري هلقوياي 
هف هر الغ ، هأو هتعسؼ ه وف هورف هاالستثنا  هس يؿ هالسري هه رار عقى هفا الحؽ

والش و ي هلألفرا ،هالهييبهأفهيقؼهعق  هأراـهر افح هانتعارهالع وى،هفاااهالحؽه
هاحتراًراه هفحو اتهط ي  هاشت اراتهأو هإي ارهعشصهعقاهالشضوعهايرا  الهيييز
هأيازتهإي اره عضهال واته هتعػريعاتهيػ  هويػو  هرف ه الرغـ هالش و ي ، لقحؽهفا

ه.(126)زلقشضوعهالشت اراتهررضهااي 

هال حػو اته هأفهالضػرورةهفاه عضهاأوياتهتست عاهإيػرا ه عضهذال  را
ااي اريههال حص.هوشا  هعن هت عاهاأو و ،هورفهحاالته(127)واالشت اراتهالط ي 

هاآلتي :هحاالتال

ه(128)ااي اريهفاهاأحواؿهالتاهتتـهي ًرا،ه حال هرحترفاهالت رعه ال ـهال حص -1
هرقزر هالريرع ههاوي وفه نؾهال ـ هالققاحهل ؿهوح اتهال ـ ه إيرا ه راس  يانوًنا

هالقانوني ه هلققواع  هشاضع  هال ـ ه نوؾ هوت وف هال ـ، هنقؿ هلرنعّات هتسقيراا ي ؿ
ه.(129)حوؿهالرسوولي هفاهحال هالتقوثهرفهال ـهالايهسقرته

هرتعاطاههال حص -2 هحال  هفا ه را هالعشص هعقـ ه  وف هيتـ هالاي ااي اري
هفا هالرعالييف هالعيا اتههالرشػ رات هفا هأو هاا راف هرف هالعالج ررا ز

ه.(112)الن سي 

هاأعشاصهالرعتققوفههال حص -3 هوذـ هلإل ا   ااي اريهلألعشاصهالرعرضيف
الايفهيعاليوفهرفهررضهتناسقاهالسيراهالر انوفهفاهيضاياهاآل ابهوال عارة،ه

هفاههاوتعاط هاايار  ه ق   هالشارج هال ال  هرف هواأيانبهالقا ريف الرش رات،
هنس  هاا ا  ه الو ا هإااهر  رهأ ثرهرفهعارهواح هأوهرفه ال هترت عهفياا

 .(111) افهييبهعقياـهاايار هفاهر رهأ ثرهرفهعارهواح 
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ههال حص -4 هالر هيفالرعرضهلألعشاصااي اري هوذـ ه الع وى ها وفلإل ا  
هه، نزيؼهال ـ هالشارجهأشاواواأعشاصهالايف هفا هالر ا وفهه، ًرا والررضا

ه هطويق  هتعشي اا حرا هيتـ هشضعواهه،لـ هالايف ه قوي ه  عؿ هالر ا وف أو
هلقررضهأوه هحارؿ ه ر ابهأو هات قوا هاأعشاصهالايف هأو لتحقيؿهوضعا،

 .(112)شالطول

هااه-5 هاليناواهي اريال حص هااث ات هحاالت ه(113)فا هالعشصه، فيشضع
هفحصه رهه هفيتـ هرا، ه يرير  هرتاًرا ه اف هإاا هرا لق حصهااي اريهفاهحال 

واغقبهالظفهأفهأشاهعين ه،ه(114)ااث اتهاليناوا،هور قح هالتحقيؽلضرورةه
ال ـهرفهالعشصهفيههرساسه سالرتههإالهأنههفاهذالهالحال هيحراهر قح ه

ه الرعاي  هأيهه،أولا هال؟ هأـ هالرتاـ هيانب هفا هالشطأ ه اف هإاا هرعرف  وذا
 .(115)الهي وفهالتع يهرؤاًياهحتىعراؼهط يبهإالو وؿهلقحقيق ه 

هل هوالتطورهونظًرا هالعقرا، هالتق ـ هنتاج هرف ه اف هورا هال حصهالط ا، شطورة
هال يولوياه هاالنترا  هإث ات هال ـ، هفحص هطريؽ هعف هير ف هأنه ال يولويا

هلوه افهذااهااتهليراعاته ه را هو الؾه حثهعوارؿهاايراـ ثقافاتهرعين ،
هروروثًا؛ ههاايراـ هلتنظيـههيقـزلاا هلتضعهضوا طه ييق  سفهن وصهتعريعي 

هإيرا هالتاهيحؽهلاا هوالسقط  هوحاالته، هال حصهالط ا، هوالضراناتهؤهإيرا  ل،
هتوافرذاه ه.(116)فاهأرافهايراوهالتاهيقـز

هال حصهالط اهعن هالتق ـهل عضهالوظاوؼهأوهاستشراجهالرشص:ه-ه6

أوهعن هاستشراجهيشضعهالعشصهلق حصهالط اهعن هتق رههلقوظاوؼهالعار ،ه
هرث هرعين ، هالرقرش   هتنصهعقيه هلقانوفهه261ها ةرا هالتن ياي  هالالوح  رف

 توييعههالرشتصأفهيشتصهالقورسيوفهالط اه ه1973لسن هه66الررورهريـه
ههطالبال عؼهالط اهعقاه هالقيا ة، هرفه وؿههورفرش   هعين  هفإفهأشا ثـ

ًعاه الرعناهالايهالطاعفهحاؿهتق رههلقح وؿهعقاهرش  هراني هالهيع هت تي
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هالعارعه اعت هالتحقيؽهيا ه ارليق  ل إلاهالح وؿهعقاههؼعرالهرفهأعراؿ
هذوه نرا هوا  هالتحقيؽهأوه إافهسا ؽهرناا، هإالهسقط   ليؿهرفهاأ ل هوالهترق ه
هإافه هايراوه هإ اريهالهين غاهأفهيشتقطهرعهالت تيشهالقضاواهوالهيقـز إيرا 

ه.(117)سا ؽهرفهسقط هالتحقيؽ

هااي اريهالسا ؽهعقاهالزواج:هال حصه-7

هال حصه هعقا هالزواج هعقا هالرق قيف هإي ار هف رة هفا هالر ري هالرعرع تر  
،ه(118)الزواجهعق فيا هالؾهعقاهع ؿهعرطهلتوثيؽهه،تراـهالزواجإالط اهااي اريهي ؿه

ررسوـهيويبهعقاهرحرريهوثاوؽهالزواجهأفهيح قواهرفهه1929  رهفاهعاـههفق 
ف،ه(119)راغ اهالزواجهعقاهإيراره تا اه شقوذـهرفهاأرراضهالرع ي   افهفاهرأيناههوا 

أح هالزوييفه إ ا تهه ررضههقرعقالهأفهيهيت ورأنههالهه؛أنههالهيير هلاااهالررسوـ
اـهالعق ه غيرهطريؽهالرأاوفه أفهيت ؽهالزويافهرع هيرنعهعق هالزواج،هوي هيقيأهإلاهإ ره

ويقرهالزوجه زوايااه ق  هإث اتهه،ثـهترفعهالزوي ه عوىهعرعي ه الن ق ه،هعقاهالزواج
ه.(122)الزواجهرسرًياه ح ـهيضاواه وفهوثيق هالرأاوف

إالهأنههرفهالرسقـه ههاالعتراؼه ويو هإرذا اتهتتضرفهاالزاـه اااهال حصه
ر اعرةهعق ههناـيويبهعقاهرحرريهوثاوؽهالزواجهعن راهيطقبهرهرثؿهالرنعورهالاي

ه(.121)شقوذراهرفهاأرراضهالرع ي  أفهيح قواهرفهراغ اهالزواجهعقاهإيراره تا اه

ه هريـ هالقرار هه739و الؾ هالرحقاهه1977لسن  هالح ـ هوزير هرف ال ا ر
ه ر اتبهفحصهال هالعرؿ هنظاـ هالوح  هالزواجهراغ يف إ  ار ه(122)فا هوفا رحافظ ه،

هعقاهراغ اهالزواجه رقتضاه أسػيوطهأ  حهاالشت ارهالرعرقاهلررضهااي زهإي ارًيا
هعػاا ةه هتق يـ هالزواج هفا هالراغ يف هوالايهيويبهعقا هاايقيـ هرحافظ هرف ه  ر يرار

 .ه(123) حػي هتث تهشقوذـهرفهحرؿهفيروسهااي ز

هالتاهتتضرفهويوبهال حصهالط اهي ؿه هالإوالقراراتهالسا ق  فهتراـ زواجهوا 
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رشال ياا،هحيثهالهإلزاـهفيااهإالههعقا انتهت تقرهإلاهاليزا اتهالتاهير فهأفهتويعه
ه(.124)أنااهيا ته عرطهلتوثيؽهعق هالزواج

رعهويا هنظره عضهال قههالر ريهالايههفق إالهأفهذالهالقراراتهيا تهرتوا
هال حصهااي اريهلراغ  هإلاهيانوفهيعرـ اهالزواجهيريهأفهالريترعهالر ريه حاي 

هأ حا  هأط اؿ هرفهه،انياب هوغػيرذا هالػ ـ هأرػراض هرػف هالقػا ر  هلأليػياؿ وحراي 
 .(125)اأرراض

 تع يؿه عضهأح اـهه2228لسن هه6927لالؾهأ  رهوزيرهالع ؿهالقرارهريـهه
هالعق ه هتوثيؽ هي ؿ هالرأاوف هعقا هأنه هعقا هاأولا هرا ته هفنصهفا هالرأاونيف الوح 
هالتاهتث تهتوييعهال حصهالط اهعقاهالزوييفهوفًقاه ااطالعهعقاهالعاا اتهالط ي 

ث اتهإه2228لسن هه338لقرارهوزيرهال ح هريـه   الوثيق .هاياارفوا 

ه هريـ هوالس اف هال ح  هوزير هيرار ه  ر هي  هه338و اف  تاريخهه2228لسن 
ه تاريخهه4/8/2228 هالرسري  ه اليري ة هال حصهه12/8/2228والرنعور  عأفهإيرا 

الط اهااي اريهلقراغ يفهفاهالزواجهعقاه اف هأيزا هاليسـهعارالهتقييـهالحال هالعققي ه
هشقوذ هرف هلقتحقؽ هوالؾ هرنارا هأوهل ؿ هحياتارا هعقا هتؤثر هالتا هاأرراض هرف را

هنسق هأوه ح  هوتضرفهالقرارهاليااتهالتاههارا حتارا هالزواج،  عرطهلتوثيؽهعق 
هال حص،هحؽه هال حصهااي اري،هو الؾهالر قغهالرالاهالايهيت ق ه ه إيرا هذاا تقـو

ه.(126)الط يبهال احصهفاهإي ارهالراغبهفاهالزواجهعقاهعرؿهفحو اتهإضافا

ههويتوافؽ هف رضه رقتضاههالؾرع هالؾ هالايهاعتنؽ هالق نانا رويؼهالرعرع
ه18/5/1994 تاريخهه334الرع ؿه القانوفهريـهه9/9/1983 تاريخهه78الررسوـهريـه

عقاه ؿهطالبهأوهطال  هزواجهأفهيتح ؿهي ؿهإيرا هعق هالزواجهل يهأيهرريعه يناه
رفهثالث هأعار،هوتعرؿهالعاا ةهأوهر ناهعقاهعاا ةهط ي هالهيعو هتاريشااهإلاهأ ثره

وااععاعي هلألرػراضهالتاهيح  ذاهيرارههالرش ري الط ي هنتيي هال حو اتهالتقريري هوه
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،هو الؾه(127)ي ػ رهعفهوزيرهال ح هالعارػ ه نا هعقاهايتراحهر يرهال ح هالعار ه
ه هالناج هاعتنؽ هالاي هال حرينا هالرعرع ههرويؼ هن سه هريـ هالقانوف لسن هه11فأ  ر

هه2224 هالينسيف هرف هالزواج هعقا هلقرق قيف هالط ا هال حص هتوثيؽههحتى عأف يتـ
ه.(128)زوايارا

 ثالثال المطمب

 مع موتي األوبئة التعاملومراقبة  تنظيم

هفالريته هالتعارؿهرعاا، هويثثهيقـز ه ثيرة هإالهوي وفهلههضحايا الهيررهو ا 
عقاهإثرهاا ا  ه الو ا هيقزرههتيايزه الغسؿهوالت  يفهوال فف،هإالهأفهروتاهاأو و ه

هالر ابهإلاهر  رهرعبهلآلشريفههليسوا هيتحوؿ ه الو ا  هاا ا   هف رير   غيرذـ،
ااهراتهيتففين ّضوفهرفهحولههويار وه ر ونههو أفهي هالروتهترت هإلياـهرفهيس له،هوا 

هالرسيا،هوالهياتروفه ُغسؿهوالهت  يفهواله الةهواله فف.

هال ح ه هرنظر  هت  قت هفق  ه ر اف، هاأذري  هرف هاايرا ات هذال ه ؿ وأف
ه،هوفيراهيقاهنعرضهلاالهاايرا ات:(129) تنظيرااهو  يافهالتعارؿهرعااههعالري ال

 تغسيل الميت بالوباء وتكفينو: -أوًل 

هيشصهُغسؿه هفيرا ه عضهاايرا ات ه وضع هالعالري  هال ح  هرنظر  يارت
والت ا يرهالوياوي هال ارر ههاالحتياطاتالريته س بهو ا ،هفييبهأفهيتشاهالرغسقيفه

اتراـهالُغسؿه  وفهضرر،هويضعهوزيرهال ح ه قرارهرنههالقواع هواايرا اتهال حي ه
ه هالتىهالتىهتشضعهلاا هالو اوي  هالناتي هعفهاا ا  ه اأرراضهالرع ي  حاالتهالوفاة

هغسؿه تراـ هوا  هور انه، هال فف، ه ت ريح هالشا   هاالعتراطات هالؾ هفى ه را يح  ذا،
الرتوفىهوت  ينههوال الةهعقيههوغيرهالؾهرفهالطقوسهال يني هالرت ع هل ففهالروتى،هوه

هتحتهإعراؼهالسقطاتهال هالحال  هال ففهفىهذال هوير فهأفهيتـهيتـ هالرشت  ،  حي 
هه-الؾهوفًقاهلراهيقا:
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هييبهإ الغهأيازةهالش راتهالوياوي هوالطبهالوياواهعن هح وثهالوفاة.ه-أوال:

هالوهه-ثانًيا: ه س ب هالريت هُغسؿ هييوز هل ياـهه ا ال ه انت هإاا هإال هاويه  رعرف 
هاار انياتهلالؾ.

راـهراواهرطاره  وفهلرسهأفهيتـهالغسؿهلقريته ررضهو اواه وضعههفاهحه-ثالثًا:
أوهت ليؾ،هرفهي ؿهالرغسقيف،هفييوزهتغسيؿهالروتاه س بهالو ا هوت  يناـه
فهتعارهالؾهيسقطه   وفهالقرسهالر اعر،هعفهطريؽهرشهالرا هعفهُ ع ،هوا 

هويوبهالُغسؿ.

ييبهأفهي وفهالغسؿهفاهر افهرغقؽهورستقؿهوريازهلاالهالعرقي ،هويطارهه-:را ًعا
 الروا هالرطارةهي ؿهو ع هعرقي هالُغسؿ،هوييوزهُغسؿهروتاهاأو و ه أيازةه

ه ه عروطهوسنفهغسؿ هالوفا  ه يف هوالتاهتيرع ه ع ، هعف فاههالروتىالتح ـ
ه. الالزرال حي هوال يوي ههاالعتراطاتالعريع هااسالري ،هو يفه

هتراـهه-:شارًسا ه ع  هالُغسؿ هعرقي  هفا هالرستش ر  هاأ وات ه ؿ هالتشقصهرف ييب
ه هوي ضؿ هال فف، هأو هالحرؽ هطريؽ هعف هااتهاستش االغسؿ، هاأ وات ـ

هولررةهواح ة.ه،الواح هاالستش اـ

هالغسؿههعقاه-:سا ًسا ال  ؿهوال راراتهوالق ازاتهالتاهترنعههارت ا القاوريفه عرقي 
هن ااهأيهعا هإلياـهأثنا هعرقي هالغسؿ.

هرنافالهه-:سا ًعا ه ؿ هوتس  هلقعرع، هوفًقا هالريت ه اا هيقؼ هأثواب هثالث هفا الت  يف
ه القطفهأوهالقراشهلرنعهتسربهراه ههرفهسواوؿ.

 دفن موتي األوبئة: -اثانيً 

عفه ففهيث هأيهريت،ههاالرتناعالهييوزه أيهحاؿهرفهاأحواؿهرنعهأوهه  اي 
ه.(132)اايرا اتهالوياوي هالالزر هاتشااول فه عرطه
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ه هرف هريروع  هالعالري  هال ح  هرنظر  هوضعت ال حي ههاالحتياطاتولق 
الرتأثريفه اأو و ،هونايبه الرعرعهالر ريههالروتىعن ه ففههاتشااذاهالـزالوياوي هال

ه هالقانوف هالؾهوتع يؿ هلتنظيـ هه137لقت شؿ هنقؿهه1958لسن  هرف  راههالع وىلقوياي 
ه ه فف هعأف هفا هالر ري  هواأعراؼ هالتقالي  هرع هه؛الروتىيتناسب هأف ذالهذ ؼ

ه-:،هوذالهاايرا اتهتترثؿهفيراهيقاالع وىحراي هالريترعهرفهانتعارهذوههاايرا ات

،هوهالهييوزه ففهاليث هرفهي ؿهالرشت  يتـهال ففه رعرف هالسقطاتهال حي هه-:أوال
فه افهيسرحهلاـه حضورهرراسـهال فف. هاوياا،هوا 

ت ففهاليث ه رعرف هالطبهالوياواهوعع  هاأو و ه اا ارةهال حي هالرشت  ،هه-:ثانًيا
ه التعاوفهرعهالوح اتهالرحقي هواا اري ه الرحافظ .

هفاهه-:ثالثًا هال فف هويتـ هالوفاة، هفياا هترت هالتا هالرنطق  هشارج هاليث  هنقؿ هييوز ال
ه.الوفاةالرق رةهالرش   هلالؾه اشؿهنطاؽهالر ين هالتاهح ثتهفيااه

هه-را ًعا: هرتشايف هرتش  يف هطريؽ هعف هلقيث  هالتيايز ال حي ههلالحتياطاتيتـ
ا،هولؼهاليث هال ارر ،هويتـهس هرنافاهاليث ه اف هلرنعهتسربهاافرازاتهرنا

ه قراشهرع عه رحقوؿهال ورراليف،هوي وفهالقراشهرفهثالثهط قات.

را ةهال حـهأوههفتوضعهاليث هفاهتا وتهرع ناههتوضعهفاهياع تههط ق هره-شارًسا:
هرا هإلياا هرضاًفا هالشعب هيه ةنعارة هوتس  هالرطارة التا وتههوانبال ورراليف

هوفتحاتهه القحاـ.

هالتا وتهالرع ه-سا ًسا: هيوضع هويوان ههغيره2ناه اشؿه ن وؽهشع اهسر ه سـ
هيا ق هلن ااهالسواوؿ،هويح ـهغققهه الرسارير.

رتريفهتحتهاأرضهرعهإضاف هالروا ههعرؽيتـه ففهالريتهفاهي رهيح ره ه-سا ًعا:
لاهالترابهالايهيغطاه ههالتا وت.ه،الرطارةهإلاهياعهالق ر هوا 
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هالسقطاتهه-ثارًنا: هرع ه التعاوف هال حي  هالسقطات عراؼ هوا  ه حضور هال فف ي وف
هانتاا  ع ههالرتوفىاا اري هويحررهرحضره الؾ،هوتسقـهعاا ةهالوفاةهإلاهاويه

هإيرا اتهال فف.

ههالرتوفىالهييوزهنقؿهيث هه-ا:تاسعًه سنتيفهرفهتاريخهال فف،هو ع ههانقضا إاله ع 
هالح وؿهعقاهت ريحه الؾهرفهالسقطاتهال حي هالرشت  .

هفاهحال هت عاهاأو و هالتعارؿهرعهنقؿهاليناوزهوتيايزذاه  ؿهحرص،ه ويقـز
هأوهاالحترازي واتشااه اف هالوساوؿه هفياا ،هفي وفه شوؿهاليناوزهإلىهال ال ه غي ه فناا

  :حسبهالعروطهالتالي هاالررورهرنا

أفهي وفه شوؿهالينازةهأوهررورذاهعفهطريؽهالرنافاهالرسري هالح و ي هلق ق هه-أ
هسوا ه انته حري هأوهيوي هأوه ري هوالتاهتعينااهاليااتهال حي هالرشت  .

هوفاةه-ب هعاا ة هالينازة ه رفق  هولقبهوسفهه،أفهي وف هأسـ هرتضرن  هنقؿ يازة وا 
ليا هال حي هالرشت  ه ا رةهرفهاه،ورحؿهوتاريخهوس بهالوفاةه،الرتوفى

هورحررةه شراجهاليث ، هفتحهالق رهوا  هال ففهفاهحال  هأوهرحؿ هالوفاة فاهرحؿ
هال هال ق  هرنههاي قغ  هأوهه،  رت هاالنيقيزي  هأو هالعر ي  هالقغات ه إح ى أو

هالر ري  هفاه،ال رنسي هعقىهأفهت  ؽهرفهي ؿهالس ارة هرقاراا أوهرفهيقوـ
هال ق هالرنقول هرنههالينازة.

أفهتوضعهاليث هفاهتا وتهرع ناهس ؽهتغطي هياع ه ط ق هسر ااهشرس هه-ج
سنترتراتهرفهرا ةهرا  ه ال حـهالن اتاهأوهنعارةهالشعبهأوهرسحوؽهال حـه

هرضاًفاهإليااهرا ةهرطارة.
ه قراشهرع عه رحقوؿهرطارهؼييبهأفهتقه-  هالتا وتهالرع ناهه،اليث  ويق ؿ

ويث ته  ورةهه،اشؿه ن وؽهشع اويوضعه ه،إي االهرح ًراه واسط هالقحاـ
هغيره هوت وفهيوان ه هالشع اهسنترتريف هال ن وؽ هوي وفهسرؾهذاا رح ر 

هويح ـهإي الهه واسط هرساريرهلول ي .ه،يا ق هلن ااهالسواوؿهرناا
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هالعشصهه-ذػ هنقؿهيث  هإاله ع ههالرتوفاالهييوز هاأرراضهالو اوي   س بهأح 
هالح هو عرط هال فف، هتاريخ هرف هسنتيف هرفهانقضا  هشا   هإيازة هعقى  وؿ

ه.الرشت  اليا هال حي ه

 رابعال المطمب

 الكمامات الواقية بارتداء اللتزام

يانوناهيحتـهعقاهاأعشاصههالتزاـيوي هأيهه-حتاهعا هيريبهه-لـهي فه
ال راراتهالط ي هلرنعهانتعارهاأو و هواأرراضهالرع ي هالتاهتنتقؿهعفهطريؽههارت ا 

هحتاه  ره هالتح ثهعفهيرب، هأو هالسعاؿ هالعطسهأو هحاؿ هالتن ساهوالرااا اليااز
ه19/5/2222 تاريخهه2222لسن هه1269يرارهرويسهريقسهالوزرا هفاهر ره ريـه

هال ه"يقتـز هأنه: هععرة هالحا ي  هرا ته هفا هوالرتر  وفهعقاهيريعهوالايهتضرف عارقوف
اأسواؽهأوهالرحالتهأوهالرنعآتهالح وري هأوهالرنعآتهالشا  هأوهال نوؾهأوهأثنا ه

ال راراتهالوايي هه ارت ا التواي ه يريعهوساوؿهالنقؿهاليراعي هسوا هالعار هأوهالشا  ه
 والؾهلحيفه  ورهإععارهآشر"ه

القرارهفاههنصه هياسي ،هحيثعقو هااللتزاـرشال  هذااههعقاولق هرتبهالقراره
هالقوانيفه را تههالرا ع هععرةهعقىهأنههرعهع ـهااشالؿه أيهعقو  هأع هتنصهعقياا

ذااهالقراره غرار ههرفالرعروؿه اا،هُيعايبه ؿهرفهيشالؼهح ـهالرا ةهالحا ي هععرةه
هالقراره الح سه الهتياوزهأر ع هآالؼهينيه،هوُيعايبه ؿهرفهيشالؼه اياهأح اـهذاا

هأوه إح ىهذاتيفهالعقو تيفه"ه،و غرار هالهتياوزهأر ع هآالؼهينيه
 عأفهيانوفهالطوارئ،هالايهه1958لسن هه162ويستن هالقرارهإلاهالقانوفهريـه

هي هرف هأو هاليراوري  هلرويس هالحؽ هرنح هت ا ير ه  رضهع ة اأزراتههالحتوا  وضه
واأواررههاالحترازي ورنااهفيروسه ورونا،هوتترثؿهالت ا يرههأو و ال  رىهرثؿهانتعارها

هالطوارئهفاه هالقانوفهلرويسهاليراوري هأوهرفهي وضههرتىهأعقنتهحال  التاهرنحاا
هال رارات.هارت ا فرضه
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والهعؾهأفهأيوا هالشوؼهوالرعبهرفهت عاهالو ا هي ه فعهالتعريعاتهالرشتق  ه
هرفه هلرنعهانتعارههاالحتياطاتإلاهفرضهالرزي  هولق هساؿهالع وىوالت ا يرهالوياوي  ،

ال زعهالايهيشققههالو ا هلتق ؿهالناسهل ؿهذالهالقيو هو فعاـهلقتشقاهطوًعاهعفه عضه
ه.(131)والحرصهعقاهحياتاـهحرياتاـهرفهأيؿهالح اظهعقاه حتاـ

ويتضحهرراهس ؽهأفهرياؿهتط يؽهالقرارهرفهحيثهالر افهيسريهعقاهيريعه
هويريع هالشا  ، هوالطريات هالعار  هالعوارع هفياا ه را هاستثنا  ه  وف هالعار  هاأرا ف

أثنا ههواأسواؽهأوهالرحالتهأوهالرنعآتهالح وري هأوهالرنعآتهالشا  هأوهال نوؾهأ
هالقراره،هوؿهالنقؿهاليراعي هسوا هالعار هأوهالشا  التواي ه يريعهوسا والهيسريهذاا

هالر اتبهالشا  هأوه اشؿهالرنازؿ.ههعقا

ورفهحيثهاأعشاصهفإفهذااهالقرارهيشاطبه ههيريعهاأعشاصه وفهالتقي ه
فه انته  ينسهأوه سفهرعيف،هفيسريهعقاهاأط اؿه ا ؼهالح اظهعقاه حتاـ،هوا 

ه هال هاليناوي  ه غرهالرسوولي  ه س ب هالقرار هرشال   هحال  هفا هلاـ ه النس   تنعق 
،هورفهحيثهالزرافهفإفهالقرارهيسريهفاهأيهويتهليالهأوهنااًرا،هطالراهظؿه(132)السف

هسارًيا هالقرار هه،ذاا هيي  هلقا هاأ ل ههارت ا ولق  هفا هالعقرا هسن ل هالط ي  ال رارات
 افهال ر هسقيـه حًيا،هأوهال راراتهسوا ههارت ا ال حي هوال عـهالوايعاهالايهيؤي ه

هر اً اه الررض؛هأفهفاهالؾهحراي هلق ح هالعار هرفهزيا ةهت عاهالو ا .

ه

 الثالث المبحث

 المقرر في القانون الوضعي لمخالفة التدابير الوقائية العقاب

هإفهلـه هرفهاأو و  هالتعريعاتهلقوياي  هفإفهاآللياتهالتاهوضعتاا فاهالحقيق 
هتقريرهالعقو  هالرناس  ههت فهتحرؿهرعناهاالزاـ فااهويقتااهسوا ،ه راهيعناهأنههيقـز

هأفهت وفهذالهالعقو  هرا ع هحتاهتر عه ؿهرفهتسوؿهلههن سهه لحاالتهرشال تاا،هويقـز
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هفاهالتعريعهالر ريهوفاه هيقاهلقعقو اتهالرقررة هونعرضهفيرا هالت ا ير، هذال رشال  
هالتعريعاتهالرقارن هعقاهالنحوهالتالا:

ه
 األول المطمب

 المقررة لمخالفة تدابير الوقاية في التشريع المصري العقوبات

هرفههالر ترض هوالواضح هالريترع، هفا هالتطورات هتوا ب هأناا هالتعريعات فا
هوضعههالعشالؿهاستط هي  هأفهرعظراا ه اأرراضهالرع ي  القوانيفهوالقػراراتهالرتعقق 

هفأ  حتهالعقوه هالزراف، هن ؼهيرفهرف هأ ثرهرفهيرفهأو ه روي ااهرنػا  اتهالرقررة
ه(.133)غيرهرناس  

هذا هوضعت هال تعافاتهههتعريعاتالهلوي  هتو ؿ هي  هالعقـ هي ف هلـ هويت فا
هلـهت عؼه العقري هالرعا رةهفاهعأفهاأرراضهالرع ي ،هوالتاهرغـه ثرتااهوعظرتاا

ه.(134) ؿهالغروضهالايهيحيطه اأرراضهالرع ي هالو اوي ه

ه هالرعرع هفإف هالرثاؿ هس يؿ هيوا وعقا هلـ هالهبالر ري فاههح يث التطورات
ه هالؾ هويظار هاأو و ، هر افح  هريـههرفرياؿ هالقانوف هفا هالرقررة هالعقو ات شالؿ

ه عأفهاالحتياطاتهال حي هلقوياي هرفهاأرراضهالرع ي هوتع يالته؛ه1958لسن ه137
رفهالقانوفهالرا ور،هوذاهالغرار هه26الرن وصهعقيااهفاهالرا ةههالعقو  حيثهأفه

هاعار،هوذه ةلتاهالهتقؿهعفهيني هر ريهوالهتياوزهععرةهينيااتهأوهالح سهلرا
هي هرع هتتناسبهال تػ  هال هاأرراضهه رعقو   هشطػورة هرع هوال هالحراي ، هرحؿ الر قح 

 .(135)الرع ي 

فاالهالعقو  هعقاهرشال  هالت ا يرهالوياوي هتع ه ورةهغيرهي ي هلقعقاب،هلراه
و الؾهفإنااهتط ؽهعقاهرفهيرتنعهرفهاأعشاصههتتسـه ههالعقو  هرفهش  هوضعؼ،

ه هالرا ة هفا هعشصهأوهه13الرا وريف هإ ا   هعف هفوًرا هالت قيغ هعف هااته هالقانوف رف
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هف هعقاههااالعت ال هيناوي  هرسػوولي  هأي  هالرعرع هيرتب هولـ هااي ز، ه  يروس إ ا ته
هالت قيغ هع ـ هعف ه(136)الرريضهن سه ه، هريـ هالقانوف هفا فه عأه1946هلسن 131إال
ه هوالقانوفهريـ هاليااـ، هالايهتضرفهه1952لسن 158ر افح   عأفهاأرراضهالزذري 

 .(137)(2الران ه)را ةهه إلزاـهالرريضه أفهيعالجهن سههل يهط يبهررشصه رزاول

التعريعاتهلـههلفإفهذاهه النس  هلقتعارؿهفاهال ـهورعتقاتههورفهيا هأشريهفإن
أوههالع وىتتعرضهلر يهرسوولي هالط يبهأوهررا زهال ـهالرويسي هوال رعي هعفهنقؿه

هتقوثهال ـه هنتيي  هالسقير  هغير هال ـ هالتاهتنتجهعفهعرقياتهنقؿ هالسق ي  هاآلثار عف
ه.(138) اأرراضهالرع ي 

فهوي تهيواع هتح  هالرسوولي هلررا زهال ـهفاهروايا هرفهيتطوعه  ر هإالههوا 
هأر ان هتح   هلـ ه(139)لتقؾهالرسوولي هاأناا ههلي وذؿهذاهرسووه، هإا هيناوي ؟ هأـ هالر ني 

ال ـهالرقوث،هوذااهيعناه الههقؿيوي هالنصهاليناواهالشاصه الرسوولي هاليناوي هعفهن
ه.(142)العار هالقواع هااالرسوولي هتر تهلتح رهلعؾهأفهذا

الحراي هرفهالع وىه ال يروساتهوأًياه انتهالتعريعاتهالرتع  ةهال ا رةه ا ؼه
الشطيرة،هإالهأنااهن وصهت قاهيار ةهالهرحؿهلااهرفهالتط يؽ؛هإاهلـهتتوفرهلقيااته
هآلياتهالتط يؽهرفهفحصهط اه ه توفير هاار انياتهالتاهتسرحهلاا ه تط يقاا الرقزر 

ه.(141)وتحاليؿهرياني هسريع ه  وفهرقا ؿ،هوضرافهالسري 

هرفهالعقابهلع ـهإر اني هتط يؽهالنص،هأوهوعقاهالؾهير فهأفهي قتهالر يـر
 حي هأنههرريضهوي  يههراهيعاناهرفهآالـهالررض،هفاأررهالهيتعقؽهإًااه الرسوولي ه

،هول فهيتعقؽه الرسوولي هاليناوي هلقياناهالايهااليناوي هلقرريضهرفهحيثه ونههرريض
هاأ ريا  هعقا هلققضا  ه سالح هررضه هال يروسه،يستش ـ هحارؿ ه افههوالؾهأف سوا 

ه.(142)أـهاله!هيع ه رثا  هشطرهلراهيس  ههرفهع ويه الررضر اً اه

هلقسقوه هالرناس   هالعقو   هأف هالحراي ههؾوحيث هآليات هأذـ هرف هتع  اايرارا
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اليناوي هال عال هلقحؽهفاهالسالر هاليس ي ،هوآي هالؾهأفهش  هالعقو اتهالتاهوضعااه
أوهاأرراضهالزذري ،هأوهاليااـ،هوأشيًراههالرعرعهالر ريهلقوياي هرفهاأرراضهالرع ي ،

 راهأ ته،ه(143)ررضه وروناهالرستي هأ تهإلاهرشال  هذالهالت ا يره  ؿهساول هويسر
ش  هذالهالعقو اتهإلاهتعييعهاويهالن وسهالضعي  هعقاهارت ابهيراوـهراس ه الحؽه

ه أفهذالهالعقو اتهي ه أش قتهفاهتوفيرهفاهالسالر هاليس ي ،هورفهذناهفإنناهن ا هنيـز
هالسالر ه هفا هالحؽ هعقا هاعت ا  هترثؿ هالتا هالسقو يات هض  هلق ر  هاليناوي  الحراي 

هاليس ي ،هأوهت ا يرهالوياي هرفهاأو و .

فراهزاؿهالر عهغاوً ا،هوالرسوولي هاليناوي هغيرهرنعق ةه  ورةهي ي هعفهرشال  ه
فهانعق تهفإفهالعقو  هالهتحقؽهالر ع،ه  ؿهتغريهعقاهع ـهاحتراراا؛هت ا يرهالوياي ،هوا 

اأررهن سههالايهيتعقؽههوذو(،ه144)ال ت هرعهشطورةهنقؿهاأرراضهالرع ي هتتناسبإاهاله
ه(.146)ويانوفهر افح هاليااـ،ه(145) العقو اتهالرقررةهلرشال  هيانوفهاأرراضهالزذري 

ه هاليناوي  هالحراي  هتوافر هع ـ هيعنا هالؾ هأف هعؾ اأرراضههلذاهلروايا وال
ههلذاالر تع  هفاهظؿهي وره هف النس  هلررضه وفي  الناتجهه19التعريعاتهالق ير ،

عفهاا ا  ه  يروسه وروناهفالهير فهأفهتط ؽهعقيههاأح اـهالوار ةهفاهالقانوفهريـه
ضرفهالقسـهاأوؿهفاههإ رايه عأفهاأرراضهالرع ي ،ه ع هأفهتـهه1958لسن هه137

ه.2222لسن هه145وفه رويبهيرارهوزيرةهال ح هريـهالي وؿهالرقحؽه اااهالقان

لالؾهنثرفهرسقؾهالرعرعهالر ريهفاهتقريرهحزر هرفهالتعريعاتهفيراهيشصه
ه1269الرستي ،هحيثه  رهيرارهرويسهريقسهالوزرا هريـهه وروناالوياي هرفهت عاه

هه-والايهتضرفهفاهرا تههالحا ي هععرةهأنه:ه19/5/2222 تاريخهه2222لسن ه "يقتـز
هأوها هالح وري  هالرنعآت هأو هالرحالت هأو هاأسواؽ هيريع هعقا هوالرتر  وف لعارقوف

هسوا ه هاليراعي  هالنقؿ هوساوؿ ه يريع هالتواي  هأثنا  هأو هال نوؾ هأو هالشا   الرنعآت
ه هأوهالشا   هوالؾهلحيفه  ورهإععارهآشر"ه،ال راراتهالوايي ه ارت ا العار  ولق ه.

و  هياسي هحيثهنصهالقرارهفاهرا تههالرا ع هعقهااللتزاـرتبهالقرارهعقاهرشال  هذااه
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هالقوانيفهالرعروؿه ااه هعقاهأنههرعهع ـهااشالؿه أيهعقو  هأع هتنصهعقياا ععرة
يعايبه ؿهرفهيشالؼهح ـهالرا ةهالحا ي هععرةهرفهذااهالقراره غرار هالهتياوزهأر ع ه

ر هالهتياوزهو غراهح سآالؼهينيه،هويعايبه ؿهرفهيشالؼه اياهأح اـهذااهالقراره ال
ه.(147)ذاتيفهالعقو تيف"هح يإ أر ع هآالؼهينيههأوه

ه28/12/2222تاريخهف  ره ولق هاستععرهالرعرعهر الغتههفاهذالهالعقو  ،ه
ونظـهااتهالروضوعهالايهس ؽهه2222لسن هه2721يرارهرويسهريقسهالوزرا هريـه

ه ه رويبهالقرارهريـ هرفهه2222لسن هه1269تنظيره هو الرغـ الؾهفقـهسالؼهالا ر،
هورف !!يعرهالقرارهالي ي هرفهيريبهأوهرفه عي هلققرارهالق يـهالايهنظـهااتهالروضوع

يررهعقو  ههأنه-هذا:ه2222لسن هه2721أذـهالرستي اتهالتاهيا ه ااهالقرارهريـه
هالقرارهوذاهالغرار هالتاهالهتياوزهراو هوشرسوفهينياا،ه ع هأفه لرشال  هأح اـهذاا

  انتهأر ع هآالؼهينيه.

فيراهه2222لسن هه1269راهيعناهأفهالرعرعهي هيررهإلغا هالقرارهريـههوذو
القاع ةهالقانوني ههإلغا ه-يتعقؽه العقو  هالرقررة؛هفرفهالرسقراتهفاهال قههالقانوناهأف:

هي  ره هعن را هضرنًيا ه إلغاواا هأو ه راح ، ي وفه نصه ريحه النصهعقاهإلغاواا
ه اراله-ه ةتعريعهي ي هينظـهفيههالرعرعه ن وصهي ي هتنظيرا هرعينا رفه-روضوعا

هالايه هيقغاهالنصهالق يـ هي  رهالنصهالي ي  هوعن را ه افهي هنظرههرفهي ؿ، ي ي 
ه هلع ـ هالرقررة هفإفهالعقو   هورفهثـ ه حس افهأفهالالحؽهينسخهالسا ؽ، هارت ا يشال ه،

 ال رار هالوايي هأ  حتهالغرار هالتاهالهتياوزهراو هوشرسوفهينياا.ه
 انيالث المطمب

 المقررة لمخالفة تدابير الوقاية في التشريعات المقارنة العقوبات

هلا هالرقا ؿ هواياتهاأو و ههلؾوفا هي  هالتعريعاتهالرقارن  هرف ه ثيًرا هأف ني 
هح ثه هرا هوذو هالتعريعاتهالقاور ، هتع يؿ هأو هتعريعاتهشا   هت عاهإثرهعقا سف
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عالفهالرستي ه وروناهفيروس ه وروناهياوح هعفهالعالري هال ح هرنظر هوا  هفق ،
هأو،هالياوح هروايا ه ااهير فهالتاهالقواع هلتقنيفهيوانينااهعقاهال وؿهرعظـهع  ت
ه.ط ي هتطوراتهرفهي هراهلتوا بهالق ير هالقوانيفهتع يؿ

ه هويوانيف هال حي ، هالقوانيف هفا هالوار ة هالعقو ات هأف هعؾ هاالحتياطاتوال
ال حي هالق ير هتع هغيرهرا ع هوهالهتع هروا   هلشطورةهت عاهاأو و هالتاهظارته

هلا هالتطوراتهالااوق هفاهرياؿهر افح ههلؾح يثاًه، هرفهال وؿهإلاهروا    سعته ثيًرا
ه(148)اأرراضهالرع ي  هتح يثهتعرعاهفاه، هرحؿ هت عاهاأو و  هأ  حتهرسأل  فق 

ه ه ثيرة وؿهعر ي  هنقؿ هو الؾهرسأل  الع وىهرفهعشصهرريضهإلاهعشصهسقيـه،
هاأ هال وؿ هأ ثر هفا هتيريـ هرحؿ ه(149)ور ي أ  حت هوسويسراه، هالنرسا رثؿ

هالعالياتهالينسي هغيرهالرحري ه العرعي ؛هأنااهتع ؿهأذـهطرؽه وتعي وسقوفا ياهتيـر
هفإفهنقؿهالع وىهيرثؿهفعال  ال ح ،ههارضرههووساوؿهنقؿهالع وى،هو الؾهفاهألرانيا

هوفاهسويس هشطيرة ه  ني  هيرثؿهإ ا   هيعايبهعفهه–را هت نتهال نيرارؾهيانوًنا وأيضػًا
ه(.152)فعؿهنقؿهفيرسهااي ز

هوتـهاأررهذااهفاهالرستي اتهروا   هترتهفق هالعر ي هال وؿهرستويهوعقا
هوشطورةهالح يث هالتطوراتهرعهيتناسبه راهالرقررةهالعقو اتهلتح يثهالتعريعاهالت شؿ
،ه1981هلسن ه89هريـهالعار هال ح هيانوفهالعراياهالرعرعهع ؿهفق ،هالرت عي هاأو و 
ه2221هلسن ه54هريـهالقانوفه رويبهوالؾ هال ح هيانوفهاأر ناهالرعرعهوع ؿ،
ه الؾهح ثهراهوذو،ه2228هلسن ه47هريـهالقانوفه رويبه2222هلسن ه54هريـهالعار 

هرفهلقوياي هال حي هاالحتياطاته عأفه1969هلسن ه8هريـهالقانوفه تع يؿهال ويتهفا
ه11هريـهالقانوفهتع يؿهتـهيطرهوفا،ه2222هلسن ه4هريـه القانوفهالساري هاأرراض

ه.(151)2222هلسن ه9هريـهالقانوفه رويبهالرع ي هاأرراضه عأفه1968هلسن 
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هه هالرعرع ه اف هالحاؿ هوا  تهااهاالتحا يو ط يع  هالتا هال وؿ هرف رارتا
 عأفهه2214لسن هه14ريـههاالتحا يالرستي اتهفاهذااهاأررهحيثه  رهالقانوفه

وتعزيزهياو هال ول هه،ر افح هاأرراضهالرع ي هالايهيا ؼهإلىهحراي هال ح هالعار 
ه هتن يا ه يفههإستراتييي فا ه التوازف هوالؾ هانتعارذا، هورنع هاأرراضهالساري  ر افح 
وفؽهالقواوحهال حي هال ولي ،هتسريهأح اـهاأفرا ،هال ح هالعار هوحقوؽهرقتضياته

هذااهالقانوفهعقىه ؿهرفهيتواي ه اشؿهال ول ،هوعقىهيريعهاأرراضهالساري .ه

،هأ ريتهوزارةهال ح هووياي ه2219فاه يسر رهه19-ت عاهفيروسه وفي ه ع 
  القانوفه ع ؿهرسرا.هفاهي وؿهاأرراضهالساري هالررفؽهه19-الريترعهفيروسه وفي 

هاأط ا ،هوال يا ل ،هوفنيوهال ي ل ،ه وفًقاهلقرا ةهالرا ع هرفهذااهالقانوفهيقتـز
ورزاولوهالرافهالط ي هرفهغيرهاأط ا ،هوال يا ل هفاهالقطاعيفهالح وراهأوهالشاصه

ساع هعفهالعقـهأوهاالعت الهفاهإ ا  هأيهعشصهه24فاهاا الغهفوًراهو ح هأي ىه
ه)هالساري ه أيهرفهاأرراضأوهوفاتهه هرفهالي وؿهريـ ه"أ" ه القسـ هالررفؽه1الر ري  )

ه هه14 القانوفهاالتحا يهريـ هه2214لسن  هورتبههاأرراضفاهعأفهر افح  الساري ،
القانوفهعقاهرشال  هالؾهعقو  هالح سهوالغرار هالتاهالهتياوزهععرةهآالؼه رذـهأوه

هنوف(رفهااتهالقاه36ذاتيفهالعقو تيفه)را ةههح يإ 
ه اا الغهالرشالط فهلقرريضهرفهوهووفًقاهلقرا ةهالسا س هرفهذااهالقانوفهيقتـز

الر اعرهفاهر افهعرؿهأوه راس هالرريض،هأوهالعشصهالرعت هههوالرسووؿالراع يف،ه
ه افهالرريضهأوهالعشصه هأوهالرر   هالعار ،هإاا  إ ا ته،هوياو هالس ين هأوهالطاورة

هأ هعقى هرسافًرا ه إ ا ته هالريترع،هالرعت ه هووياي  هال ح  هوزارة هإلى هوالؾ هرناا، ي
هورتبههااتوالي هإ ا ته، هفا هاعت اوا هأو هعقروا هرتى هالحال  هعف هالرشت   الرسري 

القانوفهعقاهرشال  هالؾهعقو  هالح سهوالغرار هالتاهالهتياوزهععرةهآالؼه رذـهأوه
 رفهااتهالقانوف(هه36ذاتيفهالعقو تيف)را ةههح يإ 
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رفهااتهالقانوفهفإنههيتعرضهلقرسا ل هالقانوني هأيهعشصهه34لقرا ةههووفًقا
يعقـهأنههر ابه ررضهرفهاأرراضهالساري ،هويأتاهعرً اه أيهسقوؾهينيـهعنههنقؿه

هلالررضهإلىهغيره هفن تهالرا ة هأنه:ه36، هعقا هالقانوف هذاا هرفهه-رف "يعايبه ؿ
ه) هالقانوفه السيفهر ةهالهتزي هعقىه34يشالؼهأح اـهالرا ة شرسهسنواته(هرفهذاا

و الغرار هالتاهالهتقؿهعفهشرسيفهألؼه رذـهوالهتياوزهراو هألؼه رذـ،هأوه إح ىه
ه."ذاتيفهالعقو تيف،هوفاهحال هالعو هتضاعؼهر ةهعقو  هالسيف

يتعرضهلقرسا ل هالقانوني ه ؿههإنهرفهااتهالقانوفهفه33،ه32هرا تيفلقهًقاووف
هالر هووياي  هال ح  هإلىهوزارة هالتويه هيرتنعهعف هالررف هال حي  هاليا  هأو ني هعيترع

هرعرف ه ه رشاطرهاا ا  هوطرؽهانتقاؿهالع وىهعن  هوالتوعي  لتققاهالعالجهوالرعورة،
هيقتزه هال هرف ه ؿ هوعقى هالساري ، هاأرراض هرف ه ررض هالوياوي ههـإ ا ته  الت ا ير

هالع وىهإلىه هنقؿ ه وف ه ا ؼهالحيقول  هوالتعقيراتهالتاهتعطىهله، والو  اتهالط ي 
هالتاهالهتقؿهعفهاآلشري هالح سهو الغرار  هالؾهعقو   هورتبهالرعرعهعقاهرشال   ف،

ه38ذاتيفهالعقو تيفه)را ةههح يإ ععرةهآالؼه رذـهوالهتياوزهشرسيفهألؼه رذـهأوه
هرفهااتهالقانوف(.

هلقرسا ل هالقانوني هأيهضرفهااتهالقانوفهفإنههيتعرهه31 راهأنههوفًقاهلقرا ةه
ه عشصهيا ـهيعقـهأنههر ابهأوهرعت هه إ ا تهه ررضهرفهاأرراضهالساري هوالهيقـو
هالتاهاله هالح سهو الغرار  هفرتبهالرعرعهعقاهرشال  هالؾهعقو    اا الغهعفهالؾ،

ذاتيفهالعقو تيفههح يإ تقؿهعفهععرةهآالؼه رذـهوالهتياوزهشرسيفهألؼه رذـهأوه
 (.38)را ةه

الرقارن هفاهرا ةهالوياي هرفهاأو و هعقاهشق ي هرسالؾهالتعريعاتههو استقرا 
هري ريفهعقاه ه انوا هاأفعاؿه أفعاؿهتيريـ،هني هأفهرياؿهالقانوفه  ورذـ ح اث هذال
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هالتيريـهفاهرياؿهالوياي هرفهاأو و ،هول فهن لغيابهالقواع ههظًراالقياـه وضعهيواع 
ضعهالقواع هالتاهتناس ااهالقانوني هالرعتر  هفإفه ؿه ول هتوايههرثؿهذالهاأوضاعه وه

ه.(152) أساسهير فهال نا هعقيه

هريزةهفال،هارعينهاررضهليح ـهشاصهيانوفهي  رهأفهالعأفهذااهفاهنح اهوال
هالايهاليوـهيأتاهفق ،هالش وصهويههعقاه19ه وفي هررضهلروايا هيانوفهسفهفا

هلاااهي وفهوال،هعيفه ع هاأثرههفي وفهعقيههفيقضاهالررضهلاااهالقاحهالعقـهفيههي تعؼ
،هالعرـوهويههعقاهاأو و هلروايا هيانوفهسفهفاأفضؿهلالؾ،هلقتط يؽهالرحهالقانوف

ه.رعيفهررضهعقاهايا رًههي وفهوال
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فق ه،هر  هالتعريعهالر ريهأساليبهوطرؽهرتع  ةهلت ا يرهالوياي هرفهاأو و 
هواالحتياطاتهال حي ه هاأرراضهالو اوي  هرف هالوياوي  هالت ا ير هرف هع   هعقا اعترؿ

هعقاه هلقرحافظ  هانتعارهاأو و ه ح الالزر  هاانسافهعن  هفاه، هرناجهالوياي  فاتسـ
حيثهت شؿهفاهرياالته ثيرةهفيراهيتعقؽه الوياي ه،هالتعريعهالر ريه التوسعهوالعروؿ

هالرع ي  هاأرراض هرف ها، هوظار هريـ هالقانوف هفا هه137لؾ  عأفهه1958لسن 
هاأرراضهالرع ي هاالحتياطات هرف هلقوياي  هريـهال حي  ه القانوف لسن هه55هالرع ؿ

فه،هفاهالت ا يرهالوياوي هاارعهاوالايهتضرفهت ا يرهوياوي هرار هتع هيانون،ه1979 وا 
هالت شؿهلتع يؿه عضهروا لهلتوا بهالتطوراتهالح يث  ه. افهيقـز

ذالهالت ا يرهع ةه ورهرنااهالحيرهال حاه راهذوهرتعارؼهعقيهههوأشات
هرع  ه،هاليوـ وفرضهالتطعيـه،هااليتراعاوت ناهف رةهالت اع ه،هأوهعزؿهالرريضه ررض 

ورفهرقتضاهالتيريـهالوياواهأفهيقترفه العقابهوالر عه وضعه،هوااي اريهاالشتياري
هالوياوي  هالت ا ير هعقاهرشال   هالعقو   هالع وىهفت وفهرش، هنقؿ هرف هالوياي  هت ا ير ال  

هوفقًه هلقعقو اتهالرقررة هترتبهعقاههاشاضع  هرا هالعار هفاهيانوفهالعقو اتهإاا لققواع 
ه.أوهأفهت وفهر  رهتا ي هوشطر،هذالهالرشال  هضرر

 :الدراسة نتائج

هالتاهتعرضتهلقحراي ه هالقوانيف هأف هر ا ذا هذار  هإلاهنتيي  شق تهال راس 
هلقوياي  هواح هاليناوي  هيانوف هييرعاا هولـ هورتعتت  هرت ري  هور ت هذاله، هات  ت  را

هيوانيفهوياوي أالقوانيفه  هفاهرعظراا ،هولـهتنظـهالرسوولي هاليناوي هلنايؿهالع وى،هناا
هالوياي هرفهالررض هتضرنتههرفهعقابه افهلرشال  هيواع  هورا هالعقابه، وه افهذاا

هالهيتناسبهرعهشطورةهالررض.ها سيطًه

راس هإلاهع ـهروا   هالتعريعاتهالقاور هلقتطوراتهالااوق هفاه راهشق تهال 
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فرفهشالؿهاستطالعهالقوانيفهوالقراراتهالرتعقق ه اأرراضهالرع ي هني ه،هالرياؿهالط ا
فاهويتهلـهي فهالعقـهي هتو ؿهفيهه،هأفهرعظرااهي هوضعهرناهأ ثرهرفهن ؼهيرف

ه.ي ال تعافاتههالعقري هالرعا رةهفاهعأفهاأرراضهالرع 

وشق تهال راس هإلاهع ـهوضوحهالرؤي هفاه عضهالنقاطهرثؿهروضوعهإي اره
هال حصهالط ا هالرريضهعقا هلقعالج، هلقشضوع هإلزاره هو الؾ هيتعقؽه، هفيرا و الؾ

ه ال يروس هاا ا   هالتاهيترتبهعقياا هالعاليي  هغير هالتياربهالط ي  هإيرا  ،ه تيريـ
عع ه  وفه اعهأوهر ررهعالياهسويهواأ،هإيرا هالتحاليؿهالط ي هوال حو اتهاوأيضًه

ات  ته عضهالتعريعاته اليورهعقاهحقوؽهالررضاهه راه.تحقيؽهالر اسبهالرا ي 
وحؽهالرريضه،هولـهتراعهالتوازفه يفهالحؽهفاهحراي هالريترعهرفهاأرراضهالرع ي 

ه.فاهررارس هحقويه
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 :توصيات الدراسة

 :من ىذه الدراسة إلي التوصيات اآلتية ننتيي

هه-1 هالرعرع هت ناذا هالتا هالوياوي  هالتعريعي  هالسياس  هفا هالنظر تيالههالر ريإعا ة
اليناوي هض هاالعت ا هعقاههالحراي التاهأ  حتهعايزةهعفهتوفيرهتقؾه،هاأو و 

هوال ح  هالحياة هفا هالحؽ ه راه، هالعقا ي  هالتعريعي  هالسياس  هت نا هضرورة رع
 .رهالعقراهالااوؿهفاهالرياؿهالط ايتناسبهرعهالرعطياتهالعقري هالح يث هوالتطوه

هالرع يه-2 هلقررض هال ييؽ هالقانونا هالرضروف هتح ي  هضرورة هاأرراضه، وترتيب
هالرع ي ه حسبهشطورتاا هيا ال، هي وفهرناا هلقع ا هورا والؾه،هأوهغيرهيا ؿهله،

هالقانوف هتط يؽه حيح هرف هالقاضا هيتر ف هحتى هالرناسبهل ؿه، هالعقاب نزاؿ وا 
هه.شطورةهالررضيرير هعقاهح لهحسبه

هه-3 هتعريض هتيريـ هف رة هاعتناؽ هييب هحرؿههيفرهاآلش را ه رير  هالع وى لشطر
وذالهال  رةهتحرؿهفاهطياتااهتيريـهأيه،هال يروساتهالرس   هلقررضه وفهر رر

هالعشصهأوهسالرتههاليس ي هأوههاسقوؾهشطرهيرثؿهتا ي   إح اثهضررهلحياة
هالضرر هيناره ح وثهذاا هال  رةه، هتحرؿهذال تيريـه ؿهسقوؾهإيراراهينتجه را

هالقانوفهاعنههضررهيقحؽهحقًه ه،هأوهر قح هيحرياا ظؿهرشاطرهت اوؿههفاسيرا
هوال  تريا.،هال يروساتهوالري رو ات

والت ا يرهالوياوي هالتاه،هتيريـهرشال  هالرريضه ررضهرع هلقتعقيراتهالعاليي ه-ه4
هالسقطاتهالرشت  هله هاالنقطاعأوه،هلعالج االلتزاـه ع ـهرغا رةه ورها،هتضعاا

هلرنعهنعرهررضههعقاهاآلشريف.،هعفهتققاهالش راتهالط ي 

والرسووليفه،هإعا ةهتنظيـهرويؼهالقانوفهرفهوايبهاا الغهعفهاأرراضهالرع ي ه-5
ووضعهعقو اتهرا ع هلقرريضه،هوالسقط هالرشت  ه تققاهال الغات،هعفهالت قيغ

هال رت هالايهيقتـز هعري ، هيشطر هررضهههولـ ه حقيق  هالسقطاته، هيشطر هلـ أو
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هالرشت  ه إ ا تهه الررضهالرع ي.

هالتعريعاته-6ه هفاهيريع هحقوؽهاانسافهر ون  هإلاه، هال عوة فالهين غاهأفهتتشا
 راه،هحراي هالريترعهرفهاأرراضهالرع ي هاريع هلقرساسه حقوؽهال ر هوسالرته

،هتعه الش راتهالعار أوهالتر،هفاهالؾهعزلههأوهحررانههرفهالح وؿهعقاهحقويه
ه.أسرارلأوهانتااؾه
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 اليوامش
 عأفهاالحتياطاتهال حي هلقوياي هرفهاأرراضهالرع ي هه1958لسن هه137  رهالقانوفهريـه (1

ه هرفهالقوانيفهالتاهتا ؼهإلاهالوياي هرفهنقؿه1979لسن هه55والرع ؿه القانوفهريـ ،هوغيرل
 ع ويهاأرراضهالشطيرة.

  عأفهاالحتياطاتهال حي هلقوياي هرفهاأرراضهالرع ي .ه1985لسن هه137رايعهالقانوفه (2

ه (3 هالع وى هنقؿ هيراوـ هالرين : هسقيـ هران  ه/ هوال قههه–  هالر ري هالقانوف ه يف هرقارن   راس 
ه-ه2212طهه-ر ت  هحسفهالع ري هلقط اع هوالنعرهوالتوزيعهه–ااسالراهوالنظاـهالسعو يه

 .182صه

ه (4 هريـ هاأرراضهالرع ي  هرف هلقوياي  هاالحتياطاتهال حي  هيانوف هفاهر ر لسن هه137  ر
 ه1979لسن هه55وع ؿه ريـهه1958

الرنظـهلعرقي هيرعهوتشزيفهوتوزيعهال ـ،هو الؾهه1991لسن 152  رهفاهر رهالقرارهريـه (5
ه هااي زهضرفهاأرراضهالتاهيعترطهشقوهالرت رعه1993  رهفاهسن  هيرارهأ شؿه روي ه

  ال ـهرناا.

 .24/3/2222  رهذااهالقرارهونعرهفاهاليري ةهالرسري ه تاريخه (6

 .2222لسن هه768رايعهالرا ةهاأولاهرفهيرارهرويسهريقسهالوزرا هريـه (7

 .2222لسن هه768الرا ةهالثاني هععرةهرفهيرارهرويسهريقسهالوزرا هريـه (8

 .2222 هلسنه768الرا ةهالثالث هععرةهرفهيرارهرويسهريقسهالوزرا هريـه (9

ه (12 هلقوياي هرفهاأو و  هاليناوي  هالحراي  هرحر هي ريؿهإ راذيـ:  ارهالناض هه–رستعاره  توره/
 .123صهه–ه2222ط ع هه–العر ي ه

ه) (11 هالرا ة ه رويب هالرا ة هذال هرف ه)ثالثًا( هال قرة هلقانوفه4أضي ت هالثارف هالتع يؿ هيانوف هرف )
ه هريـ هالعار  هه89ال ح  ه1981لسن  ه ريـ هال ا ر هه54، ه الع ؿهه2221لسن  فأ  حت

 الرا ور

 وراه ع ل.ه21الروا هه2228لسن هه47رايعهيانوفهال ح هالعار هاأر ناهريـه (12

ه قانوفهريـهه12رايعهالرا ةه (13 ال ا رهفاهيطره عأفهاالحتياطاتهه1968لسن هه11رفهالررسـو
 .2222لسن هه9ال حي هلقوياي هرفهاأرراضهالرع ي ،هوالرع ؿه القانوفهريـه

 عأفهاالحتياطاتهالط ي هلقوياي هرفهاأرراضهالساري هه1969لسن هه8لقانوفهريـهرايعهروا ها (14
 .2222لسن هه4،هوالرع ؿه القانوفهريـه1982لسن هه19والرع ؿه القانوفهريـه
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 .31/3/2222 اورةهينحهاأح اثهال ويتي ه يقس هه2222لسن هه264الح ـهريـه (15

 .1955لسن هه44ريـهوراه ع ذاهرفهيانوفهالحيرهال حاهه83رايعهالرا ةه (16

ه (17 هريـ هالطعف ه رويب هالقرار هذاا هعقا هالطعف هه16222تـ هأراـهه17لسن  هالطعف هونظر ؽ،
ه ه يقس  هالعايؿ هالعؽ هفا هأ  رتهح راا هالتا ه قنا هاا اري هالقضا  ه13/1/2211رح ر 

حال هالعؽهالروضوعاهإلاهذيو هالر وضيف،هوت اوؿهنظرهال عويه  رفضهطقبهويؼهالتن يا،هوا 
 لغا هالقرارهأراـهالرح ر هاا اري هالعقيا.إلاهأفهتـهإ

فاهعأفهاالحتياطياتهال حي هه1959لسن ه339الروا هاأولاهوالثاني هوالرا ع هرفهالقرارهريـه (18
ه هالتراحيؿ هلعراؿ ه النس   هاأرراضهالرع ي  هرف هه–لقوياي  هالسيوي هعا ؿ ه/ هاأستاا ه–رايع

 .27صهه–الرسال هالسا ق ه

هتعقي (19 هتـ هالقرار هال ولاهحتىه رويبهذاا هالطيراف ه اااهه31/3/2222ؽهحر   هالعرؿ هر  وتـ
 .2222لسن هه768القراره رويبهيرارهرويسهريقسهالوزرا هريـه

ه (22 هريـ هال قسطينا هالعار  هال ح  هيانوف هرف هالثالث هال  ؿ هه22رايع هه2224لسن  ه9الروا 
 .11و12و

 .15وه14وهه13وهه12الروا هه2224لسن هه22رايعهيانوفهال ح هالعار هال قسطيناهريـه (21

هعفه (22 هناتج هوذو هلإلنساف، هوينتقؿ هالطيور هي يب هفيروسا ه  تيري هررض هذو ال ستا وزيس
هاستنعاؽه هطريؽ هعف هلإلنساف هالع وى هوتنتقؿ هال ي تريا، هأو هال يروسات هرف ه نوع اا ا  
هالتاه هرثؿهاأن قونزا هورفهأعراضه هرفهفضالتهوريشهالطيورهالر ا  ، ال يروساتهوال  تريا

 ورهإلاهنزل هعع ي هأوهالتاابهروويهوالسشون هواآلالـهفاهالعضالتهوالر ا ؿ.ير فهأفهتتط

 .212صهه– ارهالناض هالعر ي هه– /هعا ؿهيحياهيرنا:هالحراي هاليناوي هلقحؽهفاهال ح ه (23

ه1958لسن 137رفهيانوفهاالحتياطاتهال حي هلقوياي هرفهاأرراضهالرع ي هريـهه23را ةه (24
 .1979هلسن ه55الرع ؿه القانوفهريـه

الرق و ه الحيوافه أنههالحيواناتهه1966لسن هه53رفهيانوفهالزراع هريـهه124ح  تهالرا ةه (25
وال وايفهوالطيورهالتاهي  ره تح ي ذاهيرارهرفهوزيرهالزراع ،هولق ه  رهيرارهوزيرهالزراع ه

هال  يق هال قري هوالياروسهواأغناـه1967لسن هه29ريـه ه تح ي هالحيواناتهوالطيورهوذا:ه"
الحرير(هواليراؿهوالشنازيرهوالحيواناتهالوحعي هه–ال غاؿهه–والراعزهوال  يق هالشقي ه)الشيؿه

رايوهسن هه2فاهه–واأرانبهوال ياجهوال طهوااوزهوالروراهوالحراـه"هرايعهالوياوعهالر ري ه
 .63الع  هه–ه1967
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 .226الع  هه–ه1966س تر رهسن هه12اليري ةهالرسري هفاه (26

عقاهأنه:ه"هي  رهوزيرهالزراع هيراراتهه1966لسن هه53رفهالقانوفهريـهه135تنصهالرا ةه (27
هوالرنتياتهوالرتشق اتهالحيواني هو الؾه فاهالرساوؿهاآلتي :هتح ي هأنواعهالحيواناتهأوهالقحـو

هاأرراضهالرع ي هوالو اوي هالتاهتنط ؽهعقيااهأح اـهذااهال  ؿ.
هال يطري هالرحاير هفا يرا اتهالعرؿ هوا  هنظاـ هالحيواناتهالتاهتشضعهتح ي  هعقا هالرقررة هوالرسـو  

 لقحيرهال يطريهوحاالتهااع ا هرناا.......................(ه

ه (28 هالع   هالر ري  هه63الوياوع هه2/5/1967فا هريـ ه القرار هالرع ؿ هه13وذو ه–ه1982لسن 
 .9/7/1982فاهه135الع  هه–الوياوعهالر ري ه

ثـهالقرارهريـه1981لسن هه8رع ؿه القرارهريـهاله3/5/1967فاهه63الوياوعهالر ري هالع  ه (29
 .1982/ه12/هه17فاهه235الوياوعهالر ري هالع  هه–ه1982لسن هه47

 /هرضاهع  هالحقيـهع  هالريي :هالنظاـهالقانوناهل وارثهاأ ناؼهالحيواني هوالن اتي ه التط يؽه (32
هالطيورهه–عقاهينوفهال قره ه–القانوفهال رنساه راس هرقارن ه ه–تقؼهالرزروعاتهه–أن قونزا

 .13صهه-ه2216 ارهالناض هالعر ي ه

هفاه (31 هالطيور هررضهأن قونزا هع وى هنقؿ هعف هاليناوي  هالرسوولي  هن يه: هالحري  هع   هنسريف / 
 .86صهه-ه2229ر ت  هالوفا هالقانوني هه–العريع هوالقانوفه

 قونزاهالطيوره /هنسريفهع  هالحري هن يه:هالرسوولي هاليناوي هعفهنقؿهع ويهررضهأنه-يرايعه (32
 .73صهه-الرريعهالسا ؽهه–فاهالعريع هوالقانوفه

هالنعاطهاا اريه (33  ارهالناض هه– ه/هرحر هأنسهياسـهيع ر،هو ه/هع  هالعظيـهع  هالسالـ:
 .45صهه–ه2221العر ي ه

ه (34 هه25تنصهالرا ة هريـ هالط ؿ هيانوف هه12رف هه1996لسن  هريـ ه القانوف لسن هه126الرع ؿ
هالوايي هرفهاأرراضهالرع ي ،هوالؾههعقاهأنههييبهتطعيـه2228 الط ؿهوتح ينهه الطعـو

هالالوح ه هت يناا هالتا هوالرواعي  هلقنظـ هوفقًا هال حي  هوالوح ات هال ح  ه ر اتب هرقا ؿ  وف
 التن ياي هلاااهالقانوف..".

 ارهال تبهالقانوني هه– راس هرقارن هه– /هأسار هأحر ه  ر:هضرافهرشاطرهالرنتياتهالط ي ه (35
 .269صهه–

هالر ريه (36 هالتعريع هفا هالوياي  هه-انظر هياي  هاهلل هع   هأسار  ه/ هاليناوي هه-ال  تور الرسوولي 
 وراه ع ذا.ه83صهه-ه1999 ارهالناض هالعر ي هه–لألط ا ه

 .1958لسن 137رفهالقانوفهريـهه27ألغيتهذالهالقوانيفه الرا ةه (37
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نظيـهعرقياتهته9،ه8،ه7،ه6،ه5،ه4،ه3،ه2فاهروا لهه1958لسن 137تضرفهالقانوفهريـه (38
 التطعيـهوالتح يفهض هاأرراضهالرع ي .

صهه-ه2212 ارهالناض هالعر ي هه–رايعه /هعريؼهسي ه ارؿ:هالحراي هاليناوي هلألط اؿه (39
125. 

 .85ذارشهصهه–ه2225 ارهالناض هالعر ي هه– /هالسي هرحر هعتيؽ:هالقتؿه  افعهالع ق ه (42

والرا رةهاايضاحي هلققانوفهالرنعورهه1942لسن هه24رفهالقانوفهريـهه6،ه3،ه2انظرهالروا ه (41
 .ه1942ويراراتهأغسطسهسن هه1942ا ريؿهلسن هه25فاهه45فاهالوياوعهالر ري هع  ه

 .125صهه–رريعهسا ؽهه– /هعريؼهسي ه ارؿ:هالحراي هاليناوي هلألط اؿه (42

ه (43 هريـ هالقانوف هرف هالثاني  هالرا ة هتقضاه ه هرا هالنصهيقا ؿ هه137وذاا فاهعأفهه1958لسن 
هاالح هريـ ه القانوف هالرع ؿ هاأرراضهالرع ي  هرف هلقوياي  هه55تياطياتهال حي  ،ه1979لسن 

 ول نههيا ه  ورةهعارق هل ؿهاأرراضهالرع ي .

ه(هرفهذالهالالوح :ه27وفقاهلقرا ةه) (44
ييبهتق يـهالط ؿهلقتطعيـه الطعـهالواياهرفهررضهال رفهي ؿها تراؿهالعارهاأوؿهرفه (هأ)

 عررل.

 قوغههعاريفهرفهعررلهيرع هأولاهرفهطعـهعقؿهاأط اؿ،هويرع هيتـهإعطا هالط ؿهعن ه (هب)
 أولاهرفهالطعـهالثالثاهأوهالر اعا،ويرع هأولاهرفهطعـهااللتاابهال   يهال يروساهب.

هالثالث هالرا ورةهعن ه قوغههست هأعار. ه)يػ(هتعطاهلقط ؿهاليرع هالثالث هرفهالطعـو
ؿ،هويرع هرفهطعـهالح   ،هعن ه قوغهه) (هيعطاهالط ؿهيرع هرا ع هرفهطعـهعقؿهاأط ا

هتسع هأعار.ه
)ذػ(هيعطاهالط ؿهيرع هرنعط هرفهطعـهعقؿهاأط اؿ،هوأشريهرنعط هرفهالطعـهالثالثا،ه

 عن ه قوغههثراني هععرهعارا.ه

رفهالقانوفهه25الرق و هذناهذوهوال هالط ؿهأوهرفهي وفهالط ؿهفاهحضانتههوفقًاهلنصهالرا ةه (45
 .1996لسن هه12

 .126صهه-رريعهسا ؽهه-سي ه ارؿ:هالحراي هاليناوي هلألط اؿهه /هعريؼ (46

هاأرراضهالرع ي ،ه (47 هرف هالوايي  ه الطعـو هوتح ينه هالط ؿ هويوبهتطعيـ هالروا  تضرنتهذال
هويقعه هالر ين . هوالرواعي  هلقنظـ هوفقا هال حي ، هوالوح ات هال ح  ه ر اتب هرقا ؿ، ه وف والؾ

عاوؽهوال لهأوهالعشصهالاىهي وفهالط ؿهفىهوايبهتق يـهالط ؿهلقتطعيـهأوهالتح يفهعقىه
هالوايي ه واسط هط يبهشاصهررشصهلهه حضانته.وييوزهتطعيـهالط ؿهأوهتح ينهه الطعـو
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 رزاول هالران ،ه عرطهأفهيق ـهرفهيقعهعقيههوايبهتق يـهالط ؿهلقتطعيـهأوهالتح يفهعاا ةه
  هالرح  .هتث يتهالؾهإلىهر تبهال ح هأوهالوح ةهال حي هي ؿهانتاا هالريعا

هاأرراضه (48 هذال هض  هوالتح يف هالتطعيـ هيتـ هاأرراضهالرع ي  هرف هاانساف هوياي  هرياؿ فا
هالتعريعاته هإلا هااعارة هوير ف هال ال ، هالشروجهرف هأو هال شوؿ هو الؾهعن  هلألط اؿ، شا  

هالتالي هفاهرياؿهالتطعيـ:ه
ه عأفهرقاور هالرالريا.ه1926لسن هه1القانوفهريـه
ه عأفهرقاور هاليااـ.ه1946لسن هه131القانوفهريـه
ه عأفهالتح يفهض هال رف.ه1956لسن هه123القانوفهريـه
  عأفهالوياي هرفهاأرراضهالرع ي .ه1958لسن هه137القانوفهريـه

49) RASSAT (M.L.): droit penal special infractions des et contre les 

particuliers dalloz 2 edition 1999et edition 1997ه 
 وراه ع ذا.ه127صهه-رريعهسا ؽهه–أسار هع  هاهللهياي :هالرسوولي هاليناوي هلألط ا ه (52

51) T.GI, Paris, 4 oct. 1995 , D. 1996.28, note JCP. 1996.11.22615, 

note laude 

ه (52 هفاهالتعريعاتهالعر ي  هأس ابهاا اح  هنييبهحسنا: هرحرو  هه– / هالعر ي  هال وؿ ه–يارع 
 .119صهه84ريـهه1962لعالي هرعا هال راساتهالعر ي ها

 /هران ه الحهأحر هالعزة:هالحراي هاليناوي هلقيسـهال عريهفاهظؿهاالتياذاتهالط ي هالح يث ه (53
 262صهه-ه2222 ارهاليارع هالي ي ةهه–

هوآثارله (54 هالتعريعاتهله هويوبهت  ي ه يف هالشنازير هأن قونزا هو ا  هن يه: هالحري  هع   هنسريف / 
 236صهه-رريعهسا ؽهه–راهالر ررةهعقاهااليت ا هالعال

 .168صهه-رنعأةهالرعارؼه ااس ن ري هه- ه/هرحر هحسيفهرن ور:هالرسوولي هالط ي ه (55

 .1996أغسطسهه1 تاريخهه32الع  هه–القرارهرنعورهفاهاليري ةهالرسري ه (56

تعارؾهيااتهعار هأشريهفاهتق يـهش راتهالرعاي هال حي هالر اعرةهلقرواطنيفهأ رزذاهالايو ه (57
 أريفهال حا،هوذيو هالرستع ياتهالتعقيري ،هوالرؤسس هالعاليي ،هوالقطاعهالشاص.العار هلقت

 ارهال تبهالقانوني هه– راس هرقارن هه– /هأسار هأحر ه  ر:هضرافهرشاطرهالرنتياتهالط ي ه (58
 .268صه

59) L.75-401,25 mai 1975  

 .169هص-  وفهسن هط عهه-رنعأةهالرعارؼهه– /هرحر هحسيفهرن ور:هالرسوولي هالط ي ه (62

هفاهرياؿهوياي هاانسافهرفهاأرراضهالرع ي ،هير فهااعارةهإلاهالتعريعاتهالتالي : (61
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  عأفهرقاور هالرالرياهه1926لسن هه1القانوفهريـه

ه عأفهرقاور هاليااـه1946لسن هه131القانوفهريـه
  عأفهالتح يفهض هال رفهه1956لسن هه123القانوفهريـه

ه عأفهاأرراضهالزذري هه1952لسن هه158القانوفهريـه
  عأفهالوياي هرفهاأرراضهالرع ي هه1958لسن هه137القانوفهريـه

هوآثارله (62 هله هالتعريعات هت  ي هويوب ه يف هالشنازير هأن قونزا هو ا  هن يه: هالحري  هع   هنسريف  
 .81صهه–رريعهسا ؽهه–الر ررةهعقاهااليت ا هالعالراه

ها (63 هرع هيتوافؽ هرا هالرنظر هوذو هيرار هفا هيا  هرا هالؾ هورف هال ولي  هوالقرارات هالعرعا لرأي
هالط ي ه االعتراؾهرعهريرعهال قههااسالراهورنظر هال ح هالعالري هووزارةه ااسالري هلقعقـو
هأفهالع ويه هالرعقوراتهالط ي هالرتوافرةهحاليًا هن هه)تؤ   ال ح هال ويتي :هحيثهيا هفيههرا

طريؽهالرعايع هأوهالرالرس هأوهالتن سهأوهالحعراتهفاهاأ ؿهه  يروسهااي زهالهتح ثهعف
أوهالعربهأوهالرراحيضهأوهحراراتهالس اح هأوهالرقاع هوأ واتهالطعاـهوغيرهالؾهرفهأويهه

 الرعايع هفاهالحياةهالعا ي (ه

 الشاصه إيرا اتهالحيرهال حا.ه1955لسن هه44الرا ةهاأولاهرفهالقانوفهريـه (64

هالغريبهإ را (65 هالرفاعا:ه فعهالضررهالعاـه إث اتهالضررهالشاصهرايعه /  راس هه–ذيـهرحر 
 .124صهه-ه2211سن هه- ارهال تبهالقانوني هه–رقارن ه يفهالعريع هوالقانوفه

ه (66 هالرا ة ه أح هه28/2تييز هإ ا ته هفا هالرعت ه هالعشص هعزؿ هال حا هالحير هيانوف رف
هأفهذناؾهش هرأتهالسقطاتهال حي  هلقعزؿهإاا هرفهانتقاؿهالع وىهاأرراضهالروي   ه الغًا طرًا

ه هريـ هالقانوف هرف هالعاعرة هالرا ة هتييز هو الؾ ه137رنه، هاالحتياطياتهه1958لسن  فاهعأف
  رهه1987وفاهوالي هت ساسهفاهسن هه–ال حي هلقوياي هرفهاأرراضهالرع ي هذااهالعزؿه

 تعريعهيسرحه عزؿهاأعشاصهالايفهيحرقوفهفيروسهررضهااي ز.

 عأفهر افح هاليااـهعقاهأنه:ه"هلوزيرهه1946لسن هه131اهرفهالقانوفهريـهتنصهالرا ةهاأول (67
هواليراعاته هاأفرا  هعقا هالط ا هال عؼ ه إيرا  هيأرر هأف ه هي  رل ه قرار هالعروري  ال ح 
لقو وؿهإلاهح رهالر ا يفه ررضهاليااـه"ه راهتنصهالرا ةهالثالث هرفهااتهالقانوفهعقاه

ه هاعت ات هإاا هال حي  هلقسقط  ه" هالحضورهأنه: هت ق ه هأف هعشصه ررضهاليااـ هإ ا   فا
لق عؼهالط اهفاهالر افهوالريعا هالقايفهتح  ذراهله،هفإااهلـهيحضرهيازهإحضارله واسط ه
هااته هرف هالعاعرة هتنصهالرا ة ه را هالط يبهالرشتصه" ه تا اهرف هأرر هعقا ال وليسهو نا 
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هييبهأفهي وفهعالجهالر ابه اليااـهإي اري هولوهلـهي فهالر ابه ههالقانوفهعقاهأنه:ه" ًا
هلقنظاـهالايهيضعههوزيرهال ح هالعروري ه قرارهرنه،هفإااهانقطعهالر ابهغيره رعزواًلهط قًا

(ه5الرعزوؿهعفهالعالجهترفعهالسقط هال حي هأررلهإلاهالقين هالرن وصهعقيااهفاهالرا ةه)
لؾه غيرهإشالؿهلتقريرهعزلههإفه افهفاهانقطاعههعفهالعالجهراهيعرضهغيرلهلشطرهالع وىهوا

 العقو اتهالرن وصهعقيااهفاهذااهالقانوفه"هوتنصهالرا ةهالرا ع هرفهالقانوفهالرا ورهعقاه
هالسقط ه هتتح ظ هر ابه ررضهاليااـ هال عؼهالط اهعقاهعشصهأنه هث تهرف هإاا ه" أنه:

ساع هرفهتاريخهه24(هفاهر يه5عقيه،هوترفعهأررلهإلاهالقين هالرن وصهعقيااهفاهالرا ةه)
لاهأفهي  رهيرارهالقين هالهييوزهلقرريضهأفهينتقؿهرفهالرحؿهالايهيقيـهفيههإلاهال عؼه وا 

رحؿهأشرهإاله ت ريحهشاصهرفهالسقط هال حي ،هولاالهالسقط هأفهتتشاهيريعهاالحتياطياته
ه ررضه هتث تهإ ا تاـ هاأعشاصهالايف هرسا ف هتطاير هورناا هالع وى، هانتقاؿ هلرنع الالزر 

هور هعرقاـ هوأرا ف هالرال سهاليااـ، هإع اـ هالضرورة هايتضت هإاا هور روعاتاـ،أرا ال ساـ
والر روعاتهفييبهالتح ظهعقيااهلحيفهأشاهروافق هالوزارةهعقاهالؾ،ه الؾهي وفهلااهالحؽهفاه
عزؿهالر ابهرؤيتًاهإلاهأفهتتشاهاايرا اتهالالزر هلعزلههنااويًاه"هوتنصهالرا ةهالشارس هرفه

ه ؿهرفهتث ه" هأررهرفهااتهالقانوفهعقاهأنه:  تهإ ا تهه ررضهاليااـهيعزؿهوي  ره عزله
 لين هرؤل  هرفهثالث هأط ا هأش اوييفهيعينوفه قرارهرفهوزيرهال ح هالعروري ه"

 .55صه-رريعهسا ؽهه- /هفتوحهع  هاهللهالعاالا:هأ حاثهفاهالقانوفهوااي زه (68

ه–رريعهسا ؽه– /هالغريبهإ راذيـهرحر هالرفاعا:ه فعهالضررهالعاـه إث اتهالضررهالشاصه (69
 .85صه

صهه-ه2212 ارهاليارع هالي ي ةهه– /هفتوحهع  هاهللهالعاالا:هأ حاثهفاهالقانوفهوااي زه (72
55. 

ه–ه2227 ارهاليارع هالي ي ةهه– /هأحر هرحر هلط اهأحر :هااي زهوآثارلهالعرعي هوالقانوني ه (71
 .192صه

 .55صهه-سا ؽهرريعهه– /هفتوحهع  هاهللهالعاالا:هأ حاثهفاهالقانوفهوااي زه (72

73) J-rgens. R , HIV/AIDS in prisons: final report , Montreal, 

Canada HIV / AIDS legalnetwork , Canadian Aids Society , 

1996 , pp. 81 -88 (Responsibility of prison systems). 

 .55صهه-رريعهسا ؽهه– /هفتوحهع  هاهللهالعاالا:هأ حاثهفاهالقانوفهوااي زه (74

  عأفهحيزهالر ا يفه أرراضهعققي .1944لسن هه141الرا ةهالرا ع هرفهالقانوفه (75

 الرا ةهالشارس هرفهااتهالقانوف. (76
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ه (77 ه ااي ز هلحاالتهر ا   هالري اني  هال راس  هررضاه–رايع هسي ولويي  هغانـ: هحسف هرحر  / 
 .187صهه-ه2228 ارهغريبهلقط اع هوالنعرهوالتوزيعه–القاذرةهه1طه–ااي زه

هالر (78 هتنظـ هو16ا تاف هه17، هريـ هالقانوف هه137رف هال حي هه1958لسن  هاالحتياطات  عأف
ه ه القانوف هالرع ؿ هالرع ي  هاأرراض هرف هه55لقوياي  هوالعزؿهه1979لسن  هالويو ا، العزؿ

هاأوؿ،ه هالقسـ هأرراض ه النس   هويو يًا هفي وف هالرع ي، هالررض هنوع هحسب هعقا اليوازي
 والثالث.هويوازيًاه النس  هأرراضهالقسـهالثانا

 .195صهه-رريعهسا ؽهه– ه/هأحر هرحر هلط ا:هااي زهوأثارلهالعرعي هوالقانوني ه (79

هوأش اواهايتراعاه (82 هأش اواهن سا، هرع   ييبهأفهيعارؾهفاهتقريرهعزؿهالرريضه ررض 
 لتح ي هر يهرالور هالعزؿهرفهع ره.

ه (81 هنصهالرا ة هأيضًا هه54رايع ه ستور ه2214رف هو الؾ هه ه-، هفتحا هأحر  ه / سرور:هرايع
هيانوفهاايرا اتهاليناوي  هسا ؽهه-الوسيطهفا هأفه ؿهه56صهه–رريع حيثهيريهسيا ته

إيرا هيناواهيسرحه ههالقانوفهييبهأفهي وفهرقي ًاه الضراناتهالقانوني ه رً هلشطرهالتح ـهفاه
اله افهرشال ًاهلقرين هال را ة.  ر اعرته،هوا 

 يرهسالبهلقحري هأوهرقي هلااهرعهاالحت اظهيريهال عضهأنههإااهلـهت فهذناؾهيرير هفالهيويعهت  (82
هأشاتهال ول ه أيه  أشاهتعا ه   ال هأوه غيره  ال هلع ـهرساسهه الحريات،هوعقاهأيهحاؿهإاا

رايعه ه/هرحر هرحر هر  احهه–ت  يرهرنعاهييبهالنصهيانونًاهعقيهه؛هأنههالهت  يرهإاله نصه
 .21صهه-ه2222اض هالعر ي ه ارهالنه-القاضا:هالحراي هاليناوي هلقحري هالعش ي 

83) Foutouh El Chazli: le sida au regard du droit egyptien , in droit et 

sida , comparais on internationale , C N R S –Op.Cit , 1994,P.158.  

هااسالرا،ه (84 هالسياسا هوال  ر هالرعا رة هالنظـ ه يف هااليتراعي  هالحريات هالع و ي: هرحسف / 
ه هحقوؽ هفا هالسعي ه راس  هرحر  هال  تور ه سيونا، هعريؼ هرحرو  هال  تور هإع ا  اانساف،

ه1989 راس هتط يقي هعفهالعالـهالعر اهه–ال ياؽ،هال  تورهع  هالعظيـهوزير،هالريق هالثالثه
 68صه

ه (85 هريـ هه3551ح ـ ه7لسن  هإ اريهيقس  هنعيـهه28/12/1954ؽهيضا  رنعورهفاهرؤلؼه /
و الؾهح ـهالرح ر هاا اري هه-وراه ع ذاهه5صهه-رريعهسا ؽهه-عطي :هالرنعهرفهالس ره

 ال اورةهاأولاهعقياه"ه24/3/2227ؽهعقياهيقس هه49لسن هه3316العقياهفاهالطعفهريـه

86) leclercq , no. 309,p. 191.  

الناعره ارهه– راسػ هرقػارن هه- /ه  حاهع  لهسعي :هالسقط هوالحػري هفاهالنظػاـهااسالراه (87
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 .134صهه1982ال ػ رهالعػر اه

ه (88 هالقانوف هل راس  هالر شؿ هياسـ: هحسف هرحر  هه- / هالحؽ هالحق اهه2226ه-نظري  رنعورات
 .52صهه-القانوني ه

89) Harvey Teff, Consent to Medical Procedures Paternalism, Self- 

Determination or Therapeutic Alliance ? , the Law Quarterly 

Review,Volume 101,July1985,P.432.  

 ارهه– /هفتوحهع  هاهللهالعاالا:هرساذر هالقانوفهاليناواهفاهالح هرفهانتعارهفيروسهااي زه (92
 .125صهه2221طهه-اليارع هالي ي ةه

 /هران ه الحهاحر هفتحاهالعزة:هالحراي هاليناوي هلقيسـهال عريهفاهظؿهاالتياذاتهالط ي ه (91
 .73صهه-رريعهسا ؽه–الح يث ه

ه (92 هال تاحهالعريؼ: ه- راس هرقارن هه-ال عؼهااي اريهعفهاأرراضهالوهراثي ه /هرحر هع  
 .319اليز هاأوؿهه-ه22الع  هه-ريق هالعريع هوالقانوفه

 .126 /هفتوحهع  هاهللهالعاالا:هالرريعهالسا ؽهصه (93

 ارهه– /هالسي هرحر هعتيؽ:هالرع ق هالقانوني هالتاهيثيرذاهررضهااي زهرفهالويا هاليناوي ه (94
 .128صهه-ه2212الناض هالعر ي ه

ه (95 هاليناوي  هالويا  هرف هررضهااي ز هيثيرذا هالتا هالقانوني  هالرع ق  هعتيؽ: هرحر  هالسي  ه– /
 .129الرريعهالسا ؽهصه

رفهيانوفهالعقو اتهالر ريهعقاهأنه:ه"ه ؿهرفه افهرفهاأط ا هأوهه312حيثهتنصهالرا ةه (96
ه ناع ه رقتضا هإليه هرو عا هغيرذـ هأو هالقوا ؿ هأو هال يا ل  هأو هسرهاليراحيف هوظي ته هأو ته

هيعايبه هالؾ ه ت قيغ هفياا هالقانوف هيقزره هالتا هاأحواؿ هفاهغير هفأفعال هعقيه هاوترف ش و ا
  الح سهر ةهالهتزي هعقاهست هأعارهو غرار هالهتتياوزهشرسراو هيني ه"

ه (97 هلرح ر  هح ـ هفاههDijonفا هالرساذر  هس بهر رر ه  وف هاأوؿ هرفضهالزوج اعت رتهأف
%ه99.99رحقااهالط ؿهوالتاهاستنتيتهاحتراؿهأ وةهالزوجه نس  ههعرقي هاشت ار،هوالايه اف

الهيعطيههالحؽهفاهالرطال  ه إلغا هأوهإ طاؿهنتيي هاالشت ار،هوالهيؤشاه الحي هالتاهسايااهرفه
هلقعرؿهالط اهال سيطهي  اهرير ه ه النس   هأنه هر  أ هأيرتهالرح ر  هفق  هيرشصه الؾ، هلـ أنه

هاهرايعهح ـهالرح ر :ت ريحهرفهاأـهلي وفهالعرؿهعرع
Dijon, 20 fevr. 1996. juris - data n. 056509.  

98) Jossay et Donadieu , Le Sida , etude, prevention , traitement, paris 

1987.P.24: J. de Beaupuis , La politique de depistage en france: in 
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Sida, l,enjeu du droit, precite, P.76. 

ه (99 هحساـ هأحر  هالينسهال عريه / هفا هالوراثي  هلقان س  هاليناوي  هالرسوولي  هتراـ: الايو هه-طه
 .ه149صهه-ه2226الر ري هالعار هلق تابه

 عأفهاأرراضهالرع ي هالرع ؿه القانوفهه1958لسن هه137رفهالقانوفهريـهه14رايعهالرا ةه (122
 .1979لسن هه55ريـه

هالييناتهالوراثي هوالحراي  (121 ه–اليناوي هلقحؽهفاهالش و ي هه /هأعرؼهتوفيؽهعرسهال يف:
 .131صهه–ه2217 ارهالناض هالعر ي هه– راس هرقارن ه

ه–،هونقضهيناواه9/2212/هه24يقس هه–ؽهه82لسن هه6461الطعفهريـهه–نقضهيناواه (122
 .12/6/2214يقس هه–ؽهه83لسن هه5728الطعفهريـه

رسال ه قي هه-لرقوثه /هأحر هإ راذيـهالرع رانا:هالرسوولي هاليناوي هعفهعرقياتهنقؿهال ـها (123
 .249صهه-2224الحقوؽهيارع هعيفهعرسه

 قي هالحقوؽهيارع هه– /هشال هروساهتونا:هالرسوولي هاليناوي هفاهرياؿهعرقياتهنقؿهال ـه (124
 .553صهه-ه2229القاذرةه

 .128صهه-رريعهسا ؽهه– /هفتوحهع  هاهللهالعاالا:هأ حاثهفاهالقانوفهوااي زه (125

106) Naucy lee jones: les differents aspects juridiques des probemes 

poses par le sida aux Etats - unis , in droit et sida comparaison 

international sous le direction jacques foyer et lucette khaiat cnrds 

editions paris 1994. p. 413.  

107) Patrick Mistretta ; droit penal Medical. edition Cujas 2013. P.245. 

 .15/2/1988رنعورهعفهو يؿهوزارةهال ح هلقعووفهالوياوي ه تاريخه (128

صهه-رريعهسا ؽهه– /هالسي هرحر هعتيؽ:هالرع التهالقانوني هالتاهيثيرذاهررضهااي زه (129
129. 

فهفاه اريسهتق رهااح اوياتهأفهراهيقربهرفهثقثهنزال هأح هأ  رهررا زهالعالجهرفهاا را (112
ه انواهيحرقوفهفيروسهااي ز:

MATIEU (G.) ,: Sida et droit penal- op - cit p. 84.  

رسال هسا ق هه- /هأحر هإ راذيـهالرع رانا:هالرسوولي هاليناوي هعفهعرقياتهنقؿهال ـهالرقوثه (111
 .249ه-

/هأريفه،هو 128رريعهسا ؽهصهه– /هفتوحهع  هاهللهالعاالا:هأ حاثهفاهالقانوفهوااي زه (112
 .26رريعهسا ؽهصهه1999ر ط اهرحر :هالحراي هاليناوي هلق ـه

هيانوفه (113 هفا هالعقرا هلإلث ات هالعار  هالنظري  هإ راذيـ: هرحرو  هحسيف ه / انظر



 جبريل إبراىيم محمد/ دكتور مستشار       «تحميمية مقارنة دراسة» المعدية مراضمن األ وقايةلم الجنائية السياسة 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 229 

 .321صهه–ه1981يارع هالقاذرةهه–رسال ه  تورالهه–اايرا اتهاليناوي ه

 .2/2212/ه21يقس هه–ؽهه82لسن هه6271الطعفهريـهه–نقضهيناواه (114

/هفاروؽهع  هالر وؼهع  هالعزيزهرحر :هالحراي هاليناوي هلسالر هاليسـهفاهالقانوفهرايعه  (115
 .122صهه–يارع هالقاذرةهه–رسال ه  تورالهه–الوضعاهوالعريع هااسالري ه

هفاه (116 هلقحؽ هاليناوي  هوالحراي  هالوراثي  هاليينات هال يف: هعرس هتوفيؽ هأعرؼ ه/ ه  رايع
 .135هصه–رريعهسا ؽه– راس هرقارن هه–الش و ي ه

ه–،هونقضهيناواه19/11/2216ؽهيقس هه82لسن هه1176الطعفهريـهه–نقضهيناواه (117
.هرنعورهعقاهرويعهال وا  هالقانوني ه19/11/2216يقس هه–ؽهه82لسن هه1168الطعفهريـه

هلرح ر هالن ض:
WWW.CC.gov.eg/Courts/Cassation-Court/Crininal/Cassation-Court 

 .37صهه-ه2228 ارهاليارع هالي ي ةه– /هأريفهر ط اهرحر :هالحراي هاليناوي هلق ـه (118

ه (119 هفا هالع ؿ هإلاهوزارة هال ح  هشطابهوزارة هه13انظر هالع ؿه1929ف راير هوزارة هورنعور ،
 .1929رايوهسن هه16لقرحا ـهالعرعي هفاه

العيخهأحر هإ راذيـهلرسال هال  تورهالسعي هر ط اهالسعي هفاهر يهاستعراؿهانظرهرق ر ه (122
 حقوؽهالزويي .

هالط ي هفاهيانوفهالعقو اته (121 هالرسوولي  هفاوؽهاليوذري: هه–رسال هه- /هرحر  ه1951القاذرة
 .266صه

رسال هسا ق هه– /هأحر هإ راذيـهالرع رانا:هالرسوولي هاليناوي هعفهعرقياتهنقؿهال ـهالرقوثه (122
 .245صهه-ه2224عيفهعرسه–

 .6الع  هاأس وعاهصهه13/5/1994رنعورهيري ةهاأذراـ:هال ا رةهفاه (123

 ارهالناض هه– /هذاللاهع  هالاللهأحر :هالتزاراتهالحارؿهنحوهالينيفه يفهالتيريـهواا اح ه (124
 .152صهه1996العر ي هطه

 اواه س بهنقؿه ـه /هأحر هالسعي هالزير :هتعويضهضحاياهررضهااي زهوالتاابهال   هالوه (125
،هو /ه152،هو /هذاللاهع  هالاللهأحر :هالرريعهالسا ؽهصه63صه-رريعهسا ؽهه–رقوثه

 .55رريعهسا ؽهصهه–فتوحهع  هاهللهالعاالا:هأ حاثهفاهالقانوفهوااي زه

فاهعأفهه1994لسن هه143ر ررهرفهالقانوفهريـهه31تضرنتهال قرةهالثاني هرفهالرا ةهريـه (126
هأنه هال حصهالط اهلقراغ يفهفاهالزواجهلقتحقؽهرفههاأحواؿهالر ني  يعترطهلقتوثيؽهأفهيتـ

عالراراه نتيي هذااهال حص.  شقوذراهرفهاأرراض،هوا 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation-Court/Crininal/Cassation-Court
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 ال ا رهفاهل ناف.ه1994لسن هه334رايعهالرا ةهاأولاهرفهالقانوفهريـه (127

  عأفهال حصهالط اهلقرق قيفهعقاهالزواجهرفهالينسيف.ه2224لسن هه11رايعهالقانوفهريـه (128

 الشا  ه رنظر هال ح هالعالري .ه2225يعهالقواوحهال حي هال ولي هلسن هرا (129

راهزلناهني  هال عوةهلقرعرعهلقت شؿهالتعريعاهوتنظيـهأررهتيايزهروتاهاأو و هو فناـ،هأفه (132
هاأررهحينراهأعترضهاأذالاهعقاه ففه الوياوعهالح يث هأظارتهالق ورهالتعريعاهفاهذاا

  .روتاهاأو و هفاهرقا رهال ق

ه (131 هرفهاأرراضهالرع ي  هلقوياي  هاليناوي  هالحراي  هإ راذيـ: هي ريؿ هرحر  ه/ ه   راس ه–رستعار
 .124صهه–ه2222 ارهالناض هالعر ي ه–رقارن ه

يعت ره غرهالسفهرفهأح هأس ابهارتناعهالرسوولي هاليناوي هفاهالقانوفهالر ري،هوعق هالؾه (132
هإ را هالهي ترؿ هغيره ارؿهأفهالعشصهفاهالسنواتهاأولاهرفهعررل هالعققاهفاو هونرول  ه

 اأذقي هالتاهتسرحهلهه ت اـهراذي هأفعالههوالنتاوجهالرترت  هعقياا.

ي ه  راهه1958لسن 137 عأفهاأرراضهالزذري ،هوالقانوفهريـهه1952لسن 158القانوفهريـه (133
 فاهالشرسيناتهرفهالقرفهالراضا،هوراهزاالهسارييفهحتاهاآلف.

هالط ي هي هأ يهإلاهالقضا هعقاهال ثيرهرفهاأرراضهالرع ي ه الرغـهرفهأفهالتق ـهفاهالعق (134 ـو
إالهأفهظاورهالررارساتهالط ي هوالعقري هالح يث هي هأفرزتهإع الياتهي ي ةهالهتقويهالعقاييره

ه هلقحؽهفاهال ح هه–التققي ي هعقاهع اواا هاليناوي  هالحراي  ه–رايعه /هعا ؿهيحياهيرنا:
 .11صهه–رريعهسا ؽه

 .69صهه-رريعهسا ؽهه–هللهالعاالا:هأ حاثهفاهالقانوفهوااي زه /هفتوحهع  ها (135

ير فهاعت ارهالرريضهعري ًاهفاهيرير هع ـهالت قيغهإااه افهذوهالرحرضهعقاهع ـهالت قيغ،ه (136
 أوهذوهالايهأعاره رنعهالر قؼه الؾ.ه

ستي هرستعاره هرحر هي ريؿهإ راذيـ:هالرع ق هاليناوي هوالر ني هالتاهيثيرذاهررضه وروناهالر (137
 .35صهه–ه2222رر زهاأذراـهلقنعرهوالتوزيعهه–

هالرقوثه (138 هاليناوي هعفهعرقياتهنقؿهال ـ هالرسوولي  هالرع رانا: هإ راذيـ هأحر  ه/ الرسال هه– 
 .231صه-السا ق ه

ني لهالهيتعقؽهإاله رسوولي هرر زهال ـهأوه نؾهه1962لسن هه178 استقرا هالقراره قانوفهريـه (139
   ره،هالهفاهروايا هرفهينقؿهإليه.ال ـهفاهروايا هرفهيتطوعه

هالرقوثه (142 هال ـ هعرقياتهنقؿ هعف هاليناوي  هالرسوولي  هالرع رانا: هإ راذيـ هأحر  الرسال هه– /
 .232صه-السا ق ه
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 ه/هأريفهر ط اهرحر :هالحراي هاليناوي هلق ـهرفهع ويهااي زهوااللتاابهال   يهالو اواه (141
 .37صهه–رريعهسا ؽهه–

صهه-ه2225 ارهالناض هالعر ي هه–ال غير:هالقانوفهاليناواهوااي زه /هيريؿهع  هال اياه (142
24. 

يريعهالس بهفاهالؾهإلاه وفهذالهالقوانيفهترراهإلاهالوياي هوالت ا يرهاالحترازي ،هولـهتتناوؿه (143
 الرسوولي هاليناوي هفاهحال هنقؿهالع وى.

 .69صهه-هرريعهسا ؽه– /هفتوحهع  هاهللهالعاالا:هأ حاثهفاهالقانوفهوااي زه (144

  عأفهاأرراضهالرع ي .ه1958لسن ه137القانوفهريـه (145

  عأفهرقاور هاليااـ.ه1946لسن هه131القانوفهريـه (146

 عأفهيانوفهالطوارئهوالايهرنحهالحؽهلرويسهه1958لسن هه162يستن هذااهالقرارهلققانوفهريـه (147
هانتعار هاأزراتهال  رىهرثؿ هالحتوا  هت ا ير ه  رضهع ة هي وضه هرف هأو اأو و ههاليراوري 

 ورنااهفيروسه ورونا.

ه4 عأفهاأرراضهالرع ي هال ا رهفاهيطر،هوالقانوفهريـهه2222لسن هه9رايعهالقانوفهريـه (148
  عأفهاأرراضهالساري هال ا رهفاهال ويت.هه2222لسن ه

 .32صهه–رريعهسا ؽهه– /هأريفهر ط اهرحر :هالحراي هاليناوي هلق ـه (149

هالقانون (152 هالرع ق  هعتيؽ: هرحر  هالسي  ه / هاليناوي  هالويا  هرف هررضهااي ز هيثيرذا هالتا ه–ي 
 .75صه-الرريعهالسا ؽه

رريعهسا ؽهه–رستعار.ه ه/هرحر هي ريؿهإ راذيـ:هالرسوولي هاليناوي هالناعو هعفهنقؿهالع وىه (151
 .81صهه–

انظره ه/هالسي هرحر هعتيؽ:هالرع ق هالقانوني هالتاهيثيرذاهررضهااي زهرفهالويا هاليناوي ه (152
ه.16صهه– ؽهرريعهساه–
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 المراجعو  المصادر
 أول: المراجع القانونية العربية:

هالناعو هعفهنقؿهع ويهااي زهفاهال قهه .1 هاليناوي  هالرسوولي  هطه: هحسناهأحر  هأحر  ه/  
 .-ه2227طهه– ارهاليارع هالي ي ةهه–ااسالراهوالقانوفهاليناواه

هالعرعي هوالقانوني ه .2 هااي زهوآثارل هلط ا: هأحر هرحر  هلقنعرهه– / هالي ي ة ه– ارهاليارع 
هه2225ط ع ه

 /هالغريبهإ راذيـهرحر هالرفاعا:ه فعهالضررهالعاـه إث اتهالضررهالشاص،ه راس هرقارن ه .3
هالس عه نات.ه- ارهال تبهالقانوني ه– يفهالعريع هوالقانوفه

 اره–إ راذيـ:هالرسوولي هاليناوي هالناعو هعفهاا ا  ه ال يروساته /ع  هالقا رهالحسيناه .4
ه.2227ط ع ه–الناض هالعر ي ه

 ارهالناض هه– ه/هعثرافهع  هالرحرفهع  هالقطيؼ:هاأو و هالعالري هوالرسوولي هال ولي ه .5
 .2222هالعر ي 

–اأولاههالط ع ه– /هطقعتهالعااوي:هالرسوولي هاليناوي هالناعو هعفهنقؿهررضهااي زه .6
ه.2213 ارهالناض هالعر ي ه

ه .7 هاأو و  هرف هلقوياي  هاليناوي  هالحراي  هإ راذيـ: هي ريؿ هرحر  ه/ هرستعار  راس ههه–  تور
ه.ه2222طهه–الناض هالعر ي هه اره–رقارن ه

ه.1999 ارهالناض هالعر ي هه–الرسوولي هاليناوي هالناعو هعفهنقؿهالع وىه -
رر زهاأذراـهلإل  اراتهه–يثيرذاهررضه وروناهالرستي هالرع ق هاليناوي هوالر ني هالتاه -

ه.2222القانوني ه
 /هنسريفهع  هالحري هن يه:هالرسوولي هاليناوي هعفهنقؿهع ويهأن قونزاهالطيورهفاهالعريع ه .8

ه.2229ط ع هأولاهه–ر ت  هالوفا هالقانوني هه–والقانوفه
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