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قلب فايروس حياة المجتمعات في كافة المجاالت وأجبر الشععععععوب وا وامة وال عععععلخات  ل  ات ا  
 ل   عععالمة تدابير كثيره لتجاوز ه ه الجائحة من  الل إصعععدار قواوين وقرارات من شعععلوفا الحفاا 

، وفي الكويت ال عععلخات الصعععحية لف تت لذ  ن ه ا الركب حي   دلت اإلو عععان في الدرجة ا ول 
بعض القواوين وأصعععدرت الكثير من القرارات حفااا  ل   عععالمة االفراد إال أوفا في الفترة ا  يرة 

 ت ير ب خ  متعثرة.
 
م الخيفف او ن بمرض كرووا وآ ر  ثرات ال ععلخات الصععحية تمثلت في وقذ الم ععحات للمصععابي 

المشتبه بفف وقصرها  ل  حاالت معيوة، ه ا الوقذ له آثار صحية وقاوووية، ما يفموا في ه ا المقال 
 الوقوذ  ل  ا ثر القاوووي.

 
( من قاوون االحتياخات الصحية للوقاية من االمراض ال ارية توص  ل  اوه "ا  ٢لما كاوت المادة )

 ا ة  ٢٤اصابته بلحد االمراض ال ارية، وجب اإلبالغ  وه  الل مدة  أصيب ش ص او اشتبه في
( من  ات القاوون اوضععحت الم ععنولون  ن ٣ال  أقرب مركز للصععحة الوقائية ......" وفي المادة )

 التبليغ المشار اليه في المادة ال ابقة و هف  ل  الترتيب االتي:
 الخبيب ال ي قاف بالكشذ  ل  المريض -1 

رب المريض البالغين  كورا واواثا المقيمون معه في وفس الموزل او ال ين اتصعععععععلوا به اثوا  أقا -2 

 المرض ........ "
 

من قاوون االمراض ال ععارية تبو  المشععر  في تقديروا فكرة )وجوب( ابالغ  ٣و ٢ الصععة الوصععين 
ة و  لك من  ا  ٢٤قرب مركز للصحة الوقائية  الل اي ش ص يصاب بالمرض او يشتبه فيه   

قبل الخبيب ال ي قاف بالكشذ  ليه في الم توصذ او م تشف      العيوات الالزمة من المرض  
 .وتحليلفا في الم تبرات الم تصة في مراكز الصحة الوقائية

 
وبح عععععب  ات القاوون فان مجرد افور ا راض أحد االمراض ال عععععارية يوجب ا   الفحوصعععععات 

( والتي ٤الشعع ص المصععاب بالمرض ووجوب  زله ا ععتوادا للمادة ) الم برية الالزمة واالبالغ  ن
توص  ل  "يعزل اجباريا في م ععتشععف  االمراض ال ععارية او احد مصععحات االمراض الصععدرية او 
أي م ععععتشععععف  ا ر تعده وزارة الصععععحة العامة ،كل شعععع ص مصععععاب او مشععععتبه في اصععععابته بلحد 

جدول الملحق بف ا القاوون .ويكون العزل بوا   ل  االمراض ال ععارية الواردة في الق ععف ا ول من ال
 ما يقرره خبيب الصحة الم تص ............" 

 
تاريخ  وا ال  الق عععععععف ا ول )االمراض المحجرية( بجدول  ٢٠٢٠مايو ٨ب فايروس كرو اضعععععععيذ 

، وبح ععب رأي الم تصععين ال يمكن تحديد ان االمراض ال ععارية( الملحق بقاوون االمراض ال ععارية
 مصاب بالمرض من  الل المواارة فقخ. الش ص

 
االمر ال ي ورى معه بان قاوون االمراض ال عععععععارية وقاوون توايف مفوة الخب الزما ا خبا  بعال  
المريض واضعععين الممتوت تحت خائلة العقاب و ه ا الوو  من الجرائف   رففا الفقه الجزائي بجرائف 



من قاوون االمراض ال عععارية  عععالفة  ٢ب وص المادة االمتوا  ، وتعتبر جريمة االمتوا  مرتكبة ح ععع
 عععا ة من الكشعععذ  ل  المريض بالو عععبة لحخبا  في حال  دف إبالغ الصعععحة  ٢٤ال كر باوقضعععا  

الوقائية  الل المدة المشار اليفا )فان الخبيب يعاقب بالحبس مدة ال تزيد  ن ثالثة شفور او الغرامة 
من قاوون االمراض ال ععارية  ١٧لموصععوص  ليفا في المادة التي ال تزيد  ن  م ععة االذ ديوار( وا

 ل  اوه "كل م الفة  حكاف ه ا القاوون او للقرارات الموف ة  ٢٠٢٠( ل وة ٤والمعدلة بالقاوون رقف )
له ، يعاقب مرتكبفا بالحبس مدة ال تتجاوز ثالثة اشععععفر ، وبغرامة ال تزيد  ل   م ععععة االذ ديوار 

 تين "،او بإحدى هاتين العقوب
 

وه حال تف ابالغ خبيب الصعععععععحة الوقائية ولف يقوف بالفحص الم بري )الم عععععععحة( فإن ا  ير أكما و
يواجه  ات العقوبة. وقد تصعل العقوبة ال  أكثر من  لك في حال تفاقف المرض ووت   ن  دف اجرا  

 الفحوصات والتدابير ال اصة با مراض ال ارية الوفاة ال قدر هللا.
  

( من قاوون االمراض ال ععععععارية حي  توص  ل  ان لوزارة ١١ن  لك ما ورد في المادة )وال يوال م
الصععععحة العامة الحق في ا   العيوات الالزمة من المرضعععع  بلحد االمراض ال ععععارية او م الخيفف 

، في تقععديروععا ان الوزارة لتحليلفععا في الم تبر حت  يتف التحقق من  لوهععا من جراثيف هعع ا المرض
، وأوفا م يرة في ا   (٢،٣ا   الفحوصعععععععات الم برية )الم عععععععحات( وفقا للمادتين ) مجبرة  ل 

 الفحوصات الم برية )الم حات( لتتحقق من  لو تلك الم حات من الجراثيف.
 
كوتيجة وفائية لجميت ما  كر فان وزارة الصععحة اماف  يارين اما التقيد بالوصععوص التشععريعية و اال و

وية او اللجو  ال  اقتراح تعديل التشعععريت لجعل م عععالة ا   الم عععحات من تعرضعععت للم عععائلة القاوو
 دمفا جوازية و لي ت وجوبية و حت   لك الحين وامل من الجفات الم تصة ضمان تخبيق القواوين 

 و القرارات حفااا  ل  صحة المجتمت.


