
 دراسة حول الفرق بين قانون مكافحة األوبئة واألمراض السارية وقانون الدفاع المدني

 مقدمة من المحامي احمد عبدالعالي الهندال 

 

 المقدمة

 وترتب أعمالها وأوقف البالد تلك أحوال وقلب العالم أمصار المستجد كورونا فيروس اجتاح 

بعدة القانونية المسائل من العديد ذلك على  نصوص لعدة تفعيل عن ذلك واسفر ، قطاعات 

تناقش    لم فضاءات في قانونية حوارات عدة خلق مما المعتادة األحوال ي غائبة كانت قانونية

.بعد . 

 حول مفاهيم عدة في لبسا   الوباء اجتياح مع  أصبح القانونية النصوص تلك تطبيق غياب بسبب

 وأعمالهم الناي بحياة تعلقت القوانين تلك ان بالتطبيق وخاصة بها األجدر ومن القوانين تلك

 في السائد هو االجتماعي التباعد مصطلح وأصبح ، تعطلت الجائحة تلك جراء والتي ، اليومية

. والرسمية االجتماعية اللقاءات  

 ، مهمة  قرارات اثرها على وصدرت قوانين عدة تفعيل تم الكويت في الوباء انتشار بداية منذ

 المطبقة القوانين فهم في تداخال   هناك كان رغم تدرجه انه اال متدرج بشكل   جاء التفعيل وهذا

حقوقهم  ممارسة من الناي تمنع قرارات وهي شرعيتها الصادرة القرارات تلك تستمد وكيف

 السارية واألمراض األوبئة بمكافحة الخاص ٨/١٩٦٩ قانوني في جاء اللبس وهذا اليومية

.المدني بالدفاع الخاص ٢١/١٩٧٩ وقانون  . 

 ، قانون بكل المخاطبين في بينهم الفرق ايجاد في سنتناوله ما محور هم القانونيين هذين

 التي والعقوبات والمخالفات الجرائم القانونيين وكذلك في المناطة واالختصاصات والصالحيات

.قانون كل اوردها  

 

 

 

 

 



  أولا  : المخاطبين في القانونيين

 من يضع الفئات أو األشخاص من مجموعة به يخاطب التشريعية السلطة من يصدر قانون أي

 أمامنا هم اللذان للقانونين بالنسبة يختلف األمر ال وهذا ، والعقوبات المخالفات بعض خالله

بينهم المفارقة ما في البحث يضع ما وهو . 

 الذين الناس من شرائح مجموعة هم السارية واألمراض األوبئة مكافحة قانون في المخاطبين

 وجه بأن القانون هذا وابتدأ ، القانون في نصوص الواردة والعقوبات المخالفات تلك تشملهم

من  يصدر الذي األمراض جدول في مدرج بمرض بإصابتهم المشتبه أو للمصابين عباراته

 مركز أقرب إلى ساعة ٢٤ مدة خالل ذلك عن بنفسه بالتبليغ المصاب يقوم ،ان ، الصحة وزير

 قام الذي الطبيب من كل على كذلك مسؤولية قانونية القانون وضع ولقد ، الوقائية للصحة

 وتكون ، المنزل ذات في معه يقيمون الذين المريض ،وأقارب المريض على بالكشف

 واحد سكن في المريض مع يقطن من ،كذلك ، قرابتهم درجة حسب في التبليغ مسؤوليتهم

. له قرابته عن النظر بغض  

 بإدارته القائم أو المصنع أو الفندق أو المطعم لصاحب قانونية مسؤولية أيضا القانون حمل

 هذه احدى في اإلصابة حدثت إذا الداخلي فيما القسم على المشرف أو المدرسة وناظر

 بهذا مخاطبين هؤالء جميع يجعل األمر وهذا ، القبيل هذا من أخد عام مكان أي أو المحالت

 .  القانون

كذلك اضاف القانون االشخاص الذين يتجمعون في اماكن االصابة او عند وفاة مصاب او عند 

نقله المستشفى قبل تطهير تلك االماكن , وضم القانون كذلك المخالطين للمصابين او مخالط 

 بإصابته من ضمن المخالطين بهذا القانون .لحيوان مصاب او مشتبه 

بشان الدفاع المدني فلقد خاطب المشرع جميع الشرائح  21/1979أما في ما يخص قانون 

المجتمعية في الحفاظ على المرافق العامة , وتكوين الفرق التطوعية للقيام باألعمال في حاالت 

مة , وما نشهده اليوم من انتشار الحرب أو االحكام العرفية أو الطوارئ أو الكوارث العا

مما يمكن للجهة المناط بها تطبيق القانون أن تستخدم الفرق التطوعية في وقاية الجائحة 

 المدنيين كما جاء في المادة األولى وهو الغرض من انشاء هذا القانون.

محالت خاطب ايضا  قانون الدفاع المدني مالك معاهد التعليم الخاص والمؤسسات الخيرية وال

العامة منها والتجارية والصناعية  وأصحاب المنازل التي تحوي كل منها أكثر من مسكن 

وغيرها من العقارات التي يتم تقريرها على أنها تحتاج لوقاية خاصة , وبالرغم من مخاطبة 



القانون لجميع الشرائح المجتمعية لعمليات تنظيم التطوع اال أنه قد خصص بعض الفئات التي 

 ها بشكل مستقل.خاطب

قد خصص المشرع جزء من خطابه في شأن انتظام فئات االطباء والصيادلة والممرضين 

والممرضات وكافة المشتغلين بمهنة الطب أو بالمهن المعاونة تأو المكملة لها و وكذلك الحال 

بصناعة أو تجارة المواد الغذائية , واالدوية وعمال النقل , والقطاعات التي  للمشتغلينبالنسبة 

 يكون لها ضرورة الستقرار المعيشة.

وجد  8/1969ذين القانونين يختلفان اختالف كلي حيث أن قانون ابالتالي فإن المخاطبين به

 21/1979قانون لتنظيم من السلطات الصحية لمكافحة االوبئة واالمراض السارية في حين ان 

هو لتنظيم العمل التطوعي والتعبئة العامة وينظم كذلك إدارة االزمات وتهيئة المالجئ 

 المناسبة.

 

ا : الختصاصات والصالحيات في كال القانونين   ثانيا

وضع المشرع مع كل قانون يصدر اختصاصات للجهة المناط بها تطبيق القانون , وكذلك 

الالزمة نحو إعمال أحكام القانون , ولم يكن قانوني مكافحة االوبئة منحها الصالحيات 

واالمراض السارية وقانون الدفاع المدني باستثناء عن ذلك األمر حيث أن تم منح اختصاصات 

 للجهات المختصة وصالحيات بذلك.

منح االختصاصات الواردة في القانون للسلطة الصحية ممثلة بوزير الصحة  8/1969قانون 

بوزارة  ورد في القانون المذكور , وكذلك اتاح القانون لوزير الصحة ان يستعين لتطبيق ما

الداخلية لتطبيق االحكام الواردة في هذا القانون , وأما االختصاص في التحقيق والتصرف 

واالدعاء في هذا القانون يعود للقواعد العامة في االختصاص لعدم ورود اختصاص جهة 

قانون , وبالتالي يعود االختصاص لإلدارة العامة للتحقيقات في أحكام الفقرة تحقيق خاصة بال

من هذا القانون كون أن العقوبات الواردة فيه هي عقوبة جنحة ,  17األولى والثانية من المادة 

النيابة العامة كون أن العقوبة بعد تعديلها مؤخرا    اختصاصأما الفقرة األخيرة منه تكون من 

 األمة تشكل عقوبة الجناية.من مجلس 

أما الصالحيات التي أوردها القانون لوزارة الصحة فإن المشرع أعطى الوزير صالحيات 

 -واسعة في مواجهة االوبئة واألمراض السارية وتكون حسب االتي :



 إضافة األمراض واالوبئة إلى الجدول المعد  حسب نص المادة االولى  -1

 اعداد مصحات للعزل  -2

عزل االجباري للمصابين وللمخالطين المصابين في المعازل التي تعينها القيام بال -3

 الوزارة وللوزارة االستعانة بأفراد الشرطة لتنفيذ العزل 

 ت الالزمة من المرضى أو مخالطيهم.لوزارة الصحة اخذ العينا -4

ولوزير الصحة أن يصدر قرار بالتطعيم االجباري لوقاية المواليد او فئات معينة من  -5

السكان أو جميعهم من أي مرض وللوزير أن يستدعي أفراد قوة الشرطة في تنفيذ ذلك 

. 

لموظفي وزارة الصحة المخولين من قبلها الحق في دخول المساكن بعد إخطار  -6

اذا دعت الضرورة للبحث عن المرضى واجراء التطهير او التطعيم الالزم اصحابها 

 ولها كذلك االستعانة بأفراد قوة الشرطة.

للوزير أن يقصر عالج حاالت االمراض السارية على دور العالج الحكومية وعد  -7

 عالجها في عيادات االطباء الخصوصيين.

في حالة ظهور وباء أو أي مرض وبائي يخول وزير الصحة سلطات استثنائية لحماية  -8

او البالد من تفشي الوباء وباالتفاق مع الوزراء المختصين واالستعانة بقوات الشرطة 

 القوات المسلحة 

 لوزير الصحة ان يصدر االحتياطات او التدابير االتية :  -9

عزل المناطق التي تظهر فيها حاالت مرضية عزال  تاما  وعدم السماح بالدخول  -أ

 اليها او الخروج منها بأية وسيلة كانت اال لمن ترخص لهم وزارة الصحة بذلك. 

إلجراء التطعيم االجباري للسكان او منع التجول في بعض المناطق للمدة الالزمة  -ب

 غير ذلك من االجراءات  

خويل االطباء والجهاز الطبي المعاون دخول المساكن في أي وقت للبحث عن ت -ت

المرضى أو عزلهم واجراء التطعيم والتطهير وغير ذلك من اجراءات الصحة 

 الوقائية  

تكليف االطباء وافراد الهيئة التمريضية والموظفين والفنيين واالداريين الحكوميين  -ث

   ي مكافحة الوباء.والعاملين في القطاع الخاص بالعمل ف

اتالف المأكوالت والمشروبات وتطهير المالبس واالثاث الملوث او المشتبه بتلوثه  -ج

واغالق المحالت العامة التي يحتمل أن تكون مصدرا  للعدوى وإبعاد العاملين في 

 هذه المحالت.



لوزير الصحة ان يخول من يراه من المسؤولين كل او بعض الصالحيات  -10

 المناطة به ز

ما بشأن قانون الدفاع المدني فلقد نص القانون على أن االختصاص في المسؤولية يقع على أ

وزير الداخلية وهو الذي يصدر القرارات الالزمة لتنفيذ التدابير , وأما االختصاص في تنفيذ 

أعطت لوزير الداخلية ندب الموظفين من وزارة الداخلية ليكون  14أحكام هذا القانون فالمادة 

صفة المحققين في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له , ويكون لهم في أي وقت  لهم

الحق في الدخول في مكان تنفيذ التدابير المنصوص عليها واثبات المخالفات , ولقد نص كذلك 

على أن يقوم وزير الدفاع باختصاصات وزير الداخلية في المناطق العسكرية والمناطق التي 

 وزارة الدفاع. تديرها

إلى  باإلضافةهذا القانون  أحكامأما بالنسبة للصالحيات الممنوحة لوزير الداخلية في تنفيذ  

رئاسته لجنة الدفاع المدني المشكلة من عضوية مندوبين عن الوزارات والجهات المعنية الذي 

 -ال تقل درجتهم عن وكيل مساعد  فلقد خوله القانون بالصالحيات االتية :

في حالة الحرب والكوارث العامة يجوز له بمرسوم إعفاءه من االعتمادات  المالية  -1

ية مدني من كل او بعض القيود المالية ولوزير الداخلالدفاع ال ألغراضالمخصصة 

 الدفاع المدني. التصرف بما يراه محققا  ألغراض

للوزير دون التقيد بالقواعد والتعليمات المالية أن يعهد للوزارات واالدارات والهيئات  -2

والسيارات واالجهزة والمهمات واالدوية وغيرها وتعيين الجهات  اآلالتبشراء 

 التي تسلم اليها تلك االشياء لالنتفاع بها أو حفظها لالستعمال عند الحاجة .والهيئات 

ان يقرر الوزير على مالك معاهد التعليم الخاص والمؤسسات الخيرية فالمحالت العامة  -3

والتجارية والصناعية والمنازل وغيرها من العقارات التي تحتاج لوقاية خاصة أن 

ل التي يستلزمها الدفاع المدني والتي تفرض على هذه يقوموا على نفقتهم بتنفيذ االعما

العقارات , وعلى مالك المباني واالراضي الفضاء بعدم التعرض للسلطات المختصة 

بأعمال الدفاع المدني عند قيامهم بهذه االعمال في عقاراتهم وتعلن هذه القرارات 

 ية.الشأن وتنشر خالل شهر من تاريخ صدورها بالجريدة الرسم ألصحاب

أن يصدر قرارات بالزام مالك المباني واالراضي الفضاء بعدم التعرض للسلطات  -4

المختصة بأعمال الدفاع المدني عند قيامهم بهذه االعمال في عقاراتهم وتعلن هذه 

 القرارات ألصحاب الشأن وتنشر خالل شهر من تاريخ صدورها بالجريدة الرسمية.

ن تختص بتقدير التعويضات المتضررين جراء لوزير الداخلية اصدار قرار تشكيل لجا -5

 قرارات الدفاع المدني.



في حالة التعبئة يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية قرار انتظام فئات  -6

بمهنة الطب او المهن المعاونة ,  المشتغلينوالممرضين وكافة  والصيادلةاالطباء 

ائية واالدوية وعمال النقل او اية فئة وكذلك المشتغلين بصناعة وتجارة المواد الغذ

 أخرى يكون لها ضرورة ان تلتزم في مقار اعمالها.

ولمجلس الوزراء في هذا القانون أن يصدر قرارات باالستيالء على االراضي والمباني 

المستشفيات  إلقامةمن تقرر اخالء مناطقهم  وإليواءالمخابئ العامة  إلعدادوالمنقوالت الالزمة 

والنموين , ويعوض المالك عما يصيب العقار من نقص قس قيمته  لإلسعافز الالزمة والمراك

 كما يعوض مالك المنقوالت المستولى عليها

 

ا : المخالفات والجرائم الواردة في القانونين والعقوبات الواردة فيه .  ثالثا

كأي قانون أخر اورد المشرع جرائم في حال ارتكبها المخالف وجهة له تهمة منصوص عليها 

بشان مكافحة االوبئة واالمراض السارية عدة  8/1969عقوبة مقابلها , ولذلك فقد كان لقانون 

مخالفات من وقع بها سيكون في محل المسؤولية الجزائية و أورد القانون العقوبات على تلك 

ت , ولقد قسم القانون بعد التعديل األخير الذي اقره مجلس االمة ونشر في الجريدة المخالفا

 الرسمية العقوبات على ثالثة فئات 

الفئة االولى : المخالفات الواردة في أقسام القانون والقرارات التابعة له وهذه المخالفات يعاقب 

دينار وهي كل من  5000يد عن مرتكبها بالحبس مدة ال تتجاوز الثالثة أشهر وغرامة ال تز

 -قام باالتي :

 24إذا اصيب الشخص بمرض من االمراض المدرجة في الجدول ولم يبلغ خالل  -1

 ساعة 

 كل من لم يبلغ عن االشخاص المصابين بمرض من الفئات التالية  -2

 الطبيب الذي قام بالكشف على المريض  -أ

في نفس المنزل او الذي  اقارب المريض ذكورا  واناثا  البالغين والمقيمون معه -ب

 اتصلوا به اثناء المرض ويكون ترتيبهم في مسؤولية التبليغ حسب درجة قرابتهم.

 الشخص الذي يقطن مع المريض في السكن بغض النظر عن قرابته  -ت

وناظر المدرسة والمشرف  بإدارتهصاحب المطعم او الفندق او المصنع او القائم  -ث

 احدى هذه المحال او أي محل عام اخر. الداخلي فيما اذا حدثت االصابة في



كل من يقوم بكسر العزل االجباري الذي اعدته وزارة الصحة  للمصاب او المشتبه  -3

 بإصابته وكذلك الحال بالنسبة للمخالطين التي تقرر الوزارة عزلهم 

المجتمعون من الناس في أماكن يوجد بها مصاب أو عند وفاته او نقله للمستشفى , وال  -4

 لتجمع قبل االنتهاء من عملية التطهير الالزمة.يجوز ا

اذا لم يقم اصحاب العمل في تحضير المواد الغذائية أو المشروبات او بيعها بإبعاد  -5

المصاب بمرض سار عن العمل حتى شفاءه , وكذلك اذا تم استخدامه في المدارس او 

ت او المشروبات او المصانع او المقاهي او المطاعم او الفنادق او محال بيع المأكوال

 المرطبات أو أي محل أخر.

اذا تم نقل االشخاص المصابين بأحد االمراض السارية بغير اذن من وزارة الصحة  -6

والوسيلة التي تحددها وزارة الصحة وال يجوز إخفاء المالبس او فراش النوم او 

 االدوات او االثاث وغيرها ما يمكن نقل العدوى بواسطته.

اص او الفئات التي تحددهم وزارة الصحة من اخذ التطعيمات االجبارية اذا امتنع االشخ -7

 التي تحددها الوزارة .

من القانون والذين يعاقبون  15أما في ما يخص الفئة الثانية وهم المخالفون لنصوص المادة 

على عشرة االلف دينار او احدى هاتين  ال تزيدعن ستة أشهر وبغرامة  ال تزيدبالحبس لمدة 

 -قوبتين في حال ارتكب المتهمون االتي :الع

كسر العزل المناطقي الذي تفرضه وزارة الصحة على المناطق التي تظهر بها حاالت  -1

مرضية ويكون عزال  تاما  بعدم الدخول والخروج من المنطقة اال لمن ترخص له وزارة 

 الصحة بذلك.

و غير ذلك من التطعيم االجباري ا إلجراءكسر منع التجول في بعض المناطق  -2

 اجراءات 

 من لم يغلق المحالت العامة التي يحتمل أن تكون مصدرا  للعدوى. -3

أما الفئة الثالثة من هذا القانون وهي التي تحمل العقوبة المشددة والذي تم اضافتها بالتعديل 

األخير الذي أقره مجلس األمة  وهو لكل شخص علم انه مصاب بأحد األمراض السارية 

عمدا  في نقل العدوى إلى شخص أخر يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز عشر سنوات وتسبب في 

 وبغرامة ال تزيد على الثالثين الف دينار.

 



بشأن الدفاع المدني فلقد أورد المشرع عقوبة واحدة  21/1979اما في ما يخص القانون رقم 

على ثالث سنوات  ال تزيدعلى كل من يخالف أحكام هذا القانون بان يعاقب بالحبس مدة 

هاتين العقوبتين والمخالفات الواردة في هذا  بإحدىوبغرامة ال تزيد على عشرة االف دينار أو 

 -ي كالتالي :القانون ه

من القانون في تنفيذ القرارات الصادرة لهم من  7,8,9إذا تعنت المخاطبين في المواد  -1

 وزير الداخلية أو من مجلس الوزراء .

بمقار أعمالهم في حالة  11إذا لم ينتظم األفراد المذكورين في الفئات الواردة في المادة  -2

 التعبئة العامة والكوارث العامة وهم 

 أو المعاونة بالمهن أو الطب بمهنة المشتغلين وكافة والممرضات الممرضين -أ

  لها المكملة

  النقل وعمال واالدوية,  الغذائية المواد تجارة أو بصناعة للمشتغلين  -ب

 المعيشة. الستقرار ضرورة لها يكون التي القطاعات -ت

 وهذا في ما يتعلق بالعقوبات والمخالفات الواردة في القانونين .

 

 

 الخاتمة

  -ومن القراءة إلى أهم جوانب التفرقة بين القانونين يتضح االتي :

أن المشرع وضع صالحيات واسعة للسلطة الصحية في مواجهة االوبئة واالمراض  -1

السارية مما يعطيها االحقية في استخدام االحترازات الكافية من خالل فرض العزل 

وأن القرارات  8/1969وبئة وفق قانون الذي تراه وزارة الصحة مناسبا  لمواجهة األ

لمنع التجول هو قرار يتفق وصحيح القانون  ومع ماجاء  65/2020الصادرة كقرار 

, وأن االستعانة بأفراد قوة الشرطة وبوزير الداخلية في  15بالفقرة الثانية من المادة 

حيات بشان تقييد حركة المرور والتجول هو من الصال 279/2020اصدار القرار رقم 

التي أعطاها القانون لوزير الصحة بإتفاقه مع الوزراء المختصين بذات المادة أعاله , 

من الدستور والتي نصت على "  15و أن هذا القانون يجد أصله الدستوري في المادة 

 تعنى الدولة بالصحة العامة , وبوسائل الوقاية والعالج من االمراض واالوبئة" .



قانون نظم عمل الدفاع المدني في مواجهة الكوارث العامة في هو  21/1979ان قانون  -2

أن أعطى لوزير الداخلية الحق في تنظيم عملية التعبئة العامة  ومواجهة الكوارث 

العامة من خالل تنظيم الفرق التطوعية ووضع الخطط لذلك , وتهيئة المالجئ العامة , 

ستمرارها في أوقات التعبئة العامة وانتظام االعمال التي ترى الدولة ان لها ضرورة ال

ومواجهة الكوارث وال يفوتنا ان نذكر أن هذا القانون جاء متفقا  في جزئياته مه النص 

 والذي نص على " التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون".  160الدستوري رقم 

 

 

 


