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 :الممخص
لم  9109عشية شير كانون الثاني من العام    

يعد لوكاالت االنباء العالمية سوى فايروس 
شطتيا كورونا مادة إعالمية غطت جميع أن

الخبرية, كما أن منظمة الصحة العالمية سخرت 
يأتي ذلك االىتمام و  جيودىا لمواجية ىذا الوباء

من كونو أضحى سببًا معطاًل لالنشطة 
خطورة االقتصادية ورأس المال العالمي مع ال

ده في أرجاء وجو المحدقة بصحة االنسان و 

من ىنا فال يوجد ما يدعو إلى و  المعمورة,
خطورة المحدقة لتمك العدوى خاصة التشكيك بال

من ىنا بدأت و  وأنيا تنتقل بال قيود بين األفراد,
منظمة الصحة العالمية اجراءاتيا عبر مختمف 

 العالجي عمى حد سواء,و  دول العالم منيا الوقائي
محاولة إنياض الواقع الصحي لدى الدول و 

لكون و  المتأخرة والمتقدمة أيضًا عمى حد سواء,
صين الشعبية موطن ظيور الفايروس جميورية ال

ومن ثم فإن العراق أيضًا يعد من أبرز المتأثرين 
بو, فقد إرتأينا المقارنة بين تشريعات الدولتين 

 متناعحول دراسة األحكام الموضوعية لجريمة اال
عن االخبار باإلصابة بفايروس كورونا وىو ما 

ى تخصص لمتعريف األولسيتم تناولو في فقرتين, 
الثاني فألحكام جريمة  روس كورونا, أمابفاي
 عن االخبار باإلصابة بفايروس كورونا متناعاال

 فايروس, االخبار ,جريمةالكممات المفتاحية: 
 . قانون العقوبات, كورونا

 المقدمة
راعت التشريعات الوطنية التطورات التي   

الكوارث و  االمراضو  تصيب االنسان من االوبئة
اءت النصوص التشريعية الصحية االخرى, إذ ج

مرنة لتشمل المتغيرات كافة المؤثرة عمى صحة 
منيا فايروس كورونا المستجد و  سالمتوو  االنسان

كشاىد عمى قدرة النصوص التشريعية عمى 
من ىنا و  التعامل مع الوباء من الناحية الجنائية,

فإن ىذا البحث يحاول الخوض في ضرورة قيام 
بالغ عند حدوث المصاب أو المركز الصحي باال

إصابتو بيذا المرض فإن امتنع عد فعمو جريمة 
مستقمة, لكون اصابتو ضررىا غير مقتصرعميو 
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من حسن السياسة و  بل يتصل بمؤثرات أخرى,
الجنائية فقد إنتيجت التشريعات سياسة خاصة 
لمواجية العزوف عن االخبار أو االبالغ 

 رات إجتماعية أوباالصابة بالمرض خوفًا من مؤث
ثم أنو يدور مع فرضية مفادىا  ,نفسية أو غيرىا

 متناعمدى نجاح المشرع الوطني في مواجية اال
عن االخبار عن االصابة بفايروس كورونا إلى 

الطبية ؟, أما عن مشكمة و  المؤسسات الصحية
البحث فتدور حول كفاية النص العقابي الذي 
وضعو المشرع العراقي بيذه الجريمة وىل كان 

أثارىا من و  اطر الجريمةتوافقًا مع مخمنيجو م
لغرض الخوض في ىذا البحث فإننا و  ,عدمو؟

نسمك المنيج التحميمي المقارن لمنصوص الواردة 
عند المشرع العراقي ونقارنيا مع تشريعات أخرى 

مدى كفايتو و  تمييدًا لتقييم موقف المشرع العراقي
بذلك فقد إخترنا التشريع و  لمواجية ىذه الجريمة,

لصيني كدولة لممقارنة بوصفيا من الدول التي ا
أصيبت عمى نحو واسع بفايروس لمعرفة مزايا 

محاولة نقمو إلى التشريع العراقي, و  التشريع ىناك
عممًا بأن المشرع البريطاني أصدر قانونًا مستقاًل 

ايرلندا في و  تبعتو اسكتمنداو  عن فايروس كورونا
ننا أثرنا إصدار قوانين مستقمة عن الموضوع, لك

 .اختيار الصين وفقًا لما أوضحناه سمفاً 
 األولالمبحث 

 التعريف بفايروس كورونا
لغرض التعرف عمى مرض فيروس كورونا    

( فإننا نقسم البحث بشأنو إلى مطمبين 09-)كوفيد
نبين فيو التعريف بفايروس كورونا في  األول,

حين نكرس المطمب الثاني لمسوغات تجريم 

اإلخبار عند االصابو بفايروس عن  متناعاال
 .كورونا

 األولالمطمب 
 مفهوم فايروس كورونا

ان المشرع وقبل أن يبدأ سياستو في وضع    
اساليب المواجية التشريعية أو الفنية لالوبئة 
واالمراض او الكوارث الصحية فإنو يسعى لمقيام 
بميمة التحديد الدقيق لممفاىيم التي ينصب عمييا 

فسواء أكانت امراضًا , لمواجيةجيده في ىذه ا
انتقالية أو أوبئة فإنو يتحتم عميو الرجوع الى 

وىذا  ,(0)المدلول الفني _الصحي الطبي _ ليا
االمر نجده غير مقتصٍر عمى التشريعات 
الداخمية بل يتعداه ليصل إلى تعامل القانون 
الدولي معو _منظمة الصحة العالمية_أو التعامل 

في و  ,(9)المراض االوبئةمع حاالت الطوارئ ل
 ظل ما تقدم نتسائل؛ ما ىو فايروس كورونا؟.

ىو مرض معٍد يسببو  09-إن فايروس كوفيد   
فيروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا وسابقًا لم يكن 
ىناك أي عمم بوجود ىذا الفايروس إذ تم اكتشافو 

/ األولفي مدينة ووىان الصينية في كانون 
راض األكثر شيوعًا تتمثل األعو  ,9109ديسمبر 

في الحمى واإلرىاق والسعال  09-لمرض كوفيد
الجاف, وقد يعاني بعض المرضى من اآلالم 
واألوجاع, أو احتقان األنف, أو الرشح, أو ألم 
الحمق, أو اإلسيال, وعادة ما تكون ىذه 

                                                           

د. ِحّذ ػجذ اٌصبحت اٌىؼجٍ ,اٌّغىؤٌُخ اٌّذُٔخ ػٓ ( 1

داس , آضشاس اٌىىاسس اٌطجُخ )) دساعخ ِمبسٔخ ((

 .161 ,ص 9112, اٌمبهشح, اٌزؼٍُُ اٌجبِؼٍ

(  ِحّذ ِحّىد ِٕطبوٌ ,اٌحشوة االهٍُخ وآٌُبد 9

اٌّشوض اٌمىٍِ , اٌزؼبًِ ِؼهب وفك اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ

 . 996ص , 9115, اٌمبهشح, ٌالحذاس اٌمبٔىُٔخ
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األعراض خفيفة وتبدأ تدريجيًا, ويصاب بعض 
ض الناس بالعدوى دون أن تظير عمييم أي أعرا

ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم 
%( من المرض دون 81األشخاص )نحو 

الحاجة إلى عالج خاص, وتشتد حدة المرض 
أشخاص  6لدى شخص واحد تقريبًا من كل 

حيث يعانون من  09-يصابون بعدوى كوفيد
صعوبة التنفس, وتزداد احتماالت إصابة المسنين 
ية واألشخاص المصابين بمشكالت طبية أساس

مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القمب أو داء 
% 9السكري, بأمراض وخيمة, وقد توفى نحو 

من األشخاص الذين ُأصيبوا بالمرض. وينبغي 
لألشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال 

 وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.
ىو مرض تسبب بو ساللة  09-إن كوفيد    

لتاجية )كورونا ( االسم جديدة من الفايروسات ا
وىما ((  CO)) االنجميزي لممرض مشتق كالتالي 

  (vi)( او coronaآول حرفين من كممة كورونا )
( او vwusىما اول حرفين من كممة فايروس )

(b( ىو آول حرف من كممة )disease او )
آطمق عمى ىذا المرض سابقًا اسم 

((novel9109  )) ((-n coronavirus 9109 
أن فيروس كورونا ىو فيروس جديد يرتبط , ((

بعائمة الفايروسات نفسيا التي ينتمي الييا 
الفايروس الذي يتسسب بمرض المتالزمة النفسية 

 .(0)الحادة   )سارن ( وبعض آنواع الزكام العادي

                                                           

 12-( سعبئً وأٔشطخ سئُغُخ ٌٍىلبَخ ِٓ ِشض وىفُذ 1

اصذاساد ِٕظّخ , واٌغُطشح ػٍُخ فٍ اٌّذاسط

 . 3ص , 9191أراس ِبسط , اٌُىٔغُف

ويذىب تعريف أخر بأنو نوع من الفايروسات    
جديدة من نوعو يصيب الجياز التنفسي لممرض 

وىو مجيول السبب , بالتياب رئوي المصابين
ظير في مدينة ووىان الصينية في آواخر العام 

شباط آطمقت لجنة الصحة  8وفي , 9109
الوطنية في جميورية الصين الشعبية تسمية 
فايروس كورونا المستجد او الجديد عمى االلتياب 
الرئوي الناجم عن االصابة بفايروس كورونا ثم 

الرسمي لممرض شباط االسم  99غيرت في 
((  covib-19 ))الناجم عن فايروس كورونا الى 

مثل ان تعتمد ىذه التسمية رسميًا من قبل الصحة 
فبراير في حين بقى االسم  00العالمية في 

 .(9)الصيني ليذا الفيروس بال تغيير
 المطمب الثاني

عن االخبار باالصابة  متنا مسوغات تجريم اال
 بفايروس كورونا

كإطاٍر عام تمثل الرخاء التام إن الصحة   
جسميًا وعقميًا واجتماعيًا وليس مجرد غياب 

من ىنا فقد قررت افتتاحية و  المرض أو االعتالل
دستور منظمة الصحة العالمية إن حق كل 
شخص في التمتع بأعمى مستوى ممكن الوصول 

وتبعًا لذلك , (3)إليو من الصحة الجسمانية والعقمية
الوطنية مسمكًا إرتأت فيو فقد سمكت التشريعات 

صراحة عن رغبتيا لتطوير أجيزتيا ضمانًا لذلك 
من ذلك ما ذىب إليو المشرع العراقي من و  الحق

أنو )...بغية تطوير اجيزة وزارة الصحة وفق 
                                                           

ِٕشىساد , ( دًٌُ اٌىلبَخ ِٓ فُشوط وىسؤب اٌّغزجذ9

 .1ص , 9191, اٌصُٓ, اٌّغزمجً اٌشلٍّ

(جىْ جُجغىْ, ِؼجُ ِصطٍحبد حمىق االٔغبْ 3

, 9115ِشوض اٌىزبة االوبدٍَّ, ػّبْ,  اٌؼبٌٍّ, 

 912ص 
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.. ومن أجل زيادة .النيج التشريعي لمدولة
فعالياتيا وكفاءتيا في اداء مياميا بمرونة عالية 

رسومة في ىذا القانون بما وتحقيق اىدافيا الم
يكفل لممواطن حق التمتع بالمياقة الصحية الكاممة 
بدنيا وعقميا واجتماعيا ونشر الخدمات الصحية 
في أنحاء القطر كافة, لتمكين جميع المواطنين 
من الحصول عمى خدمات متكافئة تتطور 

 .(0)وتواكب كل ما يستجد في مجال الطب....(
ة يتمثل في ثم أن حماية الصحة العام

وقاية الجميور من خطر األمراض, ومقاومة 
أسبابيا من ذلك المحافظة عمى صالحية مياه 
الشرب, وتوفير حد أدنى من نقاء اليواء, 
وضمان سالمة األطعمة المعدة لمبيع, ومكافحة 

عميو فإن و , (9)األوبئة, واألمراض المعدية
التشريعات المتعمقة بحماية الصحة العامة 

دولة من خالليا بواجب تأمين الصحة تضطمع ال
, بما يحافظ عمى حق االنسان في (3)العامة

 .ضمان صحتو
تساقًا مع ما سبق فإن المشرع الوطني و    ا 

عن اإلخبار  متناعيقوم بميمة فإن تجريم اال
باإلصابة بخطر تفشي فايروس كورونا كونو أمرًا 
مرتبطًا بضمان الحق في الصحة الذي يعد حقًا 

ألىميتو فيو يعد أمرًا و  في وجود االنسانمتصاًل 
 مفترضًا سواء تم النص عميو أم لم يتم ذلك,

                                                           
( 11( االعجبة اٌّىججخ ٌمبٔىْ وصاسح اٌصحخ سلُ )1

 . 1213ٌغٕخ 

ٌ, ِششوػُخ اٌضجظ اإلداسٌ ( شبُِش ِحّىد صجش9

اٌخبص ٌحّبَخ األِٓ اٌؼبَ: دساعخ ِمبسٔخ, اٌّشوض 

اٌمبهشح, , اٌزىصَغو اٌؼشثٍ ٌٍذساعبد وإٌشش

 . 53, ص 9111

( عهُش ئثشاهُُ حبجُ اٌهُزٍ, اٌّغإوٌُخ اٌذوٌُخ ػٓ 3

, ص 9111اٌضشس اٌجُئُخ, داس سعالْ, ػّبْ, 

146 . 

الحق في الصحة يعد حقًا من الحقوق و 
االجتماعية الرتباطيا بحقوق لصيقة أخرى 

الحق في و  باالنسان ومنيا الحق في الحياة
غيرىا كثيرة, لذلك إىتمت و  مستوى معيشة مناسب

  .(4)ل مباشرالتشريعات بتنظيميا بشك
يترتب عمى ذلك أن الحق في الصحة ىو حق   

أساسي من حقوق اإلنسان, تحميو اإلتفاقيات 
ومنيا العيد الدولي الخاص , (5)والمواثيق الدولية

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إذ نص 
عمى أنو )...تقر الدول األطراف في ىذا العيد 

ى مستوى من بحق كل انسان في التمتع بأعم
, كما أشارت (6)الصحة الجسمية والعقمية...(

اتفاقية أخرى إلى )...حق التمتع بخدمات الصحة 
العامة والرعاية الطبية والضمان االجتماعي 

 .(7)..(.والخدمات االجتماعية
أما عمى مستوى التشريعات الداخمية فقد 
نص المشرع عمى ذلك من أنو )...وتصميمًا 

ة الوطنية لمسيطرة عمى عمى انشاء المنظم
استخدام مصادر االشعاع والمواد المشعة االخرى 
لغرض حماية الصحة العامة وامن االنسان 
وسالمتو اثناء تأدية عممية استخدام االشعاع 

كذلك الدساتير و  ,(8)اآليوني ألغراض نافعة ,...(

                                                           
خ ثُشصٔذ, ( ٔىاس ثذَش, اٌحك فٍ اٌصحخ, جبِؼ4

 . 11, ص 9111فٍغطُٓ, 

( اٌحك فٍ اٌصحخ, اٌّجٍظ اٌمىٍِ ٌحمىق االٔغبْ, 5

 . 9, ص 9111, اٌمبهشح

اٌؼهذ اٌذوٌٍ اٌخبص ثبٌحمىق ( ِٓ 19( اٌّبدح )6

 . 1266االلزصبدَخ واالجزّبػُخ واٌضمبفُخ ٌغٕخ 

االرفبلُخ اٌذوٌُخ ٌٍمضبء ػًٍ ( ِٓ 4/هــ/5( اٌّبدح )1

 . 1229ُُض اٌؼٕصشٌ ٌغٕخ جُّغ اشىبي اٌزّ

اٌهُئخ ( اِش عٍطخ االئزالف اٌّإلزخ إٌّحٍخ ػٓ 1

اٌؼشالُخ ٌٍغُطشح ػًٍ ِصبدس إٌشبط االشؼبػٍ سلُ 

 . 9114( ٌغٕخ 19)
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من ذلك ما قرره المشرع و  الدساتير الوطنية
قي الحق في لكل عرا -العراقي من أنو )...أواًل:

الرعاية الصحية, وتعنى الدولة بالصحة العامة, 
وتكفل وسائل الوقاية والعالج بإنشاء مختمف 

 أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
لألفراد والييئات إنشاء مستشفياٍت أو  -ثانيًا:

مستوصفاٍت أو دور عالٍج خاصة, وبإشراٍف من 
 .(0)الدولة, وينظم ذلك بقانون...(

يتوقف المشرع العراقي عند ىذا الحد بل  ولم   
خصص موادًا بين طيات قانون العقوبات 
لمواجية الجرائم التي تقع عمى الصحة العامة, إذ 
خصص بابًا مستقاًل لممخالفات المتعمقة بالصحة 

( من قانون 350العامة كما خصص المادة )
العقوبات وفي الفصل السابع لمجرائم المضرة 

ذ نص عمى أن )... يعاقب بالصحة العامة إ
بالسجن المؤبد او المؤقت من عرض عمدا حياة 

..او ضرر جسيم .الناس او سالمتيم لمخطر
بالصحة العامة في بئر او خزان مياه او مستودع 
عام او اي شيء آخر معد الستعمال الجميور, 
وتكون العقوبة االعدام اذا نشأ عن ذلك موت 

 درج في نقطتين :, إن كل ما تقدم ين(9)انسان...(
: 

ى : تتمثل في حماية المصمحة العامة األول
والمتمثمة بحماية افراد المجتمع وحماية الصحة 
العامة أحد صور المصمحة العامة والتي ال يمكن 
المحافظة عمييا دون وجود عنصر جزائي فييا 

من ىنا وجب و  كون فايروس كورونا سريع التفشي
                                                           

( ِٓ دعزىس جّهىسَخ اٌؼشاق ٌغٕخ 31( َٕظش اٌّبدح )1

9115 . 

( ِٓ لبٔىْ اٌؼمىثبد اٌؼشالٍ سلُ 351/1( اٌّبدح )9

 . 1262( ٌغٕخ 111)

ر بنصوص التدخل في تخفيف حدة ذلك االنتشا
 .عقابية

المتمثمة في و  الثانية : حماية المصمحة الخاصة
أن طريقة و  حماية صحة الفرد نفسو خاصة

االنتقال الرئيسية ىي من إنسان إلى إنسان عن 
طريق المفرزات التنفسية المزفورة )مثل السعال أو 

 العطاس(. 
 المبحث الثاني

عن االخبار  متنا أحكام جريمة اال
 وس كوروناباإلصابة بفاير 

العقاب ىذه الجريمة و  نبين أحكام التجريم
ألحكام  األولفي مطمبين نخصص المطمب 

التجريم في حين ينصرف المطمب الثاني ألحكام 
 .العقاب

 األولالمطمب 
 أحكام التجريم

ينقسم البحث بشأن أحكام التجريم في 
 ىذه الجريمة إلى التفصيل األتي :

المادي في ىذه  إن الركن -:أواًل:الركن المادي
 الجريمة يتكون من سموك اجرامي ونتيجة إجرامية

عالقة سببية, فعنصر السموك االجرامي يدور و 
ىو أن يتغافل أحد و  مع سموك عدم االخبار

االشخاص االخبار عن وجود االصابة بيذا 
 ىو ما أفصح عنو المشرع العراقيو  الفايروس

ذلك بأن يتوجب )...عمى االشخاص المذكورين و 
فيما يمي اخبار أقرب سمطة صحية اذا عمموا 
بوجود اصابة أو وفاة بمرض سار واذا اشتبيوا 
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في االطار ذاتو ما نص عميو و  ,(0)..(.بوجودىا
المشرع الصيني في وجوب االخبار عند االصابة 
بأحد )... األمراض المعدية وعالجيا ولديو 
إحدى الحاالت التالية التي تسبب انتشار 

عدية من الفئة أ أو تتسبب في خطر األمراض الم
, عمى أن (9)خطير النتشار األمراض المعدية...(

ميمة تحديد نوع المرض يبقى أمرًا مقتصرًا عمى 
المتمثمة بوزارة الصحة فيي من و  الجية المختصة

تحدد أن ىذا الشخص ىو مصاب بمرض وبائي 
من عدمو بحيث أن التحديد المتقدم ىو الذي 

الموضوعي في ىذه النقطة  ينيض معو العنصر
وىو أن الشخص مصابًا بفايروس كورونا من 

 .عدمو
إن ىذا االحجام عن االخبار يدور مع الفعل    

الذي أشار إليو المشرع و  المستوجب لقيام الجريمة
.. فعال من .العراقي من أنو )...كل من ارتكب

, أما المشرع (3)شأنو نشر مرض خطير...(
...كل من يخالف الموائح الصيني فقد قرر بأن )

مما , الوطنية لمصحة الحدودية والحجر الصحي
يتسبب في انتشار األمراض المعدية 

نص كذلك بأن )...من يخالف و  ,(4)المعزولة...(
أحكام قانون الوقاية من األمراض المعدية 
وعالجيا ولديو إحدى الحاالت التالية التي تسبب 

أو تتسبب  انتشار األمراض المعدية من الفئة أ

                                                           

( ِٓ لبٔىْ ِىبفحخ االِشاض اٌغبسَخ 5( َٕظش اٌّبدح )1

 . 1263( ٌغٕخ 191اٌؼشالٍ سلُ )

( ِٓ لبٔىْ اٌؼمىثبد ٌجّهىسَخ 331( َٕظش اٌّبدح )9

 . 1212اٌصُٓ اٌشؼجُخ اٌصبدس ثزبسَخ 

( ِٓ لبٔىْ اٌؼمىثبد اٌؼشالٍ 361( َٕظش اٌّبدح )3

 إٌبفز .

ثبد اٌصٍُٕ ِٓ لبٔىْ اٌؼمى( 339( َٕظش اٌّبدح )4

 .إٌبفز

في خطر خطير النتشار األمراض 
الفعل المؤدي إلى التفشي غير و  ,(5)المعدية...(

محدد بصورة معينة فقد ينتقل عند المالمسة أو 
من ثم يؤدي إلى قيام ىذه و  االختالط أو غيرىا

الجريمة, ثم أنيا قد تقوم بفعل ايجابي كالقيام بأي 
ن ع متناعفعل يؤدي إلى التفشي أوسمبي كاال
 .القيام بما يكفي لمنع إنتشار ىذا المرض

لكن التساؤل المثار ىنا ما ىي الفترة الزمنية التي 
بعدىا يمكن محاسبة الشخص المصاب والممتنع 

 .عن االخبار بتمك االصابة ؟
ال شك بأن الزمن يمعب دورًا ميمًا وفاعاًل في    

القانون الجنائي ومن وجية نظر موضوعنا فإن 
قانون الجنائي الموضوعي لو أىمية الزمن في ال

فاعمية وتبدو مظاىره واضحة من حيث تطبيق 
القانون الجنائي من حيث الزمان وكذلك أحكام 
التقادم وفي موضوع بحثنا فان اقدام الجاني عمى 

أن و  عدم االخبار عن إصابتو بيذا المرض ال بد
يدور مع الزمن, والزمن تم تحديده من قبل 

توجب االخبار )...وذلك خالل المشرع ذلك بأن ي
أربع وعشرين ساعة من عمميم بيا وفي المناطق 
التي ال يوجد في مقربة منيا سمطة صحية فعمييم 
أن يخبروا السمطة االدارية التي يقع في دائرتيا 
محل اقامة المريض وعمى ىذه اخبار أقرب 

 .(6)..(.سمطة صحية فورا
و قد ذىب المشرع الصيني في االطار ذاتو   

عندما نص عمى أنو عندما )...تجد أي وحدة أو 
فرد مريضا معديا أو مشتبيا بو, يجب عميو أن 

                                                           

 ( ِٓ لبٔىْ اٌؼمىثبد اٌصٍُٕ إٌبفز .331( اٌّبدح )5

( ِٓ لبٔىْ ِىبفحخ االِشاض اٌغبسَخ 5( َٕظش اٌّبدح )6

 اٌؼشالٍ إٌبفز .
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يبمغ عمى الفور المؤسسة أو الوكالة الطبية 
, عمى أن (0)مكافحتيا...(و  لموقاية من االمراض

مسألة الزمن راجعة االخرى الى الطبيب المختص 
 فيو الذي يحدد الوقت الذي تمت فيو االصابة

ىذا ما يمقي بضاللو عمى العنصر النفسي في و 
جريمة عدم االخبار عندما يتعرف المصاب 
باصابتو لكنو ال يبادر باالخبار عنيا الى 

د بعد ذلك المؤسسات الصحية المختصة فيع
في السياق المتقدم ذكره , و مرتكبًا ليذه الجريمة

نتسائل, من ىم المكمفون باالخبار باالصابة بيذا 
 الفايروس؟

 0أجاب المشرع العراقي عن ذلك بأنو كل )...  
رب اسرة  – 9.كل طبيب شاىد الحالة –

المريض أو من يعولو أو يأويو أو من يقوم عمى 
أحد أقرباء المريض اذا كان يسكن  – 3.خدمتو

صاحب  – 4.معو في محل واحد أو عمم بمرضو
الغرفة أو الفندق أو مديريو اذا كان المريض أحد 

مدير المدرسة اذا كان المريض  – 5.النزالء فيو
رب العمل أو المدير  – 6.أحد طالب مدرستو

المسؤول اذا كانت االصابة في احدى المؤسسات 
 – 7.الصناعية أو التجارية أو المحالت العامة

قائد  – 8.الرئيس المباشر لمموظف أو المستخدم
وسيمة النقل اذا حدثت أو اكتشفت االصابة في 

قل البري أو المائي أو الجوي احدى وسائل الن
 .وىي داخل االراضي العراقية

ويجب أن يتضمن االخبار عن المرض ذكر اسم 
المريض ولقبو وسنو ومحل اقامتو وعممو عمى 
وجو يمكن السمطات الصحية من الوصول 

                                                           

( ِٓ لبٔىْ اٌىلبَخ ِٓ االِشاض 31( َٕظش اٌّبدح )1

 . 9114ػالجهب اٌصٍُٕ ٌغٕخ و اٌّؼذَخ

إن النص المتقدم يمثل موقفًا متقدمًا , (9)..(.اليو
من قبل المشرع العراقي فيو وسع من دائرة 
المشمولين باالخبار عن االصابة بيذا المرض 
فيو مع وجود النصوص العامة التي توجب 
االخبار الوجوبي عند وقوع الجريمة أن يتم 

أوجد نصوصًا خاصة بحالة , (3)االخبار عنيا
 .االخبار محل بحثنا

فوق الوجوب باإلخبار و  أما المشرع الصيني
 باالصابة من قبل المصاب فقد أوجب المشرع من
أنو يجب )...عندما تجد مؤسسات الوقاية من 

.."عند" .الوكاالت الطبيةو  مراقبتياو  االمراض
انتشار االمراض المعدية االخرى...يجب و  تفشي

عمييا االبالغ بااللتزام بمبدأ السيطرة االقميمية 
إن , (4)..(.فيما يتعمق بتقرير عن حالة الوباء

طمب يت السموك االجرامي وفقًا لموصف المتقدم
ىذه النتيجة تدور مع الخطر كون و  نتيجة إجرامية

حاممو ال يتيقن معو عمى وجو الدقة و  المرض
الوقت الذي يصيب بو الغير كون مجرد اإلصابة 

ىذا يعني أنيا تظير و  تمثل خطرًا في حد ذاتيا
بنتيجة ذات نتيجة قانونية, لكن ذلك ال يمنع من 

لكن  -نتيجة مادية–أنيا تصيب الغير بالضرر 
العقاب عمييا, أما و  المشرع لم يوقف التجريم

                                                           

الِشاض اٌغبسَخ ( ِٓ لبٔىْ ِىبفحخ ا5( َٕظش اٌّبدح )9

 اٌؼشالٍ إٌبفز .

وِٓ لجًُ رٌه ِب رهت ئٌُه اٌّششع اٌؼشالٍ فٍ لبٔىْ (3

فٍ  1211( ٌغٕخ93أصىي اٌّحبوّبد اٌجضائُخ سلُ)

ِٓ أْ)...وً ِىٍف ثخذِخ ػبِخ ػٍُ (41اٌّبدح )

اصٕبء رأدَخ ػٍّه او ثغجت رأدَزه ثىلىع جشَّخ او 

 اشجزه فٍ ولىع جشَّخ رحشن اٌذػىي فُهب ثال

شىىي ووً ِٓ لذَ ِغبػذح ثحىُ ِهٕزه اٌطجُخ فٍ 

 حبٌخ َشزجه ِؼهب ثىلىع جشَّخ...(

( ِٓ لبٔىْ اٌىلبَخ ِٓ االِشاض 31( َٕظش اٌّبدح )4

 اٌّؼذَخ وػالجهب اٌصٍُٕ إٌبفز .
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العالقة السببية فتبقى مسألة وقائع يستقل بيا 
  القاضي عند نظره ليذه الدعوى. 

شرع وقوع لم يوقف الم-:ثانيًا: الركن المعنوي
ىذه الجريمة بكونيا جريمة عمدية بل قد تقع 

من ذلك ما و  بشكٍل غير عمدي عمى حد سواء,
نص عميو قانون العقوبات العراقي بتجريم فعل 
)... كل من ارتكب عمدا فعال من شأنو نشر 

قد تقع و  ,(0)مرض خطير مضر بحياة االفراد...(
من ذلك ما و  بالطريق غير العمدي عمى حد سواء

رره المشرع العراقي من تجريم فعل كل ق
)...تسبب بخطئو في انتشار مرض خطير مضر 

, كما أن نصوص قانون (9)بحياة االفراد...(
مكافحة االمراض السارية العراقي توحي بأنيا تقع 
بالطريق العمدي وغير العمدي عمى حد سواء 
كون النص صدر بصياغة مرنة بنصو عمى أن 

المواد )الثانية الى الثالثة  )... كل مخالفة ألحكام
 .(3)عشرة(...(

لم يبمغ فيو قد خالف و  فمن يحمل المرض
 التعميمات الصادرة عن وزارة الصحةو  االنظمة

( لسنة 55كذلك لجنة االمر الديواني رقم )و 
التي توجب الفحص عند ظيور و  9191

االعراض عمى المصاب, كما إن االىمال في 
سبل الوقاية يجعل احتواء ىذا المرض او اتخاذ 
عن االخبار  متناعمن الشخص مرتكبًا لجريمة اال

باصابتو بيذا المرض, كما أن االحجام العمدي 
                                                           

( ِٓ لبٔىْ اٌؼمىثبد اٌؼشالٍ 361( َٕظش اٌّبدح )1

 إٌبفز .

شالٍ ( ِٓ لبٔىْ اٌؼمىثبد اٌؼ362( َٕظش اٌّبدح )9

 إٌبفز .

( ِٓ لبٔىْ ِىبفحخ االِشاض 94/1َٕظش اٌّبدح )( 3

اٌغبسَخ اٌؼشالٍ إٌبفز,  ِغ ِشاػبح لبٔىْ رؼذًَ 

 إٌبفز . 9111( ٌغٕخ 6اٌغشاِبد سلُ )

عن االخبار بوجود اصابة بفايروس كورونا يجعل 
منو مرتكبًا ليذه الجريمة, كما ان الشخص 
 المصاب الذي ال يتقيد بإجراءات السالمة

مرض فإنو يصيب الغير عارفًا بأنو حاماًل لمو 
 .يرتكب الجريمة عمداً 

أما المشرع الصيني فإن نصوصو العقابية   
غيره عمى و  توحي بقيام الجريمة بشقييا العمدي

من ذلك ما نص عميو من أنو )...من و  حد سواء
يخالف أحكام قانون الوقاية من األمراض المعدية 
وعالجيا ولديو إحدى الحاالت التالية التي تسبب 

ض المعدية من الفئة أ أو تتسبب انتشار األمرا
في خطر خطير النتشار األمراض 

..السماح أو التواطؤ مع األمراض .المعدية
والذين يشتبو , حاممي األمراض المعدية, المعدية

في أنيم يعانون من األمراض المعدية لتولي 
وظائف عرضة النتشار األمراض المعدية التي 

جب يحظر عمى ىؤالء األشخاص اتخاذىا بمو 
أحكام إدارات الصحة العامة في مجمس 

التواطؤ ىو و  الشك بأن السماحو  الدولة...(,
 .صورة من الصور العمدية في ىذه الجريمة

 المطمب الثاني
 أحكام العقاب

لم يكتفي المشرع باالجراءات الصادرة عن      
االدارة الصحية في التقميل من نسب تفشي ىذا 

جزائية إستعمااًل الوباء بل إغتدى لنفسو عقوبة 
لحقو في فرض العقاب ضد من يتسبب في تفشي 
ىذا الوباء, أما المشرع العراقي فقد ذىب في 

( لسنة 090قانون مكافحة االمراض السارية رقم )
فقد نظم أحكامو فيما يتعمق بمكافحة ىذا  0963
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الوباء فقد اعتبر الشخص الذي يحمل العدوى 
لذي يحمل في الشخص ا– 4معرفًا إياه بأنو )...

جسمو جرثومة المرض الساري دون ظيور 
, إذ أوجب بأن يتم (0)..(.أعراض المرض عميو

)... اخبار أقرب سمطة صحية اذا عمموا بوجود 
.. واذا اشتبيوا بوجودىا وذلك خالل أربع .اصابة

وعشرين ساعة من عمميم بيا وفي المناطق التي 
ن ال يوجد في مقربة منيا سمطة صحية فعمييم أ

يخبروا السمطة االدارية التي يقع في دائرتيا محل 
اقامة المريض وعمى ىذه اخبار أقرب سمطة 

ويجب أن يتضمن االخبار عن  ...صحية فورا
المرض ذكر اسم المريض ولقبو وسنو ومحل 
اقامتو وعممو عمى وجو يمكن السمطات الصحية 

مقررًا عقوبة جزائية عن , (9)..(.من الوصول اليو
خمف عن االخبار عن وجود )... كل كل من ت

مخالفة ألحكام المواد )الثانية الى الثالثة عشرة( 
يعاقب عمييا بغرامة ال تزيد عمى عشرين دينارا 

فإذا كان المرض  .أو بالحبس لمدة شير أو بيما
تكون العقوبة بغرامة ال تقل عن  األولمن القسم 

خمسين دينارا وال تزيد عمى مائة دينار أو 
 .(3)..(.س لمدة ثالثة أشير أو بيمابالحب

كما يمكن االستفادة من نصوص قانون 
( التي نصت  368العقوبات العراقي في مادتو ) 

عمى أنو )...يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى 
ثالث سنوات كل من ارتكب عمدا فعال من شأنو 

                                                           

لبٔىْ ِىبفحخ االِشاض ( ِٓ 1/4( َٕظش اٌّبدح )1

 . 1263( ٌغٕخ 191اٌغبسَخ اٌؼشالٍ سلُ )

بفحخ االِشاض اٌغبسَخ ( ِٓ لبٔىْ ِى5َٕظش اٌّبدح )( 9

 اٌؼشالٍ إٌبفز .

( ِٓ لبٔىْ ِىبفحخ االِشاض 94/1َٕظش اٌّبدح )( 3

اٌغبسَخ اٌؼشالٍ إٌبفز,  ِغ ِشاػبح لبٔىْ رؼذًَ 

 إٌبفز . 9111( ٌغٕخ 6اٌغشاِبد سلُ )

نشر مرض خطير مضر بحياة االفراد.فاذا نشأ 
ابتو بعاىة مستديمة عن الفعل موت انسان او اص

عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب 
المفضي الى الموت او جريمة العاىة المستديمة 

(  369حسب االحوال...(, كما نصت المادة ) 
بانو )...يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة او 
بغرامة ال تزيد عمى مائة دينار كل من تسبب 

ضر بحياة بخطئو في انتشار مرض خطير م
االفراد.فاذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابتو 
بعاىة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة 
لجريمة القتل خطأ او جريمة االيذاء خطأ حسب 

 .االحوال...(
أما قانون العقوبات لجميورية الصين   

فقد نص عميو  0979الشعبية الصادر بتاريخ 
..من .)يعاقب( من أنو 331أيضًا في مادتو )

يخالف أحكام قانون الوقاية من األمراض المعدية 
وعالجيا ولديو إحدى الحاالت التالية التي تسبب 
انتشار األمراض المعدية من الفئة أ أو تتسبب 

مدة , في خطر خطير النتشار األمراض المعدية
لسجن المؤقت أو ال تزيد عن ثالث سنوات من ا

العواقب خطيرة ؛ عندما تكون االحتجاز الجنائي
يجب أال تقل العقوبة عن ثالث , بشكل خاص

سنوات وال تزيد عن سبع سنوات من السجن 
السماح أو التواطؤ مع  .3المحدد المدة... 
, حاممي األمراض المعدية, األمراض المعدية

والذين يشتبو في أنيم يعانون من األمراض 
المعدية لتولي وظائف عرضة النتشار األمراض 

التي يحظر عمى ىؤالء األشخاص  المعدية
اتخاذىا بموجب أحكام إدارات الصحة العامة في 

 .مجمس الدولة...(
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( عمى )...كل من 339نص في مادتو )و    
يخالف الموائح الوطنية لمصحة الحدودية والحجر 

مما يتسبب في انتشار األمراض , الصحي
يجب أن , المعدية المعزولة أو خطر انتشارىا

ما ال يزيد عن ثالث سنوات من يحكم عميو ب
 ...(.الحبس المحدد المدة

و بالرجوع الى قانون الوقاية من االمراض 
فقد قرر في مادتو  9114عالجيا لسنة و  المعدية

تجد مؤسسات الوقاية (عمى أنو )...عندما 31)
.."عند" .الوكاالت الطبيةو  مراقبتيامن االمراض و 

...يجب انتشار االمراض المعدية االخرىو  تفشي
عمييا االبالغ بااللتزام بمبدأ السيطرة االقميمية 

نص في و  ..(,.فيما يتعمق بتقرير عن حالة الوباء
( عمى أن )...تجد أي وحدة أو فرد 30مادتو )

مريضا معديا أو مشتبيا بو, يجب عميو أن يبمغ 
عمى الفور المؤسسة أو الوكالة الطبية لموقاية من 

 .مكافحتيا...(و  االمراض
 

 الخاتمة
من خالل عقد مقارنة بين التشريعين 

من النقاط نثبتيا عى النحو نصل لمجموعة 
 :االتي

 اواًل:النتائج
يتوجب عمى الشخص عند ظيور أعراض -0

ن و  المرض عميو المبادرة فورًا إلى االبالغ عنو ا 
كتشفو الطبيب أو المؤسسة  كان يجيل وجوده وا 

رى االبالغ فورًا الصحية فيتوجب عمييا ىي االخ
 .عنيا منعًا لتفاقمو تجاه الغير

إن ىذه الجريمة تندرج تحت تعريض الغير -9
من ىنا فإن احتمالية إصابة الغير تبدوا و  لمخطر

عالية ومن ثم فمن حسن السياسة الجنائية أنيا 
وضعت نصًا مستقاًل يعاقب بموجبو كل من 
يتغافل أو يتجاىل الفحص أو االخبار بوجود مثل 

 .ىذه العدوى فيو
لم تتصدى النصوص السالفة الذكر في بيان  -3

كون التسبب نتج عن الشخص الذي ينشر 
ىذا و  فيروس أو مرض عن عمد أو بشكل خطأ

 .يعني أنيا تقع بالطريقين معًا 
إن العقوبة عند المشرع العراقي نجدىا غير -4

من و  أثارىا المتعددةو  متناسبة مع مخاطر الجريمة
أن يعمل المشرع باتجاىين االو التوسع  ىنا ينبغي

في السياسة الوقائية الموجية ضد ىذا الوباء, كما 
يتوجب عميو أن يوسع من االثر الجزائي الناشيء 
عن ىذه الجريمة خاصة فيما يتعمق بالعقوبات 

 .السالبة لمحرية
ووفقًا لذلك فإنو يتوجب عمى  -:ثانيًا:المقترحات

 ى االتي :المشرع العراقي أن يعمل عم
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إعادة النظر في النصوص الجزائية المتناثرة -0
في التشريعات الصحية بما يتناسب مع التطورات 

 .الراىنة التي تعيشيا البالد
عمى المشرع وىو يقوم بميمة رسم السياسة  -9

الصحية في الدولة أن يعمل عمى تطوير البنى 
التحتية لممؤسسات الصحية بما يشمل تطوير 

تحسين و  يةاألولز الرعاية الصحية وتحديث مراك
آلية تقديم الخدمات الصحية, ثم التفكير الجدي 
في مسألة رفع مستوى مخرجات التعميم لممالكات 

تحسين وتحديث نظام األدوية و  الطبية والصحية
والتقنيات الطبية, والعمل عمى خفض خفض كمفة 
التقنيات الطبية الحديثة كما ينبغي العمل عمى 

ستثمار في قطاع الصناعات الدوائية, زيادة اال
الصين و  مستعينًا بتجربة منظمة الصحة العالمية

 الواليات المتحدة االمريكية.و  وايطاليا
ينبغي أن ينصرف اىتمام من يضع السياسة -3

الصحية الى العمل عمى تحسين نظام الوقاية 
 تطوير إدارة المعمومات الصحيةو  الصحية

ت الصحية تطبيق تحسن اليات تقديم الخدماو 
خفض و  الحوكمة اإلدارية في القطاع الصحي

 معدالت االمراض االنتقالية وغير االنتقالية
تعظيم الموارد المالية والنيوض باقتصاديات و 

 .(0)الصحة

 
 

                                                           

حغبَ و َ.َ.ػٍٍ حّضح ججش-( َٕظش ِفصالً فٍ رٌه 1

صحُخ سحّٓ حبرُ,  االطبس اٌمبٔىٍٔ ٌشعُ اٌغُبعخ اٌ

اٌؼبِخ فٍ اٌؼشاق دساعخ فٍ ضىء أهذاف ِٕظّخ 

اٌصحخ اٌؼبٌُّخ, ثحش ِٕشىس ضّٓ ولبئغ اٌّإرّش 

اٌؼٍٍّ اٌخبِظ ٌىٍُخ اٌمبٔىْ جبِؼخ اٌجصشح ثبٌزؼبوْ 

 . 553ص , 9112, ِغ جبِؼخ شظ اٌؼشة

 المصادر
 التقاريرو  الكتب - أوالً 
د. محمد عبد الصاحب الكعبي ,المسوؤلية المدنية  -0

دار التعميم , "راسة مقارنة د "عن آضرار الكوارث الطبية 
 . 9109, القاىرة, الجامعي

,الحروب االىمية وآليات  اويطمنمحمد محمود  -9
المركز القومي , التعامل معيا وفق القانون الدولي

 .9105, القاىرة, حداث القانونيةلأل
الحق في الصحة, المجمس القومي لحقوق االنسان,  -3

       .                  9108, القاىرة
 09-رسائل وأنشطة رئيسية لموقاية من مرض كوفيد  -4

, اصدارات منظمة اليونسيف, والسيطرة عمية في المدارس
 .9191أذار مارس 

منشورات , دليل الوقاية من فيروس كورونا المستجد -5
 . 9191, الصين, المستقبل الرقمي

الموقع االلكتروني لدليل , دليل توعوي صحي شامل -6
 9191, ىاألولالنسخة , لعالميةالصحة ا

جون جيبسون, معجم مصطمحات حقوق االنسان  -7
 .9105مركز الكتاب االكاديمي, عمان,  العالمي, 

شامير محمود صبري, مشروعية الضبط اإلداري  -8
الخاص لحماية األمن العام: دراسة مقارنة, المركز 

 .9108القاىرة, , التوزيعو  العربي لمدراسات والنشر
سيير إبراىيم حاجم الييتي, المسؤولية الدولية عن  -9

 .9118الضرر البيئية, دار رسالن, عمان, 
نوار بدير, الحق في الصحة, جامعة بيرزنت,  -01

 .9108فمسطين, 
  البحوث -ثانياً  
 االطار,  حاتم رحمن حسامو  جبر حمزة عمي.م.م -0

 دراسة العراق في العامة الصحية السياسة لرسم القانوني
 منشور بحث, العالمية الصحة منظمة أىداف ضوء في

 القانون لكمية الخامس العممي المؤتمر وقائع ضمن
 . 9109, العرب شط جامعة مع بالتعاون البصرة جامعة

 ثالثًا: القوانين 
 الدساتير-أ
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 . 9115 لسنة العراق جميورية دستور-0
 التشريعات العادية-ب
 0969( لسنة 000قانون العقوبات العراقي رقم ) -0
( لسنة 93قانون اصوال المحاكمات الجزائية رقم ) -9

0970. 
( 090قانون مكافحة االمراض السارية العراقي رقم ) -3

 . 0993لسنة 
 . 9118( لسنة 6قانون تعديل الغرامات رقم ) -4
قانون الوقاية في االمراض المعدية وعالجيا الصيني  -5

 .9114لسنة 
ميورية الصين الشعبية الصادر قانون العقوبات لج -6

 .0979بتاريخ 
 اوامر سمطة االئتالف المؤقتة المنحمة -ج
امر سمطة االئتالف المؤقتة المخمة عن الييئة  -9

العراقية لمسيطرة عمى مصادر النشاط االشعاعي  رقم 
 .9114( لسنة 79)

 رابعًا: االتفاقيات الدولية
لتمييز االتفاقية الدولية لمقضاء عمى اشكال ا -0

 .0999العنصري لسنة 
 

ABSTRACT: 

   On the eve of the month of January 

of the year 2019, the international 

news agencies are no longer a virus 

Corona that covered all of its news 

activities, and the World Health 

Organization mocked its efforts to 

confront this epidemic and that 

interest comes as it has become a 

stalled reason for the economic 

activities of the economy and global 

capital with the risk to health Man 

and his presence in all parts of the 

world, and from here there is no 

reason to doubt the seriousness of 

this infection, especially as it is 

transmitted without restrictions 

between individuals, and from here 

the World Health Organization 

started its procedures through 

various countries of the world, 

including both preventive and 

curative, and an attempt to The 

health reality of late and developed 

countries alike also plagued, and 

because the People's Republic of 

China is home to the emergence of 

the first virus and because Iraq is 

also affected by it, we decided to 

compare the legislation of the two 

countries about studying the 

substantive provisions of the crime 

of refraining from news of infection 

with coronavirus, which will be dealt 

with In two paragraphs, the first is 

devoted to the definition of corona 

virus, and the second is for the 

provisions of the crime of refraining 

from reporting infection with corona 

virus. 

Key words: crime, news, 

coronavirus, penal code. 


