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òŠaŒòì@óÜ@ç‡äaŠŒóàa†@ñ†bïäíi@óÜ@ÚŽïnüqNoŽî‹Ùiò†bàb÷@pbØ@æî‹mììŒói@ónîíŽïq@ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØìŠbØ@ðm~ónîíŽïq@ÚŽïmbØ@ñü‚@ç‡äaŠŒóàa†@ñ†bïäìíi

Ùy@ðØóîóÑîŒòì@Ûòì@oŽî‹Ùi@póà‚@òì@oŽî‹Ùi@a‡ØómóÜ@ñóÝàbà@ìb−í @ðØóîòíŽï’ói@çýa‡åà@üi@†a†@ñòìó÷@üi@óîòìóäìíša‡ïq@ói@îíŽïq@Npóàí @

@

8M@ói@ñ‡äòíîóq@ñòìó÷@@üi@†a†@ñóîbØ@óÜ@òì†‹ØŠbàüm@ðàíÙy@ñaŠŒóàa†@ì@ŠüuìaŠüu@ðàíÙybä@ñìa‹ƒÙŽîŠ@ñbäaím@óä‡äbäóÜóè@ãó÷@óîóè@ðäò†óà@ñbÜóàüØ

åà@üi@†a†@üi@ÚŽïmóïvïma@ðäìíióä@Nóîóè@ñìímìóØŠó@ñóàbäŠói@ðä†‹Ø@•óÙ“Žïq@ñbäaím@çbØóïàíÙybä@òìa‹ƒÙŽîŠ@óÜ@ÛóîòŠbàˆ@N@çła‡åà@ñòìó÷@çýa‡

‚òìíi@Âäóèbàóè@bä@bnŽï÷@bmóè@çbØóïàíÙybä@òìa‹ƒÙŽîŠ@ðØłbš@óØ@òìínaíMÖåà@ÌM@@üi@†a†@ðä†‹ØìaìómNòìíšòíŽîŠói@ðäþq@Žðiói@ñü‚@’ì‹ói@òì

@ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØìŠbØ@ðmòŠaŒòì@üi@oŽïåŽï‚òŠò†@ÚŽïmóÐò†@çbäaìóuìóäðmóïäòìb‚@m‹ Šòì@óÜ@‹m@ðäbØómòŠaŒòì@òì@Münó÷@óÜ@@ðmóîŠbï‹qŠói@m‹ M@@@üi

ðØłbš@çbØó“‚óiòŠbq@ðmbïu@óÜ@óäbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàíÙy@òìó÷@aìóØ@æåŽïåia†@Ûóîa‡åŽïuó÷@òì@çýa‡åà@üi@†a†@óÜ@ðØłbš@ðäa†@ãb−ó÷@@óàó÷Nçò†ò†@ãb−ó÷

ŽïåŽïèò†@ãóèŠói@ìa‹Ø@ãaìò†Šói@ðàb−ó÷Šò†@óØ@çbØóïØłbš@ðäa†@ãb−ó÷@óÜ@pbØò†@ðäbb÷ŠbØo -ينتج مخرجات مستدامة -@@@ñaìói@óØ@òìóåî‰Žîím@ðmbaŠ†

óÜóè@ì@ñ‹Žî†ìbš@ðäìíióè@óÜ@çìíibïåÜ†@òì@~çbØónÐ‹ ì @ðä†‹Ø@ŠóòŠbš@üi@oŽîŠó ò†@a†@ðäò†‹Ø@ì@ç†‹Ø@Žðuói@Žðu@ðäóîb’@ñŠóòŠbš@ìíàóè@üi@ç‡äbä

nï÷@ÚŽïmóïvïma@~ãaìò†Šói@ðØóîòíŽï’ói@~çbØóàbäŠói@ì@çbØòˆû‹qi@ónîíŽïq@óØ@çýa‡åà@üi@†a†@üi@pbØò†@xbnåŠaŒòì@üi@ðØòŠó@ðmóîìóÜìó÷@ónŽïj@ðmò

NðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØìŠbØ 
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çbn†ŠíØ@óÜ@çła‡åà@üi@†a†@Z…û†ìŠbi@ðä‡äbäóÜóè@

Ùäbi@ñ‡å@çóîýóÜ 

 

@óØóä‡äbäóÜóè@ñòíŽïšŠaíš@
 

ðÙàóš@ðmóióm@ó‚û†ìŠbi@ðäbäóÜóè@ãó÷@Mçła‡åà@üi@†a†M@@Žßó óÜ@óäb’ìbè@•óàó÷@óØ@Nçbn†ŠíØ@óÜ@çbäaìóuìóä@ðäbØónÐ‹ ì @ðä†‹Øü ínÑ @óÜ@pbØò†

@pbØò†@òìói@òˆbàb÷@óØ@~o’óè@ìŠaŒóè@ìì†@ðÜb@ŒûŠìóä@~@çýa‡åà@üi@†a†@üi@óÜ@çbØòìím‹Øóîòìómóä@ñìbi@ðuóéäóà@çýa‡åà@üi@†a†@ðÙàóš@aìóØ

bäaìóuìóä@üi@†a†@ðØóš@óÜ@Šóèói@bvåŽï÷@æiò†@ŠórŽïm@a†@ñŠòì†a†@ðäbØóàónï@ói@aìóØ@òìónŽî‹i@óäýa‡åà@ìó÷@ìíàóè@ñòìó÷@üi@paìŠò†@‹mŠìì†@ç

NoŽïi@Ûóîüè@•óàó÷@óØ@~óäb‚ìím‹ @~ñ‹Žî†ìbš~çbØóÜby@póîb’~@çbïäbiŠíÔ@~òìò‹m@ðØóîýóÜ@çbäaìóuìóä@ñ†a†@óióà@~@òìónŽî‹ ò†@ìa‹Ø@Šbjäaìbm

ØóîòíŽï’óiNbbî@Žßó óÜ@ça‡ŽïäþáÝà@óÜ@aìóØ@ñóäýa‡åà@ìó÷@üi@òìa‹Ø@Šbî†@“ @ð @

@ñò††bà49@@@çła‡åà@aìóØ@pbØò†@òìói@òˆbàb÷@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ñŠìínò†@óÜæä‹ @ðØóîómbéÙŽïq@@çbØóóØ@ñŠbØ@æŽïÜüq@óÜ@a†bbî@‹Žîˆ@óÜ@ðÔò†@•óàó÷~

NóîóØò††bà@

- لك :و اآلساسية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع و الحكومة و لذاآلسرة هي الوحدة االجتماعية الطبيعية   
 أوال:اليجوز عقد الزواج اال برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاءا كامال ال اكره فيه.

 ثانيا: تكفل الحكومة حماية اآلمومة و الطفولة و الشيخوخة و تاَسيس مجلس  استشاري لشؤون االسرة .
وز و لآلوالد الحق على والديهم في التربية و الرعاية و التعليم و للوالدين الحق على أوالدهم في االحترام و الرعاية السيما في حاالت الع ثالثا:

 العجز و الشيخوخة.
االجراءات الكفيلة بحمايتهم رابعا: يحظر االستغالل االقتصادي لآلطفال و تتخذ حكومة االقليم   

شكال التمييز و العنف و التعسف في المجتمع و المدرسة و االسرة خامسا: تمنع كافة أ  
.سادسا: تكفل حكومة اآلقليم تأسيس دور خاصة لرعاية و حماية النساء اللواتي أفتقدن االمان العائلي السباب أجتماعية  

 

çb¹†üØü ínÑ @ðäbïà@óÜ@ŠóàóÜ@ðäbØóîŠóîŠbØ@óä‹ @çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@óÜ@çła‡åà@üi@†a†@@ñˆ†@aìóØ@æî‹iìbšŠóióÜ@çbØóîŠbÙmíØŠó@òŠbØ

ŽîŠóè@ðäaín“ïäa†@çbn†ŠíØ@ðá@òìa‹Ø@ðØó“Žïq@óÜ@çbØóä‹ @óîìì‰Žïà@òìa†ììŠ@óÜ@ÚŽï’ói@~@ñ‡äòìbä@ðmóàíÙy@ñˆ†@æîŠóqaŠ@óÜ@ìíi@î‹i@ð’óØóàb−ó÷Šò†@óØ

óØòŠìínò†@ñóubjî†@óÜ@óÙŽï’ói@•óàó÷@~@òìómòìa‹ÙmŠíØ@âŽîŠóè@ñŠínò†Z @

أن الحكومات المتعاقبة تعدت كل الخطوط الحمراء ولم تتوقف عند حد تجاهل حقوقنا القومية بل تعدتها الى مرحلة ((

ارتكاب جرائم االبادة الجماعية و التطهير العرقي فتوجت سياساتها باءزالة مايربوعلى أالبعة االف و خمسمائة قرية عن بكرة أبيها و 

واسعة من كوردستانبتهجير مواطني كوردستان قسرا عما تبقى من مدنهم و قراهم و حملهم على تغيير  تغيير الواقع الديمغرافي آلجزاء

قوميتهم و انتهاج سياسة التصفية الجسدية باستخدام اآلسلحة الكيمياوية في مدينة حلبجة الشهيدة و مناطق باليسان و بهدينان و عشرات 

د الفيليين الى حتفهم في حقول التجارب الكيميائية و المقابر الجماعية بعد ان هًجرت المواقع االخرى و ساقت االالف من شبان الكور

عوائلهم الى خارج العراق و اسقطت عنهم الجنسية العراقية و تبعتها بحمالت االءبادة بحق البارزانين و حمالت اآلنفال التي راح 

عزل من شباب و شيوخ و نساء و أطفال. مأئة و االثنين و الثمانون الف انسان مدني أضحيتها أكثر من   

ان القسوة التي عوملنا بها واالضطهاد و القمع و الظلم و االءبادة التي كانت لغة حكام العراق معنا ألهمتنا روح الثورة و 

ك الحفاظ على أججت فينا لظى االنتفاضات المتعاقبة التب حمل مشاعلها أآلجداد و االباء على درب مسيرة الدفاع عن الذات و معار

العشرين ولم يتوان قادتها مد يدهم الوجود و استجابة لنزعة البقاء فكانت ثوراتنا ووثباتنا و انتفاضاتنا التي لمتدت على مدى القرن 
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اتهم للسالم كلما الح في اآلفق بصيص أمل لة اال أن شيمة الحكام الذين توالوا على سدة حكم العراق كان الغدر تارة و النكول عن تعهد

الف تسعة مأئه و ست و ستين - حزيران- 29نكولهم عن اتفاقية  تارة اخرى وهكذا كان جوهر سياستهم و ديدن نهجهم وما أدل على ذلك

الف تسعة مائة و خمس و السبعين التي مهدت –و تنصلهم من اتفاقية اذار للعام السبعين و ابرام اتفاقية الجزائر المشؤومة في اذار 

ض على حركة شعبنا التحررية والتي وان خبت أنوارها الى حين اال أنها لم تخمد الى اآلبد فلقد تجددت بقوة بعد أشهر السبيل لالنقضا

وما أعقبها من مسيرة مليونية الى دول الجوار هزت ماسيها واحد و تسعين  ع عام الف تسعة مائة وو توجت أخيرا بانتفاضة ربي

اقامة المنطقة االمنة في كوردستان من وما نتج عنه في  - 1991- نيسان - 5 , 688االمن  مجلسالضمير العالمي صدر على أثرها قرار 

 قبل الدول المتحالفة في حرب الخليج الثانية و التي جاءت حبال للنجاة أنقذتنا من مصير مجهول, وقد استثمرنا

واقامة  - 1992- 7- 5كومة انبثق منه في و تأسيس أول ح - 1992- 5- 19لتللك الفرصة الذهبية بانتخابنا الول برلمان في  

السلطة القضائية ومن ثم قرار البرلمان باءعالنه المشهور للفدرالية من جانبه و اختياره العالقة الفدرالية لكوردستان مع أية حكومة 

)عراقية)  

 

çbØóïmóîłóàüØ@ì@ñŠìíib÷@ì@ðbï@ì@ñŠínÝØ@òíŽïšŠaíš@ì@çbØóîìì‰Žïà@òìa†ììŠ@òìbä@ì@o’ì‹Š@òìín’Ša†@çbîóïäýóóà@ìó÷@ðØûŠò‡îa†@a‡’ìímbèa†@óÜ@òì@ç‰Žî

íi@ìíïmóè@çýa‡åà@çaŠˆíØ@ŠûŒ@ðÙŽïÙÜó‚@Næmbèò‡Üóè@çbØóäaŽï‚@óäbîŠbØ@píØŠó@òŠbØ@ãó÷@ðäbïà@óÜNçýa‡åà@üi@†a†@Šó@çóØò†ŠbØ@óØ@çbØóäaŽï‚@ñbäaím@Nçì

£bmíÔ@üi@çbïäbØóÜa‡åà@ðä†Šbä@òì@ì@çbîü‚@“rÜbq@üi@ðäìíi@oìŠ†óÜ@óî@î‹i@ð’óØóàb−ó÷Šò†@òì@Nóäaìa†ììŠ@ãói@ìíiŠóîŠbØ@ìbšŠói@ðØóîòíŽï’ói@óäb

ŠbØ@ñòìó÷@üi@ãbÔó’Šó@óä‹Žïåi@çbïäbØóÜa‡åà@ñòìó÷@üi@†‹ØŠbšbä@ðäbØóäaŽï‚@ñóiŠûŒ@aìóØ@ñŠaˆóè@ì@ñŠaìò‡åŽîí‚óä@óÜ@ŒŠói@ðØóîò‰ŽîŠ@ãó÷@óàó÷@ŠóióÜNçóÙi@ÚŽî

ï’@óä‡äbäóÜóèñŠbïäaŒ@óÜ@çaìa‹Ð@ðØóîòíŽïšŠaíš@ìbä@óÜ@çýa‡åà@üi@†a†@üi@pbØò†@çb‚Šóm@ñü‚@ðäbØòìóä†‹Ù~@aŒòŠb’@Šó@ómb‚ò†@Ú“ïmî@ð–ói‹¤M@@ñìì‰Žïà

îaŒòŠb’@ìð@óäbïàò†ŠóMòŒbm@M@@çýa‡åà@ñói@ŠûŒ@ñóäaˆûŠ@ðäbîˆ@óÜ@oŽî‹ ò†@ìbšŠóióÜ@ãþï÷@ïîb÷@ðä‹ @óØóä‡äbäóÜóè@NbèòìŠóè@òì@N@ðáŽîŠóè@óÜ

òì@×aÈ@ðäbØómbàanÝï÷@òì@çbn†ŠíØÛ@Nçła‡åà@ðäbØóÐbà@ñóàbåäbºóq@üi@ÚŽîŠóØ@ììˆaì    

 

 

àþï÷@óàbäŠbu@~@bÜóàüØ~ãþï÷çýa‡åà@ì@Äû‹à@ðäbØóÐbà@üi@çbØóï @

ia‹Ø@üi@ñ‰ŽîŠ@òíŽïšŠaíš@æåîb÷@ói@ónîíŽïq@çbn†ŠíØ@óÜ@çła‡åà@üi@†a†@ñòŠbiŠò†@Ûóîü ínÑ @Šóè@oŽï@ðäbîˆ@óÜ@ãþï÷@ðä‹ @ì@ñŽïèói@ŠóióÜ

óÌ@òìóàóÜ@òìa‹Ø@ŽßíióÔ@çbîˆ@üi@bŽîŠ@béäóm@Ûòì@ãþï÷~çbäaìóuìóä@ñ†a†@ñ‡äóàŠbØ@~Žßa‡åà@~Ûìbi@Úîa†@Šó ó÷@Na‡äbäb¾ííà@ñóäaˆûŠ@ñ††bà@ðäbîˆ@ì@póïäbjî

ñŠüu@ðØóîómbéÙŽïq@òì@Npb‚ò†@Ûóî@MóåŽîì@ŽðiM@üi@oŽï“‚óiò†@Žßümì‡äím@ì@N‘óØóØbm@ðäìíi@ì@“ @ðäbîˆ@üi@óïä@ç†‹Ø@æŽïÜüq@a‡àþï÷@óÜ@óÜ@î‹i@óØ

ðmóîýóäMðäbáÝÈM@@Nïîb÷@óÜ@î‹i@óØ@pójîbm@òìoŽîŠ‡våŽïèò‡Üóè@póäìí@ì@çb÷ŠíÔ@óÜ@póÉîŠó’@@ãóèaŠóÐ@ðîb¹@ŽñŠ@H…N†@ŠójàóÍŽïq@ðäbØòŠa†‹Ø@ìómììI

çbîˆ@ðäbØóäóîý@ìíàóè@üi@òìì†‹ØîŠó’@ñbbî@N@óÜIãþï÷@îóäbnŠb’@ðmbØ@óÜ@òìa‹Ø@Žðuói@Žðu@çbØóïàþï÷@ómóÜìò†@ìíàóè@çóîýóÜ@póÉ570@M1800@@H

ÚŽîŠ@ðóØóØbm@ñŠbiìŠbØ@béäóm@ò†ó@æî‡äóš@ñòìbà@üi@óîòíŽï’@ãóiN@ñ†þïà@íÙÜói@òìín‚óä@@bèòìŠóè@òì@òìínƒÙŽîŠ@ð“ïäbØóïmóîłóàüØ@óî‡äòíîóq

Šìíib÷@ì@ðbï@óî‡äòíîóq@ðäbØbbî@@ðäò†óà@ñŒaíŽï’@ðäóióm@çbØóïàþï÷@ómóÜìò†@ñóiŠûŒ@çbØóîaìb÷ˆûŠ@ómóÜìò†@ñŠbØ a†@mbè@Žßó óÜ@~@N”ïäbØóî

Š@ðàþï÷@ðmóÉîŠó’@ðäbØbbî@ñò‹Žîí ói@çaŽï‚@ì@‘óØóØbm@çbîˆ@óÜ@çóîý@ŠûŒ@bn“Žïè@ãłói@òì†‹Ø@@çbîaìb÷ˆûŠçìa‹ƒÙŽî @
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çaŽï‚@~bÜóàüØ@~aŠóØó‚ñ@@óÜ@NÛaŠü‚@ì@pbïÔþ‚ó÷  @ñŠûŒói@ñóäaìó÷@òì@òìómbØò†@ÚŽïä†‹ØóŠbàí¿@ì@Ûóîbèói@‡äóš@ŠóóÜ@o‚óu@póÉîŠó’

çb¾ííà@ð−ó @ðäbîˆ@ói@ñóè@ñ‡äòíîóqZ@@NóÜümì‡äím@ðäbØóàa‡äó÷@çaíŽïä@ðäbØóîŒü@óî‡äòíîóq@óØ@oŽïi@òŠìó @Žïu@ðÙŽïäaŽï‚@óÜ@çb¾ííà@ð−ó @aìóØ@òìbi@aì

Žï‚Nçaìa‹ÐŠói@ðØóîòíŽï’@ói@òìónŽî‹ ò†@ŠbØ@ì@‘óØ@ì@ã‚@ì@Žßa‡åà@ì@Ûìbi@Úîa†@ça@çˆ@òì@oŽî‹Øò†@Šbàˆóè@òìaí‚@çóîýóÜ@Œûq@ðÙŽîŠòìóäìíi@Ûòì@çýa‡åà

óîóè@ðîbïåÜ†@òíîóq@òì@ì@ðmóîü‚ói@ñaì‹i@aìóØ@ÚŽïÙîa†@ñòíŽï’óÜMارتباط أمنM@@ðäbØóÜa‡åà@ßó óÜ‡åà@ðäaŠòŒí @•ü‚@üi@ñbÜóàüØ@ìŠ†@üi@òì@ì@Žßa

Žï‚@Žßó óÜ@†ŠaìŠói@ói@çbïØìbi@ì@Úîa†@Žßó óÜ@çóiò†@Šóói@ìbšŠói@ðÙŽïmbØ@ñŠûŒ@ói@ãþï÷@ðäýa‡åà@NòìóàóÜ@Na†ìímbèa†@óÜ@ðàþï÷@çbØóïmóîýóä@óäa–

çbØóïäbáÝÈ@M@@æŽî‹äò†a†@ÎÜbi@ói@ãþï÷@ðäb−ó –ñíïòŠ@ðäóàóm@ómün“îó M@ä†‹Øìaìóm@ói@´“îóŽïq@ðäóàóm@ð–اكمال سن البلوغ - @ÛóïäaìŠòìbš@ïè@ãłói

NæŽîŠ‡åŽï‚‹äò†@ñŒûqói@ŠûŒ@çbØóïäaŽï‚@óî‡äòíîóq@ñòìó÷ŠóióÜ@òìóåiò†bïu@çaŽï‚@ñóØóî@óÜ@aìóØ@óïä@

ðÙŽïäaŽï‚@óÜ@Zçóäbàó÷@”ïäaìó÷Nóîóè@çbîìa‹Ø@ñŠbî†@Àbà@ãþï÷@ïîb÷@‹Žîˆ@óÜ@çła‡åà@μÝi@μäaímò†@³i@Úîa†óÜ@ðÈŠó’M@oŽïióè@çbï’bi@ðÙŽîìbä@M

æŽî‹Ùiò†ŠòìŠóq@M@bà@Žßa‡åà@ðäbîˆ@üi@ãþï÷@ðäaì‹Žïm@~a‡äaŽï‚@ìbä@óÜ@oŽî‹Ùi@ßó óÜ@çbîóÝàbà@çbØóî@ðØóîòíŽï’ói@òì@~æî‹Ùi@ñŠb ŽîŠbq@ì@ñ‹Žî†ìbš@ðäbØóÐ

†@ðäbØóØŠó÷@ói@òìómòìaói@ðØòŠó@ðØóîòíŽï’ói@IpbØò†@ñŠbî†@çýa‡åà@ì@Úîa@bèòìŠóè@ãþï÷@ïîb÷@ãłói@HçbïäbØóÜa‡åà@ŠójàaŠói@´jÜóè@ðmóîbØìbi

çbïØìbi@ì@Úîa†@ŠójàaŠói@çŠbï‹qŠói@çýa‡åà@aìóØ@oŽïåŽï¾óò†@òìó÷@@óÜ@aìa†@Ûòì@çbïäbØóÜa‡åà@üi@æ“ŽïØò†@ŠûŒ@ðmó¼òŒ@Ûìbi@Úîa†@òìói@òˆbàb÷@Œûq@ðäb÷ŠíÔ~

óà‚@ñòìó÷@üi@pbØò†@çýa‡åà@òì@çbïäbØóÐbà@òì@óä‹ @çýa‡åà@ðäbØóïmóîŠb‹qŠói@óîòíŽï’@ãóiNçbïØìbi@ì@Úîa†@üi@æm‹ ŽîŠ@ì@ðÜóîa‹îí @ñbŽîŠ@óÜ@æiŠaŒí @p

Nç‹i@çbïØìbi@ì@Úîa†@ñŽîŠ@ónîíŽïq@”ïäła‡åàŽïq@Šó ó÷@çóÙi@çbî‹Žî†ìbš@òì@Nç‹i@çbïØìbi@ì@Úîa†@ñ‡äóà@pójîbm@ñŽîŠ@~æi@çbïÜóîaŠ@Žñí @Nìíi@Žðq@çbïnîí

NóäbØòŠìó @óèbäí @óÜ@Ûìbi@Úîa†@ðä†‹Øóä@Žñí @ói@μÜò†@ãþï÷@ðäbåîbäaŒ@

@óÜ@îbÜóàüØðØó@þï÷ïà‡a @ðäbØóØbm@naŠbq@üi@òìómòìa‹Ø@Úómói@ðóØóØbm@óiŠó@òì@oŽî‹Øò†@‹îó@ðàþï÷@ñbÜóàüØ@Ûòì@çaŽï‚

aím@aìóØ@óîbÜóàüØ@òìó÷@óÙäíš@NbÜóàüØ@çaíŽïäóÜ@óîóäaŠóØ@ñŠbØìbè@ðØóî‡äòíîóqói@óØóî‡äòíîóq@óîòíŽï’@ãói@NoîŽîŠbrîò†@ì@pbØò†@‘óØbm@ñŒbbä

Nóîünó÷@óÜ@ñóØbÜóàüØ@naŠbq@ðmŠbï‹qói@ÚŽïäb¾ííà@ìíàóè@Na†ý@ìì†Šóè@ðäbØóÐbà@ñóàbåäbºóq@Ûòì@çbØóîómóÜìò†íŽïä@óàbåäbºóq@ñòíŽïšŠaíš@óÜ

@ìímb‚@N@çýa‡åà@çbØóïmóÜìò†íŽïä@óàbåäbºóq@ì@ãþï÷@~oîŠóä@ì@la†@~bbî@çaíŽïä@óÜ@ñ‡äòíîóq@pbØò†Šbïå“Žïq@ðí÷@Žßbîq@ÚŽïq@ðàòŠóè@ðÙŽî‡äóiîŠ

òìòŠaí‚@ñóàó÷@Ûòì@æåŽïèò†@

1M@oîŠóä@ì@la†M@ÓŠíÈ @
2M@@ãþï÷@M@@@póÉîŠó’ @
3@M@çbØbbî–çíäbÔ @
4MçbØóïmóÜò†íŽïä@óàbåäbºóq  

÷@óäìímb‚@ãó÷òì@çýa‡åà@ðäbØóÐbà@ñóàbåäbºóq@Ûòì@çbØóàbåäbºóq@ßó óÜ@ç†‹ØóÝàbà@óØ@pbØò†@òìói@òˆbàb@@oŽï−íi@ñòìó÷@@üi@ñbbî@ðàónï@ðäa‡ŽïqòŠóq

NçóÙi@oìŠ†@çaŠü @æäaímò†@çìa‹Ø@ììˆaì@çbØóïàþï÷@ómóÜìò†@çóîýóÜ@ñóäbàbååmìóÙŽîŠ@ìó÷@Žßó óÜ@@ÚŽïmbØ@óîŠó òŒbm@ñóäb“ïä@óà@ó÷@æiò†@ä‹ @ŠûŒ@çbØbbî

oŽïibäìì@oîŠóä@ì@la†@aìóØ@μåŽï‚‹åi@óàó÷@óä‹ @NpóÉîŠó’@ì@oîŠóä@ì@la†@óÜ@ñŠó òŒbm@ñŠóîŠbØ@‹Žîˆ@óÜ@Móä‹Žî†üà@M@ói@ˆ†@Ûòì@ñòìó÷@ñóäaìó›Žïq@ói@~

ÚŽî‡äóè@Ûòì@óîóè@ñŠbÙäaŠü @ñbäaím@aìóØ@ÛóîóØóî@Ûòì@ónîíŽïq@oîŠóä@ì@la†@NoŽî‹Ùi‹îó@ñŠó òŒbm@@ßó óÜ@ðä†‹Ø@ÚŽïÜŠbØ@ói@òìónŽî‹åŽïèò†a†@òŠbiìì†@Šbu
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bïuüÜóåØóm@ìòŒbm@äaŒ@~@çb‚‹Žîˆ@ñòíŽï’@óÜ@çbî@ðàŠüÐ@óÜ@ñŠó òŒbm@NñŠó òŒbm@NçbØóäb¾ííà@bÜóàüØ@óÜ@òìa‹Ø@ŽßíjÔ@ó“ŽïØ@Žðiói@ñŠûŒói@ói@òìóäaìó›Žïqói

@oŽî‹äò†a†@ãþï÷@ñŠbîóä@ói@Šbu@ñói@ŠûŒ@ç†‹Ø@ñaìb÷ˆûŠóÜNç†‹Ø@ñaìb÷ˆûŠ@Žðiói@æîŠó ò†@a‡îŠó òŒbm@ñaì†ói@çbØóïàþï÷@ómóÜìò†@òìó÷@Šói @

Ø@oŽî‹äaímò†@óäìí¹@üi@NñŠó òŒbm@Žßó óÜ@oŽï−íi@ñòìó÷@üi@òìónŽïiò†@ç†‹Øü ínÑ @ì@òìóäa‡ÙŽïÜ@òŠbiìì†@ðšóØ@Þà@ãò†Šóè@ñü‚@ãþï÷@oïŽïåi@ça†@çbî@Šb

äóè@òì@@ÓŠíÈ@ì@oîŠóä@ì@la†@ÚŽî‡äóèói@óàbäŠói@óØbm@Ûòì@ãþï÷@Šbu@ñóiŠûŒ@N@æàþï÷@ïîb÷@ñòìŠò†@óÜ@aìóØ@ñòìó÷@ñóäbèói@ói@òìónîóÙi@pòŠ@‹m@ðÙŽî‡

@çbäb¾ííà@ñóàbåbä@ì@ðmóîaìòŠ@üi@oŽî‹äò†a†î†ói@Ûòì@ãþï÷@òŒbm@ì@çüØ@çaíŽïä@ðäa†a‡ÙŽïq@óÜ@óîòíŽï’@ãóiNóäìíi†bîŒ@óÜ@ììŠ@a‡ïm@ñò‹Ð@aìóØ@a‡ÙŽïäbéïu@óÜ@ðÝ

òìómbØò†@o’b÷@çbÙŽïäþáÝà@ì@pbØò†ŠbØ@ãóî@ŽðN @

ðäbØóàŠüä@çaíŽïä@óÜ@óîóè@‹mbîŒ@ì‹mòŠìó @n“îóØóîói@bnï÷@“ @ðØóîòíŽï’óiMðäbØòŠbïÉàM@@ómóÜìò†@N@óäìí¹@üi@Nãþï÷@ì@ðmóÜìò†íŽïä@ðÄû‹à@ðäbØóÐbà
Àbà@ói@æmójîbm@óØ@ñóäbàbäŠbu@ãó÷@Žßó óÜ@æØüØìbè@çbØóîóàþï÷@@ãþï÷@ðÄû‹à @

1M@@Äû‹à@ðäbØóÐbà@üi@ðàþï÷@ðäbéïu@ñóàbäŠbu @
2M@@ãþï÷@óÜ@Äû‹à@ðäbØóÐbà@üi@òèbÔ@ñóàbäŠbu @
3M@@a‡àþï÷@óÜ@Žßa‡åà@ñ‹Žî†ìbš@ì@çbØóÐbà@ñóàbäŠbu @

@ @ 4M@Š@ñóàbäŠbuòØóÜóóà@üi@pbiŽßa‡åà@ðäb @
@

óy@ñò††bà@a†óäbàïäbÙïà@ìóÜè@a†òèbÔ@ñóàbäŠbu@óÜ@pì@IIòìímb لكل طفل عند والدته حق على اآلبوين و المجتمع و الدولة في الحضانة و

ì@óäbàïäbÙïà@ìóÜ@ÚŽî‡äóè@ðäbØò††bà@çaíŽïä@óÜ@óîóè@ŽðäþáÝà@a†ò‹ŽïÜ@ التربية و الرعاية المادية و الصحية و االدبية ))

ñóàbåäbºóq@Ûòìóä@póÉîŠó’@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@çła‡åà@ðäbØóÐbà@ñóàbåäbºóq@@~oŽïåŽïqóò†@ñü‚@çbî@oŽî‹ ò†Šòì@óåï“Žïq@çła‡åà@ðäbØóÐbà

Š@ñóàbäŠbu@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@ðä†‹Ø@æàaŒ@ì@æm‹ îŠ@üi@pbØò†@ãa‡äó÷@ðäbmóÜìò†@ìíàóè@óÜ@aìa†@ŠóiónŽî‹ ò†@Œaìbïu@ðØóîbŽîŠ@pbiò

Žðiói@çbàü‚@ðäbØbÜóàüØ@óÜ@Žßa‡åà@ðäbØóÐbà@òŠüu@ïè@îŒaìbïuìbš@ŠóióÜ@Žðiói~ÛóŠ@~óšóåi@~m‹ @ñaŠìi~æîb÷~çbàŒ~Œó òŠ~@Âäò

óàüØ@ðmóÜby@ì@ðbï@Nðmóîł@ñò††bà@óÜ@óîóàbäŠbu@ãó÷9@îòíŽï’óia‡äó÷@ðäbmłìì@óÜ@aìa†@Âä‹ @ðØóüi@pbØò†@ã@ñòìó÷@@ìíàóè@II

@æm‹ óŽîŠ@ì@´aŠbq@üi@Šói@óä‹i@çbØòìb−í @òŠòíŽïqçýa‡åà@ðä†‹Ø@ßþÍï÷@ðäbØòíŽï’@ìíàóè@óÜ@óØ@@ì@ç†‹ØóÜóàbà@ta‹‚@ì

äaŽï‚@ñ‰ïmì‡äím@ì@ðÙï@ì@ðÝÔóÈ@ì@ðîónóu@óØ@ñ‰ïmì‡äím@ì@ça†@ó−óÙ’ó÷@bèòìŠóè@òì@~@òìónŽî‹ ò†@ð@çóîýóÜ@ç†‹ØóÜóàbà

Žði@’ŠóqŠó@ðäbØóäb‚@íØòì@´aŠbq@ðäbØb Œò†@ì@ãa†@çbî@æm‹ aŠ@ðäbØóÙåi@óÜ@bbî@ðä†‹Ø@Žðuói@Žðu@ðäbØómłóò†@çbî@ïÜüq@

äbØìbi@ì@Úîa†”ï@HH   

@ðäbØóàŠüä@óîò††bà@ãó÷–@ói@ónòíîóq@óØ@òìómbØò†@óäbäóîý@ìó÷@ŠóóÜ@o‚óu@@ìa‹Ø@ñŠbî†@ðØóîòíŽï’ói@pa†ò†@çb“ïq@ãþï÷@ðäbØòŠbïÉà

@ñŽïè@ì@ñŠóîŠbØ@•óàó÷@óØ@~@N‹m@ðäbØòŠa‡î‡äòíîóq@óàïäbÙïà@òì@Žßa‡åà@ðäbØóÐbà@ñóàbåäbºóq@óÜ@Žßa‡åà@naŠbq@‹mŽïèói@Žßa‡åà@ðäbØóÐbà@ñóàbåäbºóq

@@Naìb÷ˆûŠ@ì@ãþï÷@ðäbØbèói@ì@çbØbàóåi@üi@Ûóîòˆbàb÷@Ûòì@pbØò†@ónîíŽïq@çbmóÜìò†@aìóØ@pbØò†@òìói@òˆbàb÷@óØ@oïi@ñò††bà@ðÔò†@óä‹ @ñòìó÷@bèòìŠóè

ðäbØóÐbà@óàbåäbºóq@ðä†‹Ø@Žðuói@Žðu@üi@Šói@óä‹i@ìb−í @ðÙŽïåŽîí’ì@ŽñŠ@ìíàóè@@ðä†‹ØŽïèóiói@~çþq@ìŠbØ@ì@pbbï@~ŠóîŠbØ@ðäbán“ïä@ðÉî‹’óm@I@çýa‡åà
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å“ŽïÐû‹q@óqì‹ @üi@çýa‡åà@ðäbØóÐbà@Šóà@óÜ@oîíŽïq@ìa‹ƒÙŽîŠ@ðäbåŽïèaŠ@ðä†‹Ø@bïåÜ†@ñbŽîŠ@óÜ@òì@çýa‡åà@üi@çbØóïàíÙy@ómbéÙŽïq@çbØóÜb–çbØóïåéàM@@Žßó óÜ

÷@òŠbiìì†@@HçóØò†ŠbØ@çýa‡åà@üi@çbîNçbØòŠa†@ñ‡äòíîóq@óàïäbÙïà@ì@çýa‡åà@ðäbØóÐbà@ñóàbåäbºóq@ðäbØóàbîóq@óma†ò†@Âäó@óä†‹Ø@ñŠbî†@ãó @

@

çbn†ŠíØ@óÜ@çła‡åà 

 

òì@~óäbØìbi@ì@Úîa†@ðmóîŠbï‹qŠói@çła‡åà@ñò†ŠòìŠóq@ì@ñ‹Žî†ìbš@~ç†‹ØòŠìó @pbØò†@òìói@òˆbàb÷@çbn†‹Ø@ñŠìínò†@óÜ@üä@ì@Þš@ñò††bà@íØ

îa†@ŠínÝØa‡’ói@”ïäb›Ø@òì@çóØò†@çaŽï‚@ðmbèa†@óÜ@ñŠa‡’ói@çómò†bÈ@çaŠíØ@NæåŽïèò†@ÚŽïq@çaŽï‚@bmóè@æiò†@çbïäbØòŠíØ@ì@Ø@ñ‹Žî†ìbš@Ûìbiì@Ú@ñŠbØóÜ@ñŠ

ŒŠói@ŠûŒ@çła‡åàNçìíi@Žßa‡åà@ì@xaìòŒ@NçóØò†òìóÜbà@ñ†ŠíØ@ñŠínÝØ@óÜ@@æŽî‹‚‹äò†@óÜ@aìa†@ãþï÷NæŽî‹äò†a†@ð’ü‚@ñòìbšŠó@Ûòì@ì@pbØò†@çbØìbi@ì@Úîa†

ì@@NoŽïäaŒò†@ðØìí›i@ìòŠìó @aìóØ@óîóÜa‡åà@ìó÷@•bi@Žßa‡åà@ñ†ŠíØ@ñŠínÝØ@óÜ@NçóÙi@çbïä‡åŽîí‚@ñ‹ŽïÐ@òì@çóÙi@ãóèaŠóÐ@çbØóïnîìa‡Žïq@ðÜóîa‹Žîí @ðšóØ@Þà@ò

îa†@ðäbØòŠbî‹i@ì@pýóò†@ñììŠóiììŠ@Šó ó÷@oŽî‹äbäa†@‡äóóq@ðÙŽïÜa‡åà@ói@òì@Nóäóàómói@ðóØòìónŽïnòíi@ðØìbi@ì@Ú  

çbØóàŠüä@MçbØòŠbïÉàM@@ì@çbîü‚@çbÙîa†@Nòìa‹åŽïèŠò†@ãþï÷@ì@oîŠóä@ì@la†@óÜ@Žßa‡åà@ðä†‹ØíŽï‚ói@çbî@ç†‹ØòŠìó @ðäbØóòŠbàí¿
åà@óÜ@ñòìó÷@üi@òìa†@çbØìbi@ì@Úîa†@ói@ñbŽîŠ@ãþï÷NçbîŠìŒó‚@ì@ìíó‚@ãò†ŠóióÜ@çbïäbØóÜa‡åà@ðä†‹ÙŽîóàóm@óÜ@çŽîŠbqò†@çbïäbØóÜa‡

bš@ì@ãò†@ðäa‡ŽïÜ@óÜ@òìóäìóÙiŠìì†@oŽî‹Øò‡ŽïÜ@çbîaìa†@ãłói@ðîónóu@ðäa‡ŽïÜ@ðäbåŽïèŠbØói@ói@Žßbò†@ììŠó@ón“îó @çbïäóàómóØ@çò‡i@ìì
Žîí’çbØòŠbïnóè@óå@ð’óÜ@ŠóóÜ@pbÙi@oìŠ†@æî‹i@aìóØ@ÚŽïäa‡ŽïÜ@òŠüu@óÜ@óäìóÙiŠìì†@òì@~N@Ðíà@óäìí¹@üi@@NóØóÜa‡åàNŒ@i@pbïèó

ói@ómb‚ò†@óïåŽîíåŽîŠ@ãó÷Š@ðäbØòŠbïnóè@ó’ói@ì@ìbš@ì@ãò†@ðä†‹Ø@ómaŠìb÷@ói@ZçbïäbØóÜa‡åà@ðä†‹Ø@Žðàóm@Šóà@ãóÜ@çbØìbi@ì@Úîa†@ãò†
N•óÜ@ç†‹ÙŽïàóm@óióà@ói@oŽîŠ‡i@Žßa‡åà@óÜ@òìaŠ†@bŽîŠ@Mkî†dm@M@@òì@òìó÷@ŠóióÜ@NæŽî‹Øbä@Žðuói@Žðu@óÜóè@ói@óäaŠbÙŽîŠ@ãó÷bmaìói@ðØóî

‹m@@pa†bä@bŽîŠ@ãþï÷@îòíŽï’óióóÜ@æî‹i@aìóØ@oîò‡i@óØóÜa‡åà@óÜ@ÛónŽïji@çbî@N@oŽïÝŽïéi@Žðu@ð’óÜ@Šó@@ðäbÕï÷@ðä‡äbÙ’@ñüè
Žðuói@Žðu@óÜóèói@çbØòŠbÙŽîŠ@Šó ó÷@N@HÚ“Žïà@ì@Žß†@üiIoŽïi@oìŠ†@•óÜ@ñòìòìbä@óÜ@çaíŽï’@çbî@NoŽîìóÙiŠò†@ça‡ŽïÜ@ñbŽïu@çbî@Nð’óÜ@

a‹Ø@HNoŽî‹äò†a†@Šbi@bäí @ói@óóØòŠüu@ãó÷@aìó÷N@oŽïi@”ïäa‡ŽïÜ@Ûóîói@Šó ó÷@póäbäóm@oŽïi@ÛóîòíŽï’Šóèói@ça‹Ùbi@òìòŠóóÜ@Ûòì@ç  

 

òìóåia‹Ø@ðÔbm@çbØóÜìóè@ìíàóè@ñòìó÷@•bi@oŽî‹äò†a†@ðîbmüØ@ñŠóòŠbš@ói@ðîónóu@ðäa‡ŽïÜ@@óÜ@Žßa‡åà@ðmìóØíÜóè@ñòìóä†‹ÙØbš@ì@æîŠü @üi

äbïà@a@ñòìóä†‹ØòŠbiìì†@ñˆ†@òìómbØò†@Ša‡’üè@çbäb¾ííà@pbïèóiNŒN@Ðíà@N‹m@Žîí’ì@ŽñŠ@ðñòìó÷@ŠóióÜ@@òìó÷@ñŠbïå“Žïq@òì@óqa‹‚@ì@†ìí@Žði@ðØóîbŽîŠ

îónóu@ðäa‡ŽïÜ@aìóØ@pbØò†çbØóÝî†ói@ìíàóè@ðäbåŽïèŠbØói@•bq@oŽïi@H@‚ýa@@bvÝàIoŽïibmüØ@ñò‡Üa†@ónîíŽïq@ðNìí¹@üi@ðä†‹Ø@•ójŽïi@óä@aìóØ~ðäbØóÐbà@óÜ

çò†óä@çbïäbØóÜa‡åà@ña@ónîíŽïq@Ûìbi@ì@Úîa†Nòìómòìa‹Ø@ðÔbm@@ZoŽïÜò†@pbïèói@NŒNÐíà@Ûòì@ñòìó÷@ŠóióÜNæi@òŠìím@Šó ó÷@óØ@ÚŽïmóÜby@óÜ@ðØóîòíŽï’ói

Žð@çbî@ìì†@N@òìó÷@•bi~óÙi@Ûóîóbïq@NòìòŠü£@ìb÷NòìòŠóÙi@Žßbq@Nòìóji@æáŽïè@ìaìóm@ðqa‹‚@ñò‰ŽîŠ@~óØómóÜby@ñ‡äím@ì@ðä‹ @ŠóóÜ@~òìòŠóÙii@Šbu@

@ðä†‹Ø@Žðàóm@ónîíŽïqNòì‡äbîó @ñü‚@ñŠóiìŠìò†ói@ñómóîŒó÷@ìó÷@ì@pìóØíÜóè–kî†dmM@@òìó÷@•bq@N@oŽîi@ìbšŠóióÜ@ìbï’@ñ@ðÙŽïäíiòŠím@ðàb−ó÷Šò†

Ü@ðmbòŠbØ@óîóäaìóÜ@a‡ä†‹Ø@Žðàóm@ðmbØ@óÜ@ìa‹Øóä@ŽßûäíØNòìónŽîìóÙi@Žð@ðØóïäbá“îóq@óîóäaìóÜ@~òìónŽîìóÙjŽïÜ@ñòŠìó @ñŠòŠòŒ@ì@ça†@póîŒó÷@óîóäaìóÜ

@ðîbmüØ@bm@òìónŽîìóÙjŽïÜNçbîˆ @
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bÜóàüØ@ì@çaŽï‚@ìbä@óÜ@çbÙŽïäþáÝà@ðä†‹Ø@ŠóòŠbš@üi@æŽîŠói@óäbïn’b÷@ñŠóòŠbš@ñaì†ói@aìóØ@pbØò†@çbØóäaŽï‚@ŽîíåŽîŠ@ãþï÷äaŽï‚@ìbä@óÜ@N@Ú’í‚@çbØó

‹Ø@Òòì@üi@oŽïåŽïèò†ŠbØói@ìb−í @ðÙàóš@†ŠíØNçbØóÙ’í‚@ðä†‹Øìí’@ñaì†@oŽïiò†@ãaìò†Šói@•óî‡äòíîóq@ìó÷@æÙîä@ñØóîóÜ@ŠûŒ@çbØa‹i@ì@óî‡äòíîóq@ðä†

NçbïäbØóïØüØbä@ðä†‹Ø@ŠóòŠbš@óÜ@óä‹ @ðÙŽïäóîý@çbØóî‡äòíîóq@ðÙîä@ì@ñŠìì†@òì@çbØóÙîä@

@

 

ìóä@çaíŽïä@ñŒaìbïuçbØò  
 

@ðÜb@óÜ@ÚŽîìa†ììŠNpb‚ò†Šbî†@çbî@×òŒ@‹mbîŒ@çüØ@ìòŒbm@çaíŽïä@ðäbØó“ŽïØ@óäbïàò†Šó@ñ‡äòíîóq@ðäbØóÙïåØóm2004@@Þîbiüà@aìóØ@ðÜb@ìó÷@I

@H×aÈ@ómbèóîó“ŽïØ@ãó÷@üi@óäìí¹@ómóäìíi@çìþ @òíŽïm@‹ŽïÜìóè@ðäb›Ø@ì@çaŠíØM@ta‹‚@ñóäìí¹–سيئة السمعة .äbè@ñóÙ›Ø@óØòŠíØ@lì‹’óà@ñòìó÷@üi@òìa‡

@ðäbïà@óÜ@Nòìa†@ãb−ó÷@Žßó óÜ@ðÙï@ñŠbØ@òì@oò†@òŠìì†@ðÙŽïåŽîí’@óïnî†‹i@Þïjàümü÷@ói@Nbàóä@ñü‚óÜ@ñb b÷@ìíi@•ü‚Šó@òì@òìómaí£@óïÙï@ñ‰ŽîŠ†@ãó÷

‚@ðäbØòŠò†a‹i@ói@ñóäbåŽîì@ãó÷@óØòŠíØ@‹maì†@Nòìím‹ @ñòìa†ììŠ@ãó÷@ñóåŽîì@ñü‚@ðÝîbiüà@ói@óØòŠíØ@ìbä@óÜ@çbîü‚@ñŠìò†ói@ðäbØòŠò†a‹i@‹maì†@òìa‡äb“ïq@ñü

NoŽïäŠónäó÷@Šó@ómòìa‹‚@çbØóåŽîì@bèòìŠóèòìNòìómû†‹Ø@çbîì⁄i@bÜóàüØ@@ðäaŽï‚@çbîü‚@ñŠìò†óiñóØó›Ø@óÙ›Ø@@ÀŠó’@ñòìóäbåŽïè@üi@o’íØ@çbîü‚

@ðäaŽï‚Nçbîü‚Ø@ñò†aìóäb‚@ßó óÜ@çóÙi@ŠóòŠbš@óØó“ŽïØ@a‡äbïÜìóè@óØòŠíØ@•óØòŠíØ@ónîíŽïq@aìóØ@ñòìó÷@ŠóóÜ@çìíiŠìí@óÙ›Ø@ðäaŽï‚@ãłói@óÙ›

oŽî‹Øò†@ŠóòŠbš@ÓŠó’@n’íØ@ói@béäóm@òìa†ììŠ@aìóØ@ìíiaì@çbîaì‹i@óÙ›Ø@ðäaŽï‚@NoŽîŠˆíÙi@@çaìa‹Ð@ðØóîòíŽï’ói@ómóibi@ãó÷@ŠóóÜ@ñŠbïäaŒ@ñòìó÷@ŠóióÜ

@ðäaŒ@çbŽïq@ÚÜó‚@ì@oŽïäŠónåï÷@ñŠórÜbà@ŠóóÜ@óØòŠíØ@ðäaŽï‚@a‡îbmüØóÜ@NòŠbàüm@ãó÷@ñòìóåî‹@óÜ@ñŽïéŽïi@ò@òì@oŽîŠˆíÙi@çbïØòŠíØ@ónîíŽïq@aìóØ@çìíi@ñŒaŠ

N’íØ@ì@oò†òŠìì†@ðÙŽïåŽîí’@ò†‹i@ñóØòŠíØ@óØòŠíØ@ðØìbiòìóîa‹Øóä@çbïØìbi@ì@Úîa†@ñììŠóiììŠ@ÚŽïäaìbm@ïèN @

ä@ñó“ŽïØ@ŠóóÜ@‹mbîŒ@ñóäìí¹@çüØ@ì@òŒbm@çaíŽï@ðäbïà@óÜ@oŽîŠ@pìóØ@Šbî†ói@Ûò†@ïjŽïm@ñü‚@@çbî@üi@ñòìó÷@ñaì†@óÜ@çbØìbi@ì@çbÙîa†@ñòìóäa†ŠbØ

Nóîóè@ðÝîbiüà@çbîóØó›Ø@aìóØ@pìóØ@Šbî†@@óîaì@çbîaì‹i@óÙäíš@òìóånòìò†@òìó÷@ñˆ†@ñ‡äìímói@çbØóåï“ä‡äí @óäaŽï‚@aìóØ@òìín‚Šbî†ói@çbîòìó÷@çbØóïåïjŽïm

†@ñŠbØói@óØó›Ø@aìóØäòíîóq@ÞîbiüàNoŽî‹Øò†@ïjŽïm@”ïäbØóåï“äŠb’@íŽïä@óÜ@óäbnòì@ˆ†@çbî@ñòìóäa†ŠbØ@ãó÷@çbàóè@NNçaŠíØ@ßó óÜ@ç†‹ØóÔ@üi@oŽïåŽïåŽïèò@ñ‡

i@ñóîb@‹Žîˆ@óÜ@N@oŽî‹Øò†@‹îó@òŠìó @ðØóîóÜóóà@ói@•óàó÷@óØ@òì†‹Ø@çbb÷@ðäb›Ø@ì@çaŠíØ@çaíŽïä@ói@ìbi@ñaì‹@@ òŠ@ìì†@ìó÷@ÚŽïmóÑï@æäaímò†@òŒaìbïu@òŒó

ì@@NçóÙi@oìŠ†@çb›Ø@ßó óÜ@ñ‡äòíîóq@óäbîíïäaím@Þîbiüà@ñbŽîŠóÜ@çüš@aìóØ@çóØò†@òìóÜ@‘bi@ñŠûŒói@ŠíØ@ðäb−óØNçóÙi@oìŠ†@ñ‡äòíîóq@oŽî‹Øò†òíŽïÜ@ðbi@a

pbØò†@ŽÞ‚a†@üi@ð’óØóî@ì@oŽî‹Øò†@óØó›Ø@üi@pŠbØ@âï@ì@Þîbiüà@wäó @ñŠíØ@aìóØíà@çaŠíØ@ñóiŠûŒ@~@ñ‡äòíîóq@ñòìó÷@üi@çóØò†@‹îó@ÛóîŠbÙäbb÷@Ûòì@Þîbi

NpììŠ@ñóåŽîì@ðä†‹Ø@‹îó@üi@oŽïäŠónäó÷@ðäbåŽïèŠbØói@üi@ÛóîóÝïòì@Ûòì@òì@ì@çóÙi@çb›Ø@Žßó óÜ    

‚@ñ‡äòíîóq@pbØò†@Œóy@aìóØ@pbÙi@ñü‚üi@ãþÙŽîŠ@oŽîìò†@aìóØ@oŽîŠóØò†@‹îó@òìó÷@Ûòì@oŽî‹ ò‡Üóè@Þibiüà@aìóØ@ñó›Ø@ìó÷@oìŠ†@îìó’ü

@ç†ŠaíiaŠ@üi@béäóm@Úîìbïq@Žßó óÜ@ói@pbÙi–óî@ð’ü‚@üi@béäóm@óØóî‡äòíîóq@M@@çb›Ø@ñóåŽîì@ðä†Šbä@üi@çbïäbØóÝîbiíà@ŠóóÜ@óîóè@çbîóåŽîì@ñŠaŒí @póà‚@çaŠíØ

@ÚŽî‡äóè@óÜNóîóè@ßó óÜ@ñ‡äòíîóq@aìóØ@óîó›Ø@ìó÷@òìó÷@aìóØ@ŽðÝi@çbŽïq@ñòìó÷@üi@çbïäbÙŽîŠìbè@üi@óÜüm@òì@òìóäóØò†ì⁄i@óäb›Ø@ìó÷@ñóåŽîì@Na†@póÜby

óè@òì@óîóè@ðÝîbiüà@ñóÙ›Ø@aìóØ@ðäaŒ@óØóØìbi@a‡Øóîóäìí¹@óÜ@Nòìómû†‹Ø@pòŠ@ñòŠíØ@ìó÷@Šói@ìóàóÜ@ñòìó÷@ŠóióÜ@óÙ›Ø@ñˆ†@Ûóîòìóä‡äó@ói@†‹ÙŽïÜ@ñó’Š
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ŽïjÜóè@ñòìó÷@üi@oŽïäò†a†@çþq@óÙ›Ø@aìóØ@ðäaŒò†aì@ñòìó÷@ŠóióÜ@´’íØNoŽïåïia†@çaŠíØ@Žßó óÜ@ñ‡äòíîóq@çbî@o@óîaŠ†‹i@òì@òìóÜbà@óÜ@płóè@óÙ›Ø@ñóäb‚

b“ïä@ñbŽîŠ@óÜ@òìóïîŒû†@çbî‡äòìbä@ðÙŽîŠóòŠbš@ì@†‹ØóÙ›Ø@ðäaŽï‚@ói@çbïä‡äòíîóq@ça†ò‡Üa†@ñóäb‚@ðäa‡äóàŠbØNçbmò‹Ðb÷@ðäa†ò‡Üa†@Ûòì@óØómóÜby@ðä‡ä

m@ðÙŽïØóî@òì@NçbØòìóä@çaíŽïä@ñŒaìbïuói@ñòˆbàb÷@‹@‡äóš@‹Ø@ÚŽîŠíØçbäˆ@üi@óàbä@çbî@çüÐóÜóm@aìóØ@†@îìí’@aìóØ@oŽî‹Žïäò†ì@òìì†‹Ø@çb@@ñòˆaìónò†–

ãóØónîìó’ü‚M@æåŽïèò†ŠbØóiNa‹Øò†@Òòì@bäbà@Žði@Ûòì@óØ@òì@òìóäbØò†‹Žïà@çóîýóÜ@@‡äaˆììŠò†@ñòÌ@ãłóiŠbu@ÚŽî‡äóè”î@a†ŠbØ@‰ïmì‡äím@ñòìóä@@oìŠ†

ÚŽî‡äóèN†‹Øò†@@ðmóáÜóè@ói@çóØò†@oò†@aìó÷@çìíšŠò†@pò‹Ðb÷@Šó ó÷@çóØò†@Þîbiüà@ÛóîŠbàˆ@üi@çüÐóÜóm@ìbïq@çbî@Ûìí@ñóÔ@mìíŽïqNç†‹Ø@•ììŠóyóm@

@ðÜb@óÜóØ@bbî@ñò‹Žîí @ói@óîò†Šbî†@ãó÷@ñˆ†@pbØò†ŠbØ@ïÜüq2008@ðÔaÈ@ñŠbåî†@çíïÝà@Ûóî@ðä†‹ØóàaŠóÌ@ói@oŽïåŽïqóò†@a@aìóØ@NòìíšŠò†@@•ó’@ì

ÎÜbi@ðäbóØ@üi@ðäa‡åîŒ@Žßb@òäbq@bm@Âäbàçbäaìóuìóä@üi@ñŒbØbš@óÜ@ðäa‡åîŒ@Žßb@pìóy@üi@Âäbà@Žð@ì@Šbåî†@ŠaŒóè@†ó@wåŽïq@òì@N@@ðäbåŽïè@ŠbØói@ta‹‚@üi

@ñbbîói@óØ@Ûóîbbî@óÜ@Þîbiüà–@ðä†‹ØóÌò†óÔ@ñbbîÞîbiüà@ñ‹Žïàb÷@ðäbåïèŠbØói@ta‹‚M@Žïq@Šò†@ãýòì@ÚŽî‡äóè@çýa‡åà@ì@çbØóäaŽï‚@aìóØ@ìíiaì@çbîŠbïå“

o“îó @óáŽï÷@ói@ñäbéïu@ñbŽîŠóØ@pbè@a‡äbîˆ@ñŒaíŽï’@Šóói@aìóØ@ñóäbîŠbÙäaŠü @ìó÷@üi@çìíióä@ò†bàb÷@

@ò†ŠòìŠóq@ðäìíióä@bèòìŠóè@òì–@æåŽïéiŠbØói@ãò†Šó@ñbïuüÜóåØóm@çüš@pbÙi‹ŽïÐ@ÚÜó‚@ñòìó÷@üi@M@Þîbiüà@ñ‹Žïàb÷@ðmójîbm@ói@@òŠüm@bèòìŠóèòì@~

@NÛìíi@îóÐ@ì@Ûòì@oŽïäŠónäó÷@ðäbØóïmóîýóàüØ@ñóØóÝîbiüà@ñòŠbàˆ@òì@ÚŽï›Ø@ßó óÜ@æbåi@Øóî@ñòìó÷@üi@æåŽïèò†@ŠbØói@ç†‹Ø@pbš@ðäbØòŠììˆ@çaŠíØ

ìó÷@üi@æåŽï‚‹i@Šaíi@òì@çb›Ø@Žßó óÜ@ç†‹Ø@ñ‡äòíîóq@üi@oŽî‹äò†a†@ŠóîŠbØ@ðØóîbŽîŠ@Ûòìó÷@óàó÷@NNç‹ Šòì@ìóŠbàí¿@ói@ˆ†@óØ@oŽîìóÙi@Øóîói@çbîìbš@ñò

NóäbØóäüØ@ónîŠóä@ì@la†@@óÜ@òìN@Hãþï÷@îb÷@ñò‹Žîí @ói@óïîbbîbä@IoŽî‹äò†a†@ãaŠóy@ói@ç†‹Ø@xaìòŒ@”Žïq@çb›Ø@ì@çaŠíØ@çaíŽïä@óÜ@Ûóî‡äòíîóq@òŠüu@ìíàóè

bè@óåji@ðîbäb@ói@æäaímbä@ìbïq@ì@çˆ@aìóØ@òìbi@aì@a‡àþï÷@ñŠínÝØ@ðØóîòíŽï’ói@Œaìbïu@ðåu@óÜ@ãò‹yóà@bä@ðóØ@ßó óÜ@Ûóî‡äòíîóq@Šóè@ñòìó÷@ŠóióÜ@ŽñŠì

Na‡äbïäaíŽïä@óÜ@ðîbbîbä@îìó’ü‚@ñ‡äòíîóq@ðäìíi@oìŠ†@ñüè@ónŽïiò†@×óÝmíà@óÜ@ãò‹yóàbä@ðÙŽïóØ@mìóÙŽïqìbš@îí÷@ìímb‚@ñò‹Žîí @ói@bèòìŠóè@òì

óÙäíš@ò‹m@ðàþï÷@oŽïäŠónäó÷@ñbŽîŠ@Næåïibä@Øóî@ðÉÔaì@ói@bmaì@~æåïibä@ñØóî@ü‚ónaŠ@ðØóîòíŽï’@ói@@çb›Ø@ðä†‹à@óÜ@çìíiŠò†@ðmóàŠbî@óäbîˆíÜóåØóm@ìó÷

a‹Ø@oŽïäŠónäó÷@ðÝ‚a†@òì@Þîbiüà@ŠóóÜ@ça Šòì@çbî@ça @aìóØ@ñóäbåŽîì@ìó÷@~N @

a†@ðä†‹Ø@Þ“Žïq@ói@pa†ò†óŽîŠ@ç‹Žî†üà@ðîbuüÜóåØóm@ðäbØòíŽï’@òŠüu@ãói@•óia†@ìó÷@òì@~çbØòìa‹Ø@ŽßíjÔ@óîŠò‡äóu@óòŠbàí¿@ì@çbØónîŠóä@ì@l

‹ä@ói@ìóîóè@oîŠóä@ì@la†@üi@ñbánåï÷@aìóØ@çóàómói@ðäbÙÜó‚òì@pbØò†@ŽßíjÔ@Žñíä@ðîbîˆíÜóåØóm@aìóØ@wäó @çaíŽïä@óÜ@pb‚ò†Šò†ói@óäìíi@óÜ@oŽî‹ ò†@ñŠòì@òìó‚

NbÜóàüØ@ì@çaŽï‚@ìòŠói@çb−ó ñŠínÝØ@ñ‡äòíîóq@@çbÙîa†@òìò‹m@ðØóîýóÜ@~@òìónŽîŒû†ò†@ç†‹Ø@ñ‡äòíîóq@ðäbØòŒbm@óÝïòì@óÜ@ñü‚@óØ@~ñüi@çìa‹Ø@”ŽïØ@çbî@æšò†

óàŠüä@üi@óîaì@Ûóîó’òŠóè@Ûòì@óØ@çóØò†òŒbm@ñbîˆíÜóåØóm@ñ‹îóaì@ñŠûŒói@çbØìbi@ì@MòŠbïÉà@M@@oŽïi@ç†‹Øó’òŠóè@çbîóØòìóäa†ŠbØ@óîóäaìóÜ@çbî@çbØóïÔþ‚ó÷

åŽïèŠbØ@óióiNñ‰ïm@ì‡äím@ðäb@póïvïma@wäó @Šbu@ÚŽî‡äóèNæåiò†@Úî†óyóm@Ûòì@çaŠü @çóàómói@ðäbóØ@ãłói@oŽî‹ ò†@•òìbi@óÜ@ñŠó òŒbm@ì@çaŠü @wäó @~

ðmóîóè@bnŽï÷@ñóäaŽï‚@ìó÷@aìóØ@a†@òìói@ñòˆbàb÷@çbØòìòŠò†@ãýòì@óÜ@Ûóî@Nóäìí¹@üiNçbØóäüØ@bŽîŠ@ðä†‹Ø@ðmóîbîˆ†@üi@oŽïåŽïèò†a†@q@ñ‡äòíîóq@üÙäaŒ@óÜ@“Žï

ŽïïiŒaí‚@òìíš@ÚŽïmbØ@ãýói@òìíióè@Žßó óÜ@îìó’ü‚HpbØò†aìa†@oîŠóäì@la†@Ûòì@I@üš@ÚŽïmbØ@Nòìómû†Šb’@çbî‡äòíîóq@ãó÷@óØó›Ø@Žßó óÜ@ói@ïiŒaí‚@óm

@ðmóîìímì@óØòŠíØ@ñóÙ›Ø@ðÜbà@pìóÙÜóè@ói@ìó÷@aìóØ@i@ó’bi@ðÙŽï›Ø@óàó÷@ðmóîímìì@òíïåïi@ñìó÷Nñü‚@ðäaŽï‚@ómbÙïi@ñòìó÷@ü@oîŠóä@ì@la†@ñò‹Žîí @ói

†@aì@oîŠóä@ì@la†@Na‹Ø@Âäóèb÷@‹maì†@óØòŠíØ@ðÜbà@òíŽï’@çbàóè@ói@çóƒjÙŽîŠ@çbØóåŽîí’@ì@ŽñŠ@ñòìó÷@üi@ìí›Žïq@çbïÙŽïäbà@óÙ›Ø@ðÜbàíØ@aìóØ@oŽîŒaí‚òŠñ@
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NçbïØìbi@ì@Úîa†@Žßó óÜ@æî‰i@bïu@ói@òì@ì@‹m@ðÙŽîŠb’@óÜ@ç†‹Ø@

 

 

 

 

ýa‡åà@Šó@ómbØò†ŠbØ@óØ@çbØóîŠìíib÷@ì@ðmóîłóàüØ@òŠbØüèç @
çbåŽïè@çˆ 

 

çbØóä†‹Øìí’@çbî@çbØóäbåŽïéäˆ@ñóiŠûŒ@@ðØìbi@~@pbÙi@ìí’@ñòìó÷@üi@oŽî‹‚ò†@ÚŽîŠđ@@Ø@ðÜa‡åà@ðäìíi@Úîa†@óÜ@”Žïq@Šbu@ÚŽî‡äóè@çbn†ŠíØ@óÜ

ŽðØói@ìí’@óÙ›Ø@ñòìó÷@üi@óîýóÜ@çbîbmüØ@ñóÔ@ña‹i@ì@ãbà@~óØó›Ø@@pbÙiNóÜ@ñŠaìò†ŠíØ@îŠóä@ì@la†@ŠíØ@óØ@ò‡åóq@a†@oŽïåŽïéi@ñü‚@ðàbà@ó›Ø@N@

aŒüàb÷@çaíŽïä@ñ ŠóìbèNò‡äóóq@çbî@ñ @Šóìbè@ŠíØ@çbî@Ø@ðäóàómNçìíi@ÎÜbi@ðÌbäüÔ@üi@óØóîòìóånaí @ÚŽïnîŠóä@la†@Ûòì~ñ Šóìbè@ðmbØ@óÜ@@ñóÝq

ìŠóèòì@ðmóîbåïš@ì@ðmóîłóàüØ@ì@ñŠìíib÷@ðmóÜby@ì@ç‡åŽîí‚@bèò@çaíŽïä@óÜ@xaìòŒ@ñŠûŒói@çbÙŽî†ý@óÜ@NμŽî†ý@çbî@æîŠb’@óØóäaŽï‚@bîb÷13@@bm16@@NoŽïiò†@ðÜb

@oò†@óÜ@bmaì@ç†‹Øìí’@ómóÜby@ãóÜ@óÙäíš@çŒaí²ò†@‹m@ñóØóäaŽï‚@óÜ@óØ@òìónŽî‹Øò†@‹q@ñbŽïu@‹m@ðÙŽï›Ø@ói@pbØò†@ìí’@óØó›Ø@ÚŽïmbØŠbØ@ñŽïè@ðäa†N @

óè@ðäóàóm@ói@´“îó @”Žïq@óØ@ñóî Šóìbè@ìói@oŽî‹Øò†óbåŽïq@Ûìí›i@ðäóàóm@óÜ@ñ Šóìbè@ò†ˆ‹Øò†@ðÜbŽî@çbØóäaŽï‚@~@o
òì@ì@oŽï›iý@ŠóóÜ@çbîóØó›Ø@ñ††bà@ðØŠó÷@ñòìó÷@üi@çóØò†@ón‚òì@”Žïq@ñ Šóìbè@ñóŠbàí¿òìŠóè@bèbØò†ìí@ñóáïi@ðä
òŠüubä@ŠûŒ@ðÙŽïmóÜby@ZpbØò†@Òòì@ììŒ@ Šóìbè@ðäbØóäbîŒ@òŠüu@ãói@Òïïäíî@N@ðmóîłóàüØóióÜ~@ói@òìó÷@ŠŒ@ñòíŽï’óÜ@ñŠû

NçŠbî†bä@ðqì‹ @üi@ça†ünóqóÜbq@‹ŽîˆóÜ@NòìóÜbà@óÜ@çò‡i@ãb−ó÷@‘ŠíÔ@ì@ŠûŒ@ñŠbØ@ónîíŽïq÷@ñòìó÷@çb“ïq@òìói@æäaímò†@aìóØ@çò‡
æÜa‡åà@çbîü‚@bn“Žïè@óØ@a‡mbØ@çbàóè@óÜ@çła‡åà@ðä†‹Ø@òŠìó @óÜ@æ‹qŠói@NoŽïji@çbïÜa‡åà@ð›ØNi†@ìaŠ†ìí’ó@çła‡åà@ðÙîa

ça†Šbî‹i@ñ†aŒb÷@ðäìíióä@ñììŠóiììŠ@Ø@NòìónŽî‹Øò†@ãóØ@ŽðÜ@ðäbîˆ@ðäbØómóÐò†@òì@òìónŽïiò†äaŠíŠóîŠbØ@”ï@ Šóìbè@ói@æiò†@óÜ@ñ
‹mbîŒ@ðØóîòíŽï’@ói@óîóÜóóàó÷@ãłói@ðÜa‡åà@ðäóàóm@ì@‹šò†@ŠóîŠbØ@ñòíŽïq@çb›Ø@@‹m‹qìiN@æ@@
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Ø@ŽßíjÔ@ðÙŽïn’@aìó÷@pa‡i@ñóØóäˆ@óÜ@ìbïq@Šó ó÷Nòìa‹@ta‹‚@üi@oŽî‹äò†a†@ðØòŠó@ðÙŽîŠbØüè@ói@óàó÷@óØ@óØòìbïq@ì@çˆ@çaíŽïä@óÜ@óîóè@çóàóm@ñŒaìbïu@ñŠûŒ@ói
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NŽßbò†ˆóè@óÜ@Šóiòì@Žßbòäbq@”Žïq@çóØò†@ñ Šóìbè@óØ@

ììŒ@ñ Šóìbè@aìóØ@ñóäb›Ø@ìó÷@ñ†ó@ñò‰ŽîŠ@•ó’@ìŠaŒóè@ìì†@ðÜb@óÜ@@Žßó óÜ@òìíi@ò†@a†ó@çbn†ŠíØ@óÜ@çłbò†ˆóè@ì@òäbq@ðäóàóm@çaíŽïä@óÜ@òìì†‹Ø@çbî
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@çò‡i@çbïäbØóäˆ@óÜ@óîóè@çbîüi@çbØò†‹Žïà@óîaì@çbîaì‹i@óÜ@Ûóî@ì@ð@a†ó@béäóm@ðäbáŽïÝ@óÜ@~@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@óÜ@çbäˆ@óÜ@Žðì@bnÐóy@a†ó@Žßó óÜ@†ŠaìŠói@ói

@aìóØ@ìíiaì@çbîaì‹i@çbäˆóîóè@Àbà@ìbïq@M@pbÙi@òìó÷@ñóäbØbq@oŽïäaímò†@M@Npa‡i@ñóØóäˆ@óÜ@@ñòìó÷@üi @

ÜbóÜ@òŠbàˆ@ðmóîbóØ@ñŠbi@ñbbî@üi@óØ@‡äóóq@ðÙŽïä†‹Ø@Šaíàóè@‡äóš@çbn†ŠíØ@ðäbán“ïä@ðäóàìí−ó÷@o’óè@ìŠaŒóè@ìì†@ð

188@@üi1959@ììŒ@ñ Šóìbè@òì@ì@ça†ìí’ói@ŠûŒói@ñòŠbiŠò†@a‹ØM@çìíjÍÜbi@ðäóàóm@”Žïq@M@@òŠbàˆ@ñbbî@óÜ@ó’ó’@ñò††bà@~ðäˆò‹Ð@òì

@òäbq2008@@ñbbî@ñbŽïu818@@ììŒ@ñ Šóìbè@~@Œó òŠ@ìì†Šóè@üi@pbØò†óÌò†óÔ@ça†ìí’ói@ŠûŒói@òìóm‹ @Žßb@òäb’@ðäóàóm@Šaí‚@óÜ@ói

a‹Ø@‘båŽïq@a‹ØóÌò†óÔ@Œó òŠ@ìì†Šóè@üi@@wåŽïq@ñò†bà@‹ŽîˆóÜ@bèòìŠóè@òì@~–Žðà@ì‹ŽïäM@@óu@óóØ@ìó÷@ñŠbï‹qŠói@çóîýóÜ@Šó ó÷@ÚŽïmóÜby@óÜ

@ò‹Ð@ñbbî@~NaŠ‡Žïq@ñóŽîŠ@Šó ó÷@a‡ÙŽïmóÜby@óÜ@ãłói@Hìì†@ói@òìa‹Ø@Šaíš@óÜI@æåŽïéi@çˆìì†@a†bnŽï÷@ðmbØ@óÜ@æäaímò†@çaìbïq@@a‹Ø@Šaíàóè@”ïäˆ
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bïq@óîŒaŠNoŽïåŽïéi@ãòìì†@ðäˆ@ñóØòì  

 ñŠaˆóè  
 

Ü@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàíÙy@Npìóä@ói@ò‡äóàóÜìò†@ðÙŽïáŽîŠóè@òì@oŽîŠ‡åŽïÝàó‚ò†@çíïÝà@Šaíš@ñóÙîä@ói@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðäaín“ïäa†@ó
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NðäbáŽïÝ@
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4M@†ŠbØ@ðmóÐŠò†@ñaì†ói@a‡Ùîä@ðØóîìímbèa†@óÜ@”ïäaìó÷@aìóØ@çaín“ïäa†@íŽïä@óÜ@Žßb@äbq@ðäóàóm@Šaí‚@ð−ó @ðäbóØ@ñòŠbàˆ@ðäìíi@†bîŒ@a

@ðäìíi@oìŠ†@üi@ŠbØüè@ónŽïiò†@•óàó÷@óØ~æŽîŠó ò†NŠóÙ“ï÷@ðäýa‡åà@ñò†Šbî†  

ò†@bÜóàüØ@ðäbØó−Šóçóäbàó÷@ñŠaˆóè@ðäbØòŠbØüè@ñòŠbiŠ@Z @
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2M@óäb£bmíÔ@óÜ@çaŽï‚@ðäbàa‡äó÷@mbèŠò†@ @
3M@çó‚ò†aì†@ñ Šóìbè@wäó @ðäbÙÜó‚ @
4@Mçbmò‹Ðb÷@ãò†Šói@ðäbØóïmóîýóàüØ@ò‹ŽîŠ @
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è@ñŠaìò‡åŽîí‚óä@b÷@òìónŽîŠó ò†@ñóØòŠbØüóy@ì@Þš@a†ó@a‡ÔaÈ@óÜ@Nò†ŠòìŠóq@ðäbØónb÷@ðàä@üi@ðä‡åŽîí‚@óÜ@ìbïq@Ûóîì@ð@a†ó@ì@çbmò‹Ðb÷@óÜ@pì

@ðäbáŽïÝ@óÜ@çaìbïq@üä@ì@Þš@a†ó@òì@çbmò‹Ðb÷@wåŽïq@ì@oó’@a†ó@ói@î‹i@óØò‰ŽîŠ@Ûüè†@óÜ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@òì‡åŽîí‚@çbîàóØ@ñbmòŠó@Šaíš@ì@oó’@a†ó

÷@Šaíš@ì@oó’@a†ó@‹ŽïÜìóè@óÜ@òì@~çaìbïq@üä@ì@Þš@a†ó@òì@çbmò‹Ðb÷Ðb@×aÈ@üi@’b÷@ñò†ŠòìŠóq@ñóÙåi@Içaìbïq@ìì†@ì@Þš@a†ó@òì@çbmò‹2009@MH @

óä@ñŒaìbïu@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@aìóØ@çò†ò†@çb“ïä@òìó÷@çbØóî‡äòìbä@ì@ðîbmòŠó@óäb£bmíÔ@üi@ñŠò‡äóu@ðäbØóî@üi@Òïäíî@ðäbØòŠò‡äb“ïä@óÜ@òìíi

@Nóäb£bmíÔ@óÜ@çbïä†‹Ø@ñŠa‡’ói@óÜ@çaŠíØ@ì@çb›Ø@çaíŽïäI95M@@òì@çbØóîbmòŠó@óäb£bmíÔ@üi96@@aìóØ@ŠíØ@†ó@Šóè@üi@ðäbáŽïÝ@óÜ@~@HçbØóî‡äòìbä@óäb£bmíÔ@üi

@æåŽîí‚ò†@ñ‡äòìbä@ñóäb£bmíÔ@óÜo’óè@ì@†ó@NæåŽîí‚ò†@ob÷@ãóè@óÜ@óîò‰ŽîŠ@ãó÷@ñŠójàaŠói@Ø@ñóØò‰ŽîŠ@æåŽîí‚ò†@çbØóî‡äòìbä@óäb£bmíÔ@óÜ@aìóØ@ñóäb›Ø@ìó÷

@òì†‹Ø@ñ†bîŒ@Ûóî@ìb−óq@a†ó@óÜ@‹mbîŒ@üiNa‡mbØ@Žßó óÜ@pa†ò†@ðmŠíØ@óÜ@óîò‰ŽîŠ@ãó÷@a‡mbØ@çbàóè@óÜ@~ @
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@çbØó“ŽïØ@çýa‡åà@üi@†a†@óÜ  

äóÜóè@ãó÷@üi@pìóØ@oò†@çbØóåmóÙŽïqìbš@óÜ@ñóäbîŠbïäaŒ@ìó÷@òì@çb−ó @ñòŠbiŠò†@çbØómba‹î†@ì@çbØómŠüqaŠ@ói@òìóäìíšbïq@ðäbïà@óÜ@óä‡äb

Ø@ÛóîòŠbàˆÓòŠó’@ñìbä@ói@´’íØ@pò‹Ðb÷@ðä†‹Øóäómó‚@~çýa‡åà@ñˆ†@ñ‰ïmì‡äím@~@ŠóÙ“ï÷@ðÜa‡åà@Z@”ïäaìó÷@a‡Üóè@çbîŠó@çýa‡åà@üi@†a†@óÜ@ó“Žï@@~

çìa‹Øü ínÑ @òìòŠaí‚óÜ@óäbmóibi@ãó÷@~Ø@ðÜa‡åà@ñˆ†@ñŠbØbïuN @

 

ŠóÙ“ï÷@ðÜa‡åà 

 

@ðÜb@óÜ2006M@41m@Šaí‚@óÜ@çbn†ŠíØ@ðäaín“ïäa†@óÜ@E@óiòìaŠ†@ãb−ó÷@òì@Òïäíî@çóîýóÜóØ@ÚŽîíïqììŠ@Žðq@ói@~çìíi@òìóïÜb@òäbq@ðäóàó

ñìbäM@@ñìí“Žïè@ñíŽïqìŠ@óÜ@æ’óš@ìbå’óš@ñŠò‡äb“ïä–مسح عنقودي@M@@ìóØ@†‹Ø@ãb−ó÷ò†@ñòìó÷3N4@Ûüè†@ñb ŽîŠbq@óÜ@çýa‡åà@óÜ@E3@@~7@N@óÜ@E

@òì@‹ŽïÜìóè@ñb ŽîŠbq7óÜ@ðäbáŽïÝ@ñb ŽîŠbq@óÜ@E@@ðäóàóm@çaíŽïä5@M14@@çýa‡åà@óÜ~çóØò†ŠbØ@ãbÔó’@Šó@ðäýa‡åà@Ûòì@@ç†‹ØŠbØ@óÜ@óî@î‹i@ŠóÙ“ï÷@ðÜa‡åà

@ñŠìíib÷@ðÙŽîŠbØ@óÜ@‹Žïà‰mbØ@Ûóî@ãóØ@ðäóîýói–oŽî ò†Šòì@ñŠójàaìŠói@òŠbq@bmaìM@@çbî28M@óØ@ñóäýa‡åà@ìó÷@üi@ÛóîónÐóè@Šóè@üi@òìóÜbà@ñŠbØ@óÜ@pbÈó

ä@óÜ@çbïäóàóm@aíŽï5@M11@@ãóØ@ðäóîýói@òì@~@óîa‡ïÜb14M@ñŠìíib÷@ñŠbØ@óÜ@‹Žïà‰mbØ–oŽî ò†Šòì@ŠójàaŠói@ñòŠbq@óØM@@çbî28M@@üi@òìóÜbà@ñŠbØ@óÜ@‹Žïà‰mbØ

@çaíŽïä@óÜ@çbïäóàóm@ñóäýa‡åà@ìó÷@üi@ónÐóè@Ûóî@ñòìbà12@M14M@−ó÷@ómümbè@a‡Žïm@ñóØòíŽïqììŠ@aìóØ@ñónÐóè@ìó÷@ñòìbà@óÜ@óîa‡Üb@óØóa‹î†@Nça†@ãb

@ñŠbØ@ìŠóÙ“ï÷@ðÜa‡åà@çaíŽïä@óÜ@òì†‹Ø@ñŒaìbïu@ð‹móà@ói@aìóØ@ñòŠbØ@ìó÷@oŽîŠ‡ÝŽïèóä@ónîíŽïq@óØ@ñòŠbØ@ìó÷@ñŠüu@Šó@ónŽî‹£@Ú“ïm@oŽî‹äaíni@~@Žßa‡åà

Nçýa‡åà@üi@oŽî‹äò†a†@òŠìó @

@óØ@pìóØŠò†@üi@ñòìó÷@óØómóa‹î†12@òì@çaŠíØ@óÜ@E9@çŠa‡’ói@çb›Ø@@Eýa‡åà@ðä†‹Ù“ï÷@óÜÜa‡åà@ñóiŠûŒ@òì@a†@×aÈ@ñŠóbmŠó@óÜ@ç@çbØó

Üa‡åà@ñò‰ŽîŠ@~“ @ói@NçbØóåï“ä@Šb’@óšìbä@óÜ@çóØò†ŠbØ@çbØóïåï“ä@Žñ†@óšìbä@óÜ@pìóØŠò†@çbn†ŠíØ@óÜ@ŠóÙ“ï÷@ð6@E @

@ðÜb@óÜ2007M@ƒÙŽîŠçbn†ŠíØ@ñŽîŠbq@Žßa‡åà@ñìa‹@@åà@ñòŠbiŠò†@a†@ãb−ó÷@ðÙŽîíŽïqìŠ@ŽðŠóè@óÜ@ŠóÙ“ï÷@ðäýa‡åà@ì@ãbÔó’Šó@ðäýa‡

@ìíiòìó÷@óØòíŽïqìŠ@ðàb−ó÷@~@óØb ŽîŠbqñóÙîä@âîŠóè@óÜ@ŠóÙ“ï÷@ðäýa‡åà@“ @üØ@aìóØ15000@@M@óÜa‡åà  

 

@‹ŽïÜìóè  ðäbáŽïÝ  Ûüè†  @ãbÔó’Šó@ðäła‡åà@“ @ñüØ  

8246  4067  2565  14,878 

 

ðÙŽïnÐ‹ @Ûòì@ŠóÙ“ï÷@ðäła‡åà@ñóÜóóà@@óØ@çóÙiŠbØ@çýa‡åà@pa†bä@óŽîŠ@ðÔaÈ@ñbbî@~çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@óÜ@oŽî‹Øò†óbåŽïq@ÛbäŠómó‚

‹äò†a†@çła‡åà@ðäbØóÐbà@ðÔòŒ@ðØóîŠbØ@Þ“Žïq@Ûòì@ŠóÙ“ï÷@ðäła‡åà@çbn†ŠíØ@ðäła‡åà@naŠbq@~@óîòìóïÜb@òäbq@Šaí‚@óÜ@çbïäóàómîòíŽï’ói@~oŽî@ðØó

bà@pójîbmäóm@üi@çbïäbØóÐ@òìa‹Ø@Þ“Žïq@ìŠ‡äóm@ì@ðmóàýó@óÜ@Žßa‡åà@Àbà@pbØò†@òìóÜ@‘bi@çbn†ŠíØ@ðäýa‡åà@naŠbq@ñìa‹ƒÙŽîŠ@Nç‡åŽîí‚@ì@ìŠ‡

ð‹móà@çbî@óîa‡Žïm@ñŠûŒ@ðÜóØì†@aìóØ@pbØò†ŠbØ@ÚŽïåŽîí’@ìbäóÜ@óØóÜa‡åà@póÜby@ñói@ŠûŒ@óÜ@ñòìó÷@ŠóióÜ@Žßa‡åà@ói@ç†‹ØŠbØ@ðäbïà@óÜ@@çìíiŠa‡åî‹i@ÚŽïåŽîí’@óÜ
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Ü@ÚŽî‡äóè@Nóäb£bmíÔ@ónŽï›i@oŽî‹ ò‡ŽïÜ@ñbŽîŠ@ç†‹ØŠbØ@ñòìó÷@Šói@óÜ@Žñí @”ïq@ómòìa‹‚@ðä‡åŽîí‚@Àbà@~óîa‡Žïm@ðŠíÔ@ñ‹Žïàb÷@aìóØ@óåšò†@ì@çóØò†ŠbØ@çýa‡åà@ó

@oŽî‹Øò†@Šbàˆóè@òŠìó @ðØóï‹móà@ói@•óàó÷@óØ@•óäb£bmíÔóÜa‡åà@ðä†‹ØŠò†@ñüè@ónŽïiò†@ñòìó÷ói@óÜNò†ŠòìŠóq@ðàónï@óÜ@óØ @

ñŽîŠbq@Žßa‡åà@ñìa‹ƒÙŽîŠ@@ñòìó÷@ŠóióÜ@pbÙi@”ŽïØ@ßóq@çaìbm@ñŠbý@òìŠói@çýa‡åà@óÜ@ÚŽî‡äóè@óîóäaìóÜ@ç†‹ØŠbØ@óØ@pbØò†@òìóÜ@‘bi@çbn†ŠíØ

Šbq@óØóÜa‡åà@ÚŽïmbØ@òì@çóÙiŠbØ@ñòìó÷@üi@Žßa‡åàŠó@óäó£@ünóqóÜbq@çbîŠóØíŽï‚ói@çbî@çbïØìbi@ì@Úîa†@üi@pbÙi@ñŒ†@óîóäaìóÜ@oŽïåŽïèbä@oò†ói@ìaìóm@ñò

òìŠóè@òì@çbØó ŠbØ@çbî@çbØbïäbràüØ@üi@çóØò†ŠbØ@ñóäaìó÷@Zóîóè@çýa‡åà@ðä†‹ØŠbØ@üi@ç†‹Ø@æŽïÜüq@ìì†Nòìómbji@òìóÜbà@üi@òŠbq@ñòìó÷@çbîü‚@üi@ñóäaìó÷@bè

@üi@çbî@çóØò†ŠbØoò†@ŠóóÜ@´’ì‹Ð@o’@Ûòì@çbïØìbi@ì@Úîa†@M@Šbï’û‹ÐÛûŠó @ñM@@NŠóÙÜaí@ì@çbïnò†@ŠóóÜ@çbî@çóØò†@Žßaí@aìóØ@ñóäb›Ø@ìó÷@ðäóàóm

@æ’û‹Ðò†@o’@çaíŽïä@óÜ@çaŠíØ@óÜ@òàóØ@çóØò†@ðÙï@ñŠbØ@Šbu@ÚŽî‡äóè@çbî@ãbÔó’@ŠóóÜ10@M12@Nóîa‡ïÜb@ðÜb@óÜ@aìóØ@ÚŽîíŽïqììŠ@óÜ2007@@ãb−ó÷

@béäóm@òìímìóØŠò†@a‡ïm@òìaŠ†2÷@çýa‡åà@óÜ@ENóåîìíi@Ø@òìa‹Ø@ßó óÜ@çbïåmìóÙ›ïqìbš@aìóØ@ñóäaìó @

@ðÙŽîŠbØói@óØ@~çóØò†@ð’û‹Ð@•óÜ@ñŠbØ@ðØòŠó@ðØòíŽï’óiòì@ŽÞíà@íØòì@æÔaÈ@ñ‹m@ðäbØóšìbä@ðÙÜó‚@çb›Ø@ñóiŠûŒ@aìóØ@aŠ†òìói@òˆbàb÷@æŽïèòŠbq@ŠûŒ

@óåiò†@çb›Ø@NÛb’b‚@ì@Žßü‚@ñòìóåm‹Üóè@ì@ç†‹Ø@Žßaí@ìbš@óÜ@oŽî‹äò†a†@ómün‚óä@ðÙ“ïm@çbn†ŠíØ@ðäýa‡åà@naŠbq@ñìa‹ƒÙŽîŠ@ãýói@çýbà@óÜ@ŠóØòŠbØ

@Na†Šb’@ñŠóiìŠìò†@óÜ@òìóååŽïèò†@ñŠbØói@òŠbiì†@òìóäóØò†üØ@Ûb’b‚ì@Žßí‚@çýa‡åà@óÜ@ÚŽî‡äóè@Nçýa‡åà@ðä†‹ØŠbØ@óÜ@óîóÜóóà@ãó÷@Šó@ðmíÔ@ì@Þmíi

›Ìbîüi@Ûòì@çbïÙŽî‡äóè@~æ’û‹Ñîò†@ì@òìóäóØò†üØ@çóîýóÜ@Ûóîòìóåî‰Žîím@~@Næ’û‹Ðò†@òŠóu@çbî@çóØò†@ŠbØ@ìþŽïq@ð@ñìa‹ƒØŠ@Žßó óÜ@aŠ†@ãb−ó÷@HsŽïnI

pbÙiŠbØ@óØ@pbØò†@Žßa‡åà@óÜ@aì@óîóè@ŠbØüè@ŠûŒ@aìóØ@†‹Ø@ñòìó÷@ñŠbïå“Žïq@~@ŠóÙ“ï÷@ðäýa‡åàçbØóåmóÙŽïqìbš@ðäbïà@óÜ@N@@ŠóÙ“ï÷@ðäýa‡åà@óÜ@ÚŽî‡äóè

@†‹Ø@òìói@çbîòˆbàb÷@çbïÙŽî‡äóè@~óîóäb‚@ñ‡äói@óÜ@çbïØìbi@ñòìó÷@ŠóióÜ@çóØò†ŠbØ@çbî@ðÙï@ñ‰ŽîŠ†@oò†@ñŠóióÜ@òìín“Žïè@Žðu@çbîü‚@ðäaŽï‚@aìóØ

óäaŽï‚@çbî@çóÙi@ñŒbäb’@ói@oóè@~³i‹ŽïÐ@ðîóàaŠbØ@~ünó÷@óä‹i@ðmóîbï‹qŠói@æiÐ@oŽîóäbîò†@ñòìó÷ŠóióÜ@òì†Ša‰jÜóè@çbïä†‹ØŠbØîŒbäb’@çbïäbØNçóÙiòíŽïq@çb @

òì@~çójiòíŽîŠói@ÚŽîŠbØ@çüš@çbî@pbØò†ŠbØ@çüš@ŠaŒbi@çójŽïm@òìóÜ@çbî@@Nóäb£bmíÔ@óåšò†@ÚŽïmbØ@‘bq@Žñ‹Ø@üi@æåŽïéi@oò†óiòŠbq@oŽîóäbîò†@çýa‡åà

ñòìó÷@üi@oŽïióè@çbîü‚@ðuŠó‚@ñòìó÷@üi@òì@Nçò‡i@Žðq@çbîòŠbq@ñòìó÷@üi@çóØóä@çbïØìbiì@Úîa†@óÜ@aìa†@ñòìó÷@üi@ó÷@Šó@óäóÙi@ÀŠó@~oŽîìóäbîò†@aìóØ@ñóäbn’@ì

Žî‡äóèNæäaŒò†@ŠóÙòŠòì@ðÙŽïåŽîí’ói@óäb£bmíÔ@çbî@æ‹mò†@bnüàbà@óÜ@ñòìó÷ŠóióÜ@çóØbä@óäb£bmíÔ@ói@Œóy@çbïÙ@@ñòìó÷@ŠóióÜ@çóÙiŠbØ@oîìóäbîò†@´“ïäa†

ðmìì@ðäbØóÜa‡åà@óÜ@ÚŽïØóî@æåŽïäò†a†@ŠóØ@‘òŠòì@ói@òìóÜbàóÜmbäIN@óàìíš@~ãìíiŠaŽïi@òì@ìíiŠóØ@‘òŠòì@ŠûŒ@~ãìíi@òìóÜbà@óÜ@ˆûŠ@ìì†@Nâ“ïäa†@òìóÜbà@óÜ@aí

Šaí‚@aímò†@pbØ@ìó÷@~ŠbØ@üi@òìòŠò†HÚŽïåŽîí’@Šóè@óá›i@ã†aŒb÷@òì@~ãü£@ðäóàò†Šaí‚@ãü‚@ðÜ†ói@aímò†@~@ã‹Žî‰jÜóè@ç† @

@‹ia†@ŠbØ@óÜ@Âäbà@Žð@ñòìbà@üi@IoŽïÜò†@‹m@ðÙŽïÜa‡åà@oóèaì@~ŠaŒbi@òìómóàìaŠó @òˆûŠ@ìì†@ñòìbà@üi@òìó÷@~òìóÜbà@óÜ@@oŽï’@ìíi@ÚîŠó‚@~ãa

@ZçìíióîòíŽï’@ãói@çbØóàýòì@~ç†‹ØŠbØ@üi@ç‹Žïäò†@çbïäbØóÜa‡åà@ðšüi@òìì†‹Ø@çbØòŠóØíï‚ói@ì@Ûìbi@ì@Úîa†@óÜ@ñŠbï‹q@sŽïn@~@Hãa†@o’óèói@óÜ@ãóØò†

òìó÷@üi@~pbèa†@ói@çaŽï‚@îíŽïq@naŠbq@~òìóäìíibïu@ñüèói@ñaŠa†@Ð‹ ì @~òìóäò‡iŒŠóÔ@ñòìó÷@üi@~çò‡i@Žñ‹Ø@ñòìó÷@üi@~çaŽï‚@üi@ç‹Ùi@Ûóà@ì@o’@ñ

~ta‹‚@ñŠò†a‹i@óÜ@çýa‡åàNa†bÜóàüØ@óÜ@æŽïè@ãóèŠói@ðàa‡äó÷@óåjiòì@çójŽïm@ç†‹ØŠbØ@ðä‹ @óÜ@çbïäbØóÜa‡åà@aìóØ@æibïåÜ†@ñòìó÷@üi  

@Žßa‡åà@ñìa‹ƒÙŽîŠ@ñóÙåi@ì@‹ŽïÜìóè@ðïÜüq@ð’ói@~ü‚òìbä@ðmòŠaŒòì@Žßó óÜ@ðäóèbàóè@ói@pbiò†òíŽîŠói@Žßa‡åà@ðä†‹ØŠbØ@ñòˆû‹q@çbn†ŠíØ@ñŽîŠbq

mü÷@ìì†@òì@ðmóîłóàüØ@ñŠóØŠbØ@Šaíš@”ïäbn†ŠíØ@ñŽîŠbq@Žßa‡åà@òì@òìì†‹Ø@çb‚óm@ðäò†óà@ðÝu@ói@iaŒ@ìì†@ïÜüq@~çbäaìóuìóä@ðïÜüq@Žßó óÜ@Þïjàü
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åà@óÜŠbØ@çò†ò†@Žßìóè@aìó÷~çóØò†ŠbØ@aìóØ@çóØò†óäýa‡åà@ìó÷@ßó óÜ@æmìóÙŽïqìbš@òì@æŽîŠó ò†@a‡äbØóàbÔó’@ói@óäbáïm@ãó÷@~çbØò‹ŽïÐí’@çbî@çóÙi@óØóÜa‡

NòìóÜbà@òìónŽîŠói@ñòìó÷@üi@çóÙi@Žðq@ðmóÈbäóÔ@ó@óäó‚ò†@Ú“ïm@~çóØò†@çbØìbi@ì@Úîa†@ói@•óÙ“Žïq@ñŠbØ‰ŽîìaŠ@óäbáïm@ãó÷@ì@ßa‡åà@ðä†‹Øíï‚ói@ðîóàaŠbØ@Š

àaŠói@çbØìbi@ì@Úîa†@ðmóîbï‹qŠói@~oîóØò†@çýa‡åà@ßó óÜ@óÜóÝàbà@çüš@~oîóØò†@çýa‡åà@Žßó óÜ@pìóØíÜóè@çüš@óäìí¹@üi@ðä†‹ØòŠìó @~çbïäbØóÜa‡åà@Šój
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2010mò†bÈ@çbî@óŠbàí¿@pò‹Ðb÷@ðä†‹Øóåmó‚@òì@òì†‹Øóä@ŒŠóÐ@ðäbäˆ@ì@çb›Ø@ðä†‹Øóäómó‚@ãþï÷@ïîb÷@aìóØ@òìómbØò†@òìó÷@ŠóóÜ@o‚óu@N@H@ðÙŽï

ZóîóØóîaímóÐ@ðÔò†@•óàó÷@N@óäbîìì†‹Ø@ÚÜó‚@ãþï÷@mbè@”Žïq@òì@@òìíióè@òìóäüØ@óÜ@Šóè@óÜ@óî@ñŠínÝØ@Úîa†@I@@aìóØ@òìóÜ@ç†aŒb÷@óØó›Ø@ðØìbi@ì
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~bä@çbî@çóÙi@óäómó‚@çbîóØó›Ø@ðä†‹Øóä@aìó÷@~pò‹Ðb÷@üi@ó“‚ói@çbîŒ@Ú’@Žðiói@ò‹Ðb÷@ðä†‹Øóåmó‚@aìóØ@òìóî@ìŠ‡äóm@ðäaì‹Žïm@óÜ@òìíi@çûŠ@ÚŽïmbØ@ãłói
@ñómìì@ŠóóÜ@•óàó÷Nò’bi–الضرر وال ضرار .@ónîíŽïq@•üm@òìóiìŠò†@óä@pü‚ói@çbîŒ@óäNHoïåîó óä@pŠ @

 

 

 @ÓòŠó’@ñìbäói@ñ‰ïmì‡äím  
 

@ãói@HÓòŠó’@ðäbØóäaìbm@ói@òìa‹bä@bèòìòŠóè@òìI@çóØò†@ÓŠó’@ñìbä@ói@ñ‰ïmì‡äím@ñóbåŽïq@óîòíŽï’@ãói@ðàbäíî@ìò†ìíb÷@ñìa‹ƒÙŽîŠ

òìòŠaí‚@ñòíŽï’Z@M @

mò†bÈ@~oŽîŠ†ò†@a@a‡Žïm@ðmò‹Ðb÷@aìóØ@çbmò‹Ðb÷@ñˆ†@ñ‰ïmì‡äím@óÜ@óØóîòíŽï’I@Šbu@ÚŽî‡äóè@ãýói@~ðäbØòìbïq@óóØ@ì@ã‚@ñbŽîŠóÜ@b

@çbîóØómò’óÈ@ì@çaŽï‚@ÀŠó’@ñŠa†óØóÜ@óØ@æŽî‹Øò†Šó@aì@óäbmò‹Ðb÷@ìó÷@ñòìó÷@ŠóióÜ@óØóšìbä@óÜ@‹m@ðäbÙÜó‚@çóîýóÜ

Nòìì†‹Øì@ÓòŠó’@ñìbä@ói@ñ‰ïmì‡äímoîŠóä@ì@la†@óÜ@ÚŽï’ói@Ûò@çbØòŠbïÉà@ì@oŽî‹Øò†Šó@MîŠóä@ì@la†óÜòìíšììŠ@a†@oM@@ómüi@òì

@ói@òìómòìaói@óÐòŠó’@ãó÷@òì@NçóØò†@çaŽï‚@ÀòŠó’@ñónóuói@çbmò‹Ðb÷@~@óäbnîŠóä@ì@la†@ãó÷@ñò‹Žîí @ói@~a†ŠínÝØ@ŠûŒ@óÜ@ÚŽï’ói

î@oŽîŠ†ò†@ãb−ó÷@a‡äaŽï‚@ìbä@óÜ@ÓòŠó’@ñìbä@ói@oŽîŠ†ò†@ãb−ó÷@pò‹Ðb÷@ñˆ†@ñóî‰ïm@ì‡äím@ìó÷@N@ðmóîłóàüØ@ñóŽïq@çbî@bÜóàüØ@óÜ@çb

móØóäŠó@ðäbïà@óÜ@póÜìò†@Mμäaímóä@çbîM@@ðä†‹Ø@çìbmói@óÜ@póÜìò†–âî‹¤@M@@ñòìó÷@ñaŠòŠó~óäbî‰ïmì‡äím@òŠbØ@ãó÷@~NòŠbØ@ìó÷

ói@´’íØ@ói@~@´’íØ@ðäbØò‡äím@ŠûŒ@ómóÜbyNòìónŽïåïàò†@ñìa‹ØóäŠbàüm@ói@ì@Žïéä@ói@~@òìb“ŽïØaŠ@ñü‚@ñý@üi@ñŠûŒ@ð−Šó@@ñìbä

HæŽî‹Øò†@†òŒìbä@ÓŠó’@

@

aŠq@ðÜbóÜ@óØ@ÚŽïmŠü2009M@μ›iìbä@óÜ@ŽßóàüØ@ói@oŽîìóäbîò†I@×aÈ@Z@ðäb“ïäìbä@‹îˆ@óÜ@ÓòŠó’@ðäbØóäaìbm@ñòŠbiŠò†@M@@ò†bjï÷

Šb÷@~ça†ó−óÙ’ó÷@~´’íØ@HæŽî‹Ùiana‡ÔaÈ@óÜ@Šò‡åŽïu@òì@ðÙï@ñó@M@@Äû‹à@ðäbØóÐbà@ñ‹Žî†ìbšaìóØ@òìómbØò‡äìŠ@ìó÷@@ì@×aÈ@óÜ

@bèòìŠóè@òì~oŽî‹ ò†Šòì@çbmò‹Ðb÷@ñˆ†@ñ‰ïm@ì‡äím@ñòíŽï’@bmò†bÈ@óäbäaìbm@òŠüu@ãó÷@I@ZoaŠòìbä@ðmýóèˆûŠ@ñ‹m@ðäbØómóÜìò†M@@ŠóióÜ

@ðÙï@ðäbØòŠbïÉà@ó“ïàóè@ì@ñŠûŒ@ói@~ÓòŠó’@ðäbØòŠòíŽïq@òì@~óØóäˆ@ðäaŽï‚@óÜ@óåî‹Žïä@ðäbàa‡äó÷@~~@òìì†‹Ø@ÀòŠó’@Žði@ñòìó÷

@o‚íq–النقاوة الجنسيةM@@Žßó óÜ@pbØò†@ðÙï@ñŠbØ@aìóØ@a‹Ø@ïi@”Žïq@aì@çbî@çóÙi@Ùï@ñŠbØ@çbäˆ@Šó ó÷@~oŽî‹ ò†@ü‚@óÜ

ïÝ“Žïq@ì@çaŽï‚@ñòìòŠò†@óÜ@ÚŽîìbïq@Žßó óÜ@çbî@ç†‹Ø@ìí’@”Žïq@çaìbïqð@çbmò‹Ðb÷@aìóØ@~çóè@”î‹m@ñbŽîŠ@bèòìŠóè@òì@NpbØò†@æäaímò†@

@†@ñóÉàí@ìóŽïqòìóî@ð‹móà@ómb£@çbØòìbïq@ì@çbØìbi@ì@Úîa@ZÛòì @

@mò‹Ðb÷@n“îûŠ@çbî@óÜóè@ì@ìbï’bä@ðØóîòíŽï’ói@ç†‹ØŠóióÜ@Þuæäaímò†@çbmò‹Ðb÷@~ìbibä@ðØòíŽï’ói@çb@@óäbØò‹îŒ@ì@Šbî†bä@ðØóîòíŽï’ói

çbØóîŠò‡äóu@òŠìíå@ðÝ“Žïq@NçóÙi@@@@æi@çüš@çbäˆ@ónîíŽïqçbî@íÜóè@çbäˆ@ónîíŽïq@çüšçóÙi@pìóØ@Hòì†‹Øò†û @ðÔaÈ@ðäaŽï‚ @

 

ðàbäíî@ñò‹Žîí @óiI2008@MH@–@ÓŠó’@ñìbä@ói@´’íØ@ðäa†@ðäbiŠíÔ@ðäbØómóÜby@òì– تضحية بالنفسM@@ñaŠòŠó@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@óÜ@óàaìò†Šói@çbäˆ

†@ñ‰ïmì‡äím@ñòŠbiŠò†@ñŠbï’üè@b÷@ñòìóä†‹ØŒŠói@üi@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàíÙy@ðäbØóÜìóè@çbïäbØómŠüqaŠ@óÜ@aìóØ@pbØò†@òìói@òˆbàb÷@ðàbäíî@~çbäˆ@ñˆ
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çbîóÜói@@ðÜb@ñóm@òìóÜ@@Šóè@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@óÜ@òìómû†‹ØüØ2006@M@ãaìò†Šói@ðØóîòíŽï’@ói@ì@ŒŠói@b÷@óÜ@ÓòŠó’@ñìbä@ói@´’íØI@pb‚ò†Šò†@òìó÷@M

óäbmŠüqaŠ@ãóÜ@ÚŽïØóî@óÜ@~a‡ÔaÈ@ðäbn†ŠíØ@óÜ@pa†ò†ììŠ@òì†‹Ø@Šbàüm@ñòìòŠaí‚@ñóàó÷@ðàbäíî - منظم @

 

@ñ@ìa†ììŠ@ói@•óØóä†‹à@òì@ç†‹à@bmóè@óåîìíi@Ša‡åî‹i@~Šó@ómòìa‹Ø@çbï’‹Žïè@çbmò‹Ðb÷@~@òìíïäaŒ@ðq@ðàbäíî@aìóØ@ñóäbmóÜby@ìóÜI–

M@qón’íÔ@ñóïybä@óÜ@μäóq@ñ‡äí @óÜ@óäìí¹@üi@~@çaŽï‚@ðäbàa‡äó÷@çóîýóÜ@òìa‹Ø@‘båŽïq@çóàóm@ðÙŽï›Ø@ó@دوغير مقص- عرضي

16M@ðäóàóm@ñóØóÙ’í‚@òì@‡î‡Ìóà@ìbïäbØ@ñìbäói@Žßb22@M@@óÜ@çìa‹Ø@çaŠbi@óÜí @çbïØìbi@çóîýóÜ@ìbÐý@ñìbäói@Žßb23@M@@~@ßíÝîó÷

móîíïäaŒ@ÚŽïmbØ@~oŽîŽîŠbri@aìó÷@ÀòŠó’@ñòìó÷@üi@òìì†‹Ø@çŠbi@óÜí @óîüi@ñü‚@ðäbØó›Ø@ðØìbi@aìóØ@òìì‡äbîó aŠ@ðïÜüq@ói@ìbÐýð@

@óäb‚@•ü‚óä@òìíiaŠ†‹i@ìbÐý@ìłói@~@a†@oò†óÜ@ðäbï @ñóØóåî‹i@‚ó@ŠóióÜ@ìbïäbØ@~ÚŽîŠíØ@Žßó óÜ@òìíióè@çbî‡äòíîóq@ðäbØó›Ø

@bèòìŠóè@òì@~@òìa‹Øóä@ @oò†@‘óØ@ïè@ãłói@óàaìò†Šói@òìóåïÜüÙŽïÜ@a†ómŠüqaŠ@ãó÷@ïìíä@ðmbØóÜ@~a†@oò†óÜ@ðäbï @‹maì†@ãłói

ðàbäíî@ói@@çóàóm@‡Üb‚@†òíó÷@bÈì†@ðäaˆíÙi@aìóØ@òìa‹äbîó aŠ17@M@çaŠbi†Šói@ÚÜó‚@ñìbš@ŠóióÜ@a‹Ù’b÷@ói@ìíi@ñ‡îŒóî@ðÙŽï›Ø@Žßb

@ðäbïä@óÜ@ç†‹à@bmóè@a‹Ø2007@@~aìóåîóä@ñb ŽîŠbq@ói@Šó@ðäaèói@ñ‡äí @óÜ@ðäaíî†@ñòíŽïšŠaíš@óÜ@çòìóä†‹Ø@o’b÷@ñaì†ói@b ŽîŠbq

oîŠóä@ì@la†@M‹÷b“È@|Ý–ñM@NçbØóîŠbÙäìbm@ómóàüm@óÜ@òìóäìóÙiŠìì†@ñòìó÷@üi@óØóïäbiŠíÔ@ðäaŽï‚@Žßó @óÜ  

 

@óîa†òìóäìíiŒŠói@óÜ@ÓòŠó’@ñìbä@ói@ñ‰ïmì‡äím@aìóØ@çóØò†@òìóÜ@‘bi@ðàbäíî@ìò†ìíb÷ñŽîŠbqóäüØ@ñónaŠb÷@óÜ@ÚŽï’ói@Ûòì@~(اتجاه رجعي)@òìóäò†ò†@ðÙŽïÜ@

@òìóäa†@ãłòì@ÛòìaŠóÜ@ñŠbÙäaŠü @Iüi@ðØóîòìbà@üi@ò†a÷@ðäìíióä@bèòìŠóèòìNòìì†‹Ø@ça‹îóÔ@ð’ìím@ðäbØbÜóàüØ@@çbØóîŠìíib÷@ì@ðbï@ì@ðmóîłóàüØ@óÜóî

@aìóØ@pbØò†@òìói@òˆbàb÷@ðàbäíî@~óäbòŠbàí¿@ìó÷@ðä†‹Ø@ŽßûäüØ@ìòìóä†‹Ø@ãóØ@üi@póàíÙy@b÷@ŠóóÜ@ŠûŒðØbi@Žði@MالمباالةM@ŠójàaŠói@oŽî‹Øò†@ïjŽïm

óiòì@~@óäbäaìbm@ì@†@ñ‰ïm@ì‡äím@ðäbØó“ŽïØóÜ@a‡ä†‹Ø@ñb †a†@ì@òìóåïÜüÙŽïÜ@ðmbØ@óÜ@Šói@ónŽî‹i@‹m‡äím@Žîí’@ì@ñŠ@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàíÙyónîíŽïq@ñˆ

HŠóåŽîˆìŠì@ðmóáÜóè@ãb−ó÷@@ÛómóÜ@çbmò‹Ðb÷ 

aìbm@ñòŠbiŠò†@òìa†@ãb−ó÷@çbÙŽïmóa‹î†@Äû‹à@ðäbØóÐbà@ðàbäíî@ì@ò†ìíb÷@ŠóàóÜ@æåŽïéi@oò†ói@’bi@ðÙŽïån“îóŽïm@ñòìó÷@üi@ÓòŠó’@ðäbØóä

@çbØòŠò‰Žîím@N“ ói@ÓòŠó’@ñìbäói@ñ‰ïmì‡äím173@Mòìì†‹iòíŽîŠói@çbïØòíŽïqììŠ@òì@òìa†@ãb−ó÷@çbîŠüu@mìóÙŽïqìbš@@Žßó óÜ@çbïåmìóÙŽïqìbš3310@@óÜ@òìì†‹Ø

@N@ðäbáŽïÝ@ñb ŽîŠbq@ØŠò†@üi@ñòìó÷@óØómóa‹î†òìónŽî‹ ò†@•óäbàó÷@òìómòìaói@òìóåïŽïà@ñŒó òŠói@ÓòŠó’@ðäbØóäaìbm@aìóØ@òímìó  

@ñ Šóìbè@ðØbqbä@~ç†‹Ø@båîŒI@@Òòì@çbØóïÙï@óî‡äòíîóq@Ûòì@~@~ñü‚@ñ†‹Žïà@óÜ@óu@‹m@ðÙŽîìbïq@Žßó óÜ@ðÙï@ñ‡äòíîóq@ðäìíióè@çbî
†@ñ‡äòíîóq@óØómò‹Ðb÷@a‡äbØóäìí¹@ñói@ŠûŒ@óÜ@~òìa‹Ø@òìíi@óäaŠò†a‹i@ðØóî‡äòíîóq@ò‡äóšŠóè@ÚŽîìbïq@Žßó @óÜ@òì†‹Ø@oìŠ–òìíióä@a‡Žïm@ðä†‹Ø@ðÙïM@ói

ñòíŽïšŠaíš@çbØòìòŠò†@ãłòì@óÜ@ÚŽî‡äóè@~ò‡äóšŠóè@~òìa‹äa†@óäbÑîŠó’@bä@ðÙŽîŠbØ@ói@òìóäbî†@~òìa‹ØóbåŽïq@ò†b@îìó’ü‚@ñ‡äòíïq@@ómìóØíÜóè
ì†‹Ø@çaìa‹Ð@çbïäbØóÑîŠó’bä‘‹q@Žðiói@òìòŠò†@óäìíš@~@pŠíØ@ñòŠìíäóm@ðä†‹Ø@ŠóióÜ@óäìí¹@üi@òìónŽî‹ ò†@”ï Šói@ì@Þu@ìb−í bä@ómìóØíÜóèI@òì@M@m‹ Šòì@çbî

óïä@Žßó óÜ@Žîí‚@ñ‡äòíîóq@aìóØ@ÚŽîìbïq@Žßó óÜ@ç†‹ØóÔ@çbî@~çï÷ 
äbØóäaìbm@çbØòìòŠò†@ãłòì@aìóØ@a‡äb“ïä@çbîòìó÷@óØòíŽïqììŠ@ðäbØóàb−ó÷ìónói@çbïÐòŠó’@ð@ói@ò @

1M@@ñ Šóìbè@ðØbqbä @
2Mq@çbî@~@çbØóîbbîbä@óïÙï@óî‡äòíîóq@ç†‹Øìí’@”Žï @
3M@qó@çbî@@oŽïi†‹Ø@ñí’@Šó ó÷@bvåï÷@~@ìbïq@Žßó óÜ@çbØóïÙï@bä@óî‡äòíîóqI@çbØóïnîìó’ü‚@óî‡äòíîóHŽði@oÜ @
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4M@@Ûìbi@ì@Úîa†@ðä†‹Øóä@Žñí ói @
5M@ð’û‹Ð@•óÜ @
6M@óØíÜóè@”ï Šói@ì@Þu@òì@‹m@ñìb−í bä@ðmì @

@çaŽï‚@ÀòŠó’@óîòìó÷@çbØóåïŽïà@ðØŠó÷@~@ÓòŠó’@ñìbä@ói@ñ‰ïmì‡äím@ðäa†@ãb−ó÷@üi@óÙŽîŠbØüè@”ïmóîłóàüØ@ðä†‹ØŠbšbä@çbî@ünóqóÜbq@òì@çŽîŠbri

@çaŽï‚@ñóåî‹Žïä@ðäbàa‡äó÷@ðØŠó÷‚@ÀòŠó’@naŠbq@üi@æåŽïèò†ŠbØói@ñ‰ïmì‡äím@çüš@óîòìó÷@oŽî‹åŽïèò†ŠbØói@òŠìó @ñóšìbä@çbî@ðmóîłóàüØ@ñünóqóÜbq@~çaŽï

Ûòì@óØóî‰ïmì‡äím@~æŽî‹Øò†@Žðuói@Žðu@óäbîa@òŠüu@ãó÷@aìóØ@ñòìóÜ@æibïåÜ†@çbî@òìóäóÙi@pbqìì†@òìó÷@ñòìó÷@üi@çbØóäaŽï‚@ŠójàaŠói@@òì@óîaì@Ûóîìóäa‡šŠóqŠói

@òìóäìóÙi@Šìì†@ñòìó÷@üi@çbäˆ@üi@óØóîŠa†b b÷çóäbàó÷@”ïäbØa@N@óäbÐòŠó’@Žði@ðmìóØíÜóè@óÜ @

1M@òìóÜbà@óÜ@ç†‹Ø‡äói @
2M@ç‡åŽîí‚@óÜ@ðä‡äa‹ia† @
3M@ç†‹Ø@ð‹i @
4M@‹èòˆ@ðäa‡Žïq @
5M@ça‡ŽïÜ\ðîónóu@ðäa‡ŽïÜ @
6M@@ðäììŠò†@ñó−óÙ’ó÷ @
7M@ça†ìí’@ói@ŠûŒói @
8M@@ðäˆ@ói@çˆ @
9M@äaìóÜ@çbäˆI†í‚@ðäa†@oîŒó÷@ðäbïàóÜ@ŠûŒói@n’íØü‚@‹maì†@çóÙia†@çbîü‚Šóói@pìóä@~a†@ãŠó @ŠûŒ@ñìb÷@ìbä@óÜ@æåŽïÜíÙi@çbîü‚@ñó

HŠaŒb÷@ói@ì@•aíŽïè@ðä†‹à@çbî@~çbmìí@ñüèói@ŽßíÔ@ŠûŒ@î‹i@ónŽïiò†óØ@~çò‡iŠói@çbîü‚@óÜ@‹ b÷@
10M@Øç‡äbÙå‚@~ç‡äbmí@~üÔóš@ói@ça‡ŽïÜ@~óÜí @ói@ça‡ŽïÜ@~@óÜ@óî@î‹i@”ïån’íØ@ðäbØbŽîŠI@´’íH @
11M@@ðîaŠa†@ñòìóä†‹ØìíiòŠóÔ @
12@–ça†@×łóm  

 

ò†@†‹iòíŽîŠói@çbïîbmòŠó@ðØóîóa‹î†@~‡îí@ðäbØóîŒbØbš@b Œò†ì@ãa†@çóîýóÜ@ðîaŠa†@ðmóàŠbî@ói@ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØìŠbØ@ðmòŠaŒòì@ñòŠbiŠ

łóàüØ@ñŠbiìŠbØ@ìŠbØ@ðmòŠaŒòì@óÜ@Šò‰ŽîímI@ð÷bà@ŠóÑÈóu@ðäaì‹Žïm@ói@~ÓòŠó’@n’íØ@ñŠínÝØ@ðØóîóòŠbàí¿@Ûòì@ðmóîłóàüØ@ñ‰ïmì‡äím@óÜ@òŠüu@ãó÷@Hðmóî
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NðäbiŠíÔ@çbî@ßby@póîb’@íØòì@Žßa‡åà@çbî@Nb †a†@ãò†Šói@óåŽî†@óØ@pbÙi@óäýa‡åà@

7M@ñŠbï’üè@ðàóØ@Na†bÜóàüØ@óÜ@ÚÜó‚@ñóåîŠûŒ@çóîýóÜ@çbäaìóuóä@ñ‹Žî†ìbš@ñbbî@ói @

8M@ímçbîŠûŒ@îíŽïq@çbØóïmóîłóàüØ@òŠò‰Žî@‹q@b÷@óÜ@çìíibïåÜ†@üi@óäbåŽïèaŠ@ói@çbïÜbå“ŽïÐû–مهني - @ñŠbïäaŒ@ì@ðîóàaŠbØ@ðäìíióè@òì
NoîíŽïq@

9M@@ça‡äóàŠbØ–Žßbå“ŽïÐû‹q@Àbn@M@@bî@æäaímbäbäaím@ðàóØ@ŠóióÜ@òìómóäìbà@çbnòìónò†@ì@çóÙi@Žðuói@Žðu@ñbMNçbØòìbšŠó @

10@M@ØòŒaìbïu@ónb÷ìíàóè@óÜ@pbØò†@ðmóîłóàüØ@ðäaŠóØŠbØ@ì@çbbä@çììŠò†@óÜ@aìa†@bbî@ãò†Šói@óåŽïi@ñòìó÷@”Žïq@çýa‡åà@ðä‡äbäóÜóè@üi@çb
Nb †a†@òì@çóÙiŠbØ@çbØóäaŽï‚@Žßó óÜ@ñòìó÷@üi@çòìb‚@ðäbóØ@Na‡mbØ@çbàóè@óÜ@NçóÙi@ãóèaŠóÐ@óåï’bq@ñ‹Žî†ìbš@ì@ðmóîłóàüØ@’ŠóqŠó@ñòìó÷@üi

àónï@ìbä@óÜ@òìaŠ†‹ŽïróåŽïq@çbîŠbØ@a†ŠŒby@ðÜbyóÜ@oîíŽïq@ðmýóèó÷íàNçbäaìóuìóä@ñ†a†@ð @
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11@M@†‹ØóÝàbà@ta‹‚@ðäbØýbÙ@ðäìíša†aì†ói@üi@μä@çììŠ@ìa‹Ø@çbîói@Žîí’ì@ŽñŠ@òì@μä@ìaìóm@ì@ÚŽïq@ì@ÚŽîŠ@çbØóä†‹Ø@ñ‹Žî†ìbš@ì@μåÙ“q@ì@ç
NñŒbØbš@óÜ@Žßa‡åà@ðäbØóÐbà@ç†‹Ø@ÞŽï“Žïq@

12M@ŠbiìŠbØìŠbØ@ðmòaŠŒòì@óÜ@çbØónüq@üi@óïä@ðÑîŒòì@ðÙŽïÑòì@ïè@üi@óïä@çbïäììŠ@ñón“‚@çbØò‡äóàŠbØ@bèòìŠóè@òì@~@ðmóîłóàüØ@ñ
Žïq@ãýói@òìa‹Ø@ñŠbî†@a‡Žïm@ðäbØónüq@çb“ïäìbä@aìóØ@òìa‹Øò†bàb÷@pòaŠŒòì@ñómbéÙŽïq@ñŠbÙÝŽïè@NçbïäbØóïmóîŠbï‹qŠói@ì@çbïäbØòŠbØNóîóè@òìóä†‹ØòŒbm@ói@îí @

13M@äb²‡äói@óÜ@‹mŒaìbïu@ÚŽïàóØói@çbØóîŒbØbš@Žðuói@Žðu@ãò†@ŠóióÜ@‹ŽîŠ@ómüi@óØ@óîóè@ñaìómbä@ìŠaˆóè@ðÙŽïäb‚‹Žîˆ@~@oŽî‹äò†a†@çaŠìó @ñó
@Nòìóä‡äbï’@òŠbiìì†@ñóÑîŒòì@ðä†‹Ø@

14M@@ìaìóm@ðØóîòíŽï’ói@bn“Žïè@óÙàóš@ãó÷@ñòìó÷@ŠóióÜ@çóÙi@Žðuói@Žðu@òìóä‡äbï’@òŠbiìì†@ðmóïvïma@æäaímbä@çbØò‡äóàŠbØ@ìòìa‹Øóä@óbåŽïq
NòìónîaŠ†óä@ÚŽïÜ@

   15M@óïä@•bi@çbïäaíŽïä@ñ‡äòíîóq@ü‚òìbä@ðmòŠaŒòì@ì@ðmóîýóàüØ@ñŠbiìŠbØ@ðmòŠaŒòìM@òmòìómíà@M@@Žðu@ñŒbiŠó@ðàbÙyó÷@ü‚òìbä@ðmòŠaŒòì
Næä‹ @ñŒbØbš@ì@òìóä‡äbï’@òŠbiìì†@aìóØ@óîaì@Žðq@ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØìŠbØ@ðmòŠaŒòì@a†@ÚŽïmbØ@óÜ@pbØò†@Žðuói@

16@M@ðïÜüq@ðÙŽîŠóÐó÷@çbî@ÚŽîŠòì†a†@ÚŽïmbØ@ñòìó÷@ŠóióÜ@N@óîóè@òìóånaí @Ð‹ ì @çbäaìóuìóä@ñ†a†@ðàónï@ðäbØó’ói@ìíàóè@óÜ
@óî@óîaŒòŠb’@ãó÷@òì@òìónŽîŠŒaí ò†@~çbäaìóuìóä@ðäbØómóÜby@Žßó óÜ@oŽî‹ ò†Šòì@ñaŒòŠb’@ÚŽî‡äóè@ñŒbØbš@ñŠóiòíŽîŠói@çbî@çbäaìóuìóäŽïšò†@oò†óÜNo @

17M@@pa†bä@çbØòìò‹Žïu@ói@a@ói@bŽîŠ@bbî–@pójîbm@ðØóîòíŽï’ói@N@òìì†‹Øóä@ðäbïàóèaŠóÐM  تحويل,@@òìò‹Žïu@ña@ÚŽïnŠ@oŽïäaímò†@aìóØ
@Žßa‡åà@ðä†‹Ø@ñb Œò†@ãa†@ói@aŠói@aìóØ@ñòìóÜ@çìíi@bïåÜ†@üi@pbÙi@μia†@b †a†@üi@çbØòìŠò†@ãłòì@ñói@ŠûŒ@Nó−bàb÷@óØbm@çbîbÜóàüØ@ðä†‹Ø@póà‚@ña

òŠò†@ãłòì@~ÚŽïäbà@‡äóš@ñòìbà@üi@pbÙiŠbØ@póàíÙy@ñb Œò†@ì@ãa†@óÜ@oŽî‹Øò†@óØóÜa‡åà@óÜ@aìa†@óîa@ãó÷@ñ@Žðqói@óØ@~@ìíi@•bi@Žði@ñŠbïå“Žïq@çbØòì
NòìónŽî‹i@•òìòŠaí‚@ñóäbàó÷@oŽïäaímò†@çbØòì‹Žïu@aìóØ@†‹Øò†@çbîòìó÷ 

 
a@M@ØóÜa‡åà@óÜ@aìa†oŽîiŠò†@ðäbáï’óq@óè@aìóØ@oŽî‹Ùi@ó@@@ãb−ó÷@‹mbîŒ@ñŠbý@ñŠbØ@aìóØ@pa‡i@çbºóq@òìNpa†óä @
l@M@Žî‹Ùi@òìói@Šbšbä@óØóÜa‡åàaìóØ@o@NòìómbØbä@òŠbiìì†@óØóäaìbm@óØ@b †a†@óma‡i@çbºóq @
xM@èóä@Žðuói@ìa‹Ø@ñŠbî†@ðÙŽïåŽîí’@óØóÜa‡åà@@óØóä†‹Ø@†aŒb÷@üi@ÚŽïuŠóà@@ðä‡äbqóäbà@Žð@ñòìbà@üi@oŽïÝŽï@Â @
ë@M@òì@ðä‡äbqóà@Žð@ñòìbà@üi@ïÜüq@ñý@ónŽï›i@ÚŽîˆûŠ@ìíàóè@ónîíŽïq@óØóÜa‡åà@aìóØ@óØóä†‹Ø@†aŒb÷@üi@ÚŽïuŠóà@ÛNÂäb @
ìM@Šói@óÜ@pbÙi@•óÙ“Žïq@ÚŽîŠbØ@óØóÜa‡åà@óØóä†‹Ø@†aŒb÷@üi@ÚŽïuŠóà@ðä‡äbqó@~ç†‹ØŠbØ@ðäóàóm@òìíjn“îó @óØóÜa‡åà@ÚŽïmbØ@çbî@ÛóïmóîaŠóiòíŽî

Âäbà@Žð@ñòìbà@üi@òìòŠóØbq@Ûòì@póàíÙy@ðÙŽïïÐü÷@óÜ@
M@qóŽïi@ŠórŽïm@a†@çbåŽïèaŠ@ñóû‹q@ói@ónîíŽïq@óØóÜa‡åà@ç†‹Ø†aŒb÷@üi@ÚŽïuŠóà@Ûòì@ðä‡äbNo @
…M@a‡åà@óÜ@aìa†Npa‡i@óàaŠóÌ@oŽî‹Ùi@óØóÜ @

  

18M@@ñŒbØbš@ðäbØòŠòíŽïq@ói@òìóäìíša‡ïq@îíŽïq2008@çbØóî ìóÝu@@ðä†‹Ø@ŠóòŠbš@üiM قيود - @çbïØbå‹m@ðäaìbm@aìóØ@ñóäaŠíØ@ìó÷
@çbØóØbå‹m@óäaìbm@ói@çìaŠ†@âØíy@aìóØ@ñóäaìó÷@~çóÙi@çbïäbØò†aìóäb‚@ðäa†Šó@ñòìó÷@üi@æÝŽïéi@Žðuói@ñŒbØbš@æäaímbä@òìa†@ãb−ó÷@òì@ó’bi@çbïmìóØíÜóè@òì

çbÙŽïnÐ‹ ì @ìíàóè@çbïäbØóäaŽï‚@óØ@‹m@ñóØóäaŽï‚@Žßó óÜ@òìì†‹Ø@ŠóòŠbš@@ðmóÜüà@ñòìó÷@üi@oŽîŠ‡jŽïq@çbîbŽîŠ@”ïäaìó÷@ónîíŽïq@òìa‡Üóè@ñŠó@óØóäaìbm@óÜ
Nç‹iŠòì@òìóÜbà@

19@M@ðàónï@ðä†‹Ø@Šaíàóè@îíŽïq@@ñóäbàŠóÐ@@ñŒbØbšðmóîýóàüØ@M@çbØòŠòíŽïq@Maìóuìóä@üi@oŽî‹Ùi@ãóèaŠŠóÐ@ñŒaìbïu@ói@ñòìó÷@üi@ì@çbä
@oŽî‹äaíni@ñòìó÷@üi@òì@ç†‹Ø@Ðóm@üi@oŽïióä@òìa‹Ø@ñòìó÷@üi@çbØòŠòíŽïq@ñòìóä†‹ÙäììŠ@òì@bèòìŠóèòì@~@çaìíi@ÎÜbi@@Óbåï÷@ì@oïib@ì@çbØóî@ðØóîòíŽï’@ói

NoŽî‹Ùi@Žðuói@Žðu@
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20@M@óÜ@ìa‹Ø@ñŠbî†@ña@aìóØ@çbäaìóuìóä@üi@†‹Ø@Œaìbïu@ðØbØóîbbî@ói@çbîòˆbàb÷@ÚŽî‡äóè@@ñbbî@a†bnŽï÷@ðmbØ@óÜ@~çbäaìóuìóä@üi@oŽî‹iü‚
@ñbbîóÜ@aìóØ@òìóäóØò†@ãóØ@óØa@ðàóØói@ŠûŒ@çbØòŠòì†a†@aìóØ@†‹Øò†@çbîòìó÷@ñŠbïå“Žïq@ÚŽî‡äóè@~oŽî‹åŽïèò†ŠbØói@ðÔaÈ@ðäa†a@ñaì†@óÜ@òìímbè@ça†a

NóØóÜa‡åà@ðäóàóm@m‹ ìbš@ŠóióÜ@

21M@Žïq@“ @ñŠbØaìa†@ñóåïìíä@ðàónï@óÜ@ÛóîŠbÙäaŠü @‡äóš@ðäa†@ãb−ó÷@üi@òìì†‹Ø@ça‹îŒòì@ðäóàìí−ó÷@ói@•óÙ“Žïq@ðÙŽîŠbïå“
ZòìónŽî‹ ó÷@óäbàó÷@óäaŠbïå“Žïq@ìóÜ@‡äóè@Nçbäaìóuìóä@

M@@ñü‚óiŠó@ðØóïmóîaŠóiòíŽîŠói@ónîíŽïq@çbäaìóuóä@ñ†a††oŽî‹Ùi@oìŠ @

M@aìóuìóä@ðäbØómóÜby@óÜ@òìóåïÜüÙŽïÜ@ðä†‹Ø@çbb÷óØóäaìóuìóä@ðä†‹ØŠóŠói@oò†@çbîŠbØ@béäóm@ïÜüq@ðäa‡äóàŠbØ@ñòìó÷@üi@~çbä@@òì@ì@oŽïi
−ó÷@òìóåïÜüÙŽïÜ@ìa‹åŽïèaŠ@ñòìóåïÜüÙŽïÜ@ðÙŽîŠòì†a†@òìó÷@ðmbïu@óÜNç†‹Ø@òìóåïÜüÙŽïÜ@ói@´óåÜóè@òì@ïjŽïm@ñóäb‚@üi@òìóäŒaíïib@ðîbmüØ@òŠbïå“Žïq@ãó÷@Npa‡i@ã

òìóä†‹Ø@òŠbiìì†@óiñŠüuNoŽïåŽïèò†@òìóåïÜüÙŽïÜ@ñMنوعيةM@NpbØò†@‹mbîŒ@çbØòìóåïÜüÙŽïÜ@ãóØ@ÒïÔìóm@ñòìbà@òìò‹ŽïÜ@òìómbØò†@ãóØ@b †a†@ðäbØóåmìóØaì†@òì
ñŠbØaìa†@aìóØ@pbØò†@òìó÷@ñaìa†@bnŽï÷@ðàónï@óÜNpbÙi@b †a†@ñŠòìbš@ñòìó÷@üi@òìómbØò†@’ŠóqŠó@çbïØìì†Šóè@òìóåïÜüÙŽïÜ@ñŠòì†a†@ì@“ @

çóÙi@ïÜüq@ñòìóåïÜüÙŽïÜN‹Žïm@óÜ@’ŠóqŠó@ñòìó÷@üi@ónîíŽïq@pýóò†@Ûóî@béäóm@óÙäíš@óäbØóÜìóè@ñòìóä†‹ØòŠbiìì†@óàó÷@Öî‡q@pò†ìóu@âØby@ðäaì
óØóŽïû‹qMعملية@–pbÙi@@NæmìóØaì†@ñüè@ónŽïiò†@Nçbäaìóuìóä@ŠóóÜ@óîóè@ðqa‹‚@ñŠóîŠbØ@òìóåïÜüÙŽïÜ@ðäbØóÌbäüÔ@ñŠûŒ@~@@ŠûŒ@ðØóîòìóä†‹ØòŠbiìì†

Nçbäaìóuìóä@ðä†‹Ø@ñŠòìbî@ñòìbà@óÜ@”îbb÷@ì@ç†‹Ø @oò†@üi@òìónŽî‹Ùi@pŠíØ@ónîíŽïq@ïÜüq@ðÜûŠ@~pbØò†@oìŠ†@ŠóØŠaŽïi@

Mó@‹Žîˆ@ónŽî‹£@çbØòìóåïÜüÙŽïÜ@ì@çbØóÝîbÐ@ìíàóè@Œaìbïu@ðØóïmóîaŠóiòíŽîŠói@‹Žîˆ@ónŽî‹£@ónîíŽïq@çbäaìóuìóä@ðïÜüq@ñŠòì†a†@ñóåïìíä@’ŠóqŠ
N“ @

@@ñŠòì†a†@ðäóàìí−ó÷  
 

 

 †a†@~ñŠìínò†@ñb †a†@~ñŠòì†a†@ðäóàìí−ó÷@~óîóè@ñü‚@ñü‚óiŠó@ñóu†ìíi@ì@óîü‚óiŠó@ð÷aŒóÔ@ðàónï@~çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ñŠìínò†@óÜ@a‡Žïm@ñb

òìóäìí›Üóèi@~@ñŠòì†a†@ñŠbïn’ŠóqŠó@ñóä‰ŽïÜ@~ñŠbØ‰ŽîìaŠ@ðäóàìí−ó÷~@ðmłóò†@‹Žîˆ@óäìóØò†@òìóäbØónb÷@ìíàóè@ói@çbØb †a†@òì@N“ @ñŠbØaìa†@ð’ó

@ðÙŽîŠóåŽïè@ÚŽïq@çbn†ŠíØ@ñŠòì†a†@ðäóàìí−ó÷~ñŠòì†a†–óÙŽï’óiM@@†a†@ðmòŠaŒòì@çbØòŠòì†a†@Nñ‡äòìbä@ðmóàíÙy@ñ†a†@ðmòŠaŒòì@ói@óïä@ðØóî‡äòíîóq@ïè@òì

Žîˆ@óÜ@æŽîŠŒóàò†a†@†a†@ðmòŠaŒòì@çóîýóÜ@ì@óÝq@ñòìóä†‹ØŒŠói@ðäbØóÜóóà@ŠóóÜ@Šbî‹i@ñü‚@çóàìí−ó÷@òì@N@ñŠòì†a†@ðäóàìí−ó÷@ðäbØòŠbïå“Žïq@ðîbå’ûŠ@‹

@óÜóóà@bèòìŠóèòì@ì@òìóånaí –pa†ò†@çbØóïjî†dmN @

@çbäaìóuìóä@ñb †a†  
 

ŽîŠòì†a†@NòìaŠŒóàa†@Ûüè†@ðäbáŽïÝ@ì@‹ŽïÜìóè@ðäbØòŠb’@ñŠónäó@óÜ@çbäaìóuìóä@ñb †a†@Žð@óÜ@æi‡äóà@pójîbm@ãa‡äó÷@ìì†@òì@Žð@óÝq@ðÙ

Šb’@Žßb@wåŽïq@óÜ@oŽïibä@ÚŽïàa‡äó÷@Šóè@Nçbäaìóuóä@ðä†‹Ø@ñb †a†@ðä†‹iòíŽîŠói@ói@oŽïiŠa†@ñ‡äòíîóq@‹m@ðÙŽîŠaíi@Šóè@çbî@ðbåäaìbm@óÜ@oŽïióè@ñàóØ@ñaŒò

@ðäbØb †a†@ðä†‹iòíŽîŠói–çaìbmMالجنح@M@@ðäbØòŠbî‹i@ñòìóäìíša‡Žïq@òìòìóåïÜüÙŽïÜ@ñŠòì†a†@Ûìí›i@ðäaìbm@ðäbØómóÜby@óÜ@æm‹Žîü @üi@pbØò†@´“ïäa†@b †a†@~@M

M@@@ñb †a†@ñŠòì†a†@~ìíióä@çbäaìóuìóä@ñb †a†@ñŠòì†a†@Šó ó÷@ÚŽïmbØ@óÜ@Nçbäaìóuìóä@ñ‹Žî†ìbš@ñbbî@ñ@Žðq@óÜ@”î‹m@ðäaìó÷@òìالتشرد@M@Žîí’@ŽðiMالجنحة

çaìbm@Mحاكم محكة الجنح - @óÜ@Žñí ðäbØómóÜby@M@ðäbØó“ŽïØ–قضايا - Nç†‹Ø@ðäa‡åîŒ@Žßb@Žð@bmóè@oŽïåŽïqóò†@çbØa@òì@oŽî‹ ò†@çbäaìóuìóä @

ójîbm@ðäbîaŒòŠb’@çbî@~çbóØ@ì@ã‚@~çaŠóØíŽï‚ói@~çbØìbî@ì@Úîa†@~béäóm@òì@æŽîŠ‡i@ãb−ó÷@Žïéä@ói@ónîíŽïq@çbäaìóuìóä@ðäbØb †a†@Šó ó÷@‡äóà@p

ó“ŽïØ@üi@ìíi@oîíŽïqNoŽïiò†bàb÷@oŽïäaímò†@óØÜa‡åà@ðäìíiò†bàb÷@Žðiói@oŽïi@óØóîŒóÔ@óÜ@ñ@Žñí @oŽïäaímò†@b †a†@oŽïióè@ðÙŽïØóî@ónîíŽïq@óØóÜa‡åà@ãłói@~óØó
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HñŒbØbš@ñŠóåŽîíä@~‘óØ@ì@ã‚@~ŠóØ@ñ‹Žî†ìbš@IíØòì@óØóàb−ó÷Šò†@óÜ@òìómbÙi@ñŠa†b b÷@ónîíŽïq@òì@pbÙi@ðmóîaŠóåŽîíä@ñòìó÷@üiÜ@@~@~òìóåïÜüÙŽïÜ@ðäbïà@ó

ì@ðäììŠò†@ðmóÜby@ñòŠbiŠò†@pŠüqaŠ@ðä†‹Øò†bàb÷@üi@ðmóîbóØ@ðmóa‹î†@ñóåïìíä@óä‹Žïäò†@óØóÜa‡åà@çbäaìóuìóä@ñòìóåïÜüÙŽïÜ@ñŠòì†a†@@çła‡åà@ðmóîłóàüØ
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ءة معاملته أو استعمال (لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في االجراءات القضائية و االدارية واليجوز أسا

وسائل التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة غير االنسانية بحقه, واليعتدي باالعتراف المنتزع باالكراه أو 
التهديد أو التعذيب أو الوعد و الوعيد و للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي و المعنوي الذي أصابه 

 وفق القانون)
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ñbbî@ñ@Žðq@ói@óïä@@ò††bà@~@ðÔaÈ@ðäa†a332@@Zpa†ò†@òìói@òˆbàb÷ يعاقب بالحبس مدة التزيد على سنة و بغرامة التزيد على مائة )

دينار او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد نت الناس اعتمادا على وظيفته فاخل 
.لك دون االخالل باية عقوبة اشد ينص عليها القانون)باعتباره او شرفه او احث الما ببدنه وذ  
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ç†‹ØóÝàbà@ta‹‚@ì@ðäaŽï‚@ñ‰ïmì‡äím@ðäbïäbiŠíÔ~æåŽïÜbäò†@@“ @ðmóîaŠóiòíŽîŠói@Nï÷@òì13@NâŽîŠóè@ñŠóbmŠó@óÜ@pbiò†òíŽîŠói@b Œò†@ì@ãa†@ðmóîaŠóiòíŽîŠói

naŠbq@ðmóàŠbî@óØ@òìa†@ãb−ó÷@ñòˆû‹q@óÜ@ÛóîŠbàˆ@ñŽîŠbqü‚@ðmóïvïma@ðä†‹Ø@Žðuói@Žðu@òì@çbØóîóäbiŠíÔ@ðäła‡åà@–االستراتيجية الوقائية@M@Npa†ò†  

1M@@üi@ðmóîłóàüØ@ðäaŠóØŠbØ@ðäbà@•ó’@ñòˆû‹q80@@óÜ@ì@ðmóîłóàüØ@ðäa‡Žïqó’ó @ì@ñ‹Žî†ìbš@ðmóîaŠóiòíŽîŠói@óÜ@ðmóîłóàüØ@ñŠóØŠbØ

@ðmóîaŠóiòíŽîŠói@ðmóîłóàüØ@ñŒbØbš@çóîýóÜ@óØ@óàa‹ û‹q@~@@óØ@òìóîa‹mí @üÙäaŒ@çbàóè@ðäbîbnüàbà@çóîýóÜ@òì@ìa‹ØóÜłó @ñ‡îí@ðÜa‡äüÙ@ñüÙäaŒ

äíî@ðmóàŠbîói@@‹ŽïÜìóè@óÜ@æî†óyýó@ñüÙäaŒ@óÜ@çìíi@bnüàbà@a‡mbÙäbàóèóÜïŽ@~Òï60@@ìóÜ80@ióäaìíiŠa‡’ó@@ñŠbØ@óÜ@båŽïè@oò†ói@çbîóàbäaì‹i
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òì@ðmóîłóàüØ@@20@@ñ‹Žî†ìbš@ðmóîaŠóiòíŽîŠói@bnŽï÷@æåŽïéi@oò†@ói@óäbäaì‹i@ñòìó÷@üi@çóØóÜìí‚@ñŠbØaìa†@ðä†‹Ø@ìaìóm@ñóû‹q@óÜ@”î‹m@ñóØòìíiŠa‡’ói@ì

Nçbîüi@ça‡îŠbØò†bàb÷@ðÌbäüÔ@óÜ@ñ‡îí@ðÜa‡äíÙ@ñüÙäaŒ@ßó óÜ@ðäóèbàóè@ói@ðmóîłóàüØ@ðäa‡Žïq@ó’ó @

2M@îłóàüØ@ñŠbØ@ð’ói@ðä‡äaŠŒóàa†@üi@oŽî‹åŽïéi@ãóèŠói@oŽî‹äaíni@ßbå“ŽïÐû‹q@Ûòì@ðmóîłóàüØ@ñŠbØ@óÜ@Š†bØ@ñòìó÷@üi@μî†óyýó@ñüÙäaŒ@óÜ@ðmó

@çóÙiŠbØ@ñòìó÷çbäaìóuìóä@ñ†a†@óÜ@ì@´Šbq@ðäbØòŠaíi@óÜ @

3M@@ðä†‹ØŠaíàóèîñŽîŠbqü‚@ì@´aŠbq@ñŠbØ@óÜ@çìíibïåÜ†@üi@çbäaìóuìóä@ñ†a†@ðîbb@MaóîbÔíÜM@ @

4M@ónäóðmóàŠbî@ðÝŽïè@ñŠ@M@@ìíàóè@Žßó óÜ@†‹Ø@ñŠbØ@óØòˆû‹q@Nóîòˆû‹q@ãó÷@üi@†‹Ø@μia†@ðäbåŽïèaŠ@ðmóîaŠóiòíŽîŠói@ÒŽïïäíî@Žßó óÜ@ðmóàŠbî@ói

àüØ@ðä†‹Ø@æàaŒ@üi@çüÐóÜóm@ðäbØbïäbr#116@@ðmóàŠbî@ñaìa†@æäaíni@çýa‡åà@ñòìó÷@üiüi@oŽïšò†@òíŽîŠói@î‹uóm@ñòˆû‹q@Ûòì@óØòˆû‹q@~çóÙi@@ñòìbà6@

@†‹Øòìói@ñòˆbàb÷@“ @ñŠóiòíŽîŠóiNòìónŽîŠŒaí ò†@âŽîŠóè@ìíàóè@üi@‹maì†@òì@‹ŽïÜìóè@óÜ@Âäbà@óÜ@Œó òŠ@ìì†Šóè@çóîýóÜ@oŽî†ŠbØói@Þîbiüà@óÜ@ŒŠói@ðØóîò‰ŽîŠ

üÐóÜóm@ðäbåŽïèŠbØói@üi@óîóè@çbî‹mbîŒ@ðmóÐŠò†@çaŠíØ@Šb’@ñòìòŠò†@ðäbØóšìbä@óÜ@ãýói@çbØóåï“äŠb’@óšìbä@mìóØŠó@ãò†ŠóióÜ@ŠóràóÜ@ónŽïiò†@òŠbØüè@ãó÷Nç

NóØó›Ø@’ìòŠ@ðäa‡ÙŽïm@üi@çóØò†‹îó@ÚŽîŠbØüè@Ûòì@Þîbiüà@ñbîˆíÜóåØóm@óäbäaŽï‚@ìó÷@ðäbiŠíÔ@ómóäìíi@ñóäb›Ø@ìó÷@üi@óØóàbäŠói@

5M@æäaímò†@çýa‡åà@óØ@‹ŽïÜìóè@óÜ@óîóè@ðäýa‡åà@ñ@ŽñŠìbè@ñŠónäó@ìì†@óØóïmóîaŠóiòíŽîŠói@@ðäbØóïØłbš@óÜ@çóÙi@ñŠa‡’ói@òì@çóÙi@ðäa†Šó

‡nèNNN‹míïràüØ@ðäbåŽïèaŠ@~Úïàa@~çb“ŽïØóåŽîì@~bÕïüà@~@íØòì@

6M@@ðÜb@óÜ@çbn†ŠíØ@ñŽîŠbq@Žßa‡åà@ñŠbØìbè@ói@ðmóîaŠóiòíŽîŠói2008@@ŠóÙ“ï÷@ðÜa‡åà@òì@ãbÔó’Šó@ðäýa‡åà@ŠóóÜ@a†@ãb−ó÷@çbïÙŽïmóa‹î†

Žßa‡åà@N@ñŽîŠbq@@ñŠóÙ“ï÷@ðÜa‡åà@ðîbbî@ñìa‹ØŠaíàóè@ðÙŽïíå’òŠ@çbn†ŠíØ@ŠaŒòì@ói@•óÙ“ŽïqmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØìŠbØ@ðmò@ñŠaìŠói@óÜ@†‹Ø@ð1@M

2010M@@üi@@òìóäìíi@†Šìì@ŽðÜ@Nç†‹Ø@Šaíàóè@ì @

7M@‹àó÷@ðäbØòìím‹Øóî@ómóîýìì@Žßó óÜ@ñŠbØìbè@ói@çýa‡åà@ñˆ†@ñ‰ïmì‡äím@ðä†‹Ø@póa‹î†@ðäa†@ãb−ó÷@ŠóóÜ@çìíša†aì†ói@ðÙïmóa‹î†òì@NbÙî

bäŠói@ñŠóîŠbØNçbØóäb£bmíÔ@óÜ@ðm@Šb÷@ñó÷@ñóà @

@
óîŒbØbš@“ @ðmóîaŠóiòíŽîŠói@çbØóïmóîłóàüØ@MŠbØ@ðmòŠaŒòìðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØì  

 

‹ÙàíÙyóà@ñóäbóØ@ìó÷@ñòìóä‡äaŠó @óÜ@óî@î‹i@çbØóïmóîłóàüØ@óîŒbØbš@ðmóîaŠóiòíŽîŠói@ð−bàb÷@ñbŽîŠ@óÜ@bÜóàüØ@ìbä@üi@çaìbm@ói@çìa

@~@ò†ŠòìŠóq@~tü’@ÛŠûì@ì@çbåŽïèaŠ@óÜ@çbïä†‹Ø@ñŠa‡’ói@ì@ðäa‡Žïq@o‚ónîbq@ñ‹ŽïÜìóè@óÜ@óîóè@“ @ðmóîaŠóiòíŽîŠói@Ûóî@@~ðmóîłóàüØ@ñóàaŠbØ@ðäbåŽïèaŠ

Ü@óî@î‹i@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðàóuŠóóÜ@çìaŠŒóàa†@a‡Žïm@ñóäa‡äóàŠbØ@ìó÷@ñüØòì@ó1362@@ðäbØóîŒbØbš@óÜ@æ‹qŠói@@çbØóîŒbØbš@ì@ñŠa‡ï÷@ðäa‡äóàŠbØ~

NòìóØóîói@çbäaìóuìóä@ì@çaŠìó 79@@ðä†‹iòíŽîŠói@óÜ@çŠbï‹qŠói@òì@‹ŽïÜìóè@óÜ@çbØóïmóîłóàüØ@óîŒbØbš@“ @ðmóîaŠóiòíŽîŠói@óÜ@çóè@ñŠa‡ï÷@ñ‡äóàŠbØ

àŠbØ@ñ‡äaŠŒóàa†@Nçbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@óÜ@çbØó’ói@ìíàóèòìòŠaí‚@ñòíŽï’@ãói@çaŠìó @ì@çbmò‹Ðb÷@ì@çbäaìóuìóä@ðäbØóîŒbØbš@ðäa‡äóN @

@
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“ @ñüØ 

 

ñŒbØbš@ðäa‡äóàŠbØ 

 

ç†‹iòíŽîŠói@ðäa‡äóàŠbØ 

 

@æŽîí’\@ñŒbØbš  

79  0  79  çaíî†@“ @ðmóîaŠóiòíŽîŠói

272  171  101  ‹ŽïÜìóè@çbäaìóuóä@ì@çbmò‹Ðb÷

180  123  57  ‹ŽïÜìóè@çaŠìó   

180  111  69  Ûüè†@çbäaìóuìóä@ì@çbmò‹Ðb÷

247  178  69  Ûüè†@ðäaŠìó  

206  133  73  ðäbáŽïÝ@çbmò‹Ðb÷@ì@çbäaìóuóä

203  160  43  @ðäbáŽïÝ@çaŠìó  

1362  876  486  “ @ñüØ 

 

Øü’óq@a†òìói@ñòˆbàb÷@ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØìŠbØ@ðmòŠaŒòì@ðäa‡äóàŠbØð@MðmóyòŠbä@M@@ðäò†óà–ةاالضطرابات المدني - @n‚@aì†@ñüè@ómüi

NçbØóîŒbØbš@ðàónï@ñó’ó @ó−óÙ’ó÷@çbîŠûŒ@ñóiŠûŒ@çìa‹Ø @oò†@ñóäaìó÷@òì@ìíi@•aíŽïè@ñŠûŒ@ñŠòì†a†@ðàónï@ìí“Žïq@ðmóàíÙy@ñóîb@‹Žîˆ@óÜ

†‹ióä@ï Šóè@òì@çìaŠ†aŠ†ò†ó−óÙ’ó÷@ì@çaŠ†ò‡ŽïÜ@“ @ðØóîòíŽï’ói@@çbØòìa aŠ@~b †a†@ãò†Šói@ómóäìaŠç@@çb’bq@òì@òìóånaí @çbîò†@@ðÜb@ñaì†@óÜ@Na‡Ìói@üi

1991@Nbbî@ðáØíy@‹Žîˆ@óÜ@aŠ‡Žïq@çbïä†‹Ø@ðîb †a†@Àbà@çbØóÐíÔìóà@òì@òìaŠb÷@ómbè@çaìa‹Ø‡äói@ßó óÜ@ç†‹ØóÝàbà@óÜ@ñŠbÙäaŠü @óØóî@ðmóîaŠóiòíŽîŠói@ð−bàb÷

@ça†ó’ó @óÜ@î‹iŽßó óÜ@oŽï−íi@‹mìímìóÙ“Žïq@ðÙŽïàónï@ói@ðä†‹Ø@Žßbå“ŽïÐû‹q@ói@îíŽïq@•óàó÷@~òìóäaìó÷@ïäaì‹Žïm@óÜNa†bnŽï÷@ðmbØ@

NñóØó−bàb÷@ðäa†@ãb−ó÷@üi@óîóè@óØóïmóîaŠóiòíŽîŠóiî‹ŽîŠ@óÜ@ÚŽïØóîóÜ@óî@î‹i@ó−bàb÷@ãó÷@ðäbÙŽïq@üi@çbØó@@ñŠûŒ@ói@ça‡äóàŠbØ@ðä†‹Ø@çb“ïä@oò†@ñóû‹q

ò‡Üóè@ßóèó÷íà@bä@ðäbóØŽîŠ†‹Žî‰i@o@NðmóîaŠóiòíŽîŠói@ìbä@óÜ@óîóè@çbïóØóØbm@ì@ðmóîłóàüØ@ñ‡äòíîóq@aìóØ  

  @çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè6@üi@óîóè@ñŒbØbšM@çaŠìó @M@ì@çaŠìó @ñóäb²‡äói@çbîóØóîŠóè@ðäbáŽïÝ@ì@Ûüè†@~@‹ŽïÜìóè@~çaŠíØ@ì@çb›Ø@~çbmò‹Ðb÷@~çaìbïq

òì@Ø@Nóîóè@çbmò‹Ðb÷@ì@çbäaìóuìóä@ðmóîłóàüØ@ñŒbØbš@ðÜb@óÜ@‹ŽïÜìóè@óÜ@çbäaìóuìóä@ñŒbØbš@æîäü1995@@ðÜb@óÜ@Ûüè†@óÜ@æîŽîíä@òì@òìóîa‹Ø2000@

åîŒ@ÚŽï’óiŠóè@óÜN‹m@ðmójîbm@ðÙŽï’ói@óÜ@çaŠíØ@òì@ÛóîŒbØbš@Šóè@óÜ@pójîbm@ðÙŽï’ói@óÜ@ìa‹Ø‡äói@òìóØóîói@ÎÜbi@ðäbmò‹Ðb÷@ì@çb›ØN@ïjŽïm@ñóäb‚@ðäbïäa‡

Œ@óÜ@òìómóäìa‹ØbïuóîòíŽï’@ãói@çìa‹Ø‡äói@Žßüq@çóàóm@ñò‹Žîí @ói@çbØòŠíØ@òì@NNçaìaŠ‡áØíy@ð’ói@ðäbïäa‡åîM@11@M14M@~Žßb15@M17@@~Žßb18M21@@~Žßb

@çóàóm@Šaí‚@ðäýa‡åà11@@ónŽîŠ†‹Žïäò†@Žßb@çbäaìóuìóä@ñóäb‚@Iدار االيتامì@çbmò‹Ðb÷@ðä†‹Ø@‡äói@Žßüq@üi@Žßìóè@óäbÔbm@òì@~b †a†@ñŠbî‹i@ói@H@@çb›Ø

çìa‹ØŠbjäaìbm@ñóäaìó÷@òì@çbØó’û‹Ð@•óÜ@ðmóÜby@óÜ@ð’û‹Ð@•óÜ@óÜ@óu@çbØóäaìbm@ói@òìaŠ‡áØíy@çbî@òìa‹ØŠbjäaìbm@ñóäaìó÷@ñòìóä†‹Øbïu@@ói@çìaŠ†@âØíy@çbî

NðÙï@ñŠbØ†@óäò†@ñòìó÷@ŠóióÜ@çýa‡åà@ì@çaìý@óÜ@çóàómói@ðäbØómò‹Ðb÷@@ñòìóä†‹Øbïu@üi@ça‡Üìóè@@bèòìŠóè@òìNçóØò†@ŽßíióÔ@àóØ@Âäò @

@

@
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@çbØóîŒbØbš@óÜ@ça‡äóàŠbØ@ðØòŠó@Ð‹ @ðäbmò‹Ðb÷@ì@çbäaìóuìóä@üi@çbØóïmóÜìò†@íŽïä@òŠòíŽïq@ðä†‹Ø@Žðuói@Žðu@ðmó¼òŒ@óÜ@óäbïåïäaì‹Žïm

Ø@ñóäbäb‚óÜbi@ìó÷@óØ@óîaì@çbïŽïq@çbØò‡äóàŠbØNçóè@a†bnŽï÷@óØ@ñóäaíïqóma†@óäb‚óÜbi@ìóÜ@çaìa‹ØŠbjäaìbm@ðàónï@ðä†‹Ø@Žðuói@Žðu@óÜ@ç‹ŽîŠ@çóè@bnŽï÷@aìó

NçóØò†@ŠûŒ@ðÍÜbiòŠóÔ@ñłbÙ@òì@ìb−í @ðä†‹Ø@æŽïÜüq@@ónîíŽïq@óØ@‹ŽïÜìóè@ðmóîłóàüØ@ñŒbØbš@ðäbmò‹Ðb÷@ð’óióÜ@óîó“ŽïØ@pójîbm@ðØóîòíŽï’ói@óàó÷

@ñŒbØbš@üi@ónaŠ@o’@çbàóè@òìN@çìó£@ñìòŒ@ŠóóÜ@Ûó’û†@ŠóóÜ@çbmò‹Ðb÷@ì@çaìa‹Ø@ãíÙyóà@ð’ói@óÜ@çóè@çaŠíØ@óÜ@ŠûŒ@ðØóîŠbàˆ@óØ@Ûüè†@ðmóîłóàüØ

@çbmò‹Ðb÷@üi@oŽî‹Ùi@ãóèaŠóÐ@òìóä‡äbï’@òŠbiìì†@ñóàbäŠói@ómó¼òŒ@ŠûŒ@aìóØ@çóØò†@òìó÷@ñłbÙ@ça‡äóàŠbØ@òì@N@jŽïm@ñóäb‚@ðäa‡åîŒ@çýa‡åà@ì@ìó÷@ŠóióÜ

@çbØóäb‚óÜbi@óÜ@óîóè@bnŽï÷@aìóØ@ñó‚û†ìŠbiNæŽîí’@ðàóØ@òì@ì  

 

@çbØóïmóîłóàüØ@óîŒbØbš   

 

@ñììŠóiììŠ@ñóäb“ŽïØ@ìó÷@~@óbi@ómŠíØ@ãó÷@ñaì†óiaì†NpbØò†ü ínÑ @çbØóîŒbØbš@ŽðŠóè@óÜ@ça‡äóàŠbØ@ðuóéäóà@ì@“ @ðàónï@•ói@ãó÷@ŽðóÜ@ÛóîŠóè
@N@oŽî‹Øò†@‘båŽïq@Ûüè†@ì@ðäbáŽïÝ@ì‹ŽïÜìóè@óÜ@òìónŽïiò†@çbØóîŒbØbšñòŠbàˆ@@ómüi@ñóäb“ŽïØ@ìó÷@çbî@ïjŽïm@ñóäb‚@óÜ@çbî@ç†‹Ø@ðäa‡åîŒ@ñüè@@ðä†‹Ø@ìaìóm@üi

a@@ðÜb@óÜ@çbØóïmóîłóàüØ@óîŒbØbš@óÜ2009@òìómòìa‹ÙäììŠ@òìòŠaí‚@óÜ@Ûòì @
 

 

   2009 

‹ŽïÜìóè@ðmóîłóàüØ@ñŒbØbš   
@ðäbáŽïÝ@ðmóîłóàüØ@ñŒbØbš 

 
@ñŒbØbš@Ûüè†@ðmóîłóàüØ  

ïjŽïm@ñóäb‚@   @çaìaŠ‡áØíy   @ïjŽïm@ñóäb‚ çaìaŠ‡áØíy ïjŽïm@ñóäb‚  çaìaŠ‡áØíy
 çaŠíØ 
   

 
   çb›Ø 

  
  çaŠíØ 

    
 çb›Ø 

    
çaŠíØ 

   
çb›Ø 

  
çaŠíØ 

   
 çb›Ø 

çaŠíØ     
 çb›Ø 

  
 çaŠíØ 

  
çb›Ø 

240    73      21    5  489  7  36  1  232  17  63  0 

ìíi@ÎÜbi@ðäbmò‹Ðb÷  ‹Ðb÷Übi@ðäbmòìíi@Î Übi@ðäbmò‹Ðb÷ìíi@Î

153  17  0  36  118  35 

 

@çìaŠ@†@âØíy@ç†‹Ø@ðäa‡åîŒ@ói@ñóäła‡åà@ìó÷@aìóØ@çóØò†@òìóiòˆbàb÷@ñŒbØbš@ðäbØòŠbàb÷@ñòìbà@üi6@@üi@Âäbà15@@ñón“‚@ìó÷@Na@æî‹mbîŒ@Ûòì@Žßb

@óÜ@çìa‹Ø@ðäa‡åîŒ@óØ@pa†ò†@çb“ïä@óäła‡åà@ìó÷@ñòŠbàˆ@òìòŠaí‚@óÜ@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàíÙy6@M2010@@ðàóuŠó@ómbØ@ìó÷@ñòìbà@óÜ@N134@

ñòíŽï’@ãói@çýa‡åà@NçbØòŠbàb÷@ì@çþq@ð’ói@ñò‹Žîí @ói@Nçbn†ŠíØ@óÜ@çbØóïmóîłóàüØ@óîŒbØbš@ŽðŠóè@óÜ@çìa‹Ø@ðäa‡åîŒ@çbäaìóuìóä@çìa‹Ø@ðäa‡åîŒ@òìòŠaí‚  

ça‹îòŒíy 

2010 

 
‹ŽïÜìóè@ðmóîłóàüØ@ñŒbØbš 

 
ðäbáŽïÝ@ðmóîłóàüØ@ñŒbØbš 

 
Ûüè†@ðmóîłóàüØ@ñŒbØbš  

@ïjŽïm@ñóäb‚  çaìaŠ‡áØíy  @ïjŽïm@ñóäb‚ çaìaŠ‡áØíy @ïjŽïm@ñóäb‚  çaìaŠ‡áØíy
  
   çaŠíØ 

 
   çb›Ø 

  
  çaŠíØ 

    
 çb›Ø 

    
 çaŠíØ 

   
çb›Ø 

  
çaŠíØ 

   
 çb›Ø 

  
 çaŠíØ 

   
 çb›Ø 

  
 çaŠíØ 

  
çb›Ø 

31    32    9  3  5    13    41   

ÎÜbi@çbmò‹Ðb÷ ÎÜbi@ðäbmò‹Ðb÷ ÎÜbi@ðäbmò‹Ðb÷

57  21    28  21  16 

çaìbïq  çaìbïq çaìbïq 
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430  742  539 

ñŒbØbš@ðmóîłóàüØ@@ðÜb@óÜ@‹ŽïÜìóè1995@@ðäbáŽïÝ@óÜ@òìóîa‹Ø1997@@Ûüè†@óÜ2000@@óÜ@~@óîa†@…û†ìŠbi@æîqa‹‚@óÜ@‹ŽïÜìóè@ñŒbØbš@N

ìó÷@ñaì†@ðäbáŽïÝ@ïjŽïm@ñóäb‚@òì@Ûüè†@ãóØ@ðäóîýói@òì@ä†‹Ùäòˆüä@ói@îíŽïqNóîóè@òìóä†‹Øbš@òìó@@‹ŽïÜìóè@óÜ@çbäˆ@ðäìaŠ‡áØíy@ð’ói@ì@ïjŽïm@ñóäb‚

óä@ì@çbmò‹Ðb÷@ñŒbØbš@Næmìó‚@üi@çó£aŠ@ñìòŒ@ŠóóÜ@Ûó’û†@ónîíŽïq@ÚŽîŠìˆŠóè@óÜ@çbØóäˆ@ðØóî@Žð@óÜ@‹mbîŒ@òì@óÍÜbiòŠóÔ@ŠûŒ@ómümìóØ@ðäbáŽïÝ@óÜ@çbäaìóuì

oŽî‹ ò†@ü‚@óÜ@ÚŽïäaìbm@ói@çìaŠ‡áØíy@ðäaŠíØ@òì@ì@çbäˆ@ì@çb›Ø@ïjŽïm@ñóäb‚@òì@Šb’@ñòìòŠò†@

   

çbn†ŠíØ@ñŽîŠbq@Žßa‡åà@ñŠbØìbè@ói@òìa‹Ø@…bîüi@ì@òìómòìa‹Øbš@ãłói@óäüØ@ðäbáŽïÝ@ñŒbØbš@óÜ@çb›Ø@ì@çbmò‹Ðb÷@ñbŽïu@çbî@ñóîbåi@ó÷@•bq@òì@ì

Žïu@òì@~óäbƒjŽïnØ@~@óîóè@ñòŒbm@ðØóîóäbƒn“Žïš@óîa†@lbîbä@ðÙŽïmóÜby@óÜ@çbmò‹Ðb÷@ð’ói@NNoŽîìóØò†Šò†@•bi@ðÙŽïmóÜby@óÜ@bnŽï÷@òŠbØ@çbØóïØłbš@üi@ìaìóm@ñb

Nçbn†ŠíØ@ñŽîŠbq@Žßa‡åà@ñŠbØìbè@ói@oŽîŠ†ò†@ãb−ó÷@ç†‹ØŠbØ@ñŒbØbš@ðäaŠíØ@ð’ói@óÜ@•bnŽï÷@NçbåŽïèaŠ@ì@’óið@@ïjŽïm@ñóäb‚@ñü‚@ðmbØ@ðäbáŽïÝ@óÜ

Šììˆ@béäóm@NóàóØ@çbîbŽïu@@çbØòŠíØ@ì@çbØò‡äóàŠbØ@NóØìí›i@ì@çüØŠûŒ@óØóîbåïi@NïjŽïm@ñóäb‚@ðäa‡åîŒ@üi@òìaŠ†Šü @òìíi@óäbƒ’ü‚óä@üi@óîóè@Ûìí›i@ðÙŽî

łbš@ì@çbØóàbäŠói@üi@‹m@ðÙŽïØóî@òì@òŠa‡ï÷@üi@‹m@ðÙŽîŠììˆ@òì@~ìŠ‡äóm@ñóØóî@üi@‹m@ðÙŽîŠììˆ@òì@çbäaìóuìóä@mìó‚@ñbŽïu@üi@‹m@ðÙŽîŠììˆ@òì@çbØóïØ

NŠóiòíŽîŠói@

àóØ@~ðÍÜbiòŠóÔ@óÜ@μnî‹i@òìóåiò†@Ûüè†@ñŒbØbš@ñììŠóiììŠ@ñóäbnÐ‹ ì @ìó÷@Nóîóè@òìóä†‹Øbš@ói@îíŽïq@Ûüè†@ðmóîłóàüØ@ñŒbØbš@ð

äóm@~ðmóîýóàüØ@ðäaŠò‰Žîím@ñòŠbàˆ@ðàóØ@òì@~bŽïu@óÜHçbmò‹Ðb÷@ì@çaŠíØ@IçbØó’ói@ìíàóè@üi@Ûüè†@ñŒbØbš@ìíàóè@óÜ@çóè@ðmóîłóàüØ@ñŠò‰Žîím@Šaíš@bé

8@M2010@–@17@@òì@ïjŽïm@ñóäb‚@óÜ@ŠíØ44@@bèòìŠóè@òì@çaìaŠ‡áØíy@ð’óióÜ@ŠíØ14@@ñìó÷@ìaŠ‡áØíy@Ûóî@Ø@ìì†@òì@Žßa‡åà@•ó’@Žßó óÜ@ÎÜbi@ðmò‹Ðb÷

ïjŽïm@ñóäb‚@óÜ@ìa aŠ@‹m@òì@~çbäaìóuìóä@ðïÜüq@~b †a†@~@ñŒbØbš@Šó@ómbØò†ŠbØ@òì@óîóè@óØb ŽîŠbq@ñóbmŠóóÜ@ðmóîłóàüØ@ñŠò‰Žîím@ñòŠbàˆ@óÜ@ðàóØ@

@çbØóØó’ói@bèòìŠóè–قطاعاتM@@çìa‹Ø @oò†@ñóäaŠíØ@ìó÷@çbØóîŒbØbš@ìíàóè@óÜ@N@ìŠ‡äóm@ì@ò†ŠòìŠóq@ð’ói@óÜ@çbî@ïjŽïm@ñóäb‚@óÜ@

ìaŠ‡áØíy~çbØóïÙï@óäaìbm@~@ðÔþ‚ó÷@ðäaìbm@óÜ@μnî‹i@ñŠûŒói@çbØóäaìbm@òìa†@çbïàb−ó÷@ñóäbäaìbm@ìó÷@üi@çìaŠ†a@ñòìó÷@ñaì†@çìaŠ‡äa†@ça@•‹Žïè@~ç†‹Ø@ñŒ†

ç†‹Ø\@ñ‰ŽîŠ†@oò†@~@Ø@ì@Ûìbi@çaíŽïä@óÜ@íØòì@ðîbbîbä@ðÙï@íØòì@çbØóïÙï@óäaìbm@N´’íØ@ðàóØói@òì@‹îìŒóm@~ç†‹ØŠó’ðÙïM.أغتصاب@óäaìbm

Nñ @Šóìbè@ñòíŽïšŠaíš@ñòìòŠò†@óÜ@ç†‹Ø@ðÙï@ì@ñŒbi‹Žïä@çbØóïÔþ‚ó÷@
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æŽîŠ†ò‡áØíy@ñòìó÷@ñaì†@ñŠûŒói@NçììaŠ‡äa†@ìíi@ÎÜbi@ðäbmò‹Ðb÷@Žßó óÜ@òì@òìím‹ ü‚@óÜ@çbïäb›Ø@óÜ@ãóØ@ðØóîòŠbàˆ@çbØóîŒbØbš@ìíàóè@@çbØóïÙï@óäaìbm@ói

ï@I@æŽî‹Øò†@ @oò†@çbïånaŠbq@üi@ñŒbØbš@ómóäìaŠ†Šbä@çbî@Hñ Šóìbè@ñòíŽïšŠaíš@ñòìòŠò†@óÜ@ç†‹Ø@ðÙï@çbî@çbØóàò‹yóàbä@óóØ@ßó óÜ@ç†‹Ø@Ù

ó’óäbi@çbî@óäóïÔónaŠ@ñ‡äòíîóq@ñüè@ói@çbïØìbi@çóîýóÜ@´’íØ@ð‹móà@óÜ@çbïånaŠbq@óÜ@HðäbiŠíÔ@Ûòì@íÙÜói@çaŠbjäaìbm@Ûòì@Ûóä@I@ó óÜ@ìa‹Øüi@NçaŠíØ@Žß

@çbïØìbi@oò†óÜ@æŽïi@Žßóè@oŽîìóäbîò†@ñóäb›Ø@ìó÷@ðmìì@ðäbáŽïÝ@ñŒbØbš@ðïÜüq@ðäbØò††bà@ói@æŽî‹Øò†@Šbjäaìbm22@M24@@çbäaìóuìóä@ñ‹Žî†ìbš@ðîbbî

@ÚŽîŠbØüè@Ûòì@çbØìbi@Úîa†@ðä†‹Øóä@Žñí ói@ói@ómójîbmm@‹m@ðÙŽî‡äóè@NçbïånaŠbq@üi@ñŒbØbš@óÜ@çbïä†‹Ø@‡äói@üi@ñò††bà@ói@æî‹Øò†@Šbjmóàü240@@ðîbbî@óÜ

pb ò†@çbïŽïq@ðàŠóÐ@ðäbóØ@çóîýóÜ@ñóäbîbáåŽîŠ@@ìó÷@@ðä†‹Øóä@ìò‹îóq@ñüè@ói@ça†a@M@NçóØò†ŠbØ@póàíÙy@óÜ@ñóäbóØ@ìó÷ @

çbØóïmóîłóàüØ@òŠò‰Žîím 
 

bà@üi@òìónŽïåŽï·@ÒïÔìóm@óÜ@Žßa‡åà@oŽïibä@çbäaìóuìóä@ñ‹Žî†ìbš@ðîbbî@ñò‹Žîí ói@óÜ@‹mbîŒ@ñòì6@@ïjŽïm@ñóäb‚@ðmóîłóàüØ@ðäaŠò‰Žîím@~@Âäbà

@çbïäbØómŠüqaŠ@òì@óØóäaìóuìóä@ðäa†a@óÜŠói@b †a†@üi@çóØò†@ò†bàb÷@çbØómŠüqaŠ@ŽñŠòìbš@òì@òì@óîóØóî@ìóÜ@çìa‹Ø‡äói@aìóØ@çbØòŠíØ@ðmìóØíÜóè@ñbàóåi@ŠóóÜ

÷@ñŒbØbš@óÜ@ðmóîłóàüØ@ðäaŠò‰Žîím@~çóØò†@ðîb †a†@•ómóÜby@ãóØ@çbîóØómŠüqaŠ@ŠóóÜ@oŽïióè@ðÙŽîŠbï‹q@Šóè@Šòì†a†@Šó ó÷@æiò†@ò†bàb÷@b †a†@óÜ@ómbØ@ìó

òìa‹ÙäììŠ@ðmóîłóàüØ@ñŠò‰Žîím@ñaŠìi@a‡ïm@óØ@oŽî‹ ò†ü‚@óÜ@μìíä@óÜ@pŠíØ@ðÙŽî‡äói@çbïäbØómŠüqaŠNpa†ò†ììŠ@ãóØ@ŠûŒ@ðØóîòíŽï’ói@ŠóóÜ@òìóm

@ìóÜ@óØóÜa‡åà@ðmìóØíÜóè@ÛóîóåŽîìì@ïè@‹ŽïÜìóè@ïjŽïm@ñóäb‚@óÜ@ðmóîłóàüØ@ðäaŠò‰ŽîímN†‹Øò†@ðä†‹Ø@ðîb †a†@ñ@ŽñŠòìbš@ì@òìíi@ñŒbØbš@óÜ@aìóØ@ðîòìbà

ómŠüqaŠ@üi@…‹ä@b †a†@aìóØ@μä@òŠòìbi@ìóÜ@òìó÷@ŠóióÜ@~òì†‹Ø@çbîóäaìòŠ@b †a†@üi@óØ@òìa óåÜóèý@@çbîóäbìíä@oò†@ómŠüqaŠ@ìóÜ†a†@çbïäbØ@Ûòì@òì@oŽïäò

Na@ðä‡äbqó@üi@oŽïåŽïèò†@ñŠbØói@ÚŽîŒa‹àb÷@

 óÜ@ç†‹ØóÔ@N@óÜ@óî@î‹i@çbïäbØóïmóîŠbï‹qŠóq@NñŒbØbš@óÜ@çóØò†ŠbØ@çaìaŠ†a@ð’ói@ì@ïjŽïm@ñóäb‚@óÜ@çbØóïmóîłóàüØ@òŠò‰Žîím@çła‡åà@Žßó

bØóïØýbš@ðä†‹Ø@’ŠóqŠó@~çbïäbØóïÙ“îq@ónïîaì‡Žïq@ñòŠbiŠò†@óïäa†Šó@ðä†‹Ø@’ŠóqŠó@~óäaˆûŠ@ðäbÙŽïäþáÝà@Žßó óÜ@ç†‹Ø@óÝàbà@~@çbïä

~çbØó“ŽïØ@ðäìíša†aì†ói@üi@çbØóäaŽï‚@ðä†‹Ø@ðäa†Šó~çbØóïäaŽï‚@çóîýóÜ@æŽî‹Øbä@ðäa†Šó@aìóØ@çbïäbØóÜa‡åà@ðä†‹Ø@ðäa†Šó@üi@çbØóäaŽï‚@ðä†‹Ø@ËbåÕï÷

ìaŠ†a@ð’ói@ðmóÜby@óÜ@òìNçbïäbØò†aìóäb‚a‡äìíi‹ŽïÐ@ì@ò†ŠòìŠóq@óÜ@ç†‹Ø@ñŠa‡’ói@üi@çbïäa‡äbè@ðäbïà@óÜ@æŽî‹Ùi@@üi@çbîòìóä‡äbï’@òŠbiìì†@~@ça@M@óÜ@óu

@óäb£bmíÔ@ñìí“q@ðäbØómbØ–@@~ðmbïš@âïyóÜ@~ð’bmŠa†@Iðîó“ïq@ðäbåŽïèaŠ@~‹míïràüØ@ðäbåŽïèaŠ@íØòì@ñ‹m@ðäbØóàbäŠói@òì@Hð’bmŠó@~Úïàa@~@ñŠóåb÷

óè@çbî@•ŒŠòìNoŽî‹Ùi@•óÙ“Žïq@çbØóïàíÙybä@òìa‹ƒÙŽîŠ@çóîýóÜ@pójîbm@ðÙŽïqí’@ÛŠìû@Š @

@pbÈó@óÜ@óÙi@ñŒbØbš@ðäa†Šó@@ˆûŠ@ìì†@óäbnÐóè@ñòìó÷@üi@òìaŠ†@Žðq@çbîbŽîŠ@çbØóäaŽï‚9@@íØbm11@@ça‡äóàŠbØ@óîòìbà@ãóÜ@òì@ûŠòíïä@”Žïq

Ü@ñŠûŒ@ói@çbØóäaŽï‚I@òìóäò†ò†@çbØóäaŽï‚@ñŠbï‹q@ðàłòì@~b †a†@óÜ@çbîóØóÜa‡åà@@ñóîŒóÔ@ñòŠbiŠò†@çóØò†@Ûóî@ðÜóÙŽïm@ãò†Šóè@òì@çó bä@Žðm@óØóŽïû‹q@ó

ìíi@†aŒb÷@ñŠaìŠói@~@aaŽï‚@ðäa†Šó@òìaŠ‡Žïq@çbîbŽîŠ@~çìa‹Øóä@‡äói@ÿüq@Ûbå‹m@ðäaìbm@ðäaŠò†@ãb−ó÷@ïÜüq@‹ŽîˆóÜ@ñóäaìó÷@~@ìaŠ†@a@ðäýa‡åà@~@Hç@çbïäbØóä

à@üi@çóÙi@ñòìb12@@üi@a‡ÙŽïmŠüqaŠ@óÜ@pbØò†@ñóØóäa†Šó@ðäa‡àb−ó÷@ñŠbïå“Žïq@ðmóîłóàüØ@ñŠò‰Žîím@ñòìó÷@ñaì†@~a†@ÚŽîŠbu@Âäbà@•ó’@Šóè@óÜ@ˆûŠ

Ùy@ñ@Žð@ŠóóÜ@Ûóî@óÜ@‹mbîŒ@òì@çbï’bi@ðmìóØíÜóè@üi@o’a†bq@Ûòì@oŽîŠ†ò†@Žðq@çbîòìóÜbà@ðä†‹Ùäa†Šó@ðmbØ@çbØóÜa‡åà@N@ŠóiòíŽîŠóibØóàí@oŽî‹äaímò†@çbïä

NðmóîłóàüØ@ñŠò‰Žîím@ðäbØòŠbïå“Žïq@ñòìóä‡åŽîí‚@ñaì†@b †a†@ñŠbî‹i@Šó@ónŽïnìò†@óØ@òìónŽî‹Ùi@ãóØ@@ñòìó÷@üi@pbØò†@Šbïå“Žïq@”ïn“ @ñŠbØaìa†@bèòìŠóè@òì



  70

q@ì@ñŠbØ‹ŽïÐ@ðäbåŽïèaŠ@óÜ@óØóÜa‡åà@ðä†‹Ø@ñŠa‡’ói@ñü ínÑ @çbØómŠüqaŠ@~@Npbi@oò‡i@ñómŠüqaŠ@ìó÷@òì@óÜ@çbïmìóØíÜóè@bèòìŠóè@òì@pbØò†@çbØóîó“ï

@æîŒbØbš@óÜ@aìóØ@ñòìbà@ðäóàóm@ómb ò†@óØóÜa‡åà@ÚŽïmbØ@Npa†ò†@@ðä†‹Ø†aŒb÷@ñˆûŠ@ñŠbî‹i@óîbàóåi@ãó÷@ŠóóÜ@òì21@@ñòìó÷@üi@pa†ò‡Žïq@ñbŽîŠ@bbî@ðÜb

Š†@ói@çbî@Ûbå‹m@ói@óØóóØ@Šó ó÷@çaŠìó @ñóäb²‡äói@üi@òìónŽîŠŒaíi@óÜ@çbîòìóäbà@óÜ@æiò†@ãaìò†Šói@çbØòŠíØ@ñóiŠûŒ@ãýói@aŠ‡äa†@oÐ‹ ì @ñŠóØ@oì

NoŽïi@•bi@çbïmìóØíÜóè@Šó ó÷@çbäaìóuìóä@ñ‹Žî†ìbš@ñbbî@‹Žîˆ@óÜ@òìŠa‡Žïq@bŽîŠ@óØ@~ñŒbØbš@

@ðÜb@pbØò†Šò†@ç†Šìíi@ŽðÜ@ÛûŠó@Šbuìì†@çbî@ÚŽîŠbu@ØòŠbïå“Žïq@ðîbàóåi@ŠóóÜ@çaìa‹Ø‡äói@üi@çbïäbØómòŠüqaŠ@óÜ@óØ@çbØóïmóîłóàüØ@òŠò‰Žîím@ðäb

@ðàónï@óîaì@çbïŽïq@ça‡äóàŠbØ@~oŽïia‹Ø@•óÙ“Žïq@çbîŠa‡uŠóà@ðä†‹Ø†aŒb÷@ñŠbØaìa†@Šó ó÷@NçóØ@ñò†@ðmìóØíÜóè@üi@o’a†bq@Ûòì@òìóÜbà@ðä†‹Ø@ðäa†Šó

çbØòŠìó @òŠíØ@çbï“ïäaíŽïä@óÜ@òì@~@çbØòŠíØ@üi@ó’bi@ðÙŽîŠò‡äbè@•bi21@@óÜ~oŽïi@•bi@çbïmìóØíÜóè@Šó ó÷@òìóåŽï·@ñŒbØbš@óÜ@æäaímò†óäaìó÷@óØ@òìòŠó@üi

@íØòì@ìa‹Ø@ñŠbî†@ðäaìbm@Šüu@ÚŽî‡äóè@üi@ñbbî@ñò‹Žîí @ói@óïä@ìaŠ‡Žïq@bŽîŠ@@•bi@ðmìóØíÜóè@ñüè@ói@a@óÜ@ç‡äbÙ’a†@~a‡mbÙäbàóè@óäaìbm@~´’íØ

bØóïÔþ‚ó÷óäaìbm@~ãîŠûm@~çbØóïÙï‹îìŒóm@~ç@M@ón‚b@ñóàbåbäM@@çbØòŠóØ@•üéŽïi@ò††bà@ðäbØóäaìbm@òì–@NçbØóîóîbbîbä@ò†bà @

@

ðmóîłóàüØ@ðäaŠóØŠbØ@ðîóàaŠbØ@ðäa‡Žïqó’ó  

 

@oŽïšò‡Žïq@aìím@@ðmóîłóàüØ@ðäaŠò‰Žî@üi@oŽïi@ãóØ@çbîbäaím@ðä†‹Ø@•óÙ“Žïq@“ÜbqbØ@óÜ@N@ðmóî@Žðq@çbïnîíŽïq@óØ@ç†‹Ø‰ŽîìaŠ@ì@ç†‹Ø@@a†@ÚŽïm
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‹ŽïÜìóè@óÜ@óäaˆûŠ@ðØłbšN @

‹ŽïÜìóè@ðmóîłóàüØ@ñŒbØbš@óÜ@óäaˆûŠ@ðØłbš@ñón“‚ 

óäb‚@ïjŽïm@ñ   aìaŠ†a  

7:30  çbnóè@ìó‚@óÜ  7:30 

am  

çbÜóè@ìó‚@óÜ 

7:30 – 8:00 am  ðäbîói@ðä†Šaí‚@çbä  8:00 

am  

ðäbîói@ðä†Šaí‚@çbä 

8:00 – 9:00 am  ìí“q@ðmbØ  8:30 – 12:30 pm óäb£bmíÔ  

9:00 – 10:00 am  @óØ@ÚŽïnÐ‹ ì @Šóè@üi@çò†bàb÷@ðmóîłóàüØ@ðäaŠò‰Žîím

îóäaìóÜ@ñ‡äòíîóq~@ìŠ‡äóm@Ð‹ ì @•óäaì@óÜ@oŽïi@ñóè@óØòŠíØ@ó

@‡nèNN~çüÐóÜóm@ói@ç†‹Ø@

@o“ïåi@oŽîìóäbîò†@Šó ó÷@çóØò†@çbØòŠíØ@óÜ@aìa†@çbØójïÔòŠ

@aìó÷@oŽïiŠaˆóè@óØòŠíØ@Šó ó÷@çbî@çbØòŠíØ@ñòŠbq@ói~ç‹ÙiòŠóu@çbî

ñóäb‚@ðäaŠíØ@~ónóióà@ìó÷@üi@oŽî‹ ò†Šòì@Ûìí›i@ðØóîóÜbàŠò†@@ïjŽïm

@ŠóióÜ@çóÙi@ñŒbØbš@ñòìòŠò†@ói@ñ‡äòíîóq@ñòìó÷@üi@oŽîŠ†båŽïq@çbîbŽîŠ

@Žðq@ðmóàüm@ìóÜ@pbÙi@ñü‚@ñóØòŠbØìbè@ói@ñ‡äòíîóq@óîóäaìóÜ@ñòìó÷

@çbØò‡äóàŠbØ@oŽïi@Ûüàó‚@óØòŠíØ@Šó ó÷@ãłói@çbïäbiŠíÔ@çbî~òìa‹Ø@ðäa‡åîŒ

Žï‚@ói@ñ‡äòíîóq@ñòìó÷@üi@çò‡jŽïq@ñbŽîŠ@óîóäaìóÜ@ói@pbÙi@ñóØóäa

9:00 – 11:00 am ðîó“ïq@ðäbåŽïèaŠ 
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Nça‡äóàŠbØ@’ŠóqŠó

 

10:00 – 11:00  @Þu@ñòìóä†‹Ø@æŽîìb‚@ì@Ûbq@óï—ƒ“Üa@óÐbÅåÜa@çbî@òìóä†‹Ø@Ûbq@ü‚
óØòŠììˆ@ì@ÃŠói@ì 

12:30 pm òììˆ@üi@òìóäaŠó  

11:00 – 12:00  ìí“q  12:30 – 1:00 pm òìòŠììˆ@¶@ûŠòíïä@ðäbä 

12:00 – 12:30 pm  ûŠòíïä@ðäbä  1:00 – 5:00 pm ìí“q 

12:30 – 4 pm  ìí“q  6:00 – 7:30 çbØòìaŠ†a@òŠíØ@üi@•ŒŠòì 

4:00 – 5:45  @ïjŽïm@ñóäb‚@ðäaŠíØ@üi@•ŒŠòì  7:30 òìòŠììˆ@óÜ@çaíï’@ðäbä 

5:45 – 6:30  ´’í’ü‚  ìó’ 7:30  @ðäûÙïÜó÷@ñŠbî–ñŠbmó÷@M@
@çbØóïnò†@òŠbØ@~çüîÐóÜóm@óÜ

çbïäbØòŠììˆ 
6:30 – 7:00  òìòŠììˆ@óÜ@çaíï’@ðäbä  ìó’òíïä  @ðØbäììŠ@çbØójïÔòŠ

òìóåŽîˆíØò† 
@ìó’ 7:00   ßóÙŽïm@oŽî‹äaímò†@çüîÐóÜóm@ðä†‹Ø‹îó@ðäbØòŠììˆ@Žßó @óÜ@æŽî‹Ùi@

bmóè@‹m@
11:30 pm 

ìó’òíïä  oŽî‹ÝŽïèò†@Žðuói@ðîa‹ÙŽïq@ói@”ïØbäììŠ@òì@æmìó‚ 

 

ŠbØ@‹ŽïÜìóè@óÜ@òìòŠóóÜ@óØ@óäaˆûŠ@ðØłbš@ñón“‚@òìóäóØò†@òìó÷@ŠóóÜ@o‚óu@çaìaŠ†a@ì@ïjŽïm@ñóäb‚@ðäbØó’ói@óÜ@çbØóïmóîłóàüØ@òŠóØ

Žïm@ñóäb‚@ð’óióÜ@óäaˆûŠ@ðØłbš@ñón“‚@ðäìíióä~oŽïia†Šóói@ðäaŠü @óîóäaìóÜ@çbØóïØłbš@ðmbØ@ãýói@óïn“ @ðØóîón“‚@òìa‹ÙŽïq@ñòˆbàb÷äbØbq@òìói@ïj@ñó

@a‹Ø@üiòŠíØ@ñóiŠûŒ@ñòìó÷@ñaŠòŠó@NòìóåŽïàbä@ïjŽïm@ñóäb‚@óÜ@ŠûŒ@ðØóîòìbà@üi@òì@çìaŠ†óä@a@bn“Žïè@aìóØ@ñòìói@ñòìbà@üi@çbØ4@M6@çìa aŠ@óäbà@@òì

äóèçbØóØbå‹m@ó“ŽïØ@óÜ@çbïä⁄ òíŽïm@ŠóióÜ@çbî‹m@ðÙŽî‡@@ñòìbà@üi12M18@Næä†‹Ø@ðîb †a†@ñ@ŽñŠòìbš@òì@çìa aŠ @

  @

@ónŽïiò†@pbiò†@Šóói@ñü‚@ðäbØómbØ@çüš@óäaˆûŠ@aìóØ@ñòìó÷@ñòŠbiŠò†@çbØòŠíØ@óÜ@Ûóî@ñòìóä†‹Ø@çììŠiçbØóàbäŠói@ì@´ƒÙŽîŠ@ðàóØ@ñóÙÜó @
@‹Žïà‰mbØ@bmóè~ãóØbä@ÚŽïn’@ïè@II4@@ûŠòíïä@ñaì†ìíäò†@çb’bq@ì@òìóáŽîŠó ò†@ðîaì†@NoŽî‡Žïq@ðqüm@ì@•ŒŠòì@ðmbØ@òìó÷@ñaì†@ãòìòŠììˆ@óÜ@Nã

ó óÜ@çbàóÔ@ÚŽîˆûŠ@ìíàóè~æîìóØò†@•ü‚óä@ÚŽïmbØ@çóØò†@çbáïnìŠ‡äóm@ñóÙåi@ñóäaìòŠ~çbáÜó óÜ@ó’bi@çbîóÝàbà@çbØóïmóîłóàüØ@òŠóØŠbØ@Žß
æìíäò†@ŠóóÜ@çbbi@ðmŠüqaŠ@aì@oŽïi@•bi@çb¸ìóØíÜóè@Šó ó÷@æŽïÜò†@çbáŽïq@òì@Nóîóè@çbánÐ‹ ì @bîb÷@óØ@æäai@ñòìó÷@üi@çóØò†@@bnŽï÷N†a†@üi

óyNç†‹ØŠbØ@ðäbØb Œò†@óášbä@NpbÙi@Žðq@oò†@ìí“q@ñòìó÷@”Žïq@óäb£bmíÔ@üi@ãìíšò†óä@æà@ãłói@òìí“q@ðmbØ@ñòìó÷@ŠóióÜ@óïä@óäb£bmíÔ@óÜ@â“îŒ
HHóïä@ðîó“ïq@ðäbåŽïèaŠ  

 

óäb“‚óiü‚@çbØóàbäŠói@ì@çbØóïØłbš@óÜ@ç†‹Ø@ñŠa‡’ói@aìóØ@†‹Ø@òìói@çbîòˆbàb÷@ça‡äóàŠbØ@ŠûŒói@ç†‹Ø@ñŠa‡’ói@óî°ŠbØ‹ŽïÐ@ðÙŽïàa‹ û‹q@ïè@óÜ@óïä@Nìa‹ƒÙŽî‹

‹Ø@ñŠa‡’ói@òì@ì@òìa‹Øò†bàb÷@aìóØ@ñòìó÷@ñò‹Žîí @ói@çóØò†@çbØóïØłbš@ðàóØ@ðØóîŠa‡’ói@ïjŽïm@ñóäb‚@ðäbØòŠíØ@@ðØòŠó@ðØóîòíŽï’ói@òìónŽîŠó ò†@çbïä†

@NNNçbîü‚@ñììŒòŠb÷@Šó‹mìì@çbŽïq@aìóØ@ñóäaŠíØ@ìó÷óäb£bmíÔ@óÜ@æiò†@ò†bàb÷@aìó÷@æŽîŠ†ò†@âØíy@aìóØ@ñòìóÜ@æibïåÜ†@òìa@‹ŽïÜìóè@óÜ@ïjŽïm@ñóäb‚@N@“ ói@N

Œ@ðØóîbà@üi@ñóäaìó÷@ñŠûŒói@òì@çbØòŠíØ@üi@óïäa‡Žïm@ñìa‹ƒÙŽîŠ@ðØóïØóïØłbš@ïè@òì@~óÙŽïq@ì@ÚŽîŠbä@~óïq@~òŠbî†@òíŽïq@ðmóîìòŒìóÐ@NçìaŠ‡äa†@ŽñìóÜ@òŠû

‡ÙŽïmbØóÜ@óÙŽîŠbØüè@ðîbïåÜ†ói@óØó’ói@ð‚û†ìŠbi@a@ðäa†@ãb−ó÷@üi@óïä@çbîŠóƒ“Žïq@oò†@çbï’ü‚@ça‡äóàŠbØ@~‹mbîŒ@ñìóîóy@ðmóïvïma@ðäa†óä@ãb−ó÷@üi
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@“ @ðØóîòíŽï’óiNoŽïåîói@çbØóäaìóuìóä@ói@†ìí@aìóØ@òì†‹Øóä@âïóm@çbîìa‹ƒÙŽîŠ@ñóäaˆûŠ@ðØóïØłbš@ïè@òì@çbîü‚@ðäbØóØŠó÷–روح المعنوي@–@

n“ @ì@‹mbîŒ@ðÙŽïån“îóŽïm@íØòì@ça‡äbè@ðäbØòŠbØüè@ðibïÌ@òì@ì@óØó‚û†ìŠbi@ói@òìíiŠóîŠbØ@Ú’@Žðiói@óàä@çbØò‡äóàŠbØ@ì@çbØòìa aŠ@üi@‹m

çìaŠ‡äa†@ñŒbØbš@óÜ@aìóØ@ñóäaŠíØ@ìó÷@ðäbØóïnîìa‡ŽïqN @

a‹ÙŽïÜ@çbîŠbï‹q@çbØòŠíØ@ÚŽïmbØ@š@òìóäóÙii@ñòìó÷@üi@çü@@çbØóîŠbÙäaŠü @ñóäb‚@óÜ@ça‹Ø†aŒb÷@ÚŽïmbØ@pa‡i@çbïmóàŠbî@oŽïäaímò†@ñŒbØbš@óÜ

Šbî@òì@‹mbîŒ@ñòŠóu@íØòì@çbØóîóØìíäóè@ónïîìa‡Žïq@Šó@ón‚@çbïÙ“ïm@NçóÙi@•óÙ“Žïq@ÚŽîŠbïå“Žïq@ïè@ðäaínäbîóä@çbØòŠíØ@~@ïjŽïm@ðäûÙïÜó÷@ñ–

ðäbîü‚@ðäbØómbØ@ñòìó÷@üi@æ’@ñón@ñóÝq@@ñòìó÷@üi@ñ‹iŠò†@çbîü‚@ñaíïè@ãłói@~@Hóîóè@çbïØóîóäa†@‹ŽïÜìóè@óÜ@çìaŠ†a@ð’ói@ñŠbïäaŒ@üi@IòìóäóÙi‹q@Žðq

ióä@çbîŠbïäaŒ@ìíšò‡Žïq@Næi@çbîü‚@ðäbØó“ŽïØ@ðmóÜby@ñaŠ†b b÷@ìíšò†óåŽïq@çbïÙŽïØóî@ïè@ãłói@òìónŽïji@þØóî@b †a†@óÜ@çbïäbØó“ŽïØ@bîb÷@óØ@oŽïbî@ðäóîýóÜ@ðîb

üi@ìíiaŠ‡Žïq@çbîŒü@çbïÙŽî‡äóè~b †a†@üi@æiìíš@Šó ó÷@ÚŽïmóÜby@óÜ@Næiò†ò†bàb÷@b †a†@ãò†ŠóióÜ@òŠbiìì†@ñóØ@çbî@çìa‹Ø@ðmóîaŠóåŽîíä@@çóîýóÜ@ç†‹Ø@ñŠbØìbè

àa‹ û‹q@ïè@ñŠa†b b÷@Nb †a†@ðäìíšòíŽîŠói@ñòŠbiŠò†@çìíióä@bïåÜ†@òì@çìíibØü’óq@bn“Žïè@ãłói@@çbïäbØóäaŽï‚@óØ@çìíióä@òìóä‡äbï’@òŠbiìì†@ì@ñŠbØ‹ŽïÐ@ðÙŽï

Npa‡i@çbïmóàŠbî@óîóäaìóÜ    

mbîŒ@ñòìbà@üi@ìíi@ïjŽïm@ñóäb‚@óÜ@óØòŠíØ@@Šó ó÷@óØ@òìómbÙiŠa†b b÷@b †a†@oŽî‹Øò‡ŽïÜ@ñaìa†@ñŒbØbš@óÜ@ðîbbî@ñóåïìíä@Âäbà@•ó’@óÜ@‹

üi@ÛóîŠóòŠbš@@ïè@Žðiói@@ñóØó“ŽïØŠbØ@a‡mbÙäbàóè@óÜ@N@óÜ@ÛóîŠbàˆ@ðäbáŽïÝ@óÜ@Nóïä@ðÙŽï‚óîbi@ïè@ómŠüqaŠ@ãó÷@aìóØ@†‹Ø@çbîòìó÷@ñŠbïå“Žïq@çbØò‡äóà

ónîíŽïq@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè@ðmóàíÙy@~pbØò†@ãóèaŠóÐ@ðîbbî@ðmóîaŠóåŽîíä@äóîýó÷@‡äý@pŠbè@çbïäaíŽïä@óÜ@òì@çbØóïàíÙybä@òìa‹ƒÙŽîŠ@@ðîbbî@ðmóîaŠóåŽîíä

òìó÷@üi@pbÙi@ãóèaŠóÐ@@çaìa‹ÐŠóiòíŽï’@ói@óä†‹Ø@ðmóîaŠóåŽîíä@òŠüu@ãó÷@òì@óäbØóØbå‹m@ómóÜby@üi@béäóm@óàó÷@a‡ÉïÔaì@óÜ@ãłói@æmóàaŠò†@ãóØ@aìóØ@ñóäbóØ@ói

òŠòŽîŠbq@óîòìbà@óÜ@ç†‹Ø@ñb †a†@óÜ@Šói@oŽïåŽïiò†@óØòŠòŽîŠbq@ÛóîóÕïÔò†@‡äóš@ñòìbà@üi@béäóm@óØóÜa‡åà@NaŠ†ò†@ãóÜóÔ@óÜ@ŠóîŠbØbäóØ@@ói@a‹Žï‚@ðÙŽîìbš@béäóm

NoŽî‹Žï ò†a†@a†óØóÝîbÐ@

 

@ÚŽïmóÜby@a†ò†@çb“ïq@çbáØóîóäìí¹@@ói@çìíi@•ìím@ðmóÜby@ŠóóÜ–احباط@M@Nb †a†@mìóØaì†@ñüè@ói@ðäa‡äb“ïq@ñüèói@òìa‹Ø @oò†@ÚŽîŠíØ

aí @òì@μåÙ“q@ðäbØóÜb‚@óÜ@ÚŽïØóî@óÜ@ón‚b@ñóàbåbä@óØ@ïjŽïm@ñóäb‚@üi@òì@üiaóÜ@aŠ@çbØóïåàó÷@òŽïè@ðäa‡åîŒ@òìómòìaaí @@oò†@ñòìó÷@ñaì†

@ßó óÜ@Âäbà@Ûóî@ñòìbà@üi@ìíia‹Ø 24@†‹Øò†@ñòìó÷@ñó’óäbi@Na†Šììˆ@ÛóîóÜ@òŠìó @ðóØ@@ñ‹ŽïÐí’@Ûòì@ñòìó÷@üi@oŽïåŽïèò†ŠbØói@òìó÷@üi@óîóàbåbä@ìó÷

@ÚŽî‡äóè@óÜ@pa‡i@ïåÙ“q@çbØóÜb‚@ðäb“ïq@‹ÜóèŠbi@ñŠüÜ@Na‡ÔaÈ@ñ‹m@ðäbØóšìbä@óÜ@ìíia‹Øóä@ðîbbî@ðmóîaŠóåŽîíä@óäbà@•ó’@ñòìbà@üi@òìó÷@ðmìì@òì

−óq@Šóói@æmìóØŠó@ñbŽîŠóÜ@ìíia†@ðä†‹ØaŠ@ðÜìóè@óåmìóÙŽïqìbš@ãó÷@ðäa†@ãb−ó÷@óÜ@Šói@ÚŽïäbà@N@b †a†@ãò†Šói@ómòìa‹ióä@ï Šóè@ñü‚@aìóØ@ñòìó÷@ñaì†@òŠó

q@ìì†Šóè@ìíia†@Žñ‹Ðìłíu@ðØóïŠíØ@Žßó óÜ@ìíiaŠ‡Žïq@ìŠ‡äóm@ñŠóòŠbš@a‹Žï‚@ðØóîòíŽï’ói@N@ìíibÙ’@ðäbØóŽï -الكرسي المتحرك@M @

íióä@ÚŽïn’@ïè@ñòìó÷@ŠóióÜ@òìímbè@@çìíi@‘òŠòì@ð’ìím@óØ@òìóîa†@ðàłòì@òìói@òìa†@młóè@ðÜìóè@üi@a‹ÙŽïÜ@ñòìó÷@ñŠbï‹q@ÚŽïmbØ@pbÙïi@òì

bš@óÜ@ìíi@ìíi‡äbà@òìñŒbØbš@óÜ@ðîbbî@ñŠóÐó÷NóØłbšbä@ìaìóm@bnŽï÷@ãýói@òìì†‹Ø@ðäbØó’ŒŠòì@ñŠa‡’ói@ÚŽîˆûŠ@ìíàóè@óØóåmłóè@ðÜìóè@”ŽïqNç†‹ÙŽîŠòì@

Nòìímbè@Šóói@ðš@ñóØó“ŽïØ@oŽïäaŒbä@óØ@òímìì@Žðq@

@
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 @ç†‹Ø@Žðàóm@ðäbØó“ŽïØ@Mkî†dm@M@çbØóåŽîí’@ì@ŽñŠ@ì  

 

óåŽîíä@ói@´óiò†@o“q@ça‡äóàŠbØ@óÜ@óä@ðÜó óÜ@aìóØ@‹m@ðäaìó÷@üi@•bi@’ìòŠí‚@óåji@ñòìó÷@üi@a†@ÚŽîŠììˆ@Šóè@óÜ@çbØòìa‹Ùäb“ïä@oò†@òŠ

Žïn’@ìíàóè@çbØŠóåŽîíä@aìóØ@æäaŒò†@ça‡äóàŠbØ@Nçóè@aìóØ@ñóäbnÐ‹ ì @ìó÷@ñòŠbiŠò†@æŽïÝi@ça‡äóàŠbØói@ñòìó÷@üi@bèòìŠóè@òì@òìòŠììˆ@ãłói@æŽïÜbä@Žðq@çbïÙ

bîŠbïäaŒÜbš@ðàóØ@üi@òìónŽîŠ‡åŽîŠói@oŽî‹äaímò†@ç†‹Ø@Žðàóm@ðäbØó“ŽïØ@~ñŒbØbš@ðäbØó’óióÜ@NçbØóØbä@Šómó‚@òìa†ììŠ@ŠóóÜ@pb ò†@Žðq@ç@‘òŠòì@~çbØóïØb

@óîóè@ðäûÙïÜó÷@ñŠbî@ãóî@béäóm@‹ŽïÜìóè@óÜ@çaìaŠ†a@ð’óióÜ@óäìí¹@üi@NçbØòŠíØ@üi@oîíŽïq@ðÜóq@ì@ßóØ@ðäìíióä@~çìíi–óÝqæ’@ñón@ñ@M@@ÚŽïmbØ

çóÙi@ŽñŠòìbš@ónîíŽïq@‹m@ðäaìó÷@oŽî‹åŽïèò†ŠbØói@æŽïÜò†@çbØòŠíØ@NoŽïiò‡nìŠ†@Šó’@a‡àb−ó÷@óÜ@òì@ðmóyòŠbä@ì@æm‹ óä@ãaŠb÷@ðäìíi@oìŠ†@ñüè@ónŽïiò†@óàó÷@N
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@ðäa†@ãb−ó÷@~çóØò†ŠbØ@ìbï’bä@ðØóîòíŽï’bØónïîìa‡Žïq@ðä‡äbäóÜóè@òì@òìóÜbà@ðäa†ŠóŽï‚@ðäNça 

3 - òìóäýa‡åà@ói@ðä‡äòíîóq@ñòìó÷@Ûòì@ŠbØ@ðÙàóš@ñòìóä†‹Ø@óbåŽïq@òŠbiìì†@üi@òìóäìíša‡Žïq@NóîóèŠbØ@ónîíŽïqØŠójàaŠói@Žði@ðä†‹@
Na‡äaŽï‚@ñòíŽïšŠaíš@óÜ@pa†ò†@ðàb−ó÷@Žßa‡åà@aìóØ@òìónŽî‹i 

4 - î@üi@ÛóîŠbÙäaŠü Šóèýa‡åà@ðäbØòììŒòŠb÷@ì@μäaì‹Žïm@ñòìóäa†@ÂäòŠ@ónîíŽïq@oŽî‹Ùi@óØbbŽïi@çNo 

M@ñò††bà@óÜ12@Šò†@òìóäbØòìím‹Øóîòìómóä@çóîýóÜ@óØ@çýa‡åà@ðäbØóÐbà@ñóàbåäbºóq@óÜØò†@òìói@òˆbàb÷@òìíšIpbÜìò†@ìó÷@ìó÷@ñóäbmó
oìŠ†@ðîbäaím@óØ@ÚŽïÜa‡åà@Àbà@çóØò†@aáï÷@óîóàbåäbºóq@ðòŠói~óîóè@ñü‚@ð‚ó’@ñaŠìi@ðä†‹Ø@bäò†‡åà@~ŽŽïÙŽîŠaíi@ìíàóè@óÜ@Žßa@ð

m@Žßó óÜ@óØ@ñü‚@ð‚ó’@ðäìíš@üi@ñŠü @óäbåŽïè@ì@æî‹iŠò†@aŠìi@ðî†aŒb÷@~a‡Žîí‚@ói@Ša†@ñ‡äòíîóqì@çóàó@@ðäa‡Üóè÷è@~@Žði@ìb−í @a†@ìóHóîó@@

@@

@@

@@

 

5 - ŠbØ@oîíŽïq@ çýa‡åà@ Šó ó÷@ óØ@ a‡ÙŽïmóÜby@ óÜ@ çýa‡åà@ïäaì‹Žïm@ @ ónîíŽïq@ Nbä@ çbî@pbÙiiójàaŠóïäbØòŠbØ@ Š@óÜ@ NoŽîiŠòì@ çb
@óØ@o‚Šò†@ñòìó÷@ðäbáŽïÝ@óÜ@çbn†ŠíØ@ñŽîŠbq@Žßa‡åà@ñòŒbm@ðÙŽîíŽïqììŠ87I@E3542@à@ìó÷@Žßó óÜ@çbïåmìóÙŽïqìbš@ñóäła‡å

~†‹Øò†@çbîü‚@ñòŠbØói@çbîŒóy@Ha‹Ø12I@E488íióä@ç†‹ØŠbØói@çbîŒóy@H@ìŒ@ì1łòì@aŒbä@ói@E@Nòìüia†@çbïà@@

6 - †‹Ø@ç†‹ØŠbØ@ói@çbîŒóy@çaŠíØ@Šó ó÷M@‹q@pbØ@ìó÷î@μäaímò†@çüš@óÜ@óî@î‹i@óØóî†óyóm@ì@Šbïa‡åà@ðmóàŠb@ñòìó÷@üi@æîò‡i@çł
NçóÙiŠbØ@póàłó@ì@•bi@ðØóîòíŽï’ói 

7 - ýa‡åà@ðš@ üi@ óØ@ çbØòŠbØüè@ñaì†ói@ çaŠó @ óÜ@oŽïi@î‹i@ çbáïØòŠó@ñŠbØìó÷@ üi@ çóØò†ŠbØ@ ç@ ói@ ñòqŠbš@Ûóî@ óÝ@ìó÷@ ñŠóò
@çýa‡åà@ñììŠóiììŠ@aìóØ@æîŠó ói@a‡äbØóï‹móà@ñaì†ói@a‡mbØ@çbàóè@óÜ@òì@NæîóÙi@óäb“ŽïØ†òìóåiò@Ø@ðmbØ@óÜ@çüš@òì@a‡ä†‹ØŠb

NòìóåŽî‹Ùi@ãóØ@oŽî‹äaímò† 

8 - óm@ çýa‡åà@naŠbq@ òì@ Žßa‡åà@ ðä†‹ØŠbØ@ ñòìóä†‹Ø@ ãóØ@ üi@ ìímbèa†@ ñŠbØ@ ðmóbï@ ðäói–’bii@ æî@ ñ‡äòìòˆŠóiŽßa‡åà@ ü@M@
ðuóéäóà@@Žßa‡åà@ðä†‹Ø@ŠónäóóiM@@òì@oŽî‹Øò†@a‡ÙŽïmbØ@ìíàóè@óÜ@oŽî ò†ìbš@ŠóióÜ†@üi@•óàó÷@NÜ@çìíibïåÜ@ãò†Šóè@aìóØ@ñòìó

i@ìbš@ŠóióÜ@”îbb÷@bä@ð‚û†ìŠbi@íÙÜ@ói@@æŽî‹Øóä@Žðuói@Žðu@‡äím@ðØóîòíŽï’ói@çbØbbîNoŽî@@
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óèçýbåà@ðä†‹ØŠbØ@ðîbbî@ðä†‹ØŠaíà 

 

1 - N@oŽïia†@ðÜb@ò†ˆóè@ðäóàóm@‹Žîˆ@óÜ@ÚŽïóØóè@Žßa‡åà@@

2 - åà@ïèNñü‚@ñììŒòŠb÷@ñˆ†@pbÙi@ŠbØ@oŽî‹Ùi@Šbšbä@oŽïibä@ÚŽïÜa‡ 

3 - pbÙi@”ï÷@a†@óäaŠbØ@òŠüu@ìóÜ@oŽïibä@ÚŽïÜa‡åà@ïè 

c -  çbØóäb‚óÜbi@óÜ@ç†‹ØŠbØ@@

l -  ìaˆòìaˆ@óÜ@‹q@ðÙŽï‚û†ìŠbi@óÜ@ç†‹ØŠbØ@Šói@óäbØ@ßó óÜ@ç†‹ØóÜóàbà@oŽïi@ÚŽîŠbØ@çbîói@ì@çbØóåî† @ñ†ŠìòŠòìóM@خامرM@ì @ì@æî‹i–صقل@M@ñ
oŽïia‡Žïm 

p -  @çbØóîòìa‹èòˆ@òŒb @üi@oŽïiòìa‹Ø@óØóÜa‡åà@pbÙiŠbØ@ÚŽïåŽîí’@óÜ 

t -  @óØ@ðÜbØín“Ø@ñŠbØ–@@i@ü‚@óÜ@çbØó“‚ói@çbîŒ@òŠòìóäìíi@ðä†‹iìbä@óÜ@ðäbàŠò†@ìa†@@çbî@Œb @óØNoŽî‹ 

x -  @μåš@ì@´Š@ñŒbó“ïq@óÜ@ç†‹ØŠbØ 

 -  ìa‹Ø@oìŠ†@ónóióà@ìó÷@üi@óØ@ñóäbåŽîìóåŽîí’@óÜ@çbî@çłbà@ói@ðš@çbØó @Šbn’íØ@óÜ@óÜ@ç†‹ØŠbØNç 

… -  i@•üè@ò††bà@~HpììŠ@ðáïÝÐ@IçaŠìó @ðáïÝÐ@~ìòŠóu@~@ì@çbØóïÜízÙÜó÷@ò††bà@n’û‹Ð@ñóäaŠbØ@ìó÷çbØòŠóçbàŠò†@ìa†~N@òìónŽî‹ ò† 

† -  @ìóÜ@ç†‹ØŠbØNòŒŠói@a‡ïm@ta‹‚@ðä†‹ØóÜóàbà@ñò‰ŽîŠ@aìóØ@oŽî‹bäò†@òìói@aìóØ@ñóäbåŽîí’ 

ˆ -  bØóïÙ“îq@óäb‚óÜbi@ì@óäb‚@•ü‚óä@óÜ@ç†‹ØŠbØç 

@@

@@

@@

@@

 

4 - @çóØò†@çýa‡åà@“rÜbq@çbî@æåŽïèò†ŠbØói@çýa‡åà@aìóØ@ìíia‹Ù’b÷@çbïŽïÜ@òŠìó @ðäbóØ@Šó ó÷iŠüu@ìóýóq@ì@ßóØ@ò@Šbï‹qŠói@aìó÷@óä†@æiò
àaŠóib †a†@ŠójM@@üi@ç†‹Ø@‡äói@ñaói2@íïä@ì@Žßb@@

5 - @‹Žîˆ@ðÜa‡åà18@îa†@ßó óÜ@~ñü‚@ñóØò†aìóäb‚@ìbä@óÜ@pbÙiŠbØ@ñòìó÷@üi@óïä@ìaŠ‡Žïq@óŽîŠ@Žßb~@ðØìbi@ì@ðÙ@Ú’í‚@Žßó óÜ@ì@@çbî@ðäbØa‹i
Nü‚óiŠó@ðØóîòíŽï’ói@çbî@çaŽï‚@ñ‹m@ðÙŽïàa‡äó÷@Šóè 

6 - @çóàóm@‹Žîˆ@ðÜa‡åà18@oŽïibä@Žßb@i@Žðq@oò†@æmýóèˆûŠ@”Žïq@pbÙi@ÚŽîŠbØ@oŽîŠ‡i@Žðq@ñbŽîŠŠ@ñaì†@çbî@pbÙNçìíiaìb÷ˆû 

7 - ïäaìó÷@òì@oŽïi@ðØìbi@ì@Úîa†@’ŠóqŠó@‹Žîˆ@óÜ@Šó ó÷@pbÙiŠbØ@oŽîŠ†bä@Žðq@ñóŽîŠ@Žßa‡åà@ìó÷äŠbØ@”îíŽïq@NçóØóóØóî@ðmóîìóÜìó÷@ón@ã
üi@çbØìbi@ì@Úîa†@üi@ŠbØ@ñòìóåîŒû†@óÜ@oŽïi@î‹i@@ðäbØóïnîìa‡Žïq@æäaíni@ñòìó÷bïäbØóÜa‡åàμia†@ç@àó÷@I@çóÙia‡åà@naŠbq@üi@•ó@óÜ@çł

NHòìóäbïäbØóäaŽï‚@çóîýóÜ@çbïä†‹Ø@ßþÍnï÷@@

 

 

8 - 8@M@çła‡åà@8@M11@@
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c -  @çóàóm@ðäýa‡åà@óäb£bmíÔ@ðmbØ@ñòìbà@óÜ8@M11@m‹ ìbš@ŠóióÜói@N@çóÙi@ÚŽîŠbØ@ïè@μäìaŠ‡Žïq@óŽîŠÜa‡åà@Šó ó÷@Z@óÜ@ó6@@ónŽïiìíš@çýb
q@ÚŽïÜüq@Šóè@ñòìóä†‹Ø@òŠbiìì†@Žðiói@oŽïi†‹Ø@ìaìóm@ñìímìóØ@Šóói@ðäbØóÌbäüÔ@ìíàóè@òì@óäb£bmíÔ÷@çb’bŽî‹Ùi@òˆbàbbmíÔ@ðäbØóÜb@ói@o@ñóäb£

NóØóÜa‡åà@ðîbmòŠó@@

l -  @çóàóm@ðäýa‡åà@óäb£bmíÔ@ñìí“q@ðmbØ@óÜ8@M11@ói@NçóÙiŠbØ@ñòìó÷@üi@çìaŠ‡Žïq@óŽîŠäóm@óäaˆûŠ@ãł@ñŠóq@ìó÷@ñòìbà@üi@bé4@@ðmbØ@òì@~‹Žïà‰mbØ
@Šóè@ñòìbà@üi@oŽî‹Ùi@ãóèaŠóÐ@ónîíŽïq@ìí“q2@@ÚŽî‹Žïà‰mbØ@ãóØ@ðäóîýói20@óÕïÔò†ìó÷@ïjŽïm@I@N@Ø@oŽî‹Øò†@ìò‹îóq@•óäaŠbØ@ìóÜ@óuŠóà@aìó

NHpa†ò†@ðàb−ó÷@ñü‚@ñóØóäaŽï‚@üi@ŠójàaŠói@Žði@óØóÜa‡åà 

p -  íŽïä@ðÜa‡åà@ça8@M11@†IÎÜbi@ðÙŽî‹Žî†ìbš@~ðØìbi@çóîýóÜ@oŽî‹Øóä@ñŠòìbî@Šó ó÷@pbØóäŠbØ@ónîíŽïqŠò†a‹i@oŽî‹ØòäaŽï‚@ðÙŽîóîa‹i@çbî@HoŽïi@óØó@ðØ
@ðäóàóm@ììŠóóÜ@ñòŠìó 15@NoŽïi 

t -  @çaíŽïä@óÜ@çbïäóàóm@ñóäła‡åà@ìó÷8@M11@ónü’@ŠóóÜ@ñòìó÷@üi@oŽîŠ†óä@Žðq@çbîóŽîŠ@ónîíŽïq@óÜb’@çbØš@óÜ@~@æ’û‹Ñi@o@çbØóäbƒn“Žï
Ñ @óØóá÷bÔ@çbî@óØ@ónïÜ@@I‡nè@~@Þïjàümü÷@ñìóä†‹ÙØbš@ðäbØb Œò†@óÜ@~çóÙiŠbØ@çbØó ŠbØ@óÜ~çóÙiŠbØÙiü ínHoŽî‹ 

x -  @çaíŽïä@ðäýa‡åà@aìóØ@ŠbØ@béäóm8@M11@†‹ÙŽïÜ@íØòì@çbb÷@ðÜbØín“Ø@ñŠbØ@óÜóî@î‹i@çóÙïi@ónîíŽïqaŠb÷@çbî@òíïà@ñòìóäï @ðä†‹Ø@ónNçaŠa†@çb 

 -  @çaíŽïä@ðÜa‡åà@aìóØ@ñòŠbØ@ìó÷8@M11@ó÷@óØ@óäaŽï‚@ðÜbà@Úîä@óÜ@póÜby@æî’bi@óÜ@ónîíŽïq@pbÙîò†@NoŽîŠ‡i@ãb− 

… -  NÛóà@ì@o’@ói@çbî@òŠbq@ói@@pbÙîò†@óØ@ñòŠbØ@ìó÷@üi@oŽî‹Ùi@o’a†bq@óØóÜa‡åà@ónîíŽïq 

@@

@@

@@

@@

@@

@@

@@
 

  

 

9 - @9M@çła‡åà@12M15@@

10 - a@Måà@ïè@Na†óäb£bmíÔ@ðmbØ@óÜŽïÜa‡@çóàóm@ðÙ12@M15@Š‡Žïq@óŽîŠòìa@óÜ@pbÙiŠbØ@@2@@I@Na‡ÙŽîˆûŠ@Šóè@óÜ@‹mbîŒ@‹Žïàˆ@pbØi@ŠóióÜó
@m‹ ìbš–ñ‹i@ñìímìóØŠóói@ðäbØóÌbäüÔ@ìíàóè@óØóÜa‡åà@Šó ó÷@ñ‡äòìbä@ñóäb£bmíÔ@@óÜ@òì@oŽïi6@@Nóäb£bmíÔ@ónŽïiìíš@”ïÜb@@

 l@M@òìbà@óÜóàóm@ðÜa‡åà@óäb£bmíÔ@ðäbØòìí“q@ñ@ç12M@15@@óÜ@‹mbîŒ@üi@pbÙiŠbØ@òìaŠ‡Žïq@óŽîŠ6@‹Žïà‰mbØ@@Žði@òŠbØ@ìó÷@•óàó÷@N@a‡ÙŽîˆûŠ@óÜ
Žï‚@çóîýóÜ@óÙŽîŠbØ@çbî@pa†ò†@ðàb−ó÷@ñü‚@ñóØóäaŽï‚@üi@óØóÜa‡åà@aìóØ@òìónŽî‹ ò†@•óäaŠójàaŠóiòìóäa@ò†òíŽîŠóioŽïšíŽïq@ìí“q@ðmbØ@N@ónî

@‹Žïà‰mbØ@ìì†Šóè@üi@oŽî‹Ùi@ãóèaŠóÐ@ñòìbà@üi@ÚŽîŠbu20@NóÕïÔò†@@

 p@M@çóàóm@ðäýa‡åà12@M15@b−ó÷@Ûìí@ñŠbØ@çìaŠ‡Žïq@óŽîŠ@béäómÜóè@~óäbiòŠóÈ@ðäa‡Übq@óÜ@Šò†ói@•óàó÷@Nçò‡i@ãñŠbi@m‹@‘ŠíÔM@@ñŠbØ
ð’û‹Ð@o’ü @ñŠbØ@IoŽïia‡Žïm@ñ‰ïm@ðÜóq@ì@ßóØ@ì@üÔóš@ÚŽîŠbØ@~çbØóäb‚óÜbi@ŠóóÜ@ç†‹ØŠbØ~ðÜbjàóy@’íØ@ìŠbn@HçbØó ~@Ûòì@ç†‹ØŠbØ@ìòŠóÙØbq@ò

Nó ŠbØ@óÜ@ç†‹ØŠbØ@~çbØóäb‚@•ü‚óä@óÜ@@
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 t@M@÷@ðäóàóm@çaíŽïä@óÜ@óØ@çbïäbØóÜa‡åà@çbïnîìì@çbØìbi@Šó ó12@M15@@ói@óØ@ÚŽîŠbØŠóèIçóÙiŠbØ@Ûóîó“ïq@óÜÐ@ónîíŽïq@HoŽî‹åia†@ñŠbØ‹Žï
Žßa‡åà@naŠbq@ð’ói@ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØ@ìŠbØ@ðmòŠaŒòì@çóîýóÜ@÷@NoŽî‹ÙiŠbàüm@ì@oŽî‹Ùi@ŽßíióÔîa†@ìóäbØìbi@ì@ÚØóÜa‡åà@ñŠbØ@aìóØ@ñó@çbï

ñóØò‹i@óØ@óàaŠóÌ@ðäa†@ói@æŽî‹Øò†@Šbšbä@aìó÷@óîŠbØ‹ŽïÐ@ðäbØónóióà@üi@óØ@çóØbäŠbàüm#####N@@

 x@M@çaíŽïä@ðäła‡åà12@M15@mbîŒ@ç‹jÜóè@ÚŽîŠbi@oŽïibä@ðÜb@óÜ@oŽïi@‹#@@Nãa‹ üÝïØ@óäìí¹@üi1@üÝïØq@óàó÷I@ãa‹ @~ò‹mbîŒ@ñü ínÑ @ói@îíŽï
Üóè@óØòŠbi@aìóØ@ðîóîòìbà@ìó÷@~oŽî‹ ò†@ðÜóè@çüš@ì@óØóÜa‡åà@ñòŠbióÔ@Šó@ónŽïnòìò†@ñòìó÷@ŠóióÜŽî‹ ò‡@ðmbØ@~@oqHìí“N@@

  

  

10M@ðäła‡åà@16M17@@@
 

Šó ó÷ @óäaˆûŠ@pbÙi@ÚŽîŠbØ@oŽïibäN@oŽïi@ãaìò†Šói@ç‡åŽîí‚@óÜ@óØóÜa‡åàÜ@Šaíš@óØbîŒ@‹Žïà‰m@‹mb  ‐أ
@oŽïäóîb£–@NòìónŽî‹ ò†@”ïåîóè@ðäaˆûŠ@@

äbØóÜa‡åà@pbÙiŒóy@óØóØìbi@òì@oŽïi@ãaìò†Šói@ç‡åŽîí‚@óÜ@óØ@óÜa‡åà@Šó ó÷ómóØ@ðäóÜ@çbïäóà@ðäaíŽï  ‐ ب
16@M17@@oŽïåia†@ðîó“ïq@ðÙŽîŠbØ@óÜ@HoŽî‹åia†@ñŠbØ‹ŽïÐ@ói@óØ@ÚŽîŠbØŠóèIqónîíŽï@mòŠaŒòì@óÜ@ð

@ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØìŠbØbq@ðä†‹Ø@ñ‹Žî†ìbš~@çła‡åà@naŠbq@ð’óióÜ@~@naŠà@ðäła‡å
ŠóÙ“ï÷@óÜa‡åà@ñŠbØ@ñóäbØìbi@ì@Úîa†@ìó÷@~@oŽî‹Ùi@Šbàüm@ì@oŽî‹Ùi@‡åóqü‚@ñóØØóäŠbàüm@ñ@çó

óÌ@ói@æŽîŠ†ò†@a@òì@æiò†@Šbï‹qŠói@aìó÷@óîŠbØ‹ŽïÐ@ðäbØónóióà@üi@óØñóàaŠ#######N 

@äb£bmíÔ@ðäbØòìí“q@ñòìbà@óÜŽïä@ðäýa‡åà@ó@ðäóàóm@çaí16@M17@Š‡Žïq@óŽîŠçìa@ûŠ@óÜ@‹mbîŒ@óäaˆ6  ‐ ت
çóÙiŠbØ@‹Žïà‰mbØäbØòŠójàaŠói@Žði@òŠbØ@•óàó÷N”ï@Žï‚@ìbä@óÜ@òìónŽî‹ ò†bî@çaà@ÚŽîŠbØ@ç@ðÙÜí

çaŽï‚@@oŽïi@Šóè@üi@oŽî‹Ùi@ãóèaŠóÐ@ónîíŽïq@ìí“q@ðmbØN@ìì†ÚŽî‹Žïà‰mbØ@‹ØŠbØ@óÜ@ç†20@ïÔò†@óÕ
NoŽïióè@ìí“q 

óÜ@ónîíŽïq@çbîóØóä†‹ØŠbØ@ãýói@μä@óäb£bmíÔ@óÜ@aìóØ@ñóäła‡åà@ìó÷ói@Žñ‹’b÷@ðÙŽïn@çììŠ@a‹Ù@   ‐ ث
Žî‹Ùi@çììŠ@a‡Žïm@ñóäbàó÷@ónîíŽïq@óØ@~òìóØòŠbØ@çòìb‚@çóîýóÜ@òìónî‹Ùi~òìón@ØŠbØ@ñ@Žñ‹Ø‹@üi@ç†

ØŠóòŠbš@~óšìíà@ói@ð’ü‚óä@ðmóÜíà@~çbØòìí“q~çbØóØŠó÷~ÚŽî‹Žïà‰mbØ@Šóè@ðä†‹
Npa†ò†ììŠ@a‡ä†‹ØŠbØ@ðmbØóÜ@óØ@ÚŽïäìíiŠa‡åî‹iŠóè 

ðäóàóm@çaíŽïä@ðäła‡åà16@M17@@óÜ@oŽïi@‹mbîŒ@ç‹ óåÜóè@ÚŽîŠbi@ónîíŽïq___@¹@üi@ãa‹ üÝïØ@óäìí@  ‐ ج
I2@@ñòìó÷@ŠóióÜ@~óîóè@ç†‹Øü ínÑ @ói@ñ‹mbîŒ@îíŽïq@óàó÷@I@Hãa‹ üÝïØ†nŽïnìò@Šó@óbióÔ@ñòŠ

ì@ßóØ@çüš@~@ìóØóÜa‡åà@í“q@ðmbØ@~çbïåm‹Üóè@ñòìbà@~ç‹ ò‡Üóè@çbØóÜóqHì@@ 

@@

 

11@M@çbØóîŠbØ‹ŽïÐ@ó“ïq@ŠóàóÜ@çaŽï‚@ðäbàa‡äó÷@ì@çbØòŠbØ@çòìb‚@üi@çbØóîŠbØaìa†@MçbØómóÉå@@

a@MäbØò‹Žïà‰mbØ@ónòíîóq@óØ@oŽïi@ìb−í @òìòŠó@ñóäa‡äói@ìó÷@Žßó óÜ@ónîíŽïq@ç†‹ØbØ@ðmbØ@ì@ç†‹ØŠbØ@ðiåà@ðäóàóm@óÜa‡Nòìó@@

l@M@@@ì@Þu@ónîíŽïq@@ŠbØ@çòìb‚i Šóç†‹Ø@ñŠb ŽîŠbq@ð@ä†‹Ø@ñŠb ŽîŠbq@ðäbØóÙÝîìbš@ì@ìb−í @ð@ØóÜa‡åà@üii@ãóèaŠóÐ@óNpbÙ@@

p@M@@ŠbØ@çòìb‚@ìb÷@ðäbØóïnîìa‡Žïq@òì@òìóä†Šaí‚@üi@Ûbq@ñìb÷@ónîíŽïqpbÙi@æàaŒ@óØóÜa‡åà@üi@óäb‚@oò†@i@ñòìó÷@üiNoŽïåŽïéi@çbîŠbØó@@

t@M@çòìb‚@@ŠójàaŠói@óØóÜa‡åà@óäò‡i@òŠbq@ónîíŽïq@HóØóÜa‡åà@ñŠóØíŽï‚ói@çbî@@Ûìbi@óÜ@óu@I@ŠbØ÷ñòŠbØ@ìó@Ùîò†@aìóØNpb@@
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xM@çòìb‚@Šó ó÷@†@çaíŽïä@óÜ@oŽî‹Ùi@ììˆaì@oói@Žñ‹ @ónîíŽïq@ìíióä@ñŠóØíŽï‚ói@çbî@óØóÜa‡åà@ðØìbi@ŠbØðØìbi@ì@Úîa@@óØóÜa‡åà\@óØíŽï‚ói@òì@Š
Žñ‹ N@ŠbØ@çòìb‚@óà@òì@~ìí“q@ðäbØómbØ~óšìíà@~óØóÜa‡åà@ðä†‹ØŠbØ@ðäbØò‹Žïà‰mbØ@oîíŽïq@óØ@ónóióÔ@ðuŠä†‹Ø@ìíiòŠìíiŠa‡åî‹i@Šó ó÷@òìó@ç

Na‡ä†‹ØbØ@ðmbØóÜ@a‡îììŠ@@

@@
 

12 - çła‡åà@naŠbq@ð’ói@@
 

Žßa‡åà@naŠbq@ð’ói@óiŠó@oŽïia‡Žïm@ðÙŽïÕÜ@ónîíŽïq@ÚŽïØòŠó @ìíàóèiä@~oŽïš@oŽî‹åiìb‹Žî†ìb@ñ@  ‐ ح
ïåÜ†@òìó÷@òì@pbØò†@Žßa‡åà@ñŠbØ@ñ‹Žî†ìbš@óØ@ŠóÙ“ï÷@ðÜa‡åà@@naŠbqmbÙi@bè@aìóØ@òìó@ï

ØóîòíŽï’ói@çbî@òìóäbïäbØóäaŽï‚@çóîýóÜ@oŽî‹Øbä@Þ“Žïq@Àbà@ÚŽïÜa‡åàí bä@ðò†ŠbØ@ìb−@ónŽïiò†@óØ@çóØ
ììŠò†@ì@ñŒü@ðäóîýóÜ@òì@~ðîónóu@ðäóîýóÜ@IçbïnìŠ‡äóm@ðäa‡ÙŽïm@ñüèìóî@ðäîò†@çbî@Hò@çb

Nð‹móà@ãò†Šói@ómb‚@@

Šó@æäaíni@çýa‡åà@ñòìó÷@üi@Žßa‡åà@ñ@ŽñŠìbè@ðäbØóÙåi@ðä†‹Ø@oìŠ†óÙi@ðäa@Žðiói@ç†  ‐ خ
èaŠ@@ì@ÎÜbi@ðäbóØ@ónîíŽïq@çóØò†ŠbØ@óäbåŽîí’@ìóÜ@ñóäbóØ@ìó÷N‘‹miìa‹åŽïaŠbq@óÜ@æ@n

@†aŒb÷@ónîíŽïq@çýa‡åàNçýa‡åà@ðäbØóÐbà@ì@Žßa‡åàçbîüš@ìímbè@óÜ@æi@@ìó÷@üi’q@òì@óåŽîí@ónîíŽï
pbØ@üi@póäbäóm@òì@çýa‡åà@ðä†‹Ø@ñŠbØìbè@üi@æiò†bàb÷@çbØóÍÜbi@óóØ@@ŠóóiiŽßó óÜ@ç†‹@

Žîí @a‡ïm@çła‡åà@aìóØ@ÚŽïåŽîí’@óåji@ónîíŽïq@óäbåŽîí’@ìó÷@Nçýa‡åàŽðÜ@çbïoŽî ò†@@@çbîŽîŠ@òì
Übq@çła‡åà@a‡ïŽïm@óØNoŽî ò†Ù“îq@ðmóàŠbî@òì@ì@çìíi‹ŽïÐ@üi@“ra‡Žïm@ð@ò†@oò†óiNæåŽïè@@

 

óîłóàüØ@ñŠóØŠbØ@ónîíŽïq@ŠóÙ“ï÷@ðÜa‡åà@naŠbq@ðä†‹Ø@ñ‹Žî†ìbš@ð’óiióè@ðm@ói@~@oŽï  ‐ د
NŠóÙ“ï÷@ðÜa‡åà@ðäbØó“ŽïØ@ðä†‹Ø@ñ‹Žî†ìbš@óÜ@æiìa‹åŽïèaŠ@ðmójîbm@@

łóàüØ@ðäaŠóØŠbØ@ßó óÜ@çóÙi@oìŠ†@ñ‡äòíîóq@ónîíŽïqòì@óäb£bmíÔ@ðmóî@a†Šóà@ðä†‹Ø@ðä@ì@Žßb  ‐ ذ
çò‡i@ãb−ó÷@ŠbØ@Žîí’@ì@óäb£bmíÔ@@

ýbÙ@üi@oŽïióè@çbîŽïè@ì@płóò†@ónîíŽïq@óäbïmóîłóàüØ@òŠò‰Žîím@ìó÷@ç†‹ØÜ@ðïÜüq@ó  ‐ ر
móîłóàüØ@ñŠóØŠbØ@N@æåŽïÙ’ò†@bbî@aìóØ@ñóäbóØ@ìó÷@ñˆ†@@çbäaìóuìóäi@ìó÷@ðîíŽïq@ó’ó@ón

Šòìbî@ïÜüqaìóØ@ñóäýbà@ìó÷@ðä†‹Ùïäa†Šó@ðäa‡àb−ó÷@ðmbØ@óÜ@pbÙi@ñ@óÜa‡åà@a‡ïm@çbØ
Nçìímbè@oÐ‹ ì @ð’ìím@@

Mi@ñ‹Žî†ìbš@ð’ói@Žßó óÜ@pbÙi@oìŠ†@ñ‡äòíîóq@ónîìíŽïq@Žßa‡åà@naŠbq@ð’óØ@ðmóîłóàüi@ü  ‐ ز
bà@bîb÷@óî@ðmóàŠbîói@çbïnîíŽïq@aìóØ@ñóäbäaŽï‚@ìó÷@ñòìóÜ@ça†Šbî‹iòìó÷@Àbî@óîóè@ç@‡äóà†ìí

N@çaŽï‚@ñ‹Žî†ìbš@ðÔìì‡å@óÜ@æi@@

@Žñí @o“q@ñóbåŽïq@çììŠ@ðØóîòíŽï’ói@ónîíŽïq@Žßa‡åà@@naŠbq@ð’ói@à@n‚pbÙi@Žßa‡åM@  ‐ س
ü‚@ðäbØóäaŽï‚@ñóäbØìbi@ìó÷@óäìí¹@üi@óî@ðš@Žßa‡åà@n‚@ñü @o“ŽïqŽðu@çbî@@òìín“Žïè

@óØòíŽïq@ÚŽïmbØ@~@×aÈ@ñòìòŠò†@ómóäìíšm@ãłói@oŽïåŽïèò†@‹m@ðÙŽïäˆä@ðîbäaí@ìì†Šóè@óï‚@çaŽï
NpbjiòíŽîŠói@ìb−í @ðØóîòíŽï’ói@@
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bîb÷@óØ@ðä†‹Ø@æàaŒ@óÜ@ó‹qŠói@ŠóÙ“ï÷@ðÜa‡åà@naŠbq@ñ‹Žî†ìbš@ð’ói@ì@Úîa†@@~Ûìbi  ‐ ش
b÷@ìŠ‡äóm@ñ‹Žî†ìbš@ðäbØóÜbå“Ðû‹q@~@ïÜüq@~@çbîbnüàbà@~çýa‡åà@çŠa†b ÜNbbî@ó@@

@èðÙŽïÝŽï@æåŽïéjîŠbØói@æäaíni@ñòìó÷@üi@Žßa‡åà@üi@òŒbm@ñ‹m@ðmóàŠbî@bÙ@üiìóÜ@ç†‹Øý@  ‐ص
óØ@ñóäbmóÜby@Üa‡åàóØó@Žîí’@óÜ@òìa‹Ø@ßó óÜ@ñóÝàbà@ta‹‚@pbØò†@oóèa†ŠbØ@@çóîýóÜ@~
@çbî@ŠbØ@çòìb‚NçaŽï‚@ðàa‡äó÷@@

ŽîŠ‡åŽîŠŒó·a†@ìb−í @ì@ìa‹Ø@ñŠbî†@Žîí’@óÜ@@çbØónîíŽïq@óàïäbÙïà@æ÷@üiŽßa‡åà@ñòìó@@oŽïäai  ‐ض
NðmóàŠbî@ðä†ŠbØaìa†@üi@oŽï›i@òíŽïØ@@

  

13 - çbØóïmóîłóàüØ@óîŠaŒí @póà‚@ì@ŠbØ@M@ìðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØìŠbØ@ðmòŠaŒò@@
 

  

Ø@Žði@aìóØ@ñóäbØìbi@ìó÷@ðäa†@ðmóàŠbî@üi@oŽîŠ‡i@‹mbîŒ@ðÜìóè@ónîíŽïqüi@çŠb@Šò†@ñòìó÷@ŠbØ@ðmóÐ  ‐ ط
NòìóäŒû‡i@@

óØ@•ü‚óä@óØóØìbi@Šó ó÷@òìónŽî‹i@ñbŽïu@ñóØòŠíØ@óïäìaŠ‡Žïq@óŽîŠ@pìÜòŠbØ@óíŽïq@~a†óØ@ónî  ‐ ظ
@ñìŠó@óÜ@ðäóàóm@òìónŽîŠŒû‡i@ñóØóäaŽï‚@ðäbàa‡äó÷@óÜ@ÚŽïØóî18@üi@oŽïi@Nómóóióà@ìó÷ 

NóäaŠóØŠbØ@òŠüu@ãó÷@@ónŽîŠ‡i@óšìíà@ói@ð’ü‚óä@ðmóÜüà@ónîíŽïq@îíŽïq@I@ói@ bîŒ@ñü ínÑ@‹m  ‐ ع
Hóîóè 

ä†‹Ø@†bîŒ@óåîìíi@çˆòíŽïi@aìóØ@ñóäbmò‹Ðb÷@ìó÷@üi@ðmóîłóàüØ@ðmóàŠbî@ðìa‡åà@ò@çbïäbØóÜÜ@‹Žîˆ@ó  ‐ غ
@ðäóàóm18@Nóîa‡ïÜb 

@b‚@ðØûŠó@aìóØ@ñóäbäaŽï‚@ìó÷@ìíàóè@üi@ðmóîłóàüØ@ðmóàŠbî@ðäìíi@†bîŒò†aìóä@ó’ü‚óä@óØì  ‐ ف
a‹Øìaìóm@Iü‚óiŠó@ðÙ“îq@ñòìóä†‹Ø@ðÔbm@ðàónï@NpbÙiŠbØ@oŽïäaímbäoŽïi@ýóÜîq@çóîŽï“@Ú

oŽïia‹Ø@çb“ïä@oò†@aìóØ@@óä‡äbäóÜóè@ãó÷@ðäa†@ãb−ó÷@üiŽï‚@ðàa‡äó÷ióä@çabè@çbî@oŽï@ñ@ŽñŠì
NHoŽïióä@çaŽï‚ 

@@

@@

 

óïmóàŠbî@òì@çbØóäaŽï‚@ìíàóè@óÜ@pa‡i@çýa‡åà@ðmóàŠbî@ónîíŽïq@póàíÙy’ói@óØu@î‹Ø@ð@ì@Þ  ‐ ق
÷@üš@ìímbè@ñ@Žñ‹Ø@ì@óäb£bmíÔ@ð Šói@óØóÜa‡åà@ðäbîˆ@Žîí’@Šó ó2@àüÝïØ@óÜ@oŽïi@Šìì†@‹mó

Nóäb£bmíÔ 

î@ónîìíŽïq@òìín“Žïè@Žðu@ñóØóÜbà@òìómüibïu@ñóØóäˆ@óÜ@aìóØ@ñòìbïq@ìó÷ðmóàŠb@@ñìaìóm  ‐ك
@ñ‰i@ðàóØóî@ðäaŽï‚@ßó óÜ@aìóØ@pa‡i@ðäbØóÜa‡åàbØóóØ@ì@ã‚@ßó óÜ@çbî÷@~‹m@çîíŽïq@•óàó@ón

Þu@ì@ÃŠói@ì@Þu@ì@ç†Šaí‚@äb£bmíÔ@ðäbØóïnîìa‡Žïq@~@óäb£bmíÔ@ð Šói@ì@Nó 

ì@æåŽïéi@ãòìì†@ðäˆ@oŽîìóäbîò†@óØ@ñóäaìbïq@ìó÷@Šó@ónŽîŠ‡åŽïqóq@xŠóàŽßbà@ò@@ðmbèa†@ìm@çbï“îìaìó  ‐ ل
Nçò‡i@çaŽï‚@ìì†@ðmóàŠbî@“rÜbq@ñòìó÷@üi@óïä 
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 Ð‹ ì @aìóØ@ñóäa†‹Žïà@ì@çˆ@ìó÷@ónŽîŠ‡i@‹mbîŒ@ðmóàŠbîóè@çbïäaŽï‚@Nóî  ‐ م

àŠbî@òŠüu@óÜ@çüš@ÚÜó‚@•óäaì@óÜ@~póàíÙy@ðäbØóïmóàŠbî@ói@òìóäìíša‡Žïqóäbïmó@ín“îóŽïm@òì@çì  ‐ ن
ióè@ŠòíŽïq@ónîìíŽïqòì@†ìí@üi@póÐŠò†@ðäìíióè@çbî@´“îó @oò†@üi@oŽï@æm‹ ŠÜóïmóàŠbî@ó@

NçbØòŒaìbïu 

@@

 

14@–@ü‚òìbä@ðmòŠaŒòì 

 

 

›@Üa‡åà@ìó÷†ŠbØ@aìóØ@ñóäbnîíŽïq@ŠóÙ“ï÷@ðÜa‡åà@ñbbî@ñòìòŠò†@óÜ@çóØò@Ûòì@óÔîó@ðäbiŠí  ‐ ه
NpóÜìò†@çóîýóÜ@æŽî‹äò‡äa†@Šbjäaìbm@ói@òì@æŽî‹Ùi@@

) يزممïÜüqi@ŠbØb@ð Šói@ì@Þu@çbäaìóuìóä@ðîýóÜ@òìónŽî‹båi@ónîíŽïq@@æ’ür‡åà@çóçýa@I@ì  ‐و

oŽïi@óØûi@IM@upójîbm@ðÙŽï Šói@ì@ÞM@Œà@ói@ŽñŠìbè@‹mbîüq@ñŠóÐó÷@ÚŽïmbØ@NoŽïi@çła‡å@ðïÜ
“ïq@çbîü‚@ñóàbåbä@ónîíŽïq@çóÙi@nò†@Žßa‡åà@oŽîìóäbîò†@çbäaìóuóäò‡i@çbNç 

äb£bmíÔ@óÜ@çbäaìóuìóä@ðïÜüq@çóîýóÜ@oŽîŠ‡i@ãb−ó÷@ónîíŽïq@ñŠbï’üèi@çbØóðîa‰ŽîŠ†@ó@@üi@Žßb  ‐ي
@Nóî@ðš@çbäaìóuìóä@ðïÜüq@ðÜûŠ@æäai@çła‡åà@ñòìó÷qóq@óÜbq@ónîíŽï@óØóîün‚ó@ónŽïia‹@Š

ÚŽïäbîŒ@Šóè@óÜ@æäŽîŠbri@çýa‡åà@æiò†bàb÷@ñòìó÷@üi@çbäaìóuìóä@ðïÜüqN 

‡ìbš@ð’ói@óÜ@òìómbÙi@ðmóîłóàüØ@ðäaŠóØŠbØ@ñŠa†b b÷@çbäaìóuìóä@ðïÜüqq@ñ‹Žîåà@naŠb@Žßa†  ‐أأ
ŽïÜa‡åà@Šó ó÷@HðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØìŠbØ@ðmòŠaŒòì@óÜ@I@ŠóÙ“ï÷îŒû†@çbïÙ@òìói@ðîbbîbä@ó

ò†@Žßa‡åà@óîóè@çbïmłóò†@pbØ@ìó÷@béäóm@çbäaìóuìóä@ðïÜüq@NpbØò†ŠbØi@n@Šó ó÷@çóÙ
NòìóåŽïåi@ðîónóu@ñŠaŒb÷@çbî@ç†‹Ø@ñŒ†@íØòì@ìíi‡äbÙ’@@çbïäaìbm@ñbbî 

@@

ñòìó÷@üi@ðmóîłóàüØ@ðäaŠóØŠbØ@óma‡i@Óbà@òŒbm@ðØóîbbî@ðä‡äaŠóq@Žðm@äa†ŠóŽï‚@ðØóäa@çb  ‐ بب
@ÚŽïmbØ@ïÜüq@çbî@ì@çóÙi@çbäaìóuìóä@ðïÜüq@ñóäaìòŠ@çbØómóÜby@òì@çóÙi†@æåïiòà@óØ@óÜa‡åÜ@ó

Nóîa†@ð‹móà@@

Žîí’@ì@çaìíi@Úîa†@óÜ@ñòìóånói@üi@ñŠónïràüØ@ðàónï@ðä‡äaŠŒóàa†Ü@Úîa†@ói@ãó÷@Nçìí@  ‐ تت
åà@ónîíŽïq@ñóØ@oŽïäai@ò†ŠòìŠóq@ðmòŠaŒòì@pbØò†@aì@•óäbîŠbïäaŒ†@çýa‡i@oò@ñó›‚bi@ó@çbîaìb

÷@NçóØò†@ñbmòŠó@ñóäb£bmíÔ@ói@oò†@ñóØ@pójîbm@ðØóîòíŽï’@ói@çbî@çóÙiŠ@•óàó@•ü‚@bŽî
îòíŽï’ói@N@çbØóîŠaŒí @póà‚@ðä†‹Ø@ãóèaŠóÐ@òì@ì@äŒóà@ðäþq@üi@pbØò†bm@ðØó@üi@pójî

ìóØ@ñóäb£bmíÔ@ìó÷@óå›i@æäaímò†@çýa‡åà@aìóØ@ñòìóÜ@çìíibïåÜ†í’@óÜ@a@Žîˆîä@çbïäbîNóÙ@@

@óàó÷@òì@Nçaì†‹à@ðä†‹ØŠbàüm@üi@ìa‹ØŠómíràüØ@ðÙŽïàónï@ðä‡äaŠŒóàa†@aóiói@òìónŽïi•  ‐ ثث
äb“ïä@ñòìó÷@üi@óïä@ñŠbàb÷@póàíÙy@a†ŠŒby@ðÜby@óÜ@N@ìŠ‡äóm@ðmòŠaŒòìpa‡i@ð@@ñŠbØüè

bØóÜóóà@ðä†‹Ø@ñ‹Žî†ìbš@üi@óä‹ @•óàó÷@óØ@N@óî@ðš@çła‡åà@ðä†‹àŠbq@ðäna@NŽßa‡åà@@
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ë@M†@óÜ@oŽïi@‹mbîŒ@ðäbØòìíäb‚@ñòŠbàˆ@óØ@ÚŽïØòŠó Šóè@ðäìíi@oìŠ#######@îíŽïq@ón  ‐ جج
ìŠ†@óåŽîí’@ìóÜ@óäb£bmíÔ@ónîíŽïq@çbî@oŽî‹Ùi@oìŠ†@a‡Žïm@ñóäb£bmíÔŽî‹Ùi@oNo@@

@@

 

15@MðîaŠa†@ðmòŠaŒòì@@
@#####ð−aŒbÔ@aìóØ@çaŽï‚@ðäbØóØìí›i@òˆû‹q@ŠóóÜ@bi@ñòìóä†‹Ø@ãóØ@Ø@ñóäłbòàó@@óÜ  ‐ حح

@ÚŽïÜb@Šóè@üi@Šýû†@@

bm@ðäbØbàóåi@òìóäbØóäaŽï‚@çóîýóÜ@óØ@xbi@ðàónï@ðä†‹Ø@ŠómíïràüØ@óiØò†@ðÔ÷@NòìóåŽî‹@pbØ@ìó  ‐ خخ
Ùi@o’@ŠûŒ@üi@ðmóàŠbî@ñaìa†@æäaímò†@óàóØ@çbïmbèa†@aìóØ@ñóäbäaŽï‚@ìó÷÷@N@çóbäaŽï‚@ìó@ñóä@aìóØ

@óÜ@ò‹mbîŒ@çbïmbèa†####@äüi@çóÙi@•óÙ“Žïq@aìa†@æäaímb@m‹ Šòì@ïmóàŠbî@ðäbØóq†‹Ø@o“rÜb@ðä
NŽßa‡åà@@

 

  

 

16@M@ò†ŠòìŠóq@ðmòŠaŒòì@@
 

îŒ@Ûóîóäb£bmíÔ@ïè@ñòìó÷@üi@çbØóäb£bmíÔ@ðîóîbåïi@ñòŠbàˆ@ðä†‹Ø@†bîŒóÜ@‹mb@àaìò†@Ûóî@ð  ‐ دد
NoŽïióä@@

@äaˆûŠ@ðàaìò†@bqìŠìó÷@óÜ@N@çbØóäb£bmíÔ@ñóäaˆûŠ@ðàaìò†@ðä†‹Ø@†bîŒíÔ@ñób£bm@óäaˆûŠ@óä7  ‐ ذذ
íÔ@çb’bq@NoŽî‹ ò†@ü‚@óÜ@ûŠòíïä@ðä†Šaí‚@çbä@ìí“q@ðmbØ@óØ@~@ò‹Žïà‰mbØäb£bmq@ðØłbš@ó@•b

Nçła‡åà@üi@çò†ò†@ãb−ó÷@óäb£bmíÔ 

Žïióè@ñ‡äòíîóq@òì@oŽïióè@ðmóîłóàüØ@ñŠóØŠbØ@Ûóîóäb£bmíÔ@Šóè@ónîíŽïq@ói@oinaŠbq@ð’ó@  ‐ رر
ìŠbØ@ðmòŠaŒòì@óÜ@çýa‡åàbØòŠbØüè@ðäìíi@Žßó @óÜ@~@ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØ−ó÷@ðä@ðäa†@ãb@ðäa†Šó

NçaŽï‚@ðä†‹Ø 

ìóØ@ñóäbØìbi@ì@Úîa†@ìó÷@ðäìíša†aì†ói@ì@ç†‹ØŠbšbä@üi@oŽï›iŠò†@Ûóîbbîa‡åà@aä@çbïäbØóÜ@óä‹Žïäb  ‐ زز
äaŠóåŽïÙ“q@Ûòì@óîóè@pójîbm@ðØóîóøîóè@ói@îíŽïq@•óàó÷@óØ@Nóäb£bmíÔbmíÔ@ð@üi@óäb£÷@ñòìó
bØ@ðmòŠaŒòì@üi@ç†‹Ø@óäaìòŠ@NoŽïåŽïqói@ón’@ìó÷@pbÙi@çbØóÜbà@ðäa†ŠóìŠbØìŠłóàüØ@ñŠbi@ðmóî
i@çbnïîíŽïq@çbØóäaŽï‚@Šó ó÷@ÚŽïmbØ@oŽïiaì@ÛóîŠóòŠbš@Ûòì@óîóäaì@óÜÜbq@ółóàüØ@“r@ðmóî

NoŽïióè 

  

NðÜóàóÈ@ðîóàaŠbØ@óäìí¹üi@çìíi‹ŽïÐ@óÜ@‹mŠûŒ@ðäòŠ@óàóèòì@äbèŒ@ñŠò‡i@‹mbî‡åà@ónŽîŠ‡@üi@çýa  ‐ سس
óia†@íÙÜói@oŽïióä@Žßb@ðîbmüØ@ñòìóä†‹Ø@ðÔbm@ŠóóÜ@béäóm@ò‹¹@óäìí¹Žî‹Ùi@•Ø@Šóói@o@çbØó“’ü

@Žßb@ðîa‰ŽîŠ†óipbØò†@†bîŒ@óäb£bmíÔ@óÜ@çbïibmíÔ@ðäìíiò†bàb÷@•óàó÷@N@à@òìó÷qò†@çýa‡å@óÜ@oîŽîŠb
Nóäb£bmíÔ@n“Žïè@Žðuói@ì@çìíiaŒ@Žði@@
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†x@Mäb£bmíÔ@ŠóèðmóàŠbî@üi@oŽïi†‹Ø@çb‚Šóm@ðîbnüàbà@ìì†@ãóØ@ðäóîý@ói@Ûóîó@@ìó÷@ðäa  ‐ شش
@ñóäła‡åà@ìó÷@ñòìóåm‹Øóî@òŠbiìì†@òì@ó’aíŽïè@çbïäìíi‹ŽïÐ@ñóäbïibmíÔØóÜ@aìó@óäb£bmíÔ@NçìaŠ†ý@@

›Üa‡åà@çaŽï‚@ñ‹m@ðÙŽïàa‡äó÷@çbî@çbØóØìbi@aìóØ@ñóäbäaŽï‚@ìóÜŽïÐ@óØó@ñŠbØ@ñ  ‐ صص
ó“ïq@ónîíŽïq@aìó÷@ñóØóäaŽï‚@Žßó @óÜ@pbÙiŠbØ@ñòìó÷@üi@çóØò†@ðîaŒ@ìó÷óîŠbïä@‹Ùi@Šbàüm@oŽî

@ðmóîłóàüØ@ñŠóØŠbØ@òìNóäb£bmíÔ@ðmóîłóàüØ@ñŠóØŠbØ@çóîýóÜïåÜ†@òìóÜ@oŽïibØìbà@óÜ@aìó@ñò
@óÜ@‹mbîŒ@óØóÜa‡åà@óäb£bmíÔ@ðmbØ2@a‡ÙŽîˆûŠ@Šóè@óÜ@pbØbäŠbØ@‹Žïà‰mbØN@@

Œbm@ðmłóò†ìó÷@ñˆ†@óÜ@łbÙ@ñòìó÷@üi@çbØóäb£bmíÔ@ónŽîŠ‡i@ò@@Úîa†@@óäbØìbi  ‐ ضض
üØ@ñŠóØŠbØ@çbî@çbØbnüàbà@Šó ó÷NçóØò†@…ŠüÔ@çbïäbØóÜa‡åà@óØ@çóÙiŠbàümóîłóàb£bmíÔ@ðm@óä

@óÜa‡åà@óØ@†‹Ø@çbîòìó÷@ïjŽïm@óÜ@oŽïi@Ša†b b÷@oŽïäaímbäìì@óäaì@ðmbØ@a†òìóåmîŽïÜ@ñìó‚@çb@oŽîìóØò‡
N@Šó÷@çbîNòìímìóØaì†@a†@ç‡åŽîí‚@óÜ@ì@pa†bä@ãb−ó÷@òìóÜbà@ðäbØóØ@ò†@òìŽïÜbäoò†ói@æå@@ð’ü‚óä

’ói@ónîíŽïq@óäb£bmíÔ@Npa†ò†@ðàb−ó÷@aìóØ@ñòŠbØ@ìó÷@ŠóióÜ@ìŠ‡äómòŒbm@óòŠaŒòì@ñóØ@ðm
iŠò†@òìómbÙi@Ša†b b÷@Žßa‡åà@naŠbq@ñìbä@ói@ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØìŠbØ÷@ñòŠbNómóÜby@ìó 

îŽîí‚@ñóàbäŠói@óÜ@ÚŽï’ói@Ûòì@Žßa‡åà@ðä†‹ØŠbØ@ói@çbØòŠa†@ñ‡äòíîóq@bb£@ç‡å@oŽîŠ‡åŽîíi@ñòìó÷@ü  ‐ طط
Nóîóè@òìóÜa‡åà@ðä†‹ØŠbØ@ói@ñ‡äòíîóq@Ûóîbbî@@oŽïi‹ŽïÐ@Žßa‡åà@@

 

17-çbØóïàíÙybä@òìa‹ƒÙŽîŠ@@
 

ØóïØłbš@ðä†‹Ø@ãóèaŠóÐ@üi@çaìý@ðäbØóÙåi@óÜ@‹mbîŒ@ðØóîòŠbàˆ@ðä†‹ØŠóiónò†@ñìí“q@ðäbØóïØłbš@bèòìŠóè@òì@ì@óäb£bmíÔ@ðàaìò†@ñaì†@ðäb

•ŒŠòì@Šó@óäó£@Ú“ïm@æäaímò†@çbØóïàíÙybä@òìa‹ƒÙŽîŠNóåîìbè@N‡nèNNN‹míïràüØ@ðäbØóàbäŠói@~ñïÝåï÷@ðäbàŒ@ðäbØóÜí‚@~Šóäíè~bàaŠ†@~bÕïüà@~  
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ßbÑ ŁÜ@óÜa‡È@Mçła‡åà@üi@†a†@üi@bbî@ðáØíy@ðmóïvïma@ñìa‹ØŠbïå“Žïq@ðìíå’òŠ @

@

@óÜ@oŽî‹Øò†@ŠóóÜ@ñü ínÑ @a‡qí’@ÛŠû@ìì†@ðäbïà@óÜ@aìóØ@óØómóïvïma@ðìíå’òŠ@béäóm@óàó÷12@M2010@@ðäa‡äóàŠbØ@Žßó óÜ@çbïÙïØóî

çbØó“‚ói@òŠbq@ì@çbØòŠa†@ñ‡äòíîóq@ómòaŠŒòì@Žßó óÜ@çbïàòìì†@ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØìŠbØ@ðmòŠaŒòì@M@μÈn¾a@N @

@

@óØóïmóïvïma@ðäbØóïmóïuóéäóà@

1 - î‰Žîím@~òì‡äó@ñó’ó @òìóåî‰Žîím@óÜ@óØónïvïma@Nòìa‹ä@pbïåi@òìóåî‰Žîím@ŠóóÜ@ómóïvïma@ãó÷óØòìóå@Š†@ãb−ó÷ðä‡äbäóÜóè@üi@òìa@@ð‚û†ìŠbi
@ìóàóÜóØ@oŽî‹ ò†ü‚@óÜ@”î‹m@ðäbØòìóä‰Žîím@bnŽï÷@ñòìóåî‰Žîím@ãó÷@@Nçbn†ŠíØ@óÜ@çbäaìóuìóä@ñ†a†iŠó@−ó÷@çìaŠ†@ãbÜ@Nómóibi@ãó÷@Šóó 

@

2 - −ó @ì@çła‡åà@Šó@ómbØò†@ŠbØ@ñóäýóóà@ìó÷@Ûòì@ŠóiónŽî‹ ò†@çaìa‹Ð@ðÙŽïmóïuóéäóà@óØómóïvïmaÜ@@çbçbn†ŠíØ@ó@Ø@ñòíŽïšŠaíš@ìbä@óÜ@ñŠínÝ
Øóî@òì@òìóä‡äbï’@òŠbi@ìì†@~@ñŽîŠbqü‚@ñŠbØ@íØòì@ðÙŽïÜó @@óÜóóà@òì@ïîb÷@ðmóîłóàüØ@ì~òìóåm‹@Øò†Šbïå“Žïqb@pÜŠòì†a†@üi@çbn†ŠíØ@ó@üi@ñ

òŠónÙŽï@íŽïä@óÜ@çła‡åàM@@ðäbØó’ói–@oŽî ò†Šòì@‡äóè@ói@òìómóàíÙy@çóîýóÜ@óØ@çbØóî@ðàŠóÐbä@ì@ðàŠóÐñbÜóàüØ@~@@ñŠa‡’ói@ì@ðäò†óà
NçbØòŒaí‚‹Žï‚ 

@

 

3 - q@ì@ðäò†‹Ø@ðÙŽïmóïuóéäóà@ðä†‹Ø@μia†@üi@pa†ò‡Üìóè@óØómóïvïmaŽðuói@Žðu@ñónaŠb÷@ói@ðÙïnØa‹ä†‹Ø@ @ðØłbš@ðà@óÜ@ìa‹Ø@ñŠbî†@ðÜó@ðäbï
@NðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØ@ìŠbØ@ðmòŠaŒòì@üi@bbî@ðáØíy@ðmóïvïma@ãóuŠó 

 

Z@çbØóïØłbš@ñómŠíØ@

@ @

ßbÑ ÿa@óÜa‡È@–@çła‡åà@ñ†a†@óióà@üi@çbØómòŠaŒòì@çaíŽïä@óÜ@ðäóèbàóè@

1 - ä@pbïåi@ì@ç†‹Ø@“rÜbqçóîýóÜóØ@çbïäbØóÐbà@ói@ça†@ìò‹i@òì@çła‡åà@naŠbq@ñóä‰ŽïÜ@ñbäaím@ðäb@aŠŒòìØ@ìŠbØ@ðmò@ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠb
òŒaí‚‹Žï‚@òì@çbØóïØòŠó@ómòaŠŒòì@ñŠa‡’óióÜ@çìíibïåÜ†@ñbŽîŠ@óÜ@~oŽî‹Øò†@ðmóîbØûŠóM@ó“‚ói@òŠbqM@@çbØóïØòŠóÜó@ì@~ü‚òìbä@ðmòŠaŠŒò

òì@~ò†ŠòìŠóq@ðmòŠaŒòìïîb÷@ñŠbiìŠbØ@ì@ÓbÔìó÷@ðmòŠaŒòì~çaìý@ì@•ŒŠòì@ðmòŠaŒòì@~ìŠ‡äóm@ðmòŠaŒíî@~aŠbq@~ÒïänîíŽïq@~Žßa‡åà@n@ãó÷@ó
óó’ó @~@çbØóäìí›“Žïq@ìòŠói@ðä†‹Ø@ñ‹Žî†ìbš@óióàói@òìónŽïjiüØ@óäbäbà@ãóØ@ðäóîýói@óîóä‰ŽïÜbØóä‡äàłòì@òì@çóà@ìó÷@üi@çbØòìóäa‡@ñóäýó

ò†@ŠbØłòì@òì@ìóäýóóà@ìó÷@üi@çbØóàòì@ñìò‹ŽîŠ@ðä†‹Ø@ónaŠb÷@òìNçbn†ŠíØ@óÜ@çła‡åà@Šó@ómbØóäa†@ã@òì@Nçbîòì÷i@ãłòì@ðä†‹Ø@ónaŠb@ìó÷@ü
çìa‹ÙbåŽïq@aìóØ@ñóäýóóàN 

 

2 - Nçbäaìóuìóä@ñ‹Žî†ìbš@ðäóàìí−ó÷@üi@bäaím@ðäbä@pbïåi@ì@“rÜbq ói@’ì‹@ì@ñŒüÜb÷@óÜ@çìíiŠa†b b÷@óäóØò†ŠbØ@óØ@ñóäýóóà@ìó÷@ðäaìa‹ÐŠ
iòíŽî‹i@óØóäóàìí−ó÷@@òìóØóîói@ónîíŽïq@~@ñŠòì†a†@ðäóàìí−ó÷@~ü‚òìbä@ðmòŠaŒòì@~@ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØìŠbØ@ðmòŠaŒòì@~çła‡åàŠó@çbàóè@çój

óîbqM@çóàìí−ó÷@ìbä@óÜ@æi@çbØóî@çbØóîŠa‡ï÷@óÝqóÜ@çbîìíàóèM@‹Ø@oìŠ†@ðmbØ@óÜ@ñòìó÷@üi@ðäbØómòŠaŒòì@òì@~çò‡i@Šbî‹i@ð’óiìbèói@Šbî‹i@ðä†
ó“ïàóè@ðàa‡äó÷@a@”ïäaìó÷@ónîíŽïq@~ïîb÷@ñŠbiìŠbØ@ì@ÓbÔìó÷@ðmòŠaŒòì@~çaìý@ì@•ŒŠòì@ðmòŠaŒòì@~ò†ŠòìŠóq@ðmòŠaŒòì@~@ì@ìŠ‡äóm@~æi@ñ
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óÜ@çóÙi@Øóî@ñŠa‡’ói@ì@ô’óiìbè@@æäaímò†@çbØómòŠaŒòì@óäóàìí−ó÷@ãó÷@ðäbïà@óÜ@@çła‡åà@Šó@óäóØò†ŠbØ@ñóäýóóà@ìó÷@~@çbØóïmóîŠbï‹qŠóq
‹ @NçbØómòŠaŒòì@çaíŽïä@óÜ@çìa‹Ø@Ûłbš@çbØóïØłbš@ì@çbØóàbäŠói@ðmóbï@óØ@ñòìóÜ@çìíibïåÜ†@ói@òì@•óiìbè@ðØóîòíŽï’ói@oŽî‹äaímò†@ñŠóióåm

Žïiò†@~óäóàìí−ó÷@ãó÷@ðäbïà@óÜ@çła‡åà@ðäbØóÜóóà@üi@•óiìbè@ðÜìóè@ŽïÜói@ì@ÚŽïäa‡äbè@ç†‹ØŠbØ@üi@ÜíÔ@ñŠbï‹qŠói@ñŠóióåm‹ @üi@Šò‡äbè@ón
@Nç†‹ØŠbØ@üi@‹móáØüm 

@

3 - Ø@ñ‹Žî†ìbš@óióàói@çbØb ŽîŠbq@b÷@ŠóóÜ@Žßa‡åà@ðäbØóÐbà@ðäóèbàóè@ðäbØóä‰ŽïÜ@ðä‡äaŠŒóàa†@ì@ç†‹qbà@naŠb†a†@ì@Žßa‡åà@ðäbØóÐM@
óÜa‡ÉÜa@ŠóiììŠ@ñóäła‡åà@ìó÷@üib ŽîŠbq@óÜ@Ûóî@Šóè@óÜ@bÜóàüØ@óÜ@bèòìŠóè@òì@òìóåiò†@bbî@ñìì@@NçbØ@†@ðä‡äaŠŒóàaÜ@óÜ@ðäóèbàóè@ñóä‰Žï

@ðäaŠóåŽîíä@óÜ@æi@î‹i@ðäbØóàa‡äó÷@Ûóîb ŽîŠbqŠóè–@b †a†@M@uìóä@ðïÜíqçbäaìó@M@š@ðmóîłóàüØ@ñŒbØb–óîaŠóiòíŽîŠóiðmóïŽïuü‚@ðm@M@
@çbØóØłbš@óïàíÙybä@òìa‹ƒÙŽîŠ–@óióà@üi@Ûóîa†ónäíà@Ûòì@ñòìó÷@üi@~çbØòŠa†@ñ‡äòíîóq@óïmóîbóØ@òìínÑ @‹ @ðä†‹Øü @ì@çbØónÐ

@ðäbØóîŠóòŠbš–çbäaìóuìóä@ñ†a†@üi@ŠóîŠbØ@ðÙïàónïM@Þp]‚u÷]<íÖ]‚Ã×Ö<Ù^ÃËÖ]<Ý^¿N@@
@

 

4 - ‹îŒòì@óØ@Žßa‡åà@ðäbØóÐbà@ñóä‰ŽïÜ@òì@Žßa‡åà@ðäbØóÐbà@ñbbî@ói@ça†ó’ó @ì@ç†‹Ø@oìŠ†ŠóiòíŽîŠói@ì“ @ñ@@ñ‹Žî†ìbšì@îłóàüØ@ðäa‡Žïqó’ó @ðmó
@çŠa‡’ói@óØ@çła‡åà@ói@pójîbm@@Žßa‡åà@óÜ@ÚîòŠbáš@ðäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@òì@~@ñŒbØbš@“ @ñŠóiòíŽîŠói~Ü†ó’ó óÐbà@ìói@çaŽïèò†ŠbØói@bbî@~óäb@~æå

@ì@çła‡åàŠó@ómbØò†ŠbØ@ñóäýóóà@ìó÷@ñòŠbiŠò†@ñŠbïäaŒ@~Œûq@ðäb÷ŠíÔ@ìóäb£bmíÔ@~@çbØóäaŽï‚ØbÜóàü@òŠòíŽïq@~ä@òì@~çbØóïmóÜìò†íŽïè@bèòìŠó
 @òì@çbïäbØóÐbà@ñòŠbiŠò†@çýa‡åà@ðä†‹Ø@ò†ŠòìŠóq@üi@Žðiaì@Ûóîa†ónäíà@Ûòì@ónîíŽïq@óîóä‰ŽïÜ@ãó÷ça†ó’ó@óàaŠbØ@óiÐ@óióàói@çbïäbØóî@ðä†‹Ø‹Žï

@ðäbØóÐbà@ói@ónòíîóq@ñóäbmóibi@ìóÜ@‹m@ðäła‡åà@Nçła‡åà 
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19Mbbî@ói@òìóäìíša‡Žïq@~ìa‹Ø@Šaìíàóè@ðäbäaìóuìóä@ðä†‹Ø@ñ‹Žî†ìbš@ñbbî@óÜ@çła‡åà@ói@Ša†@ñ‡äòíîóq@ñóäbîbbî@ìó÷@ìíàóè@ñòìóä†‹ØüØ@Z

bš@ñbbî@òŠbàˆ@çbäaìóuìóä@ñ‹Žî†ì76@@ðÜb1983@@òŠòíŽïq@Žßó óÜ@oŽïi@äbØóî@òì@çbn†ŠíØ@ðäbØóïnîìa‡Žïq@Žßó óÜ@oŽï−í ò†@aìóØ@ñòìóÜ@çìíi@bïåÜ†@òì

@ðàïäbÙïà@ónîíŽïq@NŠbjäaìbm@~póîb’@~ðäbiŠíÔ@Ûòì@Žßa‡åà@nŠbq@üi@çbØóïmóÜò†íŽïä–@pbïÜc–ý@üi@oŽî‹i@ü‚@óÜ@òìò‹Žïu@òì@ãónïóÜ@Žßa‡åà@ðäa†

bÜóàüØ@üi@ðä†‹Ø@ónaŠb÷M@ãónï@Žßó óÜ@ñòìóäíi@ììŠóiììŠ@çbØómóÜby@ìíàóè@óÜ@ãónï@óÜ@@~çaŽï‚–@@ŠóòŠbš@üi@ça‡äbè@òì@~çbØb †a†@~ïÜüq@~bÜóàüØ

‰iìbä@çbî@ñ‹÷b’óÈ@ð¨í@~ðäbåŽïèŠbØói@ói@æäóîý@a‡ïm@çýa‡åà@aìóØ@ñóäbïäþáÝà@ãó÷@ðä†‹Ø@ç†‹Ø@ñ–NðòŠbä@ðØóîb †a†@Ûòì @

@oŽî‹i@ü‚@óÜ@Ûóîó ‹i@‡äóš@óØbbî@ónîíŽïq@~bÜóàüØ@ì@çaŽï‚@óÜ@~çb›Ø@ì@çaŠíØ@ìì†Šóè@oŽî‹iü‚@óÜ@çýa‡åà@naŠbq@ónîíŽïq@ña@aìóØ

Ü@ç†‹ØŠóói@oò†@aìóØ@òìómbÙi@òìó÷@ŠóóÜ@oÌóu@bèòìŠóè@òì@çýa‡åà@üi@æi@òìò‹Žïu@ðmóîłóàüØ@çbî@çbäaìóuìóä@ñb Œò†ì@ãa†@~@ïÜüq@ðØóîóÙåi@Šóè@ó

Žïi@òìbà@æîàóØ@üi@oŽî‹Øò†bm@òì@oŽïiaì@ŠóòŠbš@aì†@Ûòì@ónîíŽïq@ñŒbØbšðä†Ša‰jÜóè@óØòìa‹Ø@Šaíàóè@bbî@~o@_Šbï‚M@@ñón‚òí“Žïq@ðä†‹Ø†aŒb÷@ñ

óäìí¹@üi@ñŒbØbš@óÜ@oŽî‹i@ü‚óÜ@ìa‹Ùïn’ŠóqŠóM@jÔa‹à@o¥@ð ‹’@xa‹Ðc@ó–@ÛíÝÜa@ójÔa‹à @

@
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20MÛóîóä‰ŽïÜ@ðäbåŽïè@ÚŽïq@@òŒbm@ñbbî@ñòŠbiŠò†@çbØóïàíÙybä@òìa‹ƒÙŽîŠ@òì@çbØòŠa†@ñ‡äòíîóq@ómòŠaŒòì@ìíàóè@Žßó óÜ@pbÙi@‰ŽîìaŠ@ñòìó÷@üi

ìí−ó÷@üi@ìa‹Ø@Šaìíàóè@ðäbäaìóuìóä@ðä†‹Ø@ñ‹î†ìbš@ñbbî@ðä†‹Ø@âïÝóm@òì@çbåŽïè@ðîbmüØ@òì@òìàñòìó÷@çó@Žßó óÜ@@ì@çbåŽïéŽïq@ðîbmüØ@üi@bbî@ð’ói

@Nça‹îŒòì@ðäóàìí−ó÷@üi@ìa‹Ø@Šaìíàóè@ðäbäaìóuìóä@ñ‹Žî†ìbš@ñbbî@ðä†‹Ø@•óÙ“Žïq@

@

21M@@ðÜb@üi@ñŒbØbš@ðàónï@ðä†‹Ø@Šaíàóè1971@@òì1987òŠbàˆ@ïjŽïm@ñóäb‚@ðàónï6N@ñüÙ’bq@ñb’bàóm@3@@ì4@

óÙiNìbš@ñbbî@ñò‹Žîí @óiìóä@ðä†‹Ø@ñ‹Žî†Šaìíàóè@ðäbäaìóuìa‹Ø@@@ñŒbØbš@ðàónï@óÜ@ÛóîbáåŽîŠ@Šóè@~Žßa‡åà@ói@´òíîóq@aìóØ@‹m@ðäbØbbî@òì

2008@@çbäaìóuìóä@ñ†a†@ðä†‹iòíŽîŠói@ói@ñ‡äòíîóq–ادارة عدل االحداثM@@Žßó óÜ@kîŠómìbè@ìa‹Ø@Šaíàóè@ñŒbØbš@ðàónï@ónŽî‹£@ónîíŽïq@óîóè

@Nbbî@

@

22@Mnï@ðä†‹Ø@ŠaíàóèçbØóàó@ÛóîbáåŽîŠ@‡äóš@ñòìó÷@üi@´ƒÙŽîŠ@ói@pójîbm@oŽî‹i@ü‚@óÜ@@çbØòìò‹Žïu@a@’ŠóqŠó@ì@ØòìñŠbØ@@í@

@ðä†‹Ø@póà‚ñ‡ïÝÔóm@ñŠóòŠbš@~ç†ŠìíjŽïÜ@ñaìa†@~@ŽßóàüØ@M@ñ‹÷b“ÉÜa@|Ý–@@N‡nèNNN @

 

23@M†‹Ø@ãóØ@üi@çła‡åà@üi@oîíŽïq@ìŠóîŠbØ@ðîbbî@ðmóîaŠóåŽîíä@ðä†‹Ø@μia†@mìóØaì†@ñòìóä†NòìóåïÜüÙŽïÜ@Ð‹ ì @ŠóióÜ@b †a  

24M†ìbš@ñbbî@óÜ@çła‡åà@ì@çbmò‹Ðb÷@ñòìóä‡äbï’@ìò†ŠòìŠóq@ñóÙåi@üi@çbØóîŒbØbš@ñìbä@îŠü Nìa‹Ø@Šaìíàóè@ðäbäaìóuìóä@ñ‹Žî  

@

@NbÜóàüØ@óÜ@ìó“ïq@óÜ@Žßa‡åà@ðäbØóÐbà@ñòŠbiŠò†@ñŠbï’üè@ñòìóä†‹ØŒŠói@

@

25M@äa‡àb−ó÷@~çbØóäaˆb÷@ì@çbØòŠa†@ñ‡äòíîóq@ómòŠaŒòì@üi@naŠbq@ì@çýa‡åà@ðäbØóÐbà@ñòŠbiŠò†@ñŠbï’üè@ðqü’@ÛŠû@óÜ@ÛóîòŠbàˆ@ð

@NçbàóÜŠóq@óÜ@oŽî‹Øò†ŠórŽïm@ÚŽïmbØ@Žßa‡åà@üi@òŒbm@ñbbî@ŠóóÜ@oŽïia‹ä@pbïåi@

@

26Mb÷@ñŠbiìŠbØ@ì@ÓbÔìó÷@ðmòŠaŒòì@óÜ@ÚŽïmóïvïma@ðä†‹Ø@óÜłó @•ó’@çbØýóà@üi@n“ @ðäbåŽïèaŠ@ðä†‹Ø@μia†@üi@ïî–ãbáï÷M@

ïîb÷@ñò†Šòíîóq@ðäbØóîbáåŽîŠ@ñò‹Žîí @ói@çaŽï‚@ìbä@óÜ@çb›Ø@ì@çaŠíØ@ðäbØóÐbà@òì@~@çła‡åà@ðäbØóÐbà@~@pò‹Ðb÷@ðäbØóÐbà@ñòŠbiŠò†@Nãþï÷@ @

@

27@M@ñóàbäŠói@ðäa†@ãb−ó÷@pìóyèüi@çbäaìóuóä@ñ†a†@ñòŠbiŠò†@ñŠbï’ü@@NbÜóàüØ@ðàóuŠó @

@
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28@M@ñìbäói@ñ‰ïmì‡äím@~çbåŽïè@çˆ@~@bîˆüÜóåØóm@ðäbåŽïèŠbØói@ñòŠbiŠò†@çbØóïŽîíä@bbî@ñòŠbióÜ@ñŠbï’üè@ñóàbäŠói@ðäa‡àb−óøn’óè

@‡nèNNNÓŠó’@

@

29M@bbî@ì@çła‡åà@ðäbØóÐbà@ŠóóÜ@ñŠbï’üè@ðä‡äaŠóqaŠ@ì@ç†‹Ø@’ŠóqŠó@üi@ÚŽïmóïvïma@ðä†‹Ø@óÜłó @ðäbØò†ünïà@ðäbåŽïèŠbØ@ói@~

@Žßa‡åà@ói@ŽñŠìbè–@çìíi@ñŠa‡Ù“q@ðqü’@ÛŠû~üî‡ïÄ@~çìímŠbØ@Ûòì@M@@~óïØŠb“nÜa@pb’Šì@@ðäbØóÐbà@ñòŠbiŠò†@oŽïÝÑïÜ@ðä†‹Ø@•óia†@bèòìŠóè@òì

@N@çbØóäb£bmíÔ@óÜ@çýa‡åà@

@

30M@’üè@ñòìóä†‹ØŒŠói@óióàói@~@bÜóàüØ@üi@ñŠbï’üè@ñóàbäŠói@ðäa‡àb−ó÷@~çýa‡åà@Žßó óÜ@ç†‹Ø@óÜóàbà@~@Žßa‡åà@ðäbØóÐbà@ñŠbï

ÐŠò†@~çbäaìóuìóä@ñŠbý@ì@ñ Šóìbè@ðäbØónÐ‹ ì @~çaŽï‚@íŽïä@ðäbØóî‡äòíîóq@~çbØìbi@ì@çbÙîa†@@ì@bÜóàüØZ@ðäbØóïmóîŠbï‹qŠói@üi@ç†Šói@bäóq@ðmó

†a†@M@@óÜa‡ÉÜa@ì@òìò‹Žïu@ŠóòŠbš@Ûòì@~–@العدالة التصالحية   Ü@~@ìíàóè@ónîíŽïq@óàa‹ û‹q@ãóÜ@~çbØóïmóÜìò†íŽïä@òŠòíŽïq@òì@ìòŒbm@ñbbî@‹Žîˆ@ó

çbØóïäb ŠŒbi@óàþÙŽîŠ@~üî†aŠ@~çüîÐóÜóm@~pŠíØ@ñò†ŠòìŠóq@ðîóàbäóÜói@ðáïÝÐ@ZçbïäaíŽïä@óÜ@~oŽî‹åŽïéi@ŠbØói@ç‡äbîó aŠ@ðäbØòíŽï’@ìó÷@ñòìóånói@N

äbØóïmóïuóéäóà@ói@´òíîóq@ñóäbàbîóq÷@ð@ðä†‹Ø@wàò†NòìóäbØóàbáï÷@ñbŽîŠ@óÜ@çb÷ŠíÔ@ói@´ói@o“q@ói@çbïäbØóÐbà@ì@çła‡åà@ói@ãþï

N‡nè@NN~çó ò†@çbïŽïq@çüš@òì@Žßa‡åà@ðäbØóÐbà@ñòŠbiŠò†@ò†ŠòìŠóq@ðàónï@ìbä@üi@óØóïmóuóéäóà@

@

31–@@@ðäbØòŠbî‹i@ðä†‹Ø@“rÜbq@òì@ç†‹Ø@ñ‰iìbä@ðäa‡äbè–العدالة التصالحية@M@üi@@ŠójàaŠói@çì⁄ a‡ïm@çła‡åà@aìóØ@ñóäaìa†ììŠ@ìó÷

çbØòŠbïnóè@òìa†ììŠ@a‡mbØ@çbàóè@óÜ@~@bbî@M@@NòìaŠŽîŠbq@çbïäbØóÐbà@aìóØ@ñòìóÜ@çìíi@bïåÜ†@òì@òìónŽïiò†@çb›Ø@ñììŠóiììŠ@aìóØ@pójîbm@ðÜó @oÐ‹ ì  @

@òìóåm‹Øóî@ì@òìóä‡äbï’@òŠbiìì†@

32M@@óîŒbØbš@ñbäaím@ðä†‹Ø‹mbîŒóî@ì@òìóä‡äbï’@òŠbiìì†@üi@çbØZñbŽîŠ@óÜ@òìóåm‹ØM@ @

@

1M@@~çbØò‡äóàŠbØ@aìóØ@ñòìóÜ@çìíibïåÜ†@üi@çbäaìóuìóä@ì@çbmò‹Ðb÷@üi@òìóä‡äbï’@òŠbiìì†@ìò†ŠòìŠóq@ñóÙåi@üi@çbØóîŒbØbš@ñìbä@îŠü 

ói@oò†@a‡ïm@çýa‡åà@ÚŽïmbØ@ðäbØóïØòŠó@ónóióàóÜ@çŠa†b b÷@póàíÙy@~bÜóàüØ@N@ðîbmüØ@ñŠóòŠbu@Ûòì@æŽî‹Øò†@Šó @

@

2M@oìŠ†@ãaìò†Šói@ñòìóånaí @ñüèói@óØ@~çbäaìóuìóä@ñ†a†@óÜ@pójîbm@ñŠürq@óÜ@ðîóàaŠbØ@~ñŠbïäaŒ@ðäa†@oò†@óÜ@ñòìóä†‹Ø@ãóØ

íibïåÜ†@ñbŽîŠ@óÜ@~ìímìóÙ“Žïq@ðäa‡äóàŠbØ@òì@ðmóîłóàüØ@ñŠbiìŠbØìŠbØ@ðmòŠaŒòì@ðäbØòŠóiòíŽî‹i@óÜ@oŽïiò†@Žßbìì†@üi@ãóØ@ðäóîýói@çbØò‡äaŠŒóàa†@aìóØ@ì

@NòìaŠ‡àb−ó÷@

@
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3M@@çóîýóÜ@óØ@ðîó“ïq@ðäbåŽïèaŠ@ðäbØóÙåi@òì@ñŒbØbš@óÜ@ò†@ñó“ïq@ðäbØóàbäŠói@çaíŽïä@óÜ@ç†‹Ø@ñ‡äòíîóq@ì@ç†‹Ø@ñŠa‡’ói@ðäa‡äbè

aìò†Šói@óÜ@çìíibïåÜ†@üi@æšò†òíŽîŠói@ðmóîýóàüØ@ñŠbiìŠbØ@ìŠbØ@ðmòŠaŒòì@ñóäła‡åà@ìó÷@üi@~çbïäbØó“ïq@ñŠaíi@óÜ@óàbäaì‹i@òì@ç‡åŽîí‚@ŠóóÜ@çbïäìíi@ã

@ñó“ïq@ñŠbØ@óÜ@æi@ãaìò†Šói@çóØò†Œóy–Né¾a@ÞáÉÜa  @@

@

4M@ïjŽïm@ñóäb‚I@ìa‹Ø@Šóói@oò†@ðäła‡åà@üi@ŒŠói@ñŠüu@ñò†ŠòìŠóq@ðä†‹Ø@•óÙ“Žïq@ói@ò†ŠòìŠóq@ðmòŠaŒòì@ðä†‹Ø@“rÜbq@ì@ça‡äbèM@

óà@ñŠbØŠóòŠbš@ðàa‹ û‹q@ðä†‹Ø@•óÙ“Žïq@Šó@ómb£@Ú“ïm@ónîíŽïq@çbØóàa‹ û‹q@NñŒbØbš@óÜ@HçbØóàíÙy–óïuþÉÜa@wàbä‹i@M@@óàaŠbØ@óÜ

@NoŽïi@ìíš@çbïnò†@óÜ@ðîbb÷@ñóäb£bmíÔ@ðàónï@óÜ@óîóäaìóÜ@óØ@çła‡åà@üi@çbØóïØòŠó@

@

5M@ãíÙyóà@Içła‡åà@ìíàóè@M@ónîíŽïq@HïjŽïm@ñóäb‚@óÜ@óî@î‹i@óØ@~ñŒbØbš@óÜ@çbîòìóäbà@ñòìbà@óÜ@ç‡åŽîí‚@ñóàbäŠói@óÜ@æiò†bàb÷

@NóäbïnîíŽïq@ñóäaìó÷@üi@μíä@ì@ç‡åŽîí‚@ðä†‹Ø‹ŽïÐ@

@ñŠbØ‹ŽïÐ@ñóàbäŠói@ðä†‹ØóÜłó –ðáïÝÉmZM@äbš@æäaímò†@çüš@ŽßóàüØ@ìbä@óÜ@çbîó“ïq@ì@çbîìímbèa†@ñòŠbiŠò†@oŽî‹Ùi@üi@çbîóÔM@@ó–‹Ð

ò†óiØ@ðäaŠóØŠbØ@çóîýóÜ@oŽî‹äaímò†@aìóØ@~æäa†ìí“q@óÜ@çbØbnüàbà@ÚŽïmbØ@æîìbè@ðmbØ@üi@óåîìbè@ðàa‹ û‹q@@Næiò†@†aŒb÷@ÚŽïmbØ@æåŽïéi@o@ì@ðmóîłóàü

NoŽîŠ‡i@ãb−ó÷@çbØò‹Žî†ìbš@

@@

6M@óm@ðmòŠaŒòì@ñŠbØìbè@ói@ñŒbØbš@óÜ@çła‡åà@üi@ìaìóm@ìb−í @ìŠ‡äóm@ñ‹Žî†ìbš@ðä†‹Ø@æàaŒ@aìóØ@ñòìóÜ@çìíibïåÜ†@~@ìŠ‡ä

@Nçbïnò†@ómb ò†@oîíŽïq@ñòíŽï’ói@çb›Ø@ì@çbmò‹Ðb÷@üi@pójîbm@ìŠ‡äóm@îìa‡Žïq@

7M@@ì@çbmò‹Ðb÷@üi@òìóä‡äbï’@òŠbiìì†@ñóÙåi@òì@@ñò†ŠòìŠóq@ça‹Žî†ìbš@ðmóîłóàüØ@ñŠò‰Žîím@üi@òìòŠaí‚@ñóäbŽïèaŠ@ðÜí‚@ãó÷@ðäa†@ãb−ó÷

@Nçbäaìóuìóä@

1M@@Žßbå“ŽïÐû‹q@ðäbäaìóuóä@ñ†a†@ðäbåŽïèaŠ @

2M@@ðäa‡äbè@~@æm‹Žîí @ðîóàaŠbØ@~Žßa‡åà@ðä‡äbäóÜóè@ŠóóÜ@oŽïia‹ä@pbïåi@ÚŽïÜa‡åà@Šóèüi@ðóØóØbm@ñŠóòŠbš@ñóàbäŠói@ói@ça†ó’ó 

@NŠbî‹i@ðä†‹Ø@oìŠ†@óÜ@çła‡åà@ñŠa‡’ói@

3M@ñŠbØ‰ŽîìaŠ@ñóàaŠbØ @

4M@@pŠüqaŠ@ïìíä@ðîóàaŠbØ@ðmóîłóàüØ@ðäaŠò‰Žîím@üi @

5M@Š@ïìíäNçþq@ìŠbàb÷@ðäa‡äóàŠbØ@üi@béäóm@Nçbäa†@çþq@ìŠbàb÷@üi@ñŠbÙï’@ðmŠüqa @

@ñŠbïnóè@òì@çb›Ø@üi@ìa‹Ø@ñŠbî†@îìa‡Žïq@òì@~ñŠò‡äóu@ñŒaìbïu@ñòŠbiŠò†@oŽî‹i@ü‚@óÜ@pójîbm@ñŠbïäaŒ@çbåŽïèaŠ@ðäbØóÜí‚@ìíàóèJJ

çbØóïåmó÷@óîŒaìbïu@üiM‹ÈðÔ@M@@Nçła‡åà@ðä†‹ØŠóòŠbš@üi@æä‹ @ñóäbïnîìa‡Žïq@ìó÷@òì @
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8M@@ìó÷@“rÜbq@ì@ça‡äbè@óÜ@ðàaìò†Šói@~@çbØóïàíÙybä@òìa‹ƒÙŽîŠ@òì@ðmóîłóàüØ@ñŠóiónò†@ìŠbØ@ðmóîaŠóiòíŽîŠói@Žßó óÜ@ñŠbØìbè@ói

äbï’@òŠbiìì†@ì@ñŠbØ‹ŽïÐ@ñóàbäŠói@ðä†‹ØóÜłó @òì@~çò†bàb÷@aìóØ@ñóäbàa‹ û‹q@çbmò‹Ðb÷@üi@òìóä‡äbï’@òŠbiìì†@ìò†ŠòìŠóq@ñóÙåióÜ@çła‡åà@üi@‹mbîŒ@òìóä‡

ZíØòì@Nçła‡åà@ì@M @

1M@@ØèNNðmóîłóàüØ@ðîóàaŠbØ@~óu†ìíi@~@ç†‹ØŠbØ@ðîóàaŠbØ@~~ŠbØ@ñaì†ói@çaŠó @ðîóàaŠbØ@~çbîˆ@ðäbØóîóàaŠb‡n @

2MÚïàa @

3M@@ŽðäþáÝà@ðä†‹ØŠóòŠbš@ðîóàaŠbØ@ðäbåŽïèaŠ @

4M@óàaŠbØ@‹míïràüØ@ðî @
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@
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ìb−í @ðàïäbÙïà@òì@ðäò†óà@ñbÜóàüØ@Žßó óÜ@ñŠbØìbè@ói@oŽîŠ‡i@Žðq@ñó’ó @oŽî‹äaímò†@~çþq@~ãa‹ û‹q@~pbïbï@~ìa‹Ø@Šaíàóè@ñbbî@@oŽî‹äaímò†@

i@oŽî‹“‚óji@Žði@uaì@ónîíŽïq@óqì‹ @ìó÷@N~@çbØóàa‹ û‹q@ì@çbØóïmóïvïma@ìíàóè@ðä‡äbäóÜóè@ì@ç†‹Ø@ñ‹Žî†ìbš@üi@oŽîŠ‰Žî‹ia†@ì@ç†‹Ø@âïá–óm@ü

N´aŠbqü‚@ðäþq@ðä†‹Ø@Žðuói@Žðu@

@

35@@Mm@Nça‹îŒòì@ðäóàìí−ó÷@ói@ðä†‹Ø@•óÙ“Žïq@òì@Žßa‡åà@ðä†‹ØŠbØ@ñbbî@ðä†‹Øìaìó @

@

@36@M@üi@ñŠbÙäbb÷@òì@~çła‡åà@ñ@ñŠìbè@ðäbØóÙåi@bèòìŠóè@òì@~@çb−ó @ðØłbš@ðäbØóÙåi@~@çaìý@ðäbØóqì‹ @ðäa‡äbè@ì@ðä†‹Ø@“rÜbq
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ZçbØüÙ’bq 

ZðiòŠóÈ@ðäbàŒ@ói@ðÔaÈ@ðäa†a@ñbbî@Z@ãóØóî@

 1969لسنة  111قانون العقوبات رقم 

  باسم الشعب

  رئاسة الجمهورية

   

لس ليه مجعاستناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق 

  الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة. صدق القانون اآلتي:

   

  الكتاب االول

  المبادئ العامة

  الباب االول

  تشريع العقابيال

  يمة والعقابقانونية الجر –الفصل االول 

   

  1مادة 

و اقوبات عال عقاب على فعل او امتناع إال بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه وال يجوز توقيع 

  تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.

   

  الفصل الثاني

  نطاق تطبيق قانون العقوبات

  الفرع االول

  لقانون من حيث الزمانتطبيق ا

   

  2مادة 

لذي ايسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى الوقت  – 1

  تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها.

طبق صادر فيها نهائياً فيلى أنه إذا صدر قانون او أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الع – 2

  القانون األصلح للمتهم.

غير  وإذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائيا قانون يجعل الفعل او االمتناع الذي حكم على المتهم من أجله – 3

ون م ينص القانت ما لمعاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية وال يمس هذا بأي حال ما سبق تنفيذه من العقوبا

كوم ن المحمالجديد على خالف ذلك وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء أن تقرر وقف تنفيذ الحكم بناء على طلب 

  عليه او االدعاء العام.

لنظر في أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء إعادة ا – 4

  ام.ضوء أحكام القانون الجديد وذلك بناء على طلب المحكوم عليه او االدعاء العالعقوبة المحكوم بها على 
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  3مادة 

لفترة ال هذه ا إذا صدر قانون بتجريم فعل او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فإن إنتهاء

  من جرائم في خاللها.يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها وال يمنع من إقامة الدعوى على ما وقع 

   

  4مادة 

ى ي يثابر علدة التيسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة او المتتابعة او جرائم العا

يصبح بها  جريمة ارتكابها في ظله وإذا عدل القانون الجديد األحكام الخاصة بالعود او تعدد الجرائم فإنه يسري على كل

  لة عود او تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه.المتهم في حا

   

  5مادة 

بير ال يفرض تدبير احترازي إال في األحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدا

  ثانياالحترازية األحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون األصلح للمتهم.الفرع ال

  لقانون من حيث المكان.تطبيق ا

   

  االختصاص االقليمي – 1

   

  6مادة 

ق إذا وقع العرا تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في

  فيه فعل من األفعال المكونة لها او إذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد أن تتحقق فيه.

انت كيسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو  وفي جميع األحوال

  مساهمته في الخارج سواء أكان فاعال أم شريكا.

   

  7مادة 

اه ك المييشمل االختصاص االقليمي للعراق أراضي الجمهورية العراقية وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذل

مس رائم التي تلى الجلوها وكذلك األراضي األجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة إاإلقليمية والفضاء الجوي الذي يع

  سالمة الجيش او مصالحه.

  وتخضع السفن والطائرات العراقية الختصاص الجمهورية العراقية اإلقليمي أينما وجدت.

   

  8مادة 

ال إلقليمية إمياه اة في ميناء عراقي او في الال يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفينة أجنبي

ي كذلك ال يسروراقية إذا مست الجريمة أمن اإلقليم او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات الع

مة رتكاب الجريا بعد هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة أجنبية في إقليم العراق الجوي إال إذا حطت في العراق

  او مست أمنه او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية.

   

  االختصاص العيني – 2

   

  9مادة 
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  يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق 

 المالية المأذون ريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سنداتهاج – 1

  بإصدارها قانوناً او طوابعها او جريمة تزوير في اوراقها الرسمية.

راق او جريمة تزوير او تقليد او تزييف عملة ورقية او مسكوكات معدنية متداولة قانونا او عرفاً في الع – 2

  الخارج.

   

  االختصاص الشخصي – 3

   

  10مادة 

 ضى هذاعله فاعالً او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتكل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعال يج

  قع فيه.والذي  القانون يعاقب طبقاً ألحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد

نسية وقت الج ذهويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعاً به

  ارتكابها وفقدها بعد ذلك.

   

  11مادة 

قتضى ال يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من األشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بم

  االتفاقيات الدولية او القانون الدولي او القانون الداخلي.

   

  12مادة 

ثناء موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها أ سري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج مني – 1

  تأدية أعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون.

ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية او جنحة مما نص  – 2

  لها إياها القانون الدولي العام.عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخو

   

  االختصاص الشامل – 4

   

  13مادة 

ي تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد ف 11و 10و 9في غير األحوال المنصوص عليها في المواد 

  العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعال او شريكا جريمة من الجرائم التالية:

 النساء او بالصغار او بالرقيق اوبخابرات والمواصالت الدولية واالتجار تخريب او تعطيل وسائل الم - 

  بالمخابرات.

   

  14مادة 

جوز تال تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية إال بإذن من وزير العدل وال  – 1

بة وى او العقونت الدعواستوفي عقوبته كاملة او كامحاكمته إذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة أجنبية ببراءته او بإدانته 

 لذي صدر فيهلبلد االمحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة إلى قانون ا

  الحكم.
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 ي المادتينكر فوإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذ – 2

  اق.محاكم العر م أماموكان مبنياً على أن قانون ذلك البلد ال يعاقب عليها جاز إجراء التعقيبات القانونية ضد المته 12و 9

   

  15مادة 

لحبس في ف او ايحتسب للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها في الحجز او التوقي

  مة التي حكم عليه من أجلها.الباب الثانيالخارج عن الجري

  قواعد عامة وتعاريف

   

  16مادة 

ة األخرى لعقابيتراعى أحكام الكتاب االول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واألنظمة ا

  ما لم يرد فيها نص على خالف ذلك.

جه اكتسب الدرجة القطعية بأن استنفذ جميع او قصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكمي – 2

  الطعون القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه.

   

  17مادة 

  ال تمس أحكام هذا القانون في أية حال ما يكون واجباً للخصوم من الرد او التعويض.

   

  18مادة 

  تحتسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميالدي.

   

  19مادة 

الف خص على في تطبيق أحكام هذا القانون او في أي قانون عقابي آخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد ن

  ذلك.

ي المواطن: هو أحد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من ال جنسية له إذا كان مقيما ف – 1

  الجمهورية.

دم او عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها ة عامة: كل موظف او مستخالمكلف بخدم – 2

زراء ه والوالرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونواب

المصفين ن) وييوأعضاء المجالس النيابية واإلدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكالء الدائنين (السنديك

منشآت والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات وال

وم كل من ى العمالتي تساهم الحكومة او إحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعل

  يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير أجر.

وقع  له متىال يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمو

  الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه.

  لعالنية:لالعالنية: تعد وسائل  – 3

و في محفل عام او مكان مباح او مطروق االعمال او االشارات او الحركات إذا حصلت في طريق عام او ا –أ 

ن مطريقة معرض ألنظار الجمهور او إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان او إذا نقلت إليه ب

  الطرق اآللية.
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ع القول او الصياح إذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر او إذا حصل الجهر به او إذا أذي –ب 

  من الطرق اآللية وغيرها بحيث يسمعه من ال دخل له في استخدامه.بطريقة 

  لصحافة والمطبوعات األخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.ا - جـ 

لى إالكتابة والرسوم والصور والشارات واألفالم ونحوها عرضت في مكان مما ذكر او إذا وزعت او بيعت  –د 

  أكثر شخص او عرضت للبيع في أي مكان.

الف خالفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أم سلبياً كالترك واالمتناع ما لم يرد نص على  – 4

  ذلك.

   

  الجريمة - الباب الثالث

  طبيعتها الجرائم من حيث –الفصل االول 

   

  20مادة 

  تقسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى عادية وسياسية.

   

  21مادة 

فردية ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او ال جريمة التيالجريمة السياسية هي ال –أ 

  وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.

  ومع ذلك ال تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي:

  التي ترتكب بباعث أناني دنيء. الجرائم – 1

  رجي.أمن الدولة الخاالجرائم الماسة ب – 2

  د والشروع فيها.جرائم القتل العم – 3

  العتداء على حياة رئيس الدولة.جريمة ا – 4

  الجرائم اإلرهابية. – 5

  عرض.الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة واالختالس والتزوير وخيانة األمانة واالحتيال والرشوة وهتك ال – 6

  في حكمها. لى المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلكع –ب 

   

  22مادة 

  حل السجن المؤبد محل اإلعدام في الجرائم السياسية.ي – 1

والمزايا  وال تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود وال تستتبع الحرمان من الحقوق – 2

  المدنية وال حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله او التصرف فيها.

   

  الجرائم من حيث جسامتها –الفصل الثاني 

   

  23مادة 

  الجرائم من حيث جسامتها ثالثة أنواع:

  الجنايات والجنح والمخالفات
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والغرامة  الحبس يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة األشد المقررة لها في القانون وإذا اجتمع في عقوبة جريمة ما

  انون.فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في الق

   

  24مادة 

عذر مخفف ذلك ل ال يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان

  25او لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك.مادة 

شره في خ نواعتبر نافذا من تاري 1970لسنة  207) بموجب قانون التعديل االول المرقم 3عدل نص الفقرة (

  الجريدة الرسمية.

  الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:

  اإلعدام – 1

  السجن المؤبد. – 2

  لسجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .ا – 3

   

  26مادة 

  الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:

  الثة أشهر إلى خمس سنوات.أكثر من ث الحبس الشديد او البسيط – 1

  الغرامة. – 2

   

  27مادة 

  المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:

  لحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثالثة أشهر.ا – 1

  لغرامة التي ال يزيد مقدارها على ثالثين دينارا.ا – 2

   

  أركان الجريمة –الفصل الثالث 

  الركن المادي –الفرع االول 

  عناصره – 1

   

  28مادة 

  انون.الركن المادي للجريمة سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او االمتناع عن فعل أمر به الق

   

  29مادة 

 ال يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه اإلجرامي لكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع – 1

  رامي في احداثها سبب آخر سابق او معاصر او الحق ولو كان يجهله.سلوكه اإلج

 الفعل الذي أما إذا كان ذلك السبب وحده كافياً الحداث نتيجة جرمية فال يسأل الفاعل في هذه الحالة إال عن – 2

  ارتكبه.

   

  الشروع – 2
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  30مادة 

 فاعل فيها.ادة الو خاب أثره ألسباب ال دخل إلروهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة إذا اوقف ا

موضوع تعلق بويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب ي

و اى وهم اً علة مبنيالجريمة او بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صالحية عمله الحداث النتيج

  جهل مطبق.

الف خن على وال يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة وال األعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانو

  ذلك.

   

  31مادة 

  .1970لسنة  207ألغي نص الفقرة (ج) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل االول المرقم 

  ك:الف ذلخوالمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على  يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح

  لسجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة اإلعدام.ا –أ 

  لسجن لمدة ال تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.ا –ب 

قت. فإذا بة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة السجن المؤلسجن مدة ال تزيد على نصف الحد األقصى للعقوا - جـ 

ألقصى كان نصف الحد األقصى خمس سنوات او أقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة ال تزيد على نصف مدة الحد ا

  للعقوبة المقررة للجريمة .

ذا إمة المقررة للجريمة لحبس او الغرامة التي ال تزيد على نصف الحد األقصى لعقوبة الحبس او الغراا –د 

  كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس او الغرامة.

   

  32مادة 

  .يمة التامةة للجرتسري على الشروع األحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير االحترازية المقرر

   

  الفرع الثاني: الركن المعنوي

  القصد الجرمي والخطأ

   

  33مادة 

ة التي لجريمة هادفا إلى نتيجة الجريملجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون لالقصد ا – 1

  وقعت او أية نتيجة جرمية أخرى.

  لقصد يكون بسيطاً او مقترنا بسبق االصرار.ا – 2

ي او اآلنهو التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيداً عن ثورة الغضب  سبق اإلصرار -  3

  الهياج النفسي.

يتحقق سبق اإلصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجهاً إلى شخص معين او إلى أي شخص غير  – 4

  معين وجده او صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر او موقوفاً على شرط.

   

  34مادة 

  وتعد الجريمة عمدية كذلك.تكون الجريمة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها 
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باشرة إذا فرض القانون او االتفاق واجبا على شخص وامتنع عن أدائه قاصداً احداث الجريمة التي نشأت م –أ 

  عن هذا االمتناع.

  ذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابالً المخاطرة بحدوثها.إ –ب 

   

  35مادة 

و رعونة اماالً عت النتيجة اإلجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهتكون الجريمة غير عمدية إذا وق

  او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين واألنظمة واالوامر.

   

  36مادة 

جهل كان ي إذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فال يسأل عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو

  وجوده.

   

  37مادة 

 لقانون الذيليس ألحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا القانون او أي قانون عقابي آخر ما لم يكن قد تعذر علمه با – 1

  يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة.

خ للمحكمة ان تعفو من العقاب األجنبي الذي يرتكب جريمة خالل سبعة أيام على األكثر تمضي من تاري – 2

  لعراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل إقامته ال يعاقب عليها.قدومه إلى ا

   

  38مادة 

  ال يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خالف ذلك.الفصل الرابع

  أسباب اإلباحة

  أداء الواجب – 1

   

  39مادة 

  ال جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.

   

  40مادة 

  جريمة إذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحاالت التالية:ال 

  إذا قام بسالمة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين او اعتقد أن اجراءه من اختصاصه. –اوال 

  ه عليه.بإذا وقع الفعل منه تنفيذاً ألمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد أن طاعته واج –ثانيا 

رتكبه إال ينه لم ويجب في الحالتين أن يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأ

  إليه. ألمر الصادراناقشة بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فال عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون ال يسمح للموظف بم

   

  استعمال الحق – 2

   

  41 مادة

  ال جريمة إذا وقع الفعل استعماالً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعماالً للحق:
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رعاً شتأديب الزوج لزوجته وتأديب اآلباء والمعلمين ومن في حكمهم االوالد القصر في حدود ما هو مقرر  – 1

  او قانوناً او عرفاً.

رضاء المريض او ممثله الشرعي او أجريت بغير مليات الجراحة والعالج على أصول الفن متى أجريت بع – 2

  رضاه أيهما في الحاالت العاجلة.

  عمال العنف التي تقع أثناء األلعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.أ – 3

  عمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.أ – 4

   

  حق الدفاع المشروع – 3

   

  42مادة 

  ية:ال جريمة إذا وقع الفعل استعماالً لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذا توفرت الشروط اآلت

اده مبنياً إذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتق – 1

  على أسباب معقولة.

  مة التقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.ن يتعذر عليه االلتجاء إلى السلطات العاأ – 2

خطر أن ال يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق أن يكون التهديد في ال – 3

  موجهاً إلى نفس المدافع او ماله او موجهاً إلى نفس الغير او ماله.

   

  43مادة 

  ال إذا أريد به دفع أحد األمور التالية:حق الدفاع الشرعي عن النفس ال يبيح القتل قصداً إ

  عل يتخوف أن يحدث منه الموت او جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.ف – 1

  واقعة امرأة او اللواطة بها او بذكر كرهاً.م – 2

  خطف إنسان. – 3

   

  44مادة 

  أحد األمور التالية: حق الدفاع الشرعي عن المال ال يبيح القتل عمداً إال إذا أريد به دفع

  الحريق عمداً. – 1

  جنايات السرقة. – 2

  لدخول ليالً في منزل مسكون او في أحد ملحقاته.ا – 3

  عل يتخوف أن يحدث عنه الموت او جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.ف – 4

   

  45مادة 

الً حدود و اهماافاع وإذا تجاوز المدافع عمداً ال يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الد

 حكمة في هذهوز للمهذا الحق او اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي فإنه يكون مسؤوالً عن الجريمة التي ارتكبها وإنما يج

  جنحة.الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدالً من عقوبة الجناية وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدالً من عقوبة ال

   

  46مادة 



  126

ى ته ولو تخطت وظيفال يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذاً لواجبا

.الفصل معقول حدود وظيفته ان كان حسن النية إال إذا خيف او ينشأ عن فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب

  المساهمة في الجريمة - الخامس 

  الفاعل والشريك – 1

   

  47مادة 

  يعد فاعالً للجريمة:

  ره.من ارتكبها وحده او مع غي – 1

ل المكونة من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمداً أثناء ارتكابها بعمل من االعما – 2

  لها.

ً  ن دفع بأية وسيلة، شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذام – 3  عنها الشخص غير مسؤول جزائيا

  ألي سبب.

   

  48مادة 

  يعد شريكا في الجريمة:

  ن حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.م – 1

  ن اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا االتفاق.م – 2

عده جريمة مع علمه بها او سان اعطى الفاعل سالحاً او آالت او أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الم – 3

  عمداً بأي طريقة أخرى في االعمال المجهزة او المسهلة او المتممة الرتكابها.

   

  49مادة 

ررة لها ما لم ينص كان حاضراً أثناء ارتكابها يعاقب بالعقوبة المق 48يعد فاعالً للجريمة كل شريك بحكم المادة 

  القانون على خالف ذلك.

لقصد لو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر العقوبة المنصوص عليها قانوناً ويعاقب الشريك با – 2

  الجرمي لديه او ألحوال أخرى خاصة به.

   

  51مادة 

ي فساهم  إذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت آثارها على كل من

  بها او لم يعلم. ارتكابها فاعالً كان او شريكاً. علم

ً  أما إذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فال تسري على غير صاحبها إال إذا كان  عالما

  بها.

  ة.أما ما عدا ذلك من الظروف فال يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفاً مشددة او مخفف

   

  52مادة 

ً إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب  في ارتكاب  – او مخففة له في حق أحد المساهمين فاعالً او شريكا

  الجريمة فال يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.

  ريمة.اب الجأما األعذار المادية المعفية من العقاب او المخففة له فإنها تسري في حق كل من ساهم في إرتك
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  53مادة 

ارتكابها  ة الجريمة التي وقعت فعالً ولو كانت غير التي قصدبعقوب –يعاقب المساهم في جريمة فاعالً او شريكاً 

  متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.

   

  54مادة 

مساهمين او كيفية علمه بها عن قصد غيره من ال –إذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعالً او شريكاً 

  غير بها عوقب كل منهم بحسب قصده او كيفية علمه.او عن كيفية علم ذلك ال

   

  االتفاق الجنائي – 2

   

  55مادة 

زوير سواء ل والتيعد اتفاقاً جنائياً اتفاق شخصين او أكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة واالحتيا

ستمراً مدأ تكوينه، في مب االتفاق منظماً ولو كانت معينة او غير معينة او على األفعال المجهزة او المسهلة الرتكابها متى كان

  ولو لمدة قصيرة.

 لى غرضإويعد االتفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول 

  مشروع.

   

  56مادة 

لى ة ال تزيد ععاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدي – 1

على مائة   تزيدالسبع سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة ال تزيد على سنتين او بغرامة 

  وخمسين ديناراً إذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة لالتفاق.

ة فال ة وكانت عقوبتها أخف مما نص عليه في الفقرة السابقذا كان الغرض من االتفاق ارتكاب جريمة معينإ – 2

  توقع عقوبة أشد من ربع الحد األقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

   

  57مادة 

كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي او كان له دور رئيسي فيه يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر  – 1

ت هما إذا كانبمة او تكابها جناية. وبالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات او بالغراسنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ار

  جنحة.

قة فال إذا كان الغرض من االتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها أخف مما نص عليه في الفقرة الساب – 2

  توقع عقوبة أشد من ربع الحد األقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

   

  58مادة 

كل من سهل لألعضاء في االتفاق او لفريق منهم  –بحسب األحوال  – 56 –يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 

  59اجتماعاتهم او اواهم او ساعدهم بأية صورة مع علمه بالغرض من االتفاق.مادة 

ود اتفاق جنائي كل من بادر بأخبار السلطات العامة بوج 58و 57و 56يعفى من العقوبات المقررة في المواد 

وعن المشتركين فيه قبل وقوع أية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث واالستقصاء عن 
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اولئك الجناة. أما إذا حصل األخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فال يعفى من العقاب إال إذا كان األخبار قد سهل القبض على 

  اولئك الجناة.

   

  الباب الرابع: (المجرم)

  الفصل االول: المسؤولية الجزائية وموانعها

  فقد االدراك واإلرادة – 1

   

  60مادة 

كونه في  و بسبباال يسأل جزائيا م كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد االدراك او اإلرادة لجنون او عاهة في العقل 

قرر ب آخر يله قسراً او على غير علم منه بها، او ألي سبحالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة أعطيت 

د ذلك ريمة عالعلم أنه يفقد اإلدراك او المخدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في االدراك او اإلرادة وقت ارتكاب الج

  عذراً مخففاً.

   

  61مادة 

قب على لمه عورم بإختياره وعإذا كان فقد اإلدراك او اإلرادة ناتجاً عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المج

ة الثور الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير او سكر(صدر قرار مجلس

ة خففاً للعقوبمحول عدم اعتبار حالة تناول المسكر بإرادة الفاعل واختياره عذراً  15/9/1980في  1477الثورة المرقم 

  ).29/9/1980في  2779في الوقائع عدد  يستدعي الرأفة، نشر

 ً    للعقوبة.مشدداً  فإذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا

   

  االكراه  – 2

   

  62مادة 

  ال يسأل جزائياً من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها.

   

  ورةالضر – 3

   

  63مادة 

طر جسيم ه من خال يسأل جزائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غير

 سباً والخطرة متنامحدق لم يتسبب هو فيه عمداً ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريم

  ل ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.المراد اتقاؤه وال يعتبر في حا

   

  السن – 4

   

  64مادة 

  ال تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره.
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  65مادة 

لثورة ايثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي (حلت تسمية (قاضي) محل تسمية (حاكم) بموجب قرار مجلس قيادة 

ه إلى ) التحقيق والمحكمة أن يهمال الوثيقة إذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث ويحيال20/2/1979في  218رقم الم

  الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل الشعاعية او المختبرية او بأية وسيلة فنية أخرى.

   

  مسؤولية االحداث 

صة ى أن (ال يعمل باألحكام الخاالملقى عل 1962لسنة  64) من قانون االحداث رقم 70(نصت المادة (

نون في ا القاباالحداث الوارد ذكرها في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية التي تتعارض مع أحكام هذ

  األماكن التي يطبق فيها).

   

  66مادة 

  يعتبر حدثا من كان وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.

  تى.فشرة اعتبر امنة عذا لم يكن الحدث وقتئذ قد اتم الخامسة عشرة اعتبر صبيا أما إذا كان قد أتمها ولم يتم الثوإ

   

  67مادة 

لى إو بتسليمه لسة، اإذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدالً من العقوبة المقررة لها في القانون بإنذاره في الج

و أن يحكم ايرته، لى نفسه او إلى مرب، مع تنبيهه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وساحد والديه او لمن له حق الوالية ع

  عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للمخالفة في القانون.

   

  68مادة 

 67لمادة اكر في إذا ارتكب الصبي جنحة يحكم بدالً من العقوبة المقررة لها في القانون بتسليمه إلى أحد ممن ذ

تاريخ  بدأ منعهد كتابة بالمحافظة على حسن سلوكه وسيرته مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات تإذا ت

يه حكم علالحكم، او ان يحكم بحجزه في مدرسة اصالحية مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد عن ثالث سنوات او ان ي

  .بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون

   

  69مادة 

وأن يحجز  68لمادة اوإذا ارتكب الفتى جنحة يحكم بدال من العقوبة المقررة في القانون باحد التدابير المبينة في 

ي رة للجنحة فالمقر في مدرسة الفتيان الجانحين مدة ال تزيد على ثالث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة

  70القانون.مادة 

على من تعهد  جناية او جنحة خالل مدة التعهد يحكم 67الحدث بعد تسليمه ألحد ممن ذكر في المادة  اذا ارتكب

ينارا إذا مسين دخبحسن سلوكه او سيرته بضمان ال يزيد على مائة دينار إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية وال تزيد على 

  كانت الجريمة المرتكبة جنحة.

   

  71مادة 

  إذا أكمل الحدث سن الثامنة عشرة.يسقط حكم التعهد 

   

  72مادة 
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ى خمس إذا ارتكب الصبي جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة اصالحية مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد عل

زيد ن سنة وال تع تقل سنوات إذا كانت الجناية معاقباً عليها باالعدام او بالسجن المؤبد، وبالحجز في مدرسة اصالحية مدة ال

  ربع سنوات إذا كانت الجناية معاقباً عليها بالسجن المؤقت.على ا

   

  73مادة 

زيد على تاذا ارتكب الفتى جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة ال تقل عن سنتين وال  – 1

  خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجناية االعدام او السجن المؤبد.

حين مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على نصف الحد االقصى للعقوبة ن الجانوبالحجز في مدرسة الفتيا – 2

الحية مدة رسة اصالمقررة للجناية إذا كانت هذه العقوبة السجن المؤقت ويجوز للمحكمة أن تحكم على الفتى بالحجز في مد

نوات على سن عشر الجناية تقل ع ال تقل عن سنة وال تزيد على نصف الحد االقصى المقرر للجناية قانوناً إذا كانت عقوبة

  أن ال تزيد مدة الحجز في االصالحية مدة خمس سنوات في جميع االحوال.

  74مادة 

  كون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة أساساً لتعيين مسؤوليته.ي – 1

ان و كإذا ارتكب الصبي جريمة وأصبح وقت الحكم عليه فتى يحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما ل – 2

  صبياً.

  ها.بمحكوم وللمحكمة أن تبدل عقوبة الحجز في مدرسة اصالحية بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين للمدة ال

 وإذا ارتكب الحدث جريمة وأتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من عمره حكم عليه بالعقوبة المقررة – 3

مدرسة  لحجز فيالحجز في مدرسة اصالحية، بالنسبة للصبي إلى اللجريمة كما لو كان حدثا، على أن تبدل المحكمة عقوبة 

  الفتيان الجانحين.

 بالحبس إذاناية ووتبدل عقوبة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين إلى عقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة ج

 قي العقوباتبدل باتكاب الجريمة. وأن كانت الجريمة المرتكبة جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي يمكن فرضها عليه عند ارت

  المقررة قانونا بغرامة ال تزيد على خمسين دينارا.

ان إذا أتم الصبي المحجوز في مدرسة اصالحية الثامنة عشرة من عمره وجب نقله منها إلى مدرسة الفتي – 4

ه ثين من عمرن الثالسة الفتيان الجانحيالجانحين ليقضي فيها ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به. وإذا أتم المحجوز في مدر

  وجب نقله منها إلى السجن ليقضي ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به.

   

  75مادة 

م يها حكفإذا أتهم حدث بإرتكاب أكثر من جريمة جازت محاكمته عن جميع تلك الجرائم في دعوى واحدة يصدر 

  ي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها.واحد على أن تأخذ المحكمة بنظر االعتبار الجريمة الت

   

  76مادة 

  ال يحول الحكم بحجز الحدث في مدرسة اصالحية او في مدرسة الفتيان دون الحكم بذلك مرة أخرى. – 1

إذا تعددت مدة الحجز فال يجوز أن يزيد مجموعها على خمس سنوات في المدرسة االصالحية وال على  – 2

  ان الجانحين.خمس عشرة سنة في مدرسة الفتي

   

  77مادة 



  131

مدة  إذا أمضى حدث محكوم عليه بالحجز في مدرسة اصالحية او بايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين ثلثي – 1

 بيه أن تأمراو مر عقوبته فللمحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب الحدث او أحد والديه او من له حق الوالية على نفسه

ي فقد استقام  ها أنهدير المدرسة المحجوز بها ورأي االدعاء العام بإطالق سراح الحدث إذا تبين لبعد االطالع على تقرير م

م يكن قد بلغ الثامنة لوما بعدها اذا  67سيره وحسن سلوكه على أن يسلم إلى احد مما ذكر بعد اخذ تعهده وفقا الحكام المادة 

  ه.السيرة والسلوك خالل المدة الباقية من محكوميت عشرة من عمره فان بلغها يؤخذ منه تعهد بأن يكون حسن

لى مدرسة فاذا ارتكب الحدث جناية او جنحة عمدية في المدة الباقية من عقوبته فللمحكمة أن تقرر اعادته إ – 2

وهو  قضاها ة التيإصالحية او مدرسة الفتيان الجانحين ليمضي المدة الباقية من عقوبته وال تحسب له في هذه الحالة المد

  مطلق السراح.

ه اذا انقضت المدة الباقية من محكومية الحدث دون ان يرتكب جناية او جنحة عمدية يصبح اطالق سراح – 3

  نهائيا.

   

  78مادة 

لمصادرة اة عدا ال تسري احكام العود على الحدث، وال يخضع للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير االحترازي

  الحانات.وغلق المحل وحظر ارتياد 

نه عند توفى مواذا حكم على الحدث بغرامة فال يجوز حبسه استيفاء لها وانما ينفذ على ماله فإن تعذر ذلك تس

  ميسرته.

   

  79مادة 

نة من سعشرين ال يحكم باالعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم ال

  قوبة اإلعدام في هذه الحالة.الفصل الثانيعمره، ويحل السجن المؤبد محل ع

  مسؤولية االشخاص المعنوية

   

  80مادة 

ائم التي ن الجراألشخاص المعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائياً ع

  يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكالؤها لحسابها او بإسمها.

ً وال يجوز الحكم عليها ب نون ا كان القا، فإذغير الغرامة والمصادرة والتدابير االحترازية المقررة للجريمة قانونا

 ً قوبات  بالعيقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت بالغرامة وال يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا

  المقررة للجريمة في القانون.

   

  نشرالفصل الثالث: المسؤولية في جرائم ال

   

  81مادة 

لتعبير طرق ا مع عدم اإلخالل بالمسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مؤلف الكتاب او واضع الرسم إلى غير ذلك من

عاقب حرير ييعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعالً للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته وإذا لم يكن ثمة رئيس ت

  النشر. المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه

ومع ذلك يعفى من العقاب أي منهما إذا ثبت في أثناء التحقيق أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من 

عن المدير  2003حزيران//10في  7المعلومات او االوراق المساعدة على معرفة الناشر الفعلي.(* : صدر أمر برقم 
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علق بالعمل  2003آب//17في  44المجلد  3978ئع العراقية بالعدد االداري للسلطة االئتالفية المؤقتة ونشر في الوقا

) كما أمرت السلطة االئتالفية المؤقتة بعدم إقامة دعاوى بعض 225) من المادة (2) والفقرة (300من المادة (  )1بالفقرة (

) 219-201المواد () و195-190) والمواد (189-156) والمواد (84-81جرائم الجنايات المنصوص عليها في المواد (

) والجنايات المذكورة بالمواد أعاله تتعلق بجرائم النشر 229) والمادة (228-226) والمواد (224) و(223والمواد (

والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المرتكبة ضد السلطات العامة وجريمة اإلساءة إلى مسؤول 

عقوبة اإلعدام في كل حالة حكم فيها بعقوبة االعدام المنصوص عليها لمعاقبة مرتكبي  حكومي. كما أمرت السلطة تعليق

 2004لسنة  3الجناية ويجوز االستعاضة عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة او أية عقوبة أخرى. وصدر أمرا برقم 

المشار إليهما أعاله المنشورين في  3واألمر  7ر عن الحكومة العراقية المؤقتة بإعادة العمل بعقوبة االعدام (انظر نص األم

  نهاية هذا الكتاب)).

   

  82مادة 

 و نشرتاإذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبير األخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت 

  خارج البالد او لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلين.

معرفة  تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهمفإن 

  مشتمالت الكتابة او الرسم او طرق التعبير األخرى.

   

  83مادة 

و ترجمت انقلت  ال يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبير األخرى

الحكم  ري هذاات صدرت في العراق او في الخارج او أنها لم تزد عن ترديد اشاعات او روايات عن الغير. وال يسعن نشر

  إذا كان النشر قد حصل نقالً عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.

   

  84مادة 

دعوى بناء ها اللمنظورة أمامإذا ارتكبت جناية او جنحة بإحدى وسائل العالنية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة ا

و و التوزيع البيع اعلى طلب اإلدعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد أعد ل

 دوللمحكمة عن العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعالً وكذلك األصول واأللواح واألشرطة واألفالم وما في حكمها.

كم او شر الحكم باإلدانة في موضوع الدعوى أن تأمر بمصادرة األشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك أن تأمر بنصدور الح

  ملخصه في صحيفة او صحيفتين على األكثر على نفقة المحكوم عليه.

ى طلب ويجوز للمحكمة أيضا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف أن تأمر بناء عل

ن لم دده فإاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خالل أجل تحاإلدع

  .دينار يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة ال تزيد على مائة

ة ال يفة مدف جاز للمحكمة أن تأمر بتعطيل الصحوإذا صدر حكم باإلدانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصح

  العقوبة –تزيد على ثالثة أشهر.الباب الخامس 

  الفصل االول: العقوبات األصلية

   

  85مادة 

  العقوبات األصلية هي:

  االعدام. – 1
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  السجن المؤبد. – 2

  السجن المؤقت. – 3

  الحبس الشديد. – 4

  الحبس البسيط. – 5

  الغرامة. – 6

  في مدرسة الفتيان الجانحين.الحجز  – 7

  الحجز في مدرسة إصالحية. – 8

   

  86مادة 

  عقوبة اإلعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت.

   

  87مادة 

ة ان رين سنالسجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة عش

ما لم  شرة سنةعكان مؤقتاً. ومدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس كان مؤبداً والمدد المبينة في الحكم إن 

وال ع األحينص القانون على خالف ذلك. وال يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جمي

ررة العمال المقأداء اد او المؤقت بوإذا أطلق القانون لفظ السجن عّد ذلك سجناً مؤقتاً. ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤب

لسنة  207ول المرقم ) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل اال87قانوناً في المنشآت العقابية.(ألغي نص المادة (

الداري المدير ا. وشددت عقوبة السجن المؤبد إلى السجن مدى الحياة وال تنتهي إال بوفاة المحكوم استناداً ألمر 1970

  تاب).انظر نص األمر المنشور في هذا الك 2003أيلول  31المؤرخ في  2القسم  31لسلطة االئتالف المؤقتة رقم 

   

  88مادة 

لمقررة لمدة ااالحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض 

  على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خالف ذلك. في الحكم. وال تقل مدته عن ثالثة شهور وال تزيد

  وعلى المحكمة أن تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها أكثر من سنة.

  ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد بإداء األعمال المقررة قانوناً في المنشآت العقابية.

   

  89مادة 

مقررة لمدة الافي احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه 

  في الحكم.

  وال تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة وال تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

   

  90مادة 

ى أن ها عليه علبحكوم بة المتبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذاً للعقو

  تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.

   

  91مادة 
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لمحكمة في اتراعي وعقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم 

 روف الجريمةنها وظعية وما أفاده من الجريمة او كان يتوقع افادته متقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية واالجتما

  وحالة المجني عليه.

  ذلك. وال يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار وال يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خالف

   

  92مادة 

يحكم  فاعلين أم شركاء فالغرامةذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا إ – 1

  بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية.

مة او الغرامة النسبية يحكم بها باإلضافة إلى العقوبة األصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجري – 2

واء ستضامن على وجه الالمصلحة التي حققها او أرادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة 

  كانوا فاعلين أم شركاء ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

   

  93مادة 

ه إذا حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أم بدونه فللمحكمة أن تقضي بحبسه عند عدم دفع – 1

  غرامة. عليها بالحبس والالغرامة مدة معينة ال تزيد على نصف الحد األقصى المقرر للجريمة إذا كانت معاقباً 

عدم دفع  وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة – 2

  الغرامة يوماً عن كل نصف دينار على أن ال تزيد مدة الحبس في جميع األحوال على سنتين.

   

  94مادة 

في  يداع الفتى في مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررةا هو - الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين: 

  الحكم.

صبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في هو إيداع ال - الحجز في المدرسة اإلصالحية: 

  الحكم.الفصل الثاني

  العقوبات التبعية

   

  95مادة 

  حكم.نون دون الحاجة إلى النص عليها في الالعقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القا

   

  قوق والمزاياالحرمان من بعض الح – 1

   

  96مادة 

ن معليه  الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى إخالء سبيل المحكوم

نشور في الوقائع الم 997دة الثورة رقم السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية (عدلت المادة أعاله بقرار مجلس قيا

  )7/8/1978في  2667العراقية عدد 

  خدمات التي كان يتوالها.الوظائف وال – 1

  ن يكون ناخباً او منتخباً في المجالس التمثيلية.أ – 2

  ن يكون عضوا في المجالس االدارية او البلدية او احدى الشركات او كان مديراً لها.أ – 3
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  ياً او قيماً او وكيالً.أن يكون وص – 4

  ن يكون مالكاً او ناشراً او رئيساً لتحرير احدى الصحف.أ – 5

   

  97مادة 

ها او انقضائ لعقوبةاالحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى تاريخ انتهاء تنفيذ 

حوال حكمة األمفيها بغير االيصاء والوقف إال بإذن من ألي سبب آخر حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله او التصرف 

  الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب األحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته.

اً إلدارة ك، قيموتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب اإلدعاء العام او كل ذي مصلحة في ذل

ً أمواله ويجوز لها أن تلز في كل ما  تحت رقابتهاو لها م القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها أن تقدر له أجراً ويكون القيم تابعا

  يتعلق بقوامته.

 حساباً عن القيم وترد للمحكوم عليه أمواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها ألي سبب آخر. ويقدم له

  ادارته.

   

  98مادة 

عليه  لمحكوماإلعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى وقت تنفيذ الحكم حرمان كل حكم صادر بعقوبة ا

منه  ، يصدرمن الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين السابقتين بطالن كل عمل من أعمال التصرف او اإلدارة

وال حسب األح –محكمة المواد الشخصية خالل الفترة المذكورة عدا الوصية والوقف، وتعين محكمة األحوال الشخصية او 

  م او كل ذي مصلحة، قيماً على المحكوم عليه.بناء على طلب اإلدعاء العا –

   

  مراقبة الشرطة – 2

   

  99مادة 

 تقليدها او من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او –أ 

ف رن بظردات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختالس او سرقة او قتل عمدي مقتتزوير طوابع او سن

انون مدة مساوية من هذا الق 208مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق أحكام المادة 

  لمدة العقوبة على أن ال تزيد على خمس سنوات.

خفف من و أن تامة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة او أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها ومع ذلك يجوز للمحك

  قيودها.

  ار.يعاقب من خالف أحكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دين –ب 

   

  الفصل الثالث: العقوبات التكميلية

  اق والمزايالحرمان من بعض الحقو – 1

   

  100مادة 

للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر حرمان المحكوم عليه من  –أ 

حق او أكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة ال تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها ألي 
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في  2667المنشور في الوقائع العراقية بالعدد  997ادة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم سبب كان (عدلت هذه الم

7/8/1978(  

لقرار تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على أن يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وأن يكون ا – 1

  مسبباً تسبيباً كافياً.

  حمل اوسمة وطنية او أجنبية. – 2

  و بعضا.اوالمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كالً الحقوق  – 3

ن السجن تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخالء سبيله م –ب 

  أطول هذه العقوبات مدة.

يخ قبل المحكمة تبتدئ من تار ذا أفرج عن المحكوم عليه إفراجا شرطياً فإن مدة الحرمان المقررة منإ –ج 

  اخالء سبيله من السجن.

 ئ من تاريخن تبتدأما اذا صدر قرار بإلغاء اإلفراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة األصلية فإن مدة الحرما

  اكماله مدة محكوميته.

أن  وجه من السجن،جوز لالدعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة ال تقل عن ستة أشهر من تاريخ خري –د 

ظيم ن التنيقدم إلى محكمة الجنايات (حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) بموجب قانو

 ء ما تبقى من) التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلباً بتخفيض او إلغا1979لسنة  160القضائي المرقم 

ا على أن قراره قرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد إجراء التحقيقات الالزمة اصدار مدة الحرمان المنصوص عليها في

ر بعد دم طلباً آخأن يق يكون مسبباً ويكون قرارها قطعياً. ولإلدعاء العام او المحكوم عليه في حالة رد الطلب كالً او جزءاً 

  مضي ثالثة أشهر على تاريخ صدور قرار الرد.

   

  المصادرة – 2

   

  101مادة 

ة اية او جنحفي جن فيما عدا األحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم باإلدانة

 إلستعمالها ت معدةأن تحكم بمصادرة األشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كان

  ق الغير الحسني النية.فيها. وهذا كله بدون اخالل بحقو

ب ويجب على المحكمة في جميع األحوال أن تأمر بمصادرة األشياء المضبوطة التي جعلت اجرا الرتكا

  الجريمة.

   

  نشر الحكم – 3

   

  102مادة 

ناية انة في الجباإلد للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب اإلدعاء العام أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر

ة ارتكبت و اهانالها، بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر باإلدانة في جريمة قذف او سب و

  .19) من المادة 3باحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين ج، د من البند (

د ارتكبت قهانة السب او اإل ويؤمر بالنشر في صحيفة او أكثر على نفقة المحكوم عليه فإذا كانت جريمة القذف او

 لمكونةابواسطة النشر في احدى الصحف أمرت المحكمة بنشر الحكم فيها وفي نفس الموضع الذي نشرت فيه العبارات 

  للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم إال إذا أمرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم.
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عاقب يحكم عن النشر او تراخت في ذلك بغير عذر مقبول وإذا امتنعت أي صحيفة من الصحف المعينة في ال

  رئيس تحريرها بغرامة ال تزيد على خمسين دينارا.الفصل الرابع: التدابير االحترازية

  الفرع االول: أحكام عامة

   

  103مادة 

د ق ال يجوز أن يوقع تدبير من التدابير االحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون أن يكون – 1

  ثبت ارتكابه فعالً يعده القانون جريمة وأن حالته تعتبر خطرة على سالمة المجتمع.

ريمة وتعتبر حالة المجرم خطرة على سالمة المجتمع إذا تبين من أحواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الج

  وبواعثها أن هناك احتماالً جدياً إلقدامه على إقتراف جريمة أخرى.

  بالشروط المنصوص عليها في القانون.وبير احترازي إال في األحوال ال يجوز توقيع تد – 2

   

  104مادة 

  التدابير االحترازية أما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.

   

  الفرع الثاني: التدابير االحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها

   

  الحجز في ماوى عالجي – 1

  105مادة 

ن لمحكوم عليه بالحجز في ماوى عالجي في مستشفى او مصح لألمراض العقلية او أي محل معد ميوضع ا

  مدة تقل عن ستة أشهر، وذلك لرعايته والعناية به. –التي ينص عليها القانون  حسب األحوال - الحكومة لهذا الغرض، 

في  وم عليهتقارير عن حالة المحكوعلى القائمين بإدارة الماوى أن يرفعوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم 

و الء سبيله اقرر اخالفترات دورية ال تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة أن ت

على  ءه. ولها بناه حالتتسليمه إلى أحد والديه او أحد أقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضي

  لك.ألمر ذطلب اإلدعاء العام او كل ذي شأن وبعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة اعادته إلى الماوى اذا اقتضى ا

   

  حظر ارتياد الحانات – 2

   

  106مادة 

حظر ارتياد الحانات هو منع المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حانة او أي محل آخر معد لهذا  –أ 

  في الحكم. الغرض المدة المقررة

ء إذا حكم على شخص أكثر من مرة الرتكابه جريمة السكر او الرتكابه جناية او جنحة اخرى وقعت اثنا –ب 

 تزيد الر مدة سكره، جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم باالدانة أن تحظر عليه ارتياد الحانات وغيرها من محال شرب الخم

  على ثالث سنوات.

   

  منع االقامة – 3

   

  107مادة 
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ة ن معينة لمدمنع االقامة هو حرمان المحكوم عليه من أن يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكاناً معينا او اماك – 1

  ال تقل عن سنة وال تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان ال تزيد بأي حال على خمس سنوات.

  الجتماعية.وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية وا

ي فللمحكمة ان تفرض منع االقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية او في جنحة مخلة بالشرف ولها  – 2

امة م لمنع االقي الحكأي وقت أن تأمر بناء على طلب المحكوم عليه او االدعاء العام باعفائه من كل او بعض المدة المقررة ف

  نفذ فيها.او بتعديل المكان او االمكنة التي ي

   

  مراقبة الشرطة – 4

   

  108مادة 

قامة مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صالح حاله او است

  سيرته.

  وهي تقتضي الزامه بكل او بعض القيود اآلتية حسب قرار المحكمة:

اعية ثر ذلك على طبيعة عمله او احواله االجتمدم االقامة في مكان معين او اماكن معينة على ان ال يؤع – 1

  والصحية.

  ان يتخذ لنفسه محل اقامة وإال عينته المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب االدعاء العام. – 2

رحة عدم تغيير محل اقامته اال بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة اختصاصها وعدم مبا – 3

  بإذن من دائرة الشرطة.مسكنه ليال اال 

  دم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.ع – 4

   

  109مادة 

لحبس اعقوبة بإضافة إلى الحاالت الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه 

ى حكوم بها علبة المال تقل عن سنة وال تزيد على مدة العقو لمدة سنة فاكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته، مدة

  أن ال تزيد بأية حال على خمس سنوات وذلك في الحاالت التالية:

يد او اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية او في جنحة سرقة او اخفاء أشياء مسروقة او احتيال او تهد – 1

  اخفاء محكوم عليهم فارين.

ه سيعود عائدا او اعتقدت المحكمة ألسباب معقولة أن صادرا في أية جنحة وكان المحكوم عليه اذا كان الحكم – 2

  الى ارتكاب جناية او جنحة.

   

  110مادة 

نظراً  عذر تنفيذهاتتبدأ مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها وال يمد التاريخ المقرر النقضائها إذا  – 1

  الحبس او لتغيبه عن محل مراقبته لسبب ما. لقضاء المحكوم عليه مدة

اقبة او للمحكمة في أي وقت، بناء على طلب المحكوم عليه او االدعاء العام، اعفاء المحكوم عليه من المر – 2

  من بعض قيودها إذا رأت محالً لذلك.الفرع الثالث: التدابير االحترازية السالبة للحقوق 

  وامةالقاسقاط الوالية والوصاية و – 1

   

  111مادة 



  139

اء يره سوغاسقاط الوالية او الوصاية او القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على 

  تعلقت بالنفس او المال.

   

  112مادة 

ريمة اخرى جالية  اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخالالً بواجبات سلطته او

 الوصاية او الية اومن ظروفها انه غير جدير بأن يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط الويبين 

  القوامة عنه.

   

  حظر ممارسة العمل – 2

   

  113مادة 

توقف تالحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني 

  على اجازة من سلطة مختصة قانوناً.مزاولته 

   

  114مادة 

البة سعقوبة اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخالال بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من أجلها ب

زيد على تدة ال مللحرية ال تقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم باالدانة أن تحظر عليه ممارسة عمله 

الحظر مدة بتأمر  فإذا عاد إلى مثل جريمته خالل الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة أن سنة

  ال تزيد على ثالث سنوات.

  ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها ألي سبب.

   

  سحب اجازة السوق – 3

  115مادة 

ة ة جديدنتهاء مفعول االجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من الحصول على اجازسحب اجازة السوق هو ا

  خالل المدة المبينة في الحكم.

   

  116مادة 

وز نون يجكل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل آلية اخالال باإللتزامات التي فرضها القا

ثالث  يد علىاجازة السوق منه لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تز للمحكمة وقت اصدار الحكم باإلدانة أن تأمر بسحب

  سنوات.

   

  الفرع الرابع: التدابير االحترازية المادية

  المصادرة – 1

  117مادة 

او  بيعها يجب الحكم بمصادرة االشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او

  ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته. عرضها للبيع جريمة في ذاته
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مصادرتها بمحكمة واذا لم تكن االشياء المذكورة قد ضبطت فعال وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم ال

  عند ضبطها.

   

  التعهد بحسن السلوك – 2

   

  118مادة 

تقل  ور الحكم تعهداً بحسن سلوكه لمدة اللتعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم عليه بأن يحرر وقت صدا – 1

اء تنفيذ خ انتهعن سنة وال تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن ال تزيد بأية حال على خمس سنوات تبدأ من تاري

  العقوبة او انقضائها ألي سبب آخر.

تناسب مع ة بما يتقدره المحكمويلزم المحكوم عليه بأن يودع صندوق المحكمة مبلغاً من المال او ما يقوم مقامه 

 لمحكوم عليهالغ عن حالته المادية على أن ال يقل المبلغ عن عشرين دينارا وال يزيد على مائتي دينار ويجوز أن يدفع المب

  شخصا آخر.

هاء تنفيذ تحدد المحكمة في الحكم أجال لدفع المبلغ او ما يقوم مقامه ال تزيد مدته على شهر من تاريخ انت – 2

ال تقل عن  طة مدةعقوبة او انقضائها ألي سبب آخر. فإذا لم يدفع خالل هذا األجل أمرت بوضع المحكوم تحت مراقبة الشرال

ك عليه من ذل لمحكوماسنة وال تزيد على المدة المحددة في التعهد. او أن تأمر بأي تدبير احترازي آخر مناسب لحالته ويعفى 

  وم مقامه.في أي وقت اذا دفع المبلغ او ما يق

  ك.برر ذلوللمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه أن تقرر تخفيض المبلغ او مدة التعهد اذا وجدت أسبابا ت

   

  119مادة 

لزم تيجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص في جناية او جنحة ضد النفس او ضد اآلداب العامة ان 

  عهدا بحسن السلوك.المحكوم عليه وقت اصدار الحكم باالدانة أن يحرر ت

   

  120مادة 

هد او ما ي التعاذا لم يرتكب المحكوم عليه جناية او جنحة خالل مدة التعهد قررت المحكمة رد المبلغ المحدد ف

اً لتعهد ايرادامبلغ  يقوم مقامه لمن اداه وإذا حكم نهائيا بإدانته في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خالل تلك المدة أصبح

  عامة. واذا كان قد قدم ما يقوم مقام النقد يستحصل المبلغ تنفيذاً.للخزينة ال

   

  غلق المحل – 3

   

  121مادة 

ة او لجناي فيما عدا الحاالت الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص

  ن شهر وال تزيد على سنة.جنحة أن تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة ال تقل ع

لمحكوم اواسطة ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك ب

  مة.الجري عليه او احد افراد اسرته او أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع

  او أي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة. وال يتناول الحظر مالك المحل

   

  وقف الشخص المعنوي وحله – 4
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  122مادة 

حت وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسم آخر او ت

  بادارته او تمثيله. ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين

   

  123مادة 

 ا وقعتللمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على ثالث سنوات اذ

بة سالبة ا بعقوجناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكالئه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجله

عنوي.الفرع خص المأكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تأمر بحل الشللحرية لمدة ستة اشهر ف

  الخامس: احكام عامة

   

  124مادة 

يعاقب كل من يخالف احكام التدبير  117و 111و 105فيما عدا الحاالت المنصوص عليها في المواد 

  او بغرامة ال تزيد على مائة دينار.االحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة ال تزيد على سنة 

   

  125مادة 

في الحكم  لمحكمةاال يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير االحترازية ما لم ينص القانون او تأمر 

  بغير ذلك.

   

  126مادة 

ازي سواء الحترار اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بإلغاء اإليقاف سقط التدبي

  كان منفذا او موقوفاً تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كأنه لم يكن.

   

  127مادة 

ف أي فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بوق

د ديده إال بعجوز تجتعديل نطاقه. واذا رفض الطلب فال يتدبير قضى به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة او ب

ذا ذ التدبير إف تنفيمرور سنة على االقل، وللمحكمة في أي وقت بناء على طلب االدعاء العام، الغاء األمر الصادر منها بوق

  رأت لذلك محال.

   

  الفصل الخامس: االعذار القانونية والظروف القضائية المخففة

   

  128مادة 

ا ن. وفيما عدلتي يعينها القانواالعذار إما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها وال عذر إال في االحوال ا – 1

  ر حق.يه بغيهذه االحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عل

  ر المعفي من العقوبة.جب على المحكمة أن تبين في اسباب حكمها العذي – 2

   

  129مادة 
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  العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم بأية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية.

   

  130مادة 

 بس الذي اللى الحاذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها اإلعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او إ

شهر. كل أن ستة علسجن المؤبد او المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي ال تقل مدته تقل مدته عن سنة فإن كانت عقوبتها ا

ف الظرو ذلك ما لم ينص القانون على خالفه (ال يجوز تخفيض االحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم االختطاف، نتيجة

لسلطة االئتالف  ن المدير االداري) جاء ذلك في االمر الصادر م130المخففة لبشاعة الجرائم المنصوص عليها في المادة (

  ، انظر نص االمر المنشور في هذا الكتاب)2003ايلول  13المؤرخ في  2القسم  31المؤقتة رقم 

   

  131مادة 

يد به ال تتقاذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه اآلتي: اذا كان للعقوبة حد أدنى ف

  المحكمة في تقدير العقوبة.

  ا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.واذ

  واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدال منه.

   

  132مادة 

ررة ة المقاذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تبدل العقوب

  ى الوجه اآلتي:للجريمة عل

  قوبة اإلعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة ال تقل عن خمس عشرة سنة.ع – 1

  قوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت.ع – 2

 59عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر. (صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم  – 3

نشر في  ر تنازل ذوي المجني عليه عن حقهم الشخصي في التعويض ظرفا قضائيا مخففا،حول عدم اعتبا 12/1/1982في 

  ).25/1/1982في  2868الوقائع العراقية بالعدد 

   

  133مادة 

  ).131دة (اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام الما

   

  134مادة 

حكمها  أن تبين في أسباب 133و 132و 131و 130ذا خففت العقوبة وفقا الحكام المواد يجب على المحكمة ا

  العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.الفصل السادس: الظروف المشددة

  الظروف المشددة العامة

   

  135مادة 

ة ما لمشددان الظروف مع عدم اإلخالل باالحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر م

  يلي:

  ارتكاب الجريمة بباعث دنيء. – 1
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ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادارك المجني عليه او عجزه عن المقاومة او في ظروف ال تمكن  – 2

  الغير من الدفاع عنه.

  ستعمال طرق وحشية الرتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عليه.ا – 3

كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من  رتكاب الجريمة صفتهاستغالل الجاني في ا – 4

  وظيفته.

   

  136مادة 

  اذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة أن تحكم على الوجه اآلتي:

  ذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد جاز الحكم باإلعدام.ا – 1

ط عدم االقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشر لعقوبة السجن او الحبس جاز الحكم باكثر من الحداذا كانت ا – 2

شر عتجاوز ضعف هذا الحد على أن ال تزيد مدة السجن المؤقت في أي حال عن خمس وعشرين سنة ومدة الحبس على 

  سنوات.

تي يمكن مدة يجوز أن تبلغ ضعف المدة الذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس ا – 3

وال على أربع على أن ال تزيد مدة الحبس في جميع االح 93من المادة  2أن يحكم بها طبقا للمقياس المقرر في الفقرة 

  سنوات.

   

  137مادة 

ت اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرأفة في جريمة واحدة طبق

العذار ادة مع مة اوال الظروف المشددة فاالعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرأفة واذا تعادلت الظروف المشدالمحك

 تفاوتت هذه ما اذاالمخففة والظروف الداعية للرأفة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصال للجريمة أ

  محكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة.الظروف واالعذار المتعارضة في أثرها جاز لل

   

  138مادة 

ز امة جااذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع وكان القانون يعاقب عليها بعقوبة غير الغر

يه لكان يرمي ا و الذياالحكم فضال عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة ال تزيد على قيمة الكسب الذي حققه الجاني 

  وذلك ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

   

  139مادة 

  يعتبر عائدا:

 نا جناية اومن حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانو –اوال 

  جنحة.

ناية او جه قانونا اية ن حكم عليه نهائيا وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتبارم –ثانيا 

ذه بيق احكام هغرض تطلجنحة مماثلة للجنحة االولى. وتعتبر الجرائم المبينة في بند واحد من كل من البنود التالية متماثلة 

  الفقرة .

الشياء اجرائم االختالس والسرقة واالحتيال وخيانة االمانة واغتصاب األموال والسندات والتهديد واخفاء  – 1

  من هذه الجرائم او حيازتها بصورة غير مشروعة.المتحصلة 

  رائم القذف والسب واالهانة وافشاء االسرار.ج – 2
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  لجرائم المتعلقة باآلداب العامة وحسن األخالق.ا – 3

  مد.جرائم القتل واإليذاء الع – 4

  لجرائم العمدية التي يضمها باب واحد من هذا القانون .ا – 5

ير قليد او تزوتبيق أحكام هذه المادة إال إذا كان صادراً في جرائم تزييف او جنبي في تطال يعتد بالحكم األ –ثالثا 

  العملة العراقية او االجنبية.

   

  140مادة 

المقررة  لعقوبةليجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة أن تحكم بأكثر من الحد األقصى 

س على خم ضعف هذا الحد وعلى أن ال تزيد مدة السجن المؤقت بأي حال من االحوالللجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز 

  وعشرين سنة وال تزيد مدة الحبس على عشر سنين ومع ذلك.

  .إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤقت مطلقاً من أي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد – 1

ثره في هي الغرامة جاز الحكم بالحبس.الفصل السابع: تعدد الجرائم وأ بة المقررة للجريمةإذا كانت العقو – 2

  العقاب

   

  141مادة 

لها وإذا  لمقررةاذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بالعقوبة ا

  كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداها.

   

  142مادة 

ينها وحدة يجمع بوعن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً ال يقبل التجزئة  إذا وقعت عدة جرائم ناتجة

ذ العقوبات ن تنفيمالغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة واألمر بتنفيذ العقوبة األشد دون سواها وال يمنع ذلك 

  ى.م األخرالمحكوم بها بالنسبة إلى الجرائالتبعية والتكميلية والتدابير االحترازية المقررة بحكم القانون او 

بة األشد العقو وإذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة األخف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات

بق الحكم السا عال منوفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم األخير مع األمر بإسقاط ما نفذ ف

  صدوره.

   

  143مادة 

ل خص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها وال تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من أجاذا ارتكب ش - أ

 ع مدد السجند مجموواحدة منها، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على أن ال يزي

  مدد السجن والحبس معاً على خمس وعشرين سنة. او الحبس التي تنفذ عليه او مجموع

إذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم عليه بعقوبة لجريمة أخرى نفذت كلتا  –ب 

  ).1970لسنة  207العقوبتين عليه بطريق التعاقب (حذفت عبارة (مهما بلغ مجموع مدتيهما) بقانون التعديل االول المرقم 

لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن  السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بهاتحجب عقوبة  –ج 

  المذكور.

 أن ال يزيد تنفذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير االحترازية مهما تعددت على –د 

  مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.
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  نفيذالفصل الثامن: ايقاف الت

  144مادة 

ة فيذ العقوبقاف تنللمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة ال تزيد على سنة أن تأمر في الحكم نفسه بإي

بعث ه ما يإذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عمدية ورأت من أخالقه وماضيه وسنه وظروف جريمت

الً و تجعله شاماصلية كاب جريمة جديدة وللمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على العقوبة األعلى االعتقاد بأنه لن يعود إلى ارت

على  قاف التنفيذقصر إيتللعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير االحترازية وإذا حكم بالحبس والغرامة معاً جاز للمحكمة أن 

  لتي تستند إليها في ايقاف التنفيذ.عقوبة الحبس فقط. وعلى المحكمة أن تبين في الحكم األسباب ا

   

  145مادة 

ً قاف الللمحكمة عند األمر بإيقاف التنفيذ أن تلزم المحكوم عليه بأن يتعهد بحسن السلوك خالل مدة اي  تنفيذ وفقا

رين متلزمه باأل او أن تلزمه بإداء التعويض المحكوم عليه كله او بعضه خالل أجل يحدد في الحكم او 118الحكام المادة 

  معاً.

   

  146مادة 

  تكون مدة ايقاف التنفيذ ثالث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.

   

  147مادة 

  جوز الحكم بإلغاء ايقاف التنفيذ في أية حالة من الحاالت التالية:ي – 1

  .145ذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقا للمادة إ –اوال 

قضي عليه  دة التجربة المذكورة في المادة السابقة جناية او جنحة عمديةعليه خالل م إذا ارتكب المحكوم –ثانيا 

  انقضائها. در بعدمن أجلها بعقوبة سالبة للحرية الكثر من ثالثة اشهر سواء صدر الحكم باإلدانة اثناء هذه الفترة او ص

رة كم نهائي مما نص عليه في الفقذا ظهر خالل مدة التجربة أن المحكوم عليه كان قد صدر عليه حا –ثالثا 

  السابقة لجناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين امرت بايقاف التنفيذ.

رتب تيصدر الحكم باإللغاء بناء على طلب االدعاء العام من المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة التي  – 2

  ضي.التقا بب االلغاء مع عدم االخالل بحق الطعن وال في درجاتعليها الغاء ايقاف التنفيذ او التي ثبت أمامها س

   

  148مادة 

قف لتي كان اوازية ايترتب على الغاء ايقاف التنفيذ، تنفيذ العقوبة االصلية والعقوبات التبعية والتدابير االحتر

  ليه به.عمحكوم الذي الزم ال تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي اديت كال او جزءا تنفيذا للتعهد بحسن السلوك

   

  149مادة 

كأنه لم يكن  اعتبر الحكم 147اذا انقضت مدة التجربة دون أن يصدر حكم بالغاء االيقاف وفقا الحكام المادة 

  .الباب السادس145والغيت الكفالة المشار اليها في المادة 

  سقوط الجرائم والعقوبات

  الفصل االول: أحكام عامة

   

  150مادة 
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  الجريمة باحد االسباب التالية: تسقط

  وفاة المتهم. – 1

  العفو العام. – 2

  فح المجني عليه في االحوال المنصوص عليها قانونا.ص – 3

   

  151مادة 

يه في جني عليسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او بتدبير احترازي بالعفو العام ويرد االعتبار وبصفح الم

 ً ا يستوجب لها م وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون أن يقع في خالاالحوال المنصوص عليها قانونا

  الغاءه.

رة باب المذكود االسوتسقط العقوبة االصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير االحترازية بسقوط الحكم الح

  الية.اد التع مراعاة ما هو منصوص عليه في الموفي الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم عليه وبالعفو الخاص وكل ذلك م

   

  الفصل الثاني: أحكام تفصيلية

  وفاة المحكوم عليه – 1

  152مادة 

ضرر تن لمن أاذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ويزول كل أثر لهذا الحكم غير 

  ختصة.من الجريمة حق اقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية الم

مالية لعقوبات الاا عدا أما إذا توفى بعد صيرورة الحكم نهائيا فتسقط العقوبة والتدابير االحترازية المحكوم بها فيم

  ته.هة ورثكالغرامة والرد والتدابير االحترازية المالية كالمصادرة واغالق المحل فإنها تنفذ في تركته في مواج

   

  العفو العام والعفو الخاص – 2

  لعفو العاما –أ 

  153مادة 

 العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم االدانة الذي يكون قد صدر فيها، – 1

بات ما ذه من العقوق تنفيوسقوط جميع العقوبات االصلية والتبعية والتكميلية والتدابير االحترازية وال يكون له أثر على ما سب

  ير ذلك.لم ينص قانون العفو على غ

ليه وإذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت ع – 2

  أحكامه.

   يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.ال – 3

   

  العفو الخاص –ب 

   

  154مادة 

و اها نهائيا كليها او بعضها لعفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم با – 1

  ابدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات المقررة قانونا.

لتدابير اال يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية وال اآلثار الجزائية األخرى وال  – 2

  ف ذلك.مرسوم العفو على خال االحترازية وال يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص
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  لصفح واعادة االعتبار ووقف الحكم النافذا – 3

   

  155مادة 

  يبين قانون اصول المحاكمات الجزائية احكام الصفح واعادة االعتبار ووقف الحكم النافذ.

   

  الكتاب الثاني

  الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

  الباب االول

  رجيالجرائم الماسة بأمن الدولة الخا

   

  156مادة 

ان الفعل يها وكيعاقب باإلعدام من ارتكب عمداً فعالً بقصد المساس باستقالل البالد او وحدتها او سالمة أراض

  من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.

   

  157مادة 

 يعاقب باإلعدام كل مواطن التحق بأي وجه بصفوف العدو او بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع – 1

  عاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السالح وهو في الخارج على العراق.العراق وي

يست لها عراق لوتكون العقوبة اإلعدام او السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمهورية ال

  صفة المحاربين.

لة لمسلحة لدولة في حاتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو او القوات او – 2

  158دة حرب مع العراق او القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام بأي عمل عدواني ضد العراق.ما

مصلحتها ملون ليعاقب باإلعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية او تخابر معها او مع أحد ممن يع

  ك.ؤدية إلى ذلئل المتؤدي إلى الحرب او إلى قطع العالقات السياسية او دبر لها الوسا للقيام بأعمال عدائية ضد العراق قد

   

  159مادة 

معاونتها حتها ليعاقب باإلعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية او تخابر معها او مع أحد ممن يعملون لمصل

لك مؤدية إلى ذائل الهورية العراق وكل من دبر لها الوسفي عملياتها الحربية ضد العراق او لألضرار بالعمليات الحربية لجم

  او عاونها بأي وجه على نجاح عملياتها الحربية.

   

  160مادة 

و لشعب ايعاقب باإلعدام كل من ساعد العدو على دخول البالد او على تقدمه فيها بآثار الفتن في صفوف ا

ة و زعزععلى االنضمام إلى العدو او االستسالم له ا اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او بتحريض أفرادها

  اخالصهم للبالد او ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم أحد افراد القوات المسلحة إلى العدو.

   

  161مادة 
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 يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على االنخراط في خدمة دولة أجنبية او سهل لهم – 1

  ذلك.

او  االموال او المؤن عاقب باإلعدام كل من تدخل عمدا بأية كيفية كانت في جمع الجند او االشخاص اوي – 2

  العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.

   

  162مادة 

اً و موقعان أراضيها او موانئها او حصناً يعاقب باإلعدام كل من سهل للعدو دخول البالد او سلمه جزءا م

صنعاً واصالت او ملة للمعسكرياً او سفينة او طائرة او سالحاً او ذخيرة او عتاداً او مؤناً او اغذية او مهمات حربية او وسي

ن او خدمه بأ لالما او منشأة او غير ذلك مما أعد للدفاع عن البالد او مما يستعمل في ذلك او أمده بالجند او االشخاص او

  نقل اليه أخباراً او كان له مرشداً.

   

  163مادة 

  يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:

و اكل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا أحد المواقع او القواعد والمنشآت العسكرية او المصالح  – 1

و المؤن او عتاد او منشآته او االسلحة او الالبواخر او الطائرات او طرق المواصالت او وسائل النقل او انابيب النفط ا

  ي ذلك.تعمل فاالدوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد الستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يس

لعدو او كل من اخفي شيئا من االشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها في يد ا – 2

عدت له او افيما  مدا صنعها او اصالحها او اتي عمدا عمال من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا لالنتفاع بهااساء ع

  ان ينشأ عنها ضرر.

قعت كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البالد للخطر. وتكون العقوبة اإلعدام إذا و – 3

  الجريمة في زمن الحرب.

   

   164مادة 

في الوقائع  المنشور 1984لسنة  77بموجب قانون التعديل العاشر المرقم  164اقب باإلعدام ( عدلت المادة يع

  )3/9/1984في  3009العراقية بالعدد 

لك من سعى لدى دولة أجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذ – 1

  و السياسي او االقتصادي.االضرار بمركز العراق الحربي ا

بل قمن اتلف عمدا او أخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم أنها تصلح الثبات حقوق العراق  – 2

  دولة أجنبية او تتعلق بأمن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.

   

  165مادة 

ا ح ضدهري ضد دولة أجنبية او رفع الساليعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسك

  او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة أخرى في حالة حرب معها او قام بأي عمل عدائي آخر ضدها.

  وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية.

  ك الدولة.اق وتلالعسكري قيام حالة حرب بين العر وتكون العقوبة اإلعدام او السجن المؤبد اذا ترتب على الحشد

   

  166مادة 
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بية كة اجنيعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة دولية او شر

  في شأن من شؤون الدولة فأجراها عمدا ضد مصلحتها.

   

  167مادة 

تها بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلح ن طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولوم – 1

قب ية يعانقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم أن من شأنه االضرار بمصلحة وطن

  بالسجن المؤقت وبغرامة ال تقل عن الف دينار وال تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به.

ذا انار وال تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به السجن المؤبد وغرامة ال تقل عن الف ديتكون العقوبة  – 2

  كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

  ويعاقب بالعقوبة ذاتها:

عطاؤه او ن اعطى وعدا او عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل م –أ 

  وعده او عرضه.

 من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في هذه المادة وفي كل االحوال المتقدمة اذا حصل –ب 

  الطلب او القبول او العرض او التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد اصدار المكتوب.

   

  168مادة 

لنفسه او  عد بهادمة ما للحصول على منفعة او فائدة او ويعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ادى لقوات العدو خ

ة.مادة ر ماديلشخص آخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غي

169  

  يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا بأية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.

   

  170مادة 

ي فيعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها 

  ولو لم يترتب على تحريضه أثر. 169الى  156المواد من 

   

  171مادة 

بتين العقو يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين

ي صوص عليها فم المنبب بإهماله او برعونته او عدم انتباهه او عدم مراعاته القوانين واالنظمة بارتكاب احدى الجرائمن تس

  .169الى  156المواد من 

ي هذه واذا وقع في زمن الحرب جاز عقابه بما ال يزيد على ضعف الحد االقصى للعقوبة المنصوص عليها ف

  المادة.

   

  172مادة 

ينار االف د مدة ال تزيد على عشر سنين وبغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على عشرةيعاقب بالسجن 

  او باحدى هاتين العقوبتين:

كل من قام مباشرة او عن طريق بلد آخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او أي مال آخر الى  – 1

  بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه.
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ي تجاريا غير ما ذكر في الفقرة السابقة مع أ فسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عمالكل من باشر بن – 2

  فرد مقيم في بلد معاد او مع أي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكالئه او هيئاته.

ن ادل ثمويحكم بمصادرة االشياء محل الجريمة في جميع االحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تع

  شياء موضوع الجريمة.اال

   

  173مادة 

  يعاقب بالسجن المؤقت او بالحبس وغرامة ال تزيد على عشرة آالف دينار:

  كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية.

عة لدولة ة تابسة او هيئويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او االكتتاب لمنفعة مؤس

ضبط يحكم ن لم تمعادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة االشياء محل الجريمة في جميع االحوال فا

  على المجرم بغرامة تعادل ثمن االشياء موضوع الجريمة.

   

  174مادة 

ن الحرب او زمن حركات عسكرية عاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا في زمي – 1

ع مة ارتبط به ال عامفعلية بتنفيذ كل او بعض االلتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او نقل او تجهيز او التزام او اشغ

  نيين.الحكومة او احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات المسلحة او للحاجات الضرورية للمد

ي تنفيذ عقد من العقود المذكورة في فسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا ويعاقب بال – 2

  الفقرة السابقة.

قوبة اذا وقع االخالل او الغش بقصد االضرار بالدفاع عن البالد او بعمليات القوات المسلحة كانت الع – 3

  االعدام.

لثانويين والوكالء والوسطاء اذا كان االخالل او ين اعلى المتعاقد –سب االحوال ح –سري االحكام السابقة ت – 4

  الغش في التنفيذ راجعا الى فعلهم.

   

  175مادة 

يها يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عل – 1

  ود منه.) او اتخذها وسيلة للوصول الى الغرض المقص175إلى  156في المواد (من 

  يعاقب باإلعدام او السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا االتفاق او كان له دور رئيسي فيه. – 2

تها اذا كان الغرض من االتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوب – 3

  العقوبة المقررة لتلك الجريمة.اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فال توقع عقوبة اشد من 

  يعاقب بالحبس من دعا آخر الى االنضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.و – 4

   

  176مادة 

و تقصير كانت ) بسبب اهمال ا174اذا وقع االخالل في تنفيذ كل او بعض االلتزامات المشار اليها في الفقرة (

  177ثالثة آالف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.مادة العقوبة الحبس وغرامة ال تزيد على 

  يعاقب بالحبس المؤبد:

ية او كل من حصل باية وسيلة على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البالد بقصد اتالفه لمصلحة دولة اجنب – 1

  افشائه لها او الحد ممن يعملون لمصلحتها.
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  لحتها.البالد الى دولة اجنبية او الى احد ممن يعملون لمص ل من سلم او افشى سراً من اسرار الدفاع عنك – 2

و كانت لحرب ااوتكون العقوبة االعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن 

  الدولة االجنبية معادية.

   

  178مادة 

  يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين:

 ر من أسرار الدفاع عن البالد ولم يكن يقصد تسليمه او افشاءهسمشروعة على  من حصل بأية وسيلة غير – 1

  لدولة أجنبية او الحد ممن يعملون لمصلحتها.

  ن اذاع او افشى بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع.م – 2

 من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل من وسائل االتصال بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع – 3

  عن البالد او بقصد تسليمه او اذاعته.

لجاني وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او كان ا

  شخصا مكلفا بخدمة عامة.

   

  179مادة 

 اتيعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاع – 1

د او البال كاذبة او مغرضة او عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك الحاق ضرر باالستعدادات الحربية للدفاع عن

  بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في االمة.

دولة التصال مع دولة اجنبية فاذا كانت هذه الكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكبت الجريمة نتيجة ات – 2

  معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.

   

  180مادة 

الخارج  مدا فييعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن اذاع ع

لة مالية بالدوثقة اللة وكان من شأن ذلك اضعاف الاخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول االوضاع الداخلية للدو

  طنية.او النيل من مركزها الدولي واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه االضرار بالمصالح الو

  وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

   

  181مادة 

  بالحبس والغرامة: ال تزيد على سبع سنوات اويعاقب بالسجن مدة  –أ 

  من طار فوق مناطق من اقليم الجمهورية على خالف الحظر الصادر في شأنها من السلطات المختصة. – 1

من قام بأخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خالف الحظر الصادر من السلطات  – 2

  المختصة.

 دفاع او معسكرا او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينةت المن دخل حصدا او احدى منشآ – 3

 ويكون حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او أي محل او مصنع يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن

  الجمهور ممنوعا من دخوله.

  د فيها.ن وجد في المواضع واالماكن التي حظرت السلطات العسكرية الوجوم – 4
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ء اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او اخفا –ب 

اع هذين ة اجتمالشخصية او الجنسية او المهنة او الصنعة تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة وفي حال

  الطرفين تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.

   

  182مادة 

ية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر او اذاع بأ – 1

لك مما ذو غير وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت اخبارا او معلومات او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا ا

  ذاعته.او المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره او ا يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومية

ية ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين من سلم لدولة اجنبية او الحد ممن يعملون لمصلحتها با – 2

  صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت امرا من االمور المذكورة في الفقرة السابقة.

   

  183مادة 

  قب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:يعا –أ 

و غير امن كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش او ماوى او مكانا لالجتماع  – 1

غ ذلك الو اباذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او قام باخفاء او نقل 

  الموضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد االشتراك في ارتكاب الجريمة.

و عقاب من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمداً مستنداً او شيئا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وادلتها ا – 2

  مرتكبيها.

ه واخوه في حالة تقديم االعانة ووسيلة عفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واختي –ب 

  التعيش والماوى.

  184).مادة 2و 1ويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة هؤالء في الحاالت االخرى التي عددتها الفقرتان (

  يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:

ير و لباسا او غل من اوى جاسوسا للعدو او جنديا من جنوده وهو على بينة من امره او قدم له طعاما اك – 1

  ذلك من المساعدات.

  ل من سهل عمدا فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين مع علمه بأمره.ك – 2

   

  185مادة 

شجع  يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار كل من

اصدا ن أن يكون قباب دوية على الجرائم المبينة في الفقرة المتقدمة من هذا البطريق المساعدة المالية او المادية او المعنو

  االشتراك في ارتكابها.

   

  186مادة 

ن ريمة مجيعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب 

  السلطات المختصة.الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى 

  وال يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.

   

  187مادة 
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ه كل ما يعلمبلعامة ايعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الباب من بادر من الجناة بابالغ السلطات 

  تحقيق.عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في ال

  .ويجوز للمحكمة االعفاء من العقوبة اذا حصل البالغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق

محاكمة او ال ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة او االعفاء منها اذا سهل الجاني للسلطات العامة اثناء التحقيق

  القبض على احد من مرتكبي الجريمة.

   

  188مادة 

  ار الدفاع:يعتبر سرا من اسر

خاص الذين المعلومات الحربية والسياسية واالقتصادية والصناعية التي هي بحكم طبيعتها ال يعلمها اال االش – 1

  لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البالد ان تبقى سرا على من عداهم.

وغيرها من االشياء التي قد  لمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصورا – 2

قى سرا على ان تب يؤدي كشفها الى افشاء معلومات مما أشير اليه في الفقرة السابقة والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البالد

  غير من يناط بهم حفظها او استعمالها.

مما له  نها وغير ذلكالخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيالتها وتحركاتها وعتادها وتمويا – 3

  مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر اذن كتابي من جهة مختصة بنشره او اذاعته.

الجرائم  االخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير واالجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلين والشركاء في – 4

قيق او ة التحوالمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة اذا حظرت سلط المنصوص عليها في هذا الباب وكذلك االخبار

  المحاكمة اذاعتها.

   

  189مادة 

  في تطبيق احكام هذا الباب تكون للكلمات التالية المعاني الواردة ازاءها:

جماعة ة الالعدو: هو الدولة التي تكون في حالة حرب مع العراق وكذلك احد رعاياها وتعتبر في حكم الدول – 1

  ن.صاة المسلحيدو العالسياسية التي لم يعترف لها العراق بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين كما ويشمل تعبير الع

ا القتال. يراد بحالة الحرب حالة القتال الفعلي وان لم يسبقها اعالن الحرب وحالة الهدنة التي يتوقف فيه – 2

  رة التي يحدث فيها خطر الحرب متى انتهت فعال بوقوعها.ويعتبر في حكم حالة الحرب الفت

لجوي البالد: اراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه االقليمية والفضاء ا – 3

  الذي يعلوها والسفن والطائرات العراقية وكذلك االراضي االجنبية التي يحتلها الجيش العراقي.

ي الجريدة الرسمية ان تشمل احكام هذا الباب فمجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري ينشر يجوز بقرار من  – 4

تسري كلها او بعضها االفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة عربية ترتبط بحلف مع جمهورية العراق و

  ثانيالنصوص في هذه الحالة على االفعال الالحقة لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية.الباب ال

  الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

   

  190مادة 

ر او الدستوبيعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر 

جرة لمتفالمواد اتغيير دستور الدولة او شكل الحكومة، فاذا وقعت الجريمة من عصابة استعملت القنابل او الديناميت او 

  وت انسان.الى م االخرى او االسلحة النارية فتكون العقوبة اإلعدام او السجن المؤبد. وتكون االعدام اذا أدت الجريمة
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  191مادة 

رية او طة عسكيعاقب باإلعدام او السجن المؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نق

فا لالمر نت خالحكومة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استمر في قيادة عسكرية ايا كاميناء او مدينة بغير تكليف من ال

م او تسريحهبالصادر له من الحكومة وكذلك كل رئيس قوة استبقى جنده تحت السالح او محتشدين بعد صدور امر الحكومة 

  تفريقهم.

   

  192مادة 

ح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او عاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلي – 1

  اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض.

  إذا نشب العصيان فعال تكون العقوبة السجن المؤبد.و – 2

قوة واذا أدى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او أدى الى موت انسان او كان الفاعل امرا ل – 3

  العقوبة اإلعدام.مسلحة او متراسا لها تكون 

   

  193مادة 

لعمل لفهم ايعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص له حق االمر في افراد القوات المسلحة طلب اليهم أو ك

عدام او قب باالعلى تعطيل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة عو

  ن هو دونه من رؤساء الجند او قوادهم الذين اطاعوه بالسجن المؤبد او المؤقت.بالسجن المؤبد وعوقب م

   

  194مادة 

دفت و استهايعاقب باالعدام كل من نظم أو ترأس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان 

ال بالسالح رج و قاومااعة من الناس بالقوة منع تنفيذ القوانين او اغتصاب االراضي او نهب االموال المملوكة للدولة او لجم

  السلطة العامة.

  قت.و المؤاما من انضم اليها دون ان يشترك في تأليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أ

   

  195مادة 

لى عم حملهبيعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او 

  التسلح بعضهم ضد البعض اآلخر او بالحث على االقتتال.

  وتكون العقوبة االعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني.

   

  196مادة 

مصالح او صصة لليعاقب بالسجن من حاول بالقوة أو بالتهديد احتالل شيء من االمالك او المباني العامة او المخ

ون حال د سات العامة او استولى بأية طريقة من الطرق على شيء من ذلك اوالدوائر الحكومية او المرافق او المؤس

  استعماله للغرض المعد له.

لسجن م او اواذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت الفرادها او االعدا

  المؤبد لمن ألف العصابة او تولى رئاستها او قيادة ما فيها.

   

  197مادة 
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مالكا ايعاقب باالعدام او السجن المؤبد كل من خرب أو هدم أو اتلف او أضر اضرار بليغا عمدا مباني أو  – 1

و ت نفع عام اونا ذاعامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات او المرافق العامة او للجمعيات المعتبرة قان

 و الجسور اوااصالت اعية او محطات القوة الكهربائية والمائية او وسائل المومنشآت النفط او غيرها من منشآت الدولة الصن

ي همية كبرى فأام له عالسدود او مجاري المياه العامة او االماكن المعدة لالجتماعات العامة او إلرتياد الجسور او أي مال 

  االقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.

وت ملجريمة او اذا نجم عن الجريمة لعقوبة االعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب اوتكون ا – 2

  شخص كان موجودا في تلك االماكن.

لرعب وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث ا – 3

  د الفاعل قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.بين الناس او اثناء الفوضى دون ان يكون قص

) او عرقلة 1وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة ( – 4

  انتظام سيرها.

  ويحكم على الجاني في جميع االحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه او اضر به. – 5

   

  198مادة 

  قب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين:يعا –أ 

) ولم يترتب 197الى  190من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من ( – 1

  على هذا التحريض اثر.

  رتكابها.من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه نية االشتراك في ا – 2

  لسجن المؤبد.اوجه التحريض او التشجيع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة  اذا –ب 

   

  199مادة 

د ن افراميعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات بغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار كل من حرض احدا 

ها كل من وبة ذاتتقع الجريمة. ويعاقب بالعقالقوات المسلحة على الخروج عن الطاعة او التحول عن اداء واجباته ولو لم 

  اعان احدا من افراد القوات المسلحة على الفرار أو اوى عن علم احد من الفارين او اوجد له مأوى.

  200 ويعفى من العقاب عن جريمة االيواء وايجاد المأوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته واخيه.مادة

  يعاقب باالعدام – 1

) بموجب 200ن (أ وب) الى المادة (مي الى حزب البعث العربي االشتراكي (اضيفت الفقرتاكل من ينت –أ 

وعلق العمل بالفقرة  )2) لها والمادة االصلية الفقرة (1، واعتبرت الفقرة (1974) لسنة 107قانون التعديل الثاني المرقم (

ط اثناء التزامه )، اذا ثبت انه يرتب2003حزيران  17في  7) بموجب امر سلطة االئتالف المؤقتة رقم 200) من المادة (1(

  الحزبي، باية جهة حزبية او سياسية اخرى، او يعمل لحسابها او لمصلحتها.

ب الى كل من انتمى او ينتمي الى حزب البعث العربي االشتراكي، وثبت انتماؤه بعد انتهاء عالقته بالحز –ج 

موجب قانون ) ب1ها او لمصلحتها (اضيفت الفقرة (ج) الى آخر الفقرة (أي جهة حزبية او سياسية اخرى او يعمل لحساب

  ).1979لسنة  145التعديل السادس المرقم 

و كل من كسب الى اية جهة حزبية او سياسية شخصا له عالقة تنظيمية بحزب البعث العربي االشتراكي ا –د 

الى آخر  دلفقرة شكال وهو يعلم بتلك العالقة (أضيفت اكسبه الى تلك الجهة، بعد انتهاء عالقته بالحزب باي شكل من اال

  ).1978لسنة  111) بموجب قانون التعديل السابع المرقم 200) من المادة (1الفقرة (
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ي الى يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترم – 2

 الطبقات او يرها مناو النظم االساسية للهيئة االجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غتغيير مبادئ الدستور االساسية 

يئة الساسية للهلنظم اللقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة االساسية االجتماعية او االقتصادية او لهدم اي نظم من ا

  اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.االجتماعية متى كان استعمال القوة او االرهاب او اية وسيلة 

  ويعاقب بالعقوبة ذاتها:

ثير يوج ما كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او االزدراء به او حبذ او ر

كان ين سغضاء بالنعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف واالجناس او اثار شعور الكراهية والب

  العراق.

   

  201مادة 

ا او ؤسساتهميعاقب باالعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى اي من 

يل الثالث المرقم بموجب قانون التعد 201ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها. (عدلت المادة 

  )1975لسنة  130

   

  202مادة 

و ربية ايعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس كل من اهان باحدى طرق العالنية االمة الع

  الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العلم الوطني او شعار الدولة.

   

  203مادة 

جع شار كل من يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة ال تزيد على خمسمائة دين

اصدا ن ان يكون قباب دوبطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا ال

  االشتراك في ارتكابها.

   

  204مادة 

  عاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة ال تزيد على الف دينار:ي – 1

و هيئة او منظمة ترمي الى ارتكاب االفعال ااسس او نظم او ادار في العراق جمعية  كل من انشأ او –أ 

  ).202و 201و 200المذكورة في المواد (

تقدم كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق فرعا الحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات الم –ب 

  ذكرها ولو كان مقرها في الخارج.

رج رج انشا او اسس او ادار فرعا في الخاقيم في العراق وكل عراقي ولو كان مقيما في الخاكل اجنبي م –ج 

  الحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها.

  تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين:و – 2

أية بقدم ذكرها او اشترك فيها ل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتك –أ 

  صورة مع علمه باغراضها.

ها كل من اتصل بالذات او بالواسطة باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكر –ب 

  الغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له.
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  205مادة 

ز كر في المواد المتقدمة او تولى إدارتها او اي مركعاقب بالحبس من انشأ جمعية سرية في غير ما ذي – 1

  رئيسي فيها.

او  ويعاقب كل عضو في الجمعية السرية بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار – 2

  باحدى هاتين العقوبتين.

تر نافيا للقانون او تسعتبر جمعية سرية كل جمعية تقوم باعمالها كلها او بعضها سرا ويكون غرضها مت – 3

يلة او وس غرضها المذكور باعطاء السلطات المختصة بيانات كاذبة او ناقصة عن ذلك الغرض او عن انظمتها االساسية

  عملها او اسماء اعضائها او وظائفهم او موضوع اجتماعاتها.

   

  206مادة 

ين ائة وخمسين دينارا او باحدى هاتعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة وبغرامة ال تزيد على مي – 1

او فرعا  دولية العقوبتين كل من انشأ او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة منظمة من اي نوع كان ذات صفة

  ة.لها غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك بغير اذن من السلطات المختصة او باذن بناء على بيانات كاذب

ن تزيد على خمس وسبعين دينارا او باحدى هاتي مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال ويعاقب بالحبس – 2

اليها مع  و انضماالعقوبتين كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها التي يصدر اذن بها 

  علمه بصدور اذن مبني على بيانات كاذبة.

 بأية صورة وبغير اذن من السلطات المختصة الى منظمات مما ذكر يكون انضمكل مواطن يقيم في العراق  – 3

  207مقرها في الخارج.مادة 

و ا) ان تقرر حل الجمعية او الهيئات او المنظمات 204على المحكمة في االحوال المبينة في المادة ( – 1

  الفروع المذكورة فيها.

رة النقود واالمتعة واالوراق والسجالت والمطبوعات على المحكمة ان تقرر في جميع االحوال مصادو – 2

  واالشياء االخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة وما كان معدا الستعماله فيها.

  .للمحكمة ان تأمر باغالق االمكنة التي وقعت فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب – 3

ودة في في الفقرات المتقدمة ان تامر بمصادرة النقود واالمتعة الموجميع االحوال المذكورة للمحكمة في ج – 4

مال  درة كلاالمكنة المخصصة الجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع وان تامر كذلك بمصا

خصص مقع مورد يكون داخال ضمن امالك المحكوم عليه. اذا كانت هناك قرائن تؤدي الى ان هذا المال هو في الوا

  للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة.

   

  208مادة 

  بتين:العقو يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين

ضا او تحبيذا او ترويجا ن حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيالت تتضمن تحريم – 1

  اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او الطالع الغير عليها. 202و 201و 200لشيء مما نص عليه في المواد 

ت او من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العالنية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة نداءا – 2

  بقة.د السايئة او منظمة ترمي الى غرض من االغراض المذكورة في الموااناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او ه

   

  209مادة 
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ن حصل يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس وبغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار كل م

خارجه  راق اوداخل العمباشرة او بالواسطة، بأية طريقة كانت على نقود او منافع من اي نوع كان، من شخص او هيئة في 

  .202و 201و 200وكان ذلك بقصد الترويج للجرائم المذكورة في المواد 

   

  210مادة 

و و بيانات ابارا ايعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اذاع عمدا اخ

او الحاق  الناس لك تكدير االمن العام او القاء الرعب بيناشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شأن ذ

  الضرر بالمصلحة العامة.

في  ما ذكرويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيالت تتضمن شيئا م

نية يل او العالالتسج سائل الطبع اوالفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او الطالع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من و

  مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر.

   

  211مادة 

نية ق العاليعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طر

  لعامة.بالمصالح ا الضرارتكدير االمن العام او ا اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شأنها

   

  212مادة 

و الحريق ايعاقب بالحبس من حرض باحدى طرق العالنية على ارتكاب جنايات القتل او السرقة او االتالف او 

  غيرها من الجنايات التي من شانها تكدير االمن العام ولم يترتب على تحريضه نتيجة.

   

  213مادة 

نية ق العالوبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من حرض باحدى طر يعاقب بالحبس

  على عدم االنقياد للقوانين او حسن امراً يعد جناية او جنحة.

   

  214مادة 

هر ل من جيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين ك

  اح او الغناء الثارة الفتنة.بالصي

   

  215مادة 

و صدر او تورد ايعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او اس

الساءة الى اام او حاز بقصد االتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا من شأنها تكدير االمن الع

  نيته. عل حسنة البالد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة او العطائه وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاسمع

   

  216مادة 

يها يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عل – 1

  او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه. 197و 196و 195و 193و 192و 191و 190في المواد 

  يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا االتفاق او كان له دور رئيسي فيه.و – 2
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تها اذا كان الغرض من االتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوب – 3

  ابقتين فال توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.اخف مما نص عليه في الفقرتين الس

  217ويعاقب بالحبس من دعا آخر الى االنضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.مادة  – 4

لفروع ت او ايعفى من العقاب من اشترك في اتفاق جنائي او في العصابات او الجمعيات او المنظمات او الهيئا

ة. ويجوز الرسمي عليها في هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة او وظيفة وانفصل عنها عند اول تنبيه من السلطاتالمنصوص 

  في هذه الحالة عقابه على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم اخرى.

   

  218مادة 

لبدء في اقبل  ت العامةيعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من هذا الباب كل من بادر باخبار السلطا

بدء في يمة وقبل الذ الجرتنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة االعفاء من العقوبة اذا حصل االخبار بعد تنفي

  التحقيق.

  ويجوز لها ذلك اذا سهل المخبر للسلطات اثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة اآلخرين.

   

  219مادة 

ي هذا ليها فعس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص يعاقب بالحب

خته وعه واالباب ولم يخبر السلطات العامة بامرها. وال يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفر

  واخيه.

   

  220مادة 

عامة لطة الشأن ذلك تكدير االمن العام وامرهم رجال الس اذا تجمهر خمسة اشخاص فاكثر في محل عام وكان من

ة زيد على مائة ال تبالتفرق فكل من بلغه هذا االمر ورفض طاعته او لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرام

لتجمع) الصادر احرية ( 2القسم  19بموجب االمر رقم  222الى  220دينار او باحدى هاتين العقوبتين (علق العمل بالمواد 

  عن المدير االداري لسلطة االئتالف المؤقتة ... انظر نص االمر المنشور في هذا الكتاب).

   

   

  221مادة 

عا الى ل من ديعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين ك

اتها من عقوبة ذفيه مع علمه بمنع السلطة العامة ذلك التجمهر. ويعاقب بالتجمهر في محل عام او ادار حركته او اشترك 

  حرض باحدى طرق العالنية على التجمهر المشار اليه ولم تترتب على تحريضه نتيجة.

   

  222مادة 

ر أثيت او التاذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية او جنحة او منع تنفيذ القوانين او االنظمة او القرارا – 1

كل من دعا فتهديد على السلطات في اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التأثير او هذا الحرمان بالقوة او ال

م بالغرض ان عل الى هذا التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه او بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد

  وبتين.د على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقالمذكور يعاقب بالحبس مدة ال تزي
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يؤدي  اذا استعمل احد المتجمهرين القوة او التهديد وكان احدهم يحمل سالحا ظاهرا او ادوات ظاهرة. قد – 2

رض بالغ مع علمه استعمالها الى احداث الموت عوقب من دعا الى التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك في التجمهر

  المقصود منه بالحبس وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

مهر اذا ارتكب احد المتجمهرين جريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر عوقب جميع من كانوا في التج – 3

عا الى ك من دن بالغرض من التجمهر ويعاقب كذلوقت وقوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها في القانون متى كانوا يعلمو

  وعها.التجمهر او ادار حركته بالعقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة ولو لم يكن موجودا في التجمهر وقت وق

   تحل احكام هذه المادة بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها القانون.الباب الثالثال – 3

  الجرائم الواقعة على السلطة العامة

  الفصل االول: الجرائم الماسة بالهيئات النظامية

   

  223مادة 

  عاقب باالعدام من قتل رئيس الجمهورية عمدا. ي -  1

وع يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئيس الجمهورية اعتداء ال يبلغ درجة القتل عمدا او الشر – 2

  فيه.

لعراق االجريمة على رئيس دولة اجنبية اثناء وجوده في  يعاقب بالعقوبات ذاتها، حسب االحوال، اذا وقعتو – 3

  في زيارة رسمية.

   

  224مادة 

ل رئيس عة لحميعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لجأ الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشرو

  متناع عنه.الجمهورية او من يقوم مقامه على اداء عمل من اختصاصه قانونا القيام به او على اال

ضاء من اع وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقع الفعل على رئيس الوزراء او نائبه او احد من الوزراء او

  مجلس االمة.

   

  225مادة 

من  رية اويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان باحدى طرق العالنية رئيس الجمهو

  يقوم مقامه.

   

  226مادة 

مة جلس االمب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العالنية يعاق

و الدوائر امصالح او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او ال

  الرسمية او شبه الرسمية.

   

  227مادة 

النية رق العال تزيد على سنتين او بغرامة ال تزيد على مائتي دينار كل من اهان باحدى ط يعاقب بالحبس مدة

تى ها الوطني مو شعاردولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها ا

ن وزير محريري توى عن هذه الجريمة اال بناء على اذن كانا مستعملين على وجه ال يخالف قوانين العراق. وال تقام الدع

  العدل.
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  228مادة 

سات ي الجليعاقب بالحبس او بغرامة ال تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العالنية امرا مما جرى ف

  السرية لمجلس االمة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس.

   

  الفصل الثاني: االعتداء على الموظفين وغيرهم من المكلفين بخدمة عامة

  229مادة 

و اي وظفا اميعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين او بغرامة ال تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد 

  شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتها بسبب ذلك.

نة او االها العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت وتكون

  ذلك. التهديد على حاكم محكمة قضائية او ادارية او مجلس يمارس عمال قضائيا اثناء تأدية واجباتهم او بسبب

   

   

   

  230مادة 

ف او لى موظال تزيد على ثلثمائة دينار كل من اعتدى ع يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة

  شخص مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك.

  وتكون العقوبة الحبس او الغرامة اذا حصل االمر مع االعتداء والمقاومة جرح او اذى.

 دية وظيفتهناء تأين اذا وقع الجرح او االذى على حاكم اثوتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبت

  او بسببها.

  وال يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او االيذاء.

   

  231مادة 

و اي وظفا اميعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا 

  دمة عامة عن القيام بوظيفته.شخص مكلف بخ

   

  232مادة 

  .231و 230و 229يعتبر ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 

  جريمة مع سبق االصرار.اذا ارتكب ال –أ 

  الجريمة خمسة اشخاص فاكثر. اذا ارتكب –ب 

  ذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سالحا ظاهرا.الباب الرابعا –ج 

  بسير العدالةالجرائم المخلة 

  الفصل االول: المساس بسير القضاء

   

  233مادة 

ن كل عقوبتييعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين ال

  موظف او شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم او قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او االضرار به.
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  234مادة 

لك ذوكان  عاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل حاكم او قاض اصدر حكما ثبت انه غير حقي

  نتيجة التوسط لديه.

   

   

  235مادة 

شر باحدى ن من نيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتي

من جهات  ام جهةا التأثير في الحكام او القضاة الذين انيط بهم الفصل في دعوى مطروحة امطرق العالنية امورا من شأنه

ين الشهود الذ مين اوالقضاء او في رجال القضاء او غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق او التأثير في الخبراء او المحك

ته لذوي معلومابمورا من شأنها منع الشخص من االفضاء قد يطلبون الداء الشهادة في تلك الدعوى، او ذلك التحقيق، او ا

  االختصاص.

س مدة ال ة الحبفاذا كان القصد من النشر احداث التأثير المذكور او كانت االمور المنشورة كاذبة تكون العقوب

  تزيد على سنتين وغرامة ال تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين.

   

  236مادة 

ن نشر بتين ممدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقو يعاقب بالحبس

  باحدى طرق العالنية:

نحة او اخبارا بشأن محاكمة قرر القانون سريتها او منعت المحكمة نشرها او تحقيقا قائما في جناية او ج – 1

  قد حظرت اذاعة شيء منه.وثيقة من وثائق هذا التحقيق اذا كانت سلطة التحقيق 

ق او اخبارا بشأن التحقيقات او االجراءات في دعاوى النسب او الزوجية او الطالق او الهجر او التفري – 2

  الزنا.

  مداوالت المحاكم. – 3

  ا جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد.م – 4

 تصاب واالعتداء على العرض واسماء او صور المتهمينشر اسماء او صور المجني عليهم في جرائم االغن – 5

  االحداث.

ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او ما جرى في  – 6

اذن ا تم بحكم اذالتحقيقات او االجراءات المتعلقة بجرائم القذف او السب او افشاء االسرار وال عقاب على مجرد نشر ال

  المحكمة المختصة.

   

  237مادة 

ضع يده ن من ييعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتي

ريمة بدون سبب قانوني على مال او شخص رفعت يده عنه بمقتضى حكم قضائي ويجوز مضاعفة العقوبة اذا وقعت الج

  باستعمال العنف.

   

  238مادة 
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كل من  قوبتينيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين الع

محكمة او  ادر منكان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه او بوكيل عنه في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ او امر او بيان ص

 المكانوتص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان سلطة قضائية او من موظف او مكلف بخدمة عامة مخ

  المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.

   

  239مادة 

كل من  قوبتينيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين الع

  امة.عاو بيانا معلنا بامر محكمة او سلطة قضائية او موظف او مكلف بخدمة  نزع او مزق او اتلف عمدا اعالنا

   

  240مادة 

ادرة من مر الصيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر او بغرامة ال تزيد على مائة دينار كل من خالف االوا

متثل اوامر و لم يسلطاتهم القانونية ا موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن

  .لقانوناية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون االخالل باية عقوبة اشد ينص عليها ا

   

  241مادة 

من  تين كليعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر وبغرامة ال تزيد على عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوب

ي شف او اسلطات التحقيق او اية سلطة قضائية او ضباط الشرطة باالبتعاد عن مكان يجري فيه تحقيق او كخالف امر 

  اجراء آخر من اجراءات التحقيق وجمع االدلة او اي اجراء قضائي.

   

  242مادة 

كل من  ينقوبتيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين الع

ف او مكلف و لموظاامتنع بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة او قاض او محقق تنفيذا لواجباته القضائية 

  بخدمة عامة تنفيذا لواجبات عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة.الفصل الثاني

  االخبار الكاذب واالحجام عن االخبار وتضليل القضاء

  ذب واالحجام عن االخباراالخبار الكا – 1

   

  243مادة 

طات ى السلكل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائية او االدارية عن جريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احد

ريمة جالمذكورة بسوء نية ارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اخباره، او اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما 

م بانها ور يعلاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بامخالف الواقع، او تسبب باتخ

  كاذبة عن جريمة وقعت:

ى ثالث زيد عليعاقب اذا كانت الجريمة جناية بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. وبالحبس مدة ال ت

  فة.ين العقوبتين اذا كانت الجريمة جنحة او مخالسنوات وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هات

   

  244مادة 
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ن كل من عقوبتييعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين ال

و خطر وهو ة اادثحاخبر احدى السلطات القضائية او االدارية او احد المكلفين بخدمة عامة بأية طريقة عن وقوع كارثة او 

  يعلم ان ذلك خالف الواقع.

   

  245مادة 

ن كل من عقوبتييعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين ال

حد خبر ال من اذبة وككان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن امر فاخبره بأمور يعلم انها كا

ا مل خالفا لمع عن عالمكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بامور يعلم انها كاذبة قاصدا بذلك حمله على عمل شيء او االمتنا

  كان يجب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة لديه.

   

  246مادة 

قوبة عستوجب ائية او االدارية بامر يال جريمة اذا اخبر شخص بالصدق او مع انتفاء سوء القصد السلطات القض

  فاعله.

   

  247مادة 

باره عن او اخ يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما

نوط به م ة عامةامور معلومة له فامتنع قصدا عن االخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدم

كوى او شا على البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل االخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلق

ن االقارب ؤالء مكان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من في منزلة ه

  بحكم المصاهرة.

   

  اءتضليل القض – 2

   

  248مادة 

، او يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة االشخاص

  االماكن او االشياء او اخفى ادلة الجريمة او قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.

   

  249مادة 

بتين كل ن العقوال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتييعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة 

فاذا  يست لهمن استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقيق او ضابط من ضباط الشرطة فانتحل اسما غير اسمه او صفة ل

  كان قد انتحل اسم شخص آخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

   

  250مادة 

او مادة  مبرزة يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس او اخفى او اتلف او غير وثيقة

  جرمية مقدمة الى محكمة او سلطة من سلطات التحقيق وكان ذلك بقصد تضليل القضاء او سلطة التحقيق.

ه بتلك هد اليعوظفا او مكلفا بخدمة عامة وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات اذا كان الفاعل م

  االشياء او اؤتمن عليها بحكم عمله.
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  الفصل الثالث: شهادة الزور

   

  251مادة 

حكمة او امام م أديبيةتشهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او 

تي يؤدي ائع القرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقخاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى ت

  الشهادة عليها.

   

  252مادة 

  من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

  ها.بلمتهم ة التي ادين افاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريم

أديبية تية او ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية او ادار

  او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.

   

  253مادة 

 ن تدخلماعطى او وعد او  كل من طلب او اخذ او قبل عطية او وعدا بشيء الداء شهادة زورا يعاقب هو ومن

  بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة او لشهادة الزور ايهما اشد.

   

  254مادة 

  يعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور:

  من اكره او اغرى بأية وسيلة شاهدا على عدم اداء الشهادة او الشهادة زورا ولو لم يبلغ مقصده. – 1

  تيجة لعطية او وعد او اغراء.نمن امتنع عن اداء الشهادة  – 2

   

  255مادة 

  يعاقب بنفس عقوبة شهادة الزور:

ة فغير ) باداء اعمال الخبرة او الترجم251كل من كلف من احدى المحاكم او الجهات المذكورة في المادة ( – 1

  الحقيقة عمدا باية طريقة كانت.

  ن زور في ترجمة اي مستند يمكن ان يستعمل لالثبات.م – 2

انونا و توقيعها قمن اصدر او وقع شهادة مزورة توقعا لدعوى قضائية وكانت تلك الشهادة مطلوبا اعطاؤها ا – 3

  او كانت متعلقة بامر يصح ان تستعمل الشهادة الثباته.

و اكل من استعمل لالثبات في دعوى او تحقيق شهادة مزورة او تقريرا، او ترجمة او مستندا او وثيقة  – 4

  يعلم بتزويرها.اشياء اخرى 

ي كل من اصطنع اثناء السير في تحقيق او دعوى او توقعا لحدوثها اية حالة او دون امرا غير صحيح ف – 5

لى عيؤثر  دفتر او سجل او غيرهما مما يمكن استعماله لالثبات وكان من شأن ذلك تكوين رأي خاطئ لدى المحكمة مما

  نتيجة الدعوى.

   

  256مادة 
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  يعد عذرا مخففا:

 رجوع الشاهد عن اقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. او في تحقيق – 1

  قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، واذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة.

 رض لهذا الخطر زوجه او احدذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته او شرفه او يعا – 2

  اصوله او فروعه او اخواته او اخوانه.

   

  257مادة 

ا عن قانون ال تسري احكام شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد او كان من الواجب ان يمتنع

  اداء الشهادة.الفصل الرابع: اليمين الكاذبة

   

  258مادة 

  ي دعوى مدنية باليمين او ردت عليه فحلف كذبا.يعاقب بالحبس من الزم من الخصوم ف

  ويعفى من العقاب من رجع الى الحق بعد ادائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى.

   

  259مادة 

  كل من: قوبتينيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين الع

و اة بعد ان طلبها منه قاض او محقق ير عذر مشروع عن حلف اليمين القانونية بأن يقر الحقيقامتنع بغ – 1

  موظف او مكلف بخدمة عامة وفقا الختصاصه القانوني.

  امتنع بغير عذر قانوني عن ان يجيب على سؤال وجهه اليه واحد ممن ذكر في الفقرة السابقة. – 2

) مع كونه 1يء امره بتقديمه اواحضاره احد ممن ذكر في الفقرة (ستند او احضار شامتنع عن تقديم م – 3

  ملزما بذلك قانونا.

   

  الفصل الخامس: انتحال الوظائف والصفات

   

  260مادة 

وبتين كل ن العقيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتي

عمالها امال من العامة او تداخل في وظيفة او خدمة عامة مدنية كانت او عسكرية او اجرى عمن انتحل وظيفة من الوظائف 

  او من مقتضياتها بغير حق وكان ذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.

 لى وجهويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة عزل او فصل او اوقف عن عمله وعلم بذلك ع

  تمر في ممارسة اعمال وظيفته او خدمته.رسمي اذا اس

   

  261مادة 

  ن.يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتي

على رتبة اكل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس او كسوة خاصة ب

معية او من و الجايشانا او وساما او شارة او عالمة لوظيفة او انتحل لقبا من االلقاب العلمية امن رتبته وكل من حمل ن

  االلقاب الدينية المعترف بها رسميا او رتبة من الرتب العسكرية او صفة نيابية.

  ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرهما مما ذكر اعاله لدولة اجنبية.
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  262مادة 

  حكمة في الجرائم الواردة في هذا الفصل ان تأمر بنشر الحكم او خالصته في صحيفة او اكثر.للم

   

  الفصل السادس: فك االختام وسرقة االوراق واالشياء واتالفها

   

  263مادة 

  :لعقوبتينايعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين  – 1

ن مى امر كل من فك او نزع او اتلف ختما من االختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء عل

ن وضع احدى السطات القضائية او االدارية او بامر من سلطة رسمية مختصة او فوت باية وسيلة الغرض المقصود م

  الختم.

  االشخاص. تكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف علىو – 2

   

  264مادة 

ا او يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس: كل من سرق او اختلس او نزع او اتلف اوراق – 1

 ضائية وكانتقراءات مستندات او اشياء او وثائق او سجالت او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى السلطات العامة او اوراق اج

  لحفظها او مسلمة لشخص مكلف بحفظها ولو بصفة مؤقتة.مودعة في االماكن المعدة 

  تكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على االشخاص.و – 2

   

  265مادة 

لى من ة االويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين اذا كان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقر

  لمذكورة فيها او حارسها االمين عليها.المادتين السابقتين هو حافظ االشياء ا

   

  266مادة 

ن حافظ عقوبتييعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين ال

  .264و 263ين االشياء او حارسها او االمين عليها اذا تسبب باهماله في وقوع جريمة من الجرائم المذكورة في المادت

   

  الفصل السابع: هرب المحبوسين والمقبوض عليهم وايواؤهم

  عليهم هرب المحبوسين والمقبوض – 1

   

  267مادة 

  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين او بغرامة ال تزيد على مائة دينار:

  كل من هرب بعد القاء القبض عليه او حجزه او توقيفه او حبسه بمقتضى القانون.

ياء. و االشبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالتهديد او بالعنف على االشخاص اوتكون العقوبة الح

  .تعمالهوتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة باستعمال السالح او بالتهديد باس

   

  268مادة 
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  يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين:

  االعدام من الهروب او ساعده عليه او سهله له.كل من مكن محكوما عليه ب

  قت.و المؤاوتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد 

ها على حكوم بوتكون العقوبة الحبس او الغرامة في االحوال االخرى على ان ال تزيد العقوبة على العقوبة الم

  الهارب.

ثر او العقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكوتكون 

  بالعنف او بالتهديد او باستعمال السالح او بالتهديد باستعماله.

   

  269مادة 

  يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات:

الهرب  ها علىة او آالت او ادوات لالستعانة بكل من امد مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلح

  او ساعده على ذلك باي وجه كان.

  وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او بمرافقته او بنقله.

   

  271مادة 

 كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او

عاونته اصدا مقو بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في االجراءات الالزمة للقبض عليه محبوس ا

ا كان نين اذعلى الهرب يعاقب بالسجن اذا كان الهارب محكوما عليه باالعدام ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر س

  متهما بجناية عقوبتها االعدام. الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او كان

  وتكون العقوبة الحبس في االحوال االخرى.

   

  272مادة 

قته و مرافيعاقب بالحبس او بالغرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس ا

  او نقله وتسبب باهماله في هرب احد منهم.

   

  يواء المحبوسين والمقبوض عليهما – 2 

   

  273مادة 

ض كل من أخفى او أوى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او صدر بحقه امر بالقاء القب – 1

  او كان متهما في جناية او جنحة او محكوما عليه وكان عالما بذلك يعاقب:

لسجن االعدام او االسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى او سوعد بااليواء محكوما عليه بب –أ 

  المؤبد او المؤقت او متهما بجناية عقوبتها االعدام.

  الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين في االحوال االخرى.ب –ب 

   يجوز في أية حالة ان تزيد العقوبة على الحد االقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.ال – 2

فروع الشخص الهارب وال زوجه او اخوته او اخواته.الباب  هذه المادة على اصول او ال يسري حكم – 3

  الخامس

  الجرائم المخلة بالثقة العامة
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  الفصل االول: تقليد وتزوير االختام والعالمات والطوابع

   

  274مادة 

  التقليد: صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا.

   

  275مادة 

مة او عال ختم او امضاء رئيس الجمهورية او ختميعاقب بالسجن من قلد او زور سواء بنفسه او بواسطة غيره 

ررة قانونا ة المقللحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او احد موظفيها (او توقيعه) او دمغات الذهب والفض

لسنة  207مرقم ) من قانون التعديل االول ال6(اضيفت عبارة (او توقيعه) بعد عبارة احد موظفيها وذلك بموجب المادة (

1970.(  

و ختم او نبية اوتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين اذا كان محل الجريمة ختما او عالمة لدولة اج

ي مالها دولة فعالمة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشآت التي تساهم ال

او  قررة قانونااع المالمساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقا لالوض بنصيب او ختم او عالمة احدى شركات

م يئا مما تقدشستعمل احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. ويعاقب بالعقوبة ذاتها حسب االحوال، من ا

  او ادخله البالد مع علمه بتقليده او تزويره.

   

  276مادة 

ية لجمهوربالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين من استعمل بدون وجه مشروع ختم الدولة او ختم رئيس ا يعاقب

الذهب او  و دمغةاو ختما او عالمة للحكومة او الحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او ختم او عالمة احد موظفيها ا

  الفضة المقررة قانونا.

ة اجنبية ة لدوللى سبع سنوات او الحبس اذا كان محل الجريمة ختما او عالموتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد ع

م الدولة ي تساهاو ختم او عالمة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشآت الت

رة وضاع المقربقا لالنقابات المنشأة طفي مالها بنصيب او ختم او عالمة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او ال

  قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

   

  277مادة 

عالمات  يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين من قلد او زور طوابع مالية للعراق او لدولة اجنبية او – 1

الت وراق المراسي او اية للعراق او لدولة اجنبية منضمة التحاد البريد الدولاو طوابع البريد والمواصالت السلكية والالسلك

  المدموغة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع او روجها مع علمه بامرها.

  فاذا كان محل الجريمة طوابع لهيئات غير حكومية معترف بها رسميا تكون العقوبة الحبس.

ابعا طمقلدا او مزورا من نوع ما ذكر في الفقرة المتقدمة او استعمل  ل من استعمل طابعاكويعاقب بالحبس  – 2

ليده او مه بتقصحيحا من ذلك كان قد سبق استعماله او ادخله بقصد استعماله على وجه غير مشروع او بقصد ترويجه مع عل

  تزويره او سبق استعماله.

   

  278مادة 

ل من صنع او حاز بقصد البيع او وزع او عرض للبيع يعاقب بالحبس او بغرامة ال تزيد على مائتي دينار ك

مطبوعات او نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة عالمة وطوابع البريد والمواصالت السلكية والالسلكية 
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ا بدال من االوراق في العراق او في البالد الداخلة في اتحاد البريد الدولي او اوراق المراسلة المدموغة مشابهة تسهل قبوله

  الصحيحة. ويعتبر في حكم هذه الطوابع العالمات قسائم المجاوبة البريدية الدولية.

   

  279مادة 

او  معدنيةيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بغرامة تزيد على مائة دينار من قلد او زور اللوحات ال

 قب بالعقوبة. ويعالتعليمات الخاصة بالنقل او المرور او الحرفالعالمات االخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين واالنظمة وا

ه في  حق لالذاتها من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده او بتزويره ومن استعمل لوحة او عالمة صحيحة مما ذكر 

  استعمالها.

   

  الفصل الثاني: تزييف العملة واوراق النقد والسندات المالية

   

  280مادة 

في  و عرفااجن من قلد او زيف سواء بنفسه او بواسطة غيره عملة ذهبية او فضية متداولة قانونا يعاقب بالس

 عامل بها اوترى او العراق او في دولة اخرى. او اصدر العملة المقلدة او المزيفة او روجها او ادخلها العراق او دولة اخ

  ة من امرها.حازها بقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بين

وتكون  قيمة. ويعتبر تزييفا للعملة المعدنية انقاص وزنها او طالؤها بطالء يجعلها تشبه مسكوكات اكثر منها

  ة.العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين اذا كان التقليد او التزييف لعملة معدنية غير الذهب والفض

   

  281مادة 

ف ة معترنفسه او بواسطة غيره سندات مالية او اوراق عملة مصرفييعاقب بالسجن كل من زور او قلد سواء ب

خرى ااق او دولة ا العربها قانونا عراقية كانت ام اجنبية بقصد ترويجها او اصدار هذه االوراق المزورة او المقلدة او ادخله

جب قانون ره بموارة بواسطة غياو تعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها (اضيفت عبارة (سندات مالية او) بعد عب

  ).1970لسنة  207التعديل االول المرقم 

   

  282مادة 

لدولة او ندات اساذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الوطنية او 

كون خاص، تادها على ثالثة اشزعزعة االئتمان في االسواق الداخلية او الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد افر

  العقوبة السجن المؤبد.

   

  283مادة 

وراقا اية او يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من روج او اعاد الى التعامل عملة معدن

  نقدية او اوراقا مصرفية بطل التعامل بها. وهو على بينة من امرها.

   

  284مادة 

ها بعد عامل بتبحسن نية عملة معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزيفة او مزورة ثم  يعاقب بالحبس كل من قبض

  ان تبينت له حقيقتها.
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  285مادة 

زع او يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر او بغرامة ال تزيد على مائة دينار من صنع او باع او و – 1

من  ترخيص الغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية بغير روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع

راق اولة في العالمتد السلطة المالية المختصة وخالفا للقيود التي تفرضها قطعا معدنية او اوراقا مشابهة في مظهرها للعملة

ة اقب بالعقوب. ويعهور في الغلطاو لالوراق المصرفية التي اذن باصدارها قانونا اذا كان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجم

ق او فا في العرااو عر ذاتها كل من قام بفعل من االفعال المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهب التي كانت عملة متداولة قانونا

لسنة  165مرقم ) بموجب قانون التعديل الرابع ال285دولة اخرى او حاز ادوات تقليدها (اضيفت عبارة الى آخر المادة (

1975.(  

رخيص ويعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع او نشر او استعمل لالغراض المذكورة في الفقرة المتقدمة وبغير ت – 2

لمصرفية اوراق من السلطة المالية المختصة صورا تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة متداولة في العراق او لورقة من اال

  المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط.المأذون باصدارها قانونا. اذا كان من شأن هذه 

المأذون  وتعتبر في حكم العملة الورقية في تطبيق احكام الفقرتين المتقدمتين االوراق المصرفية االجنبية – 3

  باصدارها قانونا.الفصل الثالث: تزوير المحررات

  الفرع االول: تعريف التزوير وطرقه

   

  286مادة 

ية التي المعنوغش في سند او وثيقة او اي محرر آخر باحدى الطرق العادية والتزوير هو تغيير الحقيقة بقصد ال

  يبينها القانون، تغييرا من شأنه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من االشخاص.

   

  287مادة 

  قع التزوير المادي باحدى الطرق التالية:ي – 1

  او بصمة ابهام او ختم صحيحة. ضع امضاء او بصمة ابهام او ختم مزورة او تغيير امضاءو –أ 

الحصول بطريقة المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص ال يعلم مضمون المحرر على  –ب 

  حقيقته.

ملء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير قرار صاحب االمضاء او البصمة او الختم.  –ج 

  او الختم.وكذلك اساءة استعمال االمضاء او البصمة 

ور او اجراء اي تغيير باالضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او االرقام او الص –د 

  العالمات او اي امر آخر مثبت فيه.

  اصطناع محرر او تقليده. - هـ 

  يقع التزوير المعنوي باحدى الطرق التالية:و – 2

  ض من تحرير المحرر ادراجه فيه.قرار اولي الشأن الذي كان الغرتغيير ا –أ 

  عل واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العلم بتزويرها.ج –ب 

  عل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.ج –ج 

 انتحال شخصية الغير او استبدالها او االتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في –د 

  ن فيه حال تحريره فيما اعد الثباته.محرر او اغفال ذكر بيا

   

  الفرع الثاني: تزوير المحررات الرسمية
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  288مادة 

اع لالوض المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من ذوي الشأن طبقا

  فة الرسمية.القانونية وفي حدود سلطته او تدخل في تحريره على اية صورة او تدخل باعطائه الص

  اما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية.

   

  289مادة 

نة كل سفي غير الحاالت التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة 

  من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.

   

  290مادة 

ررا ينه محا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظف

ن مر ذلك من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر او باالتصاف بصفة ليست له او بتقرير وقائع كاذبة او بغي

  الطرق على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شأن المستند اثباته.

  لمحررات الرسميةالفرع الثالث صورة خاصة من التزوير في ا

  291مادة 

محرر  االصطناع انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل ونسبته الى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد

  بالذات وخط انسان معين.

   

  292مادة 

اسم كاذب  انتحاليعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تزيد عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من توصل ب

ل او انتقا و شخصية كاذبة الى الحصول على اية رخصة رسمية او تذكرة هوية او تذكرة انتخاب عام او تصريح نقل اوا

  مرور داخل البالد.

  ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور او اصطنع محررا من هذا القبيل.

   

  293مادة 

ان بعلمه  رة في المادة السابقة معيعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر احدى االوراق المذكو

  من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا او شخصية كاذبة.

   

  294مادة 

ق ت تتعليعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من قرر امام السلطة المختصة في اجراءا

ه االقوال. ساس هذا متى صدرت الوثيقة على ابتحقيق الوفاة او غير الوراثة اقواال غير صحيحة عن الوقائع المراد اثباته

د ا لتوثيق عققانون وكل من ابدى امام السلطة المختصة او القائم بعقد الزواج بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة

ر كذد ممن الزواج او بقصد اتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي او قانوني اقواال غير صحيحة او حرر او قدم الح

  اوراقا تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على اساس هذه االقوال او االوراق.
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ثق عقد وثة او ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة او الورا

ر المحررات : تزويعقد الزواج.الفرع الرابع الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات او االوراق التي بنيت عليها الوثيقة او

  العادية

   

  295مادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجد او  – 1

  مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله الثبات حقوق الملكية.

  عقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي آخر.وتكون ال – 2

   

   

  296مادة 

ن مكلفا من كا يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين

مور ادوين تغفل قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فيها امورا غير صحيحة او ا

  صحيحة فيها وكان من شأن ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط.

   

  297مادة 

ى على يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين او بغرامة ال تزيد على مائتي دينار كل طبيب او قابلة اعط – 1

غير ذلك  فاة اوومل او والدة او مرض او عاهة او سبيل المجاملة شهادة يعلم بأنها غير صحيحة في احد محتوياتها بشأن ح

الحبس او  لعقوبةامما يتصل بمهنته فاذا كانت الشهادة قد اعدت لتقدم الى القضاء او لتبرر االعفاء من خدمة عامة تكون 

  الغرامة التي ال تزيد على ثلثمائة دينار.

نتيجة  عدا العطاء الشهادة او كان قد اعطاهاذا كان لطبيب او القابلة قد طلب او قبل او اخذ عطية او وا – 2

تين حدى هالتوصية او وساطة يعاقب هو ومن قدم او اعطى او وعد او تقدم بالتوصية او تدخل بالوساطة بالحبس او با

  العقوبتين.

ل من زور او اصطنع بنفسه او بواسطة غيره شهادة من قبيل ك –حسب االحوال  –يعاقب بالعقوبات ذاتها  – 3

  ).1ذكر في الفقرة (ما 

   

  الفرع الخامس: استعمال المحررات المزورة

   

  298مادة 

  من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. –بحسب االحوال  –يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير 

   

  الفرع السادس: استعمال المحررات الصحيحة الصادرة للغير بدون حق

   

  299مادة 

ل من بتين كة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقويعاقب بالحبس مد

  استعمل او انتفع بغير حق بمحرر صحيح صادر لغيره.
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  الفرع السابع: اتالف المحررات

   

  300مادة 

 طل بسوء نيةعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من اتلف او افسد او عيب او ابي – 1

  ملكية.قوق المحررا موجودا او مثبتا لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او اي محرر يمكن استعماله الثبات ح

  تكون العقوبة الحبس اذا ارتكب الفعل في محرر آخر غير ما ذكر في الفقرة المتقدمة.و – 2

   

  301مادة 

بطل ب او ابتين كل مستخدم في محل خاص اتلف او افسد او عييعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقو

  غش.قصد الاو دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر او اوراق او سجالت مستخدمة وكان ذلك كله ب

   

  الفصل الرابع: احكام مشتركة

  302مادة 

ي فاو ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل عاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات من صنع او حاز آالت ي – 1

  ة.لمذكوراتقليد او تزوير االختام او السندات او الطوابع او تزوير المحررات بقصد استعمالها لغرض من االغراض 

ى مما ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من صنع او حاز مسكة نقود او مقراضا او آالت او ادوات او اشياء اخر – 2

  او تزييف او تزوير العملة او اوراق النقد او السندات المالية. يستعمل في تقليد 

   

  303مادة 

العملة  تزييف يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير االختام او السندات او الطوابع او

ك قبل قيام تلمها وعامة قبل تماوتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية اذا اخبر بها السلطات ال

  السلطات بالبحث واالستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعليها اآلخرين.

لقبض على اد سهل اما اذا حصل االخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فال يعفى من العقوبة اال اذا كان االخبار ق

  اولئك الجناة.

ا الباب في هذ م التقليد او التزييف او التزوير المذكورةويعفى من العقوبة ايضا كل من ارتكب جريمة من جرائ

  اذا اتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها.الفصل الخامس

  الجرائم الماسة باالقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة

   

  304مادة 

من اذاع  بتين كلمائتي دينار او باحدى هاتين العقويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على 

بوط في حداث هابطريقة من طرق العالنية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكان من شأن ذلك 

ة طني او الثقاد الواوراق النقد الوطني او اضعاف الثقة في نقد الدولة او سنداتها او اية سندات اخرى ذات عالقة باالقتص

  المالية العامة.

وظف او ريمة موتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا تحقق شيء من ذلك واذا ارتكب الج

  مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.

لى سبع عتزيد  ة العامة السجن مدة الفاذا اجتمع هذا الظرفان المشددان تكون عقوبة الموظف او المكلف بالخدم

  سنوات.
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  305مادة 

ل من بتين كيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقو

لدولة احرض باحدى طرق العالنية على سحب االموال المودعة في المصارف او الصناديق العامة او على بيع سندات 

  ها من السندات العامة او على االمساك عن شرائها.وغير

ة له مة عاموتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخد

  صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.

   

  306مادة 

ية صحيحة لة وطنتي دينار كل من لم يقبل اية عميعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بغرامة ال تزيد على مائ

  متداولة قانونا بقيمتها االسمية معدنية كانت او ورقية.

ا عقوبتين اذتين الوتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنتين والغرامة التي تزيد على مائتي دينار او احدى ها

  عملة المذكورة.ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول ال

   

  الباب السادس

  الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

  الفصل االول : الرشوة

   

  307مادة 

ن كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء م – 1

ى عشر سنين زيد علظيفة يعاقب بالسجن مدة ال تذلك الداء عمل من اعمال وظيفته او االمتناع عنه او االخالل بواجبات الو

  ينار.مائة داو بالحبس والغرامة على ان ال تقل عما طلب او اعطي او وعد به وال تزيد بأي حال من االحوال على خمس

عد بوتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او االخذ  – 2

  او االمتناع عنه او بعد االخالل بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك. اداء العمل

   

  308مادة 

داء الكل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او وعدا بشيء من ذلك 

على سبع   تزيداله خطأ يعاقب بالسجن مدة العمل او االمتناع عن عمل ال يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقد

ائة ى خمسمسنوات او الحبس والغرامة على ان ال تقل عما طلب او اعطي او وعد به وال تزيد بأي حال من االحوال عل

  دينار.

   

  309مادة 

 دمل او عتسري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف او المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعم

  االمتناع عنه وعدم االخالل بواجبات وظيفته.

   

  310مادة 
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لمادة كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بأن يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في ا

  ) عد راشيا.308(

  ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.

   

  311مادة 

ف بها قبل و اعتراقوبة اذا بادر بابالغ السلطات القضائية او االدارية بالجريمة يعفى الراشي او الوسيط من الع

  اتصال المحكمة بالدعوى.

  يها.فحاكمة ويعتبر عذرا مخففا اذا وقع االبالغ او االعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء الم

   

  312مادة 

  يعاقب بالحبس:

ة او ميزة يزعم انها رشوة لموظف او مكلف بخدمة عامة وهو ينوي ة او منفعكل من طلب او اخذ عطي – 1

  االحتفاظ بها لنفسه.

او  كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف – 2

  رشوة.المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به ما لم يكن وسيطا في ال

   

  313مادة 

  يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.

   

  314مادة 

دمة كلف بخيحكم فضال عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها الموظف او الم

  عامة او التي عرضت عليه.

   

  315مادة 

ذلك  رقة مثبتة لحق او غيركل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى ماال او متاعا او ويعاقب بالسجن  

  316مما وجد في حيازته.مادة 

ورقة  يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او

هل ذلك سما او  او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيبمثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او الحدى المؤسسات 

  لغيره.

غير من لملوكا موتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين اذا كان المال او المتاع او الورقة او غيره 

  ذكر في الفقرة المتقدمة.

   

  317مادة 

كم على عن خمسة دنانير جاز للمحكمة ان تح) تقل قيمته 316و 315اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (

  الجاني بالحبس بدال من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين.

   

  318مادة 
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ها في يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل في

  مصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره.صفقة او قضية فاضر بسوء نية او تسبب باالضرار لهذه ال

   

  319مادة 

او  يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة انتفع مباشرة

  عليها. الشرافبالواسطة من االشغال او المقاوالت او التعهدات التي له شأن في اعدادها او احالتها او تنفيذها او ا

  العقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة لنفسه او لغيره بشأن من الشؤون المتقدمة.ويعاقب ب

   

  320مادة 

تخدام يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة له شأن في اس

و استخدم حوها امهم من اجور ونالعمال في اشغال تتعلق بوظيفته احتجز لنفسه كل او بعض ما يستحقه العمال الذين استخد

في  اي عملعماال سخرة واخذ اجورهم لنفسه او قيد في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين او حقيقيين لم يقوموا ب

  االشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه او اعطاها لهؤالء االشخاص مع احتسابها على الحكومة.

   

  321مادة 

يمة ما قال او مت المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من يحكم فضال عن العقوبا

  حصل عليه من منفعة او ربح.

   

  الفصل الثالث: تجاوز الموظفين حدود وظائفهم

   

  322مادة 

او  يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة قبض على شخص

  سه او حجزه في غير االحوال التي ينص عليها القانون.حب

ي حق بز وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخص تزيا بدون

  رسمي او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره.

   

  323مادة 

ها محكوم باو مكلف بخدمة عامة عاقب او امر بعقاب محكوم عليه باشد من العقوبة اليعاقب بالحبس كل موظف 

  عليه طبقا للقانون او بعقوبة لم يحكم بها عليه مع علمه بمخالفة عمله للقانون.

   

  324مادة 

 رها منيعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهد اليه ادارة او حراسة المواقف او السجون او غي

ر فيذ امر صادعن تن المنشآت المعدة لتنفيذ العقوبات او التدابير االحترازية قبل شخصا بغير امر من سلطة مختصة او امتنع

  باطالق سراحه او استبقائه الى ما بعد االجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبسه.

   

  325مادة 
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ة العام في اعمال غير متعلقة بالمنفعة يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة

ال في غير ناس عمالمقررة قانونا او نظاما او في اعمال المنفعة العامة التي دعت اليها حالة الضرورة. او اوجب على ال

  .غير حقباالحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. وذلك فضال عن الحكم عليه بدفع االجور المستحقة لمن استخدمهم 

   

  326 مادة

  يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:

ضا ركل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد االشخاص او احد ملحقاته بغير 

اءات االجر صاحب الشأن او حمل غيره على الدخول وذلك في غير االحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة

  ة فيه.المقرر

 ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شخص او منزل او محل بغير رضا

راءات ة االجصاحب الشأن او حمل غيره على التفتيش وذلك في غير االحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعا

  المقررة فيه.

   

  327مادة 

ين ين العقوبتدى هاتث سنوات وبالغرامة التي ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثال

تكون وكل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به. 

  العقوبة السجن اذا كان من شأن هذا االفشاء ان يضر بمصلحة الدولة.

شى امرا ديه افلتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي عامل ويعاقب بالعقوبة ذا

  328علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه.مادة 

ر ي دوائيعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة او مستخدم ف

لدوائر لسلمت  رق والتلفون وكل موظف او مكلف بخدمة عامة فتح او اتلف او اخفى رسالة او برقية اودعت اوالبريد والب

  المذكورة او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية.

  ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره ذلك.

   

  329مادة 

كلف بخدمة امة استغل وظيفته في ملحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او يعاقب با – 1

دى المحاكم من اح وقف او تعطيل تنفيذ االوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واالنظمة او اي حكم او امر صادر

  ها المقررة قانونا.او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل االموال او الرسوم ونحو

محاكم يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى ال – 2

اخال في المر دااو من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او 

  اختصاصه.

   

  330مادة 

 ل عمداحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخيعاقب بال

  بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او الي سبب آخر غير مشروع.

   

  331مادة 
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  يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:

مالها ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اع كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا

  بقصد االضرار بمصلحة احد االفراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة.

   

  332مادة 

  ن:يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتي

رفه ره او شبخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته فاخل باعتباكل موظف او مكلف 

  او احدث الما ببدنه وذلك دون االخالل باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

   

  333مادة 

 لحمله يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير

 أنها. ويكونعين بشمعلى االعتراف بجريمة او لالدالء باقوال او معلومات بشأنها او لكتمان امر من االمور او العطاء رأي 

  بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد.

   

  334مادة 

 ظيفتهيعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة و

الكه على ماكره  فاشترى عقارا او منقوال قهرا عن مالكه او استولى عليه او على منفعة او اي حق آخر للغير بغير حق او

  اجراء اي تصرف مما ذكر لشخصه او لشخص آخر او على تمكينه من االنتفاع به بأي وجه من الوجوه.

مة ن الجريالحكم وبالتعويض لمن لحقه ضرر مويحكم برد الشيء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عينا فضال عن 

  اذا كان له داع.

   

  335مادة 

لى فاستو يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته

م يكن ذلك ره ولغيبغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته او سهل ذلك ل

  بنية التملك.

   

  336مادة 

  عاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:ي – 1

كل موظف او مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او سالمة 

تي تجريها او ال لحكومة بمالها بنصيبالمزايدات او المناقصات المتعلقة بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم ا

  الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.

لمكلفين ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة من غير الموظفين او ا – 2

  بخدمة عامة.

  يحكم برد الخسارة التي نشأت عن الفعل المنصوص عليه في هذه المادة.و – 3

   

  337مادة 

  ين:لعقوبتيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين ا
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مالك كل موظف ممنوع بمقتضى وظيفته من االشتغال بالتجارة واتجر في غير ثمار او محصول امالكه او ا

  .اصوله وفروعه واخوانه واخواته وزوجه ومن كان تحت وصايته او واليته

   

  338مادة 

  ين:لعقوبتيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين ا

اس حد الناكل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية استغل سلطة وظيفته فاخذ لنفسه او لغيره من 

ن لم تكن مال. ام عليه برد االشياء التي اخذها او دفع ثمنها كابغير رضائه شيئا بدون ثمن او بثمن بخس فضال عن الحك

  موجودة على حالتها االصلية.

   

  339مادة 

او  لعوائديعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم ل

المبالغ  حكم برديزيد على المستحق مع علمه بذلك. وياالجور او نحوها طلب او اخذ او امر بتحصيل ما ليس مستحقا او ما 

  340المتحصلة بدون حق.مادة 

ررا يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ض

  .اليه باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال االشخاص المعهود بها

   

  341مادة 

دمة كلف بخميعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات او بغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار كل موظف او 

و اظيفته وعامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم 

السلطة او  ستعمالان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة ا باموال او مصالح االشخاص المعهود اليه

  ).1984لسنة  8بموجب قانون التعديل التاسع المرقم  341عن اخالل جسيم بواجبات وظيفته (عدلت المادة 

   

  الباب السابع

  الجرائم ذات الخطر العام

  الفصل االول: الحريق والمفرقعات

   

  342مادة 

لو ونقول او غير منقول اقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال ميع -  1

  كان مملوكا له اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.

  تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحالت التالية:و – 2

  او معدات عسكرية. مستودع للذخائر او االسلحة او ملحقاته او في مخزن عسكري مصنع او –أ 

  منجم او بئر للنفط. –ب 

  ستودع للوقود او المواد القابلة لاللتهاب او المفرقعات.م –ج 

  حطة للقوة الكهربائية او المائية او الذرية.م –د 

 شخص او في عربة من ضمن قطار فيه اشخاص او حطة للسكك الحديدية او ماكنة قطار او في عربة فيهام - هـ 

  في مطار او في طائرة او في حوض للسفن او في سفينة.

  ى مسكون او محل اهل بجماعة من الناس.مبن –و 
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  بنى مشغول من دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة عامة او ذات نفع عام.م –ز 

ها او جريمة تيسير ارتكاب جناية او جنحة او طمس آثارتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الو – 3

رقعات او مال مفاذا عطل الفاعل االت االطفاء او وسائله او افضى الحريق الى عاهة مستديمة او كان اشعال النار باستع

  متفجرات.

  تكون العقوبة االعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان.و – 4

   

  343مادة 

ل ريق في مال منقويعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث ح – 1

  او غير منقول اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.

و اوتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشأ عن الحريق تعطيل مرفق عام  – 2

  رر جسيم باالموال.ض

  تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة موت انسان.و – 3

   

  344مادة 

ون داحرز  يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة كل من صنع او استورد او حاز او

تدخل في  ل مادةتفجرات ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كاجازة او خالفا للغرض المبين في االجازة مفرقعات او م

لتي ادوات تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية وكذلك االجهزة واآلالت واال

  تستخدم في صنعها او في تفجيرها.

   

  345مادة 

ات لمتفجرعمل او شرع في استعمال المفرقعات او ايعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة كل من است

خاص او باالش استعماال من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. فاذا ترتب على استعمال المفرقعات او المتفجرات ضرر جسيم

  ترتب عليه موت انسان كانت العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.

   

  346مادة 

ات لمتفجران كل من استعمل عمدا او شرع في استعمال المفرقعات او يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سني

  استعماال عرض او كان من شأنه تعريض اموال الناس للخطر.

  وتكون العقوبة السجن اذا احدث االنفجار ضررا جسيما بتلك االموال.

   

  347مادة 

ر فجرات لتحقيق غرض غييعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين كل من استعمل المفرقعات او المت

  مشروع في غير االحوال المتقدمة.

   

  348مادة 

مواد  رات اويعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او متفج

ة الفا لالنظمخريدية قابلة لاللتهاب في وسيلة من وسائل النقل البرية او المائية او الجوية او في الرسائل او الطرود الب

  والتعليمات المرعية.الفصل الثاني: الجرائم الخاص بالغرق والمرافق العامة
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  349مادة 

او  يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شأنه تعريض حياة الناس

  اموالهم للخطر او شرع في ذلك.

  بد اذا افضى الغرق الى موت انسان.وتكون العقوبة االعدام او السجن المؤ

  وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا نشأ عن الغرق ضرر جسيم باالموال.

   

  350مادة 

أن شيعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من  – 1

  ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.

فق عام او وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشأ عن الغرق تعطيل مر – 2

  ضرر جسيم باالموال.

  تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة موت انسان.و – 3

   

  351مادة 

او  او سالمتهم للخطر بوضعه مواد او جراثيم عاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من عرض عمدا حياة الناسي – 1

و اي اع عام اي شيء آخر من شأنها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر او خزان مياه او مستود

  شيء آخر معد الستعمال الجمهور، وتكون العقوبة االعدام اذا نشأ عن ذلك موت انسان.

م باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث جريمة من الجرائ ويعاقب بالحبس وبالغرامة او – 2

  ). وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن ذلك موت انسان.1المبينة في الفقرة (

   

  352مادة 

ه ن افسد مياكل م تينيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوب

لها اقل حيث جعبئر عامة او خزان مياه او اي مستودع عام للمياه او اي شيء آخر من قبيل ذلك معد الستعمال الجمهور ب

  صالحية للغرض الذي تستعمل من اجله او تسبب بخطئه في ذلك.

   

  353مادة 

الت كسرا او اتالفا او نحو ذلك في اآل عاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من احدثي – 1

عطيل ن شأن ذلك تكان م او االنابيب او االجهزة الخاصة بمرفق المياه او الكهرباء او الغاز او غيرها من المرافق العامة اذا

وال  هي بوفاته) الى السجن مدى الحياة التي تنت353) من المادة (1المرفق (شددت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (

القسم  31 جاء ذلك بموجب االمر رقم 1971لسنة  23) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 331يشملون بالمادة (

  .ي هذا الكتاب)الصادر عن السلطة االئتالفية المؤقتة انظر نص االمر المنشور ف 2003ايلول  13المؤرخ في  1الفقرة  4

  .ر سنين او الحبس اذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق فعالوتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عش

ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من هدم او خرب او اتلف او اضر المنشآت  – 2

 ةا غير صالحو جعلهاالصحية الثابتة او الوحدات الصحية المتنقلة او المواد او االدوات الموجودة فيها او عطل شيئا منها 

  لالستعمال.
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ل من كيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين  – 3

  ).1تسبب بخطئه باحداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (

   

  الفصل الثالث: االعتداء على سالمة النقل ووسائل المواصالت العامة

   

  354مادة 

و اقطار  جن من عرض عمدا للخطر بأية طريقة كانت سالمة المالحة الجوية او المائية او سالمةيعاقب بالس

  سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام.

العدام او اعقوبة وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار او غيره مما ذكر. وتكون ال

  ادى ذلك الى موت انسان. السجن المؤبد اذا

   

  355مادة 

م او يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من احدث عمدا تخريبا او اتالفا بطريق عا – 1

  مطار او جسر او قنطرة او سكة حديدية او نهر او قناة صالحين للمالحة.

  جريمة.ي المفرقعات او المتفجرات في ارتكاب التكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا استعمل الجانو – 2

  تكون العقوبة االعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى كارثة او موت انسان.و – 3

   

  356مادة 

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في حصول حادث الحدى وسائل 

  لخطر.و الجوية من شأنه تعطيل سيرها او تعريض االشخاص الذين فيها لالمواصالت العامة البرية او المائية ا

  وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات اذا نشأ عن الجريمة كارثة او موت انسان.

   

  357مادة 

ين من وبتن العقيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتي

نشأ يمل معها ان ية يحتالقى عمدا حجرا او مقذوفا آخر على قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام بكيف

  ضرر الي شخص.

ئرة او و الطاوتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الفعل جرح او ايذاء شخص كان موجودا في القطار او السفينة ا

  وسيلة النقل االخرى.

  تكون العقوبة السجن اذا نشأ عن الفعل موت انسان.و

   

  358مادة 

ل ل النقيعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة من عطل عمدا سير وسيلة من وسائ

  العام البرية او المائية او الجوية.

   

  359مادة 

  انت.كوسائل النقل الخاص باية طريقة  يعاقب بالحبس او بالغرامة من عرض عمدا للخطر سالمة وسيلة من

  وتكون العقوبة السجن اذا نشأ عن ذلك موت انسان.الفصل الرابع: احكام مشتركة
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  360مادة 

ن عطل بتين ميعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقو

قاذ الغرقى او ان مكان اي جهاز او آلة او غير ذلك مما هو معد الطفاء الحريق عمدا باية صورة من الصور او اخفى او غير

  او االسعاف او لتوقي الكوارث وغير ذلك من الحوادث او حال دون استعمال شيء من ذلك.

   

  الفصل الخامس: جرائم االعتداء على وسائل االتصال السلكية والالسلكية

  361مادة 

و لكية اى سبع سنوات او بالحبس من عطل عمدا وسيلة من وسائل االتصال السيعاقب بالسجن مدة ال تزيد عل

ون العقوبة ا. وتكالالسلكية المخصصة لمنفعة عامة او قطع او اتلف شيئا من اسالكها او اجهزتها او حال عمدا دون اصالحه

  او فتنة او هياج. السجن اذا ارتكبت الجريمة باستعمال مواد مفرقعة او متفجرة اذا ارتكبت في وقت حرب

   

  362مادة 

سبب بخطئه . من تيعاقب بالحبس مدة ال تزيد سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين

  في تعطيل او قطع او اتالف وسيلة من وسائل االتصال السلكية او الالسلكية المخصصة لمنفعة عامة.

   

  363مادة 

سبب عمدا ن من تد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتييعاقب بالحبس مدة ال تزي

  في ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة االتصال السلكية او الالسلكية.

   

  الفصل السادس: الجرائم الماسة بسير العمل

   

  364مادة 

ل موظف بتين كي دينار او باحدى هاتين العقويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائت

ان من متى ك او مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة االستقالة او امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته او عمله

و فتنة اطرابا شأن الترك او االمتناع ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر او كان من شأن ذلك ان يحدث اض

  ين الناس او اذا عطل مرفقا عاما.ب

ه تحقيق ويعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل من ثالثة اشخاص او اكثر وكانوا متفقين على ذلك او مبتغين من – 2

  غرض مشترك.

   

  365مادة 

و ظفين ايعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى او شرع في االعتداء على حق المو

  وعة.ير مشرين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة او العنف او االرهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غالمكلف

   

  366مادة 
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ار ى مائة دينزيد علفي غير الحالة المبينة في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بغرامة ال ت

لى حقه ععمل او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في المن استعمال القوة او العنف او االرهاب او 

  في ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اي شخص.

ه او والدي ويطبق حكم هذه المادة ولو استعمل ايا من الوسائل غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او احد

  اوالده.

   

  367مادة 

و جعلها اتلفها اآلالت او االشارات الالزمة لمنع حوادث العمل او كسرها او ا يعاقب بالحبس من نزع عمدا احدى

  غير صالحة لالستعمال او عطلها بأية كيفية كانت.

ع: الساب وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عن عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة كارثة او موت انسان.الفصل

  الجرائم المضرة بالصحة العامة

   

  368مادة 

حياة بعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من ارتكب عمدا فعال من شأنه نشر مرض خطير مضر ي

  االفراد.

 الضرب فاذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة

  المفضي الى الموت او جريمة العاهة المستديمة حسب االحوال.

   

  369ة ماد

رض منتشار يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بغرامة ال تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في ا

  خطير مضر بحياة االفراد.

خطأ او  القتل فاذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة

  ل.جريمة االيذاء خطأ حسب االحوا

   

  الباب الثامن

  الجرائم االجتماعية

  الفصل االول: االمتناع عن االغاثة

   

  370مادة 

وبتين يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال تزيد على خمسين دينار او باحدى هاتين العق – 1

و غرق اختص عند حصول حريق كل من امتنع او توانى بدون عذر عن تقديم معونة طلبها موظف او مكلف بخدمة عامة م

  او كارثة اخرى.

ي ويعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع او توانى بدون عذر عن اغاثة الملهوف في كارثة او مجنى عليه ف – 2

  جريمة.

   

  371مادة 
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ن كان ن كل ميعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتي

ع عقلية فامتناو ال ا قانونا او اتفاقا برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه او شيخوخته او بسبب حالته الصحية او النفسيةمكلف

  بدون عذر عن القيام بواجبه.

   

  الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الشعور الديني

   

  372مادة 

  على ثلثمائة دينار.عاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات او بغرامة ال تزيد ي – 1

  ن اعتدى باحدى طرق العالنية على معتقد الحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.م – 1

يل اقامة من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعط – 2

  شيء من ذلك.

ة دا القامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شيئا آخر له حرمو اتلف او شوه او دنس بناء معامن خرب  – 3

  دينية.

خف بحكم من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا است – 4

  من احكامه او شيء من تعاليمه.

  لدى طائفة دينية. ن اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترامم – 5

  ن قلد علنا ناسكاً او حفال دينيا بقصد السخرية منه.م – 6

   

  الفصل الثالث: انتهاك حرمة الموتى والقبور التشويش على الجنائز والمآتم

   

  373مادة 

 اون انتهك بتين ميعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقو

بموجب  374و 373دنس حرمة قبر او مقبرة او نصب لميت او هدم او اتلف او شوه عمدا شيئا من ذلك (عدلت المادتان 

  ).1970لسنة  207قانون التعديل االول المرقم 

   

  374مادة 

تهك ان تين منيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار و باحدى هاتين العقوب

ه فتكون بشهيرا تعمدا حرمة جثة او جزء منها او رفات آدمية او حسر عنها الكفن. واذا وقع الفعل انتقاما من الميت او 

لسنة  207رقم بموجب قانون التعديل االول الم 374و 373العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات (عدلت المادتان 

1970.(  

   

  375مادة 

م او او مأت ال تزيد على سنة او بغرامة ال تزيد على مائة دينار من شوش عمدا على جنازةيعاقب بالحبس مدة 

  عطلهما بالعنف او التهديد.الفصل الرابع: الجرائم التي تمس االسرة

   

  376مادة 
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ي النه اليعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من توصل الى عقد زواج له مع علمه ببط

  من اسباب البطالن شرعا او قانونا وكل من تولى اجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطالن الزواج.سبب 

ذلك  د اخفىقوتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطالن 

  على الزوجة او دخل بها بناء على العقد الباطل.

   

  377مادة 

ه انه لم ني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانببس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجايعاقب بالح – 1

  يكن في مقدوره بحال العلم بها.

  يعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية.و – 2

   

  378مادة 

اال بناء على شكوى الزوج  يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين او اتخاذ أي اجراء فيها ال – 1

  اآلخر. وال تقبل الشكوى في االحوال التالية:

  ذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثالثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة.ا –أ 

  ذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة.ا –ب 

  اكي.الش اذا ثبت ان الزنا تم برضى –ج 

لك. يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذ – 2

  ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء اربعة اشهر بعد طالقها.

   

  379مادة 

رضا بلشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او نقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج ات – 1

  الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

  ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازال منه عن محاكمة من زنا بها.

ده ذا توفي الشاكي يكون لكل من اوالللزوج كذلك ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه. واو – 2

  من الزوج المشكو او الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم.

   

  380مادة 

  كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس.

   

  عائلةوهجر الالفصل الخامس: الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة للخطر 

   

  381مادة 

و نسبه ابآخر  يعاقب بالحبس من ابعد طفال حديث العهد بالوالدة عمن لهم سلطة شرعية عليه او اخفاه او ابدله

  زورا الى غير والدته.

   

  382مادة 
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نه طلبه ميعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بغرامة ال تزيد على مائة دينار كل من كان متكفال بطفل و – 1

  من له حق في طلبه بناء على قرار او حكم صادر من جهة القضاء بشأن حضانته او حفظه ولم يسلمه اليه.

  ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين او الجدين.

 ولده يعاقب بالعقوبة ذاتها اي من الوالدين او الجدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده الصغير او ولد – 2

  الصغير ممن حكم له بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة او اكراه.

   

  383مادة 

واء سيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات او بغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار من عرض للخطر  – 1

و الصحية اسه بسبب حالته بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نف

  النفسية او العقلية.

ت من تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او وقع – 2

دون ان  و موتهاقبل احد من اصول المجنى عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته. فاذا نشأ عن ذلك عاهة بالمجنى عليه 

 –الحوال الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاهة او الى الموت بحسب ايكون 

ع مقتضي حالته تالتي  ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمدا عن التغذية او العناية

  يمها.التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا بتقد

   

  384مادة 

خر او آمن صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او الي شخص 

اقب بالحبس فيذ يعبادائه حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن االداء مع قدرته على ذلك خالل الشهر التالي الخباره بالتن

  ينار او باحدى هاتين العقوبتين.مدة سنة وبغرامة ال تزيد على مائة د

ء بابدا وال يجوز تحريك الدعوى اال بناء على شكوى من صاحب الشأن وتنقضي الدعوى بتنازله عن شكواه او

  ذ.المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل او االداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف التنفي

   

  385مادة 

اتمت  انت قديد على عشر سنين او بالحبس من واقع احد محارمه او الط بها برضاها وكيعاقب بالسجن مدة ال تز

تيجة نناسلي تالثامنة عشرة من عمرها. ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى عليها او ازيلت بكارتها او اصيبت بمرض 

لدعوى عن حريك اتسلطة عليها. وال يجوز  للفعل او كان الجاني من المتولين تربية المجنى عليها او مالحظتها او ممن له

و وتها اهذا الفعل او اتخاذ اي اجراء فيه اال بناء على شكوى من المجنى عليها او من اصولها او فروعها او اخ

  اخواتها.الفصل السادس: جرائم السكر

   

  386مادة 

ن للجمهور في حالة سكر بي عاقب بغرامة ال تزيد على عشرة دنانير من وجد في طريق عام او محل مباحي – 1

  بأن فقد صوابه او احدث شغبا او ازعاجا للغير.

وفي حالة العود الى ارتكاب الجريمة خالل سنة من تاريخ صدور الحكم عليه تكون العقوبة الحبس مدة ال  – 2

دمن على السكر ان تأمر بدال تزيد على شهر او الغرامة التي ال تزيد على عشرين دينارا. وللمحكمة اذا ثبت لديها ان العائد م

من العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة بايداعه احد المصحات التي تنشأ لهذا الغرض او احد المستشفيات الحكومية لمدة 
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ستة اشهر ولها بناء على طلب االدعاء العام او المحكوم عليه ان تفرج عنه قبل انقضاء هذه المدة اذا تبين شفاؤه بتقرير طبي 

  ادر من المصح او المستشفى.ص

   

  387مادة 

رض من حرض حدثا لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة على تعاطي السكر او قدم شرابا مسكرا لغير غ

  المداواة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على عشرة ايام او بغرامة ال تزيد على عشرين دينارا.

شهر  يد علىاطاه على غير علم منه عوقب بالحبس مدة ال تزفاذا كان قد خدع المجنى عليه في نوع الشراب فتع

  واحد او بغرامة ال تزيد على ثالثين دينارا.

   

  388مادة 

لة كل صاحب حانة او محل عام آخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كام – 1

  على خمسين دينارا.يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال تزيد 

ق كل صاحب حانة او محل عام آخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لسكران فاقد صوابه او اخرجه الى الطري – 2

) لسنة 80لمرقم (ا) بموجب قانون التعديل 388) للمادة (2العام يعاقب بغرامة ال تزيد على عشرة دنانير (اضيفت الفقرة (

1980.(  

   

  رالفصل السابع: لعب القما

   

  389مادة 

ل من فتح كيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين  – 1

فتوح مو محل ااو ادار محال أللعاب القمار واعده لدخول الناس. وكذلك كل من نظم العابا من هذا القبيل في محل عام 

  ا الغرض.للجمهور او في محل او منزل اعد لهذ

  لعقوبة ذاتها صيارفة المحل.ويعاقب با – 2

ي ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر او بغرامة ال تزيد على خمسين دينارا من وجد يلعب القمار ف – 3

  ).1المحالت المذكورة في الفقرة (

  ضبط النقود واالدوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها.ت – 4

  سنة. تحكم ايضا باغالق المحل لمدة ال تزيد علىوللمحكمة ان  – 5

   

  الفصل الثامن: التسول

  390مادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر واحد كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع  – 1

و دخل اعامة لمحالت اليتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسوال في الطريق العام او في ا

لمتسول اتصنع  دون اذن منزال او محال ملحقا به لغرض التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر اذا

هة او عا االصابة بجرح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح

  او الح في االستجداء.

الة الحداث في حاواذا كان مرتكب هذه االفعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام مسؤولية  – 2

  ارتكاب المخالفة.
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  391مادة 

عه مدة ال بايدا يجوز للمحكمة بدال من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تأمر

ان ا بها اذا كمعترف كان قادرا على العمل او بايداعه ملجأ او دارا للعجزة او مؤسسة خيرية تزيد على سنة دارا للتشغيل ان

  عاجزا عن العمل وال مال لديه يقتات منه. متى كان التحاقه بالمحل المالئم له ممكناًَ◌.

   

  392مادة 

تين كل لعقوبااحدى هاتين يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر وبغرامة ال تزيد على خمسين دينارا او ب

لغرامة شهر وامن اغرى شخصا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة ا

الحظة ذلك ة او مالتي ال تزيد على مائة دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني وليا او وصيا او مكلفا برعاي

  اسعالشخص.الباب الت

  الجرائم المخلة باالخالق واآلداب العامة

  الفصل االول: االغتصاب واللواط وهتك العرض

   

  393مادة 

 يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او الط بذكر او انثى بغير رضاه او – 1

نشور في الم 21/1/1985في  91المرقم  ) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة393) من المادة (1رضاها (عدلت الفقرة (

  ).28/1/1985في  3030الوقائع العراقية بالعدد 

  عتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحاالت التالية:ي – 2

  ذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.ا –أ 

ه او ممن لثالثة او كان من المتولين تربيته او مالحظتذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة اا –ب 

  له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.

ه او اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او االطباء واستغل مركز –ج 

  مهنته او الثقة به.

لى خصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا عاذا ساهم في ارتكاب الفعل ش –ز 

  ارتكاب الفعل.

  ذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.ا - هـ 

  ذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.ا –و 

  مؤبد.اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن الو – 3

ثورة واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب (صدر قرار مجلس قيادة ال – 4

د اتمت عاقب باالعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت ق 11/4/1978في   488برقم 

ر لقرار. ويذكاصيل ا، او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.. انظر بقية تفالخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها

 2003حزيران  10المؤرخ في  3القسم  7ان سلطة االئتالف المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة االعدام بموجب امرها المرقم 

لحياة مدى ا لجنسي الى السجنانظر تفاصيل االمر. وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم االغتصاب واالعتداء ا

 2003ايلول /  /17) المؤرخ في 1الفقرة ( 31والتي ال تنتهي اال بوفاة المجرم.. انظر تفاصيل التعديل في االمر رقم 

بموجبه العمل  عن الحكومة العراقية المؤقتة اعادة 2004لسنة  3الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة. ثم صدر امر برقم 

  انظر تفاصيل االمر) 2004لسنة  3م رقم بعقوبة االعدا
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  394مادة 

و الط يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها ا – 1

  .عشرة سنة لثامنةبذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم ا

ة شرة سنوتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة ع

  كاملة من العمر.

  .393) من المادة 2يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحاالت المنصوص عليها في الفقرة ( – 2

  كم بتعويض مناسب.اذا كانت المجنى عليه بكرا فعلى المحكمة ان تحو – 3

   

  395مادة 

  الحبس.عاقب بمن اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها ي

   

  396مادة 

بأي وجه  يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او بالحيلة او – 1

  الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع في ذلك. آخر من اوجه عدم

هم في فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة او كان مرتكبها ممن اشير الي – 2

ها في المادة تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين (شددت العقوبة المنصوص علي 393) من المادة 2الفقرة (

صادر عن ال 2003ايلول  13المؤرخ في  2الفقرة  3القسم  31الى السجن لمدة خمس عشرة سنة بموجب االمر رقم  396

  المدير االداري لسلطة االئتالف المؤقتة).

   

  397مادة 

من  ة عشرةيعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكرا او انثى ولم يتم الثامن

  عمره.

ة ال تزيد على تكون العقوبة السجن مد 393) من المادة 2ا كان مرتكب الجريمة ممن اشير اليهم في الفقرة (فاذ

  سبع سنوات او الحبس.

   

  398مادة 

ريك اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تح

  رى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.الدعوى والتحقيق فيها واالجراءات االخ

اذا انتهى الزواج بطالق صادر من الزوج بغير سبب  –حسب االحوال  –وتستأنف اجراءات الدعوى او التنفيذ 

قف على و مشروع او بطالق حكمت به المحكمة السباب تتعلق بخطأ الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثالث سنوات

يق ءات. ويكون لالدعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقاالجرا

لفسق احسب االحوال.الفصل الثاني: التحريض على  –واالجراءات وتنفيذ الحكم او طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم 

  والفجور

   

  399مادة 
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ذ و اتخاابلغ عمر احدهما ثماني عشرة سنة كاملة على الفجور يعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا او انثى لم ي

  الفسق حرفة او سهل لهما سبيل ذلك.

جرا عليه او قصد الربح من فعله او تقاضي ا 393واذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة 

  فيعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس.

   

  الفاضح المخل بالحياء الفصل الثالث: الفعل

   

  400مادة 

لى عتزيد  من ارتكب مع شخص، ذكرا او انثى، فعال مخال بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة ال

  سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

   

  401مادة 

ن من لعقوبتيعلى خمسين دينارا او باحدى هاتين ايعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال تزيد 

  اتى عالنية عمال مخال بالحياء.

   

  402مادة 

  وبتين:ن العقيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر وبغرامة ال تزيد على ثالثين دينارا او باحدى هاتي

  ن طلب امورا مخالفة لآلداب من آخر ذكرا كان او انثى.م –أ 

  جه يخدش حياءها.ونثى في محل عام بأقوال او افعال او اشارات على من تعرض ال –ب 

 الجاني الى وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر والغرامة التي ال تزيد على مائة دينار اذا عاد – 2

  ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خالل سنة من تاريخ الحكم السابق.

   

  403مادة 

ل من صنع بتين كيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقو

سوما او ررى او او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد االستغالل او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخ

  ن االشياء اذا كانت مخلة بالحياء او اآلداب العامة.صورا او افالما او رموزا او غير ذلك م

ه او ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجر

  عرضه للبيع او االيجار ولو في غير عالنية. وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت.

  الجريمة بقصد افساد االخالق. ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت

   

  404مادة 

حشة او وال فايعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بغرامة ال تزيد على مائة دينار كل من جهر بأغان او اق

  مخلة بالحياء بنفسه او بواسطة جهاز آلي وكان ذلك في محل عام.الكتاب الثالث

  الجرائم الواقعة على االشخاص

  الباب االول

  ائم الماسة بحياة االنسان وسالمة بدنهالجر

  الفصل االول: القتل العمد
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  405مادة 

  من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.

   

  406مادة 

  عاقب باالعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحاالت التالية:ي – 1

  ذا كان القتل مع سبق االصرار او الترصد.ا –أ 

  و متفجرة.استعمال مادة سامة، او مفرقعة ااذا حصل القتل ب –ب 

  اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل. –ج 

  ن اصول القاتل.ماذا كان المقتول  –د 

  تل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.اذا وقع الق - هـ 

  ذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.ا –و 

  ذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.ا –ز 

يال اذا ارتكب القتل تمهيدا الرتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة ال تقل على سنة او تسه –ح 

  ينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.الرتكابها او تنفيذا لها او تمك

يه اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع ف –ط 

  خالل مدة تنفيذ العقوبة.

  تكون العقوبة االعدام او السجن المؤبد في االحوال التالية:و – 2

  تل شخص فأكثر.تل شخص واحد فادى فعله الى قاذا قصد الجاني ق –أ 

  ذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.ا –ب 

ط ) من هذه المادة  – 1اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة (  –ج 

  وارتكب جريمة قتل عمدي خالل مدة تنفيذ العقوبة.

   

  407مادة 

عهد ديث الحجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس مدة ال تقل عن سنة االم التي تقتل طفلها يعاقب بالس

  بالوالدة اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا.

   

  408مادة 

م يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على االنتحار اذا ت – 1

  على ذلك.االنتحار بناء 

  وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم االنتحار ولكن شرع فيه.

ددا. اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص االدراك او االرادة عد ذلك ظرفا مش – 2

  االرادة.ذا كان المنتحر فاقد االدراك او ا –بحسب االحوال  –ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه 

  رع في االنتحار.ال عقاب على من ش – 3

   

  409مادة 
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جودها ونا او يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالز

لموت او اى الى في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افض

  الى عاهة مستديمة.

  .لمشددةوال يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر وال تطبق ضده احكام الظروف ا

   

  الفصل الثاني: الضرب المفضي الى الموت والقتل خطأ

   

  410مادة 

خر آارتكاب أي فعل من اعتدى عمدا على آخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او ب

كون نة. وتمخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة س

الجاني  ن اصولالعقوبة السجن مدة ال تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق االصرار او كان المجني عليه م

  ة عامة ووقع االعتداء عليه اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.او كان موظفا او مكلفا بخدم

   

  411مادة 

باه من قتل شخصا خطأ او تسبب في قتله من غير عمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عدم انت – 1

  ن.عقوبتياحدى هاتين الاو عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين واالنظمة واالوامر يعاقب بالحبس والغرامة أو ب

او  وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن ثلثمائة دينار وال تزيد على خمسمائة – 2

و مهنته او اظيفته باحدى هاتين العقوبتين. اذا وقعت الجريمة نتيجة اخالل الجاني اخالال جسيما بما تفرضه، عليه اصول و

ن مساعدة مكر او مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن حرفته او كان تحت تأثير مس

  وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

اذا فوتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات اذا نشأ عن الجريمة موت ثالثة اشخاص او اكثر.  – 3

ت.الفصل ع سنوان الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبتوافر مع ذلك ظرف آخر م

  الثالث: الجرح والضرب وااليذاء العمد

   

  412مادة 

ر من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل آخ – 1

  هة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة.مخالف للقانون قاصدا احداث عا

قد ه او فوتتوفر العاهة المستديمة اذا نشأ عن الفعل قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء من

 جسيم ال ويهاو تش منفعته او نقصها او جنون او عاهة في العقل او تعطيل احدى الحواس تعطيال كليا او جزئيا بصورة دائمة

  يرجى زواله او خطر حال على الحياة.

ن ان وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة دو – 2

  يقصد الجاني احداثها.

   

  413مادة 

ه قانون فسبب لن اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للم – 1

  .قوبتينأذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين الع
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باحدى  وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات والغرامة التي ال تزيد على ثلثمائة دينار او – 2

  هاتين العقوبتين.

  كسر عظم. اذا نشأ عن االعتداء –أ 

شرين اذا نشأ عن االعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على ع –ب 

  يوما.

حرقة او وتكون العقوبة الحبس اذا حدث االيذاء باستعمال سالح ناري او آلة معدة لغرض االيذاء او مادة م – 3

  آكلة او ضارة.

   

  414مادة 

  دا:احدى الحاالت التالية عد ذلك ظرفا مشد 413و 412عتداء المذكور في المادتين اذا توافر في اال

  وقوع الفعل مع سبق االصرار. – 1

  قوع الفعل من قبل عصبة مكونة من ثالثة اشخاص فاكثر اتفقوا على االعتداء.و – 2

  لمجنى عليه من اصول الجاني.اذا كان ا – 3

  كلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.اء ضد موظف او ماذا ارتكب االعتد – 4

سهيال اذا ارتكب االعتداء تمهيدا الرتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة ال تقل عن سنة او ت – 5

  الرتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.

   

  415مادة 

الثة ثيد على وقع منه اعتداء او ايذاء خفيف لم يترك اثرا بجسم المجنى عليه يعاقب بالحبس مدة ال تزكل من 

  اشهر وبغرامة ال تزيد على ثالثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

   

  416مادة 

ه او عدم ل من احدث بخطئه اذى او مرضا بآخر بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عدم انتباك -  1

على خمسين   تزيدالاحتياط او عدم مراعاة القوانين واالنظمة واالوامر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة 

  دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

خالل وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنتين اذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة او وقعت نتيجة ا – 2

رتكاب وقت ا ني اخالال جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان تحت تأثير مسكر او مخدرالجا

مكنه ه مع تلالخطأ الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة 

  من ذلك او ادى الخطأ الى اصابة ثالثة اشخاص فاكثر.

   

  الفصل الرابع: االجهاض

  417مادة 

ل امرأة كيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين  – 1

  اجهضت نفسها باية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها.

هاض او الوسيلة التي استعملت في يعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها. واذا افضى االجو – 2

  احداثه ولو لم يتم االجهاض الى موت المجنى عليها فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سبع سنوات.

  ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم. – 3
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ي هذه فسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا. وكذلك االمر د ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المرأة نفويع – 4

  الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية.

   

  418مادة 

  عاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا امرأة بدون رضاها.ي – 1

ي فا افضى االجهاض او الوسيلة التي استعملت تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة اذو – 2

  احداثه ولو لم يتم االجهاض الى موت المجني عليها.

 المحكمة ان ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم. وعلى – 3

  .تأمر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة ال تزيد على ثالث سنوات

   

  419مادة 

لمه على مع مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من اعتدى عمدا على امرأة حب

هاضها قصد اجبحملها بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او ارتكاب فعل آخر مخالف للقانون دون ان ي

  ء جثة قتيلوتسبب عن ذلك اجهاضها.الفصل الخامس: اخفا

   

  420مادة 

ابه ت واسبكل من اخفى جثة قتيل او دفنها دون اخبار السلطة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة المو

  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

   

  الباب الثاني

  وحرمتهالجرائم الماسة بحرية االنسان 

  الفصل االول: القبض على االشخاص وخطفهم وحجزهم

   

  421مادة 

يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة 

 421واد (مختصة في غير االحوال التي تصرح فيها القوانين واالنظمة بذلك (وشددت العقوبة المنصوص عليها في الم

سلطة عن ال ) الى السجن مدى الحياة والتي ال تنتهي العقوبة اال بموت المحكوم عليه بموجب االمر الصادر423و 42و

  انظر تفاصيل االمر) 2003ايلول  13والمؤرخ في  2القسم  31االئتالفية المؤقتة رقم 

  ) خمس عشرة سنة في االحوال اآلتية:15وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على (

يزة لهم او اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل عالمة رسمية مم –أ 

  اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.

  ذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.ا –ب 

  ن شخص يحمل سالحا ظاهراين او اكثر او ماذا وقع الفعل من شخص –ج 

  ) خمسة عشر يوما.15ذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على (ا –د 

  رض من الفعل الكسب او االعتداء على عرض المجنى عليه او االنتقام منه او من غيره.اذا كان الغ - هـ 

  ثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.ذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اا –و 
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  422مادة 

دة ال مالسجن بمن خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب 

  تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.

كون ت 421 طف بطريق االكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادةواذا وقع الخ

  العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.

   

  423مادة 

جن قب بالسمن العمر يعامن خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق االكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة 

  مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة.

عبارة دلت الواذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة االعدام او السجن المؤبد (ع

  ).6/4/1981في  2824المنشور بالوقائع العراقية رقم  19/3/1981في  330بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 

   

  424ادة م

الى موت  421ة ) او التعذيب المبين في الفقرة (ب) من الماد423و 422اذا افضى االكراه المبين في المادتين (

  المخطوف تكون العقوبة االعدام او السجن المؤبد.

   

  425مادة 

ونا مع قانين يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعار محال للحبس او الحجز غير الجائز

  علمه بذلك.

   

  426مادة 

اذا لم يحدث الخاطف اذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان واربعين ساعة من وقت الخطف في مكان  – 1

  امين يسهل عليه الرجوع منه الى اهله تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة.

تارا مواد السابقة من هذا الفصل اذا تقدم مخيعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في الو – 2

ب على ن وترتالى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وارشد عن هذا المكان وعرف بالجناة اآلخري

م موجب االمر رقب)، 427) والمادة (426من المادة ( 2و 1ذلك انقاذ المخطوف والقبض على الجناة (علق بالعمل بالفقرتان 

م مع السلطات الصادر عن السلطة االئتالفية المؤقتة على ان يكون تعاون المته 2003ايلول  31المؤرخ في  2القسم  31

ي ستصدر بة التبعد وقوع الجريمة عامال مبررا لتخفيض العقوبة يجوز للقاضي ان يأخذه بعين االعتبار عند تقرير العقو

  بحق المتهم .. انظر نص االمر.

   

  427مادة 

ريك اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تح

  الدعوى والتحقيق فيها واالجراءات االخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.

 من الزوج بغير سببحسب االحوال اذا انتهى الزواج بطالق صادر ب –وتستأنف اجراءات الدعوى او التنفيذ 

ت على مشروع او بطالق حكمت به المحكمة السباب متعلقة بخطأ الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثالث سنوا

  وقف االجراءات.
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ءات االجراويكون لالدعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق و

  لغيرحسب االحوال.الفصل الثاني: انتهاك حرمة المساكن وملك ا –يرها او تنفيذ الحكم وتنفيذ الحكم طلب استئناف س

   

  428مادة 

  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. – 1

صاحبه وفي غير االحوال ن دخل محال مسكونا او معدا للسكنى او احد ملحقاته وكان ذلك بدون رضاء م –أ 

  التي يرخص فيها القانون بذلك.

  ن وجد في محل مما ذكر متخفيا عن اعين من له حق في اخراجه منه.م –ب 

  ن دخل محال مما ذكر بوجه مشروع وبقي فيه على غير ارادة من له الحق في اخراجه منه.م –ج 

ه تكون ه منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيذا كان القصد من دخول المحل او االختفاء او البقاء فيا – 2

س لعقوبة الحبتكون االعقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنتين وغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. و

من  اوخبأ اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها او بواسطة كسر او تسلق او من شخص حامال سالحا ظاهرا او م

  ثالثة اشخاص فاكثر او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى القيام بخدمة عامة باالتصاف بصفة كاذبة.

   

  429مادة 

فتكون  في محل معد لحفظ المال او في عقار غير ما ذكر فيها 428اذا ارتكبت الجريمة المبينة في المادة  – 1

  ال تزيد على مائة دينار. العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة او الغرامة التي

اتين وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنتين والغرامة التي ال تزيد على مائتي دينار او احدى ه – 2

و مخبأ او من ا) من شخصين على االقل يحمل احدهما سالحا ظاهرا 1العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المبينة في الفقرة (

  خمسة اشخاص فاكثر.

   

  الثالث: التهديد الفصل

  430مادة 

اله يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او م – 1

المتناع امر او او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف با

  عن فعل او مقصودا به ذلك.

ه الى ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدور – 2

  جماعة سرية موجودة او مزعومة.

   

   

  431مادة 

 د اموريعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسنا

  .430بار او افشائها بغير الحاالت المبينة في المادة خادشة للشرف او االعت

   

  432مادة 

ينة في ت المبكل من هدد آخر بالقول او الفعل او االشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص آخر في غير الحاال

  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة او بغرامة ال تزيد على مائة دينار. 431و 430المادتين 
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  لفصل الرابع: القذف والسب وافشاء السرا

  القذف والسب – 1

   

  433مادة 

القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العالنية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من  – 1

  اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه.

  ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

  ا.ا مشددذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق االعالم االخرى عد ذلك ظرفوا

مة عامة وال يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده اال اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخد – 2

ة  بوظيفالجمهور وكان ما اسنده القاذف متصالاو الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عمال يتعلق بمصالح 

  المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.

   

  434مادة 

  عينة.السب من رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة م

  عقوبتين.تين البغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاويعاقب من سب غيره بالحبس مدة ال تزيد على سنة و

  .مشددا واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق االعالم االخرى عد ذلك ظرفا

   

  435مادة 

ث به عكتوب باذا وقع القذف او السب في مواجهة المجنى عليه من غير عالنية او في حديث تلفوني معه او في م

دينارا او  خمسين اليه او ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال تزيد على

  باحدى هاتين العقوبتين.

   

  436مادة 

ء دفاعه ال جريمة فيما يسنده احد الخصوم او من ينوب عنهم الى اآلخر شفاها او كتابة من قذف او سب اثنا – 1

  وقه امام المحاكم وسلطات التحقيق او الهيئات االخرى وذلك في حدود ما يقتضيه هذا الدفاع.من حق

وال عقاب على الشخص اذا كان قد ارتكب القذف او السب وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم  – 2

  عليه.

   

  افشاء السر – 2

   

  437مادة 

من علم  بتين كلتزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال 

فعة نفعته او منمله لمبحكم وظيفته او صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير االحوال المصرح بها قانونا او استع

ناية او جر عن به االخبا شخص آخر. ومع ذلك فال عقاب اذا اذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه او كان افشاء السر مقصودا

  جنحة او منع ارتكابها.
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  438مادة 

  ن.يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتي

لالفراد  من نشر باحدى طرق العالنية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية – 1

  ت صحيحة اذا كان من شأن نشرها االساءة اليهم.ولو كان

ر من على رسالة او برقية او مكالمة تلفونية فأفشاها لغي 328من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة  – 2

  وجهت اليه اذا كان من شأن ذلك الحاق ضرر بأحد.الباب الثالث

  الجرائم الواقعة على المال

  الفصل االول: جريمة السرقة

   

  439ة ماد

كل ما هو ولنبات االسرقة اختالس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا. ويعتبر ماال منقوال لتطبيق احكام السرقة 

قوة  اقة اومتصل باالرض او مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية وكل ط

  محرزة اخرى.

لمال نقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او من جهة مختصة اخرى واويعد في حكم السرقة اختالل الم

نتفاع ال بحق الموضوع تحت يد القضاء بأي وجه ولو كان االختالس قد وقع من مالك المال وكذلك اختالس مال منقول مثق

  او بتأمين عيني او بحق حبس او متعلق به حق الغير ولو كان ذلك حاصال من مالكه.

   

  440مادة 

لثورة يادة اقيعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية: (صدر قرار مجلس 

عا وخامسا والفقرتين راب 440بتشديد عقوبة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة  30/10/1980في  1631المرقم 

بالظروف  ، وشددت عقوبة مرتكب السرقة المقترنة10/11/1980في  2802، نشر بالوقائع العراقية عدد 443من المادة 

ذا فاة المحكوم عليه ا) الى السجن مدى الحياة التي ال تنتهي العقوبة اال بو443) الى (440المشددة الواردة في المواد من (

ة فية المؤقتالئتاللطة اكان قد استخدم العنف اثناء قيامه بسرقة وسيلة من وسائل النقل. جاء ذلك في االمر الصادر عن الس

  )2003ايلول  13) المؤرخ في 1الفقرة ( 5القسم  31رقم 

  شمس وشروقها.وقوعها بين غروب ال – 1

  من شخصين فاكثر. – 2

  ن يكون احد الفاعلين حامال سالحا ظاهرا او مخبأ.ا – 3

ر وله بواسطة تسور جدان ترتكب السرقة في محل مسكون او معد للسكن او في احد ملحقاته وان يكون دخا – 4

ؤ مع احد التواطاو كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او االدعاء باداء خدمة عامة او ب

  الساكنين في المحل او باستعمال اية حيلة.

   

  441مادة 

او  لقصباتارج المدن وايعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت على السرقة التي تقع على شخص في الطريق العام خ

 حدى الحاالتالك في قطارات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل البرية او المائية حال وجودها بعيدا عن العمران وذ

  التالية:

  ذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم حامال سالحا ظاهرا او مخبأ.ا – 1

  ق االكراه.لسرقة من شخصين فاكثر بطريااذا حصلت  – 2
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اذا حصلت السرقة من شخص يحمل سالحا ظاهرا او مخبأ بين غروب الشمس وشروقها بطريق االكراه او  – 3

  وة.ى القسالتهديد باستعمال السالح وتكون العقوبة االعدام اذا كان الفاعل قد عذب المجنى عليه او عامله بمنته

   

  442مادة 

  سنة على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة 

  ن شخصين او اكثر يكون احدهم حامال سالحا ظاهرا او مخبأ.م –اوال 

تبر بين غروب الشمس وشروقها من شخصين او اكثر بطريق االكراه او التهديد باستعمال السالح. ويع –ثانيا 

  به. تكاب السرقة بقصد االحتفاظ بالمسروق او الفراراالكراه او التهديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد ار

عن  اذا حصلت السرقة بإكراه نشأ عنه عاهة مستديمة او كسر عظم او اذى او مرض اعجز المجنى عليه –ثالثا 

  القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.

  مؤبد.واذا نشأ عن االكراه موت شخص فتكون العقوبة االعدام او السجن ال

   

  443مادة 

  يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احد الظروف اآلتية:

  اذا ارتكبت باكراه. –اوال 

  ذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من شخص يحمل سالحا ظاهرا او مخبأ.ا –ثانيا 

  أكثر.ذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من ثالثة اشخاص فا –ثالثا 

  ذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته.ا –رابعا 

اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف او حانوت او مخزن او مستودع دخله السارق  –خامسا 

دعاء او اال و انتحال صفة عامةبواسطة تسور جدار او كسر باب او احداث فجوة او نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة ا

  باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع المقيمين في المحل او باستعمال أية حيلة.

   

  444مادة 

  لية:يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التا

ديد حلحقاته او محل معد للعبادة او في محطة سكة ذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكنى او احد ما –اوال 

  او ميناء او مطار.

حداث ااذا ارتكبت في مكان مسور بحائط او سياج دخل اليه السارق بواسطة كسر باب او تسور جدار او  –ثانيا 

يمين في المق حدفجوة او باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او االدعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع ا

  المحل او باستعمال اية حيلة.

  ذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سالحا ظاهرا او مخبأ.ا –ثالثا 

  ارتكبت من ثالثة اشخاص او اكثر. اذا –رابعا 

  ت مع التهديد باالكراه.اذا ارتكب –خامسا 

ت عامل في معمل او حانو ذا ارتكبت من خادم باالجرة اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع اوا –سادسا 

  من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادة.

ية كارثة اذا انتهز الفاعل الرتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او غرق سفينة او ا –سابعا 

  اخرى.
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 امة او ادعىذا ارتكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية عمله او من شخص انتحل صفة عا –ثامنا 

  انه قائم او مكلف بخدمة عامة.

  ذا ارتكبت بكسر االختام الموضوعة بامر محكمة او جهة رسمية اخرى.ا –تاسعا 

و ااذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من االعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجنى عليه  –عاشرا 

  ة او النفسية او العقلية.حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحي

 اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم –حادي عشر 

  الدولة في مالها بنصيب.

دة نين.ماساذا توافر في السرقة ظرفان او اكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على عشر 

445  

نة ج او فتمدة ال تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي ترتكب في اثناء خطر عام او هيايعاقب بالسجن 

  هم.واجباتاو كارثة من قبل احد افراد القوات المسلحة او الحراس الليليين المكلفين بحفظ االمن اثناء قيامهم ب

  446مادة 

  ها في المواد السابقة.يعاقب بالحبس على السرقة التي تقع في غير االحوال المنصوص علي

ة المال نت قيمويجوز تبديل العقوبة المقررة في هذه المادة بالغرامة التي ال تزيد على عشرين دينارا اذا كا

  المسروق ال تزيد على دينارين.

   

  447مادة 

  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين:

  تعمال ذلك في ارتكاب جريمة سرقة.ن قلد مفاتيح او غير فيها او صنع آلة ما مع توقع اسم –اوال 

  فاذا كان الجاني محترفا صنع هذه االشياء تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات.

من وجد بين غروب الشمس وشروقها حامال مفاتيح مصطنعة او آالت اخرى مما يستعمل في كسر  –ثانيا 

  فسه او اظهر انه ينوي ارتكاب جريمة سرقة.االقفال او االبواب او الشبابيك وكان يحاول اخفاء ن

   

  448مادة 

كاب يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من حرض حدثا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على ارت

لك ذء كان السرقة ولو لم يرتكب الحدث ما حرض عليه. وتكون العقوبة الحبس اذا وقع التحريض على اكثر من حدث سوا

من له ه او مد او في اوقات مختلفة او كان المحرض من اصول الحدث او كان من المتولين تربيته او مالحظتفي وقت واح

  سلطة عليه.

   

  449مادة 

ابا عاما او شرناول طيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر او بالغرامة التي ال تزيد على ثالثين دينارا من ت

ة من او االجرفع الثاو نحوه او استأجر سيارة معدة لاليجار مع علمه انه يستحيل عليه د في محل معد لذلك او اقام في فندق

  او فر دون الوفاء بذلك.

   

  450مادة 
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ن استولى من، كل يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتي

او منفعة  منفعتهل وقع في حيازته خطأ او بطريق الصدفة او استعمله بسوء نية لبغير حق على لقطة او مال ضائع او أي ما

  غيره وكان في جميع هذه االحوال يعرف مالكه او لم يتخذ االجراءات الالزمة الموصلة لمعرفته.

   

  دات واالموالاغتصاب السن –الفصل الثاني 

   

  451مادة 

نة من نون يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سمع عدم االخالل باية عقوبة اشد ينص عليها القا

ورة وسائل المذكحدى الاغتصب بالقوة او االكراه او التهديد سندا او محررا او توقيعا او ختما او بصمة ابهام او حمل آخر با

  على الغاء شيء من ذلك او اتالفه او تعديله او على التوقيع على بياض.

   

  452مادة 

 ل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود اون مدة ال تزيد على سبع سنين او بالحبس من حميعاقب بالسج – 1

  اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.

  تكون العقوبة مدة ال تزيد على عشر سنين اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او االكراه.و – 2

   

  ةجريمة خيانة االمان –الفصل الثالث 

  453مادة 

تعمله ان فاسكتمن على مال منقول مملوك للغير او عهد به اليه باية كيفية كانت او سلم له الي غرض كل من اؤ

ه من لو سلم بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص آخر او تصرف به بسوء قصد خالفا للغرض الذي عهد به اليه ا

عاقب ياليه  منية الصادرة ممن سلمه اياه او عهد بهاجله حسب ما هو مقرر قانونا او حسب التعليمات الصريحة او الض

  بالحبس او بالغرامة.

عيه وكان حد تابوتكون العقوبة الحبس اذا كان مرتكب الجريمة من محترفي نقل االشياء برا او بحرا او جوا او ا

كاتب  تكب الجريمةذا ارهنته او االمال قد سلم اليه بهذه الصفة. او كان محاميا او دالال او صيرفيا سلم اليه المال بمقتضى م

لحبس ت او ااو مستخدم او خادم بخصوص مال سلمه اليه من استخدمه. وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوا

قاصر  ما علىاذا كان مرتكب الجريمة شخصا معينا بامر المحكمة بخصوص مال عهدت به اليه المحكمة او كان وصيا او قي

  ة او كان مسؤوال عن ادارة مؤسسة خيرية بشأن اموال المؤسسة.او فاقد لالهلي

   

  454مادة 

لقضاء اذا ت يد ايعاقب بالحبس او بالغرامة مالك المال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او الموضوع تح

ق في حن له م يسلمه لماستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص آخر او تصرف به بسوء قصد او اخفاه او ل

  طلبه منه مما يفوت الغرض من االجراء الذي اتخذ بالنسبة للمال.

و لفائدته ا فسه اوويعاقب بالعقوبة ذاتها مالك المنقول المرهون اذا ائتمنه عليه المرتهن فاستعمله بسوء قصد لن

نونا او قرر قام له من اجله حسب ما هو ملفائدة شخصا آخر او تصرف به بسوء قصد خالفا للغرض الذي عهد به اليه او سل

  حسب التعليمات الصريحة او الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه او عهد به اليه.

   

  455مادة 
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شترى ماال ن من ايعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتي

  ئع.ن البامن يستوفي ثمنه كله فتصرف به تصرفا يخرجه من حوزته دون اذن سابق منقوال احتفظ البائع بملكيته الى ا

ئي كم نهاحوال تقام الدعوى اال بناء على شكوى البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدور 

  فيها، ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم.الفصل الرابع: االحتيال

   

  456دة ما

يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص آخر  – 1

  وذلك باحدى الوسائل التالية:

  باستعمال طرق احتيالية. –أ 

باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع  –ب 

  ليه وحمله على التسليم.المجنى ع

ند ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على تسليم او نقل حيازة س – 2

خر. او آعيني  موجد لدين او تصرف في مال او ابراء او على أي سند آخر يمكن استعماله الثبات حقوق الملكية او أي حق

  حمل آخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه او اتالفه او تعديله.توصل باحدى الطرق السابقة الى 

   

  457مادة 

 صرف فيتيعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول او عقار يعلم انه ال يملكه او ليس له حق التصرف فيه او 

  هذا المال مع علمه بسبق تصرفه فيه او التعاقد عليه وكان من شأن ذلك االضرار بالغير.

   

  458 مادة

صل يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او استغل هواه او عدم خبرته وح – 1

  ه.تعديل منه اضرارا بمصلحته او بمصلحة غيره على مال او سند مثبت لدين او مخالصة او على الغاء هذا السند او

ة الثامن حكم باستمرار الوصاية عليه بعد بلوغهويعتبر في حكم القاصر، المجنون والمعتوه والمحجور ومن 

  عشرة.

او  وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان مرتكب الجريمة وليا او وصيا – 2

و اتفاق حكم ا قيما على المجنى عليه او كان مكلفا بأية صفة برعاية مصالحه سواء كان ذلك بمقتضى القانون او بمقتضى

  اص.خ

   

  459مادة 

كا صيعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية  – 1

 و بعضه بحيثامقابل (شيكا) وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل ال

  فه.من صر سحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعهد تحريره او توقيعه بصورة تمنعال يفي الباقي بقيمته او امر الم

يس له لويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا (شيكا) او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان  – 2

  مقابل يفي بكل مبلغه.

   

  الفصل الخامس: جريمة اخفاء اشياء متحصلة عن جريمة
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  460مادة 

خفى او ااز او حع عدم االخالل بأية عقوبة اشد يقررها القانون يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات من م

  استعمل اشياء متحصلة من جناية او تصرف فيها على أي وجه مع علمه بذلك.

 ن الحدعويعاقب بالحبس اذا كانت الجريمة التي تحصلت منها تلك االشياء جنحة على ان ال تزيد العقوبة 

عمل او المست االقصى المقرر لعقوبة الجنحة التي تحصلت منها تلك االشياء كل ذلك دون ان يكون الحائز او المخفي او

  المتصرف قد ساهم بارتكاب الجريمة التي تحصلت منها االشياء.

   

  461مادة 

بعدم مشروعية من حصل على شيء متحصل من جناية او جنحة وكان ذلك في ظروف تحمله على االعتقاد 

  .مصدره يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين

   

  462مادة 

العامة عن  من العقاب اذا بادر الى اخبار السلطات 461و 460يعفى من مرتكب الجريمة المبينة في المادتين 

  ة.قبل مبادرة تلك السلطات بالبحث واالستقصاء عن اولئك الجنا مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها االشياء

  ففا.ذرا مخاما اذا حصل االخبار بعد قيام تلك السلطات بالتحقيق فال يعفى من العقاب بل يعتبر االخبار ع

   

  الفصل السادس: احكام مشتركة

   

  463مادة 

بقة من المنصوص عليها في الفصول الساال يجوز تحريك الدعوى او أي اجراء ضد مرتكب جريمة من الجرائم 

بتنازل  جزائيةهذا الباب اضرارا بالزوج او احد االصول او الفروع اال بناء على شكوى المجنى عليه وتنقضي الدعوى ال

  المجنى عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

ت االشياء ذا كاناام هذه المادة في حالة ما ويوقف تنفيذ الحكم اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم. وال تسري احك

ير او نة للغمحل الجريمة محجوزا عليها قضائيا او اداريا او من جهة ذات اختصاص او موضوعة تحت يد القضاء او مرهو

  كانت مثقلة بحق انتفاع للغير.الفصل السابع: التدخل في حرية المزايدات والمناقصات

   

  464مادة 

ن: كل من عقوبتيتزيد على سنة واحدة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين ال يعاقب بالحبس مدة ال

لحكومة او علق بااخل بطريق الغش او بأية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او بسالمة المزايدات او المناقصات التي ال تت

  مية.يها الدوائر الرسمية او شبه الرسالمؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب وال التي تجر

   

  الفصل الثامن: الجرائم المتعلقة بالتجارة

  الفرع االول: المراباة

   

  465مادة 

يعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض آخر نقودا بأية طريقة 

ر للفوائد الممكن االتفاق عليها قانونا. وتكون العقوبة السجن المؤقت بما بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد االقصى المقر
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ال يزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة االولى خالل ثالث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم 

  ).1976لسنة  63بموجب قانون التعديل الخامس المرقم  465االول نهائيا (عدلت المادة 

   

  الفرع الثاني: الغش في المعامالت التجارية

   

  466مادة 

ن تسبب ن كل ميعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتي

عته ك بإذاستهالدة لالفي ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او االوراق المالية المعدة للتداول او اختفاء سلعة من السلع المع

  دليس.عمدا وقائع مختلفة او اخبارا غير صحيحة او ادعاءات كاذبة او بارتكاب أي عمل آخر ينطوي على غش او ت

   

  467مادة 

ن غش بتين ميعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقو

  متعاقدا معه في :

ها في و مصدراتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة حقيقة بضاعة او طبيع

زنها وو كيلها او اياسها االحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد او كان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مق

  ما تم التعاقد عليه. او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير

   

  الفرع الثالث: جرائم االفالس

   

  468مادة 

  يعد مفلسا بالتدليس كل تاجر حكم نهائيا باشهار افالسه في احدى الحاالت التالية:

  ذا اخفى دفاتره او بعضا منها او اتلفها او غير فيها او بدلها.ا –اوال 

  دائنين.ذا اختلس او اخفى جزءا من ماله اضرارا بالا –ثانيا 

او  اذا اعترف بدين صوري او جعل نفسه مدينا بمبلغ ليس في ذمته حقيقة سواء اكان ذلك في دفاتره –ثالثا 

  ميزانيته او غيرها من االوراق او باقراره بذلك شفويا.

لك اذا امتنع بسوء قصد عن تقديم ورقة او ايضاح طلبته منه جهة مختصة مع علمه بما يترتب على ذ –رابعا 

  ين.متناع. ويعاقب المفلس بالتدليس بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة ال تزيد عن سنتاال

   

  469مادة 

د تسبب قيكون  يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائيا باشهار افالسه

  بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه.

  لس في حالة تقصير جسيم في احدى الحاالت التالية:ويكون التاجر المف

  ذا كانت مصاريفه الشخصية او المنزلية باهظة بالنسبة لموارده.ا –اوال 

  ذا انفق مبالغ جسيمة في القمار او اعمال النصيب او في المضاربات الوهمية.ا –ثانيا 

طرقا  غ او اصدر اوراقا مالية او استعملذا اشترى بضاعة لبيعها باقل من سعرها او اذا اقترض مبالا –ثالثا 

  اخرى مما تسبب له في خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر اشهار افالسه.
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لحصول على ااذا اقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء احد دائنيه دينه اضرارا بباقي الدائنين او بقصد  –رابعا 

  قبوله الصلح.

  ئنيه بطريق التدليس.ااذا حصل على الصلح مع د –خامسا 

   

  470مادة 

ا حكم نهائي ل تاجريعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بغرامة ال تزيد على مائة دينار ك

  بإشهار افالسه اذا توافرت احدى الحاالت التالية:

لة او غير او كانت دفاتره غير كامدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب عليه القوانين التجارية مسكها ع –اوال 

  منتظمة بحيث ال يعرف منها حقيقة ما له وما عليه.

  دم تقديمه اقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد قانونا.ع –ثانيا 

  دم صحة البيانات التي يلزمه القانون بتقديمها بعد توقفه عن الدفع.ع –ثالثا 

انات فليسة بغير عذر مقبول عندما يطلب منه ذلك او عدم تقديمه البيه الى قاضي التعدم توجهه بشخص –رابعا 

  التي يطلبها منه القاضي المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات.

  471عقده لمصلحة الغير بدون عوض تعهدا جسيما ال تسمح به حالته المالية عندما تعهد به.مادة  –خامسا 

اب فعل ا ارتكية يعاقب من ثبت عليه من اعضاء مجلس ادارتها ومديريهاذا حكم نهائيا باشهار افالس شركة تجار

  بالعقوبة المقررة فيها. 468من االفعال المبينة في المادة 

ذا ساعد ة او اويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب منهم بطريق الغش او التدليس فعال ترتب عليه افالس الشرك

زانية غير نشر ميه ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به او المدفوع او يعلى توقف الشركة عن الدفع سواء باعالن

  صحيحة او توزيع ارباح وهمية واخذه لنفسه بطريق الغش ما يزيد على المرخص له به في عقد الشركة.

 دنوا قويعتبر في حكم المديرين الشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كا

  اعتادوا التدخل في اعمال الشركة.

   

  472مادة 

 469و 468دتين اذا حكم نهائيا بإشهار افالس شركة تجارية بالتقصير بارتكاب فعل من االفعال المبينة في الما

وا قد ذا كانيعاقب اعضاء مجلس ادارتها ومديروها والشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية ا

  سب االحوال.ح –دوا التدخل في اعمالها بالعقوبات المقررة في المادتين المذكورتين اعتا

   

  473مادة 

يا عن اذا حكم نهائيا باشهار افالس صغير او محجور عليه او شخص يدير تجارته امين مشارف فيسأل جزائ

صير و التقل من افعال التدليس ااعمال التدليس او التقصير الولي او الوصي او االمين الذي يثبت عليه ارتكاب فع

  سب االحوال.ح –المنصوص عليها في المواد السابقة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها 

   

  474مادة 

تزيد على  امة المع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغر

  قوبتين:مائتي دينار او باحدى هاتين الع

  ن سرق او اخفى كل او بعض اموال المفلس ولو كان زوجا له او من اصوله او فروعه.م –اوال 
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سة دين من تدخل من غير الدائنين في مداوالت الصلح بطريق الغش او قدم او اثبت بطريق الغش في تفلي –ثانيا 

  صوريا باسمه او باسم غيره.

في  ق الغش او يشترط لنفسه على المفلس او على غيره مزايا خاصةذي يزيد قيمة دينه بطريالدائن ال –ثالثا 

  نظير اعطاء صوته في مداوالت الصلح او التفليسة او الوعد بذلك.

  لدائن الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه واضرارا بباقي الغرماء.ا –رابعا 

   

  475مادة 

سابقة من واد الة من الجرائم المنصوص عليها في المللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر باالدانة في اية جريم

  هذا الفصل.

   

  الفصل التاسع: التعدي على حقوق الملكية المعنوية

   

  476مادة 

كية ق الملمع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من حقو

  دولية انضم اليها العراق. المعنوية للغير يحميها القانون او اتفاقية

  ويحكم بمصادرة االشياء التي انتجت تعديا على الحق المذكور.

   

  الفصل العاشر: جرائم التخريب واالتالف ونقل الحدود

  الفرع االول: جرائم التخريب واالتالف

   

  477مادة 

  مع عدم االخالل باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:

ن من هدم ين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتييد على سنتيعاقب بالحبس مدة ال تز – 1

  انت.يفية ككاو خرب او اتلف عقارا او منقوال غير مملوك له او جعله غير صالح لالستعمال او اضر به او عطله باية 

 مصلحة ذات منفعة عامة تكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام او عمل من اعمالو – 2

  او اذا ترتب عليها جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر.

ي فقائم  ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خرب او اتلف او شوه عمدا أي بناء معد الستعمال الجمهور او نصب

  ساحة عامة.

  اذا ترتب على الجريمة موت انسان فتكون العقوبة السجن.و – 3

   

  478مادة 

  مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون:

يعاقب بالحبس كل عضو في عصبة مؤلفة من خمسة اشخاص على االقل هدمت او خربت او اتلفت عقارا  – 1

  او منقوال مملوكا للغير او جعلته غير صالح لالستعمال او اضرت به او عطلته بأية كيفية كانت.

 تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف على وتكون العقوبة السجن مدة ال – 2

  االشخاص.
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دة ال تزيد مواذا انتهز الفاعلون الرتكاب الجريمة فرصة قيام هياج او فتنة، او كارثة فتكون العقوبة السجن  – 3

  على عشر سنين.

   

  479مادة 

  :عاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتيني – 1

  ن اتلف زرعا غير محصود او أي نبات قائم مملوك للغير.م –أ 

  ن اقتلع او قطع او اتلف شجرة مملوكة للغير او طعما في شجرة او قشرها ليميتها.م –ب 

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس  – 2

 ل سالحااالقل او من شخصين استعمل احدهما العنف على االشخاص او كان احدهما يحموشروقها من ثالثة اشخاص على 

  ظاهرا او مخبأ.

   

  480مادة 

ن قطع او بتين ميعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقو

و في حديقة نزهة العبادة او شارع او ميدان عام او في مكان للاقتلع او اتلف شجرة مغروسة او خضرة نابتة في مكان معد ل

  عامة او غيرها من االماكن المخصصة للمنفعة العامة دون اذن من سلطة مختصة.الفرع الثاني: نقل الحدود

   

  481مادة 

ن ردم مبتين يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقو

خرى معدة المة اخندقا او سورا او خرب سياجا متخذا من اشجار خضراء او يابسة او من مادة اخرى. او نقل او ازال اية ع

  لضبط المساحات او لتعيين الحدود او للفصل بين االمالك.

لوكة وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على االشخاص او بقصد اغتصاب ارض مم

  للغير او كانت العالمات موضوعة من قبل دائرة رسمية او شبه رسمية.

   

  الفصل الحادي عشر

  جرائم قتل الحيوانات واالضرار بها

   

  482مادة 

  يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:

حا لغيره او جرحها جر ن قتل عمدا او بدون مقتضى دابة من دواب الركوب او الجر او الحمل مملوكةم –اوال 

  بليغا او اضر بها بوجه آخر ضررا جسيما.

من سم سمكا من االسماك الموجودة في نهر او ترعة او غدير او مستنقع او حوض او استعمل في  –ثانيا 

  رها.ية وغيصيدها او اتالفها طريقة من طرق االبادة الجماعية كالمتفجرات والمواد الكيمياوية والوسائل الكهربائ

   

  483مادة 

القز او  ضى دوديعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بغرامة ال تزيد على مائة دينار من قتل عمدا وبدون مقت

اضرارا  او اضر به 482مجموعة من النحل او أي حيوان مستأنس او داجن مملوك لغيره غير ما ورد ذكره في المادة 

  بليغا.
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  484مادة 

وك ان مملد على شهر او بغرامة ال تزيد على عشرين دينارا من اضر عمدا بأي حيويعاقب بالحبس مدة ال تزي

  لغيره ضررا غير جسيم.

   

  485مادة 

و اي موت فيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على عشرة ايام او بغرامة ال تزيد على عشرة دنانير من تسبب بخطئه 

  جرح بهيمة او دابة مملوكة للغير.

   

  486مادة 

يوانا ثالثين دينارا من ضرب بقسوة ح الحبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر او بغرامة ال تزيد علىيعاقب ب – 1

  ه.ة لقتلاليفا او مستأنسا او عذبه او مثل به او اساء معاملته بطريقة اخرى او استعمل بغير ضرورة طريقة قاسي

وهي  طاقة لها على احتماله. او شغلهايعاقب بالعقوبة ذاتها من شغل دابة ركوب او حمل او نقل بما ال و – 2

  غير صالحة للشغل لمرض او جرح او عاهة.

   

  الكتاب الرابع

  المخالفات

  الباب االول

  المخالفات المتعلقة بالطرق العامة واالماكن المخصصة للمنفعة العامة

   

  478مادة 

  دنانير:يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة ال تزيد على عشرة 

 من زحم الطريق العام بال ضرورة او بال إذن من السلطة المختصة سواء أكان ذلك بحفره حفرة او –اوال 

فية كانت أية كيببوضعه او بتركه فيه مواد او اشياء تجعل المرور فيه غير مأمون للمارة او تسبب في اعادة المرور فيه 

  أرضا مخصصة للمنفعة العامة.وكذا من اغتصب بأية طريقة كانت طريقا عاما او 

وذلك أكثر  من تسبب في مزاحمة الطريق العام بتركه أو توقيفه عربة فيه سواء كانت دابة او كانت بدونها –ثانيا 

  من الوقت الذي يستلزمه تحميل أو تفريغ حمولتها أو صعود الركاب فيها او نزولهم منها.

لجمهور حق المرور عليه ولم يضع معبرا او وسيلة اخرى ن قطع معبرا على ترعة او مجرى مياه لم –ثالثا 

  لعبورهم.

  نها.ناشئ عوتحكم المحكمة في جميع االحوال بالزام المحكوم عليه بمصاريف ازالة العوائق وتعويض الضرر ال

   

  488مادة 

  يعاقب بغرامة ال تزيد على خمسة دنانير:

ك ماكن المخصصة للمنفعة العامة الممنوع فيها ذلن تجول لعرض بضاعة في الطريق العام او في االم –اوال 

  بأمر من السلطة المختصة او في االوقات المعينة لذلك من قبلها.

  ن دعا في الطريق العام لترويج بضاعته بالفاظ او اصوات مزعجة.م –ثانيا 
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 عام او ازعاجن غسل في طريق عام سيارة او عربة او حيوانا وترتب على ذلك زحام في الطريق الم –ثالثا 

  للمارة فيه.

   

  489مادة 

المات ر من عيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر او بغرامة ال تزيد على عشرين دينارا من نزع عالمة او اكث

لمدن او الى ا المرور الموضوعة في الطرق العامة او على االبنية او العالمات الموضوعة لتعيين المسافات او االرشاد

  ا من المحالت العامة او شوهها او غير محل اتجاهها.الطرق او غيره

   

  490مادة 

  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر او بغرامة ال تزيد على عشرين دينارا.

لمواد اها او امام من اهمل التنبيه نهارا او التنوير ليال امام الحفر او غيرها من االشغال المأذون له باجرائ –اوال 

  ي الطرق او الساحات العامة.المأذون بوضعها ف

  ن ازال عالمات التنبيه او التنوير المشار اليها في الفقرة السابقة.م –ثانيا 

  ن اطفأ مصباحا مستعمال الضاءة طريق او ساحة عامة او نزعه او اتلفه.م –ثالثا 

   

  491مادة 

  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر او بغرامة ال تزيد على عشرين دينارا.

ام او من وضع في طريق عام مواد من شأنها ايذاء المارة او عرقلة السير فيه او علق على الطريق الع –وال ا

  الخاص دون اخذ الحيطة الالزمة اشياء لو سقطت الحدثت اذى او مضايقة للناس.

  ابة ما.من القى بغير احتياط مواد صلبة او سائلة او غازية على انسان ولو لم يحدث ذلك به اص –ثانيا 

   

  492مادة 

او  ت فيهايعاقب بغرامة ال تزيد على عشرة دنانير من وضع اعالنا في غير المحالت المأذون بوضع االعالنا

  نزع او اتلف او شوه بغير حق اعالنا موضوعا في تلك المحالت.

   

  493مادة 

  : يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على عشرة ايام او بغرامة ال تزيد على عشرة دنانير

حيطة او  من امتطى حيوانا او قاده او قاد واسطة نقل او حمل او جر في الطريق او الساحات العامة بدون –اوال 

  مباالة بأرواح الناس او راحتهم.

اءة من وقف بواسطة نقل او سار بها في الطرق او الساحات العامة بين غروب الشمس وشروقها دون اض –ثانيا 

  .الباب الثانيمصباح على كل من جانبيها

  المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية

   

  494مادة 

 تزيد الغرامة بمن انذرته السلطة المختصة بترميم او هدم بناء آيل للسقوط فامتنع عن ذلك او اهمل فيه يعاقب 

ن رها القوانيي تقرلتعلى ثالثين دينارا وذلك مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون وال بالتكاليف االخرى ا

  الخاصة.
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  495مادة 

  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر او بغرامة ال تزيد على عشرين دينارا:

ف او خطر من الهب بغير اذن العابا نارية او نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها اتال –اوال 

سبات بمعاقبة من يطلق عيارات نارية في المنا 27/4/1982ي ف 570او ضرر (صدر قرار مجلس قيادة الثورة مرقم 

قل عن تدة ال العامة او الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازا بذلك من قبل سلطة مختصة، بالحبس م

  ).17/5/1982في  2884سنة واحدة وال تزيد على ثالث سنوات. نشر في الوقائع العراقية عدد 

  خرى.البة نارية او الهب موادا مفرقعة طلق داخل المدن او القرى او القصبات سالحا ناريا او عمن ا –ثانيا 

  ن احدث لغطا او ضوضاء او اصواتا مزعجة للغير قصدا او اهماال بأية كيفية كانت.م –ثالثا 

  الوجوه.ن اطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه او حيوانا مفترسا او ضارا بأي وجه من م –رابعا 

مكن من لم يتخذ االحتياط الكافي بحيوان في حيازته او تحت مسؤوليته لمنع حدوث أي خطر او ضرر ي –خامسا 

  ان يصدر عنه.

  ن ركن في الجهات المسكونة خيال او دوابا او تركها تركض فيها.م –سادسا 

   

  الباب الثالث

  المخالفات المتعلقة بالصحة العامة

   

  496مادة 

  س مدة ال تزيد على ثالثة اشهر او بغرامة ال تزيد على ثالثين دينارا:يعاقب بالحب

ت من دفن جثة بشرية في احدى المدن او القرى او المساكن في غير الجبانات او المحالت التي رخص –اوال 

  جهات االدارة الدفن فيها.

ارة حيوان او مواد قذرة او ض ن القى في نهر او ترعة او مبزل او أي مجرى من مجاري المياه، جثةم –ثانيا 

نشور في الم 14/1/1982في  77) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 496بالصحة (عدلت الفقرة ثانيا من المادة (

  ).29/1/1982في  2868الوقائع العراقية العدد 

   

  497مادة 

  انير:يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة ال تزيد على عشرة دن

ير غمن بال او تغوط في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام داخل المدن او القرى او القصبات في  –اوال 

  االماكن المعدة لذلك.

اها من القى او وضع في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام قاذورات او اوساخا او كناسات او مي –ثانيا 

  قذرة او غير ذلك مما يضر بالصحة.

 ك من الموادمن تسبب عمدا او اهماال في تسرب الغازات او االبخرة او االدخنة او المياه القذرة وغير ذل –ثا ثال

  التي من شأنها ايذاء الناس او مضايقتهم او تلوثهم.

  من اهمل في تنظيف او اصالح المداخن او االفران او المعامل التي تستعمل النار فيها. –رابعا 

   

  498مادة 



  213

و اة طبية بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر او بغرامة ال تزيد على ثالثين دينارا كل صاحب مهنيعاقب 

ابته او اص صحية وجد بميت او بمصاب اصابة جسيمة اثناء قيامه بالكشف عليه او باسعافه عالمات تشير الى ان وفاته

  يبلغ السلطات المختصة بذلك. نتجت عن جريمة او توفرت قرائن تدعوه الى االشتباه في سببها ولم

   

  499مادة 

  يعاقب بغرامة ال تزيد على خمسة دنانير:

من وضع على سطح او جدران مسكنه في المدن مواد مركبة من فضالت او روث البهائم او غير ذلك  –اوال 

  مما يضر بالصحة العامة.

ن نظر لمدن او حملها بدون ان يحجبها عن مر من القصابين او غيرهم بلحوم البهائم او جثتها داخل ام –ثانيا 

  المارة.الباب الرابع

  المخالفات المتعلقة باالمالك واالموال

   

  500مادة 

  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على عشرة ايام او بغرامة ال تزيد على خمسة دنانير:

ا محصود او مر فيه ن دخل بغير حق في ارض مهيأة للزرع او مبذور فيها بذر او كان فيها زرع غيرم –اوال 

  بمفرده او ببهائمه او دوابه او حيواناته او تركها تمر فيها.

  من رعى بغير حق مواشي او حيوانات اخرى او تركها ترعى في ارض بها محصول او في بستان. –ثانيا 

 يرهمن رمى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على عربات بيوت او مباني او محوطات ملك غ –ثالثا 

  او على بساتين او حظائر.

مالحة من رمى في االنهار او الترع او مجاري المياه االخرى ادوات او اشياء اخرى يمكن ان تعوق ال –رابعا 

  او تزحم مجاري تلك المياه.

   

  الباب الخامس

  المخالفات المتعلقة باآلداب العامة

   

  501مادة 

  غرامة ال تزيد على خمسة دنانير:يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على عشرة ايام او ب

نافية من اغتسل في المدن او القرى او القصبات بصورة منافية للحياء او ظهر في محل عام بحالة عرى م

  لآلداب.

   

  502مادة 

  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على عشرة ايام او بغرامة ال تزيد على خمسة دنانير:

  فيها لقصد او لغاية منافية لآلداب. من وجد يتسكع في المحالت العامة او يترصد

   

  الباب السادس

  المخالفات المتعلقة بالشؤون التنظيمية
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  503مادة 

ادق او ب الفنيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر او بغرامة ال تزيد على عشرين دينارا كل من امتنع من اصحا

كورة كن المذعن مسك سجل باسماء المسافرين او االماالنزل او الحانات او الغرف المؤثثة والمعدة لمبيت عدة اشخاص 

  حسب التعليمات الصادرة او اهمل ذلك.

   

  احكام ختامية

   

  504مادة 

ة او ض صراحيلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديالته ويلغى بوجه عام كل نص عقابي في قانون يتعار

  داللة مع احكام هذا القانون.

   

  505مادة 

  لقانون بعد مرور ثالثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ينفذ هذا ا

   

  506مادة 

  على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.

ر تموز المصادف لليوم التاسع عشر من شه 1389كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى االولى لسنة 

  .1969لسنة 

   

  رئيس الجمهورية

  رئيس الوزراءاالسباب الموجبة

تشرين  21 راق فيقانون العقوبات النافذ في العراق اليوم، صدر عن القائد العام لقوات االحتالل البريطاني للع

طيت له هذه التسمية (قانون العقوبات البغدادي) وقد اع 1919لكي ينفذ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة  1918الثاني سنة 

ل لعراقي االوادستور قه الى االجزاء االخرى من العراق بعد ذلك. وعندما صدر البسبب انه نفذ في (والية بغداد) ثم مد تطبي

ومن  – ي العراقفمنح (جميع البيانات والنظامات والقوانين التي اصدرها القائد العام للقوات البريطانية  1925في سنة 

مة الملك ي وحكولمندوب السامي البريطانبينها قانون العقوبات البغدادي) وكذلك ما اصدره منه الحاكم الملكي العام وا

  ).114فيصل، منح الدستور كل ذلك قوة القانون الى أن تبدله أو تلغيه السلطة التشريعية (مادة 

 ن (وضعوبالرغم من أن المذكرة االيضاحية التي نشرت مع قانون العقوبات البغدادي صرحت أن هذا القانو

ر مته متى توفييره برأنشأتها السلطات العسكرية في والية بغداد، على أن يراجع لتغكقانون وقتي للعمل به في المحاكم التي 

 اليه احكام اضيفت االشخاص الالزمون لذلك ووجد الوقت الكافي) بالرغم من ذلك، فان هذا القانون بقي نافذا لم يبدل، وان

  جديدة، وحذفت منه احكام وعدلت بمقتضى قوانين صدرت مدة نفاذه.

قانون العقوبات البغدادي وصدر ونشر باللغة االنكليزية، حتى انه لم تكن له ترجمة عربية في العامين وقد وضع 

، وقد وجدت المحاكم التي طبقت القانون، وكذلك 1921االولين لتطبيقه، وقد صدرت اول ترجمة عربية له في سنة 

الصل االنكليزي والترجمة العربية للقانون، تتغير معها المتقاضون، ورجال الفقه والباحثون اختالفات في مواد متعددة بين ا

معاني النصوص واحكامها، االمر الذي حمل وزارة العدل على اصدار مناشير عديدة في اوقات مختلفة صححت فيها بعض 

االخطاء في الترجمة العربية وطلبت العمل بالنصوص على الوجه الذي صححته. وهكذا وجدت المحاكم نفسها ووجد 

متقاضون والناس عموما انفسهم امام ثالث صيغ لقانون العقوبات: الصيغة االنكليزية التي نشر بها القانون، وصيغة ال



  215

الترجمة االولى له، والصيغة العربية المصححة، االمر الذي يقتضي معه اتخاذ موقف قاطع باعتماد صيغة من هذه الصيغ 

كما تردد موقف وزارة العدل.  –د موقف القضاء بما في ذلك محكمة التمييز الثالث والعمل بها، وفي هذه النقطة بالذات ترد

فقد كان الرأي في وقت من االوقات أن المعول عليه في التطبيق عند ظهور خالف بين النص االنكليزي والنص العربي هو 

يعول عليها عندما تختلف عن االصل  النص االنكليزي باعتبار ان القانون نشر بهذه اللغة، وما النص العربي اال ترجمة له ال

قرارات كثيرة على هذا االساس، وفي فترة من الفترات عدل  –االنكليزي. وقد صدرت عن المحاكم، بما فيها محكمة التمييز 

عن هذا الرأي واخذ بالرأي القائل باعتبار النسخة العربية على الوجه الذي صدرت فيه أوال باعتبار انها صدرت من جهة 

ة ونشرت مما يقتضي االلتزام بنصوصها. ومرة ثالثة اخذ بالرأي القائل بجواز االخذ بالصيغة العربية مصححة حيثما رسمي

  يكون هناك خطأ في الترجمة، ثم عدل عن هذا الرأي وسابقه وعاد الترجيح الى االخذ باالصل االنكليزي.

رجمة، لفة تصحح فيها بعض االخطاء بالتان وزارة العدل التي اصدرت مناشير عديدة في فترات زمنية مخت

نشر هذه أذنت بوالفت لجنة من بعض اساتذة كلية الحقوق ورجال القضاء والمحاماة لترجمة القانون ترجمة رسمية جديدة و

ولى هي بية االالترجمة وقررت انها الترجمة الرسمية التي يجب العمل بمقتضاها، عادت بعد ذلك وقالت ان الترجمة العر

  الرسمي الملزم الذي ال يجوز لغير المشرع اجراء أي تغيير فيه. النص

ه ا يسببومازال االمر كله عرضة لالجتهاد، واتخاذ مواقف متناقضة فيه. وواضح ما في هذا من اضطراب، وم

  ذلك من بلبلة في تطبيق واحد من اهم فروع القانون.

ي حين اص. وفه سواء في ذلك قسمه العام وقسمه الخهذا على ان قانون العقوبات البغدادي كان ناقصا في احكام

اقحم  جريمة،تناول في احكامه عالقات مدنية ليس موضعها قانون العقوبات ونص بالعقوبات على امور تخرج عن مفهوم ال

  بين نصوصه احكاما خاصة بتنفيذ العقوبات مع ان محلها الصحيح قانون اصول المحاكمات الجزائية.

كي لدولة  انت السياسية التشريعية السليمة تقضي بوجوب تطوير القوانين واالنظمة في كللذلك كله، ولما ك

م لمفاهيتساير اوضاع مجتمعها المتطور دوما نتيجة تبدل االوضاع االقتصادية وتحقق المكاسب الحضارية، وتطور ا

الحذف من باالضافة و ر فيهاادخال التعديل والتغيياالنسانية، وتغير العالقات االجتماعية، اذ بهذا التطوير للقوانين واالنظمة و

لطريق اك يسد وقت آلخر، يمكن للنظام االقتصادي ان يساير حاجات المجتمع المتطورة ومتطلبات الحياة المتجددة، وبذل

  تجديد.ر من غي العام امام الفجوات التي يمكن ان تحدث بين اوضاع المجتمع ونظامه القانوني، لو بقيت القوانين جامدة

لحياة ساير ايولما كان االمر على الوجه الذي تقدم، فقد اصبح تبديل قانون العقوبات البغدادي بقانون جديد 

ن على حاجة ملحة نادى بها الكثيرون، ليس فقط في محيط القضاء والعاملي –العصرية لمجتمع متجدد كالمجتمع العراقي 

 ساط المجتمعمن او راسات الفقهية فحسب، بل في ميادين متعددة وكثيرة اخرىتطبيق القانون، وال في االوساط الجامعية والد

سد به يجتمع، العراقي ايضا. وبضغط تلك الحاجة الملحة الى تشريع قانون جديد للعقوبات يساير روح العصر وحاجات الم

 ذا التبديل،هضرورة تي اعلن عنها بالثغرات الكثيرة الموجودة في قانون العقوبات البغدادي ونتيجة للمطالبات المتكررة ال

انين، ع القوجرت محاوالت متعددة لتشريع قانون جديد للعقوبات، والفت وزارة العدل اللجان لهذا الغرض ووضعت مشاري

ت، الى سنين قريبة ماضية حتى كان آخر مشروع متكامل لقانون العقوبا 1929وتكرر ذلك مرات ومرات منذ عام 

ور قانوننا ، ولكن لم يكتب ألي من مشروعات القوانين السابقة ان يشرع، حتى صد1957في سنة  المشروع الذي تم وضعه

  ن عاما.وخمسي هذا وتم نشره وبه انتهت حياة قانون العقوبات البغدادي الذي وضعته سلطة االحتالل البريطاني منذ نيف

ستهدفها قوانين العقوبات على الوجه وقد روعي في وضع مبادئ واحكام هذا القانون ان تحقق االغراض التي ت

الذي توصلت اليه الدراسات الجنائية، ويعني بها بمفهومها الواسع التي تشمل اآلراء الفقهية والبحوث الجامعية المتخصصة 

 واحكام القضاء وتوصيات المؤتمرات من عربية واقليمية وعالمية الى جانب الحقائق واآلراء التي قدمتها العلوم المساعدة

لقد استعين بكل ذلك في وضع مبادئ واحكام ونصوص هذا القانون، كل ذلك في ضوء واقع المجتمع  –للقانون الجنائي 

العراقي الذي وضع هذا القانون ليطبق فيه، وقد جعل نصب العين ان تكون احكام القانون بقدر الحاجة اليها، متالئمة في 
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اعية واالقتصادية مسايرة طموحه الى التقدم والتطور والسير دوما نحو حياة الوقت ذاته، واوضاع المجتمع وعالقاته االجتم

  افضل.

ولتحقيق االغراض المتقدمة لوحظ قبل وضع أي نص من نصوص هذا القانون ممارسات القضاء العراقي 

اق بقت في العرلتي طا وموقفه واحكامه بشأن الوقائع التي يراد وضع نص لها في القانون، كما لوحظ احكام القوانين العقابية

 –الخرى البالد سنين طوال، وروجعت مشروعات القوانين العقابية اريد لها ان تشرع. وروجعت كذلك قوانين العقوبات في ا

وب توحيد رر لوجخصوصا البالد العربية. وذلك لتشابه االوضاع االجتماعية بينها وبين العراق وانسجاما مع المبدأ المق

به  رة بما اخذتالستنات في البلدان العربية جهد المستطاع وبعض القوانين العقابية في البالد االجنبية لاالحكام والمصطلحا

كون وافيا دمة ليفي الموضوع الذي يراد وضع نص يحكمه في القانون العراقي. فجاء هذا القانون في ضوء االعتبارات المتق

حكام، واضح ئ واالامه سليما من التناقض، يسوده االنسجام في المبادبالمرام. علميا في تبويبه وترتيبه، متكامال في احك

ير ما االسلوب يسهل فهم نصوصه وادراك مراميه ليس على رجال القانون فحسب بل على المواطن العادي ايضا من غ

رية وقانون التجاو حاجة الى تضلع فقهي. متجاوبا مع التشريعات االخرى كالقانون المدني وقانون اصول المرافعات المدنية

ت البغدادي لعقوبااالتجارة وقانون الشركات التجارية واصول المحاكمات الجزائية، مكمال للنواقص التي اظهر تطبيق قانون 

  الحاجة الى تالفيها على الوجه الذي تعرضه المذكرة االيضاحية.

شره اريخ نتذ بعد ثالثة اشهر من هذه هي االسباب الموجبة التي دعت الى تشريع هذا القانون ونشره لكي ينف

ع عليه من االطالبالجريدة الرسمية، وهي فترة تقررت لكي تتيسر فيها قراءته من قبل المواطن، ودراسته من قبل القاضي و

ي قابعته. وكل نص تعديالقبل الجميع. وعندما يبدأ تنفيذه بانتهاء فترة الثالثة اشهر يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله و

  في أي قانون يتعارض صراحة أو داللة مع احكام هذا القانون.
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 1983قانون رعاية األحداث لسنة 

)30/6/1983(  

  الفصل األول

  أحكام تمهيدية

 اسم القانون . . 1983سمى هذا القانون قانون رعاية األحداث لسنة ي - 1

  [1]ما لم يقتض السياق معنى آخر: في هذا القانون - 2

ذي ارتكب ي    "الجانح" اني عشرة سنة وال قصد به الحدث الذي ال تقل سنه عن عشر سنوات ولم يكمل ثم
  فعال مخالفا ألحكام أي قانون جنائي،

  ن العمر،ه كل ذكر أو أنثى دون الثامنة عشر ميقصد ب    "الحدث"
  قصد بها الدار المنشأة لالنتظار بموجب أحكام هذا القانون،ي   ""دار االنتظار   
  قصد بها الدار التي ترعى األحداث الجانحين بموجب حكم المحكمة ،ي    ربية""دار الت   

  بموجب أحكام هذا القانون، "دار الرعاية: يقصد بها الدار التي ترعى األحداث والمنشأة
  "شرطة األحداث" يقصد بها الشرطة المخصصة لألحداث ،

  ،22"المجلس" يقصد به مجلس رعاية األحداث المنشأ بموجب أحكام المادة 
 يقصد بها محكمة األحداث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون، ""المحكمة  

 تفسير .

 تص بالمراقبة االجتماعية ،"المراقب االجتماعي" يقصد به الشخص المخ
ة عن "المراقبة االجتماعية" يقصد بها الوسائل التي تستطيع المحكمة عن طريقها الحصول على المعلومات  الهام

  الحدث الذي يقف أمامها على أن تشمل إجراءات ما قبل وما بعد المحاكمة،
أوى أو غي ال م ذي يكون ب ه الحدث المعرض لالنحراف ال ان سكنه"المشرد" يقصد ب د مك ى تحدي ادر عل أو  ر ق

ال ه ودون اإلخ ن نفس ة ع ات كافي اء معلوم تطيع أعط ره أو ال يس ولى أم ن يت ى م اد إل ل اإلرش
  بعموم ما تقدم يكون الحدث مشرداًً◌ إذا كان :

  (أ) يبيت في الطرقات ، أو 

  (ب) عاطال وليس له عائل ، أو

  (ج) مارقا عن سلطة أبويه أو من يقوم برعايته ،أو

  ) متسوالً ، أو(د

  (هـ) يمارس أعماال تتصل بالدعارة أو الفسق أو فساد األخالق، أو 

  (و) يخالط المشبوهين من المنحرفين أو المجرمين،

  قصد به الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء،ي   "الوزير"
 قصد به الوزير المختص بالرعاية االجتماعية بالوالية .ي   "الوزير الوالئي"
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  انيالفصل الث

  شرطة األحداث

رطة قسم أو أية الئحة صادرة بموجبه يكون في كل قسم ش 1992حكام قانون قوات الشرطة لسنة مع مراعاة أ - 3

 مختص بتنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .

رطة  م ش قس

 األحداث .

 االتي :تختص شرطة األحداث ب - 4

  بط ما يرتكبه األحداث من مخالفات ،ض   (أ)

  نون ،تنفيذ أحكام هذا القا  (ب)

 رتكابا(ج) مكافحة استخدام األحداث استخداما غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو 

  الجرائم، كما تختص باتخاذ التدابير الكفيلة بوقايتهم ،

  عنهم ، نشرال(د) البحث عن اإلحداث الهاربين من المؤسسات أو من تنفيذ األحكام وعن الغائبين منهم و

هدف  مل أوع(هـ) إجراء التحريات العامة عن األحداث الذين يرتادون المحال العامة أو المقاهي دون 

  مشروع ورفع األمر للمحكمة ،

  (و) معاونة الجهات المختصة في الرعاية االجتماعية الالحقة للخروج من المؤسسات ،

 االنتظار . (ز) القبض على الحدث المشرد أو الجانح وحفظه في دار

ات  اختصاص

 شرطة األحداث .

  الفصل الثالث

  الرعاية االجتماعية

ة  ع السياس وض

 العامة.

مل تلك لسياسة العامة الخاصة برعاية األحداث بالتعاون مع وزراء الواليات المختصين وتعايضع الوزير  - 5

 [2]الجهات على تنفيذها وفق الظروف المحلية واإلمكانات المتاحة.

ي  دث ف ق الح ح

 العيش الكريم .

لحصول او الوزير الوالئي حسبما يكون الحال أن يساعد الحدث الذي اكتسب مهارة معينة في أعلى الوزير  - 6

 [3]على عمل يتناسب مع مهارته ويكفل له حق العيش الكريم.

رات داث بالمهاينشئ الوزير أو الوزير الوالئي حسبما يكون الحال دروا للرعاية لتزويد نزالئها من األح  )1( - 7 دور الرعاية 

  ]4[.الحرفية المختلفة وتعمل على تربيتهم وتعليمهم وتأهيلهم

إلداري االميدان وأن يوضع النظام  ) يجب أن تزود دور الرعاية باألخصائيين المؤهلين للعمل في هذا 2(

 السليم إلدارة تلك الدور .

  الفصل الرابع

  المراقبة االجتماعية
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ة  از المراقب جه

 االجتماعية .

 بع كل محكمة جهاز لمراقبة االجتماعية ويتكون من عد كاف من المراقبين االجتماعيين.يت - 8

ب  ين المراق تعي

 االجتماعي .

 [5]عين المراقب االجتماعي بقرار من الوزير أو والي الوالية حسب مقتضى الحال.ي - 9

ات  اختصاص

 المراقب االجتماعي .

  راقب االجتماعي باآلتي :يختص الم - 10

  لمحكمة بالمعلومات التي تعينها في اتخاذ قرار صائب لمصلحة الحدث ،(أ) مد ا      

مله نه وع(ب) اإلطالع على ملف القضية وإجراء الدراسات الالزمة بالنسبة للجانح وزيادة مكان سك

لومات المع األماكن التي اعتاد ارتيادها واالتصال بمن يراه مناسبا للحصول على وغير ذلك من

ات التي معلومالمختلفة التي تساعده على معرفة أسباب االنحراف، أو الخطأ، والتأكد من جميع ال

لبحث يحصل عليها، وإحاطتها بالسرية والكتمان الالزمين ورفع تقرير للمحكمة، مزودا با

لبيئة اجميع نواحيه النفسية والطبية واألسرية والمدرسية وغيرها من ظروف االجتماعي من 

  االجتماعية المحيطة بالجانح، وأن يختم التقرير بالتوصية التي يراها مناسبة ،

ألحداث رطة ا(ج) التنسيق والتعاون مع األخصائيين االجتماعيين العاملين في مجال رعاية األحداث وش

  ة الحدث خاصة والمصلحة العامة عموما ،بما يمكن أن يحقق مصلح

  سرة ،ل األ(د) إنشاء عالقات اجتماعية مع الحدث المراقب وأسرته ومعاونته في حل مشاكله أو مشاك

  (هـ) اإلشراف على تنفيذ تدابير إلحاق الحدث بالتدريب المناسب ،

ين على لقائمجيهات لهم ول(و) رقابة الموضوعين تحت المراقبة االجتماعية من الجانحين، وتقديم التو

شراف و اإلتربيتهم وأن يرفع للمحكمة تقارير دورية عن هؤالء الجانحين الذين يتولى أمرهم أ

 عليهم.

  الفصل الخامس

  دور االنتظار

 [6]أو الوزير الوالئي حسبما يكون الحال دورا لالنتظار لتتولى المهام اآلتية: ينشئ الوزير - 11

  (أ) الرقابة واإلشراف على الحدث المتهم ورفع تقارير منتظمة للمحكمة،

 (ب) حفظ الحدث المتهم احتياطيا لحين تقديمه لمحاكمة .

اء دور  إنش

 االنتظار ومهامها .

مدة البقاء في دار  .الستئناف ى الثالثين يوما إال بإذن خاص من محكمة ا يجوز بقاء الحدث في دار االنتظار لمدة تزيد علال - 12

 االنتظار.

  الفصل السادس

  محاكم األحداث



  220

اكم  ]7[ نشأ بقرار من رئيس القضاء محكمة أو أكثر لألحداث في كل والية من واليات السودان.ت - 13 اء مح إنش

 األحداث.

أن تستعين بعضوين من ذوي الخبرة في مجال   ألحداث من قاض واحد ويجوز لهذه المحكمةاتكون محكمة  - 14
 األحداث متى رأت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

ة  وين محكم تك

 األحداث .

ات  لتي يتهم بها األحداث .ختص محاكم األحداث بالنظر في حاالت التشرد والجنوح ات - 15 اختصاص

 محاكم األحداث .

ب  أخذ المحكمة في اعتبارها رأي المراقب االجتماعي ويكون تقريره ضمن ملف القضية .ت - 16 ر المراق تقري

  االجتماعي 

 

 لمحكمة اإلجراءات اآلتية :اتراعي  - 17
دوبي المجلس والجمعيات الخيرية لك يجوز حضور أقارب الحدث ومنعدم عالنية الجلسات ومع ذ       )(أ

ة المشتغلة بشئون األحداث وممثل الدفاع والمراقب االجتماعي وأي شخص تسمح له المحكم
  بالحضور ،

ل إجراء يوجب القانون إعالنه إلى المتهم الحدث يبلغ بقدر اإلمكان إلى والده أو ولي أمره أو ك    )(ب

له  المقررة  عملوا لمصلحة الحدث كل طرق الطعنالمتعهد برعايته أو محاميه ولهؤالء أن يست

  و ،في الحكم الصادرة ضده على أن يكون ذلك على أساس اإلجراءات التي تتخذ في حقه ه

ية عليه جوز بدال من اإليداع في دار االنتظار األمر بتسليم المتهم الحدث إلى أحد والديه أو لمن له والي  (ج)

  ب ،للمحافظة عليه وتقديمه عند الطل

ى ذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوإ  (د)

السير  ع وقفميجب عليها أن تضعه تحت المراقبة في أحد األماكن المناسبة للمدة التي تستلزم ذلك 

  في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص واستالم تقرير عنه ،

  رورياً، حكمة أن تستعين بأهل الخبرة متي رأت ذلك ضيجوز للم  (هـ)

لى قاضي األحداث أو من يندبه زيارة دار االنتظار ودار التربية ومؤسسات الرعاية االجتماعية ع   (و)

 , ة أشهرلألحداث والمستشفيات المتخصصة وغيرها من الجهات التي تتعاون مع المحكمة كل ثالث

راءات  إج

 المحكمة .

 :للمحكمة أن تصدر تدبيراً أو أكثر من التدابير اآلتيةيجوز  - 18
  بدونه ، أ) تسليم الحدث إلى والديه أو أحدهما أو إلى وليه الشرعي أو من يتعهد برعايته بتعهد أو(  
  ألحداث ،ا(ب) تسليمه إلى جمعية خيرية لتربية   
  (ج) تسليمه إلى دار الرعاية ،  
  ، (د) وضعه بالمراقبة االجتماعية  
  (هـ) توبيخه،  
  (و) جلده بما ال يزيد على عشر جلدات ،  
 ط .ز) في حالة الجنوح، إرساله إلى دار التربية لمدة ال تجاوز الخمس سنوات بشرط أو بدون شر(  

الح  دابير اإلص ت

. 

  الفصل السابع

  إرسال الجانح إلى دار التربية

اإليداع بدار 

 التربية .

لتربية بمقتضى حكم تصدره المحكمة لمدة ال تجاوز الخمس سنوات ويجوز إلدارة ) يودع الجانح بدار ا1( - 19

الدار بناء على توصية من الجهات المختصة أن تطلق سراح الجانح قبل انقضاء تلك الفترة إذا 
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  كان ذلك من مصلحته .

  با . مناس) تتولى إدارة دار التربية اإلشراف على الجانح ورعايته وتدريبه وتأهيله تأهيالً 2(   

 ة التربية المعامالت اإلنسانية عند معاملة الجانح.) تراعي إدار3(   

 صرف الغذاءات للجانحين وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة .ت - 20 الغذاءات .

التخصصات 

 المختلفة.

 زود دور التربية بمختلف األخصائيين مع تنظيم حلقات الوعظ واإلرشاد الديني .ت - 21

  فصل الثامنال

  مجالس رعاية األحداث

الس   [8]نشأ بقرار من والي الوالية أو الوزير حسبما يكون الحال، مجلس يسمى مجلس رعاية األحداث.ي -  22  اء مج إنش

 رعاية األحداث .

ئيسه رل ويجوز له عقد اجتماعات طارئة بناء على دعوة من كل ثالثة أشهر على األقيجتمع المجلس مرة  - 23

 أو بطلب مقدم من ثلثي أعضائه .

ات  اجتماع

 المجلس.

 [9]يختص المجلس باالتي: - 24

ب المعني حس بية واالنتظار ورفع تقارير منتظمة للوزير أو والي الواليةلترزيارة دور الرعاية وا   (أ)

  مقتضى الحال متضمنة لما يراه مناسبا من مقترحات،

التصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية إليجاد نسبة معينة من فرص العمل لتشغيل األحداث ا    (ب)
  وبالذات الجانحين منهم بما يتناسب وقدراتهم ،

  نة األحداث في كل ما من شأنه أن يحقق لهم أسباب العيش الكريم ،معاو    (ج)

  نشاء صندوق المساعدات لمعاونة المحتاجين من األحداث ،إ     (د)

ق صندو (هـ)االتصال بالجهات المختلفة لجمع التبرعات والهبات وغير ذلك من المال الالزم لدعم

 المساعدات .

 االختصاصات .

  الفصل التاسع

  كام عامةأح
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دار  لطة إص س

 اللوائح.

حكام هذا الي الوالية المعني أو الوزير حسب مقتضى الحال إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أ) يجوز لو1( - 25

  [10]القانون.

  ي تلك اللوائح على اآلتي:فتقدم يجوز أن ينص ) مع عدم اإلخالل بعموم ما 2(      

تلفة (أ) فصل الجانحين في دار التربية حسب أعمارهم وتصنيفهم على جماعات لألنشطة المخ
  مراعاة لميولهم الثقافية واالجتماعية والفنية وهواياتهم ،

ي بطريقة المهنو(ب) تعليم الجانحين بدار التربية وإقامة نوع من التوازن بين التعليم األكاديمي 

  ع ،إليداتمكن الجانح من تحصيل المعرفة أو اكتساب المهارة المناسبة له أثناء فترة ا

 لى أن(ج) تصنيف الجانحين بدار التربية حسب قدراتهم وملكاتهم ألغراض التأهيل المهني ع

بة رغ ية معتراعى في أساليب التأهيل المهني أن تكون مبنية على احتياجات البيئة الخارج

 الجانح 

ãóî@ŽðZ ) 1971) لسنة 32: نظام دار تأهيل االحداث رقم  

  00:00:00 24- 06- 1971تاريخ التشريع: 
————————————  
ادة والم 1958) لسنة 42قم () من الدستور الموقت والمادة الخامسة من قانون المؤسسات االجتماعية ر56استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (

  . وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون االجتماعية . 1962لسنة / 11قانون االحداث رقم / االولى من
  صدر النظام االتي :

  1مادة 
حتى  يداعهم فيهااالحداث دار تاهيل االحداث : هي الدار المعدة اليداع االحداث المشردين او سييء السلوك ذكورا او اناثا الذين تقرر محكمة ا

  ثامنة عشرة من العمر وتعرف في هذا النظام بالدار .بلوغهم سن ال
  2مادة 

  يشترط ان يكون الشريد المودع في الدار عراقي الجنسية او من رعايا الدول او البلدان العربية
  3مادة 

ية الخدمات لمدير ترصدتقوم وزارة العمل والشؤون االجتماعية باعداد البناية المناسبة لدار تاهيل االحداث والصرف على المودعين فيها و
المالك  وفقا لجدول ستخدميناالجتماعية العامة االعتمادات الالزمة في ميزانيتها للصرف على الدار وعليها تامين العدد الكافي من الموظفين والم

  القياسي المرفق بهذا النظام .
  4مادة 

هو  يكون المديرولعالية تربية والخدمة االجتماعية من حملة الشهادات ايعين وزير العمل والشؤون االجتماعية مديرا للدار من المتخصصين في ال
 ين الموظفينبواجبات الموظف المسؤول مباشرة عن جميع اوجه النشاط داخل الدار وعن انتظام سير الدراسة والعمل والفعاليات فيها وتوزيع ال

  ير من اعمال وواجبات .والمستخدمين ومراقبة اعمالهم وعليهم القيام بما يعهده اليهم المد
  5مادة 

  ليها .عتماد عتعمل ادارة الدار والعاملون فيها بصورة رئيسية على خلق روح الشعور بالمسؤولية لدى الحدث وتقوية الثقة بنفسه واال
  6مادة 

  تكون واجبات مدير الدار ما يلي : – 1
  ذا النظام .هرتها وجهة صالحة وااللتزام بما جاء من سياسة توجيهية في الشراف على حسن سير الدراسة والتدريب في المدرسة وتوجيه اداا –ا 

  لنظر في مشاكل االحداث واتخاذ ما يلزم لحلها بالطرق المالئمة .ا –ب 
  يبه .الموافقة على قبول الهبات او التبرعات وصرفها لمنفعة االحداث تحت اشراف مديرية الخدمات االجتماعية العامة او من تن –جـ 
  السعي اليجاد عمل للحدث بعد تركه الدار . –د 

تين ها من الناحيتقديم المقترحات الى مديرية الخدمات االجتماعية العامة التي تساعد على رفع مستوى الدار وتاهيل االحداث المودعين في –هـ 
  االجتماعية او المهنية .

  صورة منها .امور الدار على ان يزود مديرية الخدمات االجتماعية العامة بمدير الدار المخابرة مع الجهات المختصة عن كل ما يتعلق بل – 2
  لمدير الدار ان ينيط اي جزء من هذه االعمال الى احد مساعديه بعد اخذ موافقة مديرية الخدمات االجتماعية العامة . – 3
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  7مادة 
  ينشا قسم للبحث االجتماعي في الدار وتكون واجباته ما يلي :

ه جيهه توجيها صالحا يتفق وقابليتالة كل حدث عن طريق المالحظة واالختبار الشخصي للوقوف على مميزاته الشخصية لتودراسة ح – 1
  الشخصية وقدرته العقلية ومحاولة اكتشاف مواهبه وان يعد لكل حدث ملف خاص به .

االجتماعية  وتعليمه االداب االجتماعية وترسيخ العادات الشراف على حياة الحدث بصورة مباشرة وارشاده الى التصرف االجتماعي السليما – 2
  الحسنة فيه واالشراف على مدى اهتمامه بالدراسة النظرية والتدريب المهني وتشجيع الحدث على االقبال عليها .

نه في الدار ئه والمسؤولين ععداد تقرير سنوي عن كل حدث يتضمن تقدمه العلمي والمهني وحالته النفسية والصحية وبيان عالقته مع زمالا – 3
  وبيان مشاكله .

  8مادة 
احدى  اعه الىيجرى الفحص الطبي على الحدث عند ادخاله الى الدار ويكون خاضعا لفحوص طبية دورية ومتى ظهر انه مصاب بمرض فيجب ايد

  شفائه .فحصه وصدور تقرير طبي بالمستشفيات المختصة او عزله عن بقية االحداث ومعالجته وال يسمح له باالختالط بهم اال بعد 
  9مادة 

لتربية نظمة وزارة ااتفتح وزارة التربية والتعليم مدرسة ابتدائية لالحداث داخل الدار بطلب من وزير العمل والشؤون االجتماعية وتتبع فيها  – 1
  والتعليم .

الدراسة  ر بعد انتهاءتوسطة او مدرسة مهنية رسمية والعودة الى الداسمح للحدث في الدار من خريجي الدراسة االبتدائية االلتحاق بالمدرسة المي – 2
  اليومية .

  10مادة 
 ذكورة ويكونرية المعلى مديرية الخدمات االجتماعية العامة اعداد برنامج عمل في دار تاهيل االحداث بموجب تعليمات واوامر تصدرها المدي

  على اسباب العيش في الحياة االعتيادية بعد قطع عالقتهم بالدار .الهدف منها تاهيل االحداث مهنيا وتهيئتهم للحصول 
  11مادة 

مراعاة  لمستعملة معاالدوات يجب ان يكون برنامج العمل مشابها لظروف العمل في الحياة اليومية االعتيادية من حيث النوع وطريقة االداء وانواع ا
  االمن الصناعي في محالت العمل .

  12مادة 
  الحدث بالدار اذا تجاوز الثامنة عشرة من العمر .تنقطع عالقة 

  13مادة 
  تضم الدار االقسام التالية : – 1
  قسم االناث . –ا 

  قسم الصبيان . –ب 
  قسم الفتيان الذكور . –جـ 
التدريب ت الدراسة وفي اوقا تتخذ االجراءات الالزمة لمنع اختالط االناث بالذكور اما اختالط الصبيان الذكور بالفتيان الذكور فال يجوز اال – 2

  والطعام .
  14مادة 

خصوص وعليه ليه بهذا التصدر ا يستلم المراقب الخفر الدار بعد انتهاء الدوام حتى اليوم الثاني ويكون مسؤوال عن ضبط الدار وتنفيذ التعليمات التي
  م الثاني .تسجيل كافة الوقائع بسجل خاص يعرضه على المدير عند بدء الدوام الرسمي في اليو

  15مادة 
لخصوص وعليه يستلم المراقب الخفر الدار بعد انتهاء الدوام حتى اليوم الثاني ويكون مسؤوال عن ضبط الدار وتنفيذ التعليمات التي تصدر اليه بهذا ا

  تسجيل كافة الوقائع بسجل خاص يعرضه على المدير عند بدء الدوام الرسمي في اليوم الثاني .
  16مادة 

يمات تصدرها صة بها بموجب تعلتجهز الدار باالرزاق والكساء واللوازم االخرى وفقا للجدول الملحق بهذا النظام وتعين االستمارات الخا – 1
  مديرية الخدمات االجتماعية لهذا الغرض .

الدار . اما با للحدث عند قطع عالقته كون تجهيزات االحداث خالل سنة واحدة وفق الجدول المرفق بهذا النظام وتكون هذه التجهيزات ملكت – 2
  التجهيزات الثابتة فتبقى بالدار .

  لمدير الدار القيام بصرف اغذية خاصة من غير المدرجة في جدول االرزاق وذلك بناء على توصية تحريرية من الطبيب . – 3
  المقررة لالحداث . يستحق الخفراء االرزاق – 4

  17مادة 
شاركة في مانه من الملدار حرشكل جريمة من الوجهة القانونية ولكنه يخالف االوامر والتعليمات الخاصة بالدار فلمدير ااذا ارتكب الحدث عمال ال ي

  الفعاليات الرياضية والترفيهية لمدة ال تزيد على الشهر الواحد .
  18مادة 

االجتماعية  دير الخدماتار من موبات االنضباطية او التاديبية بقرمع عدم االخالل بالعقوبات القانونية االخرى يعاقب المستخدم في الدار باحدى العق
  العام بناء على اقتراح مدير الدار اذا ارتكب احدى المخالفات التالية :

  ركه واجبات وظيفته بدون اذن او عدم القيام بها كما يجب .ت – 1
 معهم الغراض الشغاله الخاصة او ايصاله لهم مواد ممنوعة او اتصالهساءة معاملة االحداث او تعاطي البيع والشراء معهم او استخدامهم ا – 2

  خاصة .
  لنوم حين القيام بالواجب والتمارض بقصد التخلص منه .ا – 3
  ناول المسكرات اثناء القيام بالواجب او داخل الدار .ت – 4
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  19مادة 
  ين قيده .اذا عوقب المستخدم ثالث مرات خالل سنة واحدة وجب طرده من الخدمة وترق

  20مادة 
  لوزير العمل والشؤون االجتماعية اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

  21مادة 
  ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

  22مادة 
  على الوزراء تنفيذ هذا النظام .

  . 1971المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر حزيران لسنة  1391كتب ببغداد في اليوم االول من شهر جمادى االولى لسنة 
  احمد حسن البكر
  رئيس الجمهورية

  1971 – 7 – 8في  2020نشر في الوقائع العراقية عدد 
  جدول المالك القياسي للمؤسسة

  الجدول
  عنوان الوظيفة المؤهالت العدد

  1مدير المؤسسة شهادة عالية  – 1
  2ادية مراقب خفر شهادة اعد – 2
  حدث 40احثات اجتماعيات شهادة عالية باحثة اجتماعية لكل ب – 3
  1دادية (فرع التجارة) كاتب حسابات خريج اع – 4
  1مامور مخزن شهادة اعدادية  – 5
  1حالق شهادة مهنية  – 6
  1خياطة او خياط شهادة مهنية  – 7
  حدث 30مهنية مدرب مهني لكل  مدرب مهني شهادة – 8
  1 –طباخ  – 9

  حدث 40سالة واحدة لكل غ –غسالة  – 10
  2 –فراش  – 11
  10 –حارس  – 12

  جدول االرزاق اليومي لكل حدث
  )2الجدول(

  المادة الغذائية الكمية بالغرامات المالحظات
  400خبز او صمون  – 1
  40جبن او قشطة  – 2

  او بيض بيضتان
  300حليب  – 3
  الكمية من ضه او جزء منه بنفسيجوز تعوي 150لحم ضان  – 4

  السمك او الدجاج وبقيمته من لحم البقر او
  المعالق

  40سكر  – 5
  4شاي  – 6
  40معجون طماطة  – 7
  40دهن نباتي  – 8
  ضه او جزء منه وبقيمته منيجوز تعوي 150تمن  – 9

  المعكرونه او البرغل او الشعرية .
  15صابون  – 10
  15مسحوق صابون غسيل  – 11
  250الطماطة خضرة طرية بضمنها  – 12

  حسب الموسم 50او خضرة مجففة 
  150او بطاطة 

  حسب الموسم او بقيمتها من الحلويات . 250فاكهة  – 13
  500او رقي 

  500او بطيخ 
  يجوز تعويضه بقيمته من الموز 200او برتقال 

  50او تمر 
مر ل، بهارات، توذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل البصمدير المؤسسة الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ او المحسنة له ل –مالحظة : 

  كفاية .وجد فيه ال نها اذامهند، ليمون دوزي، ثوم، نشا، طحين، ملح، وان االستحقاق الوارد في الجدول اعاله يمثل الحد االعلى ويجوز تجهيز اقل 
  جدول المواد الثابتة لكل حدث
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  )3الجدول(
  المادة العدد

  1سرير حديدي  – 1
  3بطانية صوف  – 2
  1دوشك قطن او اسفنج  – 3
  1وسادة  – 4
  من الخام االبيض 4شراشف فراش  – 5
  1غطاء فراش  – 6
  1خزانة حديدية او خشبية  – 7
  1صحن للتمن من البالستيك  – 8
  1صحن للمرق من البالستيك  – 9

  1صحن للفاكهة من البالستيك  – 10
  1ملعقة اكل  – 11
  1سكين  – 12
  1وكه ش – 13
  1قدح ماء من البالستيك  – 14
  1سراحية ماء من البالستيك  – 15

  جدول استحقاق الحدث السنوي من الكسوة
  )4الجدول(

  التجهيزات االستحقاق المالحظات
  (للذكور) من القماش الصوفي مع سروال اضافي . 1دلة شتائية ب – 1
  اث) فستانين شتائيين .(لالن 1بدلة شتائية  – 2
  (للذكور) سروالين وقميصين . 1صيفية بدلة  – 3
  فستانين وبلوزين . (لالناث) 2بدلة صيفية  – 4
  (للذكور) 1بلوز صوفي  – 5
  (للذكور) 3فانيلة نصف ردن  – 6
  (للذكور) 2فانيلة بدون ردن  – 7
  (لالناث) 4لباس داخلي (اتك)  – 8
  4لباس داخلي  – 9

  (لالحداث) 3قميص  – 10
  6جواريب  – 11
  4ناديل م – 12
  (كل ثالث سنوات) . 1منشفة حمام  – 13
  2خاولي  – 14
  2نعال او ما يعوض عنه  – 15
  1حذاء جلدي  – 16
  1حزام جلدي  – 17
  1فرشة اسنان  – 18
  1معجون اسنان  – 19
  1مشط  – 20
  2ليفة حمام  – 21
  2بجامة شتائية او دشداشة  – 22
  2بجامة صيفية او دشداشة  – 23
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  .1983) لسنة 76) من قانون رعاية االحداث رقم (11استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور والمادة (
  –صدر النظام اآلتي : 

  الفصل األول
  تعريف الدار

  1مادة 
ت م أو السلطاالمحاك زارة العمل والشؤون االجتماعية، معد لتوقيف االحداث بقرار منمالحظة قسم من أقسام دائرة اصالح االحداث التابعة لو

  هم.المختصة وفيه يجري مكتب دراسة الشخصية فحصهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا ويدرس شخصيتهم وسلوكهم تمهيدا الجراء محاكمت

  الفصل الثاني
  االحكام االدارية

  2مادة 
لصلة بشؤون ى ذات اة جامعية أولية (بكالوريوس) في علم االجتماع أو الخدمة االجتماعية أو العلوم األخريرأس الدار مدير حاصل على شهاد

جال العمل رة في ماالحداث ويفضل من له خبرة في مجال العمل االجتماعي، يعاونه مدير حاصل على احدى الشهادات المذكورة ويفضل من له خب
  االجتماعي وعدد من الموظفين.

  3مادة 
  –يتولى مدير الدار : 

العناية باالحداث الذين هم في عهدته من النواحي الصحية والنفسية واالجتماعية ومتابعة البرامج االصالحية لهم خالل وجودهم في الدار  –أوال 
  بالتعاون مع الجهات المختصة.

وعن حوادث االنتحار أو الشروع فيه، وله أن يتخذ كل ما من  اخبار الجهات المختصة عند اصابة الحدث بمرض أو جرح بالغ أو عند وفاته –ثانيا 
  شأنه معالجة الموقف بصورة آنية وفقا لمقتضى الحال.

  تنظيم النشاط الثقافي والرياضي والفني لالحداث بالتنسيق مع مكتب دراسة الشخصية. –ثالثا 
  تنظيم سير العمل في الدار وتوزيع الواجبات بين منتسبيها. –رابعا 

  توفير الوسائل الكفيلة بقيام مكتب دراسة الشخصية بواجباته. –سا خام
اخبار القاضي المختص ودائرة اصالح االحداث واقرب مركز للشرطة في حالة هروب الحدث، واجراء التحقيق في كيفية هروبه واخبار  –سادسا 
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  الجهات المشار اليها عند القاء القبض عليه واعادته الى الدار.
  شراف على تنظيم السجالت الخاصة بالدار.اال –سابعا 

  4مادة 
ولية ادة جامعية أيتولى ادارة الدار بعد انتهاء الدوام الرسمي، لفترة مسائية مساوية لفترة الدوام الرسمي الصباحي موظف حاصل على شه –أوال 

 عليمات التينفيذ التتمن المراقبين، ويكون مسؤوال عن (بكالوريوس) وله خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال العمل االجتماعي، يعاونه عدد 
في اليوم  الرسمي تصدر اليه عن مدير الدار وتسجل الوقائع التي تحدث خالل فترة دوامه في سجل خاص يعرض على المدير عنه ابتداء الدوام

  التالي.
تالي ويكون باح اليوم الصار اليها في البند (أوال) من هذه المادة وحتى تسلم المراقب الخفير ادارة الدار بعد انتهاء الفترة المسائية المشي –ثانيا 

ر في بداية ى المديمسؤوال عن تنفيذ التعليمات التي يصدرها مدير الدار وتسجيل الوقائع التي تحدث خالل هذه الفترة في سجل خاص يعرض عل
  الدوام الرسمي لليوم التالي.

  5مادة 
اعية لشؤون االجتممقره خارج البناية التي يودع فيها االحداث، تتحمل وزارة العمل وا مركزا للشرطة في الدار، يكونتنشئ وزارة الداخلية  –أوال 

  نفقاته، عدا رواتب منتسبيه.
  خضع منتسبو المركز لتوجيهات مدير الدار من الناحية االدارية.ي –ثانيا 
لمحكمة ام الذي تقرر الى المحكمة أو الجهة الرسمية واعادته اليها أو ايصاله الى القس تولى المركز تسلم الحدث من ادارة الدار وايصالهي –ثالثا 

  المختصة ايداعه فيه بعد صدور الحكم عليه.
  لضرورة.يكون المركز مسؤوال عن الحراسة الخارجية للدار، وال يجوز لمنتسبيه الدخول اليها اال بعد موافقة مديرها أو عند ا –رابعا 

  ة.دي منتسبو المركز المالبس المدنية ولهم حمل المسدسات فقط، على أن ال تكون ظاهريرت –خامسا 

  6مادة 
  ال يجوز لمنتسبي الدار االتصال باالحداث أو بذويهم ألغراض شخصية أو لمصلحة خاصة.

  الفصل الثالث
  قواعد العمل في الدار

  7مادة 
  أخرى للفتيان بإشراف باحث اجتماعي.يوضع االحداث في الدار بمجموعات في غرف صحية للصبيان و

  8مادة 
 ) عند1ة في الجدول رقم () المرفقين بهذا النظام، وال تسترد منه المواد الوارد2) و (1يزود الحدث بالمالبس والتجهيزات وفقا للجدولين رقم (

  مغادرته الدار.

  9مادة 
  وزير.زود الحدث بالطعام الصحي المناسب وفق تعليمات يصدرها الي –أوال 
  لمدير مكتب دراسة الشخصية أن يقرر زيادة بعض المواد الغذائية للحدث إذا رأى ان حالته الصحية تستوجب ذلك. –ثانيا 

  1المحتوى 
  10مادة 
  لذوي الحدث القيام بزيارته مرتين في االسبوع لمدة ال تزيد على ساعتين في كل مرة، ي المواعيد التي يقررها الوزير. –أوال 
  لمحامي الحدث مواجهته خالل أوقات الدوام الرسمي. –ثانيا 

  11مادة 
  للحدث االشتراك في االمتحانات المدرسية والوزارية والجامعية بعد تقديم كفالة شخصية مصدقة من المحكمة المختصة.

  12مادة 
وع رة في االسبالبسه مالشهر في األقل وغسل م على الحدث تنظيم محل نومه يوميا، واالستحمام مرة في األسبوع في األقل، وحالقة رأسه مرة في

  بإشراف باحث اجتماعي.

  13مادة 
لمدير الدار وضع الحدث المشكل في غرفة منفردة لمدة ال تزيد على سبعة أيام على أن يعرض على مكتب دراسة الشخصية في أقرب وقت  –أوال 

  ممكن.
  ات لمدة ال تزيد على سبعة أيام.لمدير الدار حرمان الحدث المشكل من بعض الفعالي –ثانيا 
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  الفصل الرابع
  األحكام العامة والختامية

  14مادة 
   يجوز توقيف الحدث في المناطق التي توجد فيها دار مالحظة اال في هذه الدار.ال –أوال 
  ك المذكرة.ب رسمي يستند الى تل يجوز قبول الحدث في دار المالحظة اال بموجب مذكرة توقيف صادرة وفقا ألحكام القانون أو كتاال –ثانيا 

  15مادة 
دور اج عنه أو صو االفرأتتولى المحكمة التي تنظر في الدعوى أو المحقق الذي يقوم بالتحقيق اشعار مدير الدار عند اطالق سراح الحدث بكفالة 

  الحكم عليه، خالل مدة ال تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

  16مادة 
  .1971) لسنة 6رقم ( يلغى نظام دار المالحظة –أوال 
  وزير العمل والشؤون االجتماعية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.ل –ثانيا 

  17مادة 
  ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  ميالدية. 1987نة شهر مايس لسهجرية، المصادف لليوم السادس والعشرين من  407كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان لسنة 

  صدام حسين
  رئيس الجمهورية

  )1جدول رقم (
  المادة العدد المالحظات

  1بدلة شتوية 
  2سروال صيفي 

  بنصف ردن وردن 4قميص 
  ويجهز حسب الفصل

  4فانيلة 
  2جواريب 

  1حذاء 
  1نعل 

  1حزام 
  2خاولي 

  صيفية أو شتوية 4بجامة أو دشداشة 
  ويجهز حسب الفصل

  4ي لباس داخل
  2سروال قصير للرياضة 

  1حذاء رياضة 
  1جواريب رياضية 

  1بلوز 
  قطع شهريا 4صابون للغسيل 

  علبة شهريا 2مواد لتنظيف المالبس 
  مالحظة :

  ن االستحقاقات الواردة في هذا الجدول تمثل الحد األعلى ويجوز تجهيز كميات أقل منها بقرار من المدير.ا – 1
  س خاصة كافية عند دخوله الدار.يجهز الحدث اذا وجدت لديه مالب يجوز لمدير الدار أن ال – 2

  )2جدول رقم (
  المادة العدد المالحظات

  يبدل عند استهالكه 1سرير حديدي 
  كذا 1خزانة حديدية أو خشبية 

  سنتان 2بطانية صوف 
  يبدل الدوشك عند استهالكه. 1دوشك قطني أو اسفنجي 

  ويبدل الوجه مرة في السنة
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  تبدل عند استهالكها 1أو اسفنج  وسادة قطن
  سنة واحدة 4وجه سادة 

  سنة واحدة 2شرشف نوم 
  سنتان 1غطاء فراش 
  ادوات واواني
  الطعام والماء

  ادوات واواني الطبخ تستهلك حسب العرف
  مالحظة :

  للمدير تجهيز الدار باالدوات والمواد واللوازم غير الواردة في الفقرة أعاله. – 1
  رئاسة مدير الدار والمحاسب واحد الموظفين االداريين مهمة شطب المواد المستهلكة من السجالت.تتولى لجنة  – 2

@

@

@

@
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@
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@
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@
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