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 بسه اهلل الرمحً الرحيه
 باسه الشعب       

 برملاٌ نوردستاٌ ـ العرام
 

ًٛ  1881( لطي٘/1( مً الكاىٌْ زقه )45( مً املادٗ )1) اضتيادًا اىل اسهاو الفكسٗ املعدل، ّبيا
( 12، قسز بسملاٌ نْزدضتاٌ ـ العسام ظلطتُ االعتٔادٓ٘ املسقن٘ )زتلظ الْشزاٛعلٙ ما عسعُ 

 تشسٓع الكاىٌْ االتٕ: 21/11/1111ٓخ ّامليعكدٗ بتاز
 

 2211لسية ( 22قاىوٌ رقه )
 ذوي االحتياجات اخلاصة قاىوٌ حكوم  وامتيازات املعاقني  و

 العرام-يف إقليه نوردستاٌ
 الفصل األول

 األٍداف()التعـــاريف و
 املادٗ االّىل:

 را الكاىٌْ:ٓكضد باملضطلشات ّالتعابري اآلتٔ٘ املعاىٕ املبٔي٘ اشاَٜا ألغساض ٍ
 العسام.-نْزدضتاٌ إقلٔه :االقلٔه أّاًل:
 : ّشازٗ العنل ّالشؤٌّ االدتناعٔ٘ يف االقلٔه.الْشازٗ ثاىًٔا:
 : ّشٓس العنل ّالشؤٌّ االدتناعٔ٘ يف االقلٔه.الْشٓس :ثالجًا
 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ يف االقلٔه.: زتلظ زعآ٘ ّتأٍٔل املعاقني ّاجمللظ :زابعًا

صنلٕ أّ دصٜٕ خلكٕ أّ غري خلكٕ : نل شخط مضاب بعذّٖ االستٔادات ارتاص٘ذ ًا:خامط
بشهل مطتكس، يف أٖ مً سْاضُ أّ قدزاتُ ادتطدٓ٘ اّ اليفطٔ٘ اّ العكلٔ٘ اىل مدٚ حيد مً ّ

 االداٛ الْظٔفٕ لعغْ أّ انجس مً أعغاٛ دطنُ مما حيْل دٌّ تلبٔ٘ متطلبات سٔاتُ العادٓ٘.
ّنلٕ أّ دصٜٕ خلكٕ أّ استٔادات خاص٘ مضاب بعذص بدىٙ داٜه ا : نل ذّٚاملعام :ضادضًا

 بشهل مطتكس.  غري خلكٕ ّ
ملعام ّ ذّٖ : ٍٕ البطاق٘ ارتاص٘ اليت تعسف ابطاق٘ املعام ّ ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ :ضابعًا

ّْل ساملَا التنتع باذتكْم ّاالمتٔاشات االستٔادات ارتاص٘ ّ تضدز عً الْشازٗ ، ّاليت خت
 متيشَا الكْاىني ّاالىعن٘ ّالتعلٔنات.اليت 

زتنْع٘ ارتدمات الطبٔ٘ ّالرتبْٓ٘ ّالتعلٔنٔ٘ ّاالدتناعٔ٘ ّاملَئ٘ ّاليفطٔ٘ ّ  التأٍٔل: ًا:ثامي
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ مً صْل الَٔا لػسض متهني املعاقني ّتأمني الْضاٜل لتطَٔل الْ

 باجملتنع. االىدماز ٘ سٔاتَه بأضتكاللٔ٘ ّمطاعدتَه علٙممازض
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عاقني ّذّٚ االستٔادات ارتاص٘ ٍٕ املسانص اليت تكْو بأعادٗ تأٍٔل امل مسانص التأٍٔل: :تاضعاًً
 دزتَه يف اجملتنع .ّتكْو بدعه بسامر التأٍٔل ّ

ه االضتػياٛ عيَه مً قبل ٍٕ املسانص اليت تكْو بأْٓاٛ املعاقني الرًٓ ٓت مسانص األْٓاٛ: :عاشسًا
 تكْو بدّز إعادٗ التأٍٔل آغا. زعآ٘ ّاٍتناو ّذَّٓه ٍّه عاد٘ اىل

 املادٗ الجاىٔ٘:

 َٓدف ٍرا الكاىٌْ اىل:
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘  ّعناٌ متتعَه ، ظنٔع ل٘ سكْم مجٔع االشخاظ املعاقني ّنفا أّاًل:

 اذتكْم ّاذتسٓات االضاضٔ٘ علٙ قدو املطاّاٗ مع االخسًٓ.
و سسٓ٘ تكسٓس اضتكالهله الراتٕ مبا يف ذلاالستٔادات ارتاص٘ ّ : عناٌ نسام٘ املعاقني ّذّٖثاىًٔا

 اضتكاللٔتَه.خٔازاتَه بأىفطَه ّ
 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.املعاقني ّ االطفال : تطْٓس قدزاتثالجًا
 دمادَه يف اذتٔاٗ العام٘ للنذتنع.ى: اختاذ ناف٘ االدسٛات الهفٔل٘ بازابعًا

 
 الفصل الثاىي

 ذوي االحتياجات اخلاصة(املعاقني و)دللس رعاية وتأٍيل 

 املادٗ الجالج٘:

ٓرتأضُ الْشٓس، ّيف اإلقلٔه،  ذّٖ االستٔادات ارتاصّ٘ تأٍٔل املعاقنيلسعآ٘ ّ ٓشهل زتلظ
 ٓهٌْ بعغْٓ٘ نل مً:ّ

 مدٓس عاو السعآ٘ ّالتينٔ٘ االدتناعٔ٘ يف ستافعات االقلٔه. أّاًل:
 تكل دزدتَه عً دزد٘ مدٓس عاو:ٌ العلٙ ا ممجلني عً الْشازات اآلتٔ٘ ثاىًٔا:

 التعلٔه العالٕ  ّالبشح العلنٕ. -1

 الرتبٔ٘. -1

 الضش٘. -2

 الجكاف٘ ّالشباب. -3

 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.ممجل عً مجعٔات املعاقني ّ ثالجًا:
 للْشٓس دعْٗ اٖ خبري مً داخل الْشازٗ اّ خازدَا للنشازن٘ يف ادتناعات اجمللظ. زابعًا:
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 .ظ ّادازٗ أعنالُتيعٔه أعنال اجملل ٓتْىل مْظف ساصل علٙ شَادٗ دامعٔ٘: خامطًا
 املادٗ السابع٘:

 ٓتْىل اجمللظ املَاو اآلتٔ٘: أّاًل:
ٔٝ٘ املياضب٘ إقساز الطٔاضات الينْذدٔ٘ املتهامل٘ ّتَٔٝ٘ البمياقش٘ ّّعع االضرتاتٔذٔات ّ -1

 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.لألشخاظ املعاقني ّ

ذّٖ االستٔادات نعاقني ّالتأٍٔل للاالدساٛات  ّّعع التْصٔات لتْفري السعآ٘ ّحتدٓد  -1
 مساقب٘ التيفٔر.متابع٘ ّارتاص٘  ّ

ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ عٔ٘ االدتناعٔ٘ عكْم املعاقني ّإقساز بسامر خاص٘ للتْ -2 
 ّمطاّاتَه مع اآلخسًٓ، بالتيطٔل مع ادتَات ذات العالق٘.

 للْشٓس دعْتُ لالدتناع عيد االقتغاٛ.األقل نل شَس ّ علٙ لظ مسٗ ّاسدٗ: جيتنع اجملثاىًٔا
لُ  ختضط: ٓته اىشاٛ صيدّم لسعآ٘ ّتأٍٔل االشخاظ املعاقني ّذّٖ االستٔادات ارتاص٘ ّثالجا

ملْصٙ بَا اّ آ٘ آسادات ، ّتغاف الَٔا التربعات ّاالمْال امٔصاىٔ٘ عنً مٔصاىٔ٘ الْشازٗ
 طسٓك٘ عنلُ بيعاو.م مً قبل اجمللظ ّٓيعه شؤٌّ ّدّٓداز الضياخسٚ ّ

 
 الفصل الثالث

 )احلكــــــــوم(
 الفرع األول

 الرعاية االجتناعية "" احلل يف احلناية و 

 املادٗ ارتامط٘:

، أّ يف داخل أضسٍه ذّٖ االستٔادات ارتاصّ٘تتخر اذتهْم٘ االدساٛات الالشم٘ لسعآ٘ املعاقني 
 أٍٔل.مسانص التدّز األْٓاٛ ّ
 املادٗ الطادض٘:

 ٓته حتدٓد ىطب٘ العذص مً قبل دتي٘ طبٔ٘ شتتض٘ سطب معآري خاص٘ تضدزٍا الْشازٗ. :اّاًل
: ٓطتشل املشنْلٌْ باسهاو الفكسٗ )أّاًل( اعالِ بػض اليعس عً مضدز دخلُ بدل اعاق٘ ثاىًٔا

 ٓعادل ثلجٕ اعاى٘ اذتنآ٘ االدتناعٔ٘.
( الفكسٗ )اّاًل نْلٌْ بأسهاو( مً ٍرِ املادٗ ٓطتشل املشلفكسٗ )ثاىًٔااعاف٘ اىل ما ّزد يف ا :ثالجًا

 -مً غري املْظفني اعاى٘ اعافٔ٘ بالشهل اآلتٕ:
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 ىطب٘ العذص ×  اعاى٘ اذتنآ٘ االدتناعٔ٘
 املادٗ الطابع٘:

ًٛ مً اسهاو قاىٌْ ارتدم٘ املدىٔ٘ ّىعاو االداشات، تطتشل املْظف٘ املعاق٘  ذّٖ ّاضتجيا
 ، اذا ناىت ساماًل، تاو ال حتتطب مً اداشاتَا االخسٚات ارتاص٘، اداشٗ خاص٘ بساتب االستٔاد

 اّصت اللذي٘ الطبٔ٘ اٌ سالتَا تتطلب ذلو.ّ
 املادٗ الجامي٘:      

 التفسغ لسعآ٘ املعام 
نل شخط تفسغ لسعآ٘ املعام الرٖ ال ٓطتطٔع تلبٔ٘ متطلبات سٔاتُ العادٓ٘ ّالرٖ حيتاز ملً 

 زعآتُ بشهل مطتنس ، حيل لُ االضتفادٗ مً تعْٓض التفسغ ، ّناآلتٕ:اداتُ ّلكغاٛ سٓالشمُ 
 -اذا ناٌ للنتفسغ زاتب مً اذتهْم٘: أّاًل:

مييح اداشٗ بساتب تاو مع املخضضات الجابت٘ ننا ٓطتشل العالّات ّالرتفٔعات ّناف٘  -1
 ّاسد.اذتكْم اليت ٓطتشكَا اضْٗ بأقساىُ مً املْظفني لسعآ٘ معام 

د االدىٙ لساتب مْظف يف إعاف٘ ملا ّزد يف الفكسٗ الطابك٘ ، ٓضسف لُ زاتب ٓعادل اذت -1
 ، لسعآ٘ معاقني اثيني.اإلقلٔه

 : اذا مل ٓهً للنتفسغ زاتب مً اذتهْم٘:ثاىًٔا
 مييح زاتبًا ٓعادل اذتد االدىٙ لساتب املْظف يف االقلٔه لسعآ٘ معام ّاسد .  -1 

 %( للشد الدىٙ لساتب مْظف يف االقلٔه لسعآ٘ معاقني إثيني.141عادل ىطب٘ )مييح زاتبًا ٓ -1
 :ثالجًا
 ال جيْش اٌ ٓتفسغ أٖ شخط لسعآ٘ أنجس مً معاقني إثيني يف الْقت ىفطُ.  -1
 تتهفل اذتهْم٘ عناٌ تْفري السعآ٘ للنعاقني الرًٓ لٔظ هله مً ٓسعاٍه.  -1

 : جتدد إداشٗ التفسغ ضيًْٓا. زابعًا
 الفرع الثاىي

 " احلل يف الرتبية والتعليه "

 املادٗ التاضع٘:

ذلو بغناٌ سضْلُ علٙ ستٔادات ارتاص٘ اذتل يف التعله ّذّٖ االلهل شخط معام ّ اّال:
ات فسظ متهافٝ٘ لاللتشام باملؤضطات الرتبْٓ٘ ّالتعلٔنٔ٘ بهاف٘ مساسلَا مبا فَٔا الدزاض

ٌ حتْل االعاق٘ دٌّ اىتطابُ اىل آ٘ مؤضط٘ تسبْٓ٘ ال ميهً االعلٔا ّتطَٔل اضتنسازِ بَا ّ
 اّ تعلٔنٔ٘ زمسٔ٘ اّ خاص٘.
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تٔادات ارتاص٘ سطب ذّٖ االسل تعلٔنٔ٘ مياضب٘ ّخاص٘ للنعام ّ: علٙ اذتهْم٘ تأمني ضبثاىٔا
تْفري ناف٘ املطتلصمات ّمدزضني يف ٍرا اجملال ىْعٔ٘ العْم ّسادتَا ّاعداد معلنني ّ

اليت تطنح لهل تلنٔر معام اّ ذّ الدزاضٔ٘ ّتيعٔه ناف٘ االمْز املتعلك٘ بتعلٔنَه ّ
 االستٔادات ارتاص٘ االلتشام ّمْانب٘ الربامر التعلٔنٔ٘ اضْٗ باقساىُ مً التالمٔر.

 ل٘ املبهسٗ.ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ يف مسسل٘ الطفٍْتناو برتبٔ٘ االطفال املعاقني ّ: االثالجا
 

 الفرع الثالث
 " احلل يف التأٍيـــل والعنـــــل "

 املادٗ العاشسٗ:
يف العنل نطاٜس أفساد اجملتنع ّتأٍٔلُ  ٖ االستٔادات ارتاص٘ سكُٓهفل الكاىٌْ للنعام ّذ اّاًل:

 تهافؤ الفسظ.مؤٍالتُ عنً مبدأ املطاّاٗ ّتْفري فسظ العنل مبا ٓتياضب قابلٔتُ ّّ
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ لاللتشام ادتَات املعئ٘ تأٍٔل املعاقني ّ الْشازٗ بالتيطٔل مع : تتْىلثاىًٔا

مبسانص التدزٓب املَين ّفتح ّزش اّ مؤضطات تشػٔلٔ٘ ّمتابع٘ عنلَه عنً االدازات 
 التابع٘ هلا.

: تلتصو اذتهْم٘ بتخضٔط ّظاٜف يف الكطاع العاو للنعاقني ّذّٖ االستٔادات ارتاص٘ ثالجًا
 %( مً زتنْع عدد الْظاٜف ّذلو بعد تأٍٔلَه.4بيطب٘ التكل عً )

سظ عنل لرّٖ : تعنل اذتهْم٘ علٙ تشذٔع قٔاو اصشاب املشازٓع ارتاص٘ بتأمني فزابعًا
تتشنل اذتهْم٘ االستٔادات ارتاص٘ ّذلو بعد تأٍٔلَه مبا ٓتفل ّمتطلبات العنل، ّ

اسهاو املادٗ )الطادض٘( مً ٍرا ىضف ادسِ الشَسٖ ملدٗ )ثالخ ضيْات( مع مساعاٗ 
 الكاىٌْ.

 
 الفرع الرابع

 " احلل يف التيكــــل والبـيـئــة املؤٍــلـــة "

 املادٗ اذتادٓ٘ عشسٗ:

ع بإمتٔاشات خاص٘ لتٔطري تيكلُ ّقغاٛ شؤّىُ ذّ االستٔادات ارتاص٘ اذتل بالتنتللنعام ّ اّاًل:
الكطاع ارتاظ علٙ تَٔٝ٘ هْم٘ ّ، ّتعنل اذتدزدتَاالْٔمٔ٘ ّذلو سطب طبٔع٘ عْقُ ّ

تْفري التطَٔالت الالشم٘ املياضب٘ لتطَٔل سسن٘ املعاقني ّذّٖ االستٔادات ارتاص٘ ّالبٔٝ٘ 
 لتنهيَه مً اضتخداو ّضاٜل املْاصالت العام٘.
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الْصْل اىل اٖ مهاٌ اص٘ سل التنتع ببٔٝ٘ مؤٍل٘، ّستٔادات خلهل شخط معام ّذّ ا: ثاىًٔا
الُٔ عٔح تؤمً لُ سسٓ٘ اذتسن٘ ّالتيكل ّاالتضال بأضتكاللٔ٘ صْل ٓطتطٔع غريٍه الْ

 اذتضْل علٙ ارتدمات الالشم٘.ّضَْل٘ الْصْل اىل االمانً ّ
التكٔد بالشسّط ّاملْاصفات العاملٔ٘ او ادتَات السمسٔ٘ ّغري السمسٔ٘ : تعنل اذتهْم٘ علٙ إلصثالجًا

املعابد املالعب العام٘ ّّ  االبئ٘ ّامليشتتّالفئ٘ ّاهليدضٔ٘ ّاملعنازٓ٘ الْادب تْافسٍا يف
ذّ اليت حيتادَا االشخاظ املعاقٌْ ّ، الكدمي٘ ميَا ّادتدٓدٗ ّاملسافل العام٘ ّارتاص٘

 االستٔادات ارتاص٘.
لرّٖ االستٔادات ارتاص٘ المات اذتسن٘ ّاملسّز للنعْقني ّ:علٙ دّاٜس املسّز إدخال عزابعًا

 ٜكني.عنً إمتشاٌ ميح االداشٗ للطا
 

 الفرع اخلامس
 " احلل يف الرعاية واخلدمات الصحية "

 املادٗ الجاىٔ٘ عشسٗ:
ذّ االستٔادات ارتاص٘ علٙ ارتدمات الضشٔ٘ تهفل اذتهْم٘ عناٌ سضْل املعاقني ّت اّاًل:

خازز  هالضشٔ٘ معادتتَ هاذا ما تطلبت سالتَ هزتاىًا ّتكدٓه التطَٔالت الالشم٘ هل
 االقلٔه.

    -اذتهْم٘ علٙ :: تعنل ثاىٔا
تكدٓه ارتدمات الْقأٜ٘ ّالعالدٔ٘ ّتطْٓس خدمات الهشف املبهس ّاليت تَدف اىل تكلٔل  -1

 ىطب٘ االعاق٘ يف اجملتنع.
ْدٔا اذتدٓج٘ تْفري االدَصٗ التأٍٔلٔ٘ ّالتعْٓغٔ٘ ّاالدّات الطبٔ٘ الالشم٘ ّتأمني التهيْل -1

 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.ملطاعدٗ املعاقني ّ
 

 الفرع السادس
 " احلل يف الريـــــاضة والرتويح "

 الجالج٘ عشسٗ: املادٗ
ارتاص٘ ذّٖ االستٔادات علٙ اذتهْم٘ تْفري فسظ السٓاع٘ ّالرتّٓح للنعاقني ّ :اّاًل

ّمطاعدتَه ملنازض٘ السٓاع٘ اليت تالٜنَه ، ّذلو مبالٜن٘ املالعب ّالكاعات ّاملخٔنات 
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، ّتصّٓدٍا باالدّات ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ني ّاقّاليْادٖ ّمسافكَا ذتال٘ املع
 ّاملطتلصمات الغسّزٓ٘.

ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ يف الربامر  السٓاعٔ٘ الْطئ٘ ٙ اذتهْم٘ دعه مشازن٘ املعاقني ّ: علثاىًٔا
 ّالدّلٔ٘.

كافٔ٘ االستٔادات ارتاص٘ مً ادْز دخْهله اىل االمانً السٓاعٔ٘ ّالج ذُّٓعفٙ املعاقٌْ ّ :ثالجًا
 ّالرتفَٔٔ٘ ّاالثسٓ٘ اذتهْمٔ٘.

 
 الفصل الرابع 

 " أحهـــــاو عكــابيـــــة "

 املادٗ السابع٘ عشسٗ:
ٓد علٙ التصدٓياز ّ مخظ ماٜ٘ ألف (411.111ام٘ ال تكل عً )اّاًل: ٓعاقب بػس

ّ ذّ االستٔادات  املعام شخط فسغ لسعآ٘ٓتنل شخط  ( ملٌْٔ دٓياز،1.111.111)
ل يف الكٔاو بْادباتُ اّ يف إختاذ ما ٓلصو لتيفٔر ٍرِ الْادبات اعاف٘ اىل قطع َٓن، ّارتاص٘

 تعْٓض التفسغ عيُ.
التعلٔنات اليافرٗ يف االقلٔه ٓعاقب بػسام٘ ال تكل عً ًٔا: مع عدو االخالل بالكْاىني ّاالىعن٘ ّثاى

ٌْ ( مخط٘ عشس مل1401110111ٔال تصٓد علٙ )( مخط٘ مالٓني دٓياز 401110111ّ)
دٓياز صاسب املشسّع الرٖ ال ٓلتصو بالشسّط ّاملْاصفات العاملٔ٘ ّالفئ٘ ّاهليدضٔ٘ 
ّاملعنازٓ٘ الْادب تْافسٍا يف االبئ٘ ّامليشتت اليت ٓكْو بتشٔدٍا بالشهل الرٖ ال ٓتالٜه 

 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.  ّأمع سال٘ االشخاظ املعاقني 
 

 الفصل اخلامس
 " أحهـــاو ختـــامية "

 املادٗ ارتامط٘ عشسٗ:
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ ّالعنل علٙ تكدٓه ْعٔ٘ املْاطيني عكْم املعاقني ّاّاًل: علٙ الْشازات ت

 العٌْ الالشو هله ّسطً معاملتَه ّاىدمادَه يف اجملتنع.
 ّالتطَٔالت ّاذتْافص للنعاقني ثاىًٔا: للْشازٗ ّبالتيطٔل مع ادتَات ذات العالق٘ تكدٓه ارتدمات

 لرّٖ االستٔادات ارتاص٘.ّ
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 املادٗ الطادض٘ عشسٗ:
 ملا جيب اٌ ٓتنتع بُ املعاقٌْ ّذّ ، اذتد االدىٙمتٔاشات الْازدٗ يف ٍرا الكاىٌْمتجل اذتكْم ّاال

 االستٔادات ارتاص٘ مً سكْم يف االقلٔه.
 املادٗ  الطابع٘ عشسٗ:

  ٓؤدٖ اىل االىتكاظ مً سكْقَه.بالشهل الرٖ الٍرا الكاىٌْ علٙ قضريٖ الكام٘ ّ تطسٚ اسهاو
 املادٗ  الجامي٘ عشسٗ:

لتشدٓد املشنْلني       ازتٕ العنل ّالشؤٌّ االدتناعٔ٘ ّالضش٘ إصداز التعلٔنات الالشم٘علٙ ّش
 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.اسهاو ٍرا الكاىٌْ مً املعاقني ّب

 املادٗ  التاضع٘ عشسٗ:
 تيفٔر أسهاو ٍرا الكاىٌْ.علٙ زتلظ الْشزاٛ ّادتَات ذات العالق٘ 

 املادٗ  العشسٌّ:
 الٓعنل بأٖ ىط ٓتعازض مع أسهاو ٍرا الكاىٌْ.

 املادٗ اذتادٓ٘ ّ العشسٌّ:
 ٓيفر ٍرا الكاىٌْ اعتبازًا مً تأزٓخ ىشسِ يف ادتسٓدٗ السمسٔ٘ )ّقاٜع نْزدضتاٌ(.

 
 
 

 ذلند قادر عبداهلل                                                                     
 ني(و)د. ننال نرنو                                                                      

 س برملاٌ نوردستاٌ ـ العراميرئ                                                                        
 

 االسباب املوجبة 
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ لالىدماز اليفطٕ ّالبٕٔٝ يف طاعدٗ املعاقني ّمل ألختاذ التدابري الالشم٘

التأٍٔل ّالعنل علٙ اشال٘ اذتْادص ادتطدٓ٘ فسظ السعآ٘ ّاذتنآ٘ ّالتدزٓب ّاجملتنع ّتْفري 
معيْٓ٘ سٓات. ّميشَه امتٔاشات مادٓ٘ ّّاالدتناعٔ٘ ّاليت ادت اىل سسماىَه مً اذتكْم ّاذت

املعاٍدات ارتاص٘ ٜٔطٔ٘ للكاىٌْ الدّلٕ االىطاىٕ ّاالتفاقٔات ّاملبادٚٛ الساعافٔ٘ ّاىطذامًا مع 
 الضادزٗ عً ادتنعٔ٘ العام٘ لألمه املتشدٗ، فكد شسع ٍرا الكاىٌْ.
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الصفحة الرئيسية > قانون االسلحة رقم 13 لسنة 1992 المعدل

سنة 1992 المعدل حة رقم 13 ل قانون االسل
الجريمة والعقاب اتحادي  في

قانون رقم الوثيقه‐ الهويه التعريفيه‐:  13

نوع القانون:  قانون

May 18 1992  :ر صدا خ األ تأري

May 18 1992  :شر خ الن ري تأ

حاله:  نافذ المفعول

صه:  خال
حيث ان قانون االسلحة ذا الرقم ﴿151﴾ شرع عام 1968 ٬ لم يعد يواكب المرحلة الراهنة على الرغم من كثرة التعديالت التي

ادخلت عليه ٬ ولغرض وضع القانون متكامل يستوعب تلك التطورات ووضع ضوابط جديدة ودقيقة لحيازة وحمل السالح
الناري وتأهيل المواطن فنيا لحمل السالح ٬ وتنظيم ايلولة السالح الذي تقرر المحكمة المختصة مصادرته. فقد شرع هذا

القانون.

 
 

المادة 1
يقصد بالتعابير االتية المعاني المبينة ازاءها :

اوال : السالح الناري : المسدس والبندقية االعتيادية غير سريعة الطلقات وبندقية الصيد٬ وال يشمل المسدسات التي تستعمل في
االلعاب الرياضية والبنادق الهوائية .

ثانيا : السالح الحربي : السالح المستعمل من القوات المسلحة عدا ما هو مبين في البند اوال من هذه المادة .
ثالثا : العتاد : االطالقات والخراطيش المستعملة في السالح الناري وكل جزء من اجزائها .

رابعا : العتاد الحربي : الذخيرة المستعملة في السالح الحربي .
خامسا : السالح االثري او التذكاري او الرمزي : السالح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة او التذكار الموجودة في االماكن

المقدسة والمتاحف العامة .
سادسا : سلطة االصدار : وزير الداخلية او من يخوله والمحافظ الصدار االجازات المنصوص عليها في هذا القانون .

 
المادة 2

تستثنى االسلحة االثرية والتذكارية والرمزية من احكام هذا القانون .
 

المادة 3
ال يجوز استيراد او تصدير االسلحة الحربية واجزائها وعتادها او حيازتها او احرازها او حملها او صنعها او اصالحها او

نقلها او تسليمها او تسلمها او االتجار فيها .
 

المادة 4

http://www.iraq-lg-law.org/
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الغيت هذه المادة بموجب المادة ﴿1﴾ من قانون التعديل االول لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه 15 صادر بتاريخ
20/2/2000 واستبدلت بالنص االتي:

1 ‐ ال يجوز استيراد او تصدير االسلحة النارية او اجزائها او عتادها او صنعها .
2 ‐ ال يجوز حيازة وحمل االسلحة النارية او بيعها او اصالحها اال باجازة من سلطة االصدار.

3 ‐ ا ‐ يجوز٬ باجازة من سلطة االصدار٬ فتح محالت خاصة لبيع االسلحة النارية وعتادها من مقتنيات المواطنين والموجودة
محليا.

ب ‐ يحق للمجاز بحيازة السالح الناري عرض سالحه للبيع لدى المحالت المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا البند.
 

المادة 5
اضيف البند ﴿خامسا﴾ من هذه المادة بموجب المادة ﴿2﴾ من قانون التعديل االول لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه 15 صادر

بتاريخ 20/2/2000:
تكون انواع االجازات كاالتي :

اوال : اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده .
ثانيا : اجاز اصالح السالح الناري .

ثالثا : اجازة خاصة بحيازة سالح ناري او اكثر وفق احكام البند ثانيا من المادة 10 من هذا القانون .
رابعا : اجازة خاصة بملكية سالح ناري او اكثر وفقا الحكام البند اوال من المادة 11 من هذا القانون .

خامسا: اجازة خاصة لفتح محل لبيع االسلحة النارية .
 

المادة 6
الغيت الفقرة ﴿ و ‐ اوال﴾ والفقرة ﴿ز ‐ اوال﴾ من البند ﴿اوال﴾ من هذه المادة بموجب قانون التعديل االول لقانون االسلحة

٬1992/13 رقمه 15 صادر بتاريخ 20/2/2000 واستبدلت بالنص االتي:
اوال : لسلطة االصدار٬ بناء على طلب يقدم اليها٬ منح اي من االجازات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون بعد

توافر الشروط االتية في طالبها :
ا ‐ ان يكون عراقيا .

ب ‐ اكمل الخامسة والعشرين من عمره .
ج ‐ ان يكون قويم االخالق وحسن السمعة والسلوك .

د ‐ غير محكوم عليه بجناية غير سياسية٬ او جنحة مخلة بالشرف .
هـ ‐ غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السالح٬ على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية .

و ‐ ملغاة.
ز ‐ ان يكون مؤهال فنيا لحمل السالح الناري او ممارسة مهنة البيع او االصالح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها

سلطة االصدار .
ثانيا : يستثنى من احكام الفقرتين ج٬د من البند اوال من هذه المادة الموظفون في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي .

 
المادة 7

اوال : يمنح المحافظ اجازة حيازة وحمل االسلحة النارية وعتادها واجازة اصالح السالح الناري .
ثانيا : يعين شكل االجازات بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

 
المادة 8

الغيت الفقرة ﴿ ب ‐ اوال﴾ من هذه المادة واضيفت البنود ﴿ثالثا ورابعا وخامسا﴾ بموجب المادة ﴿4﴾ من قانون التعديل االول
لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه 15 صادر بتاريخ 20/2/2000 :

اوال : تكون االجازات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون كما يلي :
ا ‐ غير قابلة لالستعمال لغير من صدرت باسمه .

ب ‐ نافذة لمدة 5 خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها٬ عدا االجازات المنصوص عليها
في البندين ثانيا وخامسا من مادة 5 من القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من اول الشهر نفسه .

ج ‐ نافذة في جميع انحاء العراق وعندما يغير صاحبها محل اقامته من مدينة بغداد الى اية محافظة وبالعكس او من محافظة
الى اخرى فعليه خالل ثالثين يوما ان يسجل اجازته لدى سلطة االصدار في بغداد او المحافظة التي انتقل اليها٬ لتقوم باخبار
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سلطة االصدار في المحافظة التي انتقل منها بهذا التغيير .
د ‐ خاضعة للرسم المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد٬ ويستوفى هذا الرسم بالنسبة لالجازتين

المشار اليها في البندين اوال ورابعا من المادة 5 على عدد السالح الناري المبين في كل منهما .
ثانيا : تعين سلطة االصدار في االجازة كمية العتاد الجائز حيازته٬ على ان ال يزيد على خمسين اطاللة لكل مسدس او بندقية

ومئتي خرطوشة لكل بندقية صيد .
ثالثا: تستوفى عن منح وتجديد االجازتين المنصوص عليهما في البندين ثانيا وخامسا من مادة 5 من القانون الرسوم السنوية

المقررة في الجدول المرفق بالقانون .
رابعا: توزع حصيلة الرسوم المستوفاة عن منح وتجديد كل من اجازة فتح محل لبيع االسلحة النارية واجازة فتح محل

الصالحها المنصوص عليهما في جدول الرسوم الملحق بالقانون وفق النسب االتية:
ا ‐ 30% ثالثون من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .

ب ‐ 40% اربعون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في شعب السالح في المحافظات واالجهزة الساندة لهم .
ج ‐ 30% ثالثون من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي قوى االمن الداخلي والمواطنين ممن يسهمون في تقديم خدمات متميزة

لحماية االمن والنظام .
خامسا: توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند رابعا من هذه مادة وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية

يحدد المشمولين بها واسس توزيعها وحاالت الحرمان منها .
 

المادة 9
اوال : على صاحب االجازة تقديم طلب لسلطة االصدار لتجديد اجازته خالل تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدتها .

ثانيا : يراعي عند تجديد اجازات االسلحة احكام المادة 6 والبند ثانيا من المادة 8 من هذا القانون٬ ويجوز لسلطة االصدار
تجديد اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده بدون التحقق من توافر شروط المادة 6 اذا كان معروفا لديها توافر هذه

الشروط في صاحب االجازة .
ثالثا : عند تجديد اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده٬ يستوفى الرسم عن المدد التي لم تجدد فيها .

 
المادة 10

اوال : لسلطة االصدار ان تمنح للشخص الواحد اجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس او بندقية صيد
ومسدس

ثانيا : لوزير الداخلية٬ في حاالت خاصة٬ ان يمنح اجازة خاصة بحيازة قطع من االسلحة النارية تزيد على العدد المقرر في
البند اوال من هذه المادة .

 
المادة 11

اوال : لوزير الداخلية ان يمنح٬ عند الحاجة٬ اجازة خاصة بملكية سالح ناري واحد او اكثر للشخص المعنوي٬ عراقيا كان ام
اجنبيا او يمنح اكثر من سالح ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال او النفس٬ وعلى الشخص المعنوي ان يبين

ماهيته ومن يمثله قانونا .
ثانيا : يعين في االجازة الممنوحة بموجب البند اوال من هذه المادة عدد ونوع السالح وعتاده .

ثالثا : على طالب االجازة ان يبين لسلطة االصدار اسم الشخص او االشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية لحيازة
وحمل السالح الناري الوارد ذكره باالجازة الخاصة٬ لتمنح كال منهم االجازة وحيازة وحمل سالح ناري واحد من هذه االسلحة

.
 

المادة 12
تعتبر اجازات االسلحة بانواعها باطلة في الحاالت االتية٬ وعلى صاحب كل اجازة او من يقوم مقامه او ورثته بعد وفاته تسليم

االجازة الى سلطة االصدار لتاشير ابطالها :
اوال : وفاة صاحب االجازة او زوال الشخصية المعنوية عن الشخص المعنوي المسجلة باسمه االجازة .

ثانيا : فقدا احد الشروط القانونية لمنحها .
ثالثا : صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السالح .

رابعا : خروج السالح والعتاد من ملكية المجاز الى شخص اخر منح اجازة به .
خامسا : عدم تقديم طلب التجديد خالل المدة المقررة٬ وذلك بالنسبة لجميع االجازات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا
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القانون عدا االجازة الواردة في البند اوال من المادة المذكورة فيكون حكمها في هذه الحالة ان تصبح غير نافذة المفعول خالل
مدة عدم تجديدها٬ وال يجوز لصاحبها حيازة وحمل السالح الناري وعتاده طول المدة المذكورة .

 
المادة 13

اوال : على المجاز في حالة ابطال اجازته ان يسلم السالح فورا الى مركز الشرطة في محل اقامته لقاء وصل رسمي٬ وله
خالل 180 يوما التصرف بهذا السالح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية٬ الى شخص اخر تتوافر فيه شروط منح

االجازة٬ وبعد انتهاء المدة المذكورة لسلطة االصدار بيع السالح والعتاد لحساب صاحبه وفق احكام قانون بيع وايجار اموال
الدولة وتسليمها لمن منح اجازة بحيازتهما وحملهما .

ثانيا : تطبق احكام البند اوال من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام باالجراءات المذكورة
فيه وترسل سلطة االصدار بدل المبيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعه على المستحقين .

 
المادة 14

اوال : يستثنى من اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده :
ا ‐ رئيس الجمهورية ونوابه .

ب ‐ نائب رئيس مجلس قيادة الثورة واعضاء المجلس .
ج ‐ اعضاء القيادة القطرية .

د ‐ رئيس واعضاء المجلس الوطني .
هـ ‐ رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم .

و ‐ رئيس واعضاء المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي .
ز ‐ اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل .

ثانيا : يجوز حيازة وحمل السالح الناري وعتاده من ضباط الجيش بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع٬ او مدير االستخبارات
العسكرية العام بالنسبة لضباط مديريته٬ او من يخوله كل منهما .

ثالثا : يجوز لضباط الجيش حيازة االسلحة النارية المهداة لهم التي تزيد على العدد المقرر في البند اوال من المادة 10 من هذا
القانون وكذلك االسلحة الحربية المهداة لهم بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع٬ او مدير االستخبارات العسكرية العام بالنسبة

لضباط مديريته او من يخوله كل منهما .
رابعا : ا ‐ يحتفظ الضابط في الجيش بالوثيقة المجانية الصادرة له بعد احالته على التقاعد اذا كان من رتبة رائد فما فوق٬

وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة اجازة دائمية لحيازة وحمل السالح الناري ولحيازته السالح الحربي .
ب ‐ بعد وفاة الضابط المشار اليه في الفقرة ا من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسالح الناري الى اكبر اوالده٬

وتعتبر بمثابة اجازة لحيازة السالح الناري والسالح الحربي او بمثابة اجازة لحمل السالح الناري ان توافرت في الولد الشروط
المنصوص عليها في النبد اوال من المادة 6 من هذا القانون .

خامسا : ال يتجاوز عدد السالح الحربي الجائز حيازته وفق البند رابعا من هذه المادة خمس قطع من االسلحة غير الثقيلة .
سادسا : يؤول السالح الحربي المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة الى مديرية العينة بوزارة الدفاع اذا صدر قرار من

وزير الدفاع او مدير االستخبارات العسكرية العام٬ بالغاء او سحب الوثيقة المجانية .
ا ‐ احيل الضابط على التقاعد او حرم من حقوقه التقاعدية بموجب المادة الرابعة والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري

ذي الرقم 1 لسنة 1975 .
ج ‐ طرد الضابط من الجيش الرتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .

سابعا : ا ‐ يجوز حيازة وحمل السالح الناري وعتاده من ضباط ومفوضي قوى االمن الداخلي وقوات الحدود بوثيقة مجانية
يصدرها وزير الداخلية٬ او مدير االمن العام بالنسبة لضباط ومفوضي مديريته او من يخوله كل منهما .

ب ‐ لمدير االمن العام ان يمنح ضباط مديريته وثيقة مجانية باالسلحة التي تزيد على العدد المقرر في البند اوال من المادة 10
من هذا القانون .

ثامنا : ا ‐ يحتفظ الضابط في قوى االمن الداخلي وقوات الحدود بالوثيقة المجانية الصادرة له بموجب البند سابعا من هذه المادة
بعد احالته على التقاعد اذا كان من رتبة رائد فما فوق٬ وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة اجازة دائمة لحيازة وحمل السالح الناري .
ب ‐ بعد وفاة الضابط المشار اليه في الفقرة ا من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسالح الناري الى اكبر اوالده٬

وتعتبر بمثابة اجازة حيازة وحمل السالح الناري اذا توافرت في الولد الشروط المنصوص عليها في البند اوال من المادة 6 من
هذا القانون .

تاسعا : يجوز للشخص٬ بعد موافقة وزارة الداخلية٬ حيازة السالح الناري المهدى له٬ على ان ال يتجاوز قطعتين من السالح .
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المادة 15

اوال : لرؤوساء االدارية والقضاة واعضاء االدعاء العام والموظفين من الدرجة الثانية فما فوق من درجات قانون الخدمة
المدنية او ما يعادلها من قوانين الخدمة االخرى حيازة وحمل السالح الناري وعتاده بوثيقة مجانية غير خاضعة للتجديد تصدر

من وزير الداخلية او من يخوله٬ وتسجل لدى الشرطة المحلية وفي حالة زوال صفة الوظيفة عنهم يبطل حكم هذه الوثيقة٬
وعليهم تسليمها الى سلطة االصدار خالل تسعين يوما من تاريخ زوال الصفة عنهم٬ ويجوز منحهم االجازة المطلوبة بالسالح

الذي لديهم وفق احكام هذا القانون .
ثانيا : لسلطة االدار ان تمنح اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي الدولة من غير االشخاص

المنصوص عليهم في البند اوال من هذه المادة الذين تستلزم واجبات وظائفهم ذلك بتاييد من دوائرهم٬ وفي حالة زوال االصدار
بذلك٬ ويعتبر حكم هذه االجازة باطال٬ وعليهم تسليمها مع السالح الى سلطة االصدار خالل مدة ال تتجاوز سبعة ايام من تاريخ

زوال تلك الصفة عنهم٬ ويجوز منحهم االجازة بذلك السالح وفق احكام هذا القانون .
ثالثا : يجوز اعارة االسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة في الحالة المبينة في البند ثانيا من هذه المادة

وتخصص لهم االسلحة من الجهة المختصة بطلب من دوائرهم وال تسلم لهم االسلحة وعتادها اال بعد استحصالهم على اجازة
بحيازتها او حملها٬ تمنح لهم من سلطة االصدار بدون رسم٬ وعلى الدوائر المذكورة اعادة السالح الناري والعتاد غير

المستهلك لغرض رسمي الى الجهة التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة عنهم٬ وارسال االجازة الى سلطة االصدار البطالها
.

رابعا : لوزير الداخلية اعارة االسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة٬ وتسترجع منهم عند
زوال االسباب المبررة لذلك .

خامسا : يضمن من يفقد السالح الناري او عتاده المعارين بموجب البندين ثالثا ورابعا من هذه المادة خمسة اضعاف قيمته
المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وثالثة اضعاف قيمته في االحوال االخرى٬ اضافة الى العقوبات االنضباطية التي

تفرض بحقه .
 

المادة 16
اوال : اذا ادعى المجاز بحيازة وحمل السالح الناري فقدان اجازته او تلفها او فقدان السالح الذي منحت به االجازة٬ فعلى

سلطة االصدار ان تطلب من الشرطة اجراء التحقيق بذلك .
ثانيا : اذا ثبت فقدان االجازة او تلفها يمنح صاحبها اجازة جديدة كبدل ضائع٬ تحمل نفس رقم االجازة السابقة٬ وتتضمن

المعلومات الواردة فيها لقاء رسم مضاعف للرسم المقرر لالجازة المفقودة .
ثالثا : اذا ثبت فقدان السالح او تلفه فعلى صاحبه تسليم االجازة الى سلطة االصدار البطالها٬ وعندئذ يجوز منحه اجازة جديدة

عن سالح اخر .
رابعا : اذا تبين عدم صحة االدعاء بفقدان االجازة او تلفها او فقدان السالح فعلى سلطة االصدار احالة صاحبها الى قاضي

التحقيق التخاذ ما يلزم الحالته الى المحكمة المختصة وعند ثبوت ذلك معاقبته وفق احكام القانون وابطال االجازة واشعار جهة
االصدار بذلك .

خامسا : عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح الحد ضباط الجيش فلوزير الدفاع او مدير االستخبارات العسكرية
العام بالنسبة لضباط مديريته او من يخوله كل منهما تزويده بوثيقة مجانية بدلها .

سادسا : عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح الحد الضباط او المفوضين في قوى االمن الداخلي وقوات الحدود
فلوزير الداخلية او مدير االمن العام بالنسبة لضباط ومفوضي مديريته او من يخوله كل منهما٬ تزويده بوثيقة مجانية بدلها .

 
المادة 17

لوزير الداخلية ان يقرر ايقاف منح اجازات حيازة وحمل السالح الناري في جميع انحاء العراق او في جزء منه٬ للمدة التي
يعينها في القرار٬ عند حصول ما يدعو التخاذ هذا االجراء .

 
المادة 18

للمحافظ منع بعض المجازين من حمل السالح الناري٬ عند الضرورة وللمدة التي يحددها٬ على ان تؤشر هذه المدة في نفس
االجازة .

 
المادة 19
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للمحافظ اصدار بيان٬ يعلن باحدى وسائل االعالم باالمور االتية :
اوال : منع المجازين من حمل السالح الناري في جميع انحاء المحافظة او في جزء منها للمدة التي يحددها٬ وله ان يستثني من

ذلك بعض المجازين السباب مقبولة .
ثانيا : منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل الحدود المذكورة وهم مسلحون لمدة مؤقتة .

ثالثا : منع اطالق العتاد او حمل السالح الناري في االفراح والماتم او غيرها من المناسبات .
رابعا : تسليم االسلحة النارية من اصحابها سواء اكانوا مجازين بها ام غير مجازين خالل المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك

ويقرر اعادتها اليهم عند زوال السبب مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا القانون بالنسبة لغير المجازين .
 

المادة 20
الغيت هذه المادة بموجب المادة ﴿5﴾ من قانون التعديل االول لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه 15 صادر بتاريخ

20/2/2000 واستبدلت بالنص االتي:
1 ‐ على سلطة االصدار وعلى المجاز ببيع السالح الناري والمجاز باصالحه مسك سجالت سنوية بالشكل الذي يعينه وزير

الداخلية .
2 ‐ على المجاز ببيع السالح الناري او المجاز باصالحه ان يعرض سجالته لتدقيق سلطة االصدار المختصة او من تنتدبه لهذا

الغرض
 

المادة 21
لوزير الداخلية استثناء مجموعة من االشخاص الذين تتطلب حياتهم اليومية التنقل خارج حدود المدن من احكام هذا القانون او

جزء منه بالشروط والمدة التي يعينها.
 

المادة 22
اوال : يجوز لالجنبي حمل السالح الناري وعتاده في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل٬ مع مراعاة احكام هذا القانون .

ثانيا : على االجنبي عند دخوله العراق تسليم سالحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة لقاء وصل٬ وعلى مركز الشرطة
اخبار سلطة االصدار المختصة بذلك٬ ولصاحبه استحصال االجازة المتعلقة بهذا السالح واال فيعاد اليه سالحه مع عتاده عند
مغادرته العراق٬ فاذا خالف ذلك بسوء نية يصادر سالحه وعتاده بامر من سلطة االصدار٬ اضافة الى العقوبات التي تفرض

عليه بموجب هذا القانون .
ثالثا : يستوفى رسم من االجنبي الذي منح االجازة وفق البند ثانيا من هذه المادة بمقدار ما تستوفيه دولته من العراقي وفقا

لقاعدة المقابلة بالمثل٬ وفي حالة عدم توافر المعلومات عن هذه القاعدة يستوفى من االجنبي الرسم المقرر بالجدول الملحق بهذا
القانون حتى معرفة الرسم الذي تستوفيه دولته من العراقي٬ وعندئذ يحدد مبلغ الرسم وفق ذلك .

 
المادة 23

لسلطة االصدار السماح للباحثين العلميين الذين ياتون الى العراق بقصد الصيد الغراض البحث العلمي او االشتراك بمباريات
الرماية التي تقام في العراق بادخال وحمل واستعمال اسلحة الصيد والتصويب مع ما ال يزيد على خمسمئة اطالقة لكل واحد

منهم٬ على ان يخبروا بذلك اقرب مركز شرطة ويسجلوا فيه ما لديهم من اسلحة وعتاد ويشترط اخراج هذه االسلحة عند
مغادرتهم العراق .

 
المادة 24

لوزير الداخلية ان ياذن لمن استصحب معه سالحا من خارج العراق بان يخرج من دائرة الكمرك ما ال يزيد على مسدس
وبندقية صيد وعتادهما٬ بعد تاييد سلطة االصدار وتوافر الشروط القانونية في صاحبها بحيازة وحمل هذا السالح٬ على ان

تستوفى منه الرسوم الكمركية المقتضاة ويكون االذن الممنوح لهذا الشخص لمرة واحدة فقط .
 

المادة 25
كل من اخبر عن حيازته سالحا بدون اجازة يعفى من العقوبة٬ ولسلطة االصدار منحه االجازة وفق احكام هذا القانون٬ وفي

حالة عدم الموافقة تطبق احكام المادة 13 من هذا القانون بحقه .
 

المادة 26
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اوال : على سلطة االصدار نشر بيان في احدى وسائل االعالم تطلب فيه الى اصحاب االسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية
بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم هذه السلطات خالل مدة ستين يوما من تاريخ النشر٬ لغرض تسليم هذه االسلحة الى
اصحابها المجازين٬ ومنح االجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية٬ وعند عدم مراجعة هؤالء بانتهاء المدة

المذكورة تقرر سلطة االصدار مصادرة هذه االسلحة وايداعها الى مستودعات الشرطة .
ثانيا : في حالة عدم منح سلطة االصدار االجازة لمن راجع من غير المجازين خالل المدة المبينة في البند اوال من هذه المادة

يسلم السالح الى السلطة المذكورة٬ لتقوم ببيعه لحساب صاحبه على وفق احكام المادة 13 من هذا القانون .
 

المادة 27
الغي البند ﴿ثانيا ‐ ا ﴾ والبند ﴿ُثالثا﴾ من هذه المادة بموجب المادة ﴿6﴾ من قانون التعديل االول لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه

15 صادر بتاريخ 20/2/2000 واستبدلت بالنص االتي:
اوال : ا ‐ يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة او اجزاءها او عتادها او حازها او حملها او نقلها او اتجر بها او اصلحها او

صنعها .
ب ‐ وتكون العقوبة االعدام او السجن المؤبد لكل من قام بتهريب االسلحة الحربية او اجزائها او عتادها بقصد اشاعة االرهاب

او االخالل باالمن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة .
ثانيا : ا ‐ يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة نارية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها .

ب ‐ وتكون العقوبة االعدام او السجن المؤبد لكل من قام بتهريب االسلحة النارية او اجزاءها او عتادها بقصد اشاعة االرهاب
او االخالل باالمن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة .

ثالثا: يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على 7 سبع سنوات او بالحبس مدة ال تقل سنة وبغرامة ال تقل عن 50000 خمسين الف
دينار وال تزيد على 100000 مئة الف دينار كل من حاز او حمل او باع او اصلح اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من

سلطة االصدار
رابعا : ا ‐ يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات وال تقل عن سنة واحدة وبغرامة ال تزيد على خمسمئة دينار وال تقل
عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مجازا بحمل سالح ناري فحمله اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات

ضد الحكومة
ب ‐ وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من حمل بدون اجازة سالحا ناريا اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد

الحكومة .
خامسا : فيما عدا ما هو منصوص عليه في البنود السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة

ال تزيد على مئتي دينار وال تقل عن عشرة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او
البيانات الصادرة بموجبه .

 
المادة 28

اوال : تحكم المحكمة بالعقوبات الواردة في المادة 27 من هذا القانون اضافة الى ما تفرضه الدوائر الكمركية من غرامات وفق
قانون الكمارك .

ثانيا : اذا اصدرت المحكمة حكما بعقوبة من العقوبات الواردة في البندين اوال و ثانيا من المادة 27 من هذا القانون فعليها ان
تحكم بمصادر السالح واجزائه وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة٬ مع مراعاة حالة صاحب السيارة

حسن النية٬ وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تختص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة .
ثالثا : ا ‐ اذا قررت السلطة الكمركية المختصة مصادرة االسلحة الحربية المهربة او اجزائها او عتادها او البنادق االعتيادية

المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول االسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها نهائيا الى مديرية
العينة بوزارة الدفاع٬ ولوزير المالية٬ بناء على اقتراح الهيئة العامة للكمارك٬ منح اكرامية الى المخبرين والمصادرين الذين

كانوا اليد العاملة في اكتشاف الجريمة وذلك وفقا للقواعد المقررة بشان منح االكراميات بموجب قانون الكمارك .
ب ‐ اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة االسلحة الحربية غير المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات

فتؤول االسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى مديرية العينة بوزارة الدفاع .
ج ‐ اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة االسلحة النارية غير المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات

فتودع االسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى وزارة الداخلية .
د ‐ تقرر سلطة االصدار اعطاء االسلحة وفق الفقرة ج من البند ثالثا من هذه المادة الى احدى دوائر الدولة التي هي بحاجة

اليها وعند عدم وقوع طلب من الدوائر المذكورة٬ تقوم وزارة الداخلية ببيعها على وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة .
رابعا : تودع االسلحة الحربية واجزاؤها وعتادها والبنادق االعتيادية المهربة والمسدسات المهربة واجزاؤها وعتادها الى
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اقرب جهة عسكرية الدامتها وذلك عند العثور عليها٬ وتقوم الجهة العسكرية المذكورة باحضار هذه االسلحة امام الجهة
المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة٬ اما االسلحة النارية غير المهربة واجزاؤها وعتادها فتودع عند العثور عليها٬

الى اقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على االسلحة فيها الدامتها٬ على ان يحضر مركز الشرطة هذه االسلحة امام
المحكمة او السلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة .

 
المادة 29

اوال : يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة وعشرين دينارا وال تزيد على خمسين دينارا حائز اجازة السالح الناري الذي لم يجدد
اجازته خالل تسعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند اوال من المادة 9 من هذا القانون .
ثانيا : يخول المحافظون صالحية قاضي جنح لفرض الغرامة المنصوص عليها في البند اوال من هذه المادة .

 
المادة 30

ال تسري احكام هذا القانون على السالح بمختلف انواعه المستعمل من قبل القوات المسلحة وقوى االمن الداخلي واالجهزة
االمنية .

 
المادة 31

اوال : يصدر وزير الداخلية تعليمات بشان حيازة وحمل االسلحة الجارحة واالسلحة الراضة او نقلها او صنعها او اصالحها او
استيرادها او المتاجرة بها .

ثانيا : لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
 

المادة 32
اوال : يلغى قانون االسلحة ذو الرقم 151 لسنة 1968 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما ال يتعارض واحكام هذا

القانون .
ثانيا : تبقى اجازات االسلحة الصادرة بموجب قانون االسلحة ذي الرقم 151 لسنة 1968 الملغى نافذة حتى انتهاء مدتها او

استبدالها .
 

المادة 33
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1412 هجرية
المصادف لليوم السابع من شهر ايار لسنة 1992 ميالدية .

 
صدام حسين

رئيس الجمهورية
 

 جدول الرسوم
1‐      رسم اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده ﴿‐/5﴾ خمسة دنانير.

2‐      رسم تجديد اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده ﴿‐/5﴾ خمسة دنانير.
3‐      رسم اجازة اصالح االسلحة النارية وتجديدها﴿‐ /25﴾ خمسة وعشرون دينارًا

 
 
 

االسباب الموجبة
حيث ان قانون االسلحة ذا الرقم ﴿151﴾ شرع عام 1968 ٬ لم يعد يواكب المرحلة الراهنة على الرغم من كثرة التعديالت التي

ادخلت عليه ٬ ولغرض وضع القانون متكامل يستوعب تلك التطورات ووضع ضوابط جديدة ودقيقة لحيازة وحمل السالح
الناري وتأهيل المواطن فنيا لحمل السالح ٬ وتنظيم ايلولة السالح الذي تقرر المحكمة المختصة مصادرته.

فقد شرع هذا القانون.
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قانون الحماية االجتماعية رقم (11) لسنة 2014
الشؤون االجتماعية   اتحادي في

نوع القانون:  قانون

Mar 19 2014  :تأريخ األصدار

Mar 24 2014  :تأريخ النشر

حاله:  نافذ المفعول

خالصه: 
----

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية

بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اوالً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من
المادة (73) من الدستور
صدر القانون اآلتــــــي :

رقم (11) لسنة 2014
قانون الحمايــــة االجتماعيـــــة

الفصل األول
السريان والتعاريف واألهداف

المادة -1- أوالً : تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية من األسر واألفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين٬ ورعايا الدول
األخرى المقيمين في جمهورية العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية فيما يتعلق بمساعدات الحماية االجتماعية في تلك الدول.

وعلى النحو اآلتي:
ا. ذو اإلعاقة واإلحتياج الخاصة

ب. األرملة٬ المطلقة٬ زوجة المفقود٬ المهجورة٬ الفتاة البالغة غير المتزوجة٬ العزباء .
ج. العاجز
د. اليتيم

هـ. أسرة النزيل او المودع إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .
و- المستفيدون في دور الدولة اإليوائية .

ز.األحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .
ط.الطالب المتزوج ولغاية الدراسة اإلعدادية .

ي. األسر معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر.

ثانياً: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير شمول فئات أخرى من غير الفئات المذكورة في القانون .
المادة -2- يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:

أوالً :الهيئة : هيئة الحماية االجتماعية .
ثانياً:الحماية االجتماعية: اإلعانات والخدمات التي تقدمها الهيئة لغرض الحد من الفقر .

ثالثاً:األسرة : الزوج أو الزوجة أو كالهما واألوالد, او األوالد لوحدهم او الفرد ويكون أفراد األسرة في حالة تعدد الزوجات أسرة
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ثالثاً:األسرة : الزوج أو الزوجة أو كالهما واألوالد, او األوالد لوحدهم او الفرد ويكون أفراد األسرة في حالة تعدد الزوجات أسرة
واحدة0 وعند وفاة الزوج تشكل كل أرملة أسرة مستقلة بذاتها .

رابعاً:األبناء القصر: األبناء المعالون والبنات المعاالت الذين ال تتجاوز أعمارهم 18 سنة .
خامساً:اليتيم: كل طفل توفي والداه أو توفي والده و تزوجت أمه .

سادساً:المطلقة : كل امرأة يقل سنها عن 63 سنة طلقت ولم تتزوج مره ثانية .
سابعاً:األرملة: كل امرأة يقل عمرها عن 63 سنة وتوفي زوجها ولم تتزوج بعد وفاته .

ثامناً:المهجورة : المرأة التي هجرها زوجها.
تاسعاً:العاجز: كل شخص غير قادر على العمل بصورة دائمية لتأمين معيشته بسبب المرض أو الشيخوخة ويعد بحكم العاجز من بلغ

60 سنة من العمر بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء .
عاشراً: العزباء: المرأة غير المتزوجة التي بلغت الخامسة والثالثين من العمر.

حادي عشر: الفتاة البالغة غير المتزوجة: من بلغت الثامنة عشر من العمر وكانت فاقدة األبوين وليس لها معيل شرعي .
ثاني عشر: خط الفقر: مقدار دخل الفرد أو األسرة الذي تحدده وزارة التخطيط

ثالث عشر: ذو االعاقة واالحتياج الخاص هو من يتم تحديده : وفقا ألحكام قانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم 38
لسنة 2013 بغض النظر عن عمر المستفيد .

المادة -3- يهدف هذا القانون الى :
أوالً: تحقيق الحياة الكريمة ألبناء المجتمع .

ثانياً: المساهمة في تعزيز قيم التكافل االجتماعي.
ثالثاً: ضمان وصول مظلة الحماية االجتماعية إلى كافة الفئات المشمولة بأحكامه.

رابعاً: توفير استقرار نفسي ومادي لألفراد وأسرهم او لخلفهم٬ وضمان الدخل لألفراد وأسرهم في حاالت العجز واإلعاقة والشيخوخة
والوفاة وفقدان القدرة على العمل بشكل يؤمن الحياة الكريمة .

الفصل الثاني
هيئة الحماية االجتماعية

المادة-4- اوالً :تؤسس هيئة تسمى (هيئة الحماية االجتماعية) تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري ويمثلها رئيس
الهيئة أو من يخوله وترتبط بوزارة العمل والشؤون االجتماعية .

ثانياً:يكون مقر الهيئة في بغداد وعليها فتح أقسام وشعب للحماية االجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ثالثاً: يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة ويعين وفقا للقانون .

رابعاً: يكون مدير عام دائرة الحماية االجتماعية نائباً أول لرئيس الهيئة٬ ومدير عام دائرة الحماية االجتماعية للمرأة نائباً ثانياً.
خامساً: تحدد مهام الهيئة بنظام يصدره مجلس الوزراء .

المادة-5- أوالً: تتكون الهيئة من التشكيالت اآلتية:
أ.دائرة الحماية االجتماعية

ب.دائرة الحماية االجتماعية للمرأة
ج.الدائرة القانونية واإلدارية والمالية

د.صندوق الحماية االجتماعية
هـ. مركز تكنولوجيا المعلومات
و. قسم التدقيق والرقابة الداخلية

ز.مكتب رئيس الهيئة
ح . قسم شؤون المواطنين .

ثانياً: يدير التشكيالت المنصوص عليها في الفقرات (أ/ب/ج/د/هـ) من البند (اوالً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على
شهادة جامعية أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة ال تقل عن(15) خمس عشرة سنة .
ثالثاً: يدير االقسام المنصوص عليهما في الفقرات (و/ز/ ح) من البند (اوالً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة

جامعية أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة ال تقل عن(10) عشرة سنوات .
رابعاً: تحدد مهام وتقسيمات التشكيالت المشار إليها في البند (اوالً) من هذه المادة بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .

الفصل الثالث
اإلعانات النقدية والخدمــــات االجتماعية

المادة -6-
أوالً: لكل فرد أو أسرة ممن هم دون خط الفقر الحق في الحصول على اإلعانات النقدية والخدمات االجتماعية وفقاً ألحكام هذا القانون.

ثانياً: يتم تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون من خالل االستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث االجتماعي سنوياً
باستخدام استمارة خاصة تعدها الهيئة بالتنسيق مع وزارة التخطيط .

ثالثاُ: يشترط في الحصول على اإلعانات النقدية ان ال يتقاضى المتقدم راتباً من الدولة وليس لديه مورد خاص يكفيه٬ ويستثنى من ذلك
من يتقاضى اجر يومي .

رابعا:على الهيئة بهدف أداء مهامها في تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون تعيين العدد الكافي من الباحثين االجتماعيين من ذوي
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رابعا:على الهيئة بهدف أداء مهامها في تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون تعيين العدد الكافي من الباحثين االجتماعيين من ذوي
االختصاص في جميع أقسام الهيئة وعلى وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية الالزمة لذلك.

المادة -7- تمنح الفئات المنصوص عليها في البند أوال من المادة ( 1 ) مبلغ اإلعانة النقدية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون إذا
لم يكن لها دخل فان كان لها دخل ثابت فتمنح الفرق بين دخلها ومستوى الدخل الوارد في الجدول إذا توفرت فيها شروط االستحقاق

وحسب عدد أفراد األسرة .

المادة -8- أوالً: تتولى الهيئة تقديم اإلعانات النقدية التي تمنح وفقا لعدد أفراد األسرة وبموجب سلم اإلعانات المنصوص عليه في
الجدول الملحق بهذا القانون أو تقديم الخدمات االجتماعية للمشمول بأحكام هذا القانون .

ثانياً: تقدم إعانة نقدية مشروطة إلى اإلفراد أو األسر المشمولة بأحكام هذا القانون لضمان حصولهم على الخدمات االجتماعية في
التربية والتعليم والصحة والسكن والمجاالت األخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .

ثالثاً: تحدد بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة مقدار الحدين األدنى واألعلى لإلعانة المذكورة في البند( ثانيا) من هذه المادة وشروط
صرفها للمستحقين .

المادة -9- تتولى الهيئة التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العالقة تقديم الخدمات االجتماعية أدناه إلى الفرد أو األسرة المشمولة
بأحكام هذا القانون:

أوال: المساعدة في الدخول الى سوق العمل من خالل:
أ.التدريب والتعليم المهني وبناء القدرات .

ب. المساعدة في الحصول على فرص العمل أو على قرض أو منحة إلقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل .
ثانياً : في مجال التعليم والصحة والسكن .

ثالثاً : تقديم برامج توعية في بناء األسرة والسلوك االجتماعي.
رابعاً: في مجال رعاية الطفولة والصغار واألحداث وتهيئة األجواء البيئية السليمة لهم .

خامساً: تدريب القادرين على العمل من المشمولين بأحكام هذا القانون في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض اكتساب
الخبرة والمهارة وترسيخ ثقافة العمل .

سادسا– دراسة أوضاع أفراد األسرة وتشخيص القادرين على العمل٬ ولو جزئيًا ٬ وزجهم في العمل لزيادة موارد األسرة٬ وتوظيف
قدراتهم في بناء المجتمع وإدماجهم في سوق العمل .

المادة -10- أوال: يتولى مدير قسم الحماية االجتماعية في المحافظة البت في طلب منح اإلعانة بقرار مسبب خالل (30) ثالثون يوما
من تاريخ تسجيله في مكتبه وعليه تبليغ صاحب الطلب تحريرياً بالقرار في حالة الموافقة أو الرفض وفي حالة عدم المراجعة يتم

تبليغه برسالة مسجلة مرجعه أو على البريد االلكتروني إن وجد .
ثانياً: لصاحب الطلب االعتراض على القرار الصادر من مدير قسم الحماية االجتماعية خالل (30) ثالثين يوما من تاريخ التبلغ به

لدى اللجنة العليا للحماية االجتماعية في المحافظة .

المادة -11-
تشكل بقرار من رئيس الهيئة في مركز كل محافظة غير منتظمة في اقليم لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للحماية االجتماعية تتكون من:

اوالً : قاضي متفرغ يرشحه مجلس القضاء االعلى رئيساً
ثانياً: مدير مديرية العمل والشؤون االجتماعية في المحافظة نائباً للرئيس

ثالثاً : مدير احصاء المحافظة عضوا
رابعا: ممثل عن مكتب مفوضية حقوق اإلنسان عضوا

خامساً : موظف بعنوان باحث اجتماعي من قسم الحماية االجتماعية في المحافظة عضوا

المادة -12- تتولى اللجنة العليا ما يأتي :
أوال:مراقبة العمل في أقسام الحماية االجتماعية واإلشراف والمتابعة وتقديم المقترحات لتسهيل اجراءات الشمول بالحماية االجتماعية .

ثانياً: البت في االعتراض على قرارات مدير قسم الحماية االجتماعية في المحافظة بقرار مسبب خالل (15) خمسة عشر يوما من
تاريخ وروده إليها وعليها تبليغ المعترض تحريريا بالقرار عند مراجعته وإشعاره إلى حقه في االعتراض وفي حالة عدم المراجعه يتم

التبليغ على العنوان المسجل.
ثالثاً: توزيع العدد المقرر لكل محافظة واالقضية والنواحي التابعة لها وفقآ لنسبة السكان والفقر في تلك المحافظة .

المادة -13-
أوال: تشكل بقرار من رئيس الهيئة وبالتنسيق مع المحافظة لجان فرعية في الوحدات اإلدارية التابعة لها تتكــون من :

أ .موظف عن قسم الحماية االجتماعية في المحافظة . رئيساً
ب .باحث اجتماعي من قسم الحماية االجتماعية عضو
ج. ممثل عن الوحدة الوحدة االدارية/موظف عضو

ثانيا : تتولى اللجنة مايأتي :
أ . تسلم طلبات الشمول بالحماية االجتماعية.( ورقياً أو الكترونياً)

ب . التأكد من وجود المستندات المطلوبة وفقا للتعليمات .
ج . إرسال الطلبات المستوفية للشروط إلى قسم الحماية االجتماعية في المحافظة بموجب كشوفات موقعة .

د. استكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي لألسرة على ان يقترن ذلك بتأييد المجلس
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د. استكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي لألسرة على ان يقترن ذلك بتأييد المجلس
المحلي ضمن منطقة السكن .

ثالثا: على المحافظات والوحدات االدارية التابعة لها توفير المكان المناسب والمستلزمات الضرورية للجنة الفرعية المذكورة في البند
(اوال) من هذه المادة لتأدية مهامها.

المادة -14- أوال: إذا كان طالب اإلعانة قاصرا أو مصابا بمرض عقلي أو عاجز عن العمل كليا أو مصابا بمرض يمنعه من تقديم
الطلب أو تعقيبه أو االعتراض على القرارات الصادرة في شأنه٬ فلرئيس اللجنة العليا للحماية االجتماعية في حالة عدم وجود احد من

أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن يطلب تعيين قيما أو وصيا بقرار من المحكمة المختصة .
ثانياً: ال تقبل المراجعة في شأن اإلعانة االجتماعية من غير المنصوص عليهم في البند (أوال) من هذه المادة إال بموجب الوكالة

المصدقة من الكاتب العدل .
المادة – 15-

أوال: على المشمول بأحكام هذا القانون أن يقدم بعد مرور سنة من تاريخ استحقاقه إلى اللجنة الفرعية في المحافظة أو قسم الحماية
االجتماعية في المحافظة بيانا سنويا عن حالته األسرية والمالية وفقا للنموذج الذي تصدره الهيئة وإذا لم يقدم البيان السنوي خالل المدة

المذكورة يوقف صرف اإلعانة إليه احترازيا٬ً ويبلغ بذلك من الموظف المختص وإذا تخلف عن المراجعة مدة تزيد على سنة من
تاريخ اإليقاف بدون عذر مشروع تقطع عنه اإلعانة نهائيا واعتبارا من تاريخ إيقافها وبقرار يصدره مدير القسم .

ثانيا: على المشمول باالعانة االجتماعية او احد افراد اسرته ان يبلغ اللجنة او قسم الحماية االجتماعية في المحافظة خالل (30) ثالثين
يوما من تاريخ حصول التغيير في اي مما ياتي :

ا. تبديل في محل اقامة االسرة بصورة دائمة.
ب. وفاة اي من أفراد األسرة.

ج. أي تغيير في الحاله األسرية والمالية من شأنه ان يؤثر في استحقاقه اإلعانة كليا او جزئيا .
ثالثا:تعدل اإلعانة اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حصل فيه التغيير.

المادة – 16- يوقف صرف اإلعانة بقرار من مدير قسم الحماية االجتماعية في المحافظة في إحدى الحاالت اآلتيــــة:
أوال: مغادرة المستفيد للعراق لمدة تزيد على (6) ستة أشهر دون عذر مشروع.

ثانياً: بلوغ اليتيم القاصر وعدم استمراره بالدراسة .
ثالثاً: عدم استمرار احد أبناء المشمول على الدراسة عدا الدراسة الجامعية.

رابعاً: في حالة الوفاة وتنتقل اإلعانة إلى أرملة المشمول.
خامساً:عند زوال أسباب الشمول كالشفاء التام للمريض او البلوغ لليتم القاصر أو الزواج .

سادسا: حصول األسرة على دخل أو مورد مالي يزيد عن مبلغ اإلعانة الممنوحة
سابعا: رفض االلتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل .

ثامنا: رفض االلتحاق بالعمل المقدم له من برامج الحماية لثالث مرات بدون عذر مشروع.

المادة -17- تقطع اإلعانة نهائياً بقرار من مدير قسم الحماية االجتماعية في المحافظة في إحدى الحاالت اآلتية:
أوالً: إذا فقدت احد شروط االستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون .

ثانياً:إذا قدمت وثائق أو مستندات أو معلومات ثبت تزويرها لغرض الشمول بأحكام هذا القانون أو قدمت معلومات غير صحيحة
باستمارة البيان السنوي بهدف استمرار شموله بالحماية االجتماعية.

الفصل الرابع
صندوق الحماية االجتماعية

المادة – 18-

أوال : يؤسس صندوق يسمى (صندوق الحماية االجتماعية) يرتبط بالهيئة ويرأسه موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية
أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة ال تقل عن(15) خمس عشرة سنة .

ثانياً: يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :
أ -رئيس الهيئة رئيسا

ب-مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في هيئة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة نائباً للرئيس .
ج.مدير عام دائرة الحماية االجتماعية عضوا

د.مدير عام دائرة الحماية االجتماعية للمرأة عضوا
هـ. مدير عام صندوق الحماية االجتماعية عضوا ومقررا

وـ.ممثل عن الوزارات والجهات التالية بدرجة مدير عام أعضاء
1- وزارة المالية.
2- وزارة التربية.
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3- وزارة الصحة.
4- وزارة التخطيط.
5- وزارة العدل.

6- وزارة الداخلية.

ثالثاً: لرئيس الهيئة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة الموافقة على تمثيل الجهات األخرى في مجلس اإلدارة .
رابعاً: تحدد مهام وصالحيات مجلس اإلدارة وإجراءات سير العمل فيه وكيفية اتخاذه القرارات بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة بناءاً

على اقتراح من مجلس اإلدارة .

المادة -19-

أوالً: تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي:
أ.التخصيصات المالية من الموازنة العامة االتحادية للدولة .

ب. اإلعانات والمنح والهبات وفقا للقانون
ج. نصف تركة من ال وارث له .

د. 1% من أرباح الشركات الحكومية .
هـ . 0.0025 تستقطع من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بالخدمة العامة .

و. عائدات استثمار أموال الصندوق .
ز. 1% من عائدات السياحة .

ثانياً: يتولى الصندوق دفع مبالغ اإلعانة االجتماعية للمشمولين بأحكام هذا القانون.
ثالثا: لمجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير تخصيص نسبة معينة من ايرادات الرسوم والغرامات كايراد لصالح الصندوق .

الفصل الخامس
مركـــز تكنولوجيا المعلومات

المادة -20- يؤسس في الهيئة مركز تكنولوجيا المعلومات تسجل فيه البيانات الخاصة باألفراد واألسر وما يحصلون عليه من
مساعدات الحماية االجتماعية بجميع أنواعها٬ ويتم تحديث بيانات هذا المركز من خالل ربطه بقواعد البيانات الخاصة بالجهاز
المركزي لإلحصاء وبيانات البطاقة التموينية ومديريات األحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية٬ ويكون مسؤوالً عن مكننة

أعمال الهيئة .

المادة – 21- تعتمد هيئة الحماية االجتماعية في وضع سياستها وإجراءاتها على ما يوفره مركز تكنولوجيا المعلومات من بيانات او
مؤشرات بصورة دورية.

المادة -22- تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويد مركز تكنولوجيا المعلومات في الهيئة بما يتوفر لديها من معلومات
وبيانات تتعلق بما صرفته أو تصرفه نقداً أو عيناً ألي فرد أو أسرة .

ا

الفصل السادس
أحكام عامة وختامية

المادة -23- يستحق الفرد أو األسرة اإلعانات النقدية والخدمات االجتماعية من تاريخ موافقة مدير قسم الحماية االجتماعية على الطلب
المستوفي للشروط .

المادة -24- لمجلس الوزراء إعادة النظر سنوياً في الفئات المستفيدة من الحماية االجتماعية٬ وعدد أفراد األسرة والمبالغ المخصصة
لكل فرد٬ بهدف شمول فئات أخرى من غير الفئات المذكورة في القانون٬ وزيادة عدد األفراد المستفيدين ومبلغ اإلعانة ومستوى الدخل

المنصوص عليه في الجدول الملحق بهذا القانون بما يتناسب مع التغيير الحاصل في الوضع االقتصادي والمعيشي .

المادة - 25-

أوال: لطالب اإلعانة التظلم أمام اللجنة العليا من قرارها خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار المتظلم منه أو اعتباره مبلغا٬ً
وله حق الطعن به أمام محكمة القضاء اإلداري خالل ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقةً أو حكما٬ً ويكون قرار محكمة

القضاء اإلداري قابالً للتمييز أمام المحكمة اإلدارية العليا خالل ( 30 ) ثالثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً .

ثانياً : تعفى المعامالت التي يقدمها المشمولون بأحكام هذا القانون من الرسوم كافة ومنها الرسوم القضائية.

المادة – 26- تسترجع مبالغ إعانة شبكة الحماية االجتماعية المصروفة خالفا ألحكام هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية
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المادة – 26- تسترجع مبالغ إعانة شبكة الحماية االجتماعية المصروفة خالفا ألحكام هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية
رقم (56) لسنة 1977.

المادة -27- ال يجوز التنازل عن اإلعانة أو الحجز عليها .

المادة -28- أوال – يعامل الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 معاملة العراقي بالنسبة لتطبيق هذا القانون .
ثانياً – تسري أحكام هذا القانون على المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي وأوالدها وكذلك المرأة األجنبية المتزوجة من عراقي

وأوالدها في حالة استقرارهم للعيش في العراق من لفئات المذكورة في البند ( أوال ) من المادة (1) من هذا القانون .

المادة -29-تحل تسمية دائرة الحماية االجتماعية بدالً عن تسمية دائرة الرعاية االجتماعية وتسمية دائرة الحماية االجتماعية للمرأة بدالً
عن تسمية دائرة الرعاية االجتماعية للمرأة الوارد في قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم ( 8) لسنة 2006 المعدل .

المادة -30- أوال: يلغى الباب الثاني و المواد (4) و(5) و(99) و(101) من قانون الرعاية االجتماعية رقم (126) لسنة 1980 .

ثانياً : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (98) لسنة 2000 .

المادة-31- ال يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة – 32- تحدد آليات عمل اللجان وكيفية انعقادها وإجراءات سير العمل فيها بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .
المادة -33- لرئيس الهيئة إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -34- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .

األسباب الموجبة

تماشيا مع النظم الدولية في الحماية االجتماعية ومن أجل االرتقاء بالمجتمع العراقي الى مصاف المجتمعات المتقدمة التي توفر لها
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والسكن والتعليم والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العالقة بشأن توفيرها لهم قدر تعلق االمر بها ٬ وإعداد القادرين على العمل من
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باسم الشعب
مجلس الرئاسة

 
 بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادًا الى احكام البند ﴿أوال﴾ من المادة ﴿61﴾ والبند ﴿ ثالثا﴾

من المادة ﴿73﴾ من الدستور
 

   صدر القانون االتي :
 

رقم ﴿44﴾ لسنــة 2013
قانون الدفاع المدنــي

 
 

الفصل االول التعاريــــف
 

المادة ـ 1 ـ يقصد بالتعابيروالمصطلحات التالية الغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
                اوالـ الرئيس االعلى للدفاع المدني                           وزير الداخلية

          ثانيًاـ رئيس الدفاع المدني في المحافظة                        المحافظ
          ثالثًا ـ الدفاع المدني : جميع اإلجراءات والتدابير التي تتخذها األجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض
تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الى ادنى حد ممكن وإدامة العمل واإلنتاج في ظروف السلم

والحرب والكوارث المختلفة0
                رابعًاـ السالمة الصناعية : اإلجراءات والتدابير التي تتخذ لتأمين الحماية الالزمة للطاقات والموارد البشرية

والمادية والتقليل من حجم الخسائر باألرواح والممتلكات وإدامة العمل في جميع القطاعات في الحرب والكوارث وفي أوقات
السلم.

          خامسًاـ الكارثة :الحدث الذي يهدد الموارد البشرية والمادية للمجتمع والذي تخرج امكانية السيطرة عليه ومعالجة اثاره

http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/ar
http://www.iraq-lg-law.org/ar/taxonomy/term/143
http://www.iraq-lg-law.org/ar/taxonomy/term/117
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عن الموارد المتاحة في المحافظة او البلد.
          سادسًاـ االخالء : االنتقال المنظم او الطوعي للسكان وممتلكاتهم بصورة كلية او جزئية من المدن او المناطق المعرضة

للفعاليات العسكرية المعادية او الكوارث المختلفة الى مناطق اكثر امانًا.
          سابعًاـ االسكان : استقبال السكان الذين تقرر اخالؤهم من المدن والمناطق المعرضة للخطر وتوفير وسائل العيش

واالقامة لهم.
          ثامنًاـ االنذار المبكر : اشعار السكان بالوسائل المتاحه بالمخاطر المحتملة بغية إعطائهم الفرصة الالزمة لحماية أنفسهم

وممتلكاتهم.
          تاسعًاـ فرق الدفاع المدني : تشكيالت الخدمات الرئيسة المعنية باعمال الدفاع المدني وفرق االطفاء واالنقاذ والحماية

الذاتية في المنشآت والمشاريع وفرق المتطوعين في المناطق السكنية التي تقوم بتنفيذ اعمال الدفاع المدني.
          عاشرًاـ التدابير الوقائية : االجراءات االحترازية التي تنفذها الجهات المعنية باعمال الدفاع المدني بهدف تأمين الحماية

الالزمة للسكان والممتلكات الخاصة والعامة تجاه التهديدات المتوقعة تحت مختلف الظروف.
          حادي عشرـ: اعمال مكافحة الحرائق التي تنفذها اجهزة الدفاع المدني والتي تحصل في جميع االماكن.

          ثاني عشرـ االنقاذ الخفيف : االعمال الميدانية التي ينفذها رجال الدفاع المدني باستخدام االجهزة والمعدات الخفيفة
لغرض انقاذ االشخاص والممتلكات من تحت االنقاض بسبب الحوادث المختلفة.

          ثالث عشر ـ االنقاذ الثقيل : االعمال الميدانية التي تنفذها االجهزة المعنية باعمال الدفاع المدني والتي تتطلب استخدام
االجهزة والمعدات الثقيلة لغرض انقاذ االشخاص والممتلكات من تحت االنقاض ممن اليمكن انقاذهم باستخدام معدات االنقاذ

الخفيف.
          رابع عشرـ اغاثة المنكوبين: االجراءات المتخذة من جمعية الهالل االحمر والجهات المعنية االخرى لغرض توفير
مستلزمات اسكان واعاشة االشخاص الذين يتم اخالؤهم بسبب الكوارث اوالمخاطر االخرى والمتضررين منهم في موقع

اقامتهم.
          خامس عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة : االعمال التي ينفذها رجال الدفاع المدني لمعالجة ورفع واتالف القنابل غير

المنفلقة والصواريخ والحاويات والذخائر الحربية في المناطق المدنية.
 
 

الفصل الثاني االهداف والوسائل
 

المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
اوال ـ تحديد اجراءات الدفاع المدني في جمهورية العراق.

 ثانياـ تحديد واجبات مديرية الدفاع المدني واجهزة الدولة االخرى التي تتولى تنفيذ اجراءات الدفاع المدني .
ثالثاـ تأمين الحماية الالزمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر في االرواح والممتلكات العامة

والخاصة .
  رابعاـ رفع الروح المعنوية للسكان في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة.

 
المادة 3‐ تشمل اعمال الدفاع المدني ما يلي:

اوالـ تأمين وتنظيم وسائل االنذار المبكر وتنبيه المواطنين الى المخاطر المحتمل وقوعها.
ثانيًاـ تدريب وتوعية المواطنين للحماية من اضرار الحرب والكوارث .

ثالثًاـ إعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني واالشراف على توفير مستلزماتها.
رابعًاـ تحديد المنشات الالزمة للدفاع المدني ومتابعة اقامتها وادامتها .

خامسًاـ إعداد وتنفيذ التدابير الوقائية لتأمين الحماية للسكان والمنشآت الحيوية اثناء الحرب والكوارث.
سادسًاـ اعداد خطط اخالء المدن من السكان وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .
سابعًاـ اعداد الخطط الالزمة للسيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية في الحاالت الطارئة.

  ثامنًاـ اعداد وتهيئة الخطط المعتمدة لمواجهة حاالت الطوارئ وتأمين مستلزماتها وتنفيذ الممارسات الالزمة لفحص كفاءتها.
تاسعًاـ اعداد وتنفيذ الخطط لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لغرض معالجة المواطنين عند حدوث الكوارث المحتملة.

عاشرًاـ كشف القنابل غير المنفلقة ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
حادي عشرـ اعداد وتنفيذ الخطط الغاثة المنكوبين.

ثاني عشرـ مكافحة الحرائق واإلنقاذ الخفيف والثقيل.
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ثالث عشرـ اجراء الكشوفات على المنشات والمشاريع والمصانع ومتابعة تنفيذ شروط الوقاية والسالمة فيها الغراض الدفاع
المدني.

رابع عشرـ تطهير المناطق من عوامل التلوث المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .
 

الفصل الثالث اللجنة العليا الدارة اعمال الدفاع المدني
 

المادة ـ 4 ـ اوالـ   تشكل لجنة عليا تسمى﴿ اللجنة العليا الدارة اعمال الدفاع المدني﴾ يكون مقرها في غرفة العمليات الرئيسة
في مديرية الدفاع المدني العامة ولها مقر بديل في بغداد تحدده مديرية الدفاع المدني العامة بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا.

                ثانياـ تتالف اللجنة العليا من :
                        أـ وزير الداخلية                                         رئيسا

                       ب ـ وكيل وزارة الداخلية المختص     عضوا ونائبا للرئيس
                       جـ ـ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة                عضوا

                        د ـ وكيل الوزارة المختص في كل من الجهات االتية:          اعضاء
    ﴿1﴾ الصحة

    ﴿2﴾ النقل                                                                        
    ﴿3﴾ الزراعة 

    ﴿4﴾ البلديات واالشغال العامة                                                 
    ﴿5﴾ البيئة  

    ﴿6﴾ االعمار واالسكان                                                                      
    ﴿7﴾ التجارة

    ﴿8﴾ الموارد المائية
    ﴿9﴾ امانة بغداد                                                                        

         هـ ـ ممثل عن االمانة العامة لمجلس الوزراء بوظيفة مدير عام           عضوا
          وـ :     ممثل عن وزارات كل من الصناعة والمعادن واالتصاالت والكهرباء والعلوم والتكنلوجيا ال تقل وظيفة اي

منهم عن مدير عام   اعضاء                                                               
          زـ مدير عام الحركات في وزارة الدفاع                         عضوا   

          ح ـ مدير الدفاع المدني العام                                   عضوا
          ط ـ مدير عام شبكة االعالم العراقي                           عضوا

         ي ـ رئيس جمعية الهالل االحمرالعراقية                         عضوا
         ك ـ رئيس اتحاد الصناعات العراقي                            عضوا

         ل ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية                              عضوا
        م‐ رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة.

 
     ثالثاـ يكون مدير العمليات في مديرية الدفاع المدني العامة مقررا للجنة ويتولى تنظيم اعمالها.

     رابعاـ لرئيس اللجنة دعوة اي من ذوي الخبرة واالختصاص لالستئناس بارائهم.
 

    خامساـ تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل﴿6﴾ ستة اشهر في ظروف السلم وكلما اقتضت الضرورة ذلك في الظروف الطارئة
بدعوة من رئيسها اونائبه.

 
 

المادة ـ 5 ـ   يتولى الرئيس االعلى للدفاع المدني المهام االتية :
   اوالـ اصدار القرارات في االمور االتية:ـ

  أـ اقرار الخطط والمشروعات المتعلقة باعمال الدفاع المدني.
      ب ـ تحديد اعمال الدفاع المدني ومستلزمات السالمة الصناعية الواجب تنفيذها من دوائر ومنشآت القطاعات العام

والخاص والمختلط .
     جـ ـ تنفيذ وسائل ومستلزمات الدفاع المدني عند انشاء المدن واقامة المشاريع والمنشآت المختلفة.
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  د ـ تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل او بعض التدابير الوقائية او اجراءات الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا
القانون .

هـ ـ تنفيذ خطط الدفاع المدني عند اعالن حالة الطوارئ او حدوث الكوارث.
 

 ثانياـ تشكيل اللجان من ممثلي الوزارات ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط لوضع الخطط والقيام باعمال الدفاع
المدني.

 ثالثاـ تشكيل اللجان التحقيقية في حوادث الحريق او االنفجارات او تسرب الغازات السامة وغيرها من الحوادث التي تحصل
في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات والتي ينتج عنها خسائر في االرواح والممتلكات باقتراح من مدير الدفاع

المدني العام على ان يكون مدير الدفاع المدني في المحافظة المعنية عضوا في اللجنة.
 رابعاـ منع تشييد او اشغال المنشآت التي ال تتوافر فيها مستلزمات وشروط السالمة او المخالفة لبيان انشاء المالجئ رقم ﴿1﴾

لسنة 1992 استنادا الى تقارير مديرية الدفاع المدني العامة .
 خامساـ ممارسة الصالحيات االنضباطية للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المنصوص عليها في القوانين

واالنظمة في الظروف الطارئة او الحرب او الممارسات الخاصة باعمال الدفاع المدني التي تناط بمنتسبي الوزارات
ومؤسسات القطاعات العام والخاص والمختلط وله تخويل هذه الصالحية وفقًا للقانون .

   سادساـ الحجز المؤقت على االموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني وقت الحرب وفي
حالة الكوارث على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نقص في القيمة او المنفعة وله ان يعترض على مبلغ التعويض لدى

المحاكم المختصة خالل ﴿30﴾ ثالثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعويض 0
   سابعاـ منح المكافآت للعاملين في مجال الدفاع المدني او من يقوم بمساعدتهم عند تقديم خدمة متميزة لمكافحة الحرائق

واالنفجارات والحوادث االخرى وله منحها الى العاملين في فرق وتشكيالت الدفاع المدني وخريجي دورات الدفاع المدني
االوائل .

   ثامناـ شراء االجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات الخاصة باعمال الدفاع المدني في حاالت الطوارئ والكوارث.
 

المادة ـ 6 ـ للرئيس االعلى للدفاع المدني تخويل وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة او مدير الدفاع المدني العام
صالحية اصدار االوامر والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اعمال الدفاع المدني .

 
المادة ـ 7 ـ تتولى اللجنة العليا المهام االتية :ـ

 اوالـ وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حاالت الطوارئ والكوارث وماينجم عنها.
ثانيًاـ اعداد الخطة العامة واتخاذ االجراءات الالزمة لمواجهة الحاالت الطارئة والكوارث وتحديد واجبات الجهات ذات العالقة

بتنفيذ اعمال الدفاع المدني.
ثالثًاـ االشراف على قيادة وادارة اعمال الدفاع المدني في العراق.

رابعًاـ االشراف على تنفيذ خطط الخدمات الرئيسة.
خامسًاـ االشراف على تحريك فرق تشكيالت الخدمات الرئيسة بين المحافظات لتحقيق االسناد المتبادل لمعالجة الحوادث

المختلفة.
سادسًاـ مناقشة التقارير الخاصة باعمال لجان الدفاع المدني في المحافظات التي ترفع اليها من خالل مديرية الدفاع المدني

العامة .
 سابعًاـ مناقشة اية امور اخرى تعرض على اللجنة من مديرية الدفاع المدني العامة بعد موافقة رئيس اللجنة .

 
الفصل الرابع لجان المحافظات

 
المادة ـ 8 ـ اوالًـ تشكل في مركز كل محافظة لجنة إلدارة أعمال الدفاع المدني برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الوزارات

والجهات ذات العالقة في المحافظة المنصوص عليها في المادة ﴿4﴾ من هذا القانون يكون مقرها غرفــة العمليات في مديرية
الدفاع المدني في المحافظة ولها مقر بديل فيها يحــدده مدير الدفاع المدني في المحافظة بالتنسيـق مع رئيس اللجنة.

 ثانيًاـ تعد اللجان المنصوص عليها في البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة الجهات التنفيذية في المحافظات وتتولى وضع الخطط
التفصيلية لتنفيذ مهام وواجبات الدفاع المدني فيها او اية دراسة تكلف بها من اللجنة العليا.

 
المادة ـ 9 ـ اوالـ لرئيس اللجنة في المحافظة تشكيل لجنة الدارة إعمال الدفاع المدني في القضاء برئاسة القائممقام وعضوية
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ممثلين عن الجهات ذات العالقة فيه اذا اقتضت الضرورة ذلك ترتبط باللجنة المنصوص عليها في البند ﴿اوال﴾ من المادة ﴿8﴾
من هذا القانون وتخضع قراراتها وتوصياتها الى مصادقة رئيس اللجنة في المحافظة.

  ثانياـ تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في البند ﴿اوال﴾ من المادة ﴿8﴾ والبند ﴿اوال﴾ من هذه المادة ومواعيد اجتماعاتها
بتعليمات يصدرها رئيس اللجنة العليا.

 
المادة ـ 10 ـ اوالـ يتولى رئيس لجنة ادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة المهام االتية :

  أـ تكليف المعنيين باعداد الدراسات ووضع الخطط لحماية المواطنين من اثار الكوارث والحوادث المحتمل وقوعها في
المحافظة.

     ب ـ االشراف على اعداد خطط عمل لجنة ادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة والوحدات االدارية التابعة لها لتأمين
السيطرة الالزمة والتنسيق وادارة وانتظام سير العمل فيها في ظروف الحرب وعند حصول الكوارث.

جـ ـ القيادة واالشراف الميداني على تنفيذ اعمال الدفاع المدني ومدى تأمين المستلزمات التي تقوم بها الجهات واالجهزة
المعنية في المحافظة في ظروف السلم وحاالت الحرب والكوارث.

د ـ تشكيــل اللجان في المحافظة لالغراض المتعلقة في شؤون الدفاع المدني وفقـًا للقرارات التي يصدرها الرئيـــس االعلى
للدفاع المدنــي .

هـ ـ اصدار االوامر لتحريك فرق الدفاع المدني وفرق تشكيالت الخدمات الرئيسة االخرى لمعالجة الحوادث المختلفة في
المحافظة اولتقديم االسناد المتبادل مع المحافظات المجاورة .

  ثانيًاـ يخول رئيس الدفاع المدني في المحافظة مايأتي:ـ
    أـ الصالحيات المنصوص عليها في البند ﴿خامسا﴾ من المادة﴿5﴾ من هذا القانون.

                   ب ـ غلــق المنشات او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها للتعليمات اوعدم توفيرها
مستلزمات الدفاع المدني مدة التزيد على ﴿15﴾ خمسة عشر يومًا استنادًا الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني في

المحافظة.
 

الفصل الخامس مهام مديرية الدفاع المدني العامة
 

المادة ـ 11 ـ تتولى مديرية الدفاع المدني العامة المهام االتية:ـ
    اوالـ اعداد الخطط والدراسات والتعليمات والسياقات الخاصة باعمال الدفاع المدني .

     ثانيًاـ توفير وسائل ومستلزمات االنذار المبكرعن الكوارث المختلفة في المناطق السكنية واالشراف عليها وادامتها.
    ثالثًاـ القيام بعمليات اطفاء الحرائق واالنقاذ الخفيف وحاالت االسعاف الناتجة عنها وتهيئة وتأهيل االفراد لهذه العمليات

وتأمين العجالت والمعدات واالجهزه ووسائل االتصاالت الالزمة وادامتها.
رابعًاـ معالجة الصواريخ والقنابل والقذائف الحربية المتساقطة داخل المناطق المدنية واتالفها.

خامسًاـ التطهير الكلي للمناطق المدنية الملوثة واالستعانة بامكانيات الجهات المختصة لهذا الغرض.
سادسًاـ اجراء الكشوفات الموقعية على الوزارات والمنشآت لمختلف القطاعات وتحديد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق

والمخاطر االخرى ومتابعة تنفيذها.
سابعاـ مراقبة تنفيذ تشييد المالجئ في االبنية بموجب بيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع امانة بغداد ودوائر البلدية في

المحافظة.
ثامناـ متابعة اخالء وتهيئة مالجئ االبنية في الحاالت الطارئة.

تاسعاـ تهيئة المالجئ العامة.
عاشراـ وضع مواصفات فنية للعجالت واالجهزة والمعدات الخاصة بمكافحة الحرائق واعمال الدفاع المدني االخرى وابالغها

الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
حادي عشرـ التدريب على اعمال الدفاع المدني.

 ثاني عشرـ توعية المواطنين بالتدابير الوقائية للدفاع المدني من خالل وسائل االعالم.
ثالث عشرـ تمثيل جمهورية العراق في المنظمات والمؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية الخاصة بالدفاع المدني.

 
الفصل السادس مهام المدير العام

 
المادة ـ 12 ـ اوالـ يمارس المدير العام المهام اآلتية :ـ
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 أ ـ االشراف العام على اعمال الدفاع المدني في العراق.
ب ـ اقتراح الدراسات ووضع الخطط والمناهج النجاز اعمال الدفاع المدني واالشراف على تنفيذها.

 جـ ـ تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس االعلى للدفاع المدني والقرارات االخرى المتعلقة بها.
       د ـ   تقديم المقترحات الى الرئيس االعلى للدفاع المدني القرارها.

     هـ ـ االشراف على فرق الدفاع المدني للمناطق السكنية في جميع انحاء العراق من ناحية التدريب وتأمين الطعام والمأوى
لهذه الفرق وغيرهم ممن تتم دعوتهم للعمل في الدفاع المدني بموجب احكام هذا القانون.

و ـ وضع الخطط لتنظيم وتدريب فرق الدفاع المدني.
 ز ـ تحديد اوقات الممارسات والتمارين على اعمال الدفاع المدني للتاكد من استعداد الفرق وكفاية وكفاءة الوسائل الخاصة بها

بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
 ح ـ االشراف على تدريب العاملين في القطاعات العام والخاص والمختلط على اعمال الدفاع المدني في مراكز تدريب الدفاع

المدني في المحافظات.
     ط ـ دعوة طالب المدارس والمعاهد والكليات للعمل في مجال الدفاع المدني عند الضروره بالتنسيق مع الجهات المعنية.
      ي ـ دعوة المواطنين من غير المنصوص عليهم في الفقرتين ﴿ح﴾ و﴿ط﴾ من هذا البند للتدريب على اعمال الدفاع المدني.

    ثانياـ تكون الخدمات التي تقدمها عناصر الفرق المنصوص عليها في الفقرة ﴿هـ﴾ من البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة بدون اجر 0
 

المادة ـ 13 ـ للرئيس االعلى للدفاع المدني تخويل المديرالعام المهام االتية:ـ
 اوالـ تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند ﴿ثانيًا﴾ من المادة ﴿5﴾ من هذا القانون.

ثانياـ اصدارالتوصيات والتوجيهات المتعلقة باعمال الدفاع المدني التي يراها مناسبة لتأمين الحماية والتقليل من حجم الخسائر
وادامة العمل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات .

ثالثاـ انذار اصحاب المنشات والمشاريع المخالفة لتعليمات الدفاع المدني بضرورة ازالة المخالفة خالل﴿15﴾ خمسة عشر يوما
من تاريخ التبليغ.

رابعاـ الطلب من االجهزة االمنية والعسكرية المساهمة في مهام الدفاع المدني وفق الخطط المعتمدة .
خامساـ تحريك امكانيات الدوائر والمنشآت لمختلف القطاعات ذات العالقة بمهام الدفاع المدني من عجالت ومعدات واجهزة

وافراد وفق الخطط المعتمدة .
سادساـ شراء وتاجير االجهزة والمعدات والمستلزمات ذات العالقة باعمال الدفاع المدني في حاالت الطوارئ والكوارث بذات

الصالحية الممنوحة لوزير الداخلية في الظروف االعتيادية.
سابعاـ منح المكافآت المنصوص عليها في البند ﴿سابعا﴾ من المادة ﴿5﴾ من هذا القانون .

ثامناـ ممارسة الصالحيات االنضباطية وفقًا للقانون .
 

الفصل السابع الخدمات الساندة لتنفيذ اعمال الدفاع المدني
 

المادة ـ 14 ـ تشكل لجنة في مركز كل محافظة تضم ممثلين عن الجهات ذات العالقة تتولى تقديم الخدمات االتية:ـ
اوالـ الطبية

ثانيًاـ حفظ االمن والنظام.
ثالثًاـ االتصاالت السلكية والالسلكية.

رابعًاـ النقل.
خامسًاـ االطفاء.

سادسًاـ االنقاذ والتعمير.
سابعًاـ السيطرة على الطاقة الكهربائية.

ثامنًاـ االستطالع والكشف والتطهير من عوامل التلوث.
تاسعًاـ السالمة الصناعية.

عاشرًاـ االخالء واالسكان.
حادي عشرـ حماية الثروة الزراعية والحيوانية.

ثاني عشرـ حماية البيئة
ثالث عشر ـ منشآت الدفاع المدني.

رابع عشرـ اغاثة المنكوبين.
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خامس عشرـ توعية المواطنين.
سادس عشرـ التدابير الوقائية لحماية المواطنين.

سابع عشرـ معالجة القنابل غيرالمنفلقة.
ثامن عشرـ اية خدمة اخرى يرى الرئيس االعلى للدفاع المدني ضرورة تقديمها.

 
المادة ـ 15 ـ تقع مسؤولية تنفيذ اعمال الدفاع المدني على االشخاص التالي ذكرهم باعتبارهم رؤساء الدفاع المدني في مواقع

عملهم.
اوالًـ   الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة .

ثانيًاـ   المحافظون ورؤساء الوحدات االدارية.
ثالثًاـ   المديرون العامون.

رابعًاـ مديرو منشآت ودوائر القطاعات العام والخاص والمختلط.
 

الفصل الثامن حقوق العاملين في الدفاع المدني
 

المادة ـ16 ـ يستحق المتطوع او اي من العاملين في االجهزة الساندة عند اصابته نتيجة تعرضه لحادث اثناء تنفيذه اعمال
الدفاع المدني االمتيازات وفقًا للقانون .

 
المادة ـ17ـ يعد اي من العاملين في الدفاع المدني واالجهزة الساندة والمتطوعين عند وفاته جراء قيامه باعمال الدفاع المدني

شهيدًا و يستحق الحقوق التقاعدية المقررة للشهيد وفقًا للقانون .
 

المادة ـ 18 ـ يمنح من يطلب منه القيام باعمال الدفاع المدني من القطاع الخاص                من غير المتطوعين اجرًا عن
المدة التي قضاها في عمله على ان اليزيد مبلغ االجرعلى مايتقاضاه العاملين في الدفاع المدني من راتب ومخصصات عن

المدة ذاتها.
 

المادة ـ 19 ـ تصدر وزارة الداخلية نظامًا داخليا لنوط الدفاع المدني يحدد فيـــه نوع النوط وأوصافه وكيفية وأوقات منحه
وحمله.

 
الفصل التاسع العقوبات

 
المادة ـ 20 ـ يعاقب بالحبس مدة التزيد على ﴿1﴾ سنة واحدة او بغرامة التقل عن ﴿250000﴾ مئتين وخمسين الف دينار

والتزيد على ﴿1000000﴾ مليون دينار كل من خالف احكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .
المادة ـ21 ـ يعاقب المخالف الحكام البند ﴿رابعًا﴾ من المادة﴿5﴾ من هذا القانون بالحبس مدة التقل عن ﴿6﴾ ستة اشهر والتزيد

على﴿3﴾ ثالث سنوات او بغرامة التقل عن ﴿5000000﴾ خمسة ماليين دينار والتزيد على ﴿15000000﴾ خمسة عشر مليون
دينار

 
الفصل العاشر احكام عامة وختامية

 
المادة ـ 22 ـ تقوم الوحدات االدارية بواجبات الدفاع المدني في حالة عدم وجود تشكيالت الدفاع المدني في االقضية والنواحي

ويكلف بها اقدم ضابط شرطة فيها 0
 

المادة ـ 23 ـ اوالًـ يخول مدير عام الدفاع المدني صالحية فرض الغرامة في الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها
في المادتين ﴿20﴾ و﴿21﴾ من هذا القانون.

      ثانيًا ـ يمارس مدير عام الدفاع المدني االختصاص المنصوص عليه في البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة وفقًا لالجراءات المقررة
في قانون المرافعات المدنية رقم ﴿83﴾ لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ﴿23﴾ لسنة 1971 0

    ثالثًاـ يجوز الطعن في القرارات الصادرة استنادًا الى حكم البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة امام لجنة استئنافية دائمة تشكل في
وزارة الداخلية بقرار من الوزير خالل ﴿30﴾ ثالثين يومًا من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغًا وتكون قراراتها قطعية 0



2/28/2017 قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013

http://www.iraq-lg-law.org/ar/print/2532 8/10

 
المادة ـ 24 ـ يخول رئيس مجلس القضاء االعلى رئيس الوحدة االدارية سلطة قاضي جنح عند اعالن حالة الطوارئ او الحرب

او عند حدوث الكوارث الغراض تطبيق هذا القانون.
 

المادة ـ 25 ـ يتولى وزير الدفاع ممارسة مهام الرئيس االعلى للدفاع المدني المنصوص عليها في المادة ﴿5﴾ من هذا القانون
في المناطق العسكرية .

 
المادة ـ26 ـ تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعتمادًا في ميزانيتها بعنوان الدفاع المدني بما يؤمن تنفيذ

االعمال والمشاريع الخاصة بالدفاع المدني .
 

المادة ـ 27 ـ تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ما يأتي :
اوالـ استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني العامة عند منح رخص انشاء او فتح اي نشاط تجاري او صناعي وبضمنها مواقع

خزن ونقل وتداول وبيع وتجهيز المواد الخطرة لتامين التدابير الوقائية ومستلزمات الدفاع المدني والسالمة الصناعية فيها .
 ثانيًاـ تامين المستلزمات من افراد وعجالت واجهزة ومعدات وغيرها لتنفيذ اعمال الدفاع المدني .

 ثالثًا ـ طلب االستشارة الفنية من مديرية الدفاع المدني العامة قبل ان تقوم بشراء العجالت والمستلزمات المتعلقة بأعمال الدفاع
المدني .

رابعًا – تطوير امكانية الدوائر البحثية ذات العالقة بالتنبؤ بوقوع الكوارث في تلك الوزارات.
 
 

المادة ـ 28 ـ اوالًـ يستحدث تشكيل للدفاع المدني والسالمة الصناعية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يرتبط
بالوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باعتباره رئيسًا للدفاع المدني في دائرته لتأمين وادامة متطلبات الدفاع المدني

والسالمة والتواصل مع دوائر الدفاع المدني.
   ثانيًاـ يكون التشكيل المنصوص عليه في البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة مرتبطا من النواحي الفنية والتنظيمية والتدريبية بدوائر

الدفاع المدني.
 

المادة ـ 29ـ تلتزم ادارات المنشات والمشاريع الحيوية بانشاء مراكز او مفارز الطفاء الحرائق مجهزة بعجالت ومعدات
االطفاء واالنقاذ وفقًا للمواصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة.

 
المادة ـ30ـ تلتزم الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني وفقًا للتعليمات التي تصدرها مديرية الدفاع

المدني العامة.
 

المادة ـ31 ـ ترسل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقارير دورية نصف سنوية الى مديرية الدفاع المدني العامة عن
مراحل تنفيذ اعمال الدفاع المدني الخاصة بها

 
وبدوائرها ومنشآتها المختلفة وعلى مديرية الدفاع المدني العامة تنسيق هذه التقارير ورفعها الى وزارة الداخلية بما فيها تقارير

مشاريع ومنشآت القطاعين الخاص و المختلط.
 

المادة ـ32 ـ تتولى وزارة التخطيط تحديد نوعية المنشآت التي تشيد فيها المالجئ العامة واسلوب توزيعها على المحافظات
بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة.

 
المادة ـ33 ـ تقوم امانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات بما ياتي:ـ

 اوالًـ احالة مخططات االبنية لجميع القطاعات ذات االستخدامات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية والسكنية متعددة
الطوابق الى مديرية الدفاع المدني العامة لدراستها وتحديد تدابير الوقاية واالنذار من الحريق ووسائل االطفاء وغيرها وفقًا

للتعليمات والمواصفات المعتمدة .
   ثانيًاـ احالة جميع معامالت انشاء االبنية المشمولة بتشييد المالجئ مع تصميم الملجأ الخاص بكل منها الى مديرية الدفاع

المدني في المحافظة المعنية.
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ثالثًاـ عدم منح اجازة البناء للمنشات كليًا او جزئيًا اال بعد موافقة مديرية الدفاع المدني العامة على مواصفات انشاء المالجئ
فيها.

  رابعًاـ احالة التصاميم والمخططات الخاصة بانشاء شبكات المياه الى مديرية الدفاع المدني العامة لتثبيت مواقع فوهات
الحريق وتحديد مواصفاتها الفنية.

 
المادة ـ 34 ـ تدرس تعليمات وتوجيهات الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات وفقًا للخطة العامة للتدريب على اعمال

الدفاع المدني.
 

المادة ـ 35 ـ يتحمل رئيس الدائرة او المشروع او المنشأة في مختلف القطاعات المسؤولية الجزائية والمدنية عن االضرار
التي تلحق بها بسبب االهمال والتقصير في تنفيذ توصيات لجان كشف مديرية الدفاع المدني العامة.

 
المادة ـ 36 ـ اوالـ تقوم مديرية الدفاع المدني العامة باعداد دورات اساسية اختصاصية في مجال االطفاء واالنقاذ واعمال

الدفاع المدني االخرى لمنتسبي فرق الدفاع المدني االختصاصية في الوزارات والمنشآت .
 ثانياـ يمنح من يجتاز الدورات المنصوص عليها في البند ﴿ اوال﴾ من هذه المادة بنجاح مخصصات االطفاء والدفاع المدني .

 
المادة ـ37 ـ تعد غرفة عمليات الدفاع المدني الجهة الرئيسة في بغداد والمحافظات وعلى سيطرات الخدمات تزويدها

بالمعلومات والتقارير الخاصة باعمال الدفاع المدني.
 

المادة ـ 38 ـ اوًالـ يلغى قانون الدفاع المدني رقم﴿64﴾ لسنة 1978 وتبقى التعليمات والقرارات والبيانات الصادرة بموجبه
نافذة بما اليتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها 0

ثانيًاـ تلغى الفقرة ﴿2﴾ من البند ﴿اوًال﴾ من قرار مجلس قيادة الثورة ﴿المنحل﴾ رقم ﴿42﴾ لسنة 1995 .
 

المادة ـ39ـ اوال ـ يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
               ثانيًا ـ لوزير الداخلية اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

 
المادة ـ 40 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
 

االسباب الموجبة
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قانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة
2013
الشؤون االجتماعية   اتحادي في

نوع القانون:  قانون

Sep 5 2013  :تأريخ األصدار

Oct 28 2013  :تأريخ النشر

حاله:  نافذ المفعول

خالصه: 
----

 
 
 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بناًء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اوال ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من
المادة (73 ) من الدستور صدر القانون االتي:

 
رقم (38) لسنة 2013

 
قانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة

 
الفصل االول

التعاريف
المادة -1- يقصد بالمصطلحات اآلتية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :

 أوال- االعاقة : أي تقييد أو انعدام قدرة الشخص بسبب عجز أو خلل بصورة مباشرة على أداء التفاعالت مع محيطه في حدود المدى
الذي يعد فيه االنسان طبيعياً .

 ثانياً- ذو االعاقة : كل من فقد القدرة كلياً أو جزئياً على المشاركة في حياة المجتمع أسوة باالخرين نتيجة اصابته بعاهة بدنية أو ذهنية
أو حسية أدى الى قصور في أدائه الوظيفي .

 ثالثاً- الرعاية : هي الخدمات الشاملة التي تقدم لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بهدف ضمان حقوقهم.
 رابعاً- التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية واالجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة ذوي االعاقة واالحتياجات
الخاصة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية لتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية واالجتماعية وتنمية

قدراتهم لالعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك .
 خامسا- الدمج:التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تهدف الى تحقيق المشاركة الكاملة لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في

شتى مجاالت الحياة داخل المجتمع دون أي شكل من أشكال التمييز.
 سادساً- التمييز : أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب االعاقة أو االحتياجات الخاصة يترتب عليها اإلضرار أو إلغاء االعتراف بأي

من الحقوق المقررة بموجب التشريعات أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع االخرين .
سابعاً- ذو االحتياج الخاص : الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة االجتماعية
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سابعاً- ذو االحتياج الخاص : الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة االجتماعية
واالقتصادية والطبية كالتعليم أو الرياضة أو التكوين المهني أو العالقات العائلية وغيرها٬ ويعتبر قصار القامة من ذوي االحتياجات

الخاصة.
 

الفصل الثاني
االهداف والوسائل

المادة-2- يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي:
 أوال- رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز بسبب االعاقة أو االحتياج الخاص.

 ثانياً- تهيئة مستلزمات دمج ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في المجتمع.
ثالثاً- تأمين الحياة الكريمة لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.

 رابعاً- احترام العوق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة االنسانية.
 خامساً- ايجاد فرص عمل لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص .

المادة -3- تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل االتية:
 أوال- وضع الخطط والبرامج الخاصة لضمان حقوق ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وفق احكام القانون واالتفاقيات والمواثيق

الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفاً فيها .
ثانياً- االنضمام الى االتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة برعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.

 ثالثاً- وضع البرامج والخطط للوقاية من مسببات االعاقة وجعلها متاحة لنشر التوعية بها .
رابعاً- تأمين المتطلبات العالجية والخدمات االجتماعية والتأهيل النفسي والمهني لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بالتعاون

والتنسيق مع الجهات ذوات العالقة داخل العراق وخارجه .
 خامساً- توفير فرص التعليم العام والخاص والتعليم المهني والعالي لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة للقادرين عليه.
 سادساً- تطوير المالكات العاملة في حقل رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وانشاء قاعدة بيانات لهم وتحديثها .

سابعاً- االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص ومواكبة التطورات العلمية في كل ما يتعلق باالعاقة واالحتياج الخاص واالتصال
بالجهات المختصة داخل العراق وخارجه لرفع كفاءة االداء في هذا المجال .

ثامناً- إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والدورات التدريبية والتأهيلية داخل العراق وخارجه .
تاسعاً- منح ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة هويات خاصة .

عاشراً- تشجيع تصنيع االجهزة والمعدات التي يحتاجها ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
 

الفصل الثالث
هيأة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة

المادة -4-
اوال - تؤسس هيئة تسمى (هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة) تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واالداري

ويمثلها رئيس هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
 ثانياً- ترتبط الهيئة بوزارة العمل والشؤون االجتماعية .

 ثالثاً- يكون مقر الهيئة في مدينة بغداد ولها فتح أقسام في مراكز المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة -5-

       أوالً- يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون .
       ثانياً- لرئيس الهيأة نائبان أحدهما للشؤون الفنية واالخر للشؤون االدارية ويكون كل منهما بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة
الجامعية االولية في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة ال تقل عن (15) خمس عشرة سنة وعلى ان يكون احدهما من

ذوي االعاقة.
المادة -6- يدير الهيئة مجلس إدارة يتكون من :

       أوال- رئيس الهيئة                         رئيساً
       ثانياً- نائبي رئيس الهيئة                  أعضاء

       ثالثاً- ممثل عن االمانة العامة لمجلس الوزراء ال يقل عنوان وظيفته عن مدير عام                                   عضواً
      رابعاً- ممثل عن الوزارات والجهات اآلتية بدرجة مدير عام                            أعضاء

أ -وزارة المالية
ب - وزارة الدفاع
ج- وزارة التجارة
د- وزارة العدل

هـ- وزارة الداخلية
و- وزارة العمل والشؤون االجتماعية

ز- وزارة التربية
ح- وزارة الصحة

ط- وزارة االسكان واالعمار
ي- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ك- وزارة التخطيط
ل- وزارة الشباب والرياضة
م- مفوضية حقوق االنسان

ن- ممثل عن حكومة اقليم كردستان
      خامساً-

أ -(7) سبعة أعضاء من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
ب -(2) عضوين من االشخاص المهتمين في شؤون ذوي االعاقة.

ج- (2) عضوين من االطباء المختصين في شؤون العوق.
     سادساً- للمجلس االستعانة بذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في تنفيذ مهامه.

 سابعاً- يسمي رئيس هيئة ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة االعضاء المنصوص عليهم في البند(خامساً) من هذه المادة٬ على ان
يراعى تنوع العوق ومن ذوي الخبرة والكفاءة.

المادة-7- يحدد رئيس الهيأة مكافآت أعضاء مجلس االدارة من غير الموظفين وفقاً للقانون .
المادة-8-

    أوال – مدة العضوية في مجلس االدارة (4) أربع سنوات.
    ثانيا- تنظم أجتماعات المجلس ونصاب أنعقاده وسير العمل فيه وكيفية أتخاذ القرارات والتوصيات بنظام داخلي يصدره رئيس

الهيئة بعد مصادقة مجلس االدارة عليه.
المادة-9-

 أوالً- يتولى مجلس إدارة الهيئة المهام االتية:
أ -رسم وإقرار السياسة العامة لعمل الهيئة في رعاية ذوي االعاقة االحتياجات الخاصة وتأهيلهم ومتابعة إجراءات تنفيذها .

ب - إقتراح مشروع الموازنة السنوية ومالك الهيئة .
ج- إقرار الحسابات الختامية ورفعها الى الجهات المختصة وفقاً للقانون .

د- إقتراح مشاريع القوانين واالنظمة والتعليمات الداخلية .
هـ- االشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في جميع المجاالت بالتنسيق مع الجهات

المختصة ذوات العالقة .
و- اقتراح سياسة التوظيف لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة من خالل اعداد برامج ووصف للوظائف التي من الممكن إشغالها من

قبلهم .
ز- تشكيل اللجان وتسميتها وتحديد اختصاصاتها .

ح- وضع الخطط لما يأتي:
1- التدريب واعداد البحوث .

2- التوعية الوطنية الشاملة للوقاية من حدوث العوق وتخفيف حدته ومنع تفاقمه .
ط- الموافقة على فتح أقسام للهيئة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

ي- الموافقة على ضوابط واجراءات منح الهويات الخاصة بالمشمولين بأحكام هذا القانون .
ك- رفع تقارير نصف سنوية الى مجلس الوزراء عن نشاط الهيأة .

ل- مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس االدارة .
م- االشراف على إعداد الموازنة العامة للهيئة وعرضها على مجلس االدارة .

ن- دعوة واستضافة الخبراء والمختصين وحسب حاجة الهيئة لحضور اجتماعات مجلس االدارة دون التصويت .
       ثانياً- للمجلس تخويل مهامه الى رئيس الهيئة .

 
الفصل الرابع
الهيكل االداري

 
المادة -10- تتكون الهيئة من التشكيالت االتية :
         أوالً- الدائرة االدارية والمالية والقانونية .

         ثانياً- دائرة التخطيط والمتابعة .
         ثالثاً- دائرة التأهيل الطبي والمجتمعي والتربوي والمهني.

         رابعاً-   قسم االعالم .
         خامساً- قسم شؤون االقاليم والمحافظات .
         سادساً- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .

         سابعاً – مكتب رئيس الهيئة .
المادة -11-

 أوالً- يدير الدوائر المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في
االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص ولديه خدمة ال تقل عن (15) خمس عشرة سنة .

  ثانيا- يدير االقسام ومكتب رئيس الهيئة المنصوص عليها في المادة (10) وفروع الهيئة المنصوص عليها في المادة (9/ اوال / ط)
من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية االولية في االقل ولديه خدمة ال تقل عن (8) ثماني سنوات ويربط
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برئيس الهيئة.
 

الفصل الخامس
ميزانية الهيئة

المادة-12- تتكون ايرادات الهيئة مما يأتي :
أوال- ما يخصص للهيئة من الموازنة العامة االتحادية .

ثانيا- المنح والهبات والتبرعات من داخل العراق بموافقة الجهة المختصة.
المادة -13- ال يجوز للهيئة أن تحصل على األموال والمنح والهبات والتبرعات من شخص أجنبي أو جهة أجنبية إال بموافقة مجلس

الوزراء.
المادة-14- تخضع حسابات الهيئة الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة-15- تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المدرجة المهام االتية :
 أوالً- وزارة الصحة وتتولى ما يأتي :

أ -تقديم الخدمات الوقائية والعالجية بما فيها االرشاد الوراثي الوقائي واجراء الفحوصات والتحليالت المختبرية المختلفة للكشف المبكر
عن االمراض واتخاذ التحصينات الالزمة .

ب -وضع وتنفيذ البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما فيها إجراء المسوحات المختبرية والميدانية للكشف المبكر عن االعاقات .
ج- تقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العالجية بمستوياتها المختلفة .

د- تقديم الرعاية الصحية االولية للمرأة المعاقة أو التي تحتاج الى رعاية خاصة خالل فترة الحمل والوالدة وما بعدها .
هـ- منح التأمين الصحي مجاناً لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة .

و- تسجيل االطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة لالصابة باالعاقة ومتابعة حاالتهم .
ز- التنسيق مع الجهات ذوات العالقة لتوفير المتطلبات الحياتية واالجتماعية التي تسهل زج المعوق بالمجتمع بصورة طبيعية وفاعلة .
ح- التأهيل المجتمعي لذوي االعاقة من خالل توصيف المشاريع الفردية والمشتركة بما يتالءم وحالتهم الصحية وتقديم المشورة الفنية

للجهات المعنية بتقديم واعداد السكن لهم .
ط- السعي الى تأمين تكاليف العالج داخل العراق وخارجه بما فيها اجراء العمليات الجراحية وأية متطلبات أخرى.

ل- تحديد نسبة العجز من قبل لجنة طبية مختصة حسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة والخاصة بتحديد درجة العجز في
16/11/1998 ويحدد على ضوئها فئات ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة المشمولين بأحكام هذا القانون.

 ثانياً- وزارة التربية وتتولى ما يأتـــي :
أ -تأمين التعليم االبتدائي والثانوي بأنواعه لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وبرامج التربية الخاصة والدمج التربوي

الشامل والتعليم الموازي .
ب -االشراف على المؤسسات التعلمية التي تعنى بتربية وتعليم ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة .
 ج- إعداد المناهج التربوية والتعليمية التي تتناسب واستعداد لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.

 د- تحديد وتوفير التجهيزات االساسية التي تساعد ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة على التعليم والتدريب مجاناً .
      هـ- توفير المالكات التعليمية والفنية المؤهلة للتعامل مع التالميذ والطلبة ومنحها المخصصات المهنية المطلوبة ومن مرحلة

الطفولة المبكرة .
ثالثاً- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتولى ما يأتي :

أ -توفير فرص التعليم لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وامكانياتهم .
ب - اعداد مالكات تعليمية متخصصة فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات ذوي االعاقة االحتياجات الخاصة .

ج - تخصيص مقعد دراسي واحد في كل اختصاص للقبول في الدراسات العليا لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
رابعاً- وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتتولى ما يأتي :

أ -التدريب المهني المناسب لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وتطوير قدراتهم وفقاً لحاجات سوق العمل وتدريب المدرسين العاملين
في هذا المجال.

ب -توفير فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف وفق مؤهالت ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة .
ج- الزام دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط وتشجيع القطاع الخاص بتشغيل ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وفق نسب معينة مع

مراعاة نوع االعاقة والعمل .
 د- توفير أنواع معينة من االعمال تتناسب مع نوع ودرجة العوق للموظف الذي يصاب بالعوق أثناء الخدمة أو من جرائها إذا كان

قادراً على االستمرار بالخدمة بعد االصابة وتأهيله للقيام بهذه االعمال الجديدة.
هـ- تقديم معونات شهرية لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة من غير القادرين على العمل وفقاً للقانون.

و- تدريب أسر ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة على كيفية التعامل السليم معهم والعناية بهم ورعايتهم بصورة التمس كرامتهم
وانسانيتهم .

ز- دمج الطفل ذو االعاقة ورعايته التأهيلية داخل أسرته٬ وفي حالة تعذر ذلك تقدم له الرعاية البديلة .
ح- االشراف على جميع المؤسسات والمراكز التي تعنى بتأهيل ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ورعايتهم وإعانتهم ومنح

التراخيص لها .
ط- اصدار التعليمات والضوابط الالزمة لتلبية المتطلبات ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في تصاميم االبنية والمرافق العامة

وتكون ملزمة لدوائر الدولة كافة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص والجهات ذوات العالقة.
خامساً- وزارة الشباب والرياضة وتتولى ما يأتــــي :

أ-إنشاء المراكز واالندية الرياضية ودعمها بهدف فتح المجال لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم المختلفة بما يلبي
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أ-إنشاء المراكز واالندية الرياضية ودعمها بهدف فتح المجال لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم المختلفة بما يلبي
حاجاتهم ويطور قدراتهم .

ب- دعم مشاركة المتميزين رياضياً من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في االنشطة والمؤتمرات الوطنية والدولية .
ج- إدخال البرامج واالنشطة الرياضية والترويحية ضمن برامج المؤسسات والمراكز والمدارس العاملة في مجال االعاقة وتوفير

المالكات المتخصصة والتجهيزات المناسبة .
سادساً- مجلس القضاء االعلى ووزارة العدل ويقومان بما يأتي :

 أ- مراعاة الظروف الصحية لذوي االعاقة واالحتياج الخاص في أماكن التوقيف والحجز والسجون إذا اقتضت طبيعة القضية
وظروفها إتخاذ هذه االجراءات .

ب- توفير التقنيات المساعدة لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بما في ذلك ترجمة لغة االشارة وأية تقنيات أخرى تساعدهم في
الدفاع عن حقوقهم أو التمتع بمركز مساٍو للطرف اآلخر في الدعوى .

سابعاً- وزارة النقل وتتولى ما يأتي :
أ-تهيئة وسائل النقل العام لتحقيق تنقل ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ومرافقيهم بأمن وسالمة مجاناً.

ب-إلزام الشركات السياحية بتأمين واسطة نقل واحدة في االقل بمواصفات خاصة تكفل لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة استخدامها
واالنتقال بها بيسر وسهولة.

ج- تخفيض أسعار تذاكر السفر الجوي لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بمقدار(50%) خمسين من المئة ولمرتين في السنة الواحدة
.

ثامناً- وزارة االعمار واالسكان وتتولى ما يأتي :-
أ-تأمين السكن المالئم لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وفق خطة الحكومة لالسكان.

ب-تطبيق متطلبات االبنية المؤسسية الرسمية الخاصة بذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة الصادرة عن الجهة ذات العالقة على
االبنية القائمة من خالل إعادة تأهيلها .

تاسعاً- وزارة التخطيط وتتولى ما يأتــــي :
أ-توفير قاعدة بيانات عن لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في جمهورية العراق حسب العمر ونوع العوق من خالل المسوحات

االسرية والقطاعات ذوات العالقة برعايتهم .
      ب-التخطيط لبرامج ومشاريع رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في المجاالت كافة ضمن الخطط السنوية

واالستراتيجيات التي تعتمدها الدولة .
 
 

الفصل السادس
االمتيازات واالعفاءات

المادة-16-
أوالً- تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ال تقل

عن (5%) خمس من المئة من مالكها .
 ثانياً- يلتزم صاحب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ممن تتوافر فيهم الحد

االدنى من المؤهالت المطلوبة إذا كان يستخدم عدداً من العمال ال يقل عن (30) ثالثين وال يزيد على (60) ستين عامالً و(3%) ثالثة
من المائة في االقل من مجموع العمال إذا كان يستخدم أكثر من (60) ستين عامالً.

المادة-17- يمنح ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ما يأتي :
        أوالً- إعفاء نسبة (10%) عشرة من المئة من مدخوالته من ضريبة الدخل.

        ثانياً- قروض ميسرة وفقاً للقانون .
        ثالثاً- إعانة نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز المقدر من لجنة طبية ووفقا لقانون شبكة الحماية االجتماعية.

المادة-18- تعفى من الضرائب والرسوم وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة إذا كانت
مستوردة منهم مباشرة أو من الهيئة ويجدد االعفاء بعد مرور (5) خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى٬ وتستوفى الرسوم والضرائب

عند انتقال الملكية لشخص غير ذي اعاقة واحتياج خاص قبل إنتهاء المدة .
 المادة -19- لذوي االعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية ويحتاجون لمن يالزمونهم لقضاء حاجاتهم

بشكل مستمر٬ والتي تحدد من قبل لجنة طبية مختصة وحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة في 16/11/1998 والخاصة
بتقدير درجة العجز٬ لهم حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومة ويستحق المعين المتفرغ الحقوق االتية:

1-اذا كان المعين المتفرغ موظفا ويتقاضى راتباً من الدولة يمنح اجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية االمتيازات اسوة
باقرانه في الوظيفة ويجدد التفرغ سنويا.

2-اذا كان المعين المتفرغ ليس من موظفي دوائر الدولة يمنح راتبا شهريا يعادل راتب الحد االدنى في سلم رواتب الموظفين.
3-تحجب عن المعين المتفرغ الذي يعود الى عمله السابق او الذي ينصرف الى الدراسة داخل او خارج العراق االمتيازات التي منحت

له في هذا القانون.
 
 

الفصل السابع
العقوبات

المادة -20- يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار عند مخالفته أحكام البند (ثانياً) من المادة (16) من
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المادة -20- يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار عند مخالفته أحكام البند (ثانياً) من المادة (16) من
هذا القانون .

المادة -21- يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على (6) ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار أو بالعقوبتين معاً
كل من ادعى خالفاً للحقيقة انه من ذوي االعاقة او يحتاج الى رعاية خاصة ويحصل على اعفاء او تسهيل او امتياز او منحة مما نص

عليه في هذا القانون ٬ على ان تسترجع المبالغ واالمتيازات كافة والتي منحت له.
المادة -22- يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة ال تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار وال تزيد على

(1000000) مليون دينار كل ذي اعاقة أو أحتياج خاص أستغل عاهته أو عوقه كوسيلة للتسول.
 

الفصل الثامن
أحكام عامـــــة

المادة -23- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (944) لسنة 1985
 المادة -24- أوال : يلغى قانون هيئة رعاية مقاتلي القادسية وأم المعارك الخالدة رقم (63) لسنة 2000

ثانيا:- تنتقل كافة موجودات وعقارات وحقوق الهيئة المذكورة في الفقرة (أوال) إلى الهيئة المشكلة بموجب المادة (4) من هذا القانون .
المادة-25- يصدر رئيس الهيئة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة-26- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
 

االسباب الموجبــــــــة
 

لرعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع٬ ولنشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة في توفير
أسباب الحياة الكريمة للمشمولين بأحكام هذا القانون٬ ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذوات العالقة بما يحقق ذلك. شرع

هذا القانــــــــــون .
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األلغام
ما هى األلغام المضادة لألفراد

مشكلة األلغام فى
الشرق األوسط و شمال أفريقيا 

مرصد األلغام األرضية
 إتفاقية حظر

األلغام االرضيه المضادة لألفراد

القنابل العنقودية
ما هى القنابل العنقودية

 معلومات أساسية
عن القنابل العنقودية

ما هي المشكلة؟
ما حجم المشكلة؟

 الخط الزمني
الستعمال الذخائر العنقودية
 أنواع القنابل العنقودية

المخزنة حول العالم
القنابل العنقودية

والعالم في نظرة سريعة 
من يحظر القنابل العنقودية
اتفاقية القنابل العنقودية

شرح اتفاقية القنابل العنقودية
 القنابل العنقودية

نظرة خاصة على الدول العربية 

الصفحة الرئسية خريطة الموقع لالتصال بنا البريد االلكترونى أنشطة المنظمة الحمله الدوليه لحظر األلغام االرضية منظمة الحماية من االسلحة و آثارها

  شرح اتفاقية الذخائر العنقودية

 إن اتفاقية الذخائر العنقودية التي تمت مناقشتها وتبنيها من قبل 107 دولة۱ خالل مؤتمر دبلن الدبلوماسي
في 30 أيار/ مايو ٬2008 هي معاهدة دولية ملزمة تحظر استعمال وإنتاج وتخزين ونقل الذخائر العنقودية

وهي تتوافق مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. وسيتم فتح المجال للتوقيع على
االتفاقية في أوسلو يوم 3 كانون األول/ ديسمبر ٬2008 وستدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من إيداع الدولة
الثالثين لملف التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة الذي سيكون وديًعا لهذه االتفاقية. ولقد تم االنتهاء

من كتابة نص االتفاقية اآلن ولم يعد هناك مجال للقيام بأي تغيير.

وتعتبر االتفاقية الجديدة حول الذخائر العنقودية إنجاًزا تاريخًيا٬ حيث تعتمد قوة االتفاقية بشكل كبير على
اعتماد حظر الذخائر العنقودية بصفتها نوعًا كامًال من األسلحة. وقد رفض المفاوضون اقتراحات بشأن

استثناءات كبيرة من الحظر العام٬ وبشأن فترة انتقالية يبقى استعمال الذخائر العنقودية خاللها مسموًحا.
وتتطلب االتفاقية أن تدمر الدول األطراف ما لديها من مخزون خالل ثمانية أعوام و أن تطهر األراضي الملوثة

بالقنابل العنقودية خالل عشرة أعوام. وتعتبر االلتزامات المتعلقة بمساعدة الضحايا عالمة فارقة٬ فهي تتعلق
باالعتراف الكامل بحقوق األفراد المتأثرين بالذخائر العنقودية وتطالب الدول بتطبيق تدابير فعالة لمساعدة

الضحايا.

ورغم عدم دخول االتفاقية حيز النفاذ بعد٬ فقد ساهمت ومنذ اآلن في زيادة وصمة العار العالمية ضد الذخائر
العنقودية. ونحن نأمل ونتوقع أن تمتنع أي دولة أو مجموعة مسلحة من غير الدول نهائًيا عن استعمال

الذخائر العنقودية من جديد ومن ضمنها الدول غير المشاركة في عملية أوسلو.

 

 

ملّخص لاللتزامات األساسية للدول

االلتزامات العامة والمدى (المادة 1)

وغير الدولية  النزاعات  فيها  بما  ظرف  أي  تحت  العنقودية  الذخائر  كافة  ونقل  واستعمال  وتخزين  إنتاج  يحظر 
أيا كان على المشاركة في أي نشاط محظور بموجب هذه حّث  أو  أوتشجيع  مساعدة  يحظر  كما  الدولية. 

االتفاقية.

تعريفات (المادة 2)

ُتعرف هذه االتفاقية الذخيرة العنقودية بأنها " ذخيرة تقليدية صممت لتنشر أو تطلق ُذخيرات متفجرة تزن كل
منها أقل من 20 كلجم وهي تحوي الُذخيرات المتفجرة". ويعطي التعريف بعض اإليضاحات حول األسلحة ذات

الذخيرات والتي  ال تعد ذخائر عنقودية٬ مثل األسلحة ذات الُذخيرات المصممة إلطالق الدخان و الضوء
والمؤثرات األلكترونية المضادة. باإلضافة إلى ذلك٬ يخرج من التعريف األسلحة ذات الُذخيرات التي ليس لها

تأثير عشوائي على المناطق المستهدفة أو لها مخاطر الذخائر العنقودية غير المنفجرة. و يجب أن تفي مثل
هذة الذخائر بكل بند في سلسلة من خمسة خصائص تقنية تحددها هذه االتفاقية (انظروا أدناه لمزيد من

التفاصيل).

تدمير المخزون (المادة 3)

واليتها أو سيطرتها٬ في تحت  الواقع  العنقودية  الذخائر  مخزون  كامل  تدمير  األطراف  الدول  جميع  على  يجب 
أقرب وقت ممكن٬ على أال يتعّدى ذلك ثماني سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى الدولة الطرف. وإذا
ويمكن طلب  تقديم  عليها  يجب  العنقودية  الذخائر  مخزون  لتدمير  إضافي  وقت  إلى  األطراف  الدول  احتاجت 

السماح بتمديدات لفترة ال تتعدى األربع سنوات.

كما تسمح هذه المادة باالحتفاظ "بأدنى عدد ممكن" من الذخائر العنقودية والُذخيرات لغرض التدريب و تطوير
تقنيات اإلزالة والتدابير الوقائية. ويتطلب ذلك كتابة تقارير سنوية مفّصلة حول الذخائر المحتفظ بها (انظروا

أدناه لمزيد من التفاصيل).

تطهير المناطق الملوثة (المادة 4)

يجب على الدول األطراف تطهير المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية بأسرع وقت ممكن شرط أال يتعدى ذلك
عشر سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف. كما يجب على الدول األطراف رفع تقارير سنوية
عن حالة وتقدم برامج التطهير التي يفترض بها تأكيد بدء الدول األطراف في نشاطات التطهير بأسرع وقت

ممكن.

ويعتقد تحالف الذخائر العنقودية بأن الدول األكثر تلوًثا يجب أن تكون قادرة على تطهير المناطق الملّوثة قبل
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المهلة النهائية المحددة بعشر سنوات بوقت كبير. وإذا ما احتاجت الدول األطراف إلى أكثر من عشر سنوات
لتطهير مناطقها الملوثة٬ يجوز لها رفع طلب تمديد لمدة أقصاها خمس سنوات ولكن يجب أن ال تتعدى مدة

التمديد الفترة الضرورية للتطهير.

كما تتضمن المادة الرابعة التزامات لوضع عالمات تعليم وتسييج المناطق الملوثة٬ والتزامات لتنفيذ تعليم الحد
من المخاطر.

وبشكل هام٬ فإن الدول األطراف التي استعملت الذخائر العنقودية في السابق في أراضي دولة طرف أخرى 
"مشجعة بقوة" على تقديم المساعدة في إزالة وتدمير الذخائر العنقودية بما فيها تقديم المعلومات الفنية

حول المناطق التي تعرضت لضربات الذخائر العنقودية وطبيعة هذه الضربات.

مساعدة الضحايا (المادة 5)

تعتمد هذه المادة مقاربة شاملة لمساعدة الضحايا عبر الطلب من الدول األطراف ضمان تمتع ضحايا الذخائر
العنقودية بحقوق اإلنسان الخاصة بهم.

فيجب على الدول األطراف تأمين المساعدة لضحايا الذخائر العنقودية بما فيها الرعايا الصحية٬ وإعادة التأهيل٬
والدعم النفسي٬ إضافة إلى المساعدة في دمجهم اجتماعًيا واقتصادًيا. ويعتبر ضحية للذخائر العنقودية كل
األشخاص الذين تأثروا بالذخائر العنقودية بشكل مباشر إضافة إلى عائالتهم ومجتمعاتهم المتأثرين بدورهم.

مركزية نقطة  وتحديد  الضحايا  مساعدة  أنشطة  لتنفيذ  وطنية  عمل  خطة  تطوير  األطراف  الدول  على  ويجب 
ضمن األطراف  الدول  على  ويجب  المادة.  بهذه  المتعلقة  األمور  كافة  تنسيق  أجل  من  الحكومة  في  وطنية 
الموضوع هذا  على  العاملة  والمنظمات  العنقودية  الذخائر  ضحايا  مع  تتشاور  أن  الضحايا٬  لمساعدة  عملها 
هذه لجعل  الموجودة  اآلليات  في  الضحايا  مساعدة  أعمال  تضمين  األطراف  الدول  على  ويجب  وإشراكهم. 

األعمال أكثر فعالية ومالءمة مالًيا.

التعاون والمساعدة الدوليين (المادة 6)

يجب على كل الدول األطراف التي لديها القدرة على ذلك توفير المساعدة التقنية والمادية والمالية إلى
الدول األطراف المتأّثرة بالذخائر العنقودية٬ وذلك بهدف التطهير والتوعية من المخاطر وتدمير المخزون

ومساعدة الضحايا ومن ضمنها استعادة الوضع االجتماعي واالقتصادي.

تأمين على  كبير  بشكل  األطراف  الدول  تشّجع  التطهير٬  التزامات  فموجب  أعاله٬  ذكره  تم  ما  إلى  وباإلضافة 
المساعدة للدول األطراف التي تأثرت من جراء األولى للذخائر العنقودية.

إجراءات الشفافية (المادة 7)

يجب على الدول األطراف أن ترفع تقريًرا إلى األمم المتحدة خالل فترة ال تتعدى 180 يوًما بعد دخول االتفاقية
حالة عن  تقريًرا  ترفع  حيث  عام٬  كل  من  أبريل  نيسان/   30 قبل  ذلك  بعد  وسنوًيا  لها٬  بالنسبة  النفاذ  حيز 
والُذخيرات المخزنة وكمياتها العنقودية  الذخائر  ونوع  الوطنية٬  التنفيذ  إجراءات  ضمنها:  ومن  لالتفاقية  تنفيذها 
المناطق ومواقع  وحجم  اإلنتاج٬  مرافق  وإلغاء  وتحويل  المخزون٬  تدمير  برامج  وسير  وحالة  التقنية٬  وخصائصها 
الملوثة بالذخائر العنقودية٬ وحالة وسير برامج إزالة الذخائر العنقودية٬ واإلجراءات المتخذة لتأمين التوعية من
الوطنية الموارد  وحجم  الضحايا٬  بمساعدة  المتعلقة  االتفاقية  هذه  التزامات  إنفاذ  وسير  وحالة  المخاطر٬ 

المخصصة للتطهير وتدمير المخزون ومساعدة الضحايا٬ ونوع وكميات ووجهة التعاون والمساعدة الدوليين.

تيسير االمتثال وتوضيحه (المادة 8)

توافق الدول األطراف على التشاور والتعاون كل منها مع األخرى بشأن تنفيذ هذه االتفاقية٬ وعلى العمل معًا
بغية تيسير امتثالها اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقية. وقد تم وضع إجراءات للعمل على إيضاح وحل مسألة

االمتثال بما فيها طلب اإليضاح من خالل األمين العام لألمم المتحدة وتوصية "إجراءات مناسبة" خالل اجتماع
الدول األطراف. ويمكن الجتماع الدول األطراف أيًضا أن يعتمد تدابير أخرى أو "آليات خاصة من أجل إيضاح

االمتثال".

تدابير التنفيذ الوطنية (المادة 9)

يجب على الدول األطراف أن تتخذ كافة التدابير القانونية واإلدارية وغيرها من أجل تنفيذ االتفاقية ومن ضمنها
تشريعات وضع  على  العمل  األطراف  الدول  كافة  من  العنقودية  الذخائر  تحالف  يطلب  كما  العقابية.  الجزاءات 

وطنية جديدة شاملة.

اجتماعات الدول األطراف (المادة 11)٬ مؤتمرات المراجعة (المادة 12)٬ والتعديالت (المادة 13)

يجب عقد أول اجتماع للدول األطراف خالل عام واحد من دخولها حيز النفاذ وبعد ذلك سنوًيا حتى عقد أول
األطراف الدول  رغبت  وإذا  النفاذ.  حيز  االتفاقية  دخول  من  سنوات  خمس  بعد  إقامته  والواجب  مراجعة  مؤتمر 

بتعديل االتفاقية توجب على الغالبية إعالم األمين العام برغبتهم عقد مؤتمر تعديل.

التوقيع(المادة 15)٬ التصديق واالنضمام(المادة 16)٬ الدخول حيز النفاذ(المادة 17)٬

 والتحفظات(المادة 19)

تستطيع كافة الدول٬ ومنها تلك التي لم تتبنى االتفاقية في مؤتمر دبلن٬ توقيع اتفاقية أوسلو في 3 كانون
األول/ ديسمبر ٬2008 وبعدها في األمم المتحدة في نيويورك. ويتعين على الموقعين بعد ذلك تصديق
االتفاقية (ويتم ذلك في العادة من خالل موافقة البرلمان)٬ وتقديم التصديق بشكل رسمي إلى األمم

المتحدة. وال تستطيع الدول التحفظ على هذه االتفاقية بأي شكل من األشكال عند تصديقهم أو انضمامهم
إلى االتفاقية (وذلك يعني أنهم ال يستطيعون اإلعالن رسمًيا بأن بعض االلتزامات ال تنطبق عليهم).

وستدخل االتفاقية حيز النفاذ في اليوم األول من الشهر السادس بعد التصديق الثالثين عليها. ومتى دخلت
االتفاقية حيز النفاذ٬ ال تستطيع الدول التوقيع عليها ولكن عليها االنضمام إليها أو الموافقة على االمتثال
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ألحكامها (وهو باألساس عملية من خطوة واحدة للتوقيع والتصديق).

العالقة مع الدول غير األطرف في هذه االتفاقية (المادة 21)

لهذه وفًقا  بالتزاماتهم  األطراف  غير  الدول  وإعالم  عالمًيا٬  االتفاقية  هذه  ترويج  األطراف  الدول  على  يتعّين 
االتفاقية و عدم تشجيع الدول غير األطراف على استعمال الذخائر العنقودية. ويمكن للدول األطراف المشاركة
لهذه وفًقا  محظورة  بنشاطات  تقوم  قد  االتفاقية  بهذه  أطراف  غير  دول  مع  العسكرية  والعمليات  التعاون  في 

االتفاقية.

 

مصطلحات في االتفاقية بحاجة إلى إيضاحات

قد تكون بعض األلتزامات والمصطلحات في هذه االتفاقية عرضة لتفسيرات متضاربة. ونورد في ما يلي الئحة
بها فهمها  األطراف  الدول  على  يجب  التي  للطريقة  ورؤيتنا  العنقودية  الذخائر  لتحالف  األساسية  بالمخاوف 

وتطبيقها.

 

1.    عبور الذخائر العنقودية

الذخائر نقل  أن  توضح  ال  األلغام)  حظر  اتفاقية  في  للتعريف  (المطابقة   2 المادة  في  "نقل"  كلمة  تعريف  إن 
العنقودية خالل الدول األطراف أمر محظور بموجب هذه االتفاقية. ولكن٬ يجب قراءة كل من حظر المساعدة
بموجب المادة 1(ج) وحظر نقل الذخائر العنقودية في المادة 1(ب) حظرًا على نقل الذخائر العنقودية ضمن

األراضي الوطنية وفوقها ومن خاللها. وهذا هو المفهوم العام المذكور ضمن اتفاقية حظر األلغام.

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        باإلضافة إلى العبور٬ يحظر نقل الذخائر العنقودية بموجب هذه االتفاقية.

 

2.    الاستثمارات

رغم عدم ذكر ذلك بشكل واضح٬ يجب فهم حظر المساعدة بموجب المادة 1(ج) لفهم حظر االستثمارات في
صناعة الذخائر العنقودية.

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        حظر المساعدة بموجب المادة 1(ج) تتضمن حظر االستثمارات في صناعة الذخائر العنقودية.

·        وتعقد العزم على جعل حظر االستثمارات واضًحا وصريًحا في التشريعات الوطنية كما سبق وحدث
في النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

 

3.    التعريفات

رغم كون كافة الذخائر العنقودية محظورة باألساس بموجب هذه االتفاقية٬ فإن الفقرة التعريفية في المادة
2(ج) تستثني من أسلحة "الذخائر العنقودية" تلك التي تستعمل الُذخيرات لكنها رغم ذلك يجب أال يكون لها
التأثيرات اإلنسانية  التي للذخائر العنقودية. ومن أجل أن يسمح بذلك السالح٬ يجب أال يخلقتأثيرات عشوائية

على المناطق أو مخاطر أجسام غير منفجرة٬ وعليه أن يتوافق مع سلسلة متالحقة من خمس خصائص
تقنية. وذلك يشمل أن يكون لكل واحدة من الُذخيرات خاصية أن تستهدف بشكل منفرد وتعترض هدًفا واحًدا

مثل مركبة٬ كما يشمل معايير الحد األدنى للوزن والحد األقصى ألعداد الُذخيرات٬ وآليات التدمير الذاتي
األلكتروني٬ ومقومات التعطيل الذاتي اإللكتروني.

 

و األسلحة الوحيدة ذات الُذخيرات الموجودة بالفعل والتي يمكن السماح بها بموجب المادة 2(ج) هي
. SADARM الفرنسية/السويدية٬ والمشروع األميركي الموقوف  BONUSاأللمانية٬ وSMArt 155 

وتستعمل كل واحدة من هذه األنظمة الثالثة قذائف مدفعية تحتوي على ُذخيرتين من الُذخيرات الباحثة عن
الهدف فردًيا. ولم يتم استعمال هذه األسلحة بشكل واسع في العالم وليست مخزنة بشكل واسع أيًضا.

 

وتفترض الطبيعة المانعة للخصائص التقنية الواردة في 2(ج) أن تحظر تطوير أسلحة في المستقبل قد يكون
لها آثار الذخائر العنقودية. كما سيؤمن النهج القائم على اآلثار بالنسبة للدمج ("من أجل تجنب اآلثار
والمخاطر العشوائية للذخيرات غير المنفجرة") طريقة فعالة لتقدير العواقب اإلنسانية للتكنولوجيات

المستقبلية.

 

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        يتعين على أي سالح يدعى توافقه والمعايير المنصوص عنها في المادة 2(ج) أن ال يسبب آثاًرا
مماثلة آلثار الذخائر العنقودية.

·        في حين أن الخصائص المنصوص عنها في 2(ج) ضرورية لدخول سالح ما في اإلستثناءات٬ فإن هذه
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الخصائص بحد ذاتها غير كافة بموجب نية المادة 2(ج) تجّنب اآلثار والمخاطر العشوائية للذخيرات غير
المنفجرة).

·        يتعّين على اجتماعات الدول األعضاء في المستقبل أن تراجع الخصائص المذكورة في المادة 2(ج)
من أجل ضمان حماية السكان المدنية بشكل مناسب.

 

4.    الذخائر العنقودية المحتفظ بها

نظًرا إلى إعفاء الذخائر العنقودية والُذخيرات المحتفظ بها لغرض التطوير والتدريب٬ فليس من الواضح كيف
سيتم تحليل عبارة "الحد األدنى المطلق من العدد الالزم". لذا فمن الضروري أن تمتثل الدول بشكل كامل

لمتطلبات التقرير المفصل حول الذخائر العنقودية المحتفظ بها لغرض التطوير والتدريب.

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        يجب أن يبلغ الحد األدنى المطلق الالزم من الُذخيرات المتفجرة المحتفظ بها بموجب المادة 3/6
المئات أو اآلالف أو أقل٬ ولكن ليس عشرات األالف كما هو المفهوم السائد بموجب معاهدة حظر األلغام.

أن حيث  القاعدة.  وليس  استثنائًيا  أمًرا  الُذخيرات  أو  العنقودية  بالذخائر  االحتفاظ  يكون  أن   ويفترض                ·
ماّسة حاجة  في  ليست  العنقودية٬  الذخائر  من  مخزوًنا  حالًيا  امتالكها  ورغم  األطراف٬  الدول  معظم 

لالحتفاظ بها ألي سبب كان.

 

5.    العالقات المشتركة مع دول غير أطراف ومخزون الذخائر العنقودية األجنبي

يترك النص التالي من المادة 21 الفقرة 3 بعض الغموض بشأن عالقات الدول األطراف مع الدول غير األطراف
في االتفاقية والذين قد يستعملون الذخائر العنقودية خالل عمليات عسكرية مشتركة. وهو ينص بالتحديد
أنه: "برغم االلتزامات [...] المادة 1 [...] يجوز للدول األطراف أو أفرادها العسكريين أو مواطنيها المشاركة
في تعاون وعمليات عسكرية مع دول غير أطراف في هذه االتفاقية قد تكون تمارس نشاطات محظورة على

الدولة الطرف".

ولكن٬ ما تزال المادة 1(ج) تحظر على الدول األطراف مساعدة أو تشجيع أو حّث أي كان٬ تحت أي ظرف٬
على القيام بأنشطة محظورة بموجب هذه االتفاقية.

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        ال تساعد أو تحث أو تشجع الدول األطراف٬ بشكل متعمد أو مقصود٬ على أي نشاط محظور بموجب
نشاطات في  المشاركة  عند   – العنقودية  الذخائر  تخزين  أو  نقل  أو  استعمال  فيها  بما  االتفاقية٬  هذه 

مشتركة مع دول غير أفراد.

·        يجب عدم تخزين ذخائر عنقودية تابعة لدول غير أطراف على أراٍض خاضعة لسيطرة الدول األطراف أو
واليتها.

·        يتعين على الدول األطراف تدمير أو إزالة الذخائر العنقودية للدول األجنبية التي يتم االحتفاظ بها حالًيا
ضمن أراٍض تابعة لواليتها وسيطرتها بأسرع وقت ممكن. فبموجب اتفاقية حظر األلغام٬ قامت بعض الدول

بتطبيق الميعاد النهائي لتدمير المخزون على المخزون األجنبي أيًضا.

·        وحتى في حال عدم خضوع المخزون األجنبي لوالية وسلطة الدولة الطرف٬ يفترض بهذه الدولة
الطرف أن تتوافق مع روح االتفاقية وتشدد على إزالة مخزون الذخائر العنقودية األجنبي.

 

۱ ألبانيا٬ األرجنتين٬ أستراليا٬ النمسا٬ البحرين٬ بلجيكا٬ بليز٬ بنين٬ بوليفيا٬ البوسنة والهرسك٬ بوتسوانا٬ بروناي دار السالم٬ بلغاريا٬ بوركينا فاسو٬ بوروندي٬ كمبوديا٬
الكاميرون٬ كندا٬ تشاد٬ التشيلي٬ جزر القمر٬ جمهورية الكونغو٬ جزر الكوك٬ كوستاريكا٬ ساحل العاج٬ كرواتيا٬ جمهورية التشيك٬ جمهورية الكونغو الديمقراطية٬ الدنمارك٬
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 بسه اهلل الرمحً الرحيه
 باسه الشعب       

 برملاٌ نوردستاٌ ـ العرام
 

ًٛ  1881( لطي٘/1( مً الكاىٌْ زقه )45( مً املادٗ )1) اضتيادًا اىل اسهاو الفكسٗ املعدل، ّبيا
( 12، قسز بسملاٌ نْزدضتاٌ ـ العسام ظلطتُ االعتٔادٓ٘ املسقن٘ )زتلظ الْشزاٛعلٙ ما عسعُ 

 تشسٓع الكاىٌْ االتٕ: 21/11/1111ٓخ ّامليعكدٗ بتاز
 

 2211لسية ( 22قاىوٌ رقه )
 ذوي االحتياجات اخلاصة قاىوٌ حكوم  وامتيازات املعاقني  و

 العرام-يف إقليه نوردستاٌ
 الفصل األول

 األٍداف()التعـــاريف و
 املادٗ االّىل:

 را الكاىٌْ:ٓكضد باملضطلشات ّالتعابري اآلتٔ٘ املعاىٕ املبٔي٘ اشاَٜا ألغساض ٍ
 العسام.-نْزدضتاٌ إقلٔه :االقلٔه أّاًل:
 : ّشازٗ العنل ّالشؤٌّ االدتناعٔ٘ يف االقلٔه.الْشازٗ ثاىًٔا:
 : ّشٓس العنل ّالشؤٌّ االدتناعٔ٘ يف االقلٔه.الْشٓس :ثالجًا
 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ يف االقلٔه.: زتلظ زعآ٘ ّتأٍٔل املعاقني ّاجمللظ :زابعًا

صنلٕ أّ دصٜٕ خلكٕ أّ غري خلكٕ : نل شخط مضاب بعذّٖ االستٔادات ارتاص٘ذ ًا:خامط
بشهل مطتكس، يف أٖ مً سْاضُ أّ قدزاتُ ادتطدٓ٘ اّ اليفطٔ٘ اّ العكلٔ٘ اىل مدٚ حيد مً ّ

 االداٛ الْظٔفٕ لعغْ أّ انجس مً أعغاٛ دطنُ مما حيْل دٌّ تلبٔ٘ متطلبات سٔاتُ العادٓ٘.
ّنلٕ أّ دصٜٕ خلكٕ أّ استٔادات خاص٘ مضاب بعذص بدىٙ داٜه ا : نل ذّٚاملعام :ضادضًا

 بشهل مطتكس.  غري خلكٕ ّ
ملعام ّ ذّٖ : ٍٕ البطاق٘ ارتاص٘ اليت تعسف ابطاق٘ املعام ّ ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ :ضابعًا

ّْل ساملَا التنتع باذتكْم ّاالمتٔاشات االستٔادات ارتاص٘ ّ تضدز عً الْشازٗ ، ّاليت خت
 متيشَا الكْاىني ّاالىعن٘ ّالتعلٔنات.اليت 

زتنْع٘ ارتدمات الطبٔ٘ ّالرتبْٓ٘ ّالتعلٔنٔ٘ ّاالدتناعٔ٘ ّاملَئ٘ ّاليفطٔ٘ ّ  التأٍٔل: ًا:ثامي
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ مً صْل الَٔا لػسض متهني املعاقني ّتأمني الْضاٜل لتطَٔل الْ

 باجملتنع. االىدماز ٘ سٔاتَه بأضتكاللٔ٘ ّمطاعدتَه علٙممازض
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عاقني ّذّٚ االستٔادات ارتاص٘ ٍٕ املسانص اليت تكْو بأعادٗ تأٍٔل امل مسانص التأٍٔل: :تاضعاًً
 دزتَه يف اجملتنع .ّتكْو بدعه بسامر التأٍٔل ّ

ه االضتػياٛ عيَه مً قبل ٍٕ املسانص اليت تكْو بأْٓاٛ املعاقني الرًٓ ٓت مسانص األْٓاٛ: :عاشسًا
 تكْو بدّز إعادٗ التأٍٔل آغا. زعآ٘ ّاٍتناو ّذَّٓه ٍّه عاد٘ اىل

 املادٗ الجاىٔ٘:

 َٓدف ٍرا الكاىٌْ اىل:
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘  ّعناٌ متتعَه ، ظنٔع ل٘ سكْم مجٔع االشخاظ املعاقني ّنفا أّاًل:

 اذتكْم ّاذتسٓات االضاضٔ٘ علٙ قدو املطاّاٗ مع االخسًٓ.
و سسٓ٘ تكسٓس اضتكالهله الراتٕ مبا يف ذلاالستٔادات ارتاص٘ ّ : عناٌ نسام٘ املعاقني ّذّٖثاىًٔا

 اضتكاللٔتَه.خٔازاتَه بأىفطَه ّ
 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.املعاقني ّ االطفال : تطْٓس قدزاتثالجًا
 دمادَه يف اذتٔاٗ العام٘ للنذتنع.ى: اختاذ ناف٘ االدسٛات الهفٔل٘ بازابعًا

 
 الفصل الثاىي

 ذوي االحتياجات اخلاصة(املعاقني و)دللس رعاية وتأٍيل 

 املادٗ الجالج٘:

ٓرتأضُ الْشٓس، ّيف اإلقلٔه،  ذّٖ االستٔادات ارتاصّ٘ تأٍٔل املعاقنيلسعآ٘ ّ ٓشهل زتلظ
 ٓهٌْ بعغْٓ٘ نل مً:ّ

 مدٓس عاو السعآ٘ ّالتينٔ٘ االدتناعٔ٘ يف ستافعات االقلٔه. أّاًل:
 تكل دزدتَه عً دزد٘ مدٓس عاو:ٌ العلٙ ا ممجلني عً الْشازات اآلتٔ٘ ثاىًٔا:

 التعلٔه العالٕ  ّالبشح العلنٕ. -1

 الرتبٔ٘. -1

 الضش٘. -2

 الجكاف٘ ّالشباب. -3

 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.ممجل عً مجعٔات املعاقني ّ ثالجًا:
 للْشٓس دعْٗ اٖ خبري مً داخل الْشازٗ اّ خازدَا للنشازن٘ يف ادتناعات اجمللظ. زابعًا:
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 .ظ ّادازٗ أعنالُتيعٔه أعنال اجملل ٓتْىل مْظف ساصل علٙ شَادٗ دامعٔ٘: خامطًا
 املادٗ السابع٘:

 ٓتْىل اجمللظ املَاو اآلتٔ٘: أّاًل:
ٔٝ٘ املياضب٘ إقساز الطٔاضات الينْذدٔ٘ املتهامل٘ ّتَٔٝ٘ البمياقش٘ ّّعع االضرتاتٔذٔات ّ -1

 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.لألشخاظ املعاقني ّ

ذّٖ االستٔادات نعاقني ّالتأٍٔل للاالدساٛات  ّّعع التْصٔات لتْفري السعآ٘ ّحتدٓد  -1
 مساقب٘ التيفٔر.متابع٘ ّارتاص٘  ّ

ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ عٔ٘ االدتناعٔ٘ عكْم املعاقني ّإقساز بسامر خاص٘ للتْ -2 
 ّمطاّاتَه مع اآلخسًٓ، بالتيطٔل مع ادتَات ذات العالق٘.

 للْشٓس دعْتُ لالدتناع عيد االقتغاٛ.األقل نل شَس ّ علٙ لظ مسٗ ّاسدٗ: جيتنع اجملثاىًٔا
لُ  ختضط: ٓته اىشاٛ صيدّم لسعآ٘ ّتأٍٔل االشخاظ املعاقني ّذّٖ االستٔادات ارتاص٘ ّثالجا

ملْصٙ بَا اّ آ٘ آسادات ، ّتغاف الَٔا التربعات ّاالمْال امٔصاىٔ٘ عنً مٔصاىٔ٘ الْشازٗ
 طسٓك٘ عنلُ بيعاو.م مً قبل اجمللظ ّٓيعه شؤٌّ ّدّٓداز الضياخسٚ ّ

 
 الفصل الثالث

 )احلكــــــــوم(
 الفرع األول

 الرعاية االجتناعية "" احلل يف احلناية و 

 املادٗ ارتامط٘:

، أّ يف داخل أضسٍه ذّٖ االستٔادات ارتاصّ٘تتخر اذتهْم٘ االدساٛات الالشم٘ لسعآ٘ املعاقني 
 أٍٔل.مسانص التدّز األْٓاٛ ّ
 املادٗ الطادض٘:

 ٓته حتدٓد ىطب٘ العذص مً قبل دتي٘ طبٔ٘ شتتض٘ سطب معآري خاص٘ تضدزٍا الْشازٗ. :اّاًل
: ٓطتشل املشنْلٌْ باسهاو الفكسٗ )أّاًل( اعالِ بػض اليعس عً مضدز دخلُ بدل اعاق٘ ثاىًٔا

 ٓعادل ثلجٕ اعاى٘ اذتنآ٘ االدتناعٔ٘.
( الفكسٗ )اّاًل نْلٌْ بأسهاو( مً ٍرِ املادٗ ٓطتشل املشلفكسٗ )ثاىًٔااعاف٘ اىل ما ّزد يف ا :ثالجًا

 -مً غري املْظفني اعاى٘ اعافٔ٘ بالشهل اآلتٕ:



 3 

 ىطب٘ العذص ×  اعاى٘ اذتنآ٘ االدتناعٔ٘
 املادٗ الطابع٘:

ًٛ مً اسهاو قاىٌْ ارتدم٘ املدىٔ٘ ّىعاو االداشات، تطتشل املْظف٘ املعاق٘  ذّٖ ّاضتجيا
 ، اذا ناىت ساماًل، تاو ال حتتطب مً اداشاتَا االخسٚات ارتاص٘، اداشٗ خاص٘ بساتب االستٔاد

 اّصت اللذي٘ الطبٔ٘ اٌ سالتَا تتطلب ذلو.ّ
 املادٗ الجامي٘:      

 التفسغ لسعآ٘ املعام 
نل شخط تفسغ لسعآ٘ املعام الرٖ ال ٓطتطٔع تلبٔ٘ متطلبات سٔاتُ العادٓ٘ ّالرٖ حيتاز ملً 

 زعآتُ بشهل مطتنس ، حيل لُ االضتفادٗ مً تعْٓض التفسغ ، ّناآلتٕ:اداتُ ّلكغاٛ سٓالشمُ 
 -اذا ناٌ للنتفسغ زاتب مً اذتهْم٘: أّاًل:

مييح اداشٗ بساتب تاو مع املخضضات الجابت٘ ننا ٓطتشل العالّات ّالرتفٔعات ّناف٘  -1
 ّاسد.اذتكْم اليت ٓطتشكَا اضْٗ بأقساىُ مً املْظفني لسعآ٘ معام 

د االدىٙ لساتب مْظف يف إعاف٘ ملا ّزد يف الفكسٗ الطابك٘ ، ٓضسف لُ زاتب ٓعادل اذت -1
 ، لسعآ٘ معاقني اثيني.اإلقلٔه

 : اذا مل ٓهً للنتفسغ زاتب مً اذتهْم٘:ثاىًٔا
 مييح زاتبًا ٓعادل اذتد االدىٙ لساتب املْظف يف االقلٔه لسعآ٘ معام ّاسد .  -1 

 %( للشد الدىٙ لساتب مْظف يف االقلٔه لسعآ٘ معاقني إثيني.141عادل ىطب٘ )مييح زاتبًا ٓ -1
 :ثالجًا
 ال جيْش اٌ ٓتفسغ أٖ شخط لسعآ٘ أنجس مً معاقني إثيني يف الْقت ىفطُ.  -1
 تتهفل اذتهْم٘ عناٌ تْفري السعآ٘ للنعاقني الرًٓ لٔظ هله مً ٓسعاٍه.  -1

 : جتدد إداشٗ التفسغ ضيًْٓا. زابعًا
 الفرع الثاىي

 " احلل يف الرتبية والتعليه "

 املادٗ التاضع٘:

ذلو بغناٌ سضْلُ علٙ ستٔادات ارتاص٘ اذتل يف التعله ّذّٖ االلهل شخط معام ّ اّال:
ات فسظ متهافٝ٘ لاللتشام باملؤضطات الرتبْٓ٘ ّالتعلٔنٔ٘ بهاف٘ مساسلَا مبا فَٔا الدزاض

ٌ حتْل االعاق٘ دٌّ اىتطابُ اىل آ٘ مؤضط٘ تسبْٓ٘ ال ميهً االعلٔا ّتطَٔل اضتنسازِ بَا ّ
 اّ تعلٔنٔ٘ زمسٔ٘ اّ خاص٘.
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تٔادات ارتاص٘ سطب ذّٖ االسل تعلٔنٔ٘ مياضب٘ ّخاص٘ للنعام ّ: علٙ اذتهْم٘ تأمني ضبثاىٔا
تْفري ناف٘ املطتلصمات ّمدزضني يف ٍرا اجملال ىْعٔ٘ العْم ّسادتَا ّاعداد معلنني ّ

اليت تطنح لهل تلنٔر معام اّ ذّ الدزاضٔ٘ ّتيعٔه ناف٘ االمْز املتعلك٘ بتعلٔنَه ّ
 االستٔادات ارتاص٘ االلتشام ّمْانب٘ الربامر التعلٔنٔ٘ اضْٗ باقساىُ مً التالمٔر.

 ل٘ املبهسٗ.ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ يف مسسل٘ الطفٍْتناو برتبٔ٘ االطفال املعاقني ّ: االثالجا
 

 الفرع الثالث
 " احلل يف التأٍيـــل والعنـــــل "

 املادٗ العاشسٗ:
يف العنل نطاٜس أفساد اجملتنع ّتأٍٔلُ  ٖ االستٔادات ارتاص٘ سكُٓهفل الكاىٌْ للنعام ّذ اّاًل:

 تهافؤ الفسظ.مؤٍالتُ عنً مبدأ املطاّاٗ ّتْفري فسظ العنل مبا ٓتياضب قابلٔتُ ّّ
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ لاللتشام ادتَات املعئ٘ تأٍٔل املعاقني ّ الْشازٗ بالتيطٔل مع : تتْىلثاىًٔا

مبسانص التدزٓب املَين ّفتح ّزش اّ مؤضطات تشػٔلٔ٘ ّمتابع٘ عنلَه عنً االدازات 
 التابع٘ هلا.

: تلتصو اذتهْم٘ بتخضٔط ّظاٜف يف الكطاع العاو للنعاقني ّذّٖ االستٔادات ارتاص٘ ثالجًا
 %( مً زتنْع عدد الْظاٜف ّذلو بعد تأٍٔلَه.4بيطب٘ التكل عً )

سظ عنل لرّٖ : تعنل اذتهْم٘ علٙ تشذٔع قٔاو اصشاب املشازٓع ارتاص٘ بتأمني فزابعًا
تتشنل اذتهْم٘ االستٔادات ارتاص٘ ّذلو بعد تأٍٔلَه مبا ٓتفل ّمتطلبات العنل، ّ

اسهاو املادٗ )الطادض٘( مً ٍرا ىضف ادسِ الشَسٖ ملدٗ )ثالخ ضيْات( مع مساعاٗ 
 الكاىٌْ.

 
 الفرع الرابع

 " احلل يف التيكــــل والبـيـئــة املؤٍــلـــة "

 املادٗ اذتادٓ٘ عشسٗ:

ع بإمتٔاشات خاص٘ لتٔطري تيكلُ ّقغاٛ شؤّىُ ذّ االستٔادات ارتاص٘ اذتل بالتنتللنعام ّ اّاًل:
الكطاع ارتاظ علٙ تَٔٝ٘ هْم٘ ّ، ّتعنل اذتدزدتَاالْٔمٔ٘ ّذلو سطب طبٔع٘ عْقُ ّ

تْفري التطَٔالت الالشم٘ املياضب٘ لتطَٔل سسن٘ املعاقني ّذّٖ االستٔادات ارتاص٘ ّالبٔٝ٘ 
 لتنهيَه مً اضتخداو ّضاٜل املْاصالت العام٘.
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الْصْل اىل اٖ مهاٌ اص٘ سل التنتع ببٔٝ٘ مؤٍل٘، ّستٔادات خلهل شخط معام ّذّ ا: ثاىًٔا
الُٔ عٔح تؤمً لُ سسٓ٘ اذتسن٘ ّالتيكل ّاالتضال بأضتكاللٔ٘ صْل ٓطتطٔع غريٍه الْ

 اذتضْل علٙ ارتدمات الالشم٘.ّضَْل٘ الْصْل اىل االمانً ّ
التكٔد بالشسّط ّاملْاصفات العاملٔ٘ او ادتَات السمسٔ٘ ّغري السمسٔ٘ : تعنل اذتهْم٘ علٙ إلصثالجًا

املعابد املالعب العام٘ ّّ  االبئ٘ ّامليشتتّالفئ٘ ّاهليدضٔ٘ ّاملعنازٓ٘ الْادب تْافسٍا يف
ذّ اليت حيتادَا االشخاظ املعاقٌْ ّ، الكدمي٘ ميَا ّادتدٓدٗ ّاملسافل العام٘ ّارتاص٘

 االستٔادات ارتاص٘.
لرّٖ االستٔادات ارتاص٘ المات اذتسن٘ ّاملسّز للنعْقني ّ:علٙ دّاٜس املسّز إدخال عزابعًا

 ٜكني.عنً إمتشاٌ ميح االداشٗ للطا
 

 الفرع اخلامس
 " احلل يف الرعاية واخلدمات الصحية "

 املادٗ الجاىٔ٘ عشسٗ:
ذّ االستٔادات ارتاص٘ علٙ ارتدمات الضشٔ٘ تهفل اذتهْم٘ عناٌ سضْل املعاقني ّت اّاًل:

خازز  هالضشٔ٘ معادتتَ هاذا ما تطلبت سالتَ هزتاىًا ّتكدٓه التطَٔالت الالشم٘ هل
 االقلٔه.

    -اذتهْم٘ علٙ :: تعنل ثاىٔا
تكدٓه ارتدمات الْقأٜ٘ ّالعالدٔ٘ ّتطْٓس خدمات الهشف املبهس ّاليت تَدف اىل تكلٔل  -1

 ىطب٘ االعاق٘ يف اجملتنع.
ْدٔا اذتدٓج٘ تْفري االدَصٗ التأٍٔلٔ٘ ّالتعْٓغٔ٘ ّاالدّات الطبٔ٘ الالشم٘ ّتأمني التهيْل -1

 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.ملطاعدٗ املعاقني ّ
 

 الفرع السادس
 " احلل يف الريـــــاضة والرتويح "

 الجالج٘ عشسٗ: املادٗ
ارتاص٘ ذّٖ االستٔادات علٙ اذتهْم٘ تْفري فسظ السٓاع٘ ّالرتّٓح للنعاقني ّ :اّاًل

ّمطاعدتَه ملنازض٘ السٓاع٘ اليت تالٜنَه ، ّذلو مبالٜن٘ املالعب ّالكاعات ّاملخٔنات 
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، ّتصّٓدٍا باالدّات ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ني ّاقّاليْادٖ ّمسافكَا ذتال٘ املع
 ّاملطتلصمات الغسّزٓ٘.

ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ يف الربامر  السٓاعٔ٘ الْطئ٘ ٙ اذتهْم٘ دعه مشازن٘ املعاقني ّ: علثاىًٔا
 ّالدّلٔ٘.

كافٔ٘ االستٔادات ارتاص٘ مً ادْز دخْهله اىل االمانً السٓاعٔ٘ ّالج ذُّٓعفٙ املعاقٌْ ّ :ثالجًا
 ّالرتفَٔٔ٘ ّاالثسٓ٘ اذتهْمٔ٘.

 
 الفصل الرابع 

 " أحهـــــاو عكــابيـــــة "

 املادٗ السابع٘ عشسٗ:
ٓد علٙ التصدٓياز ّ مخظ ماٜ٘ ألف (411.111ام٘ ال تكل عً )اّاًل: ٓعاقب بػس

ّ ذّ االستٔادات  املعام شخط فسغ لسعآ٘ٓتنل شخط  ( ملٌْٔ دٓياز،1.111.111)
ل يف الكٔاو بْادباتُ اّ يف إختاذ ما ٓلصو لتيفٔر ٍرِ الْادبات اعاف٘ اىل قطع َٓن، ّارتاص٘

 تعْٓض التفسغ عيُ.
التعلٔنات اليافرٗ يف االقلٔه ٓعاقب بػسام٘ ال تكل عً ًٔا: مع عدو االخالل بالكْاىني ّاالىعن٘ ّثاى

ٌْ ( مخط٘ عشس مل1401110111ٔال تصٓد علٙ )( مخط٘ مالٓني دٓياز 401110111ّ)
دٓياز صاسب املشسّع الرٖ ال ٓلتصو بالشسّط ّاملْاصفات العاملٔ٘ ّالفئ٘ ّاهليدضٔ٘ 
ّاملعنازٓ٘ الْادب تْافسٍا يف االبئ٘ ّامليشتت اليت ٓكْو بتشٔدٍا بالشهل الرٖ ال ٓتالٜه 

 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.  ّأمع سال٘ االشخاظ املعاقني 
 

 الفصل اخلامس
 " أحهـــاو ختـــامية "

 املادٗ ارتامط٘ عشسٗ:
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ ّالعنل علٙ تكدٓه ْعٔ٘ املْاطيني عكْم املعاقني ّاّاًل: علٙ الْشازات ت

 العٌْ الالشو هله ّسطً معاملتَه ّاىدمادَه يف اجملتنع.
 ّالتطَٔالت ّاذتْافص للنعاقني ثاىًٔا: للْشازٗ ّبالتيطٔل مع ادتَات ذات العالق٘ تكدٓه ارتدمات

 لرّٖ االستٔادات ارتاص٘.ّ
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 املادٗ الطادض٘ عشسٗ:
 ملا جيب اٌ ٓتنتع بُ املعاقٌْ ّذّ ، اذتد االدىٙمتٔاشات الْازدٗ يف ٍرا الكاىٌْمتجل اذتكْم ّاال

 االستٔادات ارتاص٘ مً سكْم يف االقلٔه.
 املادٗ  الطابع٘ عشسٗ:

  ٓؤدٖ اىل االىتكاظ مً سكْقَه.بالشهل الرٖ الٍرا الكاىٌْ علٙ قضريٖ الكام٘ ّ تطسٚ اسهاو
 املادٗ  الجامي٘ عشسٗ:

لتشدٓد املشنْلني       ازتٕ العنل ّالشؤٌّ االدتناعٔ٘ ّالضش٘ إصداز التعلٔنات الالشم٘علٙ ّش
 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.اسهاو ٍرا الكاىٌْ مً املعاقني ّب

 املادٗ  التاضع٘ عشسٗ:
 تيفٔر أسهاو ٍرا الكاىٌْ.علٙ زتلظ الْشزاٛ ّادتَات ذات العالق٘ 

 املادٗ  العشسٌّ:
 الٓعنل بأٖ ىط ٓتعازض مع أسهاو ٍرا الكاىٌْ.

 املادٗ اذتادٓ٘ ّ العشسٌّ:
 ٓيفر ٍرا الكاىٌْ اعتبازًا مً تأزٓخ ىشسِ يف ادتسٓدٗ السمسٔ٘ )ّقاٜع نْزدضتاٌ(.

 
 
 

 ذلند قادر عبداهلل                                                                     
 ني(و)د. ننال نرنو                                                                      

 س برملاٌ نوردستاٌ ـ العراميرئ                                                                        
 

 االسباب املوجبة 
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ لالىدماز اليفطٕ ّالبٕٔٝ يف طاعدٗ املعاقني ّمل ألختاذ التدابري الالشم٘

التأٍٔل ّالعنل علٙ اشال٘ اذتْادص ادتطدٓ٘ فسظ السعآ٘ ّاذتنآ٘ ّالتدزٓب ّاجملتنع ّتْفري 
معيْٓ٘ سٓات. ّميشَه امتٔاشات مادٓ٘ ّّاالدتناعٔ٘ ّاليت ادت اىل سسماىَه مً اذتكْم ّاذت

املعاٍدات ارتاص٘ ٜٔطٔ٘ للكاىٌْ الدّلٕ االىطاىٕ ّاالتفاقٔات ّاملبادٚٛ الساعافٔ٘ ّاىطذامًا مع 
 الضادزٗ عً ادتنعٔ٘ العام٘ لألمه املتشدٗ، فكد شسع ٍرا الكاىٌْ.
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الصفحة الرئيسية > قانون االسلحة رقم 13 لسنة 1992 المعدل

سنة 1992 المعدل حة رقم 13 ل قانون االسل
الجريمة والعقاب اتحادي  في

قانون رقم الوثيقه‐ الهويه التعريفيه‐:  13

نوع القانون:  قانون

May 18 1992  :ر صدا خ األ تأري

May 18 1992  :شر خ الن ري تأ

حاله:  نافذ المفعول

صه:  خال
حيث ان قانون االسلحة ذا الرقم ﴿151﴾ شرع عام 1968 ٬ لم يعد يواكب المرحلة الراهنة على الرغم من كثرة التعديالت التي

ادخلت عليه ٬ ولغرض وضع القانون متكامل يستوعب تلك التطورات ووضع ضوابط جديدة ودقيقة لحيازة وحمل السالح
الناري وتأهيل المواطن فنيا لحمل السالح ٬ وتنظيم ايلولة السالح الذي تقرر المحكمة المختصة مصادرته. فقد شرع هذا

القانون.

 
 

المادة 1
يقصد بالتعابير االتية المعاني المبينة ازاءها :

اوال : السالح الناري : المسدس والبندقية االعتيادية غير سريعة الطلقات وبندقية الصيد٬ وال يشمل المسدسات التي تستعمل في
االلعاب الرياضية والبنادق الهوائية .

ثانيا : السالح الحربي : السالح المستعمل من القوات المسلحة عدا ما هو مبين في البند اوال من هذه المادة .
ثالثا : العتاد : االطالقات والخراطيش المستعملة في السالح الناري وكل جزء من اجزائها .

رابعا : العتاد الحربي : الذخيرة المستعملة في السالح الحربي .
خامسا : السالح االثري او التذكاري او الرمزي : السالح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة او التذكار الموجودة في االماكن

المقدسة والمتاحف العامة .
سادسا : سلطة االصدار : وزير الداخلية او من يخوله والمحافظ الصدار االجازات المنصوص عليها في هذا القانون .

 
المادة 2

تستثنى االسلحة االثرية والتذكارية والرمزية من احكام هذا القانون .
 

المادة 3
ال يجوز استيراد او تصدير االسلحة الحربية واجزائها وعتادها او حيازتها او احرازها او حملها او صنعها او اصالحها او

نقلها او تسليمها او تسلمها او االتجار فيها .
 

المادة 4

http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/ar
http://www.iraq-lg-law.org/ar/taxonomy/term/143
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الغيت هذه المادة بموجب المادة ﴿1﴾ من قانون التعديل االول لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه 15 صادر بتاريخ
20/2/2000 واستبدلت بالنص االتي:

1 ‐ ال يجوز استيراد او تصدير االسلحة النارية او اجزائها او عتادها او صنعها .
2 ‐ ال يجوز حيازة وحمل االسلحة النارية او بيعها او اصالحها اال باجازة من سلطة االصدار.

3 ‐ ا ‐ يجوز٬ باجازة من سلطة االصدار٬ فتح محالت خاصة لبيع االسلحة النارية وعتادها من مقتنيات المواطنين والموجودة
محليا.

ب ‐ يحق للمجاز بحيازة السالح الناري عرض سالحه للبيع لدى المحالت المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا البند.
 

المادة 5
اضيف البند ﴿خامسا﴾ من هذه المادة بموجب المادة ﴿2﴾ من قانون التعديل االول لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه 15 صادر

بتاريخ 20/2/2000:
تكون انواع االجازات كاالتي :

اوال : اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده .
ثانيا : اجاز اصالح السالح الناري .

ثالثا : اجازة خاصة بحيازة سالح ناري او اكثر وفق احكام البند ثانيا من المادة 10 من هذا القانون .
رابعا : اجازة خاصة بملكية سالح ناري او اكثر وفقا الحكام البند اوال من المادة 11 من هذا القانون .

خامسا: اجازة خاصة لفتح محل لبيع االسلحة النارية .
 

المادة 6
الغيت الفقرة ﴿ و ‐ اوال﴾ والفقرة ﴿ز ‐ اوال﴾ من البند ﴿اوال﴾ من هذه المادة بموجب قانون التعديل االول لقانون االسلحة

٬1992/13 رقمه 15 صادر بتاريخ 20/2/2000 واستبدلت بالنص االتي:
اوال : لسلطة االصدار٬ بناء على طلب يقدم اليها٬ منح اي من االجازات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون بعد

توافر الشروط االتية في طالبها :
ا ‐ ان يكون عراقيا .

ب ‐ اكمل الخامسة والعشرين من عمره .
ج ‐ ان يكون قويم االخالق وحسن السمعة والسلوك .

د ‐ غير محكوم عليه بجناية غير سياسية٬ او جنحة مخلة بالشرف .
هـ ‐ غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السالح٬ على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية .

و ‐ ملغاة.
ز ‐ ان يكون مؤهال فنيا لحمل السالح الناري او ممارسة مهنة البيع او االصالح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها

سلطة االصدار .
ثانيا : يستثنى من احكام الفقرتين ج٬د من البند اوال من هذه المادة الموظفون في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي .

 
المادة 7

اوال : يمنح المحافظ اجازة حيازة وحمل االسلحة النارية وعتادها واجازة اصالح السالح الناري .
ثانيا : يعين شكل االجازات بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

 
المادة 8

الغيت الفقرة ﴿ ب ‐ اوال﴾ من هذه المادة واضيفت البنود ﴿ثالثا ورابعا وخامسا﴾ بموجب المادة ﴿4﴾ من قانون التعديل االول
لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه 15 صادر بتاريخ 20/2/2000 :

اوال : تكون االجازات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون كما يلي :
ا ‐ غير قابلة لالستعمال لغير من صدرت باسمه .

ب ‐ نافذة لمدة 5 خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها٬ عدا االجازات المنصوص عليها
في البندين ثانيا وخامسا من مادة 5 من القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من اول الشهر نفسه .

ج ‐ نافذة في جميع انحاء العراق وعندما يغير صاحبها محل اقامته من مدينة بغداد الى اية محافظة وبالعكس او من محافظة
الى اخرى فعليه خالل ثالثين يوما ان يسجل اجازته لدى سلطة االصدار في بغداد او المحافظة التي انتقل اليها٬ لتقوم باخبار
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سلطة االصدار في المحافظة التي انتقل منها بهذا التغيير .
د ‐ خاضعة للرسم المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد٬ ويستوفى هذا الرسم بالنسبة لالجازتين

المشار اليها في البندين اوال ورابعا من المادة 5 على عدد السالح الناري المبين في كل منهما .
ثانيا : تعين سلطة االصدار في االجازة كمية العتاد الجائز حيازته٬ على ان ال يزيد على خمسين اطاللة لكل مسدس او بندقية

ومئتي خرطوشة لكل بندقية صيد .
ثالثا: تستوفى عن منح وتجديد االجازتين المنصوص عليهما في البندين ثانيا وخامسا من مادة 5 من القانون الرسوم السنوية

المقررة في الجدول المرفق بالقانون .
رابعا: توزع حصيلة الرسوم المستوفاة عن منح وتجديد كل من اجازة فتح محل لبيع االسلحة النارية واجازة فتح محل

الصالحها المنصوص عليهما في جدول الرسوم الملحق بالقانون وفق النسب االتية:
ا ‐ 30% ثالثون من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .

ب ‐ 40% اربعون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في شعب السالح في المحافظات واالجهزة الساندة لهم .
ج ‐ 30% ثالثون من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي قوى االمن الداخلي والمواطنين ممن يسهمون في تقديم خدمات متميزة

لحماية االمن والنظام .
خامسا: توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند رابعا من هذه مادة وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية

يحدد المشمولين بها واسس توزيعها وحاالت الحرمان منها .
 

المادة 9
اوال : على صاحب االجازة تقديم طلب لسلطة االصدار لتجديد اجازته خالل تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدتها .

ثانيا : يراعي عند تجديد اجازات االسلحة احكام المادة 6 والبند ثانيا من المادة 8 من هذا القانون٬ ويجوز لسلطة االصدار
تجديد اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده بدون التحقق من توافر شروط المادة 6 اذا كان معروفا لديها توافر هذه

الشروط في صاحب االجازة .
ثالثا : عند تجديد اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده٬ يستوفى الرسم عن المدد التي لم تجدد فيها .

 
المادة 10

اوال : لسلطة االصدار ان تمنح للشخص الواحد اجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس او بندقية صيد
ومسدس

ثانيا : لوزير الداخلية٬ في حاالت خاصة٬ ان يمنح اجازة خاصة بحيازة قطع من االسلحة النارية تزيد على العدد المقرر في
البند اوال من هذه المادة .

 
المادة 11

اوال : لوزير الداخلية ان يمنح٬ عند الحاجة٬ اجازة خاصة بملكية سالح ناري واحد او اكثر للشخص المعنوي٬ عراقيا كان ام
اجنبيا او يمنح اكثر من سالح ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال او النفس٬ وعلى الشخص المعنوي ان يبين

ماهيته ومن يمثله قانونا .
ثانيا : يعين في االجازة الممنوحة بموجب البند اوال من هذه المادة عدد ونوع السالح وعتاده .

ثالثا : على طالب االجازة ان يبين لسلطة االصدار اسم الشخص او االشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية لحيازة
وحمل السالح الناري الوارد ذكره باالجازة الخاصة٬ لتمنح كال منهم االجازة وحيازة وحمل سالح ناري واحد من هذه االسلحة

.
 

المادة 12
تعتبر اجازات االسلحة بانواعها باطلة في الحاالت االتية٬ وعلى صاحب كل اجازة او من يقوم مقامه او ورثته بعد وفاته تسليم

االجازة الى سلطة االصدار لتاشير ابطالها :
اوال : وفاة صاحب االجازة او زوال الشخصية المعنوية عن الشخص المعنوي المسجلة باسمه االجازة .

ثانيا : فقدا احد الشروط القانونية لمنحها .
ثالثا : صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السالح .

رابعا : خروج السالح والعتاد من ملكية المجاز الى شخص اخر منح اجازة به .
خامسا : عدم تقديم طلب التجديد خالل المدة المقررة٬ وذلك بالنسبة لجميع االجازات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا
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القانون عدا االجازة الواردة في البند اوال من المادة المذكورة فيكون حكمها في هذه الحالة ان تصبح غير نافذة المفعول خالل
مدة عدم تجديدها٬ وال يجوز لصاحبها حيازة وحمل السالح الناري وعتاده طول المدة المذكورة .

 
المادة 13

اوال : على المجاز في حالة ابطال اجازته ان يسلم السالح فورا الى مركز الشرطة في محل اقامته لقاء وصل رسمي٬ وله
خالل 180 يوما التصرف بهذا السالح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية٬ الى شخص اخر تتوافر فيه شروط منح

االجازة٬ وبعد انتهاء المدة المذكورة لسلطة االصدار بيع السالح والعتاد لحساب صاحبه وفق احكام قانون بيع وايجار اموال
الدولة وتسليمها لمن منح اجازة بحيازتهما وحملهما .

ثانيا : تطبق احكام البند اوال من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام باالجراءات المذكورة
فيه وترسل سلطة االصدار بدل المبيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعه على المستحقين .

 
المادة 14

اوال : يستثنى من اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده :
ا ‐ رئيس الجمهورية ونوابه .

ب ‐ نائب رئيس مجلس قيادة الثورة واعضاء المجلس .
ج ‐ اعضاء القيادة القطرية .

د ‐ رئيس واعضاء المجلس الوطني .
هـ ‐ رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم .

و ‐ رئيس واعضاء المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي .
ز ‐ اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل .

ثانيا : يجوز حيازة وحمل السالح الناري وعتاده من ضباط الجيش بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع٬ او مدير االستخبارات
العسكرية العام بالنسبة لضباط مديريته٬ او من يخوله كل منهما .

ثالثا : يجوز لضباط الجيش حيازة االسلحة النارية المهداة لهم التي تزيد على العدد المقرر في البند اوال من المادة 10 من هذا
القانون وكذلك االسلحة الحربية المهداة لهم بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع٬ او مدير االستخبارات العسكرية العام بالنسبة

لضباط مديريته او من يخوله كل منهما .
رابعا : ا ‐ يحتفظ الضابط في الجيش بالوثيقة المجانية الصادرة له بعد احالته على التقاعد اذا كان من رتبة رائد فما فوق٬

وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة اجازة دائمية لحيازة وحمل السالح الناري ولحيازته السالح الحربي .
ب ‐ بعد وفاة الضابط المشار اليه في الفقرة ا من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسالح الناري الى اكبر اوالده٬

وتعتبر بمثابة اجازة لحيازة السالح الناري والسالح الحربي او بمثابة اجازة لحمل السالح الناري ان توافرت في الولد الشروط
المنصوص عليها في النبد اوال من المادة 6 من هذا القانون .

خامسا : ال يتجاوز عدد السالح الحربي الجائز حيازته وفق البند رابعا من هذه المادة خمس قطع من االسلحة غير الثقيلة .
سادسا : يؤول السالح الحربي المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة الى مديرية العينة بوزارة الدفاع اذا صدر قرار من

وزير الدفاع او مدير االستخبارات العسكرية العام٬ بالغاء او سحب الوثيقة المجانية .
ا ‐ احيل الضابط على التقاعد او حرم من حقوقه التقاعدية بموجب المادة الرابعة والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري

ذي الرقم 1 لسنة 1975 .
ج ‐ طرد الضابط من الجيش الرتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .

سابعا : ا ‐ يجوز حيازة وحمل السالح الناري وعتاده من ضباط ومفوضي قوى االمن الداخلي وقوات الحدود بوثيقة مجانية
يصدرها وزير الداخلية٬ او مدير االمن العام بالنسبة لضباط ومفوضي مديريته او من يخوله كل منهما .

ب ‐ لمدير االمن العام ان يمنح ضباط مديريته وثيقة مجانية باالسلحة التي تزيد على العدد المقرر في البند اوال من المادة 10
من هذا القانون .

ثامنا : ا ‐ يحتفظ الضابط في قوى االمن الداخلي وقوات الحدود بالوثيقة المجانية الصادرة له بموجب البند سابعا من هذه المادة
بعد احالته على التقاعد اذا كان من رتبة رائد فما فوق٬ وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة اجازة دائمة لحيازة وحمل السالح الناري .
ب ‐ بعد وفاة الضابط المشار اليه في الفقرة ا من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسالح الناري الى اكبر اوالده٬

وتعتبر بمثابة اجازة حيازة وحمل السالح الناري اذا توافرت في الولد الشروط المنصوص عليها في البند اوال من المادة 6 من
هذا القانون .

تاسعا : يجوز للشخص٬ بعد موافقة وزارة الداخلية٬ حيازة السالح الناري المهدى له٬ على ان ال يتجاوز قطعتين من السالح .



2/28/2017 قانون االسلحة رقم 13 لسنة 1992 المعدل

http://www.iraq-lg-law.org/ar/print/841 5/10

 
المادة 15

اوال : لرؤوساء االدارية والقضاة واعضاء االدعاء العام والموظفين من الدرجة الثانية فما فوق من درجات قانون الخدمة
المدنية او ما يعادلها من قوانين الخدمة االخرى حيازة وحمل السالح الناري وعتاده بوثيقة مجانية غير خاضعة للتجديد تصدر

من وزير الداخلية او من يخوله٬ وتسجل لدى الشرطة المحلية وفي حالة زوال صفة الوظيفة عنهم يبطل حكم هذه الوثيقة٬
وعليهم تسليمها الى سلطة االصدار خالل تسعين يوما من تاريخ زوال الصفة عنهم٬ ويجوز منحهم االجازة المطلوبة بالسالح

الذي لديهم وفق احكام هذا القانون .
ثانيا : لسلطة االدار ان تمنح اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي الدولة من غير االشخاص

المنصوص عليهم في البند اوال من هذه المادة الذين تستلزم واجبات وظائفهم ذلك بتاييد من دوائرهم٬ وفي حالة زوال االصدار
بذلك٬ ويعتبر حكم هذه االجازة باطال٬ وعليهم تسليمها مع السالح الى سلطة االصدار خالل مدة ال تتجاوز سبعة ايام من تاريخ

زوال تلك الصفة عنهم٬ ويجوز منحهم االجازة بذلك السالح وفق احكام هذا القانون .
ثالثا : يجوز اعارة االسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة في الحالة المبينة في البند ثانيا من هذه المادة

وتخصص لهم االسلحة من الجهة المختصة بطلب من دوائرهم وال تسلم لهم االسلحة وعتادها اال بعد استحصالهم على اجازة
بحيازتها او حملها٬ تمنح لهم من سلطة االصدار بدون رسم٬ وعلى الدوائر المذكورة اعادة السالح الناري والعتاد غير

المستهلك لغرض رسمي الى الجهة التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة عنهم٬ وارسال االجازة الى سلطة االصدار البطالها
.

رابعا : لوزير الداخلية اعارة االسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة٬ وتسترجع منهم عند
زوال االسباب المبررة لذلك .

خامسا : يضمن من يفقد السالح الناري او عتاده المعارين بموجب البندين ثالثا ورابعا من هذه المادة خمسة اضعاف قيمته
المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وثالثة اضعاف قيمته في االحوال االخرى٬ اضافة الى العقوبات االنضباطية التي

تفرض بحقه .
 

المادة 16
اوال : اذا ادعى المجاز بحيازة وحمل السالح الناري فقدان اجازته او تلفها او فقدان السالح الذي منحت به االجازة٬ فعلى

سلطة االصدار ان تطلب من الشرطة اجراء التحقيق بذلك .
ثانيا : اذا ثبت فقدان االجازة او تلفها يمنح صاحبها اجازة جديدة كبدل ضائع٬ تحمل نفس رقم االجازة السابقة٬ وتتضمن

المعلومات الواردة فيها لقاء رسم مضاعف للرسم المقرر لالجازة المفقودة .
ثالثا : اذا ثبت فقدان السالح او تلفه فعلى صاحبه تسليم االجازة الى سلطة االصدار البطالها٬ وعندئذ يجوز منحه اجازة جديدة

عن سالح اخر .
رابعا : اذا تبين عدم صحة االدعاء بفقدان االجازة او تلفها او فقدان السالح فعلى سلطة االصدار احالة صاحبها الى قاضي

التحقيق التخاذ ما يلزم الحالته الى المحكمة المختصة وعند ثبوت ذلك معاقبته وفق احكام القانون وابطال االجازة واشعار جهة
االصدار بذلك .

خامسا : عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح الحد ضباط الجيش فلوزير الدفاع او مدير االستخبارات العسكرية
العام بالنسبة لضباط مديريته او من يخوله كل منهما تزويده بوثيقة مجانية بدلها .

سادسا : عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح الحد الضباط او المفوضين في قوى االمن الداخلي وقوات الحدود
فلوزير الداخلية او مدير االمن العام بالنسبة لضباط ومفوضي مديريته او من يخوله كل منهما٬ تزويده بوثيقة مجانية بدلها .

 
المادة 17

لوزير الداخلية ان يقرر ايقاف منح اجازات حيازة وحمل السالح الناري في جميع انحاء العراق او في جزء منه٬ للمدة التي
يعينها في القرار٬ عند حصول ما يدعو التخاذ هذا االجراء .

 
المادة 18

للمحافظ منع بعض المجازين من حمل السالح الناري٬ عند الضرورة وللمدة التي يحددها٬ على ان تؤشر هذه المدة في نفس
االجازة .

 
المادة 19
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للمحافظ اصدار بيان٬ يعلن باحدى وسائل االعالم باالمور االتية :
اوال : منع المجازين من حمل السالح الناري في جميع انحاء المحافظة او في جزء منها للمدة التي يحددها٬ وله ان يستثني من

ذلك بعض المجازين السباب مقبولة .
ثانيا : منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل الحدود المذكورة وهم مسلحون لمدة مؤقتة .

ثالثا : منع اطالق العتاد او حمل السالح الناري في االفراح والماتم او غيرها من المناسبات .
رابعا : تسليم االسلحة النارية من اصحابها سواء اكانوا مجازين بها ام غير مجازين خالل المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك

ويقرر اعادتها اليهم عند زوال السبب مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا القانون بالنسبة لغير المجازين .
 

المادة 20
الغيت هذه المادة بموجب المادة ﴿5﴾ من قانون التعديل االول لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه 15 صادر بتاريخ

20/2/2000 واستبدلت بالنص االتي:
1 ‐ على سلطة االصدار وعلى المجاز ببيع السالح الناري والمجاز باصالحه مسك سجالت سنوية بالشكل الذي يعينه وزير

الداخلية .
2 ‐ على المجاز ببيع السالح الناري او المجاز باصالحه ان يعرض سجالته لتدقيق سلطة االصدار المختصة او من تنتدبه لهذا

الغرض
 

المادة 21
لوزير الداخلية استثناء مجموعة من االشخاص الذين تتطلب حياتهم اليومية التنقل خارج حدود المدن من احكام هذا القانون او

جزء منه بالشروط والمدة التي يعينها.
 

المادة 22
اوال : يجوز لالجنبي حمل السالح الناري وعتاده في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل٬ مع مراعاة احكام هذا القانون .

ثانيا : على االجنبي عند دخوله العراق تسليم سالحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة لقاء وصل٬ وعلى مركز الشرطة
اخبار سلطة االصدار المختصة بذلك٬ ولصاحبه استحصال االجازة المتعلقة بهذا السالح واال فيعاد اليه سالحه مع عتاده عند
مغادرته العراق٬ فاذا خالف ذلك بسوء نية يصادر سالحه وعتاده بامر من سلطة االصدار٬ اضافة الى العقوبات التي تفرض

عليه بموجب هذا القانون .
ثالثا : يستوفى رسم من االجنبي الذي منح االجازة وفق البند ثانيا من هذه المادة بمقدار ما تستوفيه دولته من العراقي وفقا

لقاعدة المقابلة بالمثل٬ وفي حالة عدم توافر المعلومات عن هذه القاعدة يستوفى من االجنبي الرسم المقرر بالجدول الملحق بهذا
القانون حتى معرفة الرسم الذي تستوفيه دولته من العراقي٬ وعندئذ يحدد مبلغ الرسم وفق ذلك .

 
المادة 23

لسلطة االصدار السماح للباحثين العلميين الذين ياتون الى العراق بقصد الصيد الغراض البحث العلمي او االشتراك بمباريات
الرماية التي تقام في العراق بادخال وحمل واستعمال اسلحة الصيد والتصويب مع ما ال يزيد على خمسمئة اطالقة لكل واحد

منهم٬ على ان يخبروا بذلك اقرب مركز شرطة ويسجلوا فيه ما لديهم من اسلحة وعتاد ويشترط اخراج هذه االسلحة عند
مغادرتهم العراق .

 
المادة 24

لوزير الداخلية ان ياذن لمن استصحب معه سالحا من خارج العراق بان يخرج من دائرة الكمرك ما ال يزيد على مسدس
وبندقية صيد وعتادهما٬ بعد تاييد سلطة االصدار وتوافر الشروط القانونية في صاحبها بحيازة وحمل هذا السالح٬ على ان

تستوفى منه الرسوم الكمركية المقتضاة ويكون االذن الممنوح لهذا الشخص لمرة واحدة فقط .
 

المادة 25
كل من اخبر عن حيازته سالحا بدون اجازة يعفى من العقوبة٬ ولسلطة االصدار منحه االجازة وفق احكام هذا القانون٬ وفي

حالة عدم الموافقة تطبق احكام المادة 13 من هذا القانون بحقه .
 

المادة 26



2/28/2017 قانون االسلحة رقم 13 لسنة 1992 المعدل

http://www.iraq-lg-law.org/ar/print/841 7/10

اوال : على سلطة االصدار نشر بيان في احدى وسائل االعالم تطلب فيه الى اصحاب االسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية
بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم هذه السلطات خالل مدة ستين يوما من تاريخ النشر٬ لغرض تسليم هذه االسلحة الى
اصحابها المجازين٬ ومنح االجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية٬ وعند عدم مراجعة هؤالء بانتهاء المدة

المذكورة تقرر سلطة االصدار مصادرة هذه االسلحة وايداعها الى مستودعات الشرطة .
ثانيا : في حالة عدم منح سلطة االصدار االجازة لمن راجع من غير المجازين خالل المدة المبينة في البند اوال من هذه المادة

يسلم السالح الى السلطة المذكورة٬ لتقوم ببيعه لحساب صاحبه على وفق احكام المادة 13 من هذا القانون .
 

المادة 27
الغي البند ﴿ثانيا ‐ ا ﴾ والبند ﴿ُثالثا﴾ من هذه المادة بموجب المادة ﴿6﴾ من قانون التعديل االول لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه

15 صادر بتاريخ 20/2/2000 واستبدلت بالنص االتي:
اوال : ا ‐ يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة او اجزاءها او عتادها او حازها او حملها او نقلها او اتجر بها او اصلحها او

صنعها .
ب ‐ وتكون العقوبة االعدام او السجن المؤبد لكل من قام بتهريب االسلحة الحربية او اجزائها او عتادها بقصد اشاعة االرهاب

او االخالل باالمن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة .
ثانيا : ا ‐ يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة نارية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها .

ب ‐ وتكون العقوبة االعدام او السجن المؤبد لكل من قام بتهريب االسلحة النارية او اجزاءها او عتادها بقصد اشاعة االرهاب
او االخالل باالمن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة .

ثالثا: يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على 7 سبع سنوات او بالحبس مدة ال تقل سنة وبغرامة ال تقل عن 50000 خمسين الف
دينار وال تزيد على 100000 مئة الف دينار كل من حاز او حمل او باع او اصلح اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من

سلطة االصدار
رابعا : ا ‐ يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات وال تقل عن سنة واحدة وبغرامة ال تزيد على خمسمئة دينار وال تقل
عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مجازا بحمل سالح ناري فحمله اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات

ضد الحكومة
ب ‐ وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من حمل بدون اجازة سالحا ناريا اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد

الحكومة .
خامسا : فيما عدا ما هو منصوص عليه في البنود السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة

ال تزيد على مئتي دينار وال تقل عن عشرة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او
البيانات الصادرة بموجبه .

 
المادة 28

اوال : تحكم المحكمة بالعقوبات الواردة في المادة 27 من هذا القانون اضافة الى ما تفرضه الدوائر الكمركية من غرامات وفق
قانون الكمارك .

ثانيا : اذا اصدرت المحكمة حكما بعقوبة من العقوبات الواردة في البندين اوال و ثانيا من المادة 27 من هذا القانون فعليها ان
تحكم بمصادر السالح واجزائه وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة٬ مع مراعاة حالة صاحب السيارة

حسن النية٬ وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تختص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة .
ثالثا : ا ‐ اذا قررت السلطة الكمركية المختصة مصادرة االسلحة الحربية المهربة او اجزائها او عتادها او البنادق االعتيادية

المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول االسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها نهائيا الى مديرية
العينة بوزارة الدفاع٬ ولوزير المالية٬ بناء على اقتراح الهيئة العامة للكمارك٬ منح اكرامية الى المخبرين والمصادرين الذين

كانوا اليد العاملة في اكتشاف الجريمة وذلك وفقا للقواعد المقررة بشان منح االكراميات بموجب قانون الكمارك .
ب ‐ اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة االسلحة الحربية غير المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات

فتؤول االسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى مديرية العينة بوزارة الدفاع .
ج ‐ اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة االسلحة النارية غير المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات

فتودع االسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى وزارة الداخلية .
د ‐ تقرر سلطة االصدار اعطاء االسلحة وفق الفقرة ج من البند ثالثا من هذه المادة الى احدى دوائر الدولة التي هي بحاجة

اليها وعند عدم وقوع طلب من الدوائر المذكورة٬ تقوم وزارة الداخلية ببيعها على وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة .
رابعا : تودع االسلحة الحربية واجزاؤها وعتادها والبنادق االعتيادية المهربة والمسدسات المهربة واجزاؤها وعتادها الى
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اقرب جهة عسكرية الدامتها وذلك عند العثور عليها٬ وتقوم الجهة العسكرية المذكورة باحضار هذه االسلحة امام الجهة
المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة٬ اما االسلحة النارية غير المهربة واجزاؤها وعتادها فتودع عند العثور عليها٬

الى اقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على االسلحة فيها الدامتها٬ على ان يحضر مركز الشرطة هذه االسلحة امام
المحكمة او السلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة .

 
المادة 29

اوال : يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة وعشرين دينارا وال تزيد على خمسين دينارا حائز اجازة السالح الناري الذي لم يجدد
اجازته خالل تسعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند اوال من المادة 9 من هذا القانون .
ثانيا : يخول المحافظون صالحية قاضي جنح لفرض الغرامة المنصوص عليها في البند اوال من هذه المادة .

 
المادة 30

ال تسري احكام هذا القانون على السالح بمختلف انواعه المستعمل من قبل القوات المسلحة وقوى االمن الداخلي واالجهزة
االمنية .

 
المادة 31

اوال : يصدر وزير الداخلية تعليمات بشان حيازة وحمل االسلحة الجارحة واالسلحة الراضة او نقلها او صنعها او اصالحها او
استيرادها او المتاجرة بها .

ثانيا : لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
 

المادة 32
اوال : يلغى قانون االسلحة ذو الرقم 151 لسنة 1968 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما ال يتعارض واحكام هذا

القانون .
ثانيا : تبقى اجازات االسلحة الصادرة بموجب قانون االسلحة ذي الرقم 151 لسنة 1968 الملغى نافذة حتى انتهاء مدتها او

استبدالها .
 

المادة 33
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1412 هجرية
المصادف لليوم السابع من شهر ايار لسنة 1992 ميالدية .

 
صدام حسين

رئيس الجمهورية
 

 جدول الرسوم
1‐      رسم اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده ﴿‐/5﴾ خمسة دنانير.

2‐      رسم تجديد اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده ﴿‐/5﴾ خمسة دنانير.
3‐      رسم اجازة اصالح االسلحة النارية وتجديدها﴿‐ /25﴾ خمسة وعشرون دينارًا

 
 
 

االسباب الموجبة
حيث ان قانون االسلحة ذا الرقم ﴿151﴾ شرع عام 1968 ٬ لم يعد يواكب المرحلة الراهنة على الرغم من كثرة التعديالت التي

ادخلت عليه ٬ ولغرض وضع القانون متكامل يستوعب تلك التطورات ووضع ضوابط جديدة ودقيقة لحيازة وحمل السالح
الناري وتأهيل المواطن فنيا لحمل السالح ٬ وتنظيم ايلولة السالح الذي تقرر المحكمة المختصة مصادرته.

فقد شرع هذا القانون.
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تعليمات توزيع الحوافز التشجيعية على العاملين في شعب السالح واالجهزة الساندة لهم
zaidومنتسبي قوى االمن الداخلي والمواطنين رقم ﴿9﴾ لسنة 2000

2011 أبريل
9:46 ‐ 3

صباحا

تعليمات ﴿2﴾ توزيع الحوافز االنتاجية في مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب
zaidالسالح في مديريات الشرطة

2011 مارس
3:47 ‐ 31

مساء

توزيع الحوافز على منتسبي مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السالح في
zaidمديريات الشرطة ومنتسبي مركز وزارة الداخلية

2011 مارس
1:39 ‐ 31

صباحا

banمذكرة سلطة االئتالف رقم 5 تنفيذ االمر 3 المعني بالسيطرة على االسلحة
2011 مارس
2:15 ‐ 30

مساء

االمر رقم 3 ﴿النص المنقح والمعدل﴾الصادر عن سلطة االئتالف ‐ السيطرة على
banالسالح

2011 مارس
2:10 ‐ 30

مساء

تعليمات رقم 8 لسنة 2000 تنظيم محالت بيع أو تصليح االسلحة النارية وعتادها
banواالسلحة الجارحة

2011 مارس
2:06 ‐ 30

مساء

األخيرة ◂◂ التالية ◂   2  1

more
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اتصل بنا   دليل المستخدم   الصفحة الرئيسية   Fan Page   أضفنا للمفضلة لديك
  البحث في المكتبة:     ابحث
الصفحة الرئيسية

قانون الحماية االجتماعية رقم (11) لسنة 2014
الشؤون االجتماعية   اتحادي في

نوع القانون:  قانون

Mar 19 2014  :تأريخ األصدار

Mar 24 2014  :تأريخ النشر

حاله:  نافذ المفعول

خالصه: 
----

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية

بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اوالً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من
المادة (73) من الدستور
صدر القانون اآلتــــــي :

رقم (11) لسنة 2014
قانون الحمايــــة االجتماعيـــــة

الفصل األول
السريان والتعاريف واألهداف

المادة -1- أوالً : تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية من األسر واألفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين٬ ورعايا الدول
األخرى المقيمين في جمهورية العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية فيما يتعلق بمساعدات الحماية االجتماعية في تلك الدول.

وعلى النحو اآلتي:
ا. ذو اإلعاقة واإلحتياج الخاصة

ب. األرملة٬ المطلقة٬ زوجة المفقود٬ المهجورة٬ الفتاة البالغة غير المتزوجة٬ العزباء .
ج. العاجز
د. اليتيم

هـ. أسرة النزيل او المودع إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .
و- المستفيدون في دور الدولة اإليوائية .

ز.األحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .
ط.الطالب المتزوج ولغاية الدراسة اإلعدادية .

ي. األسر معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر.

ثانياً: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير شمول فئات أخرى من غير الفئات المذكورة في القانون .
المادة -2- يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:

أوالً :الهيئة : هيئة الحماية االجتماعية .
ثانياً:الحماية االجتماعية: اإلعانات والخدمات التي تقدمها الهيئة لغرض الحد من الفقر .

ثالثاً:األسرة : الزوج أو الزوجة أو كالهما واألوالد, او األوالد لوحدهم او الفرد ويكون أفراد األسرة في حالة تعدد الزوجات أسرة
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ثالثاً:األسرة : الزوج أو الزوجة أو كالهما واألوالد, او األوالد لوحدهم او الفرد ويكون أفراد األسرة في حالة تعدد الزوجات أسرة
واحدة0 وعند وفاة الزوج تشكل كل أرملة أسرة مستقلة بذاتها .

رابعاً:األبناء القصر: األبناء المعالون والبنات المعاالت الذين ال تتجاوز أعمارهم 18 سنة .
خامساً:اليتيم: كل طفل توفي والداه أو توفي والده و تزوجت أمه .

سادساً:المطلقة : كل امرأة يقل سنها عن 63 سنة طلقت ولم تتزوج مره ثانية .
سابعاً:األرملة: كل امرأة يقل عمرها عن 63 سنة وتوفي زوجها ولم تتزوج بعد وفاته .

ثامناً:المهجورة : المرأة التي هجرها زوجها.
تاسعاً:العاجز: كل شخص غير قادر على العمل بصورة دائمية لتأمين معيشته بسبب المرض أو الشيخوخة ويعد بحكم العاجز من بلغ

60 سنة من العمر بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء .
عاشراً: العزباء: المرأة غير المتزوجة التي بلغت الخامسة والثالثين من العمر.

حادي عشر: الفتاة البالغة غير المتزوجة: من بلغت الثامنة عشر من العمر وكانت فاقدة األبوين وليس لها معيل شرعي .
ثاني عشر: خط الفقر: مقدار دخل الفرد أو األسرة الذي تحدده وزارة التخطيط

ثالث عشر: ذو االعاقة واالحتياج الخاص هو من يتم تحديده : وفقا ألحكام قانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم 38
لسنة 2013 بغض النظر عن عمر المستفيد .

المادة -3- يهدف هذا القانون الى :
أوالً: تحقيق الحياة الكريمة ألبناء المجتمع .

ثانياً: المساهمة في تعزيز قيم التكافل االجتماعي.
ثالثاً: ضمان وصول مظلة الحماية االجتماعية إلى كافة الفئات المشمولة بأحكامه.

رابعاً: توفير استقرار نفسي ومادي لألفراد وأسرهم او لخلفهم٬ وضمان الدخل لألفراد وأسرهم في حاالت العجز واإلعاقة والشيخوخة
والوفاة وفقدان القدرة على العمل بشكل يؤمن الحياة الكريمة .

الفصل الثاني
هيئة الحماية االجتماعية

المادة-4- اوالً :تؤسس هيئة تسمى (هيئة الحماية االجتماعية) تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري ويمثلها رئيس
الهيئة أو من يخوله وترتبط بوزارة العمل والشؤون االجتماعية .

ثانياً:يكون مقر الهيئة في بغداد وعليها فتح أقسام وشعب للحماية االجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ثالثاً: يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة ويعين وفقا للقانون .

رابعاً: يكون مدير عام دائرة الحماية االجتماعية نائباً أول لرئيس الهيئة٬ ومدير عام دائرة الحماية االجتماعية للمرأة نائباً ثانياً.
خامساً: تحدد مهام الهيئة بنظام يصدره مجلس الوزراء .

المادة-5- أوالً: تتكون الهيئة من التشكيالت اآلتية:
أ.دائرة الحماية االجتماعية

ب.دائرة الحماية االجتماعية للمرأة
ج.الدائرة القانونية واإلدارية والمالية

د.صندوق الحماية االجتماعية
هـ. مركز تكنولوجيا المعلومات
و. قسم التدقيق والرقابة الداخلية

ز.مكتب رئيس الهيئة
ح . قسم شؤون المواطنين .

ثانياً: يدير التشكيالت المنصوص عليها في الفقرات (أ/ب/ج/د/هـ) من البند (اوالً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على
شهادة جامعية أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة ال تقل عن(15) خمس عشرة سنة .
ثالثاً: يدير االقسام المنصوص عليهما في الفقرات (و/ز/ ح) من البند (اوالً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة

جامعية أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة ال تقل عن(10) عشرة سنوات .
رابعاً: تحدد مهام وتقسيمات التشكيالت المشار إليها في البند (اوالً) من هذه المادة بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .

الفصل الثالث
اإلعانات النقدية والخدمــــات االجتماعية

المادة -6-
أوالً: لكل فرد أو أسرة ممن هم دون خط الفقر الحق في الحصول على اإلعانات النقدية والخدمات االجتماعية وفقاً ألحكام هذا القانون.

ثانياً: يتم تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون من خالل االستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث االجتماعي سنوياً
باستخدام استمارة خاصة تعدها الهيئة بالتنسيق مع وزارة التخطيط .

ثالثاُ: يشترط في الحصول على اإلعانات النقدية ان ال يتقاضى المتقدم راتباً من الدولة وليس لديه مورد خاص يكفيه٬ ويستثنى من ذلك
من يتقاضى اجر يومي .

رابعا:على الهيئة بهدف أداء مهامها في تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون تعيين العدد الكافي من الباحثين االجتماعيين من ذوي
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رابعا:على الهيئة بهدف أداء مهامها في تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون تعيين العدد الكافي من الباحثين االجتماعيين من ذوي
االختصاص في جميع أقسام الهيئة وعلى وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية الالزمة لذلك.

المادة -7- تمنح الفئات المنصوص عليها في البند أوال من المادة ( 1 ) مبلغ اإلعانة النقدية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون إذا
لم يكن لها دخل فان كان لها دخل ثابت فتمنح الفرق بين دخلها ومستوى الدخل الوارد في الجدول إذا توفرت فيها شروط االستحقاق

وحسب عدد أفراد األسرة .

المادة -8- أوالً: تتولى الهيئة تقديم اإلعانات النقدية التي تمنح وفقا لعدد أفراد األسرة وبموجب سلم اإلعانات المنصوص عليه في
الجدول الملحق بهذا القانون أو تقديم الخدمات االجتماعية للمشمول بأحكام هذا القانون .

ثانياً: تقدم إعانة نقدية مشروطة إلى اإلفراد أو األسر المشمولة بأحكام هذا القانون لضمان حصولهم على الخدمات االجتماعية في
التربية والتعليم والصحة والسكن والمجاالت األخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .

ثالثاً: تحدد بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة مقدار الحدين األدنى واألعلى لإلعانة المذكورة في البند( ثانيا) من هذه المادة وشروط
صرفها للمستحقين .

المادة -9- تتولى الهيئة التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العالقة تقديم الخدمات االجتماعية أدناه إلى الفرد أو األسرة المشمولة
بأحكام هذا القانون:

أوال: المساعدة في الدخول الى سوق العمل من خالل:
أ.التدريب والتعليم المهني وبناء القدرات .

ب. المساعدة في الحصول على فرص العمل أو على قرض أو منحة إلقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل .
ثانياً : في مجال التعليم والصحة والسكن .

ثالثاً : تقديم برامج توعية في بناء األسرة والسلوك االجتماعي.
رابعاً: في مجال رعاية الطفولة والصغار واألحداث وتهيئة األجواء البيئية السليمة لهم .

خامساً: تدريب القادرين على العمل من المشمولين بأحكام هذا القانون في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض اكتساب
الخبرة والمهارة وترسيخ ثقافة العمل .

سادسا– دراسة أوضاع أفراد األسرة وتشخيص القادرين على العمل٬ ولو جزئيًا ٬ وزجهم في العمل لزيادة موارد األسرة٬ وتوظيف
قدراتهم في بناء المجتمع وإدماجهم في سوق العمل .

المادة -10- أوال: يتولى مدير قسم الحماية االجتماعية في المحافظة البت في طلب منح اإلعانة بقرار مسبب خالل (30) ثالثون يوما
من تاريخ تسجيله في مكتبه وعليه تبليغ صاحب الطلب تحريرياً بالقرار في حالة الموافقة أو الرفض وفي حالة عدم المراجعة يتم

تبليغه برسالة مسجلة مرجعه أو على البريد االلكتروني إن وجد .
ثانياً: لصاحب الطلب االعتراض على القرار الصادر من مدير قسم الحماية االجتماعية خالل (30) ثالثين يوما من تاريخ التبلغ به

لدى اللجنة العليا للحماية االجتماعية في المحافظة .

المادة -11-
تشكل بقرار من رئيس الهيئة في مركز كل محافظة غير منتظمة في اقليم لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للحماية االجتماعية تتكون من:

اوالً : قاضي متفرغ يرشحه مجلس القضاء االعلى رئيساً
ثانياً: مدير مديرية العمل والشؤون االجتماعية في المحافظة نائباً للرئيس

ثالثاً : مدير احصاء المحافظة عضوا
رابعا: ممثل عن مكتب مفوضية حقوق اإلنسان عضوا

خامساً : موظف بعنوان باحث اجتماعي من قسم الحماية االجتماعية في المحافظة عضوا

المادة -12- تتولى اللجنة العليا ما يأتي :
أوال:مراقبة العمل في أقسام الحماية االجتماعية واإلشراف والمتابعة وتقديم المقترحات لتسهيل اجراءات الشمول بالحماية االجتماعية .

ثانياً: البت في االعتراض على قرارات مدير قسم الحماية االجتماعية في المحافظة بقرار مسبب خالل (15) خمسة عشر يوما من
تاريخ وروده إليها وعليها تبليغ المعترض تحريريا بالقرار عند مراجعته وإشعاره إلى حقه في االعتراض وفي حالة عدم المراجعه يتم

التبليغ على العنوان المسجل.
ثالثاً: توزيع العدد المقرر لكل محافظة واالقضية والنواحي التابعة لها وفقآ لنسبة السكان والفقر في تلك المحافظة .

المادة -13-
أوال: تشكل بقرار من رئيس الهيئة وبالتنسيق مع المحافظة لجان فرعية في الوحدات اإلدارية التابعة لها تتكــون من :

أ .موظف عن قسم الحماية االجتماعية في المحافظة . رئيساً
ب .باحث اجتماعي من قسم الحماية االجتماعية عضو
ج. ممثل عن الوحدة الوحدة االدارية/موظف عضو

ثانيا : تتولى اللجنة مايأتي :
أ . تسلم طلبات الشمول بالحماية االجتماعية.( ورقياً أو الكترونياً)

ب . التأكد من وجود المستندات المطلوبة وفقا للتعليمات .
ج . إرسال الطلبات المستوفية للشروط إلى قسم الحماية االجتماعية في المحافظة بموجب كشوفات موقعة .

د. استكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي لألسرة على ان يقترن ذلك بتأييد المجلس
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د. استكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي لألسرة على ان يقترن ذلك بتأييد المجلس
المحلي ضمن منطقة السكن .

ثالثا: على المحافظات والوحدات االدارية التابعة لها توفير المكان المناسب والمستلزمات الضرورية للجنة الفرعية المذكورة في البند
(اوال) من هذه المادة لتأدية مهامها.

المادة -14- أوال: إذا كان طالب اإلعانة قاصرا أو مصابا بمرض عقلي أو عاجز عن العمل كليا أو مصابا بمرض يمنعه من تقديم
الطلب أو تعقيبه أو االعتراض على القرارات الصادرة في شأنه٬ فلرئيس اللجنة العليا للحماية االجتماعية في حالة عدم وجود احد من

أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن يطلب تعيين قيما أو وصيا بقرار من المحكمة المختصة .
ثانياً: ال تقبل المراجعة في شأن اإلعانة االجتماعية من غير المنصوص عليهم في البند (أوال) من هذه المادة إال بموجب الوكالة

المصدقة من الكاتب العدل .
المادة – 15-

أوال: على المشمول بأحكام هذا القانون أن يقدم بعد مرور سنة من تاريخ استحقاقه إلى اللجنة الفرعية في المحافظة أو قسم الحماية
االجتماعية في المحافظة بيانا سنويا عن حالته األسرية والمالية وفقا للنموذج الذي تصدره الهيئة وإذا لم يقدم البيان السنوي خالل المدة

المذكورة يوقف صرف اإلعانة إليه احترازيا٬ً ويبلغ بذلك من الموظف المختص وإذا تخلف عن المراجعة مدة تزيد على سنة من
تاريخ اإليقاف بدون عذر مشروع تقطع عنه اإلعانة نهائيا واعتبارا من تاريخ إيقافها وبقرار يصدره مدير القسم .

ثانيا: على المشمول باالعانة االجتماعية او احد افراد اسرته ان يبلغ اللجنة او قسم الحماية االجتماعية في المحافظة خالل (30) ثالثين
يوما من تاريخ حصول التغيير في اي مما ياتي :

ا. تبديل في محل اقامة االسرة بصورة دائمة.
ب. وفاة اي من أفراد األسرة.

ج. أي تغيير في الحاله األسرية والمالية من شأنه ان يؤثر في استحقاقه اإلعانة كليا او جزئيا .
ثالثا:تعدل اإلعانة اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حصل فيه التغيير.

المادة – 16- يوقف صرف اإلعانة بقرار من مدير قسم الحماية االجتماعية في المحافظة في إحدى الحاالت اآلتيــــة:
أوال: مغادرة المستفيد للعراق لمدة تزيد على (6) ستة أشهر دون عذر مشروع.

ثانياً: بلوغ اليتيم القاصر وعدم استمراره بالدراسة .
ثالثاً: عدم استمرار احد أبناء المشمول على الدراسة عدا الدراسة الجامعية.

رابعاً: في حالة الوفاة وتنتقل اإلعانة إلى أرملة المشمول.
خامساً:عند زوال أسباب الشمول كالشفاء التام للمريض او البلوغ لليتم القاصر أو الزواج .

سادسا: حصول األسرة على دخل أو مورد مالي يزيد عن مبلغ اإلعانة الممنوحة
سابعا: رفض االلتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل .

ثامنا: رفض االلتحاق بالعمل المقدم له من برامج الحماية لثالث مرات بدون عذر مشروع.

المادة -17- تقطع اإلعانة نهائياً بقرار من مدير قسم الحماية االجتماعية في المحافظة في إحدى الحاالت اآلتية:
أوالً: إذا فقدت احد شروط االستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون .

ثانياً:إذا قدمت وثائق أو مستندات أو معلومات ثبت تزويرها لغرض الشمول بأحكام هذا القانون أو قدمت معلومات غير صحيحة
باستمارة البيان السنوي بهدف استمرار شموله بالحماية االجتماعية.

الفصل الرابع
صندوق الحماية االجتماعية

المادة – 18-

أوال : يؤسس صندوق يسمى (صندوق الحماية االجتماعية) يرتبط بالهيئة ويرأسه موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية
أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة ال تقل عن(15) خمس عشرة سنة .

ثانياً: يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :
أ -رئيس الهيئة رئيسا

ب-مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في هيئة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة نائباً للرئيس .
ج.مدير عام دائرة الحماية االجتماعية عضوا

د.مدير عام دائرة الحماية االجتماعية للمرأة عضوا
هـ. مدير عام صندوق الحماية االجتماعية عضوا ومقررا

وـ.ممثل عن الوزارات والجهات التالية بدرجة مدير عام أعضاء
1- وزارة المالية.
2- وزارة التربية.
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3- وزارة الصحة.
4- وزارة التخطيط.
5- وزارة العدل.

6- وزارة الداخلية.

ثالثاً: لرئيس الهيئة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة الموافقة على تمثيل الجهات األخرى في مجلس اإلدارة .
رابعاً: تحدد مهام وصالحيات مجلس اإلدارة وإجراءات سير العمل فيه وكيفية اتخاذه القرارات بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة بناءاً

على اقتراح من مجلس اإلدارة .

المادة -19-

أوالً: تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي:
أ.التخصيصات المالية من الموازنة العامة االتحادية للدولة .

ب. اإلعانات والمنح والهبات وفقا للقانون
ج. نصف تركة من ال وارث له .

د. 1% من أرباح الشركات الحكومية .
هـ . 0.0025 تستقطع من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بالخدمة العامة .

و. عائدات استثمار أموال الصندوق .
ز. 1% من عائدات السياحة .

ثانياً: يتولى الصندوق دفع مبالغ اإلعانة االجتماعية للمشمولين بأحكام هذا القانون.
ثالثا: لمجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير تخصيص نسبة معينة من ايرادات الرسوم والغرامات كايراد لصالح الصندوق .

الفصل الخامس
مركـــز تكنولوجيا المعلومات

المادة -20- يؤسس في الهيئة مركز تكنولوجيا المعلومات تسجل فيه البيانات الخاصة باألفراد واألسر وما يحصلون عليه من
مساعدات الحماية االجتماعية بجميع أنواعها٬ ويتم تحديث بيانات هذا المركز من خالل ربطه بقواعد البيانات الخاصة بالجهاز
المركزي لإلحصاء وبيانات البطاقة التموينية ومديريات األحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية٬ ويكون مسؤوالً عن مكننة

أعمال الهيئة .

المادة – 21- تعتمد هيئة الحماية االجتماعية في وضع سياستها وإجراءاتها على ما يوفره مركز تكنولوجيا المعلومات من بيانات او
مؤشرات بصورة دورية.

المادة -22- تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويد مركز تكنولوجيا المعلومات في الهيئة بما يتوفر لديها من معلومات
وبيانات تتعلق بما صرفته أو تصرفه نقداً أو عيناً ألي فرد أو أسرة .

ا

الفصل السادس
أحكام عامة وختامية

المادة -23- يستحق الفرد أو األسرة اإلعانات النقدية والخدمات االجتماعية من تاريخ موافقة مدير قسم الحماية االجتماعية على الطلب
المستوفي للشروط .

المادة -24- لمجلس الوزراء إعادة النظر سنوياً في الفئات المستفيدة من الحماية االجتماعية٬ وعدد أفراد األسرة والمبالغ المخصصة
لكل فرد٬ بهدف شمول فئات أخرى من غير الفئات المذكورة في القانون٬ وزيادة عدد األفراد المستفيدين ومبلغ اإلعانة ومستوى الدخل

المنصوص عليه في الجدول الملحق بهذا القانون بما يتناسب مع التغيير الحاصل في الوضع االقتصادي والمعيشي .

المادة - 25-

أوال: لطالب اإلعانة التظلم أمام اللجنة العليا من قرارها خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار المتظلم منه أو اعتباره مبلغا٬ً
وله حق الطعن به أمام محكمة القضاء اإلداري خالل ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقةً أو حكما٬ً ويكون قرار محكمة

القضاء اإلداري قابالً للتمييز أمام المحكمة اإلدارية العليا خالل ( 30 ) ثالثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً .

ثانياً : تعفى المعامالت التي يقدمها المشمولون بأحكام هذا القانون من الرسوم كافة ومنها الرسوم القضائية.

المادة – 26- تسترجع مبالغ إعانة شبكة الحماية االجتماعية المصروفة خالفا ألحكام هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية
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المادة – 26- تسترجع مبالغ إعانة شبكة الحماية االجتماعية المصروفة خالفا ألحكام هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية
رقم (56) لسنة 1977.

المادة -27- ال يجوز التنازل عن اإلعانة أو الحجز عليها .

المادة -28- أوال – يعامل الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 معاملة العراقي بالنسبة لتطبيق هذا القانون .
ثانياً – تسري أحكام هذا القانون على المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي وأوالدها وكذلك المرأة األجنبية المتزوجة من عراقي

وأوالدها في حالة استقرارهم للعيش في العراق من لفئات المذكورة في البند ( أوال ) من المادة (1) من هذا القانون .

المادة -29-تحل تسمية دائرة الحماية االجتماعية بدالً عن تسمية دائرة الرعاية االجتماعية وتسمية دائرة الحماية االجتماعية للمرأة بدالً
عن تسمية دائرة الرعاية االجتماعية للمرأة الوارد في قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم ( 8) لسنة 2006 المعدل .

المادة -30- أوال: يلغى الباب الثاني و المواد (4) و(5) و(99) و(101) من قانون الرعاية االجتماعية رقم (126) لسنة 1980 .

ثانياً : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (98) لسنة 2000 .

المادة-31- ال يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة – 32- تحدد آليات عمل اللجان وكيفية انعقادها وإجراءات سير العمل فيها بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .
المادة -33- لرئيس الهيئة إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -34- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .

األسباب الموجبة

تماشيا مع النظم الدولية في الحماية االجتماعية ومن أجل االرتقاء بالمجتمع العراقي الى مصاف المجتمعات المتقدمة التي توفر لها
حكوماتها مستلزمات ووسائل الحياة الكريمة ٬ وبغية رفع المستوى المعاشي لألفراد واالسر دون خط الفقر وإليجاد نظام تكافل

اجتماعي والتأسيس لنظام الضمان االجتماعي لغير العاملين في المستقبل ٬ ولتقديم الخدمات االجتماعية في مجاالت التربية والصحة
والسكن والتعليم والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العالقة بشأن توفيرها لهم قدر تعلق االمر بها ٬ وإعداد القادرين على العمل من

المستفيدين من خالل برامج التدريب والتأهيل التي تمكنهم من االندماج في سوق العمل وانسجاماً مع أحكام الدستور.
شـــرع هذا القانــــــون

الملحق
جدول سقف اإلعانة االجتماعية

حجم األسرة 4 3 2 1فما فوق
مبلغ االعانة الشهرية (105000) مائة وخمسة االف دينار (210000) مائتان وعشرة االف دينار (315000) ثالثمائة وخمسة عشر

الف دينار (420000) اربعمائة وعشرون الف دينار

للطباعة
Save as Word Document

PDF Version

صورة التشريع االصلي:  
قانون الحماية االجتماعية رقم (11) لسنة 2014

هذه الوثيقه مشار اليها كتعديل في الوثائق التاليه: 

Last updateالمؤلفالعنوان
2014 مايو 3 - 12:43 صباحاAnonymousقانون الرعاية االجتماعية رقم 126 لسنة 1980 (المعدل)

Subscr iptions

http://www.iraq-lg-law.org/ar/print/2587
http://www.iraq-lg-law.org/ar/print/word/2587
http://www.iraq-lg-law.org/ar/printpdf/2587
http://www.iraq-lg-law.org/ar/webfm_send/1532
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-11-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-11-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014-0?order=title&sort=asc
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-11-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014-0?order=name&sort=asc
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-11-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014-0?order=changed&sort=asc
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-126-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1980-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84


3/2/2017 قانون الحماية االجتماعية رقم (11) لسنة 2014 | المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي

http://www.iraqlglaw.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A… 7/7

 Posts of type الوثائق القانونية

َحدِّث

 عنوان البريد اإللكتروني:  

اللغات

العربية
English

اسم المستخدم

لُج

التصفح الرئيسي

البحث عن طريق سمة
بحث نص الوثيقة

القوانيين
االنظمة والتعليمات

االوامر
فقه القانون

.وصالت لمواقع ذات الصلة

http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-11-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014-0
http://www.iraq-lg-law.org/en/node/2587
http://www.iraq-lg-law.org/ar/user
http://www.iraq-lg-law.org/ar/search_by_jurisdiction
http://www.iraq-lg-law.org/ar/search_freetext
http://www.iraq-lg-law.org/ar/tracker_laws
http://www.iraq-lg-law.org/ar/tracker_regulations
http://www.iraq-lg-law.org/ar/tracker_orders
http://www.iraq-lg-law.org/ar/tracker_legal_literature
http://www.iraq-lg-law.org/ar/links


2/28/2017 قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013

http://www.iraq-lg-law.org/ar/print/2532 1/10

﴾http://www.iraq‐lg‐law.org﴿ المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي Published on

الصفحة الرئيسية > قانون الدفاع المدني رقم ﴿44﴾ لسنة 2013

سنة 2013 ي رقم ﴿44﴾ ل ع المدن قانون الدفا
القوات المسلحة اتحادي  في

نوع القانون:  قانون

Oct 27 2013  :ر صدا خ األ تأري

Nov 11 2013  :شر خ الن ري تأ

حاله:  نافذ المفعول

صه:  خال
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‐‐‐‐‐
 

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

 
 بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادًا الى احكام البند ﴿أوال﴾ من المادة ﴿61﴾ والبند ﴿ ثالثا﴾

من المادة ﴿73﴾ من الدستور
 

   صدر القانون االتي :
 

رقم ﴿44﴾ لسنــة 2013
قانون الدفاع المدنــي

 
 

الفصل االول التعاريــــف
 

المادة ـ 1 ـ يقصد بالتعابيروالمصطلحات التالية الغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
                اوالـ الرئيس االعلى للدفاع المدني                           وزير الداخلية

          ثانيًاـ رئيس الدفاع المدني في المحافظة                        المحافظ
          ثالثًا ـ الدفاع المدني : جميع اإلجراءات والتدابير التي تتخذها األجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض
تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الى ادنى حد ممكن وإدامة العمل واإلنتاج في ظروف السلم

والحرب والكوارث المختلفة0
                رابعًاـ السالمة الصناعية : اإلجراءات والتدابير التي تتخذ لتأمين الحماية الالزمة للطاقات والموارد البشرية

والمادية والتقليل من حجم الخسائر باألرواح والممتلكات وإدامة العمل في جميع القطاعات في الحرب والكوارث وفي أوقات
السلم.

          خامسًاـ الكارثة :الحدث الذي يهدد الموارد البشرية والمادية للمجتمع والذي تخرج امكانية السيطرة عليه ومعالجة اثاره

http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/ar
http://www.iraq-lg-law.org/ar/taxonomy/term/143
http://www.iraq-lg-law.org/ar/taxonomy/term/117
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عن الموارد المتاحة في المحافظة او البلد.
          سادسًاـ االخالء : االنتقال المنظم او الطوعي للسكان وممتلكاتهم بصورة كلية او جزئية من المدن او المناطق المعرضة

للفعاليات العسكرية المعادية او الكوارث المختلفة الى مناطق اكثر امانًا.
          سابعًاـ االسكان : استقبال السكان الذين تقرر اخالؤهم من المدن والمناطق المعرضة للخطر وتوفير وسائل العيش

واالقامة لهم.
          ثامنًاـ االنذار المبكر : اشعار السكان بالوسائل المتاحه بالمخاطر المحتملة بغية إعطائهم الفرصة الالزمة لحماية أنفسهم

وممتلكاتهم.
          تاسعًاـ فرق الدفاع المدني : تشكيالت الخدمات الرئيسة المعنية باعمال الدفاع المدني وفرق االطفاء واالنقاذ والحماية

الذاتية في المنشآت والمشاريع وفرق المتطوعين في المناطق السكنية التي تقوم بتنفيذ اعمال الدفاع المدني.
          عاشرًاـ التدابير الوقائية : االجراءات االحترازية التي تنفذها الجهات المعنية باعمال الدفاع المدني بهدف تأمين الحماية

الالزمة للسكان والممتلكات الخاصة والعامة تجاه التهديدات المتوقعة تحت مختلف الظروف.
          حادي عشرـ: اعمال مكافحة الحرائق التي تنفذها اجهزة الدفاع المدني والتي تحصل في جميع االماكن.

          ثاني عشرـ االنقاذ الخفيف : االعمال الميدانية التي ينفذها رجال الدفاع المدني باستخدام االجهزة والمعدات الخفيفة
لغرض انقاذ االشخاص والممتلكات من تحت االنقاض بسبب الحوادث المختلفة.

          ثالث عشر ـ االنقاذ الثقيل : االعمال الميدانية التي تنفذها االجهزة المعنية باعمال الدفاع المدني والتي تتطلب استخدام
االجهزة والمعدات الثقيلة لغرض انقاذ االشخاص والممتلكات من تحت االنقاض ممن اليمكن انقاذهم باستخدام معدات االنقاذ

الخفيف.
          رابع عشرـ اغاثة المنكوبين: االجراءات المتخذة من جمعية الهالل االحمر والجهات المعنية االخرى لغرض توفير
مستلزمات اسكان واعاشة االشخاص الذين يتم اخالؤهم بسبب الكوارث اوالمخاطر االخرى والمتضررين منهم في موقع

اقامتهم.
          خامس عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة : االعمال التي ينفذها رجال الدفاع المدني لمعالجة ورفع واتالف القنابل غير

المنفلقة والصواريخ والحاويات والذخائر الحربية في المناطق المدنية.
 
 

الفصل الثاني االهداف والوسائل
 

المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
اوال ـ تحديد اجراءات الدفاع المدني في جمهورية العراق.

 ثانياـ تحديد واجبات مديرية الدفاع المدني واجهزة الدولة االخرى التي تتولى تنفيذ اجراءات الدفاع المدني .
ثالثاـ تأمين الحماية الالزمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر في االرواح والممتلكات العامة

والخاصة .
  رابعاـ رفع الروح المعنوية للسكان في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة.

 
المادة 3‐ تشمل اعمال الدفاع المدني ما يلي:

اوالـ تأمين وتنظيم وسائل االنذار المبكر وتنبيه المواطنين الى المخاطر المحتمل وقوعها.
ثانيًاـ تدريب وتوعية المواطنين للحماية من اضرار الحرب والكوارث .

ثالثًاـ إعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني واالشراف على توفير مستلزماتها.
رابعًاـ تحديد المنشات الالزمة للدفاع المدني ومتابعة اقامتها وادامتها .

خامسًاـ إعداد وتنفيذ التدابير الوقائية لتأمين الحماية للسكان والمنشآت الحيوية اثناء الحرب والكوارث.
سادسًاـ اعداد خطط اخالء المدن من السكان وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .
سابعًاـ اعداد الخطط الالزمة للسيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية في الحاالت الطارئة.

  ثامنًاـ اعداد وتهيئة الخطط المعتمدة لمواجهة حاالت الطوارئ وتأمين مستلزماتها وتنفيذ الممارسات الالزمة لفحص كفاءتها.
تاسعًاـ اعداد وتنفيذ الخطط لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لغرض معالجة المواطنين عند حدوث الكوارث المحتملة.

عاشرًاـ كشف القنابل غير المنفلقة ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
حادي عشرـ اعداد وتنفيذ الخطط الغاثة المنكوبين.

ثاني عشرـ مكافحة الحرائق واإلنقاذ الخفيف والثقيل.
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ثالث عشرـ اجراء الكشوفات على المنشات والمشاريع والمصانع ومتابعة تنفيذ شروط الوقاية والسالمة فيها الغراض الدفاع
المدني.

رابع عشرـ تطهير المناطق من عوامل التلوث المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .
 

الفصل الثالث اللجنة العليا الدارة اعمال الدفاع المدني
 

المادة ـ 4 ـ اوالـ   تشكل لجنة عليا تسمى﴿ اللجنة العليا الدارة اعمال الدفاع المدني﴾ يكون مقرها في غرفة العمليات الرئيسة
في مديرية الدفاع المدني العامة ولها مقر بديل في بغداد تحدده مديرية الدفاع المدني العامة بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا.

                ثانياـ تتالف اللجنة العليا من :
                        أـ وزير الداخلية                                         رئيسا

                       ب ـ وكيل وزارة الداخلية المختص     عضوا ونائبا للرئيس
                       جـ ـ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة                عضوا

                        د ـ وكيل الوزارة المختص في كل من الجهات االتية:          اعضاء
    ﴿1﴾ الصحة

    ﴿2﴾ النقل                                                                        
    ﴿3﴾ الزراعة 

    ﴿4﴾ البلديات واالشغال العامة                                                 
    ﴿5﴾ البيئة  

    ﴿6﴾ االعمار واالسكان                                                                      
    ﴿7﴾ التجارة

    ﴿8﴾ الموارد المائية
    ﴿9﴾ امانة بغداد                                                                        

         هـ ـ ممثل عن االمانة العامة لمجلس الوزراء بوظيفة مدير عام           عضوا
          وـ :     ممثل عن وزارات كل من الصناعة والمعادن واالتصاالت والكهرباء والعلوم والتكنلوجيا ال تقل وظيفة اي

منهم عن مدير عام   اعضاء                                                               
          زـ مدير عام الحركات في وزارة الدفاع                         عضوا   

          ح ـ مدير الدفاع المدني العام                                   عضوا
          ط ـ مدير عام شبكة االعالم العراقي                           عضوا

         ي ـ رئيس جمعية الهالل االحمرالعراقية                         عضوا
         ك ـ رئيس اتحاد الصناعات العراقي                            عضوا

         ل ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية                              عضوا
        م‐ رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة.

 
     ثالثاـ يكون مدير العمليات في مديرية الدفاع المدني العامة مقررا للجنة ويتولى تنظيم اعمالها.

     رابعاـ لرئيس اللجنة دعوة اي من ذوي الخبرة واالختصاص لالستئناس بارائهم.
 

    خامساـ تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل﴿6﴾ ستة اشهر في ظروف السلم وكلما اقتضت الضرورة ذلك في الظروف الطارئة
بدعوة من رئيسها اونائبه.

 
 

المادة ـ 5 ـ   يتولى الرئيس االعلى للدفاع المدني المهام االتية :
   اوالـ اصدار القرارات في االمور االتية:ـ

  أـ اقرار الخطط والمشروعات المتعلقة باعمال الدفاع المدني.
      ب ـ تحديد اعمال الدفاع المدني ومستلزمات السالمة الصناعية الواجب تنفيذها من دوائر ومنشآت القطاعات العام

والخاص والمختلط .
     جـ ـ تنفيذ وسائل ومستلزمات الدفاع المدني عند انشاء المدن واقامة المشاريع والمنشآت المختلفة.
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  د ـ تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل او بعض التدابير الوقائية او اجراءات الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا
القانون .

هـ ـ تنفيذ خطط الدفاع المدني عند اعالن حالة الطوارئ او حدوث الكوارث.
 

 ثانياـ تشكيل اللجان من ممثلي الوزارات ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط لوضع الخطط والقيام باعمال الدفاع
المدني.

 ثالثاـ تشكيل اللجان التحقيقية في حوادث الحريق او االنفجارات او تسرب الغازات السامة وغيرها من الحوادث التي تحصل
في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات والتي ينتج عنها خسائر في االرواح والممتلكات باقتراح من مدير الدفاع

المدني العام على ان يكون مدير الدفاع المدني في المحافظة المعنية عضوا في اللجنة.
 رابعاـ منع تشييد او اشغال المنشآت التي ال تتوافر فيها مستلزمات وشروط السالمة او المخالفة لبيان انشاء المالجئ رقم ﴿1﴾

لسنة 1992 استنادا الى تقارير مديرية الدفاع المدني العامة .
 خامساـ ممارسة الصالحيات االنضباطية للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المنصوص عليها في القوانين

واالنظمة في الظروف الطارئة او الحرب او الممارسات الخاصة باعمال الدفاع المدني التي تناط بمنتسبي الوزارات
ومؤسسات القطاعات العام والخاص والمختلط وله تخويل هذه الصالحية وفقًا للقانون .

   سادساـ الحجز المؤقت على االموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني وقت الحرب وفي
حالة الكوارث على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نقص في القيمة او المنفعة وله ان يعترض على مبلغ التعويض لدى

المحاكم المختصة خالل ﴿30﴾ ثالثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعويض 0
   سابعاـ منح المكافآت للعاملين في مجال الدفاع المدني او من يقوم بمساعدتهم عند تقديم خدمة متميزة لمكافحة الحرائق

واالنفجارات والحوادث االخرى وله منحها الى العاملين في فرق وتشكيالت الدفاع المدني وخريجي دورات الدفاع المدني
االوائل .

   ثامناـ شراء االجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات الخاصة باعمال الدفاع المدني في حاالت الطوارئ والكوارث.
 

المادة ـ 6 ـ للرئيس االعلى للدفاع المدني تخويل وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة او مدير الدفاع المدني العام
صالحية اصدار االوامر والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اعمال الدفاع المدني .

 
المادة ـ 7 ـ تتولى اللجنة العليا المهام االتية :ـ

 اوالـ وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حاالت الطوارئ والكوارث وماينجم عنها.
ثانيًاـ اعداد الخطة العامة واتخاذ االجراءات الالزمة لمواجهة الحاالت الطارئة والكوارث وتحديد واجبات الجهات ذات العالقة

بتنفيذ اعمال الدفاع المدني.
ثالثًاـ االشراف على قيادة وادارة اعمال الدفاع المدني في العراق.

رابعًاـ االشراف على تنفيذ خطط الخدمات الرئيسة.
خامسًاـ االشراف على تحريك فرق تشكيالت الخدمات الرئيسة بين المحافظات لتحقيق االسناد المتبادل لمعالجة الحوادث

المختلفة.
سادسًاـ مناقشة التقارير الخاصة باعمال لجان الدفاع المدني في المحافظات التي ترفع اليها من خالل مديرية الدفاع المدني

العامة .
 سابعًاـ مناقشة اية امور اخرى تعرض على اللجنة من مديرية الدفاع المدني العامة بعد موافقة رئيس اللجنة .

 
الفصل الرابع لجان المحافظات

 
المادة ـ 8 ـ اوالًـ تشكل في مركز كل محافظة لجنة إلدارة أعمال الدفاع المدني برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الوزارات

والجهات ذات العالقة في المحافظة المنصوص عليها في المادة ﴿4﴾ من هذا القانون يكون مقرها غرفــة العمليات في مديرية
الدفاع المدني في المحافظة ولها مقر بديل فيها يحــدده مدير الدفاع المدني في المحافظة بالتنسيـق مع رئيس اللجنة.

 ثانيًاـ تعد اللجان المنصوص عليها في البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة الجهات التنفيذية في المحافظات وتتولى وضع الخطط
التفصيلية لتنفيذ مهام وواجبات الدفاع المدني فيها او اية دراسة تكلف بها من اللجنة العليا.

 
المادة ـ 9 ـ اوالـ لرئيس اللجنة في المحافظة تشكيل لجنة الدارة إعمال الدفاع المدني في القضاء برئاسة القائممقام وعضوية
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ممثلين عن الجهات ذات العالقة فيه اذا اقتضت الضرورة ذلك ترتبط باللجنة المنصوص عليها في البند ﴿اوال﴾ من المادة ﴿8﴾
من هذا القانون وتخضع قراراتها وتوصياتها الى مصادقة رئيس اللجنة في المحافظة.

  ثانياـ تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في البند ﴿اوال﴾ من المادة ﴿8﴾ والبند ﴿اوال﴾ من هذه المادة ومواعيد اجتماعاتها
بتعليمات يصدرها رئيس اللجنة العليا.

 
المادة ـ 10 ـ اوالـ يتولى رئيس لجنة ادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة المهام االتية :

  أـ تكليف المعنيين باعداد الدراسات ووضع الخطط لحماية المواطنين من اثار الكوارث والحوادث المحتمل وقوعها في
المحافظة.

     ب ـ االشراف على اعداد خطط عمل لجنة ادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة والوحدات االدارية التابعة لها لتأمين
السيطرة الالزمة والتنسيق وادارة وانتظام سير العمل فيها في ظروف الحرب وعند حصول الكوارث.

جـ ـ القيادة واالشراف الميداني على تنفيذ اعمال الدفاع المدني ومدى تأمين المستلزمات التي تقوم بها الجهات واالجهزة
المعنية في المحافظة في ظروف السلم وحاالت الحرب والكوارث.

د ـ تشكيــل اللجان في المحافظة لالغراض المتعلقة في شؤون الدفاع المدني وفقـًا للقرارات التي يصدرها الرئيـــس االعلى
للدفاع المدنــي .

هـ ـ اصدار االوامر لتحريك فرق الدفاع المدني وفرق تشكيالت الخدمات الرئيسة االخرى لمعالجة الحوادث المختلفة في
المحافظة اولتقديم االسناد المتبادل مع المحافظات المجاورة .

  ثانيًاـ يخول رئيس الدفاع المدني في المحافظة مايأتي:ـ
    أـ الصالحيات المنصوص عليها في البند ﴿خامسا﴾ من المادة﴿5﴾ من هذا القانون.

                   ب ـ غلــق المنشات او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها للتعليمات اوعدم توفيرها
مستلزمات الدفاع المدني مدة التزيد على ﴿15﴾ خمسة عشر يومًا استنادًا الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني في

المحافظة.
 

الفصل الخامس مهام مديرية الدفاع المدني العامة
 

المادة ـ 11 ـ تتولى مديرية الدفاع المدني العامة المهام االتية:ـ
    اوالـ اعداد الخطط والدراسات والتعليمات والسياقات الخاصة باعمال الدفاع المدني .

     ثانيًاـ توفير وسائل ومستلزمات االنذار المبكرعن الكوارث المختلفة في المناطق السكنية واالشراف عليها وادامتها.
    ثالثًاـ القيام بعمليات اطفاء الحرائق واالنقاذ الخفيف وحاالت االسعاف الناتجة عنها وتهيئة وتأهيل االفراد لهذه العمليات

وتأمين العجالت والمعدات واالجهزه ووسائل االتصاالت الالزمة وادامتها.
رابعًاـ معالجة الصواريخ والقنابل والقذائف الحربية المتساقطة داخل المناطق المدنية واتالفها.

خامسًاـ التطهير الكلي للمناطق المدنية الملوثة واالستعانة بامكانيات الجهات المختصة لهذا الغرض.
سادسًاـ اجراء الكشوفات الموقعية على الوزارات والمنشآت لمختلف القطاعات وتحديد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق

والمخاطر االخرى ومتابعة تنفيذها.
سابعاـ مراقبة تنفيذ تشييد المالجئ في االبنية بموجب بيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع امانة بغداد ودوائر البلدية في

المحافظة.
ثامناـ متابعة اخالء وتهيئة مالجئ االبنية في الحاالت الطارئة.

تاسعاـ تهيئة المالجئ العامة.
عاشراـ وضع مواصفات فنية للعجالت واالجهزة والمعدات الخاصة بمكافحة الحرائق واعمال الدفاع المدني االخرى وابالغها

الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
حادي عشرـ التدريب على اعمال الدفاع المدني.

 ثاني عشرـ توعية المواطنين بالتدابير الوقائية للدفاع المدني من خالل وسائل االعالم.
ثالث عشرـ تمثيل جمهورية العراق في المنظمات والمؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية الخاصة بالدفاع المدني.

 
الفصل السادس مهام المدير العام

 
المادة ـ 12 ـ اوالـ يمارس المدير العام المهام اآلتية :ـ
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 أ ـ االشراف العام على اعمال الدفاع المدني في العراق.
ب ـ اقتراح الدراسات ووضع الخطط والمناهج النجاز اعمال الدفاع المدني واالشراف على تنفيذها.

 جـ ـ تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس االعلى للدفاع المدني والقرارات االخرى المتعلقة بها.
       د ـ   تقديم المقترحات الى الرئيس االعلى للدفاع المدني القرارها.

     هـ ـ االشراف على فرق الدفاع المدني للمناطق السكنية في جميع انحاء العراق من ناحية التدريب وتأمين الطعام والمأوى
لهذه الفرق وغيرهم ممن تتم دعوتهم للعمل في الدفاع المدني بموجب احكام هذا القانون.

و ـ وضع الخطط لتنظيم وتدريب فرق الدفاع المدني.
 ز ـ تحديد اوقات الممارسات والتمارين على اعمال الدفاع المدني للتاكد من استعداد الفرق وكفاية وكفاءة الوسائل الخاصة بها

بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
 ح ـ االشراف على تدريب العاملين في القطاعات العام والخاص والمختلط على اعمال الدفاع المدني في مراكز تدريب الدفاع

المدني في المحافظات.
     ط ـ دعوة طالب المدارس والمعاهد والكليات للعمل في مجال الدفاع المدني عند الضروره بالتنسيق مع الجهات المعنية.
      ي ـ دعوة المواطنين من غير المنصوص عليهم في الفقرتين ﴿ح﴾ و﴿ط﴾ من هذا البند للتدريب على اعمال الدفاع المدني.

    ثانياـ تكون الخدمات التي تقدمها عناصر الفرق المنصوص عليها في الفقرة ﴿هـ﴾ من البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة بدون اجر 0
 

المادة ـ 13 ـ للرئيس االعلى للدفاع المدني تخويل المديرالعام المهام االتية:ـ
 اوالـ تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند ﴿ثانيًا﴾ من المادة ﴿5﴾ من هذا القانون.

ثانياـ اصدارالتوصيات والتوجيهات المتعلقة باعمال الدفاع المدني التي يراها مناسبة لتأمين الحماية والتقليل من حجم الخسائر
وادامة العمل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات .

ثالثاـ انذار اصحاب المنشات والمشاريع المخالفة لتعليمات الدفاع المدني بضرورة ازالة المخالفة خالل﴿15﴾ خمسة عشر يوما
من تاريخ التبليغ.

رابعاـ الطلب من االجهزة االمنية والعسكرية المساهمة في مهام الدفاع المدني وفق الخطط المعتمدة .
خامساـ تحريك امكانيات الدوائر والمنشآت لمختلف القطاعات ذات العالقة بمهام الدفاع المدني من عجالت ومعدات واجهزة

وافراد وفق الخطط المعتمدة .
سادساـ شراء وتاجير االجهزة والمعدات والمستلزمات ذات العالقة باعمال الدفاع المدني في حاالت الطوارئ والكوارث بذات

الصالحية الممنوحة لوزير الداخلية في الظروف االعتيادية.
سابعاـ منح المكافآت المنصوص عليها في البند ﴿سابعا﴾ من المادة ﴿5﴾ من هذا القانون .

ثامناـ ممارسة الصالحيات االنضباطية وفقًا للقانون .
 

الفصل السابع الخدمات الساندة لتنفيذ اعمال الدفاع المدني
 

المادة ـ 14 ـ تشكل لجنة في مركز كل محافظة تضم ممثلين عن الجهات ذات العالقة تتولى تقديم الخدمات االتية:ـ
اوالـ الطبية

ثانيًاـ حفظ االمن والنظام.
ثالثًاـ االتصاالت السلكية والالسلكية.

رابعًاـ النقل.
خامسًاـ االطفاء.

سادسًاـ االنقاذ والتعمير.
سابعًاـ السيطرة على الطاقة الكهربائية.

ثامنًاـ االستطالع والكشف والتطهير من عوامل التلوث.
تاسعًاـ السالمة الصناعية.

عاشرًاـ االخالء واالسكان.
حادي عشرـ حماية الثروة الزراعية والحيوانية.

ثاني عشرـ حماية البيئة
ثالث عشر ـ منشآت الدفاع المدني.

رابع عشرـ اغاثة المنكوبين.
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خامس عشرـ توعية المواطنين.
سادس عشرـ التدابير الوقائية لحماية المواطنين.

سابع عشرـ معالجة القنابل غيرالمنفلقة.
ثامن عشرـ اية خدمة اخرى يرى الرئيس االعلى للدفاع المدني ضرورة تقديمها.

 
المادة ـ 15 ـ تقع مسؤولية تنفيذ اعمال الدفاع المدني على االشخاص التالي ذكرهم باعتبارهم رؤساء الدفاع المدني في مواقع

عملهم.
اوالًـ   الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة .

ثانيًاـ   المحافظون ورؤساء الوحدات االدارية.
ثالثًاـ   المديرون العامون.

رابعًاـ مديرو منشآت ودوائر القطاعات العام والخاص والمختلط.
 

الفصل الثامن حقوق العاملين في الدفاع المدني
 

المادة ـ16 ـ يستحق المتطوع او اي من العاملين في االجهزة الساندة عند اصابته نتيجة تعرضه لحادث اثناء تنفيذه اعمال
الدفاع المدني االمتيازات وفقًا للقانون .

 
المادة ـ17ـ يعد اي من العاملين في الدفاع المدني واالجهزة الساندة والمتطوعين عند وفاته جراء قيامه باعمال الدفاع المدني

شهيدًا و يستحق الحقوق التقاعدية المقررة للشهيد وفقًا للقانون .
 

المادة ـ 18 ـ يمنح من يطلب منه القيام باعمال الدفاع المدني من القطاع الخاص                من غير المتطوعين اجرًا عن
المدة التي قضاها في عمله على ان اليزيد مبلغ االجرعلى مايتقاضاه العاملين في الدفاع المدني من راتب ومخصصات عن

المدة ذاتها.
 

المادة ـ 19 ـ تصدر وزارة الداخلية نظامًا داخليا لنوط الدفاع المدني يحدد فيـــه نوع النوط وأوصافه وكيفية وأوقات منحه
وحمله.

 
الفصل التاسع العقوبات

 
المادة ـ 20 ـ يعاقب بالحبس مدة التزيد على ﴿1﴾ سنة واحدة او بغرامة التقل عن ﴿250000﴾ مئتين وخمسين الف دينار

والتزيد على ﴿1000000﴾ مليون دينار كل من خالف احكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .
المادة ـ21 ـ يعاقب المخالف الحكام البند ﴿رابعًا﴾ من المادة﴿5﴾ من هذا القانون بالحبس مدة التقل عن ﴿6﴾ ستة اشهر والتزيد

على﴿3﴾ ثالث سنوات او بغرامة التقل عن ﴿5000000﴾ خمسة ماليين دينار والتزيد على ﴿15000000﴾ خمسة عشر مليون
دينار

 
الفصل العاشر احكام عامة وختامية

 
المادة ـ 22 ـ تقوم الوحدات االدارية بواجبات الدفاع المدني في حالة عدم وجود تشكيالت الدفاع المدني في االقضية والنواحي

ويكلف بها اقدم ضابط شرطة فيها 0
 

المادة ـ 23 ـ اوالًـ يخول مدير عام الدفاع المدني صالحية فرض الغرامة في الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها
في المادتين ﴿20﴾ و﴿21﴾ من هذا القانون.

      ثانيًا ـ يمارس مدير عام الدفاع المدني االختصاص المنصوص عليه في البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة وفقًا لالجراءات المقررة
في قانون المرافعات المدنية رقم ﴿83﴾ لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ﴿23﴾ لسنة 1971 0

    ثالثًاـ يجوز الطعن في القرارات الصادرة استنادًا الى حكم البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة امام لجنة استئنافية دائمة تشكل في
وزارة الداخلية بقرار من الوزير خالل ﴿30﴾ ثالثين يومًا من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغًا وتكون قراراتها قطعية 0
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المادة ـ 24 ـ يخول رئيس مجلس القضاء االعلى رئيس الوحدة االدارية سلطة قاضي جنح عند اعالن حالة الطوارئ او الحرب

او عند حدوث الكوارث الغراض تطبيق هذا القانون.
 

المادة ـ 25 ـ يتولى وزير الدفاع ممارسة مهام الرئيس االعلى للدفاع المدني المنصوص عليها في المادة ﴿5﴾ من هذا القانون
في المناطق العسكرية .

 
المادة ـ26 ـ تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعتمادًا في ميزانيتها بعنوان الدفاع المدني بما يؤمن تنفيذ

االعمال والمشاريع الخاصة بالدفاع المدني .
 

المادة ـ 27 ـ تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ما يأتي :
اوالـ استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني العامة عند منح رخص انشاء او فتح اي نشاط تجاري او صناعي وبضمنها مواقع

خزن ونقل وتداول وبيع وتجهيز المواد الخطرة لتامين التدابير الوقائية ومستلزمات الدفاع المدني والسالمة الصناعية فيها .
 ثانيًاـ تامين المستلزمات من افراد وعجالت واجهزة ومعدات وغيرها لتنفيذ اعمال الدفاع المدني .

 ثالثًا ـ طلب االستشارة الفنية من مديرية الدفاع المدني العامة قبل ان تقوم بشراء العجالت والمستلزمات المتعلقة بأعمال الدفاع
المدني .

رابعًا – تطوير امكانية الدوائر البحثية ذات العالقة بالتنبؤ بوقوع الكوارث في تلك الوزارات.
 
 

المادة ـ 28 ـ اوالًـ يستحدث تشكيل للدفاع المدني والسالمة الصناعية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يرتبط
بالوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باعتباره رئيسًا للدفاع المدني في دائرته لتأمين وادامة متطلبات الدفاع المدني

والسالمة والتواصل مع دوائر الدفاع المدني.
   ثانيًاـ يكون التشكيل المنصوص عليه في البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة مرتبطا من النواحي الفنية والتنظيمية والتدريبية بدوائر

الدفاع المدني.
 

المادة ـ 29ـ تلتزم ادارات المنشات والمشاريع الحيوية بانشاء مراكز او مفارز الطفاء الحرائق مجهزة بعجالت ومعدات
االطفاء واالنقاذ وفقًا للمواصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة.

 
المادة ـ30ـ تلتزم الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني وفقًا للتعليمات التي تصدرها مديرية الدفاع

المدني العامة.
 

المادة ـ31 ـ ترسل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقارير دورية نصف سنوية الى مديرية الدفاع المدني العامة عن
مراحل تنفيذ اعمال الدفاع المدني الخاصة بها

 
وبدوائرها ومنشآتها المختلفة وعلى مديرية الدفاع المدني العامة تنسيق هذه التقارير ورفعها الى وزارة الداخلية بما فيها تقارير

مشاريع ومنشآت القطاعين الخاص و المختلط.
 

المادة ـ32 ـ تتولى وزارة التخطيط تحديد نوعية المنشآت التي تشيد فيها المالجئ العامة واسلوب توزيعها على المحافظات
بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة.

 
المادة ـ33 ـ تقوم امانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات بما ياتي:ـ

 اوالًـ احالة مخططات االبنية لجميع القطاعات ذات االستخدامات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية والسكنية متعددة
الطوابق الى مديرية الدفاع المدني العامة لدراستها وتحديد تدابير الوقاية واالنذار من الحريق ووسائل االطفاء وغيرها وفقًا

للتعليمات والمواصفات المعتمدة .
   ثانيًاـ احالة جميع معامالت انشاء االبنية المشمولة بتشييد المالجئ مع تصميم الملجأ الخاص بكل منها الى مديرية الدفاع

المدني في المحافظة المعنية.
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ثالثًاـ عدم منح اجازة البناء للمنشات كليًا او جزئيًا اال بعد موافقة مديرية الدفاع المدني العامة على مواصفات انشاء المالجئ
فيها.

  رابعًاـ احالة التصاميم والمخططات الخاصة بانشاء شبكات المياه الى مديرية الدفاع المدني العامة لتثبيت مواقع فوهات
الحريق وتحديد مواصفاتها الفنية.

 
المادة ـ 34 ـ تدرس تعليمات وتوجيهات الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات وفقًا للخطة العامة للتدريب على اعمال

الدفاع المدني.
 

المادة ـ 35 ـ يتحمل رئيس الدائرة او المشروع او المنشأة في مختلف القطاعات المسؤولية الجزائية والمدنية عن االضرار
التي تلحق بها بسبب االهمال والتقصير في تنفيذ توصيات لجان كشف مديرية الدفاع المدني العامة.

 
المادة ـ 36 ـ اوالـ تقوم مديرية الدفاع المدني العامة باعداد دورات اساسية اختصاصية في مجال االطفاء واالنقاذ واعمال

الدفاع المدني االخرى لمنتسبي فرق الدفاع المدني االختصاصية في الوزارات والمنشآت .
 ثانياـ يمنح من يجتاز الدورات المنصوص عليها في البند ﴿ اوال﴾ من هذه المادة بنجاح مخصصات االطفاء والدفاع المدني .

 
المادة ـ37 ـ تعد غرفة عمليات الدفاع المدني الجهة الرئيسة في بغداد والمحافظات وعلى سيطرات الخدمات تزويدها

بالمعلومات والتقارير الخاصة باعمال الدفاع المدني.
 

المادة ـ 38 ـ اوًالـ يلغى قانون الدفاع المدني رقم﴿64﴾ لسنة 1978 وتبقى التعليمات والقرارات والبيانات الصادرة بموجبه
نافذة بما اليتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها 0

ثانيًاـ تلغى الفقرة ﴿2﴾ من البند ﴿اوًال﴾ من قرار مجلس قيادة الثورة ﴿المنحل﴾ رقم ﴿42﴾ لسنة 1995 .
 

المادة ـ39ـ اوال ـ يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
               ثانيًا ـ لوزير الداخلية اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

 
المادة ـ 40 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بناًء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اوال ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من
المادة (73 ) من الدستور صدر القانون االتي:

 
رقم (38) لسنة 2013

 
قانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة

 
الفصل االول

التعاريف
المادة -1- يقصد بالمصطلحات اآلتية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :

 أوال- االعاقة : أي تقييد أو انعدام قدرة الشخص بسبب عجز أو خلل بصورة مباشرة على أداء التفاعالت مع محيطه في حدود المدى
الذي يعد فيه االنسان طبيعياً .

 ثانياً- ذو االعاقة : كل من فقد القدرة كلياً أو جزئياً على المشاركة في حياة المجتمع أسوة باالخرين نتيجة اصابته بعاهة بدنية أو ذهنية
أو حسية أدى الى قصور في أدائه الوظيفي .

 ثالثاً- الرعاية : هي الخدمات الشاملة التي تقدم لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بهدف ضمان حقوقهم.
 رابعاً- التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية واالجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة ذوي االعاقة واالحتياجات
الخاصة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية لتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية واالجتماعية وتنمية

قدراتهم لالعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك .
 خامسا- الدمج:التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تهدف الى تحقيق المشاركة الكاملة لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في

شتى مجاالت الحياة داخل المجتمع دون أي شكل من أشكال التمييز.
 سادساً- التمييز : أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب االعاقة أو االحتياجات الخاصة يترتب عليها اإلضرار أو إلغاء االعتراف بأي

من الحقوق المقررة بموجب التشريعات أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع االخرين .
سابعاً- ذو االحتياج الخاص : الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة االجتماعية
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سابعاً- ذو االحتياج الخاص : الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة االجتماعية
واالقتصادية والطبية كالتعليم أو الرياضة أو التكوين المهني أو العالقات العائلية وغيرها٬ ويعتبر قصار القامة من ذوي االحتياجات

الخاصة.
 

الفصل الثاني
االهداف والوسائل

المادة-2- يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي:
 أوال- رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز بسبب االعاقة أو االحتياج الخاص.

 ثانياً- تهيئة مستلزمات دمج ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في المجتمع.
ثالثاً- تأمين الحياة الكريمة لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.

 رابعاً- احترام العوق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة االنسانية.
 خامساً- ايجاد فرص عمل لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص .

المادة -3- تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل االتية:
 أوال- وضع الخطط والبرامج الخاصة لضمان حقوق ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وفق احكام القانون واالتفاقيات والمواثيق

الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفاً فيها .
ثانياً- االنضمام الى االتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة برعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.

 ثالثاً- وضع البرامج والخطط للوقاية من مسببات االعاقة وجعلها متاحة لنشر التوعية بها .
رابعاً- تأمين المتطلبات العالجية والخدمات االجتماعية والتأهيل النفسي والمهني لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بالتعاون

والتنسيق مع الجهات ذوات العالقة داخل العراق وخارجه .
 خامساً- توفير فرص التعليم العام والخاص والتعليم المهني والعالي لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة للقادرين عليه.
 سادساً- تطوير المالكات العاملة في حقل رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وانشاء قاعدة بيانات لهم وتحديثها .

سابعاً- االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص ومواكبة التطورات العلمية في كل ما يتعلق باالعاقة واالحتياج الخاص واالتصال
بالجهات المختصة داخل العراق وخارجه لرفع كفاءة االداء في هذا المجال .

ثامناً- إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والدورات التدريبية والتأهيلية داخل العراق وخارجه .
تاسعاً- منح ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة هويات خاصة .

عاشراً- تشجيع تصنيع االجهزة والمعدات التي يحتاجها ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
 

الفصل الثالث
هيأة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة

المادة -4-
اوال - تؤسس هيئة تسمى (هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة) تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واالداري

ويمثلها رئيس هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
 ثانياً- ترتبط الهيئة بوزارة العمل والشؤون االجتماعية .

 ثالثاً- يكون مقر الهيئة في مدينة بغداد ولها فتح أقسام في مراكز المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة -5-

       أوالً- يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون .
       ثانياً- لرئيس الهيأة نائبان أحدهما للشؤون الفنية واالخر للشؤون االدارية ويكون كل منهما بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة
الجامعية االولية في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة ال تقل عن (15) خمس عشرة سنة وعلى ان يكون احدهما من

ذوي االعاقة.
المادة -6- يدير الهيئة مجلس إدارة يتكون من :

       أوال- رئيس الهيئة                         رئيساً
       ثانياً- نائبي رئيس الهيئة                  أعضاء

       ثالثاً- ممثل عن االمانة العامة لمجلس الوزراء ال يقل عنوان وظيفته عن مدير عام                                   عضواً
      رابعاً- ممثل عن الوزارات والجهات اآلتية بدرجة مدير عام                            أعضاء

أ -وزارة المالية
ب - وزارة الدفاع
ج- وزارة التجارة
د- وزارة العدل

هـ- وزارة الداخلية
و- وزارة العمل والشؤون االجتماعية

ز- وزارة التربية
ح- وزارة الصحة

ط- وزارة االسكان واالعمار
ي- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ك- وزارة التخطيط
ل- وزارة الشباب والرياضة
م- مفوضية حقوق االنسان

ن- ممثل عن حكومة اقليم كردستان
      خامساً-

أ -(7) سبعة أعضاء من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
ب -(2) عضوين من االشخاص المهتمين في شؤون ذوي االعاقة.

ج- (2) عضوين من االطباء المختصين في شؤون العوق.
     سادساً- للمجلس االستعانة بذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في تنفيذ مهامه.

 سابعاً- يسمي رئيس هيئة ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة االعضاء المنصوص عليهم في البند(خامساً) من هذه المادة٬ على ان
يراعى تنوع العوق ومن ذوي الخبرة والكفاءة.

المادة-7- يحدد رئيس الهيأة مكافآت أعضاء مجلس االدارة من غير الموظفين وفقاً للقانون .
المادة-8-

    أوال – مدة العضوية في مجلس االدارة (4) أربع سنوات.
    ثانيا- تنظم أجتماعات المجلس ونصاب أنعقاده وسير العمل فيه وكيفية أتخاذ القرارات والتوصيات بنظام داخلي يصدره رئيس

الهيئة بعد مصادقة مجلس االدارة عليه.
المادة-9-

 أوالً- يتولى مجلس إدارة الهيئة المهام االتية:
أ -رسم وإقرار السياسة العامة لعمل الهيئة في رعاية ذوي االعاقة االحتياجات الخاصة وتأهيلهم ومتابعة إجراءات تنفيذها .

ب - إقتراح مشروع الموازنة السنوية ومالك الهيئة .
ج- إقرار الحسابات الختامية ورفعها الى الجهات المختصة وفقاً للقانون .

د- إقتراح مشاريع القوانين واالنظمة والتعليمات الداخلية .
هـ- االشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في جميع المجاالت بالتنسيق مع الجهات

المختصة ذوات العالقة .
و- اقتراح سياسة التوظيف لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة من خالل اعداد برامج ووصف للوظائف التي من الممكن إشغالها من

قبلهم .
ز- تشكيل اللجان وتسميتها وتحديد اختصاصاتها .

ح- وضع الخطط لما يأتي:
1- التدريب واعداد البحوث .

2- التوعية الوطنية الشاملة للوقاية من حدوث العوق وتخفيف حدته ومنع تفاقمه .
ط- الموافقة على فتح أقسام للهيئة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

ي- الموافقة على ضوابط واجراءات منح الهويات الخاصة بالمشمولين بأحكام هذا القانون .
ك- رفع تقارير نصف سنوية الى مجلس الوزراء عن نشاط الهيأة .

ل- مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس االدارة .
م- االشراف على إعداد الموازنة العامة للهيئة وعرضها على مجلس االدارة .

ن- دعوة واستضافة الخبراء والمختصين وحسب حاجة الهيئة لحضور اجتماعات مجلس االدارة دون التصويت .
       ثانياً- للمجلس تخويل مهامه الى رئيس الهيئة .

 
الفصل الرابع
الهيكل االداري

 
المادة -10- تتكون الهيئة من التشكيالت االتية :
         أوالً- الدائرة االدارية والمالية والقانونية .

         ثانياً- دائرة التخطيط والمتابعة .
         ثالثاً- دائرة التأهيل الطبي والمجتمعي والتربوي والمهني.

         رابعاً-   قسم االعالم .
         خامساً- قسم شؤون االقاليم والمحافظات .
         سادساً- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .

         سابعاً – مكتب رئيس الهيئة .
المادة -11-

 أوالً- يدير الدوائر المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في
االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص ولديه خدمة ال تقل عن (15) خمس عشرة سنة .

  ثانيا- يدير االقسام ومكتب رئيس الهيئة المنصوص عليها في المادة (10) وفروع الهيئة المنصوص عليها في المادة (9/ اوال / ط)
من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية االولية في االقل ولديه خدمة ال تقل عن (8) ثماني سنوات ويربط
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برئيس الهيئة.
 

الفصل الخامس
ميزانية الهيئة

المادة-12- تتكون ايرادات الهيئة مما يأتي :
أوال- ما يخصص للهيئة من الموازنة العامة االتحادية .

ثانيا- المنح والهبات والتبرعات من داخل العراق بموافقة الجهة المختصة.
المادة -13- ال يجوز للهيئة أن تحصل على األموال والمنح والهبات والتبرعات من شخص أجنبي أو جهة أجنبية إال بموافقة مجلس

الوزراء.
المادة-14- تخضع حسابات الهيئة الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة-15- تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المدرجة المهام االتية :
 أوالً- وزارة الصحة وتتولى ما يأتي :

أ -تقديم الخدمات الوقائية والعالجية بما فيها االرشاد الوراثي الوقائي واجراء الفحوصات والتحليالت المختبرية المختلفة للكشف المبكر
عن االمراض واتخاذ التحصينات الالزمة .

ب -وضع وتنفيذ البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما فيها إجراء المسوحات المختبرية والميدانية للكشف المبكر عن االعاقات .
ج- تقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العالجية بمستوياتها المختلفة .

د- تقديم الرعاية الصحية االولية للمرأة المعاقة أو التي تحتاج الى رعاية خاصة خالل فترة الحمل والوالدة وما بعدها .
هـ- منح التأمين الصحي مجاناً لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة .

و- تسجيل االطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة لالصابة باالعاقة ومتابعة حاالتهم .
ز- التنسيق مع الجهات ذوات العالقة لتوفير المتطلبات الحياتية واالجتماعية التي تسهل زج المعوق بالمجتمع بصورة طبيعية وفاعلة .
ح- التأهيل المجتمعي لذوي االعاقة من خالل توصيف المشاريع الفردية والمشتركة بما يتالءم وحالتهم الصحية وتقديم المشورة الفنية

للجهات المعنية بتقديم واعداد السكن لهم .
ط- السعي الى تأمين تكاليف العالج داخل العراق وخارجه بما فيها اجراء العمليات الجراحية وأية متطلبات أخرى.

ل- تحديد نسبة العجز من قبل لجنة طبية مختصة حسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة والخاصة بتحديد درجة العجز في
16/11/1998 ويحدد على ضوئها فئات ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة المشمولين بأحكام هذا القانون.

 ثانياً- وزارة التربية وتتولى ما يأتـــي :
أ -تأمين التعليم االبتدائي والثانوي بأنواعه لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وبرامج التربية الخاصة والدمج التربوي

الشامل والتعليم الموازي .
ب -االشراف على المؤسسات التعلمية التي تعنى بتربية وتعليم ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة .
 ج- إعداد المناهج التربوية والتعليمية التي تتناسب واستعداد لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.

 د- تحديد وتوفير التجهيزات االساسية التي تساعد ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة على التعليم والتدريب مجاناً .
      هـ- توفير المالكات التعليمية والفنية المؤهلة للتعامل مع التالميذ والطلبة ومنحها المخصصات المهنية المطلوبة ومن مرحلة

الطفولة المبكرة .
ثالثاً- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتولى ما يأتي :

أ -توفير فرص التعليم لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وامكانياتهم .
ب - اعداد مالكات تعليمية متخصصة فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات ذوي االعاقة االحتياجات الخاصة .

ج - تخصيص مقعد دراسي واحد في كل اختصاص للقبول في الدراسات العليا لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
رابعاً- وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتتولى ما يأتي :

أ -التدريب المهني المناسب لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وتطوير قدراتهم وفقاً لحاجات سوق العمل وتدريب المدرسين العاملين
في هذا المجال.

ب -توفير فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف وفق مؤهالت ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة .
ج- الزام دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط وتشجيع القطاع الخاص بتشغيل ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وفق نسب معينة مع

مراعاة نوع االعاقة والعمل .
 د- توفير أنواع معينة من االعمال تتناسب مع نوع ودرجة العوق للموظف الذي يصاب بالعوق أثناء الخدمة أو من جرائها إذا كان

قادراً على االستمرار بالخدمة بعد االصابة وتأهيله للقيام بهذه االعمال الجديدة.
هـ- تقديم معونات شهرية لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة من غير القادرين على العمل وفقاً للقانون.

و- تدريب أسر ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة على كيفية التعامل السليم معهم والعناية بهم ورعايتهم بصورة التمس كرامتهم
وانسانيتهم .

ز- دمج الطفل ذو االعاقة ورعايته التأهيلية داخل أسرته٬ وفي حالة تعذر ذلك تقدم له الرعاية البديلة .
ح- االشراف على جميع المؤسسات والمراكز التي تعنى بتأهيل ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ورعايتهم وإعانتهم ومنح

التراخيص لها .
ط- اصدار التعليمات والضوابط الالزمة لتلبية المتطلبات ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في تصاميم االبنية والمرافق العامة

وتكون ملزمة لدوائر الدولة كافة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص والجهات ذوات العالقة.
خامساً- وزارة الشباب والرياضة وتتولى ما يأتــــي :

أ-إنشاء المراكز واالندية الرياضية ودعمها بهدف فتح المجال لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم المختلفة بما يلبي
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أ-إنشاء المراكز واالندية الرياضية ودعمها بهدف فتح المجال لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم المختلفة بما يلبي
حاجاتهم ويطور قدراتهم .

ب- دعم مشاركة المتميزين رياضياً من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في االنشطة والمؤتمرات الوطنية والدولية .
ج- إدخال البرامج واالنشطة الرياضية والترويحية ضمن برامج المؤسسات والمراكز والمدارس العاملة في مجال االعاقة وتوفير

المالكات المتخصصة والتجهيزات المناسبة .
سادساً- مجلس القضاء االعلى ووزارة العدل ويقومان بما يأتي :

 أ- مراعاة الظروف الصحية لذوي االعاقة واالحتياج الخاص في أماكن التوقيف والحجز والسجون إذا اقتضت طبيعة القضية
وظروفها إتخاذ هذه االجراءات .

ب- توفير التقنيات المساعدة لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بما في ذلك ترجمة لغة االشارة وأية تقنيات أخرى تساعدهم في
الدفاع عن حقوقهم أو التمتع بمركز مساٍو للطرف اآلخر في الدعوى .

سابعاً- وزارة النقل وتتولى ما يأتي :
أ-تهيئة وسائل النقل العام لتحقيق تنقل ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ومرافقيهم بأمن وسالمة مجاناً.

ب-إلزام الشركات السياحية بتأمين واسطة نقل واحدة في االقل بمواصفات خاصة تكفل لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة استخدامها
واالنتقال بها بيسر وسهولة.

ج- تخفيض أسعار تذاكر السفر الجوي لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بمقدار(50%) خمسين من المئة ولمرتين في السنة الواحدة
.

ثامناً- وزارة االعمار واالسكان وتتولى ما يأتي :-
أ-تأمين السكن المالئم لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وفق خطة الحكومة لالسكان.

ب-تطبيق متطلبات االبنية المؤسسية الرسمية الخاصة بذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة الصادرة عن الجهة ذات العالقة على
االبنية القائمة من خالل إعادة تأهيلها .

تاسعاً- وزارة التخطيط وتتولى ما يأتــــي :
أ-توفير قاعدة بيانات عن لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في جمهورية العراق حسب العمر ونوع العوق من خالل المسوحات

االسرية والقطاعات ذوات العالقة برعايتهم .
      ب-التخطيط لبرامج ومشاريع رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في المجاالت كافة ضمن الخطط السنوية

واالستراتيجيات التي تعتمدها الدولة .
 
 

الفصل السادس
االمتيازات واالعفاءات

المادة-16-
أوالً- تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ال تقل

عن (5%) خمس من المئة من مالكها .
 ثانياً- يلتزم صاحب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ممن تتوافر فيهم الحد

االدنى من المؤهالت المطلوبة إذا كان يستخدم عدداً من العمال ال يقل عن (30) ثالثين وال يزيد على (60) ستين عامالً و(3%) ثالثة
من المائة في االقل من مجموع العمال إذا كان يستخدم أكثر من (60) ستين عامالً.

المادة-17- يمنح ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ما يأتي :
        أوالً- إعفاء نسبة (10%) عشرة من المئة من مدخوالته من ضريبة الدخل.

        ثانياً- قروض ميسرة وفقاً للقانون .
        ثالثاً- إعانة نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز المقدر من لجنة طبية ووفقا لقانون شبكة الحماية االجتماعية.

المادة-18- تعفى من الضرائب والرسوم وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة إذا كانت
مستوردة منهم مباشرة أو من الهيئة ويجدد االعفاء بعد مرور (5) خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى٬ وتستوفى الرسوم والضرائب

عند انتقال الملكية لشخص غير ذي اعاقة واحتياج خاص قبل إنتهاء المدة .
 المادة -19- لذوي االعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية ويحتاجون لمن يالزمونهم لقضاء حاجاتهم

بشكل مستمر٬ والتي تحدد من قبل لجنة طبية مختصة وحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة في 16/11/1998 والخاصة
بتقدير درجة العجز٬ لهم حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومة ويستحق المعين المتفرغ الحقوق االتية:

1-اذا كان المعين المتفرغ موظفا ويتقاضى راتباً من الدولة يمنح اجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية االمتيازات اسوة
باقرانه في الوظيفة ويجدد التفرغ سنويا.

2-اذا كان المعين المتفرغ ليس من موظفي دوائر الدولة يمنح راتبا شهريا يعادل راتب الحد االدنى في سلم رواتب الموظفين.
3-تحجب عن المعين المتفرغ الذي يعود الى عمله السابق او الذي ينصرف الى الدراسة داخل او خارج العراق االمتيازات التي منحت

له في هذا القانون.
 
 

الفصل السابع
العقوبات

المادة -20- يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار عند مخالفته أحكام البند (ثانياً) من المادة (16) من
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المادة -20- يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار عند مخالفته أحكام البند (ثانياً) من المادة (16) من
هذا القانون .

المادة -21- يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على (6) ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار أو بالعقوبتين معاً
كل من ادعى خالفاً للحقيقة انه من ذوي االعاقة او يحتاج الى رعاية خاصة ويحصل على اعفاء او تسهيل او امتياز او منحة مما نص

عليه في هذا القانون ٬ على ان تسترجع المبالغ واالمتيازات كافة والتي منحت له.
المادة -22- يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة ال تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار وال تزيد على

(1000000) مليون دينار كل ذي اعاقة أو أحتياج خاص أستغل عاهته أو عوقه كوسيلة للتسول.
 

الفصل الثامن
أحكام عامـــــة

المادة -23- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (944) لسنة 1985
 المادة -24- أوال : يلغى قانون هيئة رعاية مقاتلي القادسية وأم المعارك الخالدة رقم (63) لسنة 2000

ثانيا:- تنتقل كافة موجودات وعقارات وحقوق الهيئة المذكورة في الفقرة (أوال) إلى الهيئة المشكلة بموجب المادة (4) من هذا القانون .
المادة-25- يصدر رئيس الهيئة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة-26- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
 

االسباب الموجبــــــــة
 

لرعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع٬ ولنشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة في توفير
أسباب الحياة الكريمة للمشمولين بأحكام هذا القانون٬ ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذوات العالقة بما يحقق ذلك. شرع

هذا القانــــــــــون .
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األلغام
ما هى األلغام المضادة لألفراد

مشكلة األلغام فى
الشرق األوسط و شمال أفريقيا 

مرصد األلغام األرضية
 إتفاقية حظر

األلغام االرضيه المضادة لألفراد

القنابل العنقودية
ما هى القنابل العنقودية

 معلومات أساسية
عن القنابل العنقودية

ما هي المشكلة؟
ما حجم المشكلة؟

 الخط الزمني
الستعمال الذخائر العنقودية
 أنواع القنابل العنقودية

المخزنة حول العالم
القنابل العنقودية

والعالم في نظرة سريعة 
من يحظر القنابل العنقودية
اتفاقية القنابل العنقودية

شرح اتفاقية القنابل العنقودية
 القنابل العنقودية

نظرة خاصة على الدول العربية 

الصفحة الرئسية خريطة الموقع لالتصال بنا البريد االلكترونى أنشطة المنظمة الحمله الدوليه لحظر األلغام االرضية منظمة الحماية من االسلحة و آثارها

  شرح اتفاقية الذخائر العنقودية

 إن اتفاقية الذخائر العنقودية التي تمت مناقشتها وتبنيها من قبل 107 دولة۱ خالل مؤتمر دبلن الدبلوماسي
في 30 أيار/ مايو ٬2008 هي معاهدة دولية ملزمة تحظر استعمال وإنتاج وتخزين ونقل الذخائر العنقودية

وهي تتوافق مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. وسيتم فتح المجال للتوقيع على
االتفاقية في أوسلو يوم 3 كانون األول/ ديسمبر ٬2008 وستدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من إيداع الدولة
الثالثين لملف التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة الذي سيكون وديًعا لهذه االتفاقية. ولقد تم االنتهاء

من كتابة نص االتفاقية اآلن ولم يعد هناك مجال للقيام بأي تغيير.

وتعتبر االتفاقية الجديدة حول الذخائر العنقودية إنجاًزا تاريخًيا٬ حيث تعتمد قوة االتفاقية بشكل كبير على
اعتماد حظر الذخائر العنقودية بصفتها نوعًا كامًال من األسلحة. وقد رفض المفاوضون اقتراحات بشأن

استثناءات كبيرة من الحظر العام٬ وبشأن فترة انتقالية يبقى استعمال الذخائر العنقودية خاللها مسموًحا.
وتتطلب االتفاقية أن تدمر الدول األطراف ما لديها من مخزون خالل ثمانية أعوام و أن تطهر األراضي الملوثة

بالقنابل العنقودية خالل عشرة أعوام. وتعتبر االلتزامات المتعلقة بمساعدة الضحايا عالمة فارقة٬ فهي تتعلق
باالعتراف الكامل بحقوق األفراد المتأثرين بالذخائر العنقودية وتطالب الدول بتطبيق تدابير فعالة لمساعدة

الضحايا.

ورغم عدم دخول االتفاقية حيز النفاذ بعد٬ فقد ساهمت ومنذ اآلن في زيادة وصمة العار العالمية ضد الذخائر
العنقودية. ونحن نأمل ونتوقع أن تمتنع أي دولة أو مجموعة مسلحة من غير الدول نهائًيا عن استعمال

الذخائر العنقودية من جديد ومن ضمنها الدول غير المشاركة في عملية أوسلو.

 

 

ملّخص لاللتزامات األساسية للدول

االلتزامات العامة والمدى (المادة 1)

وغير الدولية  النزاعات  فيها  بما  ظرف  أي  تحت  العنقودية  الذخائر  كافة  ونقل  واستعمال  وتخزين  إنتاج  يحظر 
أيا كان على المشاركة في أي نشاط محظور بموجب هذه حّث  أو  أوتشجيع  مساعدة  يحظر  كما  الدولية. 

االتفاقية.

تعريفات (المادة 2)

ُتعرف هذه االتفاقية الذخيرة العنقودية بأنها " ذخيرة تقليدية صممت لتنشر أو تطلق ُذخيرات متفجرة تزن كل
منها أقل من 20 كلجم وهي تحوي الُذخيرات المتفجرة". ويعطي التعريف بعض اإليضاحات حول األسلحة ذات

الذخيرات والتي  ال تعد ذخائر عنقودية٬ مثل األسلحة ذات الُذخيرات المصممة إلطالق الدخان و الضوء
والمؤثرات األلكترونية المضادة. باإلضافة إلى ذلك٬ يخرج من التعريف األسلحة ذات الُذخيرات التي ليس لها

تأثير عشوائي على المناطق المستهدفة أو لها مخاطر الذخائر العنقودية غير المنفجرة. و يجب أن تفي مثل
هذة الذخائر بكل بند في سلسلة من خمسة خصائص تقنية تحددها هذه االتفاقية (انظروا أدناه لمزيد من

التفاصيل).

تدمير المخزون (المادة 3)

واليتها أو سيطرتها٬ في تحت  الواقع  العنقودية  الذخائر  مخزون  كامل  تدمير  األطراف  الدول  جميع  على  يجب 
أقرب وقت ممكن٬ على أال يتعّدى ذلك ثماني سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى الدولة الطرف. وإذا
ويمكن طلب  تقديم  عليها  يجب  العنقودية  الذخائر  مخزون  لتدمير  إضافي  وقت  إلى  األطراف  الدول  احتاجت 

السماح بتمديدات لفترة ال تتعدى األربع سنوات.

كما تسمح هذه المادة باالحتفاظ "بأدنى عدد ممكن" من الذخائر العنقودية والُذخيرات لغرض التدريب و تطوير
تقنيات اإلزالة والتدابير الوقائية. ويتطلب ذلك كتابة تقارير سنوية مفّصلة حول الذخائر المحتفظ بها (انظروا

أدناه لمزيد من التفاصيل).

تطهير المناطق الملوثة (المادة 4)

يجب على الدول األطراف تطهير المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية بأسرع وقت ممكن شرط أال يتعدى ذلك
عشر سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف. كما يجب على الدول األطراف رفع تقارير سنوية
عن حالة وتقدم برامج التطهير التي يفترض بها تأكيد بدء الدول األطراف في نشاطات التطهير بأسرع وقت

ممكن.

ويعتقد تحالف الذخائر العنقودية بأن الدول األكثر تلوًثا يجب أن تكون قادرة على تطهير المناطق الملّوثة قبل
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المهلة النهائية المحددة بعشر سنوات بوقت كبير. وإذا ما احتاجت الدول األطراف إلى أكثر من عشر سنوات
لتطهير مناطقها الملوثة٬ يجوز لها رفع طلب تمديد لمدة أقصاها خمس سنوات ولكن يجب أن ال تتعدى مدة

التمديد الفترة الضرورية للتطهير.

كما تتضمن المادة الرابعة التزامات لوضع عالمات تعليم وتسييج المناطق الملوثة٬ والتزامات لتنفيذ تعليم الحد
من المخاطر.

وبشكل هام٬ فإن الدول األطراف التي استعملت الذخائر العنقودية في السابق في أراضي دولة طرف أخرى 
"مشجعة بقوة" على تقديم المساعدة في إزالة وتدمير الذخائر العنقودية بما فيها تقديم المعلومات الفنية

حول المناطق التي تعرضت لضربات الذخائر العنقودية وطبيعة هذه الضربات.

مساعدة الضحايا (المادة 5)

تعتمد هذه المادة مقاربة شاملة لمساعدة الضحايا عبر الطلب من الدول األطراف ضمان تمتع ضحايا الذخائر
العنقودية بحقوق اإلنسان الخاصة بهم.

فيجب على الدول األطراف تأمين المساعدة لضحايا الذخائر العنقودية بما فيها الرعايا الصحية٬ وإعادة التأهيل٬
والدعم النفسي٬ إضافة إلى المساعدة في دمجهم اجتماعًيا واقتصادًيا. ويعتبر ضحية للذخائر العنقودية كل
األشخاص الذين تأثروا بالذخائر العنقودية بشكل مباشر إضافة إلى عائالتهم ومجتمعاتهم المتأثرين بدورهم.

مركزية نقطة  وتحديد  الضحايا  مساعدة  أنشطة  لتنفيذ  وطنية  عمل  خطة  تطوير  األطراف  الدول  على  ويجب 
ضمن األطراف  الدول  على  ويجب  المادة.  بهذه  المتعلقة  األمور  كافة  تنسيق  أجل  من  الحكومة  في  وطنية 
الموضوع هذا  على  العاملة  والمنظمات  العنقودية  الذخائر  ضحايا  مع  تتشاور  أن  الضحايا٬  لمساعدة  عملها 
هذه لجعل  الموجودة  اآلليات  في  الضحايا  مساعدة  أعمال  تضمين  األطراف  الدول  على  ويجب  وإشراكهم. 

األعمال أكثر فعالية ومالءمة مالًيا.

التعاون والمساعدة الدوليين (المادة 6)

يجب على كل الدول األطراف التي لديها القدرة على ذلك توفير المساعدة التقنية والمادية والمالية إلى
الدول األطراف المتأّثرة بالذخائر العنقودية٬ وذلك بهدف التطهير والتوعية من المخاطر وتدمير المخزون

ومساعدة الضحايا ومن ضمنها استعادة الوضع االجتماعي واالقتصادي.

تأمين على  كبير  بشكل  األطراف  الدول  تشّجع  التطهير٬  التزامات  فموجب  أعاله٬  ذكره  تم  ما  إلى  وباإلضافة 
المساعدة للدول األطراف التي تأثرت من جراء األولى للذخائر العنقودية.

إجراءات الشفافية (المادة 7)

يجب على الدول األطراف أن ترفع تقريًرا إلى األمم المتحدة خالل فترة ال تتعدى 180 يوًما بعد دخول االتفاقية
حالة عن  تقريًرا  ترفع  حيث  عام٬  كل  من  أبريل  نيسان/  قبل 30  ذلك  بعد  وسنوًيا  لها٬  بالنسبة  النفاذ  حيز 
والُذخيرات المخزنة وكمياتها العنقودية  الذخائر  ونوع  الوطنية٬  التنفيذ  إجراءات  ضمنها:  ومن  لالتفاقية  تنفيذها 
المناطق ومواقع  وحجم  اإلنتاج٬  مرافق  وإلغاء  وتحويل  المخزون٬  تدمير  برامج  وسير  وحالة  التقنية٬  وخصائصها 
الملوثة بالذخائر العنقودية٬ وحالة وسير برامج إزالة الذخائر العنقودية٬ واإلجراءات المتخذة لتأمين التوعية من
الوطنية الموارد  وحجم  الضحايا٬  بمساعدة  المتعلقة  االتفاقية  هذه  التزامات  إنفاذ  وسير  وحالة  المخاطر٬ 

المخصصة للتطهير وتدمير المخزون ومساعدة الضحايا٬ ونوع وكميات ووجهة التعاون والمساعدة الدوليين.

تيسير االمتثال وتوضيحه (المادة 8)

توافق الدول األطراف على التشاور والتعاون كل منها مع األخرى بشأن تنفيذ هذه االتفاقية٬ وعلى العمل معًا
بغية تيسير امتثالها اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقية. وقد تم وضع إجراءات للعمل على إيضاح وحل مسألة

االمتثال بما فيها طلب اإليضاح من خالل األمين العام لألمم المتحدة وتوصية "إجراءات مناسبة" خالل اجتماع
الدول األطراف. ويمكن الجتماع الدول األطراف أيًضا أن يعتمد تدابير أخرى أو "آليات خاصة من أجل إيضاح

االمتثال".

تدابير التنفيذ الوطنية (المادة 9)

يجب على الدول األطراف أن تتخذ كافة التدابير القانونية واإلدارية وغيرها من أجل تنفيذ االتفاقية ومن ضمنها
تشريعات وضع  على  العمل  األطراف  الدول  كافة  من  العنقودية  الذخائر  تحالف  يطلب  كما  العقابية.  الجزاءات 

وطنية جديدة شاملة.

اجتماعات الدول األطراف (المادة 11)٬ مؤتمرات المراجعة (المادة 12)٬ والتعديالت (المادة 13)

يجب عقد أول اجتماع للدول األطراف خالل عام واحد من دخولها حيز النفاذ وبعد ذلك سنوًيا حتى عقد أول
األطراف الدول  رغبت  وإذا  النفاذ.  حيز  االتفاقية  دخول  من  سنوات  خمس  بعد  إقامته  والواجب  مراجعة  مؤتمر 

بتعديل االتفاقية توجب على الغالبية إعالم األمين العام برغبتهم عقد مؤتمر تعديل.

التوقيع(المادة 15)٬ التصديق واالنضمام(المادة 16)٬ الدخول حيز النفاذ(المادة 17)٬

 والتحفظات(المادة 19)

تستطيع كافة الدول٬ ومنها تلك التي لم تتبنى االتفاقية في مؤتمر دبلن٬ توقيع اتفاقية أوسلو في 3 كانون
األول/ ديسمبر ٬2008 وبعدها في األمم المتحدة في نيويورك. ويتعين على الموقعين بعد ذلك تصديق
االتفاقية (ويتم ذلك في العادة من خالل موافقة البرلمان)٬ وتقديم التصديق بشكل رسمي إلى األمم

المتحدة. وال تستطيع الدول التحفظ على هذه االتفاقية بأي شكل من األشكال عند تصديقهم أو انضمامهم
إلى االتفاقية (وذلك يعني أنهم ال يستطيعون اإلعالن رسمًيا بأن بعض االلتزامات ال تنطبق عليهم).

وستدخل االتفاقية حيز النفاذ في اليوم األول من الشهر السادس بعد التصديق الثالثين عليها. ومتى دخلت
االتفاقية حيز النفاذ٬ ال تستطيع الدول التوقيع عليها ولكن عليها االنضمام إليها أو الموافقة على االمتثال
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ألحكامها (وهو باألساس عملية من خطوة واحدة للتوقيع والتصديق).

العالقة مع الدول غير األطرف في هذه االتفاقية (المادة 21)

لهذه وفًقا  بالتزاماتهم  األطراف  غير  الدول  وإعالم  عالمًيا٬  االتفاقية  هذه  ترويج  األطراف  الدول  على  يتعّين 
االتفاقية و عدم تشجيع الدول غير األطراف على استعمال الذخائر العنقودية. ويمكن للدول األطراف المشاركة
لهذه وفًقا  محظورة  بنشاطات  تقوم  قد  االتفاقية  بهذه  أطراف  غير  دول  مع  العسكرية  والعمليات  التعاون  في 

االتفاقية.

 

مصطلحات في االتفاقية بحاجة إلى إيضاحات

قد تكون بعض األلتزامات والمصطلحات في هذه االتفاقية عرضة لتفسيرات متضاربة. ونورد في ما يلي الئحة
بها فهمها  األطراف  الدول  على  يجب  التي  للطريقة  ورؤيتنا  العنقودية  الذخائر  لتحالف  األساسية  بالمخاوف 

وتطبيقها.

 

1.    عبور الذخائر العنقودية

الذخائر نقل  أن  توضح  ال  األلغام)  حظر  اتفاقية  في  للتعريف  (المطابقة  المادة 2  في  "نقل"  كلمة  تعريف  إن 
العنقودية خالل الدول األطراف أمر محظور بموجب هذه االتفاقية. ولكن٬ يجب قراءة كل من حظر المساعدة
بموجب المادة 1(ج) وحظر نقل الذخائر العنقودية في المادة 1(ب) حظرًا على نقل الذخائر العنقودية ضمن

األراضي الوطنية وفوقها ومن خاللها. وهذا هو المفهوم العام المذكور ضمن اتفاقية حظر األلغام.

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        باإلضافة إلى العبور٬ يحظر نقل الذخائر العنقودية بموجب هذه االتفاقية.

 

2.    الاستثمارات

رغم عدم ذكر ذلك بشكل واضح٬ يجب فهم حظر المساعدة بموجب المادة 1(ج) لفهم حظر االستثمارات في
صناعة الذخائر العنقودية.

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        حظر المساعدة بموجب المادة 1(ج) تتضمن حظر االستثمارات في صناعة الذخائر العنقودية.

·        وتعقد العزم على جعل حظر االستثمارات واضًحا وصريًحا في التشريعات الوطنية كما سبق وحدث
في النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

 

3.    التعريفات

رغم كون كافة الذخائر العنقودية محظورة باألساس بموجب هذه االتفاقية٬ فإن الفقرة التعريفية في المادة
2(ج) تستثني من أسلحة "الذخائر العنقودية" تلك التي تستعمل الُذخيرات لكنها رغم ذلك يجب أال يكون لها
التأثيرات اإلنسانية  التي للذخائر العنقودية. ومن أجل أن يسمح بذلك السالح٬ يجب أال يخلقتأثيرات عشوائية

على المناطق أو مخاطر أجسام غير منفجرة٬ وعليه أن يتوافق مع سلسلة متالحقة من خمس خصائص
تقنية. وذلك يشمل أن يكون لكل واحدة من الُذخيرات خاصية أن تستهدف بشكل منفرد وتعترض هدًفا واحًدا

مثل مركبة٬ كما يشمل معايير الحد األدنى للوزن والحد األقصى ألعداد الُذخيرات٬ وآليات التدمير الذاتي
األلكتروني٬ ومقومات التعطيل الذاتي اإللكتروني.

 

و األسلحة الوحيدة ذات الُذخيرات الموجودة بالفعل والتي يمكن السماح بها بموجب المادة 2(ج) هي
. SADARM الفرنسية/السويدية٬ والمشروع األميركي الموقوف  BONUSاأللمانية٬ وSMArt 155 

وتستعمل كل واحدة من هذه األنظمة الثالثة قذائف مدفعية تحتوي على ُذخيرتين من الُذخيرات الباحثة عن
الهدف فردًيا. ولم يتم استعمال هذه األسلحة بشكل واسع في العالم وليست مخزنة بشكل واسع أيًضا.

 

وتفترض الطبيعة المانعة للخصائص التقنية الواردة في 2(ج) أن تحظر تطوير أسلحة في المستقبل قد يكون
لها آثار الذخائر العنقودية. كما سيؤمن النهج القائم على اآلثار بالنسبة للدمج ("من أجل تجنب اآلثار
والمخاطر العشوائية للذخيرات غير المنفجرة") طريقة فعالة لتقدير العواقب اإلنسانية للتكنولوجيات

المستقبلية.

 

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        يتعين على أي سالح يدعى توافقه والمعايير المنصوص عنها في المادة 2(ج) أن ال يسبب آثاًرا
مماثلة آلثار الذخائر العنقودية.

·        في حين أن الخصائص المنصوص عنها في 2(ج) ضرورية لدخول سالح ما في اإلستثناءات٬ فإن هذه
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الخصائص بحد ذاتها غير كافة بموجب نية المادة 2(ج) تجّنب اآلثار والمخاطر العشوائية للذخيرات غير
المنفجرة).

·        يتعّين على اجتماعات الدول األعضاء في المستقبل أن تراجع الخصائص المذكورة في المادة 2(ج)
من أجل ضمان حماية السكان المدنية بشكل مناسب.

 

4.    الذخائر العنقودية المحتفظ بها

نظًرا إلى إعفاء الذخائر العنقودية والُذخيرات المحتفظ بها لغرض التطوير والتدريب٬ فليس من الواضح كيف
سيتم تحليل عبارة "الحد األدنى المطلق من العدد الالزم". لذا فمن الضروري أن تمتثل الدول بشكل كامل

لمتطلبات التقرير المفصل حول الذخائر العنقودية المحتفظ بها لغرض التطوير والتدريب.

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        يجب أن يبلغ الحد األدنى المطلق الالزم من الُذخيرات المتفجرة المحتفظ بها بموجب المادة 3/6
المئات أو اآلالف أو أقل٬ ولكن ليس عشرات األالف كما هو المفهوم السائد بموجب معاهدة حظر األلغام.

أن حيث  القاعدة.  وليس  استثنائًيا  أمًرا  الُذخيرات  أو  العنقودية  بالذخائر  االحتفاظ  يكون  أن   ويفترض                ·
ماّسة حاجة  في  ليست  العنقودية٬  الذخائر  من  مخزوًنا  حالًيا  امتالكها  ورغم  األطراف٬  الدول  معظم 

لالحتفاظ بها ألي سبب كان.

 

5.    العالقات المشتركة مع دول غير أطراف ومخزون الذخائر العنقودية األجنبي

يترك النص التالي من المادة 21 الفقرة 3 بعض الغموض بشأن عالقات الدول األطراف مع الدول غير األطراف
في االتفاقية والذين قد يستعملون الذخائر العنقودية خالل عمليات عسكرية مشتركة. وهو ينص بالتحديد
أنه: "برغم االلتزامات [...] المادة 1 [...] يجوز للدول األطراف أو أفرادها العسكريين أو مواطنيها المشاركة
في تعاون وعمليات عسكرية مع دول غير أطراف في هذه االتفاقية قد تكون تمارس نشاطات محظورة على

الدولة الطرف".

ولكن٬ ما تزال المادة 1(ج) تحظر على الدول األطراف مساعدة أو تشجيع أو حّث أي كان٬ تحت أي ظرف٬
على القيام بأنشطة محظورة بموجب هذه االتفاقية.

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        ال تساعد أو تحث أو تشجع الدول األطراف٬ بشكل متعمد أو مقصود٬ على أي نشاط محظور بموجب
نشاطات في  المشاركة  عند   – العنقودية  الذخائر  تخزين  أو  نقل  أو  استعمال  فيها  بما  االتفاقية٬  هذه 

مشتركة مع دول غير أفراد.

·        يجب عدم تخزين ذخائر عنقودية تابعة لدول غير أطراف على أراٍض خاضعة لسيطرة الدول األطراف أو
واليتها.

·        يتعين على الدول األطراف تدمير أو إزالة الذخائر العنقودية للدول األجنبية التي يتم االحتفاظ بها حالًيا
ضمن أراٍض تابعة لواليتها وسيطرتها بأسرع وقت ممكن. فبموجب اتفاقية حظر األلغام٬ قامت بعض الدول

بتطبيق الميعاد النهائي لتدمير المخزون على المخزون األجنبي أيًضا.

·        وحتى في حال عدم خضوع المخزون األجنبي لوالية وسلطة الدولة الطرف٬ يفترض بهذه الدولة
الطرف أن تتوافق مع روح االتفاقية وتشدد على إزالة مخزون الذخائر العنقودية األجنبي.

 

۱ ألبانيا٬ األرجنتين٬ أستراليا٬ النمسا٬ البحرين٬ بلجيكا٬ بليز٬ بنين٬ بوليفيا٬ البوسنة والهرسك٬ بوتسوانا٬ بروناي دار السالم٬ بلغاريا٬ بوركينا فاسو٬ بوروندي٬ كمبوديا٬
الكاميرون٬ كندا٬ تشاد٬ التشيلي٬ جزر القمر٬ جمهورية الكونغو٬ جزر الكوك٬ كوستاريكا٬ ساحل العاج٬ كرواتيا٬ جمهورية التشيك٬ جمهورية الكونغو الديمقراطية٬ الدنمارك٬

جمهورية الدومينيك٬ اإلكوادور٬ السلفادور٬ استونيا٬ فيجي٬ فنلندا٬ فرنسا٬ ألمانيا٬ غانا٬ غواتيماال٬ غينيا٬ غينيا بيساو٬ الفاتيكان٬ هندوراس٬ المجر٬ أيسلندا٬ إندونيسيا٬
ايرلندا٬ إيطاليا٬ جمايكا٬ اليابان٬ كينيا٬ كرغستان٬ جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية٬ لبنان٬ ليسوتو٬ ليتوانيا٬ لوكسمبورغ٬ مقدونيا (جمهورية يوغسالفيا سابًقا)٬ مدغشقر٬
ماالوي٬ ماليزيا٬ مالي٬ مالطا٬ موريتانيا٬ المكسيك٬ مولدافيا٬ الجبل األسود (مونتينيغرو)٬ المغرب٬ موزمبيق٬ هولندا٬ نيوزيلندا٬ نيكاراغوا٬ النيجر٬ نيجيريا٬ النرويج٬ باالو٬

بنما٬ بابوا غينيا الجديدة٬ باراغواي٬ بيرو٬ الفلبين٬ البرتغال٬ قطر٬ ساموا٬ سان مارينو٬ ساو تومي وبرينسيبي٬ السنغال٬ صربيا٬ سيشيل٬ سيراليون٬ سلوفاكيا٬ سلوفانيا٬
جنوب أفريقيا٬ إسبانيا٬ السودان٬ سوازيالند٬ السويد٬ سويسرا٬ تنزانيا٬ تيمور الشرقية٬ توغو٬ أوغندا٬ المملكة المتحدة٬ أوروغواي٬ فانواتو٬ فنزويال٬ زامبيا.

 

 
جميع ©الحقوق محفوظة للموقع منظمة الحماية من االسلحة و اثارها 2009
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 بسه اهلل الرمحً الرحيه
 باسه الشعب       

 برملاٌ نوردستاٌ ـ العرام
 

ًٛ  1881( لطي٘/1( مً الكاىٌْ زقه )45( مً املادٗ )1) اضتيادًا اىل اسهاو الفكسٗ املعدل، ّبيا
( 12، قسز بسملاٌ نْزدضتاٌ ـ العسام ظلطتُ االعتٔادٓ٘ املسقن٘ )زتلظ الْشزاٛعلٙ ما عسعُ 

 تشسٓع الكاىٌْ االتٕ: 21/11/1111ٓخ ّامليعكدٗ بتاز
 

 2211لسية ( 22قاىوٌ رقه )
 ذوي االحتياجات اخلاصة قاىوٌ حكوم  وامتيازات املعاقني  و

 العرام-يف إقليه نوردستاٌ
 الفصل األول

 األٍداف()التعـــاريف و
 املادٗ االّىل:

 را الكاىٌْ:ٓكضد باملضطلشات ّالتعابري اآلتٔ٘ املعاىٕ املبٔي٘ اشاَٜا ألغساض ٍ
 العسام.-نْزدضتاٌ إقلٔه :االقلٔه أّاًل:
 : ّشازٗ العنل ّالشؤٌّ االدتناعٔ٘ يف االقلٔه.الْشازٗ ثاىًٔا:
 : ّشٓس العنل ّالشؤٌّ االدتناعٔ٘ يف االقلٔه.الْشٓس :ثالجًا
 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ يف االقلٔه.: زتلظ زعآ٘ ّتأٍٔل املعاقني ّاجمللظ :زابعًا

صنلٕ أّ دصٜٕ خلكٕ أّ غري خلكٕ : نل شخط مضاب بعذّٖ االستٔادات ارتاص٘ذ ًا:خامط
بشهل مطتكس، يف أٖ مً سْاضُ أّ قدزاتُ ادتطدٓ٘ اّ اليفطٔ٘ اّ العكلٔ٘ اىل مدٚ حيد مً ّ

 االداٛ الْظٔفٕ لعغْ أّ انجس مً أعغاٛ دطنُ مما حيْل دٌّ تلبٔ٘ متطلبات سٔاتُ العادٓ٘.
ّنلٕ أّ دصٜٕ خلكٕ أّ استٔادات خاص٘ مضاب بعذص بدىٙ داٜه ا : نل ذّٚاملعام :ضادضًا

 بشهل مطتكس.  غري خلكٕ ّ
ملعام ّ ذّٖ : ٍٕ البطاق٘ ارتاص٘ اليت تعسف ابطاق٘ املعام ّ ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ :ضابعًا

ّْل ساملَا التنتع باذتكْم ّاالمتٔاشات االستٔادات ارتاص٘ ّ تضدز عً الْشازٗ ، ّاليت خت
 متيشَا الكْاىني ّاالىعن٘ ّالتعلٔنات.اليت 

زتنْع٘ ارتدمات الطبٔ٘ ّالرتبْٓ٘ ّالتعلٔنٔ٘ ّاالدتناعٔ٘ ّاملَئ٘ ّاليفطٔ٘ ّ  التأٍٔل: ًا:ثامي
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ مً صْل الَٔا لػسض متهني املعاقني ّتأمني الْضاٜل لتطَٔل الْ

 باجملتنع. االىدماز ٘ سٔاتَه بأضتكاللٔ٘ ّمطاعدتَه علٙممازض
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عاقني ّذّٚ االستٔادات ارتاص٘ ٍٕ املسانص اليت تكْو بأعادٗ تأٍٔل امل مسانص التأٍٔل: :تاضعاًً
 دزتَه يف اجملتنع .ّتكْو بدعه بسامر التأٍٔل ّ

ه االضتػياٛ عيَه مً قبل ٍٕ املسانص اليت تكْو بأْٓاٛ املعاقني الرًٓ ٓت مسانص األْٓاٛ: :عاشسًا
 تكْو بدّز إعادٗ التأٍٔل آغا. زعآ٘ ّاٍتناو ّذَّٓه ٍّه عاد٘ اىل

 املادٗ الجاىٔ٘:

 َٓدف ٍرا الكاىٌْ اىل:
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘  ّعناٌ متتعَه ، ظنٔع ل٘ سكْم مجٔع االشخاظ املعاقني ّنفا أّاًل:

 اذتكْم ّاذتسٓات االضاضٔ٘ علٙ قدو املطاّاٗ مع االخسًٓ.
و سسٓ٘ تكسٓس اضتكالهله الراتٕ مبا يف ذلاالستٔادات ارتاص٘ ّ : عناٌ نسام٘ املعاقني ّذّٖثاىًٔا

 اضتكاللٔتَه.خٔازاتَه بأىفطَه ّ
 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.املعاقني ّ االطفال : تطْٓس قدزاتثالجًا
 دمادَه يف اذتٔاٗ العام٘ للنذتنع.ى: اختاذ ناف٘ االدسٛات الهفٔل٘ بازابعًا

 
 الفصل الثاىي

 ذوي االحتياجات اخلاصة(املعاقني و)دللس رعاية وتأٍيل 

 املادٗ الجالج٘:

ٓرتأضُ الْشٓس، ّيف اإلقلٔه،  ذّٖ االستٔادات ارتاصّ٘ تأٍٔل املعاقنيلسعآ٘ ّ ٓشهل زتلظ
 ٓهٌْ بعغْٓ٘ نل مً:ّ

 مدٓس عاو السعآ٘ ّالتينٔ٘ االدتناعٔ٘ يف ستافعات االقلٔه. أّاًل:
 تكل دزدتَه عً دزد٘ مدٓس عاو:ٌ العلٙ ا ممجلني عً الْشازات اآلتٔ٘ ثاىًٔا:

 التعلٔه العالٕ  ّالبشح العلنٕ. -1

 الرتبٔ٘. -1

 الضش٘. -2

 الجكاف٘ ّالشباب. -3

 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.ممجل عً مجعٔات املعاقني ّ ثالجًا:
 للْشٓس دعْٗ اٖ خبري مً داخل الْشازٗ اّ خازدَا للنشازن٘ يف ادتناعات اجمللظ. زابعًا:
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 .ظ ّادازٗ أعنالُتيعٔه أعنال اجملل ٓتْىل مْظف ساصل علٙ شَادٗ دامعٔ٘: خامطًا
 املادٗ السابع٘:

 ٓتْىل اجمللظ املَاو اآلتٔ٘: أّاًل:
ٔٝ٘ املياضب٘ إقساز الطٔاضات الينْذدٔ٘ املتهامل٘ ّتَٔٝ٘ البمياقش٘ ّّعع االضرتاتٔذٔات ّ -1

 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.لألشخاظ املعاقني ّ

ذّٖ االستٔادات نعاقني ّالتأٍٔل للاالدساٛات  ّّعع التْصٔات لتْفري السعآ٘ ّحتدٓد  -1
 مساقب٘ التيفٔر.متابع٘ ّارتاص٘  ّ

ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ عٔ٘ االدتناعٔ٘ عكْم املعاقني ّإقساز بسامر خاص٘ للتْ -2 
 ّمطاّاتَه مع اآلخسًٓ، بالتيطٔل مع ادتَات ذات العالق٘.

 للْشٓس دعْتُ لالدتناع عيد االقتغاٛ.األقل نل شَس ّ علٙ لظ مسٗ ّاسدٗ: جيتنع اجملثاىًٔا
لُ  ختضط: ٓته اىشاٛ صيدّم لسعآ٘ ّتأٍٔل االشخاظ املعاقني ّذّٖ االستٔادات ارتاص٘ ّثالجا

ملْصٙ بَا اّ آ٘ آسادات ، ّتغاف الَٔا التربعات ّاالمْال امٔصاىٔ٘ عنً مٔصاىٔ٘ الْشازٗ
 طسٓك٘ عنلُ بيعاو.م مً قبل اجمللظ ّٓيعه شؤٌّ ّدّٓداز الضياخسٚ ّ

 
 الفصل الثالث

 )احلكــــــــوم(
 الفرع األول

 الرعاية االجتناعية "" احلل يف احلناية و 

 املادٗ ارتامط٘:

، أّ يف داخل أضسٍه ذّٖ االستٔادات ارتاصّ٘تتخر اذتهْم٘ االدساٛات الالشم٘ لسعآ٘ املعاقني 
 أٍٔل.مسانص التدّز األْٓاٛ ّ
 املادٗ الطادض٘:

 ٓته حتدٓد ىطب٘ العذص مً قبل دتي٘ طبٔ٘ شتتض٘ سطب معآري خاص٘ تضدزٍا الْشازٗ. :اّاًل
: ٓطتشل املشنْلٌْ باسهاو الفكسٗ )أّاًل( اعالِ بػض اليعس عً مضدز دخلُ بدل اعاق٘ ثاىًٔا

 ٓعادل ثلجٕ اعاى٘ اذتنآ٘ االدتناعٔ٘.
( الفكسٗ )اّاًل نْلٌْ بأسهاو( مً ٍرِ املادٗ ٓطتشل املشلفكسٗ )ثاىًٔااعاف٘ اىل ما ّزد يف ا :ثالجًا

 -مً غري املْظفني اعاى٘ اعافٔ٘ بالشهل اآلتٕ:
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 ىطب٘ العذص ×  اعاى٘ اذتنآ٘ االدتناعٔ٘
 املادٗ الطابع٘:

ًٛ مً اسهاو قاىٌْ ارتدم٘ املدىٔ٘ ّىعاو االداشات، تطتشل املْظف٘ املعاق٘  ذّٖ ّاضتجيا
 ، اذا ناىت ساماًل، تاو ال حتتطب مً اداشاتَا االخسٚات ارتاص٘، اداشٗ خاص٘ بساتب االستٔاد

 اّصت اللذي٘ الطبٔ٘ اٌ سالتَا تتطلب ذلو.ّ
 املادٗ الجامي٘:      

 التفسغ لسعآ٘ املعام 
نل شخط تفسغ لسعآ٘ املعام الرٖ ال ٓطتطٔع تلبٔ٘ متطلبات سٔاتُ العادٓ٘ ّالرٖ حيتاز ملً 

 زعآتُ بشهل مطتنس ، حيل لُ االضتفادٗ مً تعْٓض التفسغ ، ّناآلتٕ:اداتُ ّلكغاٛ سٓالشمُ 
 -اذا ناٌ للنتفسغ زاتب مً اذتهْم٘: أّاًل:

مييح اداشٗ بساتب تاو مع املخضضات الجابت٘ ننا ٓطتشل العالّات ّالرتفٔعات ّناف٘  -1
 ّاسد.اذتكْم اليت ٓطتشكَا اضْٗ بأقساىُ مً املْظفني لسعآ٘ معام 

د االدىٙ لساتب مْظف يف إعاف٘ ملا ّزد يف الفكسٗ الطابك٘ ، ٓضسف لُ زاتب ٓعادل اذت -1
 ، لسعآ٘ معاقني اثيني.اإلقلٔه

 : اذا مل ٓهً للنتفسغ زاتب مً اذتهْم٘:ثاىًٔا
 مييح زاتبًا ٓعادل اذتد االدىٙ لساتب املْظف يف االقلٔه لسعآ٘ معام ّاسد .  -1 

 %( للشد الدىٙ لساتب مْظف يف االقلٔه لسعآ٘ معاقني إثيني.141عادل ىطب٘ )مييح زاتبًا ٓ -1
 :ثالجًا
 ال جيْش اٌ ٓتفسغ أٖ شخط لسعآ٘ أنجس مً معاقني إثيني يف الْقت ىفطُ.  -1
 تتهفل اذتهْم٘ عناٌ تْفري السعآ٘ للنعاقني الرًٓ لٔظ هله مً ٓسعاٍه.  -1

 : جتدد إداشٗ التفسغ ضيًْٓا. زابعًا
 الفرع الثاىي

 " احلل يف الرتبية والتعليه "

 املادٗ التاضع٘:

ذلو بغناٌ سضْلُ علٙ ستٔادات ارتاص٘ اذتل يف التعله ّذّٖ االلهل شخط معام ّ اّال:
ات فسظ متهافٝ٘ لاللتشام باملؤضطات الرتبْٓ٘ ّالتعلٔنٔ٘ بهاف٘ مساسلَا مبا فَٔا الدزاض

ٌ حتْل االعاق٘ دٌّ اىتطابُ اىل آ٘ مؤضط٘ تسبْٓ٘ ال ميهً االعلٔا ّتطَٔل اضتنسازِ بَا ّ
 اّ تعلٔنٔ٘ زمسٔ٘ اّ خاص٘.
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تٔادات ارتاص٘ سطب ذّٖ االسل تعلٔنٔ٘ مياضب٘ ّخاص٘ للنعام ّ: علٙ اذتهْم٘ تأمني ضبثاىٔا
تْفري ناف٘ املطتلصمات ّمدزضني يف ٍرا اجملال ىْعٔ٘ العْم ّسادتَا ّاعداد معلنني ّ

اليت تطنح لهل تلنٔر معام اّ ذّ الدزاضٔ٘ ّتيعٔه ناف٘ االمْز املتعلك٘ بتعلٔنَه ّ
 االستٔادات ارتاص٘ االلتشام ّمْانب٘ الربامر التعلٔنٔ٘ اضْٗ باقساىُ مً التالمٔر.

 ل٘ املبهسٗ.ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ يف مسسل٘ الطفٍْتناو برتبٔ٘ االطفال املعاقني ّ: االثالجا
 

 الفرع الثالث
 " احلل يف التأٍيـــل والعنـــــل "

 املادٗ العاشسٗ:
يف العنل نطاٜس أفساد اجملتنع ّتأٍٔلُ  ٖ االستٔادات ارتاص٘ سكُٓهفل الكاىٌْ للنعام ّذ اّاًل:

 تهافؤ الفسظ.مؤٍالتُ عنً مبدأ املطاّاٗ ّتْفري فسظ العنل مبا ٓتياضب قابلٔتُ ّّ
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ لاللتشام ادتَات املعئ٘ تأٍٔل املعاقني ّ الْشازٗ بالتيطٔل مع : تتْىلثاىًٔا

مبسانص التدزٓب املَين ّفتح ّزش اّ مؤضطات تشػٔلٔ٘ ّمتابع٘ عنلَه عنً االدازات 
 التابع٘ هلا.

: تلتصو اذتهْم٘ بتخضٔط ّظاٜف يف الكطاع العاو للنعاقني ّذّٖ االستٔادات ارتاص٘ ثالجًا
 %( مً زتنْع عدد الْظاٜف ّذلو بعد تأٍٔلَه.4بيطب٘ التكل عً )

سظ عنل لرّٖ : تعنل اذتهْم٘ علٙ تشذٔع قٔاو اصشاب املشازٓع ارتاص٘ بتأمني فزابعًا
تتشنل اذتهْم٘ االستٔادات ارتاص٘ ّذلو بعد تأٍٔلَه مبا ٓتفل ّمتطلبات العنل، ّ

اسهاو املادٗ )الطادض٘( مً ٍرا ىضف ادسِ الشَسٖ ملدٗ )ثالخ ضيْات( مع مساعاٗ 
 الكاىٌْ.

 
 الفرع الرابع

 " احلل يف التيكــــل والبـيـئــة املؤٍــلـــة "

 املادٗ اذتادٓ٘ عشسٗ:

ع بإمتٔاشات خاص٘ لتٔطري تيكلُ ّقغاٛ شؤّىُ ذّ االستٔادات ارتاص٘ اذتل بالتنتللنعام ّ اّاًل:
الكطاع ارتاظ علٙ تَٔٝ٘ هْم٘ ّ، ّتعنل اذتدزدتَاالْٔمٔ٘ ّذلو سطب طبٔع٘ عْقُ ّ

تْفري التطَٔالت الالشم٘ املياضب٘ لتطَٔل سسن٘ املعاقني ّذّٖ االستٔادات ارتاص٘ ّالبٔٝ٘ 
 لتنهيَه مً اضتخداو ّضاٜل املْاصالت العام٘.
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الْصْل اىل اٖ مهاٌ اص٘ سل التنتع ببٔٝ٘ مؤٍل٘، ّستٔادات خلهل شخط معام ّذّ ا: ثاىًٔا
الُٔ عٔح تؤمً لُ سسٓ٘ اذتسن٘ ّالتيكل ّاالتضال بأضتكاللٔ٘ صْل ٓطتطٔع غريٍه الْ

 اذتضْل علٙ ارتدمات الالشم٘.ّضَْل٘ الْصْل اىل االمانً ّ
التكٔد بالشسّط ّاملْاصفات العاملٔ٘ او ادتَات السمسٔ٘ ّغري السمسٔ٘ : تعنل اذتهْم٘ علٙ إلصثالجًا

املعابد املالعب العام٘ ّّ  االبئ٘ ّامليشتتّالفئ٘ ّاهليدضٔ٘ ّاملعنازٓ٘ الْادب تْافسٍا يف
ذّ اليت حيتادَا االشخاظ املعاقٌْ ّ، الكدمي٘ ميَا ّادتدٓدٗ ّاملسافل العام٘ ّارتاص٘

 االستٔادات ارتاص٘.
لرّٖ االستٔادات ارتاص٘ المات اذتسن٘ ّاملسّز للنعْقني ّ:علٙ دّاٜس املسّز إدخال عزابعًا

 ٜكني.عنً إمتشاٌ ميح االداشٗ للطا
 

 الفرع اخلامس
 " احلل يف الرعاية واخلدمات الصحية "

 املادٗ الجاىٔ٘ عشسٗ:
ذّ االستٔادات ارتاص٘ علٙ ارتدمات الضشٔ٘ تهفل اذتهْم٘ عناٌ سضْل املعاقني ّت اّاًل:

خازز  هالضشٔ٘ معادتتَ هاذا ما تطلبت سالتَ هزتاىًا ّتكدٓه التطَٔالت الالشم٘ هل
 االقلٔه.

    -اذتهْم٘ علٙ :: تعنل ثاىٔا
تكدٓه ارتدمات الْقأٜ٘ ّالعالدٔ٘ ّتطْٓس خدمات الهشف املبهس ّاليت تَدف اىل تكلٔل  -1

 ىطب٘ االعاق٘ يف اجملتنع.
ْدٔا اذتدٓج٘ تْفري االدَصٗ التأٍٔلٔ٘ ّالتعْٓغٔ٘ ّاالدّات الطبٔ٘ الالشم٘ ّتأمني التهيْل -1

 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.ملطاعدٗ املعاقني ّ
 

 الفرع السادس
 " احلل يف الريـــــاضة والرتويح "

 الجالج٘ عشسٗ: املادٗ
ارتاص٘ ذّٖ االستٔادات علٙ اذتهْم٘ تْفري فسظ السٓاع٘ ّالرتّٓح للنعاقني ّ :اّاًل

ّمطاعدتَه ملنازض٘ السٓاع٘ اليت تالٜنَه ، ّذلو مبالٜن٘ املالعب ّالكاعات ّاملخٔنات 
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، ّتصّٓدٍا باالدّات ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ني ّاقّاليْادٖ ّمسافكَا ذتال٘ املع
 ّاملطتلصمات الغسّزٓ٘.

ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ يف الربامر  السٓاعٔ٘ الْطئ٘ ٙ اذتهْم٘ دعه مشازن٘ املعاقني ّ: علثاىًٔا
 ّالدّلٔ٘.

كافٔ٘ االستٔادات ارتاص٘ مً ادْز دخْهله اىل االمانً السٓاعٔ٘ ّالج ذُّٓعفٙ املعاقٌْ ّ :ثالجًا
 ّالرتفَٔٔ٘ ّاالثسٓ٘ اذتهْمٔ٘.

 
 الفصل الرابع 

 " أحهـــــاو عكــابيـــــة "

 املادٗ السابع٘ عشسٗ:
ٓد علٙ التصدٓياز ّ مخظ ماٜ٘ ألف (411.111ام٘ ال تكل عً )اّاًل: ٓعاقب بػس

ّ ذّ االستٔادات  املعام شخط فسغ لسعآ٘ٓتنل شخط  ( ملٌْٔ دٓياز،1.111.111)
ل يف الكٔاو بْادباتُ اّ يف إختاذ ما ٓلصو لتيفٔر ٍرِ الْادبات اعاف٘ اىل قطع َٓن، ّارتاص٘

 تعْٓض التفسغ عيُ.
التعلٔنات اليافرٗ يف االقلٔه ٓعاقب بػسام٘ ال تكل عً ًٔا: مع عدو االخالل بالكْاىني ّاالىعن٘ ّثاى

ٌْ ( مخط٘ عشس مل1401110111ٔال تصٓد علٙ )( مخط٘ مالٓني دٓياز 401110111ّ)
دٓياز صاسب املشسّع الرٖ ال ٓلتصو بالشسّط ّاملْاصفات العاملٔ٘ ّالفئ٘ ّاهليدضٔ٘ 
ّاملعنازٓ٘ الْادب تْافسٍا يف االبئ٘ ّامليشتت اليت ٓكْو بتشٔدٍا بالشهل الرٖ ال ٓتالٜه 

 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.  ّأمع سال٘ االشخاظ املعاقني 
 

 الفصل اخلامس
 " أحهـــاو ختـــامية "

 املادٗ ارتامط٘ عشسٗ:
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ ّالعنل علٙ تكدٓه ْعٔ٘ املْاطيني عكْم املعاقني ّاّاًل: علٙ الْشازات ت

 العٌْ الالشو هله ّسطً معاملتَه ّاىدمادَه يف اجملتنع.
 ّالتطَٔالت ّاذتْافص للنعاقني ثاىًٔا: للْشازٗ ّبالتيطٔل مع ادتَات ذات العالق٘ تكدٓه ارتدمات

 لرّٖ االستٔادات ارتاص٘.ّ
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 املادٗ الطادض٘ عشسٗ:
 ملا جيب اٌ ٓتنتع بُ املعاقٌْ ّذّ ، اذتد االدىٙمتٔاشات الْازدٗ يف ٍرا الكاىٌْمتجل اذتكْم ّاال

 االستٔادات ارتاص٘ مً سكْم يف االقلٔه.
 املادٗ  الطابع٘ عشسٗ:

  ٓؤدٖ اىل االىتكاظ مً سكْقَه.بالشهل الرٖ الٍرا الكاىٌْ علٙ قضريٖ الكام٘ ّ تطسٚ اسهاو
 املادٗ  الجامي٘ عشسٗ:

لتشدٓد املشنْلني       ازتٕ العنل ّالشؤٌّ االدتناعٔ٘ ّالضش٘ إصداز التعلٔنات الالشم٘علٙ ّش
 ذّٖ االستٔادات ارتاص٘.اسهاو ٍرا الكاىٌْ مً املعاقني ّب

 املادٗ  التاضع٘ عشسٗ:
 تيفٔر أسهاو ٍرا الكاىٌْ.علٙ زتلظ الْشزاٛ ّادتَات ذات العالق٘ 

 املادٗ  العشسٌّ:
 الٓعنل بأٖ ىط ٓتعازض مع أسهاو ٍرا الكاىٌْ.

 املادٗ اذتادٓ٘ ّ العشسٌّ:
 ٓيفر ٍرا الكاىٌْ اعتبازًا مً تأزٓخ ىشسِ يف ادتسٓدٗ السمسٔ٘ )ّقاٜع نْزدضتاٌ(.

 
 
 

 ذلند قادر عبداهلل                                                                     
 ني(و)د. ننال نرنو                                                                      

 س برملاٌ نوردستاٌ ـ العراميرئ                                                                        
 

 االسباب املوجبة 
ذّٖ االستٔادات ارتاص٘ لالىدماز اليفطٕ ّالبٕٔٝ يف طاعدٗ املعاقني ّمل ألختاذ التدابري الالشم٘

التأٍٔل ّالعنل علٙ اشال٘ اذتْادص ادتطدٓ٘ فسظ السعآ٘ ّاذتنآ٘ ّالتدزٓب ّاجملتنع ّتْفري 
معيْٓ٘ سٓات. ّميشَه امتٔاشات مادٓ٘ ّّاالدتناعٔ٘ ّاليت ادت اىل سسماىَه مً اذتكْم ّاذت

املعاٍدات ارتاص٘ ٜٔطٔ٘ للكاىٌْ الدّلٕ االىطاىٕ ّاالتفاقٔات ّاملبادٚٛ الساعافٔ٘ ّاىطذامًا مع 
 الضادزٗ عً ادتنعٔ٘ العام٘ لألمه املتشدٗ، فكد شسع ٍرا الكاىٌْ.
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الصفحة الرئيسية > قانون االسلحة رقم 13 لسنة 1992 المعدل

سنة 1992 المعدل حة رقم 13 ل قانون االسل
الجريمة والعقاب اتحادي  في

قانون رقم الوثيقه‐ الهويه التعريفيه‐:  13

نوع القانون:  قانون

May 18 1992  :ر صدا خ األ تأري

May 18 1992  :شر خ الن ري تأ

حاله:  نافذ المفعول

صه:  خال
حيث ان قانون االسلحة ذا الرقم ﴿151﴾ شرع عام 1968 ٬ لم يعد يواكب المرحلة الراهنة على الرغم من كثرة التعديالت التي

ادخلت عليه ٬ ولغرض وضع القانون متكامل يستوعب تلك التطورات ووضع ضوابط جديدة ودقيقة لحيازة وحمل السالح
الناري وتأهيل المواطن فنيا لحمل السالح ٬ وتنظيم ايلولة السالح الذي تقرر المحكمة المختصة مصادرته. فقد شرع هذا

القانون.

 
 

المادة 1
يقصد بالتعابير االتية المعاني المبينة ازاءها :

اوال : السالح الناري : المسدس والبندقية االعتيادية غير سريعة الطلقات وبندقية الصيد٬ وال يشمل المسدسات التي تستعمل في
االلعاب الرياضية والبنادق الهوائية .

ثانيا : السالح الحربي : السالح المستعمل من القوات المسلحة عدا ما هو مبين في البند اوال من هذه المادة .
ثالثا : العتاد : االطالقات والخراطيش المستعملة في السالح الناري وكل جزء من اجزائها .

رابعا : العتاد الحربي : الذخيرة المستعملة في السالح الحربي .
خامسا : السالح االثري او التذكاري او الرمزي : السالح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة او التذكار الموجودة في االماكن

المقدسة والمتاحف العامة .
سادسا : سلطة االصدار : وزير الداخلية او من يخوله والمحافظ الصدار االجازات المنصوص عليها في هذا القانون .

 
المادة 2

تستثنى االسلحة االثرية والتذكارية والرمزية من احكام هذا القانون .
 

المادة 3
ال يجوز استيراد او تصدير االسلحة الحربية واجزائها وعتادها او حيازتها او احرازها او حملها او صنعها او اصالحها او

نقلها او تسليمها او تسلمها او االتجار فيها .
 

المادة 4

http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/ar
http://www.iraq-lg-law.org/ar/taxonomy/term/143
http://www.iraq-lg-law.org/ar/taxonomy/term/99
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الغيت هذه المادة بموجب المادة ﴿1﴾ من قانون التعديل االول لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه 15 صادر بتاريخ
20/2/2000 واستبدلت بالنص االتي:

1 ‐ ال يجوز استيراد او تصدير االسلحة النارية او اجزائها او عتادها او صنعها .
2 ‐ ال يجوز حيازة وحمل االسلحة النارية او بيعها او اصالحها اال باجازة من سلطة االصدار.

3 ‐ ا ‐ يجوز٬ باجازة من سلطة االصدار٬ فتح محالت خاصة لبيع االسلحة النارية وعتادها من مقتنيات المواطنين والموجودة
محليا.

ب ‐ يحق للمجاز بحيازة السالح الناري عرض سالحه للبيع لدى المحالت المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا البند.
 

المادة 5
اضيف البند ﴿خامسا﴾ من هذه المادة بموجب المادة ﴿2﴾ من قانون التعديل االول لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه 15 صادر

بتاريخ 20/2/2000:
تكون انواع االجازات كاالتي :

اوال : اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده .
ثانيا : اجاز اصالح السالح الناري .

ثالثا : اجازة خاصة بحيازة سالح ناري او اكثر وفق احكام البند ثانيا من المادة 10 من هذا القانون .
رابعا : اجازة خاصة بملكية سالح ناري او اكثر وفقا الحكام البند اوال من المادة 11 من هذا القانون .

خامسا: اجازة خاصة لفتح محل لبيع االسلحة النارية .
 

المادة 6
الغيت الفقرة ﴿ و ‐ اوال﴾ والفقرة ﴿ز ‐ اوال﴾ من البند ﴿اوال﴾ من هذه المادة بموجب قانون التعديل االول لقانون االسلحة

٬1992/13 رقمه 15 صادر بتاريخ 20/2/2000 واستبدلت بالنص االتي:
اوال : لسلطة االصدار٬ بناء على طلب يقدم اليها٬ منح اي من االجازات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون بعد

توافر الشروط االتية في طالبها :
ا ‐ ان يكون عراقيا .

ب ‐ اكمل الخامسة والعشرين من عمره .
ج ‐ ان يكون قويم االخالق وحسن السمعة والسلوك .

د ‐ غير محكوم عليه بجناية غير سياسية٬ او جنحة مخلة بالشرف .
هـ ‐ غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السالح٬ على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية .

و ‐ ملغاة.
ز ‐ ان يكون مؤهال فنيا لحمل السالح الناري او ممارسة مهنة البيع او االصالح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها

سلطة االصدار .
ثانيا : يستثنى من احكام الفقرتين ج٬د من البند اوال من هذه المادة الموظفون في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي .

 
المادة 7

اوال : يمنح المحافظ اجازة حيازة وحمل االسلحة النارية وعتادها واجازة اصالح السالح الناري .
ثانيا : يعين شكل االجازات بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

 
المادة 8

الغيت الفقرة ﴿ ب ‐ اوال﴾ من هذه المادة واضيفت البنود ﴿ثالثا ورابعا وخامسا﴾ بموجب المادة ﴿4﴾ من قانون التعديل االول
لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه 15 صادر بتاريخ 20/2/2000 :

اوال : تكون االجازات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون كما يلي :
ا ‐ غير قابلة لالستعمال لغير من صدرت باسمه .

ب ‐ نافذة لمدة 5 خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها٬ عدا االجازات المنصوص عليها
في البندين ثانيا وخامسا من مادة 5 من القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من اول الشهر نفسه .

ج ‐ نافذة في جميع انحاء العراق وعندما يغير صاحبها محل اقامته من مدينة بغداد الى اية محافظة وبالعكس او من محافظة
الى اخرى فعليه خالل ثالثين يوما ان يسجل اجازته لدى سلطة االصدار في بغداد او المحافظة التي انتقل اليها٬ لتقوم باخبار
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سلطة االصدار في المحافظة التي انتقل منها بهذا التغيير .
د ‐ خاضعة للرسم المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد٬ ويستوفى هذا الرسم بالنسبة لالجازتين

المشار اليها في البندين اوال ورابعا من المادة 5 على عدد السالح الناري المبين في كل منهما .
ثانيا : تعين سلطة االصدار في االجازة كمية العتاد الجائز حيازته٬ على ان ال يزيد على خمسين اطاللة لكل مسدس او بندقية

ومئتي خرطوشة لكل بندقية صيد .
ثالثا: تستوفى عن منح وتجديد االجازتين المنصوص عليهما في البندين ثانيا وخامسا من مادة 5 من القانون الرسوم السنوية

المقررة في الجدول المرفق بالقانون .
رابعا: توزع حصيلة الرسوم المستوفاة عن منح وتجديد كل من اجازة فتح محل لبيع االسلحة النارية واجازة فتح محل

الصالحها المنصوص عليهما في جدول الرسوم الملحق بالقانون وفق النسب االتية:
ا ‐ 30% ثالثون من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .

ب ‐ 40% اربعون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في شعب السالح في المحافظات واالجهزة الساندة لهم .
ج ‐ 30% ثالثون من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي قوى االمن الداخلي والمواطنين ممن يسهمون في تقديم خدمات متميزة

لحماية االمن والنظام .
خامسا: توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند رابعا من هذه مادة وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية

يحدد المشمولين بها واسس توزيعها وحاالت الحرمان منها .
 

المادة 9
اوال : على صاحب االجازة تقديم طلب لسلطة االصدار لتجديد اجازته خالل تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدتها .

ثانيا : يراعي عند تجديد اجازات االسلحة احكام المادة 6 والبند ثانيا من المادة 8 من هذا القانون٬ ويجوز لسلطة االصدار
تجديد اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده بدون التحقق من توافر شروط المادة 6 اذا كان معروفا لديها توافر هذه

الشروط في صاحب االجازة .
ثالثا : عند تجديد اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده٬ يستوفى الرسم عن المدد التي لم تجدد فيها .

 
المادة 10

اوال : لسلطة االصدار ان تمنح للشخص الواحد اجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس او بندقية صيد
ومسدس

ثانيا : لوزير الداخلية٬ في حاالت خاصة٬ ان يمنح اجازة خاصة بحيازة قطع من االسلحة النارية تزيد على العدد المقرر في
البند اوال من هذه المادة .

 
المادة 11

اوال : لوزير الداخلية ان يمنح٬ عند الحاجة٬ اجازة خاصة بملكية سالح ناري واحد او اكثر للشخص المعنوي٬ عراقيا كان ام
اجنبيا او يمنح اكثر من سالح ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال او النفس٬ وعلى الشخص المعنوي ان يبين

ماهيته ومن يمثله قانونا .
ثانيا : يعين في االجازة الممنوحة بموجب البند اوال من هذه المادة عدد ونوع السالح وعتاده .

ثالثا : على طالب االجازة ان يبين لسلطة االصدار اسم الشخص او االشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية لحيازة
وحمل السالح الناري الوارد ذكره باالجازة الخاصة٬ لتمنح كال منهم االجازة وحيازة وحمل سالح ناري واحد من هذه االسلحة

.
 

المادة 12
تعتبر اجازات االسلحة بانواعها باطلة في الحاالت االتية٬ وعلى صاحب كل اجازة او من يقوم مقامه او ورثته بعد وفاته تسليم

االجازة الى سلطة االصدار لتاشير ابطالها :
اوال : وفاة صاحب االجازة او زوال الشخصية المعنوية عن الشخص المعنوي المسجلة باسمه االجازة .

ثانيا : فقدا احد الشروط القانونية لمنحها .
ثالثا : صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السالح .

رابعا : خروج السالح والعتاد من ملكية المجاز الى شخص اخر منح اجازة به .
خامسا : عدم تقديم طلب التجديد خالل المدة المقررة٬ وذلك بالنسبة لجميع االجازات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا
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القانون عدا االجازة الواردة في البند اوال من المادة المذكورة فيكون حكمها في هذه الحالة ان تصبح غير نافذة المفعول خالل
مدة عدم تجديدها٬ وال يجوز لصاحبها حيازة وحمل السالح الناري وعتاده طول المدة المذكورة .

 
المادة 13

اوال : على المجاز في حالة ابطال اجازته ان يسلم السالح فورا الى مركز الشرطة في محل اقامته لقاء وصل رسمي٬ وله
خالل 180 يوما التصرف بهذا السالح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية٬ الى شخص اخر تتوافر فيه شروط منح

االجازة٬ وبعد انتهاء المدة المذكورة لسلطة االصدار بيع السالح والعتاد لحساب صاحبه وفق احكام قانون بيع وايجار اموال
الدولة وتسليمها لمن منح اجازة بحيازتهما وحملهما .

ثانيا : تطبق احكام البند اوال من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام باالجراءات المذكورة
فيه وترسل سلطة االصدار بدل المبيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعه على المستحقين .

 
المادة 14

اوال : يستثنى من اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده :
ا ‐ رئيس الجمهورية ونوابه .

ب ‐ نائب رئيس مجلس قيادة الثورة واعضاء المجلس .
ج ‐ اعضاء القيادة القطرية .

د ‐ رئيس واعضاء المجلس الوطني .
هـ ‐ رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم .

و ‐ رئيس واعضاء المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي .
ز ‐ اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل .

ثانيا : يجوز حيازة وحمل السالح الناري وعتاده من ضباط الجيش بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع٬ او مدير االستخبارات
العسكرية العام بالنسبة لضباط مديريته٬ او من يخوله كل منهما .

ثالثا : يجوز لضباط الجيش حيازة االسلحة النارية المهداة لهم التي تزيد على العدد المقرر في البند اوال من المادة 10 من هذا
القانون وكذلك االسلحة الحربية المهداة لهم بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع٬ او مدير االستخبارات العسكرية العام بالنسبة

لضباط مديريته او من يخوله كل منهما .
رابعا : ا ‐ يحتفظ الضابط في الجيش بالوثيقة المجانية الصادرة له بعد احالته على التقاعد اذا كان من رتبة رائد فما فوق٬

وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة اجازة دائمية لحيازة وحمل السالح الناري ولحيازته السالح الحربي .
ب ‐ بعد وفاة الضابط المشار اليه في الفقرة ا من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسالح الناري الى اكبر اوالده٬

وتعتبر بمثابة اجازة لحيازة السالح الناري والسالح الحربي او بمثابة اجازة لحمل السالح الناري ان توافرت في الولد الشروط
المنصوص عليها في النبد اوال من المادة 6 من هذا القانون .

خامسا : ال يتجاوز عدد السالح الحربي الجائز حيازته وفق البند رابعا من هذه المادة خمس قطع من االسلحة غير الثقيلة .
سادسا : يؤول السالح الحربي المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة الى مديرية العينة بوزارة الدفاع اذا صدر قرار من

وزير الدفاع او مدير االستخبارات العسكرية العام٬ بالغاء او سحب الوثيقة المجانية .
ا ‐ احيل الضابط على التقاعد او حرم من حقوقه التقاعدية بموجب المادة الرابعة والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري

ذي الرقم 1 لسنة 1975 .
ج ‐ طرد الضابط من الجيش الرتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .

سابعا : ا ‐ يجوز حيازة وحمل السالح الناري وعتاده من ضباط ومفوضي قوى االمن الداخلي وقوات الحدود بوثيقة مجانية
يصدرها وزير الداخلية٬ او مدير االمن العام بالنسبة لضباط ومفوضي مديريته او من يخوله كل منهما .

ب ‐ لمدير االمن العام ان يمنح ضباط مديريته وثيقة مجانية باالسلحة التي تزيد على العدد المقرر في البند اوال من المادة 10
من هذا القانون .

ثامنا : ا ‐ يحتفظ الضابط في قوى االمن الداخلي وقوات الحدود بالوثيقة المجانية الصادرة له بموجب البند سابعا من هذه المادة
بعد احالته على التقاعد اذا كان من رتبة رائد فما فوق٬ وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة اجازة دائمة لحيازة وحمل السالح الناري .
ب ‐ بعد وفاة الضابط المشار اليه في الفقرة ا من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسالح الناري الى اكبر اوالده٬

وتعتبر بمثابة اجازة حيازة وحمل السالح الناري اذا توافرت في الولد الشروط المنصوص عليها في البند اوال من المادة 6 من
هذا القانون .

تاسعا : يجوز للشخص٬ بعد موافقة وزارة الداخلية٬ حيازة السالح الناري المهدى له٬ على ان ال يتجاوز قطعتين من السالح .
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المادة 15

اوال : لرؤوساء االدارية والقضاة واعضاء االدعاء العام والموظفين من الدرجة الثانية فما فوق من درجات قانون الخدمة
المدنية او ما يعادلها من قوانين الخدمة االخرى حيازة وحمل السالح الناري وعتاده بوثيقة مجانية غير خاضعة للتجديد تصدر

من وزير الداخلية او من يخوله٬ وتسجل لدى الشرطة المحلية وفي حالة زوال صفة الوظيفة عنهم يبطل حكم هذه الوثيقة٬
وعليهم تسليمها الى سلطة االصدار خالل تسعين يوما من تاريخ زوال الصفة عنهم٬ ويجوز منحهم االجازة المطلوبة بالسالح

الذي لديهم وفق احكام هذا القانون .
ثانيا : لسلطة االدار ان تمنح اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي الدولة من غير االشخاص

المنصوص عليهم في البند اوال من هذه المادة الذين تستلزم واجبات وظائفهم ذلك بتاييد من دوائرهم٬ وفي حالة زوال االصدار
بذلك٬ ويعتبر حكم هذه االجازة باطال٬ وعليهم تسليمها مع السالح الى سلطة االصدار خالل مدة ال تتجاوز سبعة ايام من تاريخ

زوال تلك الصفة عنهم٬ ويجوز منحهم االجازة بذلك السالح وفق احكام هذا القانون .
ثالثا : يجوز اعارة االسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة في الحالة المبينة في البند ثانيا من هذه المادة

وتخصص لهم االسلحة من الجهة المختصة بطلب من دوائرهم وال تسلم لهم االسلحة وعتادها اال بعد استحصالهم على اجازة
بحيازتها او حملها٬ تمنح لهم من سلطة االصدار بدون رسم٬ وعلى الدوائر المذكورة اعادة السالح الناري والعتاد غير

المستهلك لغرض رسمي الى الجهة التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة عنهم٬ وارسال االجازة الى سلطة االصدار البطالها
.

رابعا : لوزير الداخلية اعارة االسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة٬ وتسترجع منهم عند
زوال االسباب المبررة لذلك .

خامسا : يضمن من يفقد السالح الناري او عتاده المعارين بموجب البندين ثالثا ورابعا من هذه المادة خمسة اضعاف قيمته
المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وثالثة اضعاف قيمته في االحوال االخرى٬ اضافة الى العقوبات االنضباطية التي

تفرض بحقه .
 

المادة 16
اوال : اذا ادعى المجاز بحيازة وحمل السالح الناري فقدان اجازته او تلفها او فقدان السالح الذي منحت به االجازة٬ فعلى

سلطة االصدار ان تطلب من الشرطة اجراء التحقيق بذلك .
ثانيا : اذا ثبت فقدان االجازة او تلفها يمنح صاحبها اجازة جديدة كبدل ضائع٬ تحمل نفس رقم االجازة السابقة٬ وتتضمن

المعلومات الواردة فيها لقاء رسم مضاعف للرسم المقرر لالجازة المفقودة .
ثالثا : اذا ثبت فقدان السالح او تلفه فعلى صاحبه تسليم االجازة الى سلطة االصدار البطالها٬ وعندئذ يجوز منحه اجازة جديدة

عن سالح اخر .
رابعا : اذا تبين عدم صحة االدعاء بفقدان االجازة او تلفها او فقدان السالح فعلى سلطة االصدار احالة صاحبها الى قاضي

التحقيق التخاذ ما يلزم الحالته الى المحكمة المختصة وعند ثبوت ذلك معاقبته وفق احكام القانون وابطال االجازة واشعار جهة
االصدار بذلك .

خامسا : عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح الحد ضباط الجيش فلوزير الدفاع او مدير االستخبارات العسكرية
العام بالنسبة لضباط مديريته او من يخوله كل منهما تزويده بوثيقة مجانية بدلها .

سادسا : عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح الحد الضباط او المفوضين في قوى االمن الداخلي وقوات الحدود
فلوزير الداخلية او مدير االمن العام بالنسبة لضباط ومفوضي مديريته او من يخوله كل منهما٬ تزويده بوثيقة مجانية بدلها .

 
المادة 17

لوزير الداخلية ان يقرر ايقاف منح اجازات حيازة وحمل السالح الناري في جميع انحاء العراق او في جزء منه٬ للمدة التي
يعينها في القرار٬ عند حصول ما يدعو التخاذ هذا االجراء .

 
المادة 18

للمحافظ منع بعض المجازين من حمل السالح الناري٬ عند الضرورة وللمدة التي يحددها٬ على ان تؤشر هذه المدة في نفس
االجازة .

 
المادة 19
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للمحافظ اصدار بيان٬ يعلن باحدى وسائل االعالم باالمور االتية :
اوال : منع المجازين من حمل السالح الناري في جميع انحاء المحافظة او في جزء منها للمدة التي يحددها٬ وله ان يستثني من

ذلك بعض المجازين السباب مقبولة .
ثانيا : منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل الحدود المذكورة وهم مسلحون لمدة مؤقتة .

ثالثا : منع اطالق العتاد او حمل السالح الناري في االفراح والماتم او غيرها من المناسبات .
رابعا : تسليم االسلحة النارية من اصحابها سواء اكانوا مجازين بها ام غير مجازين خالل المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك

ويقرر اعادتها اليهم عند زوال السبب مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا القانون بالنسبة لغير المجازين .
 

المادة 20
الغيت هذه المادة بموجب المادة ﴿5﴾ من قانون التعديل االول لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه 15 صادر بتاريخ

20/2/2000 واستبدلت بالنص االتي:
1 ‐ على سلطة االصدار وعلى المجاز ببيع السالح الناري والمجاز باصالحه مسك سجالت سنوية بالشكل الذي يعينه وزير

الداخلية .
2 ‐ على المجاز ببيع السالح الناري او المجاز باصالحه ان يعرض سجالته لتدقيق سلطة االصدار المختصة او من تنتدبه لهذا

الغرض
 

المادة 21
لوزير الداخلية استثناء مجموعة من االشخاص الذين تتطلب حياتهم اليومية التنقل خارج حدود المدن من احكام هذا القانون او

جزء منه بالشروط والمدة التي يعينها.
 

المادة 22
اوال : يجوز لالجنبي حمل السالح الناري وعتاده في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل٬ مع مراعاة احكام هذا القانون .

ثانيا : على االجنبي عند دخوله العراق تسليم سالحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة لقاء وصل٬ وعلى مركز الشرطة
اخبار سلطة االصدار المختصة بذلك٬ ولصاحبه استحصال االجازة المتعلقة بهذا السالح واال فيعاد اليه سالحه مع عتاده عند
مغادرته العراق٬ فاذا خالف ذلك بسوء نية يصادر سالحه وعتاده بامر من سلطة االصدار٬ اضافة الى العقوبات التي تفرض

عليه بموجب هذا القانون .
ثالثا : يستوفى رسم من االجنبي الذي منح االجازة وفق البند ثانيا من هذه المادة بمقدار ما تستوفيه دولته من العراقي وفقا

لقاعدة المقابلة بالمثل٬ وفي حالة عدم توافر المعلومات عن هذه القاعدة يستوفى من االجنبي الرسم المقرر بالجدول الملحق بهذا
القانون حتى معرفة الرسم الذي تستوفيه دولته من العراقي٬ وعندئذ يحدد مبلغ الرسم وفق ذلك .

 
المادة 23

لسلطة االصدار السماح للباحثين العلميين الذين ياتون الى العراق بقصد الصيد الغراض البحث العلمي او االشتراك بمباريات
الرماية التي تقام في العراق بادخال وحمل واستعمال اسلحة الصيد والتصويب مع ما ال يزيد على خمسمئة اطالقة لكل واحد

منهم٬ على ان يخبروا بذلك اقرب مركز شرطة ويسجلوا فيه ما لديهم من اسلحة وعتاد ويشترط اخراج هذه االسلحة عند
مغادرتهم العراق .

 
المادة 24

لوزير الداخلية ان ياذن لمن استصحب معه سالحا من خارج العراق بان يخرج من دائرة الكمرك ما ال يزيد على مسدس
وبندقية صيد وعتادهما٬ بعد تاييد سلطة االصدار وتوافر الشروط القانونية في صاحبها بحيازة وحمل هذا السالح٬ على ان

تستوفى منه الرسوم الكمركية المقتضاة ويكون االذن الممنوح لهذا الشخص لمرة واحدة فقط .
 

المادة 25
كل من اخبر عن حيازته سالحا بدون اجازة يعفى من العقوبة٬ ولسلطة االصدار منحه االجازة وفق احكام هذا القانون٬ وفي

حالة عدم الموافقة تطبق احكام المادة 13 من هذا القانون بحقه .
 

المادة 26
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اوال : على سلطة االصدار نشر بيان في احدى وسائل االعالم تطلب فيه الى اصحاب االسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية
بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم هذه السلطات خالل مدة ستين يوما من تاريخ النشر٬ لغرض تسليم هذه االسلحة الى
اصحابها المجازين٬ ومنح االجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية٬ وعند عدم مراجعة هؤالء بانتهاء المدة

المذكورة تقرر سلطة االصدار مصادرة هذه االسلحة وايداعها الى مستودعات الشرطة .
ثانيا : في حالة عدم منح سلطة االصدار االجازة لمن راجع من غير المجازين خالل المدة المبينة في البند اوال من هذه المادة

يسلم السالح الى السلطة المذكورة٬ لتقوم ببيعه لحساب صاحبه على وفق احكام المادة 13 من هذا القانون .
 

المادة 27
الغي البند ﴿ثانيا ‐ ا ﴾ والبند ﴿ُثالثا﴾ من هذه المادة بموجب المادة ﴿6﴾ من قانون التعديل االول لقانون االسلحة ٬1992/13 رقمه

15 صادر بتاريخ 20/2/2000 واستبدلت بالنص االتي:
اوال : ا ‐ يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة او اجزاءها او عتادها او حازها او حملها او نقلها او اتجر بها او اصلحها او

صنعها .
ب ‐ وتكون العقوبة االعدام او السجن المؤبد لكل من قام بتهريب االسلحة الحربية او اجزائها او عتادها بقصد اشاعة االرهاب

او االخالل باالمن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة .
ثانيا : ا ‐ يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة نارية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها .

ب ‐ وتكون العقوبة االعدام او السجن المؤبد لكل من قام بتهريب االسلحة النارية او اجزاءها او عتادها بقصد اشاعة االرهاب
او االخالل باالمن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة .

ثالثا: يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على 7 سبع سنوات او بالحبس مدة ال تقل سنة وبغرامة ال تقل عن 50000 خمسين الف
دينار وال تزيد على 100000 مئة الف دينار كل من حاز او حمل او باع او اصلح اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من

سلطة االصدار
رابعا : ا ‐ يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات وال تقل عن سنة واحدة وبغرامة ال تزيد على خمسمئة دينار وال تقل
عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مجازا بحمل سالح ناري فحمله اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات

ضد الحكومة
ب ‐ وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من حمل بدون اجازة سالحا ناريا اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد

الحكومة .
خامسا : فيما عدا ما هو منصوص عليه في البنود السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة

ال تزيد على مئتي دينار وال تقل عن عشرة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او
البيانات الصادرة بموجبه .

 
المادة 28

اوال : تحكم المحكمة بالعقوبات الواردة في المادة 27 من هذا القانون اضافة الى ما تفرضه الدوائر الكمركية من غرامات وفق
قانون الكمارك .

ثانيا : اذا اصدرت المحكمة حكما بعقوبة من العقوبات الواردة في البندين اوال و ثانيا من المادة 27 من هذا القانون فعليها ان
تحكم بمصادر السالح واجزائه وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة٬ مع مراعاة حالة صاحب السيارة

حسن النية٬ وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تختص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة .
ثالثا : ا ‐ اذا قررت السلطة الكمركية المختصة مصادرة االسلحة الحربية المهربة او اجزائها او عتادها او البنادق االعتيادية

المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول االسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها نهائيا الى مديرية
العينة بوزارة الدفاع٬ ولوزير المالية٬ بناء على اقتراح الهيئة العامة للكمارك٬ منح اكرامية الى المخبرين والمصادرين الذين

كانوا اليد العاملة في اكتشاف الجريمة وذلك وفقا للقواعد المقررة بشان منح االكراميات بموجب قانون الكمارك .
ب ‐ اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة االسلحة الحربية غير المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات

فتؤول االسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى مديرية العينة بوزارة الدفاع .
ج ‐ اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة االسلحة النارية غير المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات

فتودع االسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى وزارة الداخلية .
د ‐ تقرر سلطة االصدار اعطاء االسلحة وفق الفقرة ج من البند ثالثا من هذه المادة الى احدى دوائر الدولة التي هي بحاجة

اليها وعند عدم وقوع طلب من الدوائر المذكورة٬ تقوم وزارة الداخلية ببيعها على وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة .
رابعا : تودع االسلحة الحربية واجزاؤها وعتادها والبنادق االعتيادية المهربة والمسدسات المهربة واجزاؤها وعتادها الى
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اقرب جهة عسكرية الدامتها وذلك عند العثور عليها٬ وتقوم الجهة العسكرية المذكورة باحضار هذه االسلحة امام الجهة
المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة٬ اما االسلحة النارية غير المهربة واجزاؤها وعتادها فتودع عند العثور عليها٬

الى اقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على االسلحة فيها الدامتها٬ على ان يحضر مركز الشرطة هذه االسلحة امام
المحكمة او السلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة .

 
المادة 29

اوال : يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة وعشرين دينارا وال تزيد على خمسين دينارا حائز اجازة السالح الناري الذي لم يجدد
اجازته خالل تسعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند اوال من المادة 9 من هذا القانون .
ثانيا : يخول المحافظون صالحية قاضي جنح لفرض الغرامة المنصوص عليها في البند اوال من هذه المادة .

 
المادة 30

ال تسري احكام هذا القانون على السالح بمختلف انواعه المستعمل من قبل القوات المسلحة وقوى االمن الداخلي واالجهزة
االمنية .

 
المادة 31

اوال : يصدر وزير الداخلية تعليمات بشان حيازة وحمل االسلحة الجارحة واالسلحة الراضة او نقلها او صنعها او اصالحها او
استيرادها او المتاجرة بها .

ثانيا : لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
 

المادة 32
اوال : يلغى قانون االسلحة ذو الرقم 151 لسنة 1968 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما ال يتعارض واحكام هذا

القانون .
ثانيا : تبقى اجازات االسلحة الصادرة بموجب قانون االسلحة ذي الرقم 151 لسنة 1968 الملغى نافذة حتى انتهاء مدتها او

استبدالها .
 

المادة 33
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1412 هجرية
المصادف لليوم السابع من شهر ايار لسنة 1992 ميالدية .

 
صدام حسين

رئيس الجمهورية
 

 جدول الرسوم
1‐      رسم اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده ﴿‐/5﴾ خمسة دنانير.

2‐      رسم تجديد اجازة حيازة وحمل السالح الناري وعتاده ﴿‐/5﴾ خمسة دنانير.
3‐      رسم اجازة اصالح االسلحة النارية وتجديدها﴿‐ /25﴾ خمسة وعشرون دينارًا

 
 
 

االسباب الموجبة
حيث ان قانون االسلحة ذا الرقم ﴿151﴾ شرع عام 1968 ٬ لم يعد يواكب المرحلة الراهنة على الرغم من كثرة التعديالت التي

ادخلت عليه ٬ ولغرض وضع القانون متكامل يستوعب تلك التطورات ووضع ضوابط جديدة ودقيقة لحيازة وحمل السالح
الناري وتأهيل المواطن فنيا لحمل السالح ٬ وتنظيم ايلولة السالح الذي تقرر المحكمة المختصة مصادرته.

فقد شرع هذا القانون.
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zaidالهويات

2011 يونيو
12:44 ‐ 2

مساء

zaidقرار مجلس قيادة الثورة ﴿المنحل﴾ رقم 160 لسنة 1983 حول استخدام االسلحة

2011 يونيو
11:56 ‐ 2

صباحا
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تعليمات توزيع الحوافز التشجيعية على العاملين في شعب السالح واالجهزة الساندة لهم
zaidومنتسبي قوى االمن الداخلي والمواطنين رقم ﴿9﴾ لسنة 2000

2011 أبريل
9:46 ‐ 3

صباحا

تعليمات ﴿2﴾ توزيع الحوافز االنتاجية في مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب
zaidالسالح في مديريات الشرطة

2011 مارس
3:47 ‐ 31

مساء

توزيع الحوافز على منتسبي مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السالح في
zaidمديريات الشرطة ومنتسبي مركز وزارة الداخلية

2011 مارس
1:39 ‐ 31

صباحا

banمذكرة سلطة االئتالف رقم 5 تنفيذ االمر 3 المعني بالسيطرة على االسلحة
2011 مارس
2:15 ‐ 30

مساء

االمر رقم 3 ﴿النص المنقح والمعدل﴾الصادر عن سلطة االئتالف ‐ السيطرة على
banالسالح

2011 مارس
2:10 ‐ 30

مساء

تعليمات رقم 8 لسنة 2000 تنظيم محالت بيع أو تصليح االسلحة النارية وعتادها
banواالسلحة الجارحة

2011 مارس
2:06 ‐ 30

مساء

األخيرة ◂◂ التالية ◂   2  1

more

الجريمة والعقاب اتحادي 
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الصفحة الرئيسية

قانون الحماية االجتماعية رقم (11) لسنة 2014
الشؤون االجتماعية   اتحادي في

نوع القانون:  قانون

Mar 19 2014  :تأريخ األصدار

Mar 24 2014  :تأريخ النشر

حاله:  نافذ المفعول

خالصه: 
----

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية

بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اوالً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من
المادة (73) من الدستور
صدر القانون اآلتــــــي :

رقم (11) لسنة 2014
قانون الحمايــــة االجتماعيـــــة

الفصل األول
السريان والتعاريف واألهداف

المادة -1- أوالً : تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية من األسر واألفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين٬ ورعايا الدول
األخرى المقيمين في جمهورية العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية فيما يتعلق بمساعدات الحماية االجتماعية في تلك الدول.

وعلى النحو اآلتي:
ا. ذو اإلعاقة واإلحتياج الخاصة

ب. األرملة٬ المطلقة٬ زوجة المفقود٬ المهجورة٬ الفتاة البالغة غير المتزوجة٬ العزباء .
ج. العاجز
د. اليتيم

هـ. أسرة النزيل او المودع إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .
و- المستفيدون في دور الدولة اإليوائية .

ز.األحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .
ط.الطالب المتزوج ولغاية الدراسة اإلعدادية .

ي. األسر معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر.

ثانياً: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير شمول فئات أخرى من غير الفئات المذكورة في القانون .
المادة -2- يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:

أوالً :الهيئة : هيئة الحماية االجتماعية .
ثانياً:الحماية االجتماعية: اإلعانات والخدمات التي تقدمها الهيئة لغرض الحد من الفقر .

ثالثاً:األسرة : الزوج أو الزوجة أو كالهما واألوالد, او األوالد لوحدهم او الفرد ويكون أفراد األسرة في حالة تعدد الزوجات أسرة
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ثالثاً:األسرة : الزوج أو الزوجة أو كالهما واألوالد, او األوالد لوحدهم او الفرد ويكون أفراد األسرة في حالة تعدد الزوجات أسرة
واحدة0 وعند وفاة الزوج تشكل كل أرملة أسرة مستقلة بذاتها .

رابعاً:األبناء القصر: األبناء المعالون والبنات المعاالت الذين ال تتجاوز أعمارهم 18 سنة .
خامساً:اليتيم: كل طفل توفي والداه أو توفي والده و تزوجت أمه .

سادساً:المطلقة : كل امرأة يقل سنها عن 63 سنة طلقت ولم تتزوج مره ثانية .
سابعاً:األرملة: كل امرأة يقل عمرها عن 63 سنة وتوفي زوجها ولم تتزوج بعد وفاته .

ثامناً:المهجورة : المرأة التي هجرها زوجها.
تاسعاً:العاجز: كل شخص غير قادر على العمل بصورة دائمية لتأمين معيشته بسبب المرض أو الشيخوخة ويعد بحكم العاجز من بلغ

60 سنة من العمر بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء .
عاشراً: العزباء: المرأة غير المتزوجة التي بلغت الخامسة والثالثين من العمر.

حادي عشر: الفتاة البالغة غير المتزوجة: من بلغت الثامنة عشر من العمر وكانت فاقدة األبوين وليس لها معيل شرعي .
ثاني عشر: خط الفقر: مقدار دخل الفرد أو األسرة الذي تحدده وزارة التخطيط

ثالث عشر: ذو االعاقة واالحتياج الخاص هو من يتم تحديده : وفقا ألحكام قانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم 38
لسنة 2013 بغض النظر عن عمر المستفيد .

المادة -3- يهدف هذا القانون الى :
أوالً: تحقيق الحياة الكريمة ألبناء المجتمع .

ثانياً: المساهمة في تعزيز قيم التكافل االجتماعي.
ثالثاً: ضمان وصول مظلة الحماية االجتماعية إلى كافة الفئات المشمولة بأحكامه.

رابعاً: توفير استقرار نفسي ومادي لألفراد وأسرهم او لخلفهم٬ وضمان الدخل لألفراد وأسرهم في حاالت العجز واإلعاقة والشيخوخة
والوفاة وفقدان القدرة على العمل بشكل يؤمن الحياة الكريمة .

الفصل الثاني
هيئة الحماية االجتماعية

المادة-4- اوالً :تؤسس هيئة تسمى (هيئة الحماية االجتماعية) تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري ويمثلها رئيس
الهيئة أو من يخوله وترتبط بوزارة العمل والشؤون االجتماعية .

ثانياً:يكون مقر الهيئة في بغداد وعليها فتح أقسام وشعب للحماية االجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ثالثاً: يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة ويعين وفقا للقانون .

رابعاً: يكون مدير عام دائرة الحماية االجتماعية نائباً أول لرئيس الهيئة٬ ومدير عام دائرة الحماية االجتماعية للمرأة نائباً ثانياً.
خامساً: تحدد مهام الهيئة بنظام يصدره مجلس الوزراء .

المادة-5- أوالً: تتكون الهيئة من التشكيالت اآلتية:
أ.دائرة الحماية االجتماعية

ب.دائرة الحماية االجتماعية للمرأة
ج.الدائرة القانونية واإلدارية والمالية

د.صندوق الحماية االجتماعية
هـ. مركز تكنولوجيا المعلومات
و. قسم التدقيق والرقابة الداخلية

ز.مكتب رئيس الهيئة
ح . قسم شؤون المواطنين .

ثانياً: يدير التشكيالت المنصوص عليها في الفقرات (أ/ب/ج/د/هـ) من البند (اوالً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على
شهادة جامعية أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة ال تقل عن(15) خمس عشرة سنة .
ثالثاً: يدير االقسام المنصوص عليهما في الفقرات (و/ز/ ح) من البند (اوالً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة

جامعية أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة ال تقل عن(10) عشرة سنوات .
رابعاً: تحدد مهام وتقسيمات التشكيالت المشار إليها في البند (اوالً) من هذه المادة بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .

الفصل الثالث
اإلعانات النقدية والخدمــــات االجتماعية

المادة -6-
أوالً: لكل فرد أو أسرة ممن هم دون خط الفقر الحق في الحصول على اإلعانات النقدية والخدمات االجتماعية وفقاً ألحكام هذا القانون.

ثانياً: يتم تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون من خالل االستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث االجتماعي سنوياً
باستخدام استمارة خاصة تعدها الهيئة بالتنسيق مع وزارة التخطيط .

ثالثاُ: يشترط في الحصول على اإلعانات النقدية ان ال يتقاضى المتقدم راتباً من الدولة وليس لديه مورد خاص يكفيه٬ ويستثنى من ذلك
من يتقاضى اجر يومي .

رابعا:على الهيئة بهدف أداء مهامها في تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون تعيين العدد الكافي من الباحثين االجتماعيين من ذوي
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رابعا:على الهيئة بهدف أداء مهامها في تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون تعيين العدد الكافي من الباحثين االجتماعيين من ذوي
االختصاص في جميع أقسام الهيئة وعلى وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية الالزمة لذلك.

المادة -7- تمنح الفئات المنصوص عليها في البند أوال من المادة ( 1 ) مبلغ اإلعانة النقدية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون إذا
لم يكن لها دخل فان كان لها دخل ثابت فتمنح الفرق بين دخلها ومستوى الدخل الوارد في الجدول إذا توفرت فيها شروط االستحقاق

وحسب عدد أفراد األسرة .

المادة -8- أوالً: تتولى الهيئة تقديم اإلعانات النقدية التي تمنح وفقا لعدد أفراد األسرة وبموجب سلم اإلعانات المنصوص عليه في
الجدول الملحق بهذا القانون أو تقديم الخدمات االجتماعية للمشمول بأحكام هذا القانون .

ثانياً: تقدم إعانة نقدية مشروطة إلى اإلفراد أو األسر المشمولة بأحكام هذا القانون لضمان حصولهم على الخدمات االجتماعية في
التربية والتعليم والصحة والسكن والمجاالت األخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .

ثالثاً: تحدد بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة مقدار الحدين األدنى واألعلى لإلعانة المذكورة في البند( ثانيا) من هذه المادة وشروط
صرفها للمستحقين .

المادة -9- تتولى الهيئة التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العالقة تقديم الخدمات االجتماعية أدناه إلى الفرد أو األسرة المشمولة
بأحكام هذا القانون:

أوال: المساعدة في الدخول الى سوق العمل من خالل:
أ.التدريب والتعليم المهني وبناء القدرات .

ب. المساعدة في الحصول على فرص العمل أو على قرض أو منحة إلقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل .
ثانياً : في مجال التعليم والصحة والسكن .

ثالثاً : تقديم برامج توعية في بناء األسرة والسلوك االجتماعي.
رابعاً: في مجال رعاية الطفولة والصغار واألحداث وتهيئة األجواء البيئية السليمة لهم .

خامساً: تدريب القادرين على العمل من المشمولين بأحكام هذا القانون في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض اكتساب
الخبرة والمهارة وترسيخ ثقافة العمل .

سادسا– دراسة أوضاع أفراد األسرة وتشخيص القادرين على العمل٬ ولو جزئيًا ٬ وزجهم في العمل لزيادة موارد األسرة٬ وتوظيف
قدراتهم في بناء المجتمع وإدماجهم في سوق العمل .

المادة -10- أوال: يتولى مدير قسم الحماية االجتماعية في المحافظة البت في طلب منح اإلعانة بقرار مسبب خالل (30) ثالثون يوما
من تاريخ تسجيله في مكتبه وعليه تبليغ صاحب الطلب تحريرياً بالقرار في حالة الموافقة أو الرفض وفي حالة عدم المراجعة يتم

تبليغه برسالة مسجلة مرجعه أو على البريد االلكتروني إن وجد .
ثانياً: لصاحب الطلب االعتراض على القرار الصادر من مدير قسم الحماية االجتماعية خالل (30) ثالثين يوما من تاريخ التبلغ به

لدى اللجنة العليا للحماية االجتماعية في المحافظة .

المادة -11-
تشكل بقرار من رئيس الهيئة في مركز كل محافظة غير منتظمة في اقليم لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للحماية االجتماعية تتكون من:

اوالً : قاضي متفرغ يرشحه مجلس القضاء االعلى رئيساً
ثانياً: مدير مديرية العمل والشؤون االجتماعية في المحافظة نائباً للرئيس

ثالثاً : مدير احصاء المحافظة عضوا
رابعا: ممثل عن مكتب مفوضية حقوق اإلنسان عضوا

خامساً : موظف بعنوان باحث اجتماعي من قسم الحماية االجتماعية في المحافظة عضوا

المادة -12- تتولى اللجنة العليا ما يأتي :
أوال:مراقبة العمل في أقسام الحماية االجتماعية واإلشراف والمتابعة وتقديم المقترحات لتسهيل اجراءات الشمول بالحماية االجتماعية .

ثانياً: البت في االعتراض على قرارات مدير قسم الحماية االجتماعية في المحافظة بقرار مسبب خالل (15) خمسة عشر يوما من
تاريخ وروده إليها وعليها تبليغ المعترض تحريريا بالقرار عند مراجعته وإشعاره إلى حقه في االعتراض وفي حالة عدم المراجعه يتم

التبليغ على العنوان المسجل.
ثالثاً: توزيع العدد المقرر لكل محافظة واالقضية والنواحي التابعة لها وفقآ لنسبة السكان والفقر في تلك المحافظة .

المادة -13-
أوال: تشكل بقرار من رئيس الهيئة وبالتنسيق مع المحافظة لجان فرعية في الوحدات اإلدارية التابعة لها تتكــون من :

أ .موظف عن قسم الحماية االجتماعية في المحافظة . رئيساً
ب .باحث اجتماعي من قسم الحماية االجتماعية عضو
ج. ممثل عن الوحدة الوحدة االدارية/موظف عضو

ثانيا : تتولى اللجنة مايأتي :
أ . تسلم طلبات الشمول بالحماية االجتماعية.( ورقياً أو الكترونياً)

ب . التأكد من وجود المستندات المطلوبة وفقا للتعليمات .
ج . إرسال الطلبات المستوفية للشروط إلى قسم الحماية االجتماعية في المحافظة بموجب كشوفات موقعة .

د. استكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي لألسرة على ان يقترن ذلك بتأييد المجلس
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د. استكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي لألسرة على ان يقترن ذلك بتأييد المجلس
المحلي ضمن منطقة السكن .

ثالثا: على المحافظات والوحدات االدارية التابعة لها توفير المكان المناسب والمستلزمات الضرورية للجنة الفرعية المذكورة في البند
(اوال) من هذه المادة لتأدية مهامها.

المادة -14- أوال: إذا كان طالب اإلعانة قاصرا أو مصابا بمرض عقلي أو عاجز عن العمل كليا أو مصابا بمرض يمنعه من تقديم
الطلب أو تعقيبه أو االعتراض على القرارات الصادرة في شأنه٬ فلرئيس اللجنة العليا للحماية االجتماعية في حالة عدم وجود احد من

أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن يطلب تعيين قيما أو وصيا بقرار من المحكمة المختصة .
ثانياً: ال تقبل المراجعة في شأن اإلعانة االجتماعية من غير المنصوص عليهم في البند (أوال) من هذه المادة إال بموجب الوكالة

المصدقة من الكاتب العدل .
المادة – 15-

أوال: على المشمول بأحكام هذا القانون أن يقدم بعد مرور سنة من تاريخ استحقاقه إلى اللجنة الفرعية في المحافظة أو قسم الحماية
االجتماعية في المحافظة بيانا سنويا عن حالته األسرية والمالية وفقا للنموذج الذي تصدره الهيئة وإذا لم يقدم البيان السنوي خالل المدة

المذكورة يوقف صرف اإلعانة إليه احترازيا٬ً ويبلغ بذلك من الموظف المختص وإذا تخلف عن المراجعة مدة تزيد على سنة من
تاريخ اإليقاف بدون عذر مشروع تقطع عنه اإلعانة نهائيا واعتبارا من تاريخ إيقافها وبقرار يصدره مدير القسم .

ثانيا: على المشمول باالعانة االجتماعية او احد افراد اسرته ان يبلغ اللجنة او قسم الحماية االجتماعية في المحافظة خالل (30) ثالثين
يوما من تاريخ حصول التغيير في اي مما ياتي :

ا. تبديل في محل اقامة االسرة بصورة دائمة.
ب. وفاة اي من أفراد األسرة.

ج. أي تغيير في الحاله األسرية والمالية من شأنه ان يؤثر في استحقاقه اإلعانة كليا او جزئيا .
ثالثا:تعدل اإلعانة اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حصل فيه التغيير.

المادة – 16- يوقف صرف اإلعانة بقرار من مدير قسم الحماية االجتماعية في المحافظة في إحدى الحاالت اآلتيــــة:
أوال: مغادرة المستفيد للعراق لمدة تزيد على (6) ستة أشهر دون عذر مشروع.

ثانياً: بلوغ اليتيم القاصر وعدم استمراره بالدراسة .
ثالثاً: عدم استمرار احد أبناء المشمول على الدراسة عدا الدراسة الجامعية.

رابعاً: في حالة الوفاة وتنتقل اإلعانة إلى أرملة المشمول.
خامساً:عند زوال أسباب الشمول كالشفاء التام للمريض او البلوغ لليتم القاصر أو الزواج .

سادسا: حصول األسرة على دخل أو مورد مالي يزيد عن مبلغ اإلعانة الممنوحة
سابعا: رفض االلتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل .

ثامنا: رفض االلتحاق بالعمل المقدم له من برامج الحماية لثالث مرات بدون عذر مشروع.

المادة -17- تقطع اإلعانة نهائياً بقرار من مدير قسم الحماية االجتماعية في المحافظة في إحدى الحاالت اآلتية:
أوالً: إذا فقدت احد شروط االستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون .

ثانياً:إذا قدمت وثائق أو مستندات أو معلومات ثبت تزويرها لغرض الشمول بأحكام هذا القانون أو قدمت معلومات غير صحيحة
باستمارة البيان السنوي بهدف استمرار شموله بالحماية االجتماعية.

الفصل الرابع
صندوق الحماية االجتماعية

المادة – 18-

أوال : يؤسس صندوق يسمى (صندوق الحماية االجتماعية) يرتبط بالهيئة ويرأسه موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية
أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة ال تقل عن(15) خمس عشرة سنة .

ثانياً: يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :
أ -رئيس الهيئة رئيسا

ب-مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في هيئة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة نائباً للرئيس .
ج.مدير عام دائرة الحماية االجتماعية عضوا

د.مدير عام دائرة الحماية االجتماعية للمرأة عضوا
هـ. مدير عام صندوق الحماية االجتماعية عضوا ومقررا

وـ.ممثل عن الوزارات والجهات التالية بدرجة مدير عام أعضاء
1- وزارة المالية.
2- وزارة التربية.
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3- وزارة الصحة.
4- وزارة التخطيط.
5- وزارة العدل.

6- وزارة الداخلية.

ثالثاً: لرئيس الهيئة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة الموافقة على تمثيل الجهات األخرى في مجلس اإلدارة .
رابعاً: تحدد مهام وصالحيات مجلس اإلدارة وإجراءات سير العمل فيه وكيفية اتخاذه القرارات بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة بناءاً

على اقتراح من مجلس اإلدارة .

المادة -19-

أوالً: تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي:
أ.التخصيصات المالية من الموازنة العامة االتحادية للدولة .

ب. اإلعانات والمنح والهبات وفقا للقانون
ج. نصف تركة من ال وارث له .

د. 1% من أرباح الشركات الحكومية .
هـ . 0.0025 تستقطع من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بالخدمة العامة .

و. عائدات استثمار أموال الصندوق .
ز. 1% من عائدات السياحة .

ثانياً: يتولى الصندوق دفع مبالغ اإلعانة االجتماعية للمشمولين بأحكام هذا القانون.
ثالثا: لمجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير تخصيص نسبة معينة من ايرادات الرسوم والغرامات كايراد لصالح الصندوق .

الفصل الخامس
مركـــز تكنولوجيا المعلومات

المادة -20- يؤسس في الهيئة مركز تكنولوجيا المعلومات تسجل فيه البيانات الخاصة باألفراد واألسر وما يحصلون عليه من
مساعدات الحماية االجتماعية بجميع أنواعها٬ ويتم تحديث بيانات هذا المركز من خالل ربطه بقواعد البيانات الخاصة بالجهاز
المركزي لإلحصاء وبيانات البطاقة التموينية ومديريات األحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية٬ ويكون مسؤوالً عن مكننة

أعمال الهيئة .

المادة – 21- تعتمد هيئة الحماية االجتماعية في وضع سياستها وإجراءاتها على ما يوفره مركز تكنولوجيا المعلومات من بيانات او
مؤشرات بصورة دورية.

المادة -22- تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويد مركز تكنولوجيا المعلومات في الهيئة بما يتوفر لديها من معلومات
وبيانات تتعلق بما صرفته أو تصرفه نقداً أو عيناً ألي فرد أو أسرة .

ا

الفصل السادس
أحكام عامة وختامية

المادة -23- يستحق الفرد أو األسرة اإلعانات النقدية والخدمات االجتماعية من تاريخ موافقة مدير قسم الحماية االجتماعية على الطلب
المستوفي للشروط .

المادة -24- لمجلس الوزراء إعادة النظر سنوياً في الفئات المستفيدة من الحماية االجتماعية٬ وعدد أفراد األسرة والمبالغ المخصصة
لكل فرد٬ بهدف شمول فئات أخرى من غير الفئات المذكورة في القانون٬ وزيادة عدد األفراد المستفيدين ومبلغ اإلعانة ومستوى الدخل

المنصوص عليه في الجدول الملحق بهذا القانون بما يتناسب مع التغيير الحاصل في الوضع االقتصادي والمعيشي .

المادة - 25-

أوال: لطالب اإلعانة التظلم أمام اللجنة العليا من قرارها خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار المتظلم منه أو اعتباره مبلغا٬ً
وله حق الطعن به أمام محكمة القضاء اإلداري خالل ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقةً أو حكما٬ً ويكون قرار محكمة

القضاء اإلداري قابالً للتمييز أمام المحكمة اإلدارية العليا خالل ( 30 ) ثالثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً .

ثانياً : تعفى المعامالت التي يقدمها المشمولون بأحكام هذا القانون من الرسوم كافة ومنها الرسوم القضائية.

المادة – 26- تسترجع مبالغ إعانة شبكة الحماية االجتماعية المصروفة خالفا ألحكام هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية
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المادة – 26- تسترجع مبالغ إعانة شبكة الحماية االجتماعية المصروفة خالفا ألحكام هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية
رقم (56) لسنة 1977.

المادة -27- ال يجوز التنازل عن اإلعانة أو الحجز عليها .

المادة -28- أوال – يعامل الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 معاملة العراقي بالنسبة لتطبيق هذا القانون .
ثانياً – تسري أحكام هذا القانون على المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي وأوالدها وكذلك المرأة األجنبية المتزوجة من عراقي

وأوالدها في حالة استقرارهم للعيش في العراق من لفئات المذكورة في البند ( أوال ) من المادة (1) من هذا القانون .

المادة -29-تحل تسمية دائرة الحماية االجتماعية بدالً عن تسمية دائرة الرعاية االجتماعية وتسمية دائرة الحماية االجتماعية للمرأة بدالً
عن تسمية دائرة الرعاية االجتماعية للمرأة الوارد في قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم ( 8) لسنة 2006 المعدل .

المادة -30- أوال: يلغى الباب الثاني و المواد (4) و(5) و(99) و(101) من قانون الرعاية االجتماعية رقم (126) لسنة 1980 .

ثانياً : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (98) لسنة 2000 .

المادة-31- ال يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة – 32- تحدد آليات عمل اللجان وكيفية انعقادها وإجراءات سير العمل فيها بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .
المادة -33- لرئيس الهيئة إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -34- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .

األسباب الموجبة

تماشيا مع النظم الدولية في الحماية االجتماعية ومن أجل االرتقاء بالمجتمع العراقي الى مصاف المجتمعات المتقدمة التي توفر لها
حكوماتها مستلزمات ووسائل الحياة الكريمة ٬ وبغية رفع المستوى المعاشي لألفراد واالسر دون خط الفقر وإليجاد نظام تكافل

اجتماعي والتأسيس لنظام الضمان االجتماعي لغير العاملين في المستقبل ٬ ولتقديم الخدمات االجتماعية في مجاالت التربية والصحة
والسكن والتعليم والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العالقة بشأن توفيرها لهم قدر تعلق االمر بها ٬ وإعداد القادرين على العمل من

المستفيدين من خالل برامج التدريب والتأهيل التي تمكنهم من االندماج في سوق العمل وانسجاماً مع أحكام الدستور.
شـــرع هذا القانــــــون
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سنة 2013 ي رقم ﴿44﴾ ل ع المدن قانون الدفا
القوات المسلحة اتحادي  في
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باسم الشعب
مجلس الرئاسة

 
 بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادًا الى احكام البند ﴿أوال﴾ من المادة ﴿61﴾ والبند ﴿ ثالثا﴾

من المادة ﴿73﴾ من الدستور
 

   صدر القانون االتي :
 

رقم ﴿44﴾ لسنــة 2013
قانون الدفاع المدنــي

 
 

الفصل االول التعاريــــف
 

المادة ـ 1 ـ يقصد بالتعابيروالمصطلحات التالية الغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
                اوالـ الرئيس االعلى للدفاع المدني                           وزير الداخلية

          ثانيًاـ رئيس الدفاع المدني في المحافظة                        المحافظ
          ثالثًا ـ الدفاع المدني : جميع اإلجراءات والتدابير التي تتخذها األجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض
تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الى ادنى حد ممكن وإدامة العمل واإلنتاج في ظروف السلم

والحرب والكوارث المختلفة0
                رابعًاـ السالمة الصناعية : اإلجراءات والتدابير التي تتخذ لتأمين الحماية الالزمة للطاقات والموارد البشرية

والمادية والتقليل من حجم الخسائر باألرواح والممتلكات وإدامة العمل في جميع القطاعات في الحرب والكوارث وفي أوقات
السلم.

          خامسًاـ الكارثة :الحدث الذي يهدد الموارد البشرية والمادية للمجتمع والذي تخرج امكانية السيطرة عليه ومعالجة اثاره

http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/ar
http://www.iraq-lg-law.org/ar/taxonomy/term/143
http://www.iraq-lg-law.org/ar/taxonomy/term/117


2/28/2017 قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013

http://www.iraq-lg-law.org/ar/print/2532 2/10

عن الموارد المتاحة في المحافظة او البلد.
          سادسًاـ االخالء : االنتقال المنظم او الطوعي للسكان وممتلكاتهم بصورة كلية او جزئية من المدن او المناطق المعرضة

للفعاليات العسكرية المعادية او الكوارث المختلفة الى مناطق اكثر امانًا.
          سابعًاـ االسكان : استقبال السكان الذين تقرر اخالؤهم من المدن والمناطق المعرضة للخطر وتوفير وسائل العيش

واالقامة لهم.
          ثامنًاـ االنذار المبكر : اشعار السكان بالوسائل المتاحه بالمخاطر المحتملة بغية إعطائهم الفرصة الالزمة لحماية أنفسهم

وممتلكاتهم.
          تاسعًاـ فرق الدفاع المدني : تشكيالت الخدمات الرئيسة المعنية باعمال الدفاع المدني وفرق االطفاء واالنقاذ والحماية

الذاتية في المنشآت والمشاريع وفرق المتطوعين في المناطق السكنية التي تقوم بتنفيذ اعمال الدفاع المدني.
          عاشرًاـ التدابير الوقائية : االجراءات االحترازية التي تنفذها الجهات المعنية باعمال الدفاع المدني بهدف تأمين الحماية

الالزمة للسكان والممتلكات الخاصة والعامة تجاه التهديدات المتوقعة تحت مختلف الظروف.
          حادي عشرـ: اعمال مكافحة الحرائق التي تنفذها اجهزة الدفاع المدني والتي تحصل في جميع االماكن.

          ثاني عشرـ االنقاذ الخفيف : االعمال الميدانية التي ينفذها رجال الدفاع المدني باستخدام االجهزة والمعدات الخفيفة
لغرض انقاذ االشخاص والممتلكات من تحت االنقاض بسبب الحوادث المختلفة.

          ثالث عشر ـ االنقاذ الثقيل : االعمال الميدانية التي تنفذها االجهزة المعنية باعمال الدفاع المدني والتي تتطلب استخدام
االجهزة والمعدات الثقيلة لغرض انقاذ االشخاص والممتلكات من تحت االنقاض ممن اليمكن انقاذهم باستخدام معدات االنقاذ

الخفيف.
          رابع عشرـ اغاثة المنكوبين: االجراءات المتخذة من جمعية الهالل االحمر والجهات المعنية االخرى لغرض توفير
مستلزمات اسكان واعاشة االشخاص الذين يتم اخالؤهم بسبب الكوارث اوالمخاطر االخرى والمتضررين منهم في موقع

اقامتهم.
          خامس عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة : االعمال التي ينفذها رجال الدفاع المدني لمعالجة ورفع واتالف القنابل غير

المنفلقة والصواريخ والحاويات والذخائر الحربية في المناطق المدنية.
 
 

الفصل الثاني االهداف والوسائل
 

المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
اوال ـ تحديد اجراءات الدفاع المدني في جمهورية العراق.

 ثانياـ تحديد واجبات مديرية الدفاع المدني واجهزة الدولة االخرى التي تتولى تنفيذ اجراءات الدفاع المدني .
ثالثاـ تأمين الحماية الالزمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر في االرواح والممتلكات العامة

والخاصة .
  رابعاـ رفع الروح المعنوية للسكان في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة.

 
المادة 3‐ تشمل اعمال الدفاع المدني ما يلي:

اوالـ تأمين وتنظيم وسائل االنذار المبكر وتنبيه المواطنين الى المخاطر المحتمل وقوعها.
ثانيًاـ تدريب وتوعية المواطنين للحماية من اضرار الحرب والكوارث .

ثالثًاـ إعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني واالشراف على توفير مستلزماتها.
رابعًاـ تحديد المنشات الالزمة للدفاع المدني ومتابعة اقامتها وادامتها .

خامسًاـ إعداد وتنفيذ التدابير الوقائية لتأمين الحماية للسكان والمنشآت الحيوية اثناء الحرب والكوارث.
سادسًاـ اعداد خطط اخالء المدن من السكان وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .
سابعًاـ اعداد الخطط الالزمة للسيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية في الحاالت الطارئة.

  ثامنًاـ اعداد وتهيئة الخطط المعتمدة لمواجهة حاالت الطوارئ وتأمين مستلزماتها وتنفيذ الممارسات الالزمة لفحص كفاءتها.
تاسعًاـ اعداد وتنفيذ الخطط لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لغرض معالجة المواطنين عند حدوث الكوارث المحتملة.

عاشرًاـ كشف القنابل غير المنفلقة ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
حادي عشرـ اعداد وتنفيذ الخطط الغاثة المنكوبين.

ثاني عشرـ مكافحة الحرائق واإلنقاذ الخفيف والثقيل.
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ثالث عشرـ اجراء الكشوفات على المنشات والمشاريع والمصانع ومتابعة تنفيذ شروط الوقاية والسالمة فيها الغراض الدفاع
المدني.

رابع عشرـ تطهير المناطق من عوامل التلوث المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .
 

الفصل الثالث اللجنة العليا الدارة اعمال الدفاع المدني
 

المادة ـ 4 ـ اوالـ   تشكل لجنة عليا تسمى﴿ اللجنة العليا الدارة اعمال الدفاع المدني﴾ يكون مقرها في غرفة العمليات الرئيسة
في مديرية الدفاع المدني العامة ولها مقر بديل في بغداد تحدده مديرية الدفاع المدني العامة بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا.

                ثانياـ تتالف اللجنة العليا من :
                        أـ وزير الداخلية                                         رئيسا

                       ب ـ وكيل وزارة الداخلية المختص     عضوا ونائبا للرئيس
                       جـ ـ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة                عضوا

                        د ـ وكيل الوزارة المختص في كل من الجهات االتية:          اعضاء
    ﴿1﴾ الصحة

    ﴿2﴾ النقل                                                                        
    ﴿3﴾ الزراعة 

    ﴿4﴾ البلديات واالشغال العامة                                                 
    ﴿5﴾ البيئة  

    ﴿6﴾ االعمار واالسكان                                                                      
    ﴿7﴾ التجارة

    ﴿8﴾ الموارد المائية
    ﴿9﴾ امانة بغداد                                                                        

         هـ ـ ممثل عن االمانة العامة لمجلس الوزراء بوظيفة مدير عام           عضوا
          وـ :     ممثل عن وزارات كل من الصناعة والمعادن واالتصاالت والكهرباء والعلوم والتكنلوجيا ال تقل وظيفة اي

منهم عن مدير عام   اعضاء                                                               
          زـ مدير عام الحركات في وزارة الدفاع                         عضوا   

          ح ـ مدير الدفاع المدني العام                                   عضوا
          ط ـ مدير عام شبكة االعالم العراقي                           عضوا

         ي ـ رئيس جمعية الهالل االحمرالعراقية                         عضوا
         ك ـ رئيس اتحاد الصناعات العراقي                            عضوا

         ل ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية                              عضوا
        م‐ رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة.

 
     ثالثاـ يكون مدير العمليات في مديرية الدفاع المدني العامة مقررا للجنة ويتولى تنظيم اعمالها.

     رابعاـ لرئيس اللجنة دعوة اي من ذوي الخبرة واالختصاص لالستئناس بارائهم.
 

    خامساـ تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل﴿6﴾ ستة اشهر في ظروف السلم وكلما اقتضت الضرورة ذلك في الظروف الطارئة
بدعوة من رئيسها اونائبه.

 
 

المادة ـ 5 ـ   يتولى الرئيس االعلى للدفاع المدني المهام االتية :
   اوالـ اصدار القرارات في االمور االتية:ـ

  أـ اقرار الخطط والمشروعات المتعلقة باعمال الدفاع المدني.
      ب ـ تحديد اعمال الدفاع المدني ومستلزمات السالمة الصناعية الواجب تنفيذها من دوائر ومنشآت القطاعات العام

والخاص والمختلط .
     جـ ـ تنفيذ وسائل ومستلزمات الدفاع المدني عند انشاء المدن واقامة المشاريع والمنشآت المختلفة.
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  د ـ تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل او بعض التدابير الوقائية او اجراءات الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا
القانون .

هـ ـ تنفيذ خطط الدفاع المدني عند اعالن حالة الطوارئ او حدوث الكوارث.
 

 ثانياـ تشكيل اللجان من ممثلي الوزارات ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط لوضع الخطط والقيام باعمال الدفاع
المدني.

 ثالثاـ تشكيل اللجان التحقيقية في حوادث الحريق او االنفجارات او تسرب الغازات السامة وغيرها من الحوادث التي تحصل
في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات والتي ينتج عنها خسائر في االرواح والممتلكات باقتراح من مدير الدفاع

المدني العام على ان يكون مدير الدفاع المدني في المحافظة المعنية عضوا في اللجنة.
 رابعاـ منع تشييد او اشغال المنشآت التي ال تتوافر فيها مستلزمات وشروط السالمة او المخالفة لبيان انشاء المالجئ رقم ﴿1﴾

لسنة 1992 استنادا الى تقارير مديرية الدفاع المدني العامة .
 خامساـ ممارسة الصالحيات االنضباطية للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المنصوص عليها في القوانين

واالنظمة في الظروف الطارئة او الحرب او الممارسات الخاصة باعمال الدفاع المدني التي تناط بمنتسبي الوزارات
ومؤسسات القطاعات العام والخاص والمختلط وله تخويل هذه الصالحية وفقًا للقانون .

   سادساـ الحجز المؤقت على االموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني وقت الحرب وفي
حالة الكوارث على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نقص في القيمة او المنفعة وله ان يعترض على مبلغ التعويض لدى

المحاكم المختصة خالل ﴿30﴾ ثالثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعويض 0
   سابعاـ منح المكافآت للعاملين في مجال الدفاع المدني او من يقوم بمساعدتهم عند تقديم خدمة متميزة لمكافحة الحرائق

واالنفجارات والحوادث االخرى وله منحها الى العاملين في فرق وتشكيالت الدفاع المدني وخريجي دورات الدفاع المدني
االوائل .

   ثامناـ شراء االجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات الخاصة باعمال الدفاع المدني في حاالت الطوارئ والكوارث.
 

المادة ـ 6 ـ للرئيس االعلى للدفاع المدني تخويل وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة او مدير الدفاع المدني العام
صالحية اصدار االوامر والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اعمال الدفاع المدني .

 
المادة ـ 7 ـ تتولى اللجنة العليا المهام االتية :ـ

 اوالـ وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حاالت الطوارئ والكوارث وماينجم عنها.
ثانيًاـ اعداد الخطة العامة واتخاذ االجراءات الالزمة لمواجهة الحاالت الطارئة والكوارث وتحديد واجبات الجهات ذات العالقة

بتنفيذ اعمال الدفاع المدني.
ثالثًاـ االشراف على قيادة وادارة اعمال الدفاع المدني في العراق.

رابعًاـ االشراف على تنفيذ خطط الخدمات الرئيسة.
خامسًاـ االشراف على تحريك فرق تشكيالت الخدمات الرئيسة بين المحافظات لتحقيق االسناد المتبادل لمعالجة الحوادث

المختلفة.
سادسًاـ مناقشة التقارير الخاصة باعمال لجان الدفاع المدني في المحافظات التي ترفع اليها من خالل مديرية الدفاع المدني

العامة .
 سابعًاـ مناقشة اية امور اخرى تعرض على اللجنة من مديرية الدفاع المدني العامة بعد موافقة رئيس اللجنة .

 
الفصل الرابع لجان المحافظات

 
المادة ـ 8 ـ اوالًـ تشكل في مركز كل محافظة لجنة إلدارة أعمال الدفاع المدني برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الوزارات

والجهات ذات العالقة في المحافظة المنصوص عليها في المادة ﴿4﴾ من هذا القانون يكون مقرها غرفــة العمليات في مديرية
الدفاع المدني في المحافظة ولها مقر بديل فيها يحــدده مدير الدفاع المدني في المحافظة بالتنسيـق مع رئيس اللجنة.

 ثانيًاـ تعد اللجان المنصوص عليها في البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة الجهات التنفيذية في المحافظات وتتولى وضع الخطط
التفصيلية لتنفيذ مهام وواجبات الدفاع المدني فيها او اية دراسة تكلف بها من اللجنة العليا.

 
المادة ـ 9 ـ اوالـ لرئيس اللجنة في المحافظة تشكيل لجنة الدارة إعمال الدفاع المدني في القضاء برئاسة القائممقام وعضوية
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ممثلين عن الجهات ذات العالقة فيه اذا اقتضت الضرورة ذلك ترتبط باللجنة المنصوص عليها في البند ﴿اوال﴾ من المادة ﴿8﴾
من هذا القانون وتخضع قراراتها وتوصياتها الى مصادقة رئيس اللجنة في المحافظة.

  ثانياـ تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في البند ﴿اوال﴾ من المادة ﴿8﴾ والبند ﴿اوال﴾ من هذه المادة ومواعيد اجتماعاتها
بتعليمات يصدرها رئيس اللجنة العليا.

 
المادة ـ 10 ـ اوالـ يتولى رئيس لجنة ادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة المهام االتية :

  أـ تكليف المعنيين باعداد الدراسات ووضع الخطط لحماية المواطنين من اثار الكوارث والحوادث المحتمل وقوعها في
المحافظة.

     ب ـ االشراف على اعداد خطط عمل لجنة ادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة والوحدات االدارية التابعة لها لتأمين
السيطرة الالزمة والتنسيق وادارة وانتظام سير العمل فيها في ظروف الحرب وعند حصول الكوارث.

جـ ـ القيادة واالشراف الميداني على تنفيذ اعمال الدفاع المدني ومدى تأمين المستلزمات التي تقوم بها الجهات واالجهزة
المعنية في المحافظة في ظروف السلم وحاالت الحرب والكوارث.

د ـ تشكيــل اللجان في المحافظة لالغراض المتعلقة في شؤون الدفاع المدني وفقـًا للقرارات التي يصدرها الرئيـــس االعلى
للدفاع المدنــي .

هـ ـ اصدار االوامر لتحريك فرق الدفاع المدني وفرق تشكيالت الخدمات الرئيسة االخرى لمعالجة الحوادث المختلفة في
المحافظة اولتقديم االسناد المتبادل مع المحافظات المجاورة .

  ثانيًاـ يخول رئيس الدفاع المدني في المحافظة مايأتي:ـ
    أـ الصالحيات المنصوص عليها في البند ﴿خامسا﴾ من المادة﴿5﴾ من هذا القانون.

                   ب ـ غلــق المنشات او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها للتعليمات اوعدم توفيرها
مستلزمات الدفاع المدني مدة التزيد على ﴿15﴾ خمسة عشر يومًا استنادًا الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني في

المحافظة.
 

الفصل الخامس مهام مديرية الدفاع المدني العامة
 

المادة ـ 11 ـ تتولى مديرية الدفاع المدني العامة المهام االتية:ـ
    اوالـ اعداد الخطط والدراسات والتعليمات والسياقات الخاصة باعمال الدفاع المدني .

     ثانيًاـ توفير وسائل ومستلزمات االنذار المبكرعن الكوارث المختلفة في المناطق السكنية واالشراف عليها وادامتها.
    ثالثًاـ القيام بعمليات اطفاء الحرائق واالنقاذ الخفيف وحاالت االسعاف الناتجة عنها وتهيئة وتأهيل االفراد لهذه العمليات

وتأمين العجالت والمعدات واالجهزه ووسائل االتصاالت الالزمة وادامتها.
رابعًاـ معالجة الصواريخ والقنابل والقذائف الحربية المتساقطة داخل المناطق المدنية واتالفها.

خامسًاـ التطهير الكلي للمناطق المدنية الملوثة واالستعانة بامكانيات الجهات المختصة لهذا الغرض.
سادسًاـ اجراء الكشوفات الموقعية على الوزارات والمنشآت لمختلف القطاعات وتحديد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق

والمخاطر االخرى ومتابعة تنفيذها.
سابعاـ مراقبة تنفيذ تشييد المالجئ في االبنية بموجب بيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع امانة بغداد ودوائر البلدية في

المحافظة.
ثامناـ متابعة اخالء وتهيئة مالجئ االبنية في الحاالت الطارئة.

تاسعاـ تهيئة المالجئ العامة.
عاشراـ وضع مواصفات فنية للعجالت واالجهزة والمعدات الخاصة بمكافحة الحرائق واعمال الدفاع المدني االخرى وابالغها

الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
حادي عشرـ التدريب على اعمال الدفاع المدني.

 ثاني عشرـ توعية المواطنين بالتدابير الوقائية للدفاع المدني من خالل وسائل االعالم.
ثالث عشرـ تمثيل جمهورية العراق في المنظمات والمؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية الخاصة بالدفاع المدني.

 
الفصل السادس مهام المدير العام

 
المادة ـ 12 ـ اوالـ يمارس المدير العام المهام اآلتية :ـ
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 أ ـ االشراف العام على اعمال الدفاع المدني في العراق.
ب ـ اقتراح الدراسات ووضع الخطط والمناهج النجاز اعمال الدفاع المدني واالشراف على تنفيذها.

 جـ ـ تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس االعلى للدفاع المدني والقرارات االخرى المتعلقة بها.
       د ـ   تقديم المقترحات الى الرئيس االعلى للدفاع المدني القرارها.

     هـ ـ االشراف على فرق الدفاع المدني للمناطق السكنية في جميع انحاء العراق من ناحية التدريب وتأمين الطعام والمأوى
لهذه الفرق وغيرهم ممن تتم دعوتهم للعمل في الدفاع المدني بموجب احكام هذا القانون.

و ـ وضع الخطط لتنظيم وتدريب فرق الدفاع المدني.
 ز ـ تحديد اوقات الممارسات والتمارين على اعمال الدفاع المدني للتاكد من استعداد الفرق وكفاية وكفاءة الوسائل الخاصة بها

بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
 ح ـ االشراف على تدريب العاملين في القطاعات العام والخاص والمختلط على اعمال الدفاع المدني في مراكز تدريب الدفاع

المدني في المحافظات.
     ط ـ دعوة طالب المدارس والمعاهد والكليات للعمل في مجال الدفاع المدني عند الضروره بالتنسيق مع الجهات المعنية.
      ي ـ دعوة المواطنين من غير المنصوص عليهم في الفقرتين ﴿ح﴾ و﴿ط﴾ من هذا البند للتدريب على اعمال الدفاع المدني.

    ثانياـ تكون الخدمات التي تقدمها عناصر الفرق المنصوص عليها في الفقرة ﴿هـ﴾ من البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة بدون اجر 0
 

المادة ـ 13 ـ للرئيس االعلى للدفاع المدني تخويل المديرالعام المهام االتية:ـ
 اوالـ تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند ﴿ثانيًا﴾ من المادة ﴿5﴾ من هذا القانون.

ثانياـ اصدارالتوصيات والتوجيهات المتعلقة باعمال الدفاع المدني التي يراها مناسبة لتأمين الحماية والتقليل من حجم الخسائر
وادامة العمل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات .

ثالثاـ انذار اصحاب المنشات والمشاريع المخالفة لتعليمات الدفاع المدني بضرورة ازالة المخالفة خالل﴿15﴾ خمسة عشر يوما
من تاريخ التبليغ.

رابعاـ الطلب من االجهزة االمنية والعسكرية المساهمة في مهام الدفاع المدني وفق الخطط المعتمدة .
خامساـ تحريك امكانيات الدوائر والمنشآت لمختلف القطاعات ذات العالقة بمهام الدفاع المدني من عجالت ومعدات واجهزة

وافراد وفق الخطط المعتمدة .
سادساـ شراء وتاجير االجهزة والمعدات والمستلزمات ذات العالقة باعمال الدفاع المدني في حاالت الطوارئ والكوارث بذات

الصالحية الممنوحة لوزير الداخلية في الظروف االعتيادية.
سابعاـ منح المكافآت المنصوص عليها في البند ﴿سابعا﴾ من المادة ﴿5﴾ من هذا القانون .

ثامناـ ممارسة الصالحيات االنضباطية وفقًا للقانون .
 

الفصل السابع الخدمات الساندة لتنفيذ اعمال الدفاع المدني
 

المادة ـ 14 ـ تشكل لجنة في مركز كل محافظة تضم ممثلين عن الجهات ذات العالقة تتولى تقديم الخدمات االتية:ـ
اوالـ الطبية

ثانيًاـ حفظ االمن والنظام.
ثالثًاـ االتصاالت السلكية والالسلكية.

رابعًاـ النقل.
خامسًاـ االطفاء.

سادسًاـ االنقاذ والتعمير.
سابعًاـ السيطرة على الطاقة الكهربائية.

ثامنًاـ االستطالع والكشف والتطهير من عوامل التلوث.
تاسعًاـ السالمة الصناعية.

عاشرًاـ االخالء واالسكان.
حادي عشرـ حماية الثروة الزراعية والحيوانية.

ثاني عشرـ حماية البيئة
ثالث عشر ـ منشآت الدفاع المدني.

رابع عشرـ اغاثة المنكوبين.
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خامس عشرـ توعية المواطنين.
سادس عشرـ التدابير الوقائية لحماية المواطنين.

سابع عشرـ معالجة القنابل غيرالمنفلقة.
ثامن عشرـ اية خدمة اخرى يرى الرئيس االعلى للدفاع المدني ضرورة تقديمها.

 
المادة ـ 15 ـ تقع مسؤولية تنفيذ اعمال الدفاع المدني على االشخاص التالي ذكرهم باعتبارهم رؤساء الدفاع المدني في مواقع

عملهم.
اوالًـ   الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة .

ثانيًاـ   المحافظون ورؤساء الوحدات االدارية.
ثالثًاـ   المديرون العامون.

رابعًاـ مديرو منشآت ودوائر القطاعات العام والخاص والمختلط.
 

الفصل الثامن حقوق العاملين في الدفاع المدني
 

المادة ـ16 ـ يستحق المتطوع او اي من العاملين في االجهزة الساندة عند اصابته نتيجة تعرضه لحادث اثناء تنفيذه اعمال
الدفاع المدني االمتيازات وفقًا للقانون .

 
المادة ـ17ـ يعد اي من العاملين في الدفاع المدني واالجهزة الساندة والمتطوعين عند وفاته جراء قيامه باعمال الدفاع المدني

شهيدًا و يستحق الحقوق التقاعدية المقررة للشهيد وفقًا للقانون .
 

المادة ـ 18 ـ يمنح من يطلب منه القيام باعمال الدفاع المدني من القطاع الخاص                من غير المتطوعين اجرًا عن
المدة التي قضاها في عمله على ان اليزيد مبلغ االجرعلى مايتقاضاه العاملين في الدفاع المدني من راتب ومخصصات عن

المدة ذاتها.
 

المادة ـ 19 ـ تصدر وزارة الداخلية نظامًا داخليا لنوط الدفاع المدني يحدد فيـــه نوع النوط وأوصافه وكيفية وأوقات منحه
وحمله.

 
الفصل التاسع العقوبات

 
المادة ـ 20 ـ يعاقب بالحبس مدة التزيد على ﴿1﴾ سنة واحدة او بغرامة التقل عن ﴿250000﴾ مئتين وخمسين الف دينار

والتزيد على ﴿1000000﴾ مليون دينار كل من خالف احكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .
المادة ـ21 ـ يعاقب المخالف الحكام البند ﴿رابعًا﴾ من المادة﴿5﴾ من هذا القانون بالحبس مدة التقل عن ﴿6﴾ ستة اشهر والتزيد

على﴿3﴾ ثالث سنوات او بغرامة التقل عن ﴿5000000﴾ خمسة ماليين دينار والتزيد على ﴿15000000﴾ خمسة عشر مليون
دينار

 
الفصل العاشر احكام عامة وختامية

 
المادة ـ 22 ـ تقوم الوحدات االدارية بواجبات الدفاع المدني في حالة عدم وجود تشكيالت الدفاع المدني في االقضية والنواحي

ويكلف بها اقدم ضابط شرطة فيها 0
 

المادة ـ 23 ـ اوالًـ يخول مدير عام الدفاع المدني صالحية فرض الغرامة في الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها
في المادتين ﴿20﴾ و﴿21﴾ من هذا القانون.

      ثانيًا ـ يمارس مدير عام الدفاع المدني االختصاص المنصوص عليه في البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة وفقًا لالجراءات المقررة
في قانون المرافعات المدنية رقم ﴿83﴾ لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ﴿23﴾ لسنة 1971 0

    ثالثًاـ يجوز الطعن في القرارات الصادرة استنادًا الى حكم البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة امام لجنة استئنافية دائمة تشكل في
وزارة الداخلية بقرار من الوزير خالل ﴿30﴾ ثالثين يومًا من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغًا وتكون قراراتها قطعية 0
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المادة ـ 24 ـ يخول رئيس مجلس القضاء االعلى رئيس الوحدة االدارية سلطة قاضي جنح عند اعالن حالة الطوارئ او الحرب

او عند حدوث الكوارث الغراض تطبيق هذا القانون.
 

المادة ـ 25 ـ يتولى وزير الدفاع ممارسة مهام الرئيس االعلى للدفاع المدني المنصوص عليها في المادة ﴿5﴾ من هذا القانون
في المناطق العسكرية .

 
المادة ـ26 ـ تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعتمادًا في ميزانيتها بعنوان الدفاع المدني بما يؤمن تنفيذ

االعمال والمشاريع الخاصة بالدفاع المدني .
 

المادة ـ 27 ـ تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ما يأتي :
اوالـ استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني العامة عند منح رخص انشاء او فتح اي نشاط تجاري او صناعي وبضمنها مواقع

خزن ونقل وتداول وبيع وتجهيز المواد الخطرة لتامين التدابير الوقائية ومستلزمات الدفاع المدني والسالمة الصناعية فيها .
 ثانيًاـ تامين المستلزمات من افراد وعجالت واجهزة ومعدات وغيرها لتنفيذ اعمال الدفاع المدني .

 ثالثًا ـ طلب االستشارة الفنية من مديرية الدفاع المدني العامة قبل ان تقوم بشراء العجالت والمستلزمات المتعلقة بأعمال الدفاع
المدني .

رابعًا – تطوير امكانية الدوائر البحثية ذات العالقة بالتنبؤ بوقوع الكوارث في تلك الوزارات.
 
 

المادة ـ 28 ـ اوالًـ يستحدث تشكيل للدفاع المدني والسالمة الصناعية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يرتبط
بالوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باعتباره رئيسًا للدفاع المدني في دائرته لتأمين وادامة متطلبات الدفاع المدني

والسالمة والتواصل مع دوائر الدفاع المدني.
   ثانيًاـ يكون التشكيل المنصوص عليه في البند ﴿اوًال﴾ من هذه المادة مرتبطا من النواحي الفنية والتنظيمية والتدريبية بدوائر

الدفاع المدني.
 

المادة ـ 29ـ تلتزم ادارات المنشات والمشاريع الحيوية بانشاء مراكز او مفارز الطفاء الحرائق مجهزة بعجالت ومعدات
االطفاء واالنقاذ وفقًا للمواصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة.

 
المادة ـ30ـ تلتزم الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني وفقًا للتعليمات التي تصدرها مديرية الدفاع

المدني العامة.
 

المادة ـ31 ـ ترسل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقارير دورية نصف سنوية الى مديرية الدفاع المدني العامة عن
مراحل تنفيذ اعمال الدفاع المدني الخاصة بها

 
وبدوائرها ومنشآتها المختلفة وعلى مديرية الدفاع المدني العامة تنسيق هذه التقارير ورفعها الى وزارة الداخلية بما فيها تقارير

مشاريع ومنشآت القطاعين الخاص و المختلط.
 

المادة ـ32 ـ تتولى وزارة التخطيط تحديد نوعية المنشآت التي تشيد فيها المالجئ العامة واسلوب توزيعها على المحافظات
بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة.

 
المادة ـ33 ـ تقوم امانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات بما ياتي:ـ

 اوالًـ احالة مخططات االبنية لجميع القطاعات ذات االستخدامات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية والسكنية متعددة
الطوابق الى مديرية الدفاع المدني العامة لدراستها وتحديد تدابير الوقاية واالنذار من الحريق ووسائل االطفاء وغيرها وفقًا

للتعليمات والمواصفات المعتمدة .
   ثانيًاـ احالة جميع معامالت انشاء االبنية المشمولة بتشييد المالجئ مع تصميم الملجأ الخاص بكل منها الى مديرية الدفاع

المدني في المحافظة المعنية.
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ثالثًاـ عدم منح اجازة البناء للمنشات كليًا او جزئيًا اال بعد موافقة مديرية الدفاع المدني العامة على مواصفات انشاء المالجئ
فيها.

  رابعًاـ احالة التصاميم والمخططات الخاصة بانشاء شبكات المياه الى مديرية الدفاع المدني العامة لتثبيت مواقع فوهات
الحريق وتحديد مواصفاتها الفنية.

 
المادة ـ 34 ـ تدرس تعليمات وتوجيهات الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات وفقًا للخطة العامة للتدريب على اعمال

الدفاع المدني.
 

المادة ـ 35 ـ يتحمل رئيس الدائرة او المشروع او المنشأة في مختلف القطاعات المسؤولية الجزائية والمدنية عن االضرار
التي تلحق بها بسبب االهمال والتقصير في تنفيذ توصيات لجان كشف مديرية الدفاع المدني العامة.

 
المادة ـ 36 ـ اوالـ تقوم مديرية الدفاع المدني العامة باعداد دورات اساسية اختصاصية في مجال االطفاء واالنقاذ واعمال

الدفاع المدني االخرى لمنتسبي فرق الدفاع المدني االختصاصية في الوزارات والمنشآت .
 ثانياـ يمنح من يجتاز الدورات المنصوص عليها في البند ﴿ اوال﴾ من هذه المادة بنجاح مخصصات االطفاء والدفاع المدني .

 
المادة ـ37 ـ تعد غرفة عمليات الدفاع المدني الجهة الرئيسة في بغداد والمحافظات وعلى سيطرات الخدمات تزويدها

بالمعلومات والتقارير الخاصة باعمال الدفاع المدني.
 

المادة ـ 38 ـ اوًالـ يلغى قانون الدفاع المدني رقم﴿64﴾ لسنة 1978 وتبقى التعليمات والقرارات والبيانات الصادرة بموجبه
نافذة بما اليتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها 0

ثانيًاـ تلغى الفقرة ﴿2﴾ من البند ﴿اوًال﴾ من قرار مجلس قيادة الثورة ﴿المنحل﴾ رقم ﴿42﴾ لسنة 1995 .
 

المادة ـ39ـ اوال ـ يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
               ثانيًا ـ لوزير الداخلية اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

 
المادة ـ 40 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بناًء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اوال ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من
المادة (73 ) من الدستور صدر القانون االتي:

 
رقم (38) لسنة 2013

 
قانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة

 
الفصل االول

التعاريف
المادة -1- يقصد بالمصطلحات اآلتية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :

 أوال- االعاقة : أي تقييد أو انعدام قدرة الشخص بسبب عجز أو خلل بصورة مباشرة على أداء التفاعالت مع محيطه في حدود المدى
الذي يعد فيه االنسان طبيعياً .

 ثانياً- ذو االعاقة : كل من فقد القدرة كلياً أو جزئياً على المشاركة في حياة المجتمع أسوة باالخرين نتيجة اصابته بعاهة بدنية أو ذهنية
أو حسية أدى الى قصور في أدائه الوظيفي .

 ثالثاً- الرعاية : هي الخدمات الشاملة التي تقدم لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بهدف ضمان حقوقهم.
 رابعاً- التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية واالجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة ذوي االعاقة واالحتياجات
الخاصة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية لتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية واالجتماعية وتنمية

قدراتهم لالعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك .
 خامسا- الدمج:التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تهدف الى تحقيق المشاركة الكاملة لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في

شتى مجاالت الحياة داخل المجتمع دون أي شكل من أشكال التمييز.
 سادساً- التمييز : أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب االعاقة أو االحتياجات الخاصة يترتب عليها اإلضرار أو إلغاء االعتراف بأي

من الحقوق المقررة بموجب التشريعات أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع االخرين .
سابعاً- ذو االحتياج الخاص : الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة االجتماعية
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سابعاً- ذو االحتياج الخاص : الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة االجتماعية
واالقتصادية والطبية كالتعليم أو الرياضة أو التكوين المهني أو العالقات العائلية وغيرها٬ ويعتبر قصار القامة من ذوي االحتياجات

الخاصة.
 

الفصل الثاني
االهداف والوسائل

المادة-2- يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي:
 أوال- رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز بسبب االعاقة أو االحتياج الخاص.

 ثانياً- تهيئة مستلزمات دمج ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في المجتمع.
ثالثاً- تأمين الحياة الكريمة لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.

 رابعاً- احترام العوق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة االنسانية.
 خامساً- ايجاد فرص عمل لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص .

المادة -3- تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل االتية:
 أوال- وضع الخطط والبرامج الخاصة لضمان حقوق ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وفق احكام القانون واالتفاقيات والمواثيق

الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفاً فيها .
ثانياً- االنضمام الى االتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة برعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.

 ثالثاً- وضع البرامج والخطط للوقاية من مسببات االعاقة وجعلها متاحة لنشر التوعية بها .
رابعاً- تأمين المتطلبات العالجية والخدمات االجتماعية والتأهيل النفسي والمهني لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بالتعاون

والتنسيق مع الجهات ذوات العالقة داخل العراق وخارجه .
 خامساً- توفير فرص التعليم العام والخاص والتعليم المهني والعالي لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة للقادرين عليه.
 سادساً- تطوير المالكات العاملة في حقل رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وانشاء قاعدة بيانات لهم وتحديثها .

سابعاً- االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص ومواكبة التطورات العلمية في كل ما يتعلق باالعاقة واالحتياج الخاص واالتصال
بالجهات المختصة داخل العراق وخارجه لرفع كفاءة االداء في هذا المجال .

ثامناً- إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والدورات التدريبية والتأهيلية داخل العراق وخارجه .
تاسعاً- منح ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة هويات خاصة .

عاشراً- تشجيع تصنيع االجهزة والمعدات التي يحتاجها ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
 

الفصل الثالث
هيأة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة

المادة -4-
اوال - تؤسس هيئة تسمى (هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة) تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واالداري

ويمثلها رئيس هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
 ثانياً- ترتبط الهيئة بوزارة العمل والشؤون االجتماعية .

 ثالثاً- يكون مقر الهيئة في مدينة بغداد ولها فتح أقسام في مراكز المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة -5-

       أوالً- يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون .
       ثانياً- لرئيس الهيأة نائبان أحدهما للشؤون الفنية واالخر للشؤون االدارية ويكون كل منهما بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة
الجامعية االولية في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة ال تقل عن (15) خمس عشرة سنة وعلى ان يكون احدهما من

ذوي االعاقة.
المادة -6- يدير الهيئة مجلس إدارة يتكون من :

       أوال- رئيس الهيئة                         رئيساً
       ثانياً- نائبي رئيس الهيئة                  أعضاء

       ثالثاً- ممثل عن االمانة العامة لمجلس الوزراء ال يقل عنوان وظيفته عن مدير عام                                   عضواً
      رابعاً- ممثل عن الوزارات والجهات اآلتية بدرجة مدير عام                            أعضاء

أ -وزارة المالية
ب - وزارة الدفاع
ج- وزارة التجارة
د- وزارة العدل

هـ- وزارة الداخلية
و- وزارة العمل والشؤون االجتماعية

ز- وزارة التربية
ح- وزارة الصحة

ط- وزارة االسكان واالعمار
ي- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ك- وزارة التخطيط
ل- وزارة الشباب والرياضة
م- مفوضية حقوق االنسان

ن- ممثل عن حكومة اقليم كردستان
      خامساً-

أ -(7) سبعة أعضاء من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
ب -(2) عضوين من االشخاص المهتمين في شؤون ذوي االعاقة.

ج- (2) عضوين من االطباء المختصين في شؤون العوق.
     سادساً- للمجلس االستعانة بذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في تنفيذ مهامه.

 سابعاً- يسمي رئيس هيئة ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة االعضاء المنصوص عليهم في البند(خامساً) من هذه المادة٬ على ان
يراعى تنوع العوق ومن ذوي الخبرة والكفاءة.

المادة-7- يحدد رئيس الهيأة مكافآت أعضاء مجلس االدارة من غير الموظفين وفقاً للقانون .
المادة-8-

    أوال – مدة العضوية في مجلس االدارة (4) أربع سنوات.
    ثانيا- تنظم أجتماعات المجلس ونصاب أنعقاده وسير العمل فيه وكيفية أتخاذ القرارات والتوصيات بنظام داخلي يصدره رئيس

الهيئة بعد مصادقة مجلس االدارة عليه.
المادة-9-

 أوالً- يتولى مجلس إدارة الهيئة المهام االتية:
أ -رسم وإقرار السياسة العامة لعمل الهيئة في رعاية ذوي االعاقة االحتياجات الخاصة وتأهيلهم ومتابعة إجراءات تنفيذها .

ب - إقتراح مشروع الموازنة السنوية ومالك الهيئة .
ج- إقرار الحسابات الختامية ورفعها الى الجهات المختصة وفقاً للقانون .

د- إقتراح مشاريع القوانين واالنظمة والتعليمات الداخلية .
هـ- االشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في جميع المجاالت بالتنسيق مع الجهات

المختصة ذوات العالقة .
و- اقتراح سياسة التوظيف لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة من خالل اعداد برامج ووصف للوظائف التي من الممكن إشغالها من

قبلهم .
ز- تشكيل اللجان وتسميتها وتحديد اختصاصاتها .

ح- وضع الخطط لما يأتي:
1- التدريب واعداد البحوث .

2- التوعية الوطنية الشاملة للوقاية من حدوث العوق وتخفيف حدته ومنع تفاقمه .
ط- الموافقة على فتح أقسام للهيئة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

ي- الموافقة على ضوابط واجراءات منح الهويات الخاصة بالمشمولين بأحكام هذا القانون .
ك- رفع تقارير نصف سنوية الى مجلس الوزراء عن نشاط الهيأة .

ل- مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس االدارة .
م- االشراف على إعداد الموازنة العامة للهيئة وعرضها على مجلس االدارة .

ن- دعوة واستضافة الخبراء والمختصين وحسب حاجة الهيئة لحضور اجتماعات مجلس االدارة دون التصويت .
       ثانياً- للمجلس تخويل مهامه الى رئيس الهيئة .

 
الفصل الرابع
الهيكل االداري

 
المادة -10- تتكون الهيئة من التشكيالت االتية :
         أوالً- الدائرة االدارية والمالية والقانونية .

         ثانياً- دائرة التخطيط والمتابعة .
         ثالثاً- دائرة التأهيل الطبي والمجتمعي والتربوي والمهني.

         رابعاً-   قسم االعالم .
         خامساً- قسم شؤون االقاليم والمحافظات .
         سادساً- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .

         سابعاً – مكتب رئيس الهيئة .
المادة -11-

 أوالً- يدير الدوائر المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في
االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص ولديه خدمة ال تقل عن (15) خمس عشرة سنة .

  ثانيا- يدير االقسام ومكتب رئيس الهيئة المنصوص عليها في المادة (10) وفروع الهيئة المنصوص عليها في المادة (9/ اوال / ط)
من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية االولية في االقل ولديه خدمة ال تقل عن (8) ثماني سنوات ويربط
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برئيس الهيئة.
 

الفصل الخامس
ميزانية الهيئة

المادة-12- تتكون ايرادات الهيئة مما يأتي :
أوال- ما يخصص للهيئة من الموازنة العامة االتحادية .

ثانيا- المنح والهبات والتبرعات من داخل العراق بموافقة الجهة المختصة.
المادة -13- ال يجوز للهيئة أن تحصل على األموال والمنح والهبات والتبرعات من شخص أجنبي أو جهة أجنبية إال بموافقة مجلس

الوزراء.
المادة-14- تخضع حسابات الهيئة الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة-15- تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المدرجة المهام االتية :
 أوالً- وزارة الصحة وتتولى ما يأتي :

أ -تقديم الخدمات الوقائية والعالجية بما فيها االرشاد الوراثي الوقائي واجراء الفحوصات والتحليالت المختبرية المختلفة للكشف المبكر
عن االمراض واتخاذ التحصينات الالزمة .

ب -وضع وتنفيذ البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما فيها إجراء المسوحات المختبرية والميدانية للكشف المبكر عن االعاقات .
ج- تقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العالجية بمستوياتها المختلفة .

د- تقديم الرعاية الصحية االولية للمرأة المعاقة أو التي تحتاج الى رعاية خاصة خالل فترة الحمل والوالدة وما بعدها .
هـ- منح التأمين الصحي مجاناً لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة .

و- تسجيل االطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة لالصابة باالعاقة ومتابعة حاالتهم .
ز- التنسيق مع الجهات ذوات العالقة لتوفير المتطلبات الحياتية واالجتماعية التي تسهل زج المعوق بالمجتمع بصورة طبيعية وفاعلة .
ح- التأهيل المجتمعي لذوي االعاقة من خالل توصيف المشاريع الفردية والمشتركة بما يتالءم وحالتهم الصحية وتقديم المشورة الفنية

للجهات المعنية بتقديم واعداد السكن لهم .
ط- السعي الى تأمين تكاليف العالج داخل العراق وخارجه بما فيها اجراء العمليات الجراحية وأية متطلبات أخرى.

ل- تحديد نسبة العجز من قبل لجنة طبية مختصة حسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة والخاصة بتحديد درجة العجز في
16/11/1998 ويحدد على ضوئها فئات ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة المشمولين بأحكام هذا القانون.

 ثانياً- وزارة التربية وتتولى ما يأتـــي :
أ -تأمين التعليم االبتدائي والثانوي بأنواعه لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وبرامج التربية الخاصة والدمج التربوي

الشامل والتعليم الموازي .
ب -االشراف على المؤسسات التعلمية التي تعنى بتربية وتعليم ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة .
 ج- إعداد المناهج التربوية والتعليمية التي تتناسب واستعداد لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.

 د- تحديد وتوفير التجهيزات االساسية التي تساعد ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة على التعليم والتدريب مجاناً .
      هـ- توفير المالكات التعليمية والفنية المؤهلة للتعامل مع التالميذ والطلبة ومنحها المخصصات المهنية المطلوبة ومن مرحلة

الطفولة المبكرة .
ثالثاً- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتولى ما يأتي :

أ -توفير فرص التعليم لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وامكانياتهم .
ب - اعداد مالكات تعليمية متخصصة فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات ذوي االعاقة االحتياجات الخاصة .

ج - تخصيص مقعد دراسي واحد في كل اختصاص للقبول في الدراسات العليا لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
رابعاً- وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتتولى ما يأتي :

أ -التدريب المهني المناسب لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وتطوير قدراتهم وفقاً لحاجات سوق العمل وتدريب المدرسين العاملين
في هذا المجال.

ب -توفير فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف وفق مؤهالت ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة .
ج- الزام دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط وتشجيع القطاع الخاص بتشغيل ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وفق نسب معينة مع

مراعاة نوع االعاقة والعمل .
 د- توفير أنواع معينة من االعمال تتناسب مع نوع ودرجة العوق للموظف الذي يصاب بالعوق أثناء الخدمة أو من جرائها إذا كان

قادراً على االستمرار بالخدمة بعد االصابة وتأهيله للقيام بهذه االعمال الجديدة.
هـ- تقديم معونات شهرية لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة من غير القادرين على العمل وفقاً للقانون.

و- تدريب أسر ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة على كيفية التعامل السليم معهم والعناية بهم ورعايتهم بصورة التمس كرامتهم
وانسانيتهم .

ز- دمج الطفل ذو االعاقة ورعايته التأهيلية داخل أسرته٬ وفي حالة تعذر ذلك تقدم له الرعاية البديلة .
ح- االشراف على جميع المؤسسات والمراكز التي تعنى بتأهيل ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ورعايتهم وإعانتهم ومنح

التراخيص لها .
ط- اصدار التعليمات والضوابط الالزمة لتلبية المتطلبات ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في تصاميم االبنية والمرافق العامة

وتكون ملزمة لدوائر الدولة كافة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص والجهات ذوات العالقة.
خامساً- وزارة الشباب والرياضة وتتولى ما يأتــــي :

أ-إنشاء المراكز واالندية الرياضية ودعمها بهدف فتح المجال لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم المختلفة بما يلبي
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أ-إنشاء المراكز واالندية الرياضية ودعمها بهدف فتح المجال لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم المختلفة بما يلبي
حاجاتهم ويطور قدراتهم .

ب- دعم مشاركة المتميزين رياضياً من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في االنشطة والمؤتمرات الوطنية والدولية .
ج- إدخال البرامج واالنشطة الرياضية والترويحية ضمن برامج المؤسسات والمراكز والمدارس العاملة في مجال االعاقة وتوفير

المالكات المتخصصة والتجهيزات المناسبة .
سادساً- مجلس القضاء االعلى ووزارة العدل ويقومان بما يأتي :

 أ- مراعاة الظروف الصحية لذوي االعاقة واالحتياج الخاص في أماكن التوقيف والحجز والسجون إذا اقتضت طبيعة القضية
وظروفها إتخاذ هذه االجراءات .

ب- توفير التقنيات المساعدة لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بما في ذلك ترجمة لغة االشارة وأية تقنيات أخرى تساعدهم في
الدفاع عن حقوقهم أو التمتع بمركز مساٍو للطرف اآلخر في الدعوى .

سابعاً- وزارة النقل وتتولى ما يأتي :
أ-تهيئة وسائل النقل العام لتحقيق تنقل ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ومرافقيهم بأمن وسالمة مجاناً.

ب-إلزام الشركات السياحية بتأمين واسطة نقل واحدة في االقل بمواصفات خاصة تكفل لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة استخدامها
واالنتقال بها بيسر وسهولة.

ج- تخفيض أسعار تذاكر السفر الجوي لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بمقدار(50%) خمسين من المئة ولمرتين في السنة الواحدة
.

ثامناً- وزارة االعمار واالسكان وتتولى ما يأتي :-
أ-تأمين السكن المالئم لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وفق خطة الحكومة لالسكان.

ب-تطبيق متطلبات االبنية المؤسسية الرسمية الخاصة بذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة الصادرة عن الجهة ذات العالقة على
االبنية القائمة من خالل إعادة تأهيلها .

تاسعاً- وزارة التخطيط وتتولى ما يأتــــي :
أ-توفير قاعدة بيانات عن لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في جمهورية العراق حسب العمر ونوع العوق من خالل المسوحات

االسرية والقطاعات ذوات العالقة برعايتهم .
      ب-التخطيط لبرامج ومشاريع رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في المجاالت كافة ضمن الخطط السنوية

واالستراتيجيات التي تعتمدها الدولة .
 
 

الفصل السادس
االمتيازات واالعفاءات

المادة-16-
أوالً- تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ال تقل

عن (5%) خمس من المئة من مالكها .
 ثانياً- يلتزم صاحب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ممن تتوافر فيهم الحد

االدنى من المؤهالت المطلوبة إذا كان يستخدم عدداً من العمال ال يقل عن (30) ثالثين وال يزيد على (60) ستين عامالً و(3%) ثالثة
من المائة في االقل من مجموع العمال إذا كان يستخدم أكثر من (60) ستين عامالً.

المادة-17- يمنح ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ما يأتي :
        أوالً- إعفاء نسبة (10%) عشرة من المئة من مدخوالته من ضريبة الدخل.

        ثانياً- قروض ميسرة وفقاً للقانون .
        ثالثاً- إعانة نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز المقدر من لجنة طبية ووفقا لقانون شبكة الحماية االجتماعية.

المادة-18- تعفى من الضرائب والرسوم وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة إذا كانت
مستوردة منهم مباشرة أو من الهيئة ويجدد االعفاء بعد مرور (5) خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى٬ وتستوفى الرسوم والضرائب

عند انتقال الملكية لشخص غير ذي اعاقة واحتياج خاص قبل إنتهاء المدة .
 المادة -19- لذوي االعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية ويحتاجون لمن يالزمونهم لقضاء حاجاتهم

بشكل مستمر٬ والتي تحدد من قبل لجنة طبية مختصة وحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة في 16/11/1998 والخاصة
بتقدير درجة العجز٬ لهم حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومة ويستحق المعين المتفرغ الحقوق االتية:

1-اذا كان المعين المتفرغ موظفا ويتقاضى راتباً من الدولة يمنح اجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية االمتيازات اسوة
باقرانه في الوظيفة ويجدد التفرغ سنويا.

2-اذا كان المعين المتفرغ ليس من موظفي دوائر الدولة يمنح راتبا شهريا يعادل راتب الحد االدنى في سلم رواتب الموظفين.
3-تحجب عن المعين المتفرغ الذي يعود الى عمله السابق او الذي ينصرف الى الدراسة داخل او خارج العراق االمتيازات التي منحت

له في هذا القانون.
 
 

الفصل السابع
العقوبات

المادة -20- يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار عند مخالفته أحكام البند (ثانياً) من المادة (16) من
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المادة -20- يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار عند مخالفته أحكام البند (ثانياً) من المادة (16) من
هذا القانون .

المادة -21- يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على (6) ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار أو بالعقوبتين معاً
كل من ادعى خالفاً للحقيقة انه من ذوي االعاقة او يحتاج الى رعاية خاصة ويحصل على اعفاء او تسهيل او امتياز او منحة مما نص

عليه في هذا القانون ٬ على ان تسترجع المبالغ واالمتيازات كافة والتي منحت له.
المادة -22- يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة ال تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار وال تزيد على

(1000000) مليون دينار كل ذي اعاقة أو أحتياج خاص أستغل عاهته أو عوقه كوسيلة للتسول.
 

الفصل الثامن
أحكام عامـــــة

المادة -23- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (944) لسنة 1985
 المادة -24- أوال : يلغى قانون هيئة رعاية مقاتلي القادسية وأم المعارك الخالدة رقم (63) لسنة 2000

ثانيا:- تنتقل كافة موجودات وعقارات وحقوق الهيئة المذكورة في الفقرة (أوال) إلى الهيئة المشكلة بموجب المادة (4) من هذا القانون .
المادة-25- يصدر رئيس الهيئة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة-26- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
 

االسباب الموجبــــــــة
 

لرعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع٬ ولنشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة في توفير
أسباب الحياة الكريمة للمشمولين بأحكام هذا القانون٬ ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذوات العالقة بما يحقق ذلك. شرع

هذا القانــــــــــون .
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األلغام
ما هى األلغام المضادة لألفراد

مشكلة األلغام فى
الشرق األوسط و شمال أفريقيا 

مرصد األلغام األرضية
 إتفاقية حظر

األلغام االرضيه المضادة لألفراد

القنابل العنقودية
ما هى القنابل العنقودية

 معلومات أساسية
عن القنابل العنقودية

ما هي المشكلة؟
ما حجم المشكلة؟

 الخط الزمني
الستعمال الذخائر العنقودية
 أنواع القنابل العنقودية

المخزنة حول العالم
القنابل العنقودية

والعالم في نظرة سريعة 
من يحظر القنابل العنقودية
اتفاقية القنابل العنقودية

شرح اتفاقية القنابل العنقودية
 القنابل العنقودية

نظرة خاصة على الدول العربية 

الصفحة الرئسية خريطة الموقع لالتصال بنا البريد االلكترونى أنشطة المنظمة الحمله الدوليه لحظر األلغام االرضية منظمة الحماية من االسلحة و آثارها

  شرح اتفاقية الذخائر العنقودية

 إن اتفاقية الذخائر العنقودية التي تمت مناقشتها وتبنيها من قبل 107 دولة۱ خالل مؤتمر دبلن الدبلوماسي
في 30 أيار/ مايو ٬2008 هي معاهدة دولية ملزمة تحظر استعمال وإنتاج وتخزين ونقل الذخائر العنقودية

وهي تتوافق مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. وسيتم فتح المجال للتوقيع على
االتفاقية في أوسلو يوم 3 كانون األول/ ديسمبر ٬2008 وستدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من إيداع الدولة
الثالثين لملف التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة الذي سيكون وديًعا لهذه االتفاقية. ولقد تم االنتهاء

من كتابة نص االتفاقية اآلن ولم يعد هناك مجال للقيام بأي تغيير.

وتعتبر االتفاقية الجديدة حول الذخائر العنقودية إنجاًزا تاريخًيا٬ حيث تعتمد قوة االتفاقية بشكل كبير على
اعتماد حظر الذخائر العنقودية بصفتها نوعًا كامًال من األسلحة. وقد رفض المفاوضون اقتراحات بشأن

استثناءات كبيرة من الحظر العام٬ وبشأن فترة انتقالية يبقى استعمال الذخائر العنقودية خاللها مسموًحا.
وتتطلب االتفاقية أن تدمر الدول األطراف ما لديها من مخزون خالل ثمانية أعوام و أن تطهر األراضي الملوثة

بالقنابل العنقودية خالل عشرة أعوام. وتعتبر االلتزامات المتعلقة بمساعدة الضحايا عالمة فارقة٬ فهي تتعلق
باالعتراف الكامل بحقوق األفراد المتأثرين بالذخائر العنقودية وتطالب الدول بتطبيق تدابير فعالة لمساعدة

الضحايا.

ورغم عدم دخول االتفاقية حيز النفاذ بعد٬ فقد ساهمت ومنذ اآلن في زيادة وصمة العار العالمية ضد الذخائر
العنقودية. ونحن نأمل ونتوقع أن تمتنع أي دولة أو مجموعة مسلحة من غير الدول نهائًيا عن استعمال

الذخائر العنقودية من جديد ومن ضمنها الدول غير المشاركة في عملية أوسلو.

 

 

ملّخص لاللتزامات األساسية للدول

االلتزامات العامة والمدى (المادة 1)

وغير الدولية  النزاعات  فيها  بما  ظرف  أي  تحت  العنقودية  الذخائر  كافة  ونقل  واستعمال  وتخزين  إنتاج  يحظر 
أيا كان على المشاركة في أي نشاط محظور بموجب هذه حّث  أو  أوتشجيع  مساعدة  يحظر  كما  الدولية. 

االتفاقية.

تعريفات (المادة 2)

ُتعرف هذه االتفاقية الذخيرة العنقودية بأنها " ذخيرة تقليدية صممت لتنشر أو تطلق ُذخيرات متفجرة تزن كل
منها أقل من 20 كلجم وهي تحوي الُذخيرات المتفجرة". ويعطي التعريف بعض اإليضاحات حول األسلحة ذات

الذخيرات والتي  ال تعد ذخائر عنقودية٬ مثل األسلحة ذات الُذخيرات المصممة إلطالق الدخان و الضوء
والمؤثرات األلكترونية المضادة. باإلضافة إلى ذلك٬ يخرج من التعريف األسلحة ذات الُذخيرات التي ليس لها

تأثير عشوائي على المناطق المستهدفة أو لها مخاطر الذخائر العنقودية غير المنفجرة. و يجب أن تفي مثل
هذة الذخائر بكل بند في سلسلة من خمسة خصائص تقنية تحددها هذه االتفاقية (انظروا أدناه لمزيد من

التفاصيل).

تدمير المخزون (المادة 3)

واليتها أو سيطرتها٬ في تحت  الواقع  العنقودية  الذخائر  مخزون  كامل  تدمير  األطراف  الدول  جميع  على  يجب 
أقرب وقت ممكن٬ على أال يتعّدى ذلك ثماني سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى الدولة الطرف. وإذا
ويمكن طلب  تقديم  عليها  يجب  العنقودية  الذخائر  مخزون  لتدمير  إضافي  وقت  إلى  األطراف  الدول  احتاجت 

السماح بتمديدات لفترة ال تتعدى األربع سنوات.

كما تسمح هذه المادة باالحتفاظ "بأدنى عدد ممكن" من الذخائر العنقودية والُذخيرات لغرض التدريب و تطوير
تقنيات اإلزالة والتدابير الوقائية. ويتطلب ذلك كتابة تقارير سنوية مفّصلة حول الذخائر المحتفظ بها (انظروا

أدناه لمزيد من التفاصيل).

تطهير المناطق الملوثة (المادة 4)

يجب على الدول األطراف تطهير المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية بأسرع وقت ممكن شرط أال يتعدى ذلك
عشر سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف. كما يجب على الدول األطراف رفع تقارير سنوية
عن حالة وتقدم برامج التطهير التي يفترض بها تأكيد بدء الدول األطراف في نشاطات التطهير بأسرع وقت

ممكن.

ويعتقد تحالف الذخائر العنقودية بأن الدول األكثر تلوًثا يجب أن تكون قادرة على تطهير المناطق الملّوثة قبل
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المهلة النهائية المحددة بعشر سنوات بوقت كبير. وإذا ما احتاجت الدول األطراف إلى أكثر من عشر سنوات
لتطهير مناطقها الملوثة٬ يجوز لها رفع طلب تمديد لمدة أقصاها خمس سنوات ولكن يجب أن ال تتعدى مدة

التمديد الفترة الضرورية للتطهير.

كما تتضمن المادة الرابعة التزامات لوضع عالمات تعليم وتسييج المناطق الملوثة٬ والتزامات لتنفيذ تعليم الحد
من المخاطر.

وبشكل هام٬ فإن الدول األطراف التي استعملت الذخائر العنقودية في السابق في أراضي دولة طرف أخرى 
"مشجعة بقوة" على تقديم المساعدة في إزالة وتدمير الذخائر العنقودية بما فيها تقديم المعلومات الفنية

حول المناطق التي تعرضت لضربات الذخائر العنقودية وطبيعة هذه الضربات.

مساعدة الضحايا (المادة 5)

تعتمد هذه المادة مقاربة شاملة لمساعدة الضحايا عبر الطلب من الدول األطراف ضمان تمتع ضحايا الذخائر
العنقودية بحقوق اإلنسان الخاصة بهم.

فيجب على الدول األطراف تأمين المساعدة لضحايا الذخائر العنقودية بما فيها الرعايا الصحية٬ وإعادة التأهيل٬
والدعم النفسي٬ إضافة إلى المساعدة في دمجهم اجتماعًيا واقتصادًيا. ويعتبر ضحية للذخائر العنقودية كل
األشخاص الذين تأثروا بالذخائر العنقودية بشكل مباشر إضافة إلى عائالتهم ومجتمعاتهم المتأثرين بدورهم.

مركزية نقطة  وتحديد  الضحايا  مساعدة  أنشطة  لتنفيذ  وطنية  عمل  خطة  تطوير  األطراف  الدول  على  ويجب 
ضمن األطراف  الدول  على  ويجب  المادة.  بهذه  المتعلقة  األمور  كافة  تنسيق  أجل  من  الحكومة  في  وطنية 
الموضوع هذا  على  العاملة  والمنظمات  العنقودية  الذخائر  ضحايا  مع  تتشاور  أن  الضحايا٬  لمساعدة  عملها 
هذه لجعل  الموجودة  اآلليات  في  الضحايا  مساعدة  أعمال  تضمين  األطراف  الدول  على  ويجب  وإشراكهم. 

األعمال أكثر فعالية ومالءمة مالًيا.

التعاون والمساعدة الدوليين (المادة 6)

يجب على كل الدول األطراف التي لديها القدرة على ذلك توفير المساعدة التقنية والمادية والمالية إلى
الدول األطراف المتأّثرة بالذخائر العنقودية٬ وذلك بهدف التطهير والتوعية من المخاطر وتدمير المخزون

ومساعدة الضحايا ومن ضمنها استعادة الوضع االجتماعي واالقتصادي.

تأمين على  كبير  بشكل  األطراف  الدول  تشّجع  التطهير٬  التزامات  فموجب  أعاله٬  ذكره  تم  ما  إلى  وباإلضافة 
المساعدة للدول األطراف التي تأثرت من جراء األولى للذخائر العنقودية.

إجراءات الشفافية (المادة 7)

يجب على الدول األطراف أن ترفع تقريًرا إلى األمم المتحدة خالل فترة ال تتعدى 180 يوًما بعد دخول االتفاقية
حالة عن  تقريًرا  ترفع  حيث  عام٬  كل  من  أبريل  نيسان/  قبل 30  ذلك  بعد  وسنوًيا  لها٬  بالنسبة  النفاذ  حيز 
والُذخيرات المخزنة وكمياتها العنقودية  الذخائر  ونوع  الوطنية٬  التنفيذ  إجراءات  ضمنها:  ومن  لالتفاقية  تنفيذها 
المناطق ومواقع  وحجم  اإلنتاج٬  مرافق  وإلغاء  وتحويل  المخزون٬  تدمير  برامج  وسير  وحالة  التقنية٬  وخصائصها 
الملوثة بالذخائر العنقودية٬ وحالة وسير برامج إزالة الذخائر العنقودية٬ واإلجراءات المتخذة لتأمين التوعية من
الوطنية الموارد  وحجم  الضحايا٬  بمساعدة  المتعلقة  االتفاقية  هذه  التزامات  إنفاذ  وسير  وحالة  المخاطر٬ 

المخصصة للتطهير وتدمير المخزون ومساعدة الضحايا٬ ونوع وكميات ووجهة التعاون والمساعدة الدوليين.

تيسير االمتثال وتوضيحه (المادة 8)

توافق الدول األطراف على التشاور والتعاون كل منها مع األخرى بشأن تنفيذ هذه االتفاقية٬ وعلى العمل معًا
بغية تيسير امتثالها اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقية. وقد تم وضع إجراءات للعمل على إيضاح وحل مسألة

االمتثال بما فيها طلب اإليضاح من خالل األمين العام لألمم المتحدة وتوصية "إجراءات مناسبة" خالل اجتماع
الدول األطراف. ويمكن الجتماع الدول األطراف أيًضا أن يعتمد تدابير أخرى أو "آليات خاصة من أجل إيضاح

االمتثال".

تدابير التنفيذ الوطنية (المادة 9)

يجب على الدول األطراف أن تتخذ كافة التدابير القانونية واإلدارية وغيرها من أجل تنفيذ االتفاقية ومن ضمنها
تشريعات وضع  على  العمل  األطراف  الدول  كافة  من  العنقودية  الذخائر  تحالف  يطلب  كما  العقابية.  الجزاءات 

وطنية جديدة شاملة.

اجتماعات الدول األطراف (المادة 11)٬ مؤتمرات المراجعة (المادة 12)٬ والتعديالت (المادة 13)

يجب عقد أول اجتماع للدول األطراف خالل عام واحد من دخولها حيز النفاذ وبعد ذلك سنوًيا حتى عقد أول
األطراف الدول  رغبت  وإذا  النفاذ.  حيز  االتفاقية  دخول  من  سنوات  خمس  بعد  إقامته  والواجب  مراجعة  مؤتمر 

بتعديل االتفاقية توجب على الغالبية إعالم األمين العام برغبتهم عقد مؤتمر تعديل.

التوقيع(المادة 15)٬ التصديق واالنضمام(المادة 16)٬ الدخول حيز النفاذ(المادة 17)٬

 والتحفظات(المادة 19)

تستطيع كافة الدول٬ ومنها تلك التي لم تتبنى االتفاقية في مؤتمر دبلن٬ توقيع اتفاقية أوسلو في 3 كانون
األول/ ديسمبر ٬2008 وبعدها في األمم المتحدة في نيويورك. ويتعين على الموقعين بعد ذلك تصديق
االتفاقية (ويتم ذلك في العادة من خالل موافقة البرلمان)٬ وتقديم التصديق بشكل رسمي إلى األمم

المتحدة. وال تستطيع الدول التحفظ على هذه االتفاقية بأي شكل من األشكال عند تصديقهم أو انضمامهم
إلى االتفاقية (وذلك يعني أنهم ال يستطيعون اإلعالن رسمًيا بأن بعض االلتزامات ال تنطبق عليهم).

وستدخل االتفاقية حيز النفاذ في اليوم األول من الشهر السادس بعد التصديق الثالثين عليها. ومتى دخلت
االتفاقية حيز النفاذ٬ ال تستطيع الدول التوقيع عليها ولكن عليها االنضمام إليها أو الموافقة على االمتثال
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ألحكامها (وهو باألساس عملية من خطوة واحدة للتوقيع والتصديق).

العالقة مع الدول غير األطرف في هذه االتفاقية (المادة 21)

لهذه وفًقا  بالتزاماتهم  األطراف  غير  الدول  وإعالم  عالمًيا٬  االتفاقية  هذه  ترويج  األطراف  الدول  على  يتعّين 
االتفاقية و عدم تشجيع الدول غير األطراف على استعمال الذخائر العنقودية. ويمكن للدول األطراف المشاركة
لهذه وفًقا  محظورة  بنشاطات  تقوم  قد  االتفاقية  بهذه  أطراف  غير  دول  مع  العسكرية  والعمليات  التعاون  في 

االتفاقية.

 

مصطلحات في االتفاقية بحاجة إلى إيضاحات

قد تكون بعض األلتزامات والمصطلحات في هذه االتفاقية عرضة لتفسيرات متضاربة. ونورد في ما يلي الئحة
بها فهمها  األطراف  الدول  على  يجب  التي  للطريقة  ورؤيتنا  العنقودية  الذخائر  لتحالف  األساسية  بالمخاوف 

وتطبيقها.

 

1.    عبور الذخائر العنقودية

الذخائر نقل  أن  توضح  ال  األلغام)  حظر  اتفاقية  في  للتعريف  (المطابقة  المادة 2  في  "نقل"  كلمة  تعريف  إن 
العنقودية خالل الدول األطراف أمر محظور بموجب هذه االتفاقية. ولكن٬ يجب قراءة كل من حظر المساعدة
بموجب المادة 1(ج) وحظر نقل الذخائر العنقودية في المادة 1(ب) حظرًا على نقل الذخائر العنقودية ضمن

األراضي الوطنية وفوقها ومن خاللها. وهذا هو المفهوم العام المذكور ضمن اتفاقية حظر األلغام.

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        باإلضافة إلى العبور٬ يحظر نقل الذخائر العنقودية بموجب هذه االتفاقية.

 

2.    الاستثمارات

رغم عدم ذكر ذلك بشكل واضح٬ يجب فهم حظر المساعدة بموجب المادة 1(ج) لفهم حظر االستثمارات في
صناعة الذخائر العنقودية.

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        حظر المساعدة بموجب المادة 1(ج) تتضمن حظر االستثمارات في صناعة الذخائر العنقودية.

·        وتعقد العزم على جعل حظر االستثمارات واضًحا وصريًحا في التشريعات الوطنية كما سبق وحدث
في النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

 

3.    التعريفات

رغم كون كافة الذخائر العنقودية محظورة باألساس بموجب هذه االتفاقية٬ فإن الفقرة التعريفية في المادة
2(ج) تستثني من أسلحة "الذخائر العنقودية" تلك التي تستعمل الُذخيرات لكنها رغم ذلك يجب أال يكون لها
التأثيرات اإلنسانية  التي للذخائر العنقودية. ومن أجل أن يسمح بذلك السالح٬ يجب أال يخلقتأثيرات عشوائية

على المناطق أو مخاطر أجسام غير منفجرة٬ وعليه أن يتوافق مع سلسلة متالحقة من خمس خصائص
تقنية. وذلك يشمل أن يكون لكل واحدة من الُذخيرات خاصية أن تستهدف بشكل منفرد وتعترض هدًفا واحًدا

مثل مركبة٬ كما يشمل معايير الحد األدنى للوزن والحد األقصى ألعداد الُذخيرات٬ وآليات التدمير الذاتي
األلكتروني٬ ومقومات التعطيل الذاتي اإللكتروني.

 

و األسلحة الوحيدة ذات الُذخيرات الموجودة بالفعل والتي يمكن السماح بها بموجب المادة 2(ج) هي
. SADARM الفرنسية/السويدية٬ والمشروع األميركي الموقوف  BONUSاأللمانية٬ وSMArt 155 

وتستعمل كل واحدة من هذه األنظمة الثالثة قذائف مدفعية تحتوي على ُذخيرتين من الُذخيرات الباحثة عن
الهدف فردًيا. ولم يتم استعمال هذه األسلحة بشكل واسع في العالم وليست مخزنة بشكل واسع أيًضا.

 

وتفترض الطبيعة المانعة للخصائص التقنية الواردة في 2(ج) أن تحظر تطوير أسلحة في المستقبل قد يكون
لها آثار الذخائر العنقودية. كما سيؤمن النهج القائم على اآلثار بالنسبة للدمج ("من أجل تجنب اآلثار
والمخاطر العشوائية للذخيرات غير المنفجرة") طريقة فعالة لتقدير العواقب اإلنسانية للتكنولوجيات

المستقبلية.

 

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        يتعين على أي سالح يدعى توافقه والمعايير المنصوص عنها في المادة 2(ج) أن ال يسبب آثاًرا
مماثلة آلثار الذخائر العنقودية.

·        في حين أن الخصائص المنصوص عنها في 2(ج) ضرورية لدخول سالح ما في اإلستثناءات٬ فإن هذه
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الخصائص بحد ذاتها غير كافة بموجب نية المادة 2(ج) تجّنب اآلثار والمخاطر العشوائية للذخيرات غير
المنفجرة).

·        يتعّين على اجتماعات الدول األعضاء في المستقبل أن تراجع الخصائص المذكورة في المادة 2(ج)
من أجل ضمان حماية السكان المدنية بشكل مناسب.

 

4.    الذخائر العنقودية المحتفظ بها

نظًرا إلى إعفاء الذخائر العنقودية والُذخيرات المحتفظ بها لغرض التطوير والتدريب٬ فليس من الواضح كيف
سيتم تحليل عبارة "الحد األدنى المطلق من العدد الالزم". لذا فمن الضروري أن تمتثل الدول بشكل كامل

لمتطلبات التقرير المفصل حول الذخائر العنقودية المحتفظ بها لغرض التطوير والتدريب.

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        يجب أن يبلغ الحد األدنى المطلق الالزم من الُذخيرات المتفجرة المحتفظ بها بموجب المادة 3/6
المئات أو اآلالف أو أقل٬ ولكن ليس عشرات األالف كما هو المفهوم السائد بموجب معاهدة حظر األلغام.

أن حيث  القاعدة.  وليس  استثنائًيا  أمًرا  الُذخيرات  أو  العنقودية  بالذخائر  االحتفاظ  يكون  أن   ويفترض                ·
ماّسة حاجة  في  ليست  العنقودية٬  الذخائر  من  مخزوًنا  حالًيا  امتالكها  ورغم  األطراف٬  الدول  معظم 

لالحتفاظ بها ألي سبب كان.

 

5.    العالقات المشتركة مع دول غير أطراف ومخزون الذخائر العنقودية األجنبي

يترك النص التالي من المادة 21 الفقرة 3 بعض الغموض بشأن عالقات الدول األطراف مع الدول غير األطراف
في االتفاقية والذين قد يستعملون الذخائر العنقودية خالل عمليات عسكرية مشتركة. وهو ينص بالتحديد
أنه: "برغم االلتزامات [...] المادة 1 [...] يجوز للدول األطراف أو أفرادها العسكريين أو مواطنيها المشاركة
في تعاون وعمليات عسكرية مع دول غير أطراف في هذه االتفاقية قد تكون تمارس نشاطات محظورة على

الدولة الطرف".

ولكن٬ ما تزال المادة 1(ج) تحظر على الدول األطراف مساعدة أو تشجيع أو حّث أي كان٬ تحت أي ظرف٬
على القيام بأنشطة محظورة بموجب هذه االتفاقية.

ويجب على الدول أن تعي أنه:

·        ال تساعد أو تحث أو تشجع الدول األطراف٬ بشكل متعمد أو مقصود٬ على أي نشاط محظور بموجب
نشاطات في  المشاركة  عند   – العنقودية  الذخائر  تخزين  أو  نقل  أو  استعمال  فيها  بما  االتفاقية٬  هذه 

مشتركة مع دول غير أفراد.

·        يجب عدم تخزين ذخائر عنقودية تابعة لدول غير أطراف على أراٍض خاضعة لسيطرة الدول األطراف أو
واليتها.

·        يتعين على الدول األطراف تدمير أو إزالة الذخائر العنقودية للدول األجنبية التي يتم االحتفاظ بها حالًيا
ضمن أراٍض تابعة لواليتها وسيطرتها بأسرع وقت ممكن. فبموجب اتفاقية حظر األلغام٬ قامت بعض الدول

بتطبيق الميعاد النهائي لتدمير المخزون على المخزون األجنبي أيًضا.

·        وحتى في حال عدم خضوع المخزون األجنبي لوالية وسلطة الدولة الطرف٬ يفترض بهذه الدولة
الطرف أن تتوافق مع روح االتفاقية وتشدد على إزالة مخزون الذخائر العنقودية األجنبي.

 

۱ ألبانيا٬ األرجنتين٬ أستراليا٬ النمسا٬ البحرين٬ بلجيكا٬ بليز٬ بنين٬ بوليفيا٬ البوسنة والهرسك٬ بوتسوانا٬ بروناي دار السالم٬ بلغاريا٬ بوركينا فاسو٬ بوروندي٬ كمبوديا٬
الكاميرون٬ كندا٬ تشاد٬ التشيلي٬ جزر القمر٬ جمهورية الكونغو٬ جزر الكوك٬ كوستاريكا٬ ساحل العاج٬ كرواتيا٬ جمهورية التشيك٬ جمهورية الكونغو الديمقراطية٬ الدنمارك٬

جمهورية الدومينيك٬ اإلكوادور٬ السلفادور٬ استونيا٬ فيجي٬ فنلندا٬ فرنسا٬ ألمانيا٬ غانا٬ غواتيماال٬ غينيا٬ غينيا بيساو٬ الفاتيكان٬ هندوراس٬ المجر٬ أيسلندا٬ إندونيسيا٬
ايرلندا٬ إيطاليا٬ جمايكا٬ اليابان٬ كينيا٬ كرغستان٬ جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية٬ لبنان٬ ليسوتو٬ ليتوانيا٬ لوكسمبورغ٬ مقدونيا (جمهورية يوغسالفيا سابًقا)٬ مدغشقر٬
ماالوي٬ ماليزيا٬ مالي٬ مالطا٬ موريتانيا٬ المكسيك٬ مولدافيا٬ الجبل األسود (مونتينيغرو)٬ المغرب٬ موزمبيق٬ هولندا٬ نيوزيلندا٬ نيكاراغوا٬ النيجر٬ نيجيريا٬ النرويج٬ باالو٬

بنما٬ بابوا غينيا الجديدة٬ باراغواي٬ بيرو٬ الفلبين٬ البرتغال٬ قطر٬ ساموا٬ سان مارينو٬ ساو تومي وبرينسيبي٬ السنغال٬ صربيا٬ سيشيل٬ سيراليون٬ سلوفاكيا٬ سلوفانيا٬
جنوب أفريقيا٬ إسبانيا٬ السودان٬ سوازيالند٬ السويد٬ سويسرا٬ تنزانيا٬ تيمور الشرقية٬ توغو٬ أوغندا٬ المملكة المتحدة٬ أوروغواي٬ فانواتو٬ فنزويال٬ زامبيا.

 

 
جميع ©الحقوق محفوظة للموقع منظمة الحماية من االسلحة و اثارها 2009
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