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 قوانين

 

 باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

ادة (   د (أوًال) من الم ام البن ًا ألحك واب طبق س الن ره مجل ا أق ى م اًء عل ًا) ٦١بن د (ثالث                   ) والبن

  ) من الدستور.٧٣من المادة (

  إصدار القانون اآلتي:
  

  ٢٠٢٢) لسنـة ١رقم (

 قانون

  تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

  

  التعاريف
  

  

ا -١-المادة  ذيقصد بالتع ا ألغراض ه ل منه ة أزاء ك اني المبين ة المع ا بير والمصطلحات االتي

  القانون:

طي ة فلس ي دول ل ألراض رائيلي المحت ان اإلس هيوني: الكي ان الص ذأوًال: الكي               ن من

  او اية أراٍض عربية أخرى. ١٩٤٨ة سن
  

ق م أنه ان يحق ن ش ل م ل فع ع: ك ًا: التطبي ورةع الثاني هيوني أي ص ان الص ن  كي م

دف إق صور ر به ر مباش ر او غي واء بشكل مباش ه س ؤدي الي ل او ي ةالتعام  ام

  العالقة مع الكيان الصهيوني.

  

  األهداف
  

  القانون لتحقيق األغراض اآلتية: هدف هذا ي -٢-المـادة 

  أوًال: حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

  ان الصهيوني بأي شكل من االشكال.ت مع الكيثانيًا: منع إقامة العالقا
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 قوانين

  نطاق السريان
  

  يسري هذا القانون على كل من: -٣-المـادة 

  .أوًال: العراقي (الشخص الطبيعي والمعنوي) داخل العراق وخارجه             

  ثانيًا: مؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها االتحادية كافة.             

ا مومجالس  : رئاسة وحكومات األقاليم في العراق ومجالسها النيابيةثالثًا              حافظاته

  وإداراتها المحلية ومؤسساتها كافة.

ة ف              ر المنتظم راق ومجالسها غي ي الع يم رابعًا: اإلدارات المحلية ف ا وي إقل دوائره

  ومؤسساتها كافة.

  املة داخل العراق وخارجه.قية العخامسًا: وسائل االعالم العرا             

  

  الجرائم والعقوبات
  

ان الصهيوني او  أوًال: يعاقب -٤-المـادة  ار زبالسجن المؤبد او المؤقت كل من سافر الى الكي

  ل العالم كافة او اتصل بأي منها.احدى سفاراته او مؤسساته في دو

بقة من افقة مسبمو ثانيًا: ال تسري احكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة 

  وزارة الداخلية العراقية.
  

ب بالسج -٥-المادة  واع المساعدات او يعاق ن أن وع م دم أي ن ل من ق ت ك د او المؤق ن المؤب

  ساته.التبرعات او الهبات او َقِبَل أيا منها، من الكيان الصهيوني او مؤس
  

ادة جن المؤ -٦-الم دام او بالس ب باإلع ام أي عاليعاق ن أق ل م د ك هيوني، ب ان الص ع الكي ة م ق

ن معالقة  دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او امنية او ثقافية او أي

 نوع اخر.
  

ان الصهيوني يعاقب باإلع -٧-المــادة ع الكي ابر م ع او تخ ن طّب ل م د ك و ادام او السجن المؤب

 اسونيةمة او روج له او ألية أفكار او مبادئ او ايديولوجيات او سلوكيات صهيوني

ات او  ؤتمرات او التجمع ك الم اتابأية وسيلة كانت علنية او سرية بما في ذل  لمؤلف

  او المطبوعات او وسائل التواصل االجتماعي او أي وسيلة أخرى.
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 قوانين

  

ان يعاقب باإلع -٨-المـادة  دام او السجن المؤبد كل من ينتمي ألي مؤسسة من مؤسسات الكي

  الصهيوني.
  

ـادة  و -٩-المـ ة نتك ال الجرمي د األفع اب اح م إرتك د اذا ت جن المؤب دام او الس ة اإلع  العقوب

واد ( ي الم ا ف وص عليه يس ٨،٧،٦،٥،٤المنص ل رئ ن قب انون م ذا الق ن ه ) م

س الن يس مجل ه او رئ وزراء او نواب س ال                        وابالجمهورية او نوابه او رئيس مجل

ة اال يس المحكم ه او رئ ى او نواب س القضاء األعل يس مجل ة او نائبيه او رئ تحادي

ي  ات ف اء الحكوم وابهم او رؤس اليم او ن اء األق ه او رؤس ا او نائب اليم االعلي و األق

اء م او أعضنوابهم او رؤساء برلمانات األقاليم او نوابهم او الوزراء ومن بدرجته

ات األ واب او وزراء حكوم س الن اليم امجل ات األق اليم او أعضاء برلمان يس ق و رئ

و رئيس اوأعضاء محكمة التمييز االتحادية او رئيس وأعضاء جهاز االدعاء العام 

اة  ة او القض ة االتحادي اء المحكم ائي او أعض راف القض ة االش اء هيئ ة كوأعض               اف

درجتهم  ن ب امين وم ديرين الع ه او الم ن بدرجت ل وزارة وم اء او وكي او رؤس

ين المحافظ األحزاب والكيانات السياسية او منتسبي األجهزة األمنية والعسكرية او

ي  ة ف الس المحلي ات والمج الس المحافظ اء مج يس وأعض وابهم او رئ او ن

  المحافظات غير المنتظمة في إقليم او السفراء.

  

ادة  رّوج للتطت -١٠-الم رى ت يلة أخ ات او أي وس ات والمؤلف ادر المطبوع ان ص ع الكي ع م بي

ب ه ة بموج ب الجريم ة لمرتك ؤولية الجزائي الل بالمس هيوني، دون اإلخ ذا الص

  القانون.
  

انونال تسري احك -١١-المادة  ي ق ة ف ة والظروف القضائية المخفف ذار القانوني واد األع  ام م

ن ار ١٩٦٩) لسنة ١١١العقوبات رقم ( ب المعدل او أي قانون اخر بحق كل م تك

  لواردة في هذا القانون وال يشمل بأي عفو عام او خاص.احدى الجرائم ا

  

  

  



  مرا
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  األحكام الختامية
  

انون أ ُيعّد ظرفًا -١٢-المــادة  ذا الق ي ه ا ف ال المنصوص عليه اء مشددًا اذا وقع احد االعم ثن

  حالة الحرب.
  

ـادة  ى األ -١٣-الم ر عل ى يحظ دعوة ال ع او ال ة للتطبي ي العراقي ل األراض رويج داخ ي الت جنب

  قامة عالقة مع الكيان الصهيوني.إ
  

ه  ١٩٦٩) لسنة ١١١انون العقوبات رقم (قتطبق احكام  -١٤-المـادة  المعدل بكل ما لم يرد ب

  نص في هذا القانون.
  

   يعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القانون.ال -١٥-المــادة 
  

  نفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ي -١٦-المــادة 

  

  

  

  

  

  األسباب الموجبة

  

راق وث      ي الع انية ف المية واإلنس ة واإلس ادئ الوطني ى المب اظ عل ة الحف ت الشبغي عب واب

ت أرا ي ُأحتل ة الت ة كاف دع ضيها، ورالعراقي في الدفاع عن فلسطين وشعبها والشعوب العربي

  العالقات مع هذا الكيان الغاصب، كل من يعمل على التطبيع وإقامة
  

  ا القانــون.ُشرع هــذ
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