
 
  ااققتتررااحح  ققااننوونن

 ییررمميي  إإللىى  تتججررییمم  االلببالالغغ  االلككااذذبب  إإللىى  ججههااتت  ااإلإلسسععاافف  ووااإلإلننققااذذ
رر  إإللىى  ققااننوونن  االلععققووببااتت))    776600((  إإضضااففةة  االلممااددةة    ممككررََّّ

 
   :االلممااددةة  ااألألووللىى

ر  760ُیضاف إلى الفصل الثالث من الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، المادة  مكرَّ
 التالي نّصها: 

ر: 760 المادة  مكرَّ
لها الفوري رغم علمه بعدم  » ة باإلسعاف أو اإلنقاذ بحدوث طارئ یستدعي تدخُّ كل من أبَلغ الجهات المختصَّ

حصول ما أبلغ عنه، عوِقب بالحبس حتى ثالثة أشهر على األكثر وبغرامة ال تتجاوز الحد األدنى لألجور  
 أو بإحدى هاتین العقوبتین.

 وُتضاَعف العقوبة إذ أدى هذا الفعل إلى حالة من الضوضاء أو الهلع بین الناس.
وفي حال كان هذا الفعل سببًا في ُمباشرة تحقیق تمهیدي أو قضائي حول الواقعة التي تّم اإلبالغ عنها،  

 ».من هذا القانون 402عوِقب أیضًا بُمقتضى المادة 
 

   :: المادة الثانیة
 ن فور نشره في الجریدة الرسمیة.ُیعَمل بهذا القانو 
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 األسبــاب المــوجبــــــة
 
 

ك الفوري من   لما كانت مھام الجھات المختصَّة باإلسعاف واإلنقاذ تستدعي بصورة بدیھیَّة التحرُّ
د سالمة األشخاص أو األموال، دون أن یتسنى لھا التدقیق  ِقبَِلھا فور ورود أي بالغ إلیھا بحدوث طارئ یُھدِّ

ة ھذا البالغ أو كذبھ قَْبل وصولھا إلى مكان الحادث الذي جر  ى اإلبالغ عنھ.  في صحَّ
 
ولما كان بعض المتطفِّلْین یستغلّون ھذا الواقع بغیة التسلیة، فیبلغون ھذه الھیئات بحدوث طوارئ  

رھاق أعضاء ھذه الھیئات جسدیاً رغم أن إلى یتبیَّن عند الوصول إلى موقعھا بأنھا لم تحصل، مما یؤدّي إ
عْین، كما یؤدي إلى استنزافھا م ك آلیاتھا من مصاریف ولو على أغلبھم من المتطّوِ الیاً تبعاً لما یتطلَّبھ تحرُّ

 مستوى الوقود، فضالً عما قد ینجم عن ھذه البالغات من حاالت ذعر أو ھلع بین الناس.
 
، إذ أقدم عدد من 1/4/2019ولما كان المثال األبرز على ذلك ھو ما حصل بشكل مؤِسف بتاریخ  

ة باإلسعاف األشخاص وبمناسبة ما یُعَرف بـ " ك ذبة أول نیسان" إلى اإلتصال بعدد من الجھات المختّصِ
ك حوالي خمسة عشر سیارة إسعاف لیتبیَّن  وإبالغھا بوقوع حوادث سیر ضخمة ما استدعى استنفار وتحرُّ

 بعد ذلك أن ھذه البالغات كانت كاذبة. 
    

م            ھذا الفعل على الرغم من خطورتھ  ولما كان قانون العقوبات یخلو من أي نّص صریح یُجّرِ
مھ إلى قانون العقوبات، وھو ما دفَعَنا إلى إعداد  ودناءتھ وآثاره السیِّئة، مما یقتضي معھ إضافة نّص یُجّرِ

ر إلى قانون العقوبات تحقیقاً لھذه الغایة.     760اقتراح القانون الُمرفَق الذي یرمي إلى إضافة المادة   مكرَّ
 
    

 ـــذلــــــــــــكلــــــــــ
 

 أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون الُمرفَق على أمل مناقشتھ وإقراره.
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