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تقديــم
منذ إنش���ائها بموجب القانون رقم ( )23لس���نة  2006بشأن دائرة
القض���اء يف إمارة أبوظيب ،تعم���ل دائرة القضاء بخط���وات حثيثة على
إرساء نظام قضائي مستقل متميز وفعال وتقديم خدمات عدلية عاملية
الج���ودة ،وذلك من خالل التمس���ك بس���يادة القانون لصيان���ة الحقوق
والحريات وأمن املجتمع.
وتحقيق ًا له���ذه الرؤية والرس���الة النبيلة ،ارت���أت دائرة القضاء
طباع���ة كافة التش���ريعات التي يحت���اج إليها التقاض���ي أمام محاكم
الدائ���رة .وباعتبارها جهة قضائية محلية ،يغدو من الطبيعي أن ينصب
االهتم���ام عل���ى القوانني املحلية الصادرة عن املش���رع املحل���ي يف إمارة
أبوظ�ب�ي .من ناحية أخرى ،وملا كانت املادة ( )121من الدس���تور تخول
للمش���رع االتحادي سلطة التشريع يف أمور معينة ،وبحيث تلتزم جهات
القض���اء املحلي���ة واالتحادية على الس���واء بتطبيق القوان�ي�ن االتحادية
الص���ادرة طبق ًا لهذه املادة ،كان م���ن الضروري أن نهتم أيض ًا بطباعة
ال عن ذلك ،وحيث إن التصديق على االتفاقيات
هذه التش���ريعات .فض ً
الدولي���ة يجعله���ا بمثاب���ة القانون الداخل���ي ،ويصبح م���ن الواجب على
كافة السلطات املعنية االلتزام بها والنزول على أحكامها ،كان من
الس���ائغ أن يمتد االهتمام إلى طباعة االتفاقيات واملواثيق الدولية التي
قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها.
وهك���ذا ،ش���رعت دائ���رة القض���اء يف طباعة ونش���ر مجموعة
التش���ريعات املحلي���ة واالتحادي���ة واالتفاقيات الدولي���ة الالزمة للفصل
يف القضاي���ا املتداول���ة أمام محاك���م الدائرة .ورغبة يف التيس���ير على
الق���ارئ ،وحرص��� ًا على س���رعة الوصول إلى التش���ريع املنش���ود ،فقد
ارتأينا أن تصدر املطبوعات يف ثالث سالس���ل خمتلفة ،وبحيث تنفرد
- 5 -

كل سلسلة منها بتصميم ولون خمتلف.
وبالنظ���ر ألهمي���ة أح���كام القض���اء يف فهم وتفس���ير نصوص
القانون ،ثمة سلسلة رابعة بلون خمتلف ،تركز على مبادئ النقض يف
شأن كل موضوع على حدة.
ورغبة يف تيس���ير العلم بالتشريعات املنظمة لأللعاب الرياضية،
تق���وم الدائرة بطباعة وإصدار سلس���لة خامس���ة تحت عنوان «سلس���لة
التشريعات الرياضية» ،تتضمن مجموعة التشريعات الدولية والوطنية
ذات الصلة بالرياضة.
وحرص��� ًا عل���ى إبراز اهتم���ام دولة اإلم���ارات العربي���ة املتحدة،
وكفالته���ا لحقوق اإلنس���ان الواردة يف االتفاقي���ات واملواثيق الدولية،
ارتأت الدائرة تكريس سلس���لة خاصة بحقوق اإلنسان ،تعني بتجميع
وتصنيف ونشر االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة يف مجال
حقوق اإلنسان.
ورغب���ة يف إلق���اء الض���وء عل���ى النظ���ام القانون���ي للش���ركات
اململوك���ة للحكومة ،قامت الدائرة بتخصيص سلس���لة للش���ركات
الحكومية ،مع تصنيف هذه الش���ركات حسب مجال نشاطها ،وما
إذا كان النف���ط والطاقة بوجه عام أو التأمني أو الس���ياحة أو الزراعة
إلى غير ذلك من مجاالت النشاط.
وبالنظ���ر ألهمي���ة التع���اون القضائ���ي الدولي ،قام���ت الدائرة
باس���تحداث سلس���لة لهذا املجال الحي���وي الهام ،يش���تمل على كافة
املوضوع���ات ذات الصل���ة بالتعاون القضائ���ي الدولي يف امل���واد املدنية
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والتجارية واألحوال الشخصية وكذا يف املواد الجنائية.
ويف الختام ،املأمول هو أن يحوز هذا الجهد على رضا القارئ،
وأن يك���ون ذا فائ���دة وخدمة للقضاة واملتقاضني ولس���ائر املش���تغلني
واملهتمني بالقانون.
واهلل ولي التوفيق،،،

دائرة الق�ضاء ـــ �أبوظبي
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مقدمــة
اإلرهاب لغ ًة مش���تق من الرهبة أو الخوف .ويقابل هذا اللفظ يف
اللغة االنجليزية كلمة ( ،)Terrorismوهي كلمة مشتقة من اللفظ
( ،)Terrorوتعني الخوف أو الرعب .وعلى هذا النحو ،يمكن القول
أن اإلرهاب نقيض األمن واالستقرار والشعور باألمان.
واإلرهاب ظاهرة قديمة نسبياً ،تمتد جذورها إلى أزمان بعيدة.
ومع ذلك ،لم تظهر فكرة اإلرهاب يف القاموس السياس���ي س���وى يف
القرن الثامن عشر منسوبة إلى نظام الترويع وعصر الرعب الذي عرفته
الثورة الفرنسية يف عهد روبير .كما نسب إلى بسمارك أنه أثار الرعب
لدى بروسيا باستخدام الجيش كوسيلة للسيطرة االجتماعية ،كما
فرض الحكم النازي الرعب يف أوروبا .ويف البلقان ،قتل االنفصاليون
اإلثنيون األرش���يدوق " فرانز فرديناند " س���نة 1914م ،األمر الذي عجل
باندالع الحرب العاملية األولى .ويف سنة 1934م ،قتل امللك " الكسندر"
ملك يوغوسالفيا ،مما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية يف عصبة األمم.
واعتب���اراً من القرن العش���رين  ،تطورت فك���رة اإلرهاب تحت
تأثي���ر أس���باب أيديولوجي���ة ودينية وسياس���ية ،كما تطورت وس���ائل
اإلره���اب حتى وص���ل األمر إلى ظهور ما يس���مى باإلره���اب املفرط أو
إره���اب الدمار الش���امل ،حيث طور اإلرهاب أس���اليبه إلى اس���تخدام
أسلحة الدمار الشامل ،خاصة البيولوجية ،واستغل اإلرهابيون التقدم
التكنولوج���ي ،واس���تثمروا من���اخ العوملة الس���تغالل كل تس���هيالت
وس���ائل االنتقال وسهولة نقل األموال وسرعة وس���ائل االتصال ،األمر
الذي أدى إلى القول بعوملة التهديد اإلرهابي.
ومنذ النصف األول للقرن العشرين ،بدأ املجتمع الدولي يولي
اهتمام ًا خاص ًا بهذه الظاهرة ،الس���يما بعد وقوع العديد من األحداث
اإلرهابية ،والتي تنوعت بني االغتياالت والتفجيرات وخطف الطائرات
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وأخ���ذ الرهائ���ن  .وتجلى هذا االهتم���ام من خالل إق���رار عصبة األمم
التفاقية دولية س���نة  1937م وبروتوكول بإنشاء محكمة دولية جنائية
ملحاكم���ة األفراد املتهمني باإلره���اب ،إال أن هذه االتفاقية لم يكتب
لها التطبيق بس���بب عدم توافر النصاب ال���كايف للتصديق عليها .ويف
ظل نظ���ام األمم املتحدة ،ثم إبرام العديد م���ن االتفاقيات الدولية ذات
الصلة بمكافحة اإلره���اب ،لعل أهمها االتفاقية الدولية لس���نة 1963
بش���أن الجرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة على منت الطائرات،
واملعروفة باسم «اتفاقية طوكيو بش���أن سالمة الطيران» ،واالتفاقية
الدولي���ة لقمع الهجم���ات اإلرهابي���ة بالقنابل لس���نة 1997م ،واالتفاقية
الدولية لقمـع تمويل اإلرهـاب لسنـة 1999م.
وبعد أحداث الحادي عش���ر من س���بتمبر يف الواليات املتحدة
األمريكية  ،تضاعف اهتمام املجتمع الدولي ونش���طت األمم املتحدة
– من خالل الجمعية العامة ومجلس األمن – ملواجهة هذه الظاهرة ،
فأصدرت عديداً م���ن القرارات ،أهمها قرار مجل���س األمن رقم 1373
الصادر يف أكتوبر 2001م ،والذي تضمن تدابير غير مسبوقة يف عالم
القانون الدولي  ،وأنش���أ لجنة خاصة ملواجهة اإلرهاب ،تملك سلطات
خاصة للتحقق من تجاوب الدول مع التدابير التي تضمنها قرار مجلس
األمن يف هذا الشأن.
وتنفي���ذاً اللتزاماته���ا الدولي���ة ،قامت دول���ة اإلم���ارات العربية
املتح���دة بالتصدي���ق عل���ى العديد م���ن االتفاقيات الدولي���ة ذات الصلة
بمكافحة اإلرهاب ،وتتنوع ه���ذه االتفاقيات ما بني جماعية وإقليمية
وثنائية.
وعلى الصعيد الوطني أصدر املش���رع املرس���وم بقانون اتحادي
رقم ( )1لس���نة 2004م يف ش���أن مكافح���ة الجرائ���م اإلرهابية ،والذي
يحت���وي على ( )45مادة؛ وقد ألغي املرس���وم بقان���ون بموجب املادة ()67
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من القانون االتحادي رقم ( )7لس���نة  2014يف ش���أن مكافحة الجرائم
اإلرهابي���ة  ،والذي حل مح���ل القانون امللغي ويحت���وى القانون الجديد
ب�ي�ن دفتي���ه عل���ى ثمانية وس���تني م���ادة  ،موزعة عل���ى خمس���ة أبواب :
(األول ) أحكام عامة  ،ش���املة التعاريف ونط���اق التطبيق  ( .الثاني )
الجرائم اإلرهابية وعقوباتها  ،حيث يميز املش���رع بني جرائم العمليات
اإلرهابي���ة ،والت���ي ورد النص عليه���ا يف الفص���ل األول  ،وبني الجرائم
املتعلقة بالتنظيم اإلرهابي  ،والتي كرس لها املش���رع الفصل الثاني ،
وجرائم التآمر على ارتكاب األعمال اإلرهابية  ،واملنصوص عليها يف
الفص���ل الثالث  ،وجرائم تمويل اإلرهاب  ،املنصوص عليها يف الفصل
الراب���ع  ،والجرائم املس���اندة لإلره���اب  ،املنصوص عليه���ا يف الفصل
السادس  ،والجرائم املرتبطة باإلرهاب  ،واملنصوص عليها يف الفصل
الس���ابع  ،والجرائ���م اإلرهابية املنصوص عليه���ا يف القوانني األخرى ،
وحيث أفرد لها املش���رع الفصل الثام���ن ( .الثالث ) أحكام موضوعية
وإجرائي���ة خاصة ( .الرابع ) تدابير إدارية ملكافحة الجرائم اإلرهابية .
( الخامس ) أحكام ختامية .
وق���د صدر القانون الجديد بتاريخ الرابع والعش���رين من ش���وال
1435ه���ـ املواف���ق العش���رين م���ن أغس���طس 2014م  ،ونش���ر بالجريدة
الرس���مية يف الخامس من ذي القع���دة 1435هـ املوافق الحادي والثالثني
م���ن أغس���طس 2014م  ،وت���م العمل ب���ه من الي���وم التالي لتاريخ نش���ره
(يراجع يف الجريدة الرس���مية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،س ،44
العدد  ،569ذو القعدة 1435هـ  -أغس���طس 2014م  ،ص 13وما بعدها )
وأعقب���ه صدور قرارات عن مجلس الوزراء وهم القرار رقم ( )35لس���نة
2014م يف ش���أن نظام قوائم اإلرهاب والثاني هو القرار رقم ( )41لس���نة
2014م يف شأن اعتماد قائمة التنظيمات اإلرهابية والثالث قرار مجلس
الوزراء رقم  2لسنة  2015بشأن آلية التظلم من قرارات اإلدراج يف قوائم
اإلرهاب
وبالنظر ألهمية العلم بأحكام القانون االتحادي رقم ( )7لسنة
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 2014يف ش���أن مكافح���ة الجرائم اإلرهابية  ،ورغبة يف تيس���ير اإلملام
بأحكامه  ،فقد ارتأت دائرة القضاء من املناسب طباعة هذا القانون .
ويف الخت���ام  ،املأم���ول هو أن يكون هذا الكت���اب عون ًا لكل
املش���تغلني بالقانون  ،س���واء كانوا قضاة أو متقاض�ي�ن أو محامني أو
باحثني أكاديميني أو غيرهم من القائمني على تنفيذ القانون .

واهلل من وراء القصد،،،

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
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قانون رقم (  ) 7ل�سنة 2014م
يف �ش�أن مكافحة اجلرائم الإرهابية
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قانون رقم ( )7ل�سنة 2014م
يف �ش�أن مكافحة اجلرائم الإرهابية
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )4لس���نة 1971م بشأن االمتيازات
والحصانات الدبلوماسية والقنصلية،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م بشأن اختصاصات
الوزارات وصالحيات الوزراء ،وتعديالته ،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )10لسنة 1973م يف شأن املحكمة
االتحادية العليا ،وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )10لس���نة 1980م يف شأن املصرف
املركزي والنظام النقدي وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته،
وعل���ى القان���ون االتحادي رقم ( )3لس���نة 1987م بإص���دار قانون
العقوبات  ،وتعديالته ،
وعل���ى القانون االتح���ادي رقم ( )35لس���نة 1992م بإصدار قانون
اإلجراءات الجزائية  ،وتعديالته ،
وعل���ى القانون االتحادي رقم ( )43لس���نة 1992م يف ش���أن تنظيم
املنشآت العقابية ،
وعل���ى القانون االتحادي رقم ( )4لس���نة 2002م يف ش���أن تجريم
غسل األموال ،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )2لس���نة 2003م يف شأن جهاز امن
الدولة  ،وتعديالته ،
وعلى املرس���وم بقان���ون اتحادي رقم ( )1لس���نة 2004م يف ش���أن
مكافحة الجرائم اإلرهابية ،
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وعل���ى القانون االتح���ادي رقم ( )8لس���نة 2004م بش���أن املناطق
الحرة املالية ،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )39لس���نة 2006م يف ش���أن التعاون
القضائي الدولي يف املسائل الجنائية ،
وعل���ى القان���ون االتح���ادي رقم ( )40لس���نة 2006م بش���أن حظر
استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية ،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )51لسنة 2006م يف شأن مكافحة
جرائم االتجار بالبشر ،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )6لسنة 2007م يف شأن إنشاء هيئة
التأمني وتنظيم أعماله  ،وتعديالته ،
وعلى املرس���وم بقانون اتحادي رقم ( )6لس���نة 2009م  ،يف ش���أن
االستعماالت السلمية للطاقة النووية،
وعلى املرس���وم بقانون اتحادي رقم ( )5لس���نة 2012م ،يف ش���أن
مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،
وعلى املرس���وم بقان���ون اتحادي رقم ( )5لس���نة 2013م يف ش���أن
األسلحة والذخائر واملتفجرات والعتاد العسكري ،
وعل���ى القانون االتحادي رقم ( )7لس���نة 2013م ،بش���أن إنش���اء
املركز الدولي للتميز يف مكافحة التطرف العنيف ،
وبن���اء على م���ا عرضه وزي���ر الع���دل ،وموافقة مجل���س الوزراء
ً
واملجلس الوطني االتحادي ،وتصديق املجلس األعلى لالتحاد،

�أ�صدرنا املر�سوم بقانون الآتي :
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الباب الأول
�أحكام عامة
الف�صل الأول
تعار يف
مادة ( ) 1
يف تطبي���ق أحكام ه���ذا القانون يكون للكلم���ات والعبارات
التالي���ة املعاني املبينة قري���ن كل منها ،ما لم يقض س���ياق النص بغير
ذلك :

الدولــــــــــــة

 :اإلمارات العربية املتحدة.

احلكومــــــــة

 :الحكومة االتحادية وحكومات اإلمارات.

املحكمــــــــــة

 :املحكمة املختصة بجرائم أمن الدولة .

النيابـــــــــــة

 :النيابة املختصة بجرائم أمن الدولة .

اجلرمية الإرهابية  :كل فع���ل أو امتن���اع عن فعل مج���رم بموجب هذا
القان���ون  ،وكل فعل أو امتناع عن فعل يش���كل
جناية أو جنحة واردة يف أي قانون آخر إذا ارتكب
لغرض إرهابي .

الغر�ض الإرهابي

 :اتجاه إرادة الجاني إل���ى ارتكاب فعل أو االمتناع
عن فعل  ،متى كان ه���ذا االرتكاب أو االمتناع
مجرم ًا قانون ًا وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية
مباش���رة أو غير مباش���رة أو علم الجان���ي بأن من
ش���أن الفعل أو االمتناع عن الفعل  ،تحقيق نتيجة
إرهابية .
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النتيجة الإرهابية  :إث���ارة الرعب بني مجموعة من الن���اس  ،أو إزهاق
األرواح أو التس���بب يف أذى بدني جس���يم أو إلحاق
ض���رر ذي ش���أن باملمتل���كات أو بالبيئ���ة  ،أو
اإلخ�ل�ال بأمن املجتم���ع الداخل���ي أو الدولي  ،أو
مع���اداة الدولة  ،أو التأثير على الس���لطات العامة
يف الدول���ة أو دولة أخرى أو منظمة دولية يف أدائها
ألعماله���ا  ،أو الحصول م���ن الدولة أو دولة أخرى
أو منظمة دولية على منفعة أو مزية من أي نوع .

التنظيم الإرهابي

 :مجموع���ة مكون���ة م���ن ش���خصني أو أكث���ر ،
تكتسب الشخصية االعتبارية بحكم القانون أو
توجد بحكم الواق���ع  ،ارتكبت جريمة إرهابية
أو ش���اركت مباش���رة أو بالتس���بب يف ارتكابها
 ،أو ه���ددت بارتكابه���ا  ،أو تهدف أو تخطط أو
تس���عى الرتكابه���ا  ،أو روج���ت أو حرضت على
ارتكابه���ا  ،أي ًا كان مس���مى ه���ذه املجموعة أو
ش���كلها أو املكان الذي أسس���ت فيه أو تتواجد
فيه أو تمارس فيه نش���اطها أو جنسية أفرادها أو
مكان تواجدهم .

ال�شخ�ص الإرهابي

 :كل ش���خص ينتمي لتنظيم إرهابي  ،أو ارتكب
جريمة إرهابية  ،أو ش���ارك مباش���رة أو بالتسبب
يف ارتكابه���ا  ،أو هدد بارتكابها  ،أو يهدف أو
يخطط أو يس���عى الرتكابه���ا  ،أو روج أو حرض
على ارتكابها .
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الأ�سلحة التقليدية  :األس���لحة النارية والذخائر واملتفجرات املنصوص
عليها يف القوانني النافذة يف الدولة
الأ�سلحة غري  :أي جه���از ُمصم���م أو ُمع���د يمك���ن مع���ه إزه���اق
التقليدية
األرواح أو إلحاق األذى الجسيم باإلنسان أو غيره
م���ن الكائنات الحية أو تدمي���ر األموال أو إلحاق
الضرر البالغ بالبيئة  ،ويشمل ذلك إطالق أو نشر
أو تأثير أي من التالي :
 .1السموم أو املواد الكيميائية السامة .
 .2كائن أو وسيط بيولوجي مرضي.
 .3اإلشعاع أو النشاط اإلشعاعي .
ويكون يف حكم السالح غير التقليدي األجزاء
املكون���ة ل���ه وامل���واد الت���ي تدخ���ل يف تركيب���ه
واألجه���زة واآلالت واألدوات أو األش���ياء الت���ي
تس���تخدم يف صنع���ه أو تحضي���ره أو تجهي���زه أو
إطالقه أو تفجيره .
الأ�شخا�ص امل�شمولون  .1 :ملوك ورؤس���اء الدول األخرى  ،ويش���مل ذلك
أي عض���و م���ن التش���كيل الجماع���ي ال���ذي
باحلماية الدولية
ي���ؤدي وظائف رئيس الدولة بمقتضى دس���تور
الدولة املعنية  ،ورؤساء الحكومات  ،ووزراء
الخارجي���ة  ،أثن���اء وج���ود أي م���ن ه���ؤالء يف
الدولة ،وأفراد عائالتهم الذي يصحبونهم .
 .2املمثلون أو املوظفون الرسميون للدول األخرى
أو أي منظم���ة دولي���ة حكومي���ة وذل���ك خالل
الفترة الزمنية التي تتقرر لهم فيها – بمقتضى
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 :القان���ون الدول���ي – الحماي���ة الخاص���ة املق���ررة
وكذل���ك أف���راد أس���رهم الذين يعيش���ون يف
كنفهم.

املرفق النووي
�أو الكيميائي �أو
البيولوجي

 :أي مفاعل نووي أو منش���أة أو وس���يلة نقل تستعمل
إلنت���اج أو تخزين أو معالجة أو اس���تعمال أو تداول
أو نق���ل أو التخل���ص من املواد املش���عة أو الس���موم
أو امل���واد الكيميائي���ة الس���امة أو الكائن���ات أو
الوسائط البيولوجية املرضية .

الأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال

 :األصول أي ًا كان نوعها مادية أو معنوية  ،منقولة
أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعمالت األجنبية
واملس���تندات أو الصكوك التي تثب���ت تملك تلك
األصول أو أي حق متعلق بها أي ًا كان شكلها بما
يف ذلك الشكل اإللكتروني أو الرقمي

املتح�صالت

 :األم���وال املتحصل���ة أو الناتجة أو العائ���دة بطريق
مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة إرهابية
وأي فوائ���د أو أرب���اح أو مداخيل أخ���رى ناتجة أو
متولدة عن هذه األموال.

التجميـــــــد

 :قي���د مؤقت عل���ى التصرف القانون���ي أو املادي يف
األم���وال يفرض بأم���ر من املص���رف املركزي أو
النائب الع���ام أو املحكمة بموج���ب أحكام هذا
القانون

امل�صـــــــــادرة

 :ن���زع ملكية األموال جب���راً بموجب حكم صادر
من املحكمة
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املن�ش�أت املالية

 :البنوك أو ش���ركات التمويل أو محالت الصرافة
أو الوس���طاء املالي���ون والنقدي���ون أو أي منش���أة
مالي���ة أخ���رى مرخص له���ا بالعم���ل يف الدولة من
ِقب���ل املصرف املركزي س���واء كان���ت مملوكة
ملكية عامة أم خاصة

املن�ش�آت املالية
الأخرى
والتجارية
واالقت�صادية
مراكز املنا�صحة  :وح���دات إداري���ة تهدف إل���ى هداي���ة وإصالح من
 :املنش���آت التي يت���م ترخيصها ومراقبته���ا من ِقبل
جهات أخرى غير املصرف املركزي كمنش���آت
التأمني واألسواق املالية وغيرها

تواف���رت فيهم الخط���ورة اإلرهابي���ة أو املحكوم
عليهم يف الجرائم اإلرهابية
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الف�صل الثاين
نطاق التطبيق
مادة ) ( 2
تس���ري أحكام هذا القانون على الجرائم املنصوص عليها فيه
وعلى الجنح والجنايات املنصوص عليها يف أي قانون آخر إذا ارتكبت
لغرض إرهابي .

مادة ( ) 3
 .1تس���ري أحكام هذا القان���ون على كل من ارتكب خ���ارج الدولة
إحدى الجرائم اإلرهابية يف أي من الحاالت اآلتية :
أ) ارتكاب الجريمة ض���د الدولة أو أحد مواطنيها أو موظفيها أو
مصالحها أو األموال العامة أو مرافقها العامة يف الخارج بما يف
ذلك السفارات أو القنصليات أو البعثات أو املكاتب التابعة لها.
ب) ارت���كاب الجريم���ة بغرض التأثي���ر على الدول���ة أو حملها على
القيام بعمل أو االمتناع عنه .
ج) ارت���كاب الجريمة عل���ى منت وس���يلة مواصالت مس���جلة لدى
الدولة أو تحمل علمها .
د) ارتكاب أحد األعمال التحضيرية للجريمة يف إقليم الدولة .
 .2تس���ري أحكام هذا القانون على كل أجنيب ُوجد يف إقليم الدولة
بعد أن ارتكب ضد دولة أخرى يف الخارج إحدى الجرائم املنصوص
عليه���ا فيه  ،وال���واردة يف إح���دى االتفاقيات الدولي���ة النافذة التي
تكون الدولة طرف ًا فيها  ،وذلك يف حالة عدم تسليمه.
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مادة ()4
تطب���ق قواع���د س���ريان القان���ون م���ن حي���ث الزم���ان واملكان
واألش���خاص الواردة يف قانون العقوبات فيما ل���م يرد به نص خاص يف
هذا الفصل .

الباب الثاين
اجلرائم الإرهابية وعقوباتها
الف�صل الأول
جرائم العمليات الإرهابية
مادة ()5
ُ )1يعاقب بالس���جن املؤبد كل من اختطف لغرض إرهابي وس���يلة من
وسائل النقل الجوي أو البري أو املائي .
 )2تكون العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد إذا نتج عن الفعل املذكور
يف البن���د الس���ابق إصابة إي ش���خص أو إذا قاوم الجان���ي بالقوة أو
العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها يف استعادة الوسيلة من
سيطرته .
 )3تكون العقوبة اإلعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص

مادة ( ) 6
 .1يعاقب بالسجن املؤبد كل من أتلف أو عطل أو عرض عمداً للخطر
وسيلة من وس���ائل النقل الجوي أو البري أو املائي أو إحدى منشآت
املالحة الجوي���ة أو البرية أو املائية أو عرق���ل الخدمات فيها وكان
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ذلك لغرض إرهابي.
 .2تكون العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد إذا نتج عن الفعل املذكور
بالبند السابق جرح أو إصابة أي شخص .
 .3تكون العقوبة اإلعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص .
 .4يحك���م على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة األموال أو األش���ياء
التي أتلفها .

مادة ( ) 7
 .1يعاقب بالس���جن املؤب���د كل من صنع أو جمع أو حض���ر أو جهز أو
استورد أو صدر أو أدخل إلى الدولة أو أخرج منها أو حاز أو أحرز أو
تصرف يف أس���لحة غير تقليدية أو نقلها أو شرع يف نقلها عن طريق
البريد أو إحدى وسائل النقل  ،وكان ذلك لغرض إرهابي .
 .2يعاقب بالسجن املؤبد كل من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية
أو حص���ل عليه���ا باس���تخدام الق���وة أو بالتهديد أو بإحدى وس���ائل
الخداع أو االحتيال أو االبتزاز  ،وكان ذلك لغرض إرهابي.
 .3يعاق���ب باإلع���دام أو الس���جن املؤب���د كل من ش���رع يف اس���تخدام
األس���لحة غير التقليدي���ة  ،وتكون العقوبة اإلعدام إذا اس���تخدام
الجاني تلك األسلحة  ،وكان ذلك لغرض إرهابي.

مادة ( ) 8
يعاق���ب باإلعدام أو الس���جن املؤبد كل من اس���تخدم  ،مرفق ًا
نووي ًا أو كيميائي ًا أو بيولوجي ًا  ،أو أحدث أضراراً به بطريقة من شأنها
إطالق اإلشعاع أو النش���اط اإلشعاعي أو السموم أو املواد الكيميائية
الس���امة أو الكائنات أو الوس���ائط البيولوجية املرضية  ،وكان ذلك
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لغرض إرهابي .

مادة ( ) 9
يعاق���ب باإلعدام كل من حاول أو ش���رع أو ق���ام باالعتداء على
س�ل�امة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء املجلس األعلى لالتحاد أو
أولياء عهودهم أو نوابهم أو أفراد أسرهم  ،أو تعمد تعريض حياتهم أو
حريتهم للخطر  ،وكان ذلك لغرض إرهابي .

مادة ( ) 10
يعاقب بالس���جن املؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به  ،لحمل
رئيس الدولة أو نائبه أو أح���د أعضاء املجلس األعلى لالتحاد أو أولياء
عهودهم أو نوابهم على أداء عمل من اختصاصه قانون ًا أو على االمتناع
عنه .

مادة ( ) 11
يعاقب بالس���جن املؤبد م���ن لجأ إلى العنف أو التهدي���د به لحمل رئيس
مجلس ال���وزراء أو أحد نوابه أو أحد ال���وزراء أو رئيس املجلس الوطني
االتح���ادي أو أحد أعضائه أو أحد أعضاء الس���لطة القضائية على أداء
عمل من اختصاصه قانون ًا أو على االمتناع عنه .

مادة ( ) 12
 .1يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت كل من حاول أو شرع يف االعتداء
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عل���ى س�ل�امة أو حري���ة ش���خص مش���مول بالحماي���ة الدولي���ة لغ���رض
إرهابي،وتك���ون العقوب���ة الس���جن املؤب���د إذا وقع���ت الجريم���ة .
 .2يعاقب بالس���جن املؤب���د أو املؤق���ت كل من اعت���دى بالقوة لغرض
إرهاب���ي على املق���ر الرس���مي أو محل إقام���ة أو وس���يلة مواصالت
شخص مشمول بالحماية الدولية.

مادة ( ) 13
 )1يعاقب بالس���جن املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن سبع سنوات
كل من خطف ش���خص ًا أو قبض عليه أو حجزه أو حبسه كرهينة
أو حرمه من حريته بأية وسيلة وكان ذلك لغرض إرهابي .
 )2تكون العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد يف األحوال اآلتية :
أ .إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف
بخدمة عامة أو االتصاف بصفة كاذبة.
ب .إذا ارتك���ب الفعل بطري���ق الحيلة أو صحبة اس���تعمال القوة أو
التهدي���د بالقت���ل أو باألذى الجس���يم أو أعمال تعذي���ب بدنية أو
نفسية .
ج .إذا وقع الفعل من شخصني فأكثر أو من شخص يحمل سالحاً.
د .إذا زادت م���دة الخط���ف أو القب���ض أو الحج���ز أو الحرمان من
الحرية على أربع وعشرين ساعة .
هـ .إذا كان املجني عليه أنثى .
و .إذا كان املجني عليه حدث ًا أو مجنون ًا أو معتوه ًا أو معاق ًا .
ز .إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسبب ذلك.
ح .إذا قاوم أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بتحرير الرهينة .
ط .إذا نتج عن الفعل جرح أو إصابة شخص .
 )3تكون العقوبة اإلعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص .
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 )4يعاق���ب بالعقوب���ة املقررة للفاع���ل األصلي كل من أخفى ش���خص ًا
خمطوف ًا مع علمه بذلك .

مادة ( ) 14
ال أو
يعاق���ب باإلعدام أو الس���جن املؤب���د كل من ارتك���ب فع ً
امتنع عن فعل من ش���أنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سالمتها
أو وحدتها أو س���يادتها أو أمنها  ،أو مناهض ًا للمبادئ األساس���ية التي
يقوم عليه���ا نظام الحكم فيها  ،أو قصد به قل���ب نظام الحكم فيها
أو االس���تيالء علي���ه  ،أو تعطيل بعض أحكام الدس���تور بطريقة غير
مشروعة  ،أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من
ممارسة أعمالها  ،أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السلم االجتماعي .

مادة ( ) 15
يعاق���ب بالس���جن املؤقت كل م���ن أعلن بإحدى ط���رق العالنية
عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم والئه لقياداتها .

مادة ( ) 16
 )1يعاقب بالس���جن املؤبد أو املؤقت كل من دخل مقر إحدى البعثات
الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات واملنظمات الدولية
يف الدولة أو املصالح األجنبية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .
 )2تك���ون العقوب���ة الس���جن املؤب���د إذا وقع الفع���ل عن���وة أو بمقاومة
الس���لطات املختصة أو مقترن ًا باس���تعمال السالح أو وقع من أكثر
من شخص .
- 27 -

 )3تكون العقوبة اإلعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص.

مادة ( ) 17
)1

)2

)3

)4

)5

يعاقب بالس���جن املؤبد أو املؤقت كل م���ن ارتكب لغرض إرهابي
إح���دى الجرائم املنص���وص عليها يف الفقرة األول���ى من كل املواد
( ، )297( ، )290( ، )190أو يف الفقرت�ي�ن األول���ى والثاني���ة من املادة
( ، )339أو يف املواد ()348( ، )338( ، )337( ، )302( ، )301( ، )202
من قانون العقوبات .
يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات
كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم املنصوص عليها يف
الفقرة األولى من املواد ( )196( ، )189و( ، )336أو يف الفقرة الثانية
من كل من املادتني ( )190و ( )193من قانون العقوبات .
يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات
كل م���ن ارتكب لغرض إرهابي إح���دى الجرائم املنصوص عليها
يف الفقرة األول���ى من املادة ( ، )193أو يف املادتني ( )296و ( )304من
قانون العقوبات .
ُيعاقب باإلعدام أو بالسجن املؤبد كل من ارتكب لغرض إرهابي
إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املادة ( ، )195أو يف الفقرة الثانية
م���ن كل من املادتني ( )196و ( ، )290والجرائم املنصوص عليها يف
املادة ( )299من قانون العقوبات .
يعاقب باإلعدام كل من ارتكب لغرض إرهابي الجريمة املنصوص
عليها يف املادة ( )332من قانون العقوبات .
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مادة ( ) 18
كل من ه���دد بارتكاب جريمة إرهابي���ة يف ظل ظروف توحي
بجدية التهديد  ،عوقب بالعقوبة املقررة للشروع يف الجريمة التي هدد
بارتكابها .

مادة ( ) 19
كل م���ن خطط أو س���عى الرت���كاب جريم���ة إرهابي���ة عوقب
بالعقوبة املقررة للشروع يف الجريمة التي خطط أو سعى الرتكابها .

مادة ( ) 20
كل م���ن حرض على ارتكاب جريم���ة إرهابية عوقب بالعقوبة
املقررة للش���روع يف الجريمة التي حرض على ارتكابها ولو لم ينتج عن
التحريض أثر .

الف�صل الثاين
اجلرائم املتعلقة بالتنظيم الإرهابي
مادة ( ) 21
 -1يعاقب باإلعدام أو بالسجن املؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو
أدار أو تولى قيادة يف تنظيم إرهابي .
 -2تحكم املحكمة بحل التنظيم اإلرهابي وإغالق أمكنته ومقراته.
 -3تحكم املحكمة بمصادرة األس���لحة واألموال واألشياء املضبوطة
اململوك���ة للتنظيم أو التي خصصت ل���ه أو التي كانت موجودة يف
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أمكنت���ه أو مقرات���ه  ،كما تحكم بمص���ادرة كل مال مضبوط
ال ضمن أم�ل�اك املحكوم عليه إذا كانت
يك���ون يف الظاهر داخ ً
هن���اك قرائن أو دالئل كافية على أن ه���ذا املال هو يف الواقع مورد
خمصص للصرف منه على التنظيم اإلرهابي  ،فإذا تعذر ضبط أي
م���ن تلك األموال حكمت املحكمة بغرامة تع���ادل قيمتها  ،وذلك
كله دون إخالل بحقوق الغير حسن النية ،

مادة ( ) 22
 -1يعاق���ب بالس���جن املؤب���د أو املؤق���ت كل م���ن س���عى لالنضمام أو
االلتح���اق بتنظي���م إرهابي أو املش���اركة يف أعماله بأي���ة صورة مع
علمه بحقيقته أو بغرضه .
 -2يعاقب باإلعدام أو بالس���جن املؤبد كل من انضم أو التحق بتنظيم
إرهابي أو شارك يف أعماله بأية صورة مع علمه بحقيقته أو بغرضه.

مادة ( ) 23
ُ )1يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات
كل م���ن أك���ره أو حمل ش���خص ًا عل���ى االنضم���ام أو االلتحاق أو
املشاركة أو البقاء يف تنظيم إرهابي .
 )2تكون العقوبة اإلعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص .

مادة ( ) 24
 -1يعاقب باإلعدام أو بالس���جن املؤبد كل من أنش���أ أو أس���س أو أدار
مركزاً بقصد التدريب على الجرائم اإلرهابية .
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 -2تحكم املحكمة بحل املركز وإغالق أمكنته ومقراته.

مادة ( ) 25
 -1يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات
درب أو تدرب بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .
كل من َّ
 -2تك���ون العقوبة الس���جن املؤب���د أو املؤق���ت الذي ال تق���ل مدته عن
عشر س���نوات إذا كان التدريب أو التدرب على استعمال األسلحة
التقليدي���ة أو على فنون عس���كرية أو أس���اليب قتالي���ة أو تدريبات
أمنية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .
 -3تك���ون العقوب���ة اإلع���دام أو الس���جن املؤب���د إذا كان التدريب أو
التدرب على أسلحة غير تقليدية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .

مادة ( ) 26
 -1يحظر عقد أي اجتماع أو تجمع يف أي مكان بالدولة من أي تنظيم
إرهابي أو أش���خاص إرهابيني لغرض إرهابي وللسلطة العامة فض
هذا االجتماع أو التجمع باستعمال القوة عند االقتضاء .
 -2يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت كل من شارك يف اإلعداد ملثل هذا
االجتماع أو التجمع أو اشترك فيه مع علمه بحقيقته أو غرضه .

الف�صل الثالث
جرائم الت�آمر على ارتكاب الأعمال الإرهابية
مادة ( ) 27
 -1يعاق���ب بالس���جن املؤبد كل من س���عى لدى دولة أجنبي���ة أو تنظيم
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إرهابي أو ش���خص إرهاب���ي أو أحد ممن يعمل���ون ملصلحة أي منهم
 ،وكذل���ك كل م���ن تخابر مع أي منه���م  ،وكان ذلك الرتكاب
جريمة إرهابية .
 -2تك���ون العقوب���ة اإلع���دام إذا وقعت الجريم���ة موضوع الس���عي أو
التخابر .

مادة ( ) 28
 -1يعاقب بالسجن املؤقت مدة ال تقل عن عشر سنوات كل من اشترك
يف اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية أو
اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض املقصود من االتفاق الجنائي .
 -2يعاقب بالس���جن املؤبد كل من كان له شأن يف إدارة حركة هذا
االتفاق .
 -3يعاقب بالس���جن املؤقت كل من دع���ا آخر لالنضمام إلى اتفاق من
هذا القبيل ولم تقبل دعوته .
 -4إذا كان الغ���رض م���ن االتفاق ارت���كاب جريمة إرهابي���ة معينة أو
اتخاذها وسيلة إلى الغرض املقصود وكانت عقوبة الشروع يف هذه
الجريمة أخف مما نصت عليه البنود الس���ابقة فال توقع عقوبة أشد
من العقوبة املقررة لذلك الشروع .
 -5يعفى م���ن العقوبات املقررة يف البنود الثالثة األول كل من بادر من
الجناة بإبالغ الس���لطات املختصة بقيام االتفاق ومن اشتركوا فيه
قبل البدء يف ارتكاب أي جريمة من الجرائم املنصوص عليها .
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الف�صل الرابع
جرائم متويل الإرهاب
مادة ( ) 29
يعاق���ب بالس���جن املؤب���د أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن عش���ر
سنوات كل من :
 -1قدم أم���وا ًال أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو س���هل للغير الحصول
عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو
بعضها يف ارتكاب جريمة إرهابية .
 -2ق���دم أموا ًال لتنظيم إرهابي أو لش���خص إرهابي أو جمعها أو أعدها
له أو حصلها أو س���هل له الحصول عليها مع علمه بحقيقة أو غرض
التنظيم أو الشخص اإلرهابي .
 -3اكتسب أموا ًال أو أخذها أو أدارها أو استثمرها أو حازها أو نقلها
أو حولها أو أودعها أو حفظها أو اس���تخدمها أو تصرف فيها أو قام
بأي عملية مصرفي���ة أو مالية أو تجارية مع علمه بأن تلك األموال ،
كله���ا أو بعضها ،متحصلة من جريمة إرهابية أو مملوكة لتنظيم
إرهابي أو معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو ش���خص إرهابي أو جريمة
إرهابية .

مادة ( ) 30
يعاق���ب بالس���جن املؤب���د أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن عش���ر
س���نوات كل من كان عامل ًا بأن األموال  ،كلها أو بعضها  ،متحصلة
من جريمة إرهابية أو مملوكة لتنظيم إرهابي أو كانت غير مشروعة
ومملوكة لش���خص إرهابي أو معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو ش���خص
إرهابي أو جريمة إرهابية  ،وارتكب أحد األفعال اآلتية :
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 -1ح���ول أو نق���ل أو أودع أو اس���تبدل األم���وال بقصد إخف���اء أو تمويه
حقيقتها أو مصدرها أو غرضها غير املشروع .
 -2أخف���ى أو موه حقيق���ة األموال غي���ر املش���روعة  ،أو مصدرها  ،أو
مكانه���ا أو طريق���ة التص���رف فيه���ا أو حركته���ا أو ملكيتها أو
الحقوق املتعلقة بها .
 -3اكتس���ب األم���وال أو حازها أو اس���تخدمها أو أدارها أو حفظها أو
استثمرها أو بدلها أو تعامل فيها بقصد إخفاء أو تمويه حقيقتها أو
مصدرها أو غرضها غير املشروع .

الف�صل اخلام�س
اجلرائم امل�ساندة للإرهاب
مادة ( ) 31
 -1يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات
كل من تعاون مع تنظيم إرهابي مع علمه بحقيقته أو بغرضه .
 -2يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات
كل من أعان شخص إرهابي على تحقيق غرضه مع علمه بحقيقته
أو بغرضه .
 -3تك���ون العقوب���ة اإلع���دام أو الس���جن املؤب���د إذا كان الفاع���ل يف
البندين الس���ابقني من أفراد القوات املسلحة أو الشرطة أو األمن أو
سبق له تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية .

مادة ( ) 32
ُ -1يعاق���ب باإلعدام أو بالس���جن املؤب���د كل من أمد تنظيم��� ًا إرهابي ًا
أو ش���خص ًا إرهابي ًا بأس���لحة تقليدية أو غي���ر تقليدية أو غيرها من
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امل���واد التي تعرض حياة الن���اس أو أموالهم للخطر مع علمه بحقيقة
أو بغرض التنظيم أو الشخص .
 -2يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات
 ،كل م���ن أمد تنظيم��� ًا إرهابي ًا أو ش���خص ًا إرهابي��� ًا ،بمهمات أو
مس���تندات صحيح���ة أو م���زورة أو وس���ائل اتص���ال أو أي أدوات أو
معلومات أو مشورة أو س���كن أو مأوى أو مكان لالجتماع أو غير
ذل���ك من التس���هيالت الت���ي تعينه عل���ى تحقيق غرض���ه  ،مع علمه
بحقيقة أو بغرض التنظيم أو الشخص .
 -3يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات
كل من أخفى أو أتلف أو س���رق أو اختلس مستنداً أو محرراً خطي ًا
أو إلكتروني ًا ملنع الكش���ف ع���ن جريمة إرهابي���ة أو إقامة الدليل
عليها .

مادة ( ) 33
يعاق���ب بالس���جن املؤبد أو املؤق���ت كل من مكن بأية وس���يلة
مقبوض��� ًا علي���ه أو محكوم ًا علي���ه يف إح���دى الجرائ���م اإلرهابية من
الهروب مع علمه بذلك

الف�صل ال�ساد�س
جرائم الرتويج للإرهاب
مادة ( ) 34
 -1يعاقب بالس���جن املؤقت الذي ال تزيد مدته على عش���ر سنوات كل
من روج أو حب���ذ بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى ألي تنظيم
إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية  ،مع علمه بذلك .
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 -2يعاقب بالس���جن املؤقت الذي ال تزيد مدته على عش���ر سنوات كل
من :
أ) حاز بالذات أو بالوس���اطة أو أحرز أي محررات أو مطبوعات أو
تس���جيالت أي ًا كان نوعه���ا تتضمن ترويج��� ًا أو تحبيذاً لتنظيم
إرهابي أو لش���خص إرهابي أو لجريمة إرهابية إذا كانت معدة
للتوزيع أو الطالع الغير عليها مع علمه بذلك .
ب) ح���از أو أحرز أي وس���يلة م���ن وس���ائل الطباعة أو التس���جيل أو
العالنية استعملت أو أعدت لالس���تعمال ولو بصفة مؤقتة لطبع
أو تسجيل أو إذاعة أو نشر شيء مما ذكر مع علمه بذلك .

الف�صل ال�سابع
اجلرائم املرتبطة بالإرهاب
مادة ( ) 35
 -1يعاقب بالس���جن املؤقت الذي ال تزيد مدته على عش���ر سنوات كل
م���ن علم عن وقوع جريم���ة إرهابية أو عن وجود مش���روع الرتكاب
إحدى الجرائم اإلرهابية ولم يبلغ السلطات املختصة .
 -2يكون اإلعفاء من العقوبة املش���ار إليها بالبند السابق إذا كان من
امتن���ع عن اإلبالغ زوج ًا للجاني أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة
الرابعة .

مادة ( ) 36
 -1يعاق���ب بالحب���س الذي ال تزي���د مدته على خمس س���نوات كل من
أبل���غ الس���لطات القضائية أو الجهات اإلدارية بس���وء نية عن جريمة
إرهابية ال وجود لها .
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 .2تكون العقوبة السجن املؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات
إذا قصد باإلبالغ إثارة الرعب بني الناس.
كل
 .3يعاقب بالس���جن املؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس س���نوات ُ
من وضع أو حمل يف األماكن العامة أو الخاصة نماذج أو هياكل
محاكية ألشكال املتفجرات أو املفرقعات أو تح ِمل على االعتقاد
بأنها كذلك  ،وكأن ذلك لغرض إرهابي .

مادة ( ) 37
 -1يعاقب بالس���جن املؤبد أو املؤقت كل من تعدى على أحد القائمني
على تنفيذ أحكام هذا القانون أثناء تأديته لواجباته أو بس���ببها أو
قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستخدامها .
 -2تكون العقوبة الس���جن املؤبد إذا نت���ج عن التعدي أو املقاومة عاهة
مس���تديمة أو كان الجاني يحمل سالح ًا أو قام بخطف أو احتجاز
أي م���ن القائمني على تنفيذ أحكام هذا القان���ون أو زوجه أو أحد
أصوله أو فروعه  ،أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية .
 -3تكون العقوبة اإلعدام إذا نتج عن التعدي أو املقاومة أو الخطف أو
االحتجاز وفاة شخص.

مادة ( ) 38
 .1يعاقب بالسجن املؤقت كل شخص هرب بعد تمام القبض عليه أو
حجزه أو حبسه احتياطي ًا يف جريمة إرهابية .
 .2تكون العقوبة السجن املؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات
إذا وقعت الجريمة من شخصني فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على
األشخاص أو بإتالف املمتلكات .
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 .3تكون العقوبة السجن املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر
سنوات إذا وقعت الجريمة باستعمال السالح أو بالتهديد باستعماله.

الف�صل الثامن
اجلرائم الإرهابية املن�صو�ص عليها يف القوانني الأخرى
مادة ( ) 39
فيم���ا لم ي���رد به نص خ���اص يف ه���ذا القان���ون  ،تعتب���ر الجنح
والجنايات املنصوص عليها يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر جرائم
إرهابية إذا ارتكبت لغرض إرهابي  ،وتوقع العقوبة على النحو اآلتي :
ال للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة
 .1إذا كانت العقوبة املقررة أص ً
حدها األقصى .
ال للجريمة هي الس���جن املؤقت الذي
 .2إذا كانت العقوبة املقررة أص ً
يقل حده األقصى عن خمس عش���رة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى
هذا الحد .
ال للجريمة هي الس���جن املؤقت الذي
 .3إذا كانت العقوبة املقررة أص ً
يصل إل���ى حده األقص���ى جاز الوص���ول بالعقوبة إلى الس���جن مدة
عشرين سنة أو يستبدل بها السجن املؤبد .
ال للجريمة هي الس���جن املؤبد جاز
 .4إذا كان���ت العقوب���ة املقررة أص ً
الحكم باإلعدام .
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الباب الثالث
�أحكام مو�ضوعية و�إجرائية خا�صة
الف�صل الأول
�أحكام مو�ضوعية خا�صة
مادة ( ) 40
 .1تتوف���ر الخط���ورة اإلرهابية يف الش���خص إذا كان متبني��� ًا للفكر
املتط���رف أو اإلرهابي بحيث يخش���ى من قيام���ه بارتكاب جريمة
إرهابية .
 .2إذا توافرت يف الشخص الخطورة اإلرهابية  ،أودع يف أحد مراكز
وبناء على طلب من النيابة .
املناصحة  ،بحكم من املحكمة ً
 .3يق���دم مركز املناصح���ة إلى النيابة تقريراً دوري ًا كل ثالثة أش���هر
عن الش���خص املودع  ،وعلى النيابة رفع هذه التقارير إلى املحكمة
مش���فوعة برأيها  ،وعلى املحكمة أن تأمر بإخالء سبيل املودع إذا
تبني لها أن حالته تسمح بذلك .

مادة ( ) 41
بن���اء على طلب من النياب���ة  ،أن تحكم بإخضاع من
 .1للمحكم���ة ً ،
توافرت فيه الخطورة اإلرهابية  ،وللمدة التي تحددها املحكمة ،
لتدبير أو أكثر من التدابير اآلتية :
أ .املنع من السفر .
ب .املراقبة .
ج .حظر اإلقامة يف مكان معني أو منطقة محددة .
د .تحديد اإلقامة يف مكان معني .
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هـ .حظر ارتياد أماكن أو محال معينة .
و .منع االتصال بشخص أو أشخاص معينني .
 .2تشرف املحكمة على تنفيذ التدابير التي أمرت بها  ،وعلى النيابة
عرض تقارير على املحكمة عن مسلك الخاضع للتدبير يف فترات
دورية ال تزيد أي فترة منها على ثالثة أشهر .
 .3للمحكم���ة أن تأمر بإنهاء التدبي���ر أو تعديله أو إنقاص مدته وذلك
بن���اء على طل���ب من النياب���ة أو الخاضع للتدبي���ر  ،وإذا رفض طلب
ً
الخاض���ع للتدبير فال يجوز له تقديم طلب جديد إال بعد مرور ثالثة
أشهر من تاريخ رفضه .
 .4يعاق���ب الخاض���ع للتدبير بالحبس مدة ال تزيد على س���نة إذا خالف
التدبير الذي أمرت به املحكمة .

مادة ( ) 42
 .1يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مليون درهم وال تزيد عن مائة مليون
درهم كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكالؤه
أو س���اهموا يف ارتكاب إحدى الجرائم اإلرهابية إذا وقعت باسمه
أو لحسابه .
 .2تحك���م املحكم���ة بحل الش���خص االعتباري وإغ�ل�اق املقر الذي
يزاول فيه نشاطه .
 .3ال يؤدي تقرير مس���ؤولية الش���خص االعتباري الس���تبعاد املسؤولية
الجنائية لألش���خاص الطبيعيني الفاعلني األصليني أو الش���ركاء
عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة .
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مادة ( ) 43
تعتب���ر الجرائ���م املنصوص عليه���ا يف هذا القانون م���ن الجرائم
املاسة باألمن الداخلي والخارجي للدولة.

مادة ( ) 44
إذا كون الفعل الواحد جريمة منصوص عليها يف هذا القانون وجريمة
منصوص عليها يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر وجب اعتبار الفعل جريمة
إرهابية وسرت عليه أحكام هذا القانون ووجب الحكم بالعقوبة األشد .

مادة ( ) 45
تحك���م املحكم���ة بمص���ادرة األس���لحة واألش���ياء واألم���وال
املضبوطة التي اس���تعملت يف الجريمة اإلرهابية أو كان من ش���أنها أن
مح�ل�ا لها أو التي تحصلت منه���ا  ،فإذا تعذر
تس���تعمل فيها أو كانت
ً
ضب���ط أي من تلك األموال حكمت املحكم���ة بغرامة تعادل قيمتها ،
وذلك كله دون إخالل بحقوق الغير حسن النية .

مادة ( ) 46
كل حك���م باإلدان���ة يف جريم���ة إرهابي���ة ص���ادر ض���د أجنيب
يستوجب إبعاد املحكوم عليه من الدولة بعد انقضاء العقوبة املحكوم
بها.
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مادة ( ) 47
بناء على طلب من النائب العام أو من تلقاء
تحك���م املحكمة ً ،
نفس���ها  ،بتخفيف العقوبة أو باإلعفاء منها ،عمن أدلى من الجناة إلى
الس���لطات القضائية أو اإلدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة إرهابية ،
متى أدى ذلك إلى الكش���ف عن الجريمة ومرتكبيها أو إثباتها عليهم
أو القبض علي أحدهم ،

مادة ( ) 48
للنائب الع���ام أن يخضع املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يف
جريمة إرهابية لبرنامج للمناصحة يشرف عليه أحد مراكز املناصحة
وينفذ يف املنشاة العقابية التي يقضي فيها املحكوم عليه مدة عقوبته .

الف�صل الثاين
�أحكام �إجرائية خا�صة
مادة ( ) 49
اس���تثناء من أحكام قانون اإلجراءات الجزائية  ،يكون األمر
ً
الصادر بالحبس االحتياطي من النيابة بعد اس���تجواب املتهم ملدة أربعة
عش���ر يوم��� ًا يج���وز تمديدها مل���دد أخرى مماثل���ة إذا اقتض���ت مصلحة
التحقيق ذلك  ،على أال تجاوز ثالثة أش���هر  ،وال يجوز مد هذه املدة إال
بأمر من املحكمة ،
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مادة ( ) 50
إذا وقع���ت عدة جرائم مرتبطة ببعضه���ا البعض ارتباط ًا ال يقبل
التجزئة  ،وكانت إحداها جريمة إرهابية ،تولت املحكمة الفصل يف
جميع الجرائم املرتبطة .

مادة ( ) 51
يجوز للمحكمة بناء على طلب من النيابة أو من تلقاء نفسها أن
تقرر اآلتي :
أ .اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية املعلومات االستخبارية وطرق
ومناهج الحصول عليها .
ب .اتخ���اذ اإلج���راءات الالزم���ة لحماي���ة املجن���ي عليهم والش���هود
والخب���راء واملص���ادر الس���رية واملبلغ�ي�ن واألط���راف األخرى يف
الدعوى وذلك إذا كانت هناك خشية جدية على سالمتهم

مادة ( ) 52
اس���تثناء م���ن نص الفق���رة الثاني���ة من امل���ادة ( )20م���ن قانون
ً
اإلج���راءات الجزائي���ة  ،ال تنقض���ي الدعوى الجزائي���ة بمضي املدة يف
الجرائم اإلرهابية .

مادة ( ) 53
 -1ال تنقضي وال تسقط العقوبة املحكوم بها يف الجرائم اإلرهابية إال
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بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص .
 -2ال تخض���ع العقوبات املقيدة للحرية املحكوم بها يف جريمة إرهابية
لإلفراج املبكر املنصوص عليه يف أي قانون نافذ .

مادة ( ) 54
 -1يك���ون للنائب العام أو ملن يفوضه م���ن املحامني العامني  ،أن يأمر
مباش���رة باالطالع أو الحصول عل���ى أي بيان���ات أو معلومات تتعلق
بحس���ابات أو ودائع أو أمانات أو خزائ���ن أو تحويالت أو تحركات
ألموال قام���ت دالئل كافية لدى النيابة عل���ى أن لها عالقة بتمويل
تنظي���م إرهابي أو ش���خص إرهاب���ي أو جريمة إرهابي���ة  ،أو كانت
مح�ل�ا لجريمة إرهابي���ة أو متحصلة منها أو اس���تعملت فيها أو التي
ً
كان م���ن ش���أنها أن تس���تعمل فيه���ا  ،واقتضى كش���ف الحقيقة
ذلك االط�ل�اع أو الحصول على تلك البيانات أو املعلومات التي لدى
املص���رف املركزي أو أي منش���أة مالية أو منش���أة مالي���ة أخرى أو
تجارية أو اقتصادية .
 -2يك���ون للنائب العام أو ملن يفوضه من املحامني العامني  ،عند قيام
املقتضى  ،أن يأمر بمنع الشخص اإلرهابي من السفر .

مادة ( ) 55
للنائ���ب العام أن يأمر بتجميد األموال املش���تبه يف كونها معدة
لتمويل تنظيم إرهابي أو ش���خص إرهاب���ي أو جريمة إرهابية أو كانت
ال لجريمة إرهابية أو متحصلة منها أو اس���تعملت فيها أو التي كان
مح ً
من ش���أنها أن تس���تعمل فيها وذلك لحني االنتهاء م���ن التحقيقات التي
تجرى بشأنها .
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مادة ( ) 56
مع ع���دم اإلخالل بنص امل���ادة ( )55من هذا القان���ون  ،ملحافظ
املصرف املركزي أو من يقوم مقامه  ،أن يأمر بالتجميد ملدة ال تجاوز
س���بعة أيام  ،لألم���وال املودعة يف البن���وك وغيرها من املنش���آت املالية
واملش���تبه يف كونها معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو ش���خص إرهابي أو
جريمة إرهابية أو كانت متحصلة من جريمة إرهابية  ،على أن يخطر
النائ���ب العام بذلك خالل س���بعة أيام من تاريخ ص���دور األمر  ،وللنائب
العام إلغاء األمر الصادر بالتجميد أو األمر باستمرار التجميد .

مادة ( ) 57
ال بأح���كام املادت�ي�ن ( )55و ( )56والبند
 -1مل���ن صدر ضده ق���رار عم ً
الثاني من املادة ( )54م���ن هذا القانون أن يتظلم منه أمام املحكمة
 ،فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثالثة
أشهر من تاريخ القرار برفض تظلمه.
 -2يك���ون التظلم بتقرير لدى املحكم���ة  ،وعلى رئيس املحكمة أن
يحدد جلس���ة لنظره يعلن بها املتظلم وكل ذي شأن  ،وعلى النيابة
أن تق���دم مذك���رة برأيه���ا يف التظلم وتفصل املحكم���ة يف التظلم
خالل مدة ال تجاوز أربعة عش���ر يوم ًا من تاريخ التقرير به  ،وتصدر
املحكمة قرارها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله أو
رفض التظلم .

مادة ( ) 58
للمحكم���ة أن تأمر بتجمي���د األموال أو املتحص�ل�ات أو األمر
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باملنع من السفر لحني االنتهاء من املحاكمة .

مادة ( ) 59
يف جمي���ع األح���وال ال يت���م تنفيذ ق���رارات تجميد األم���وال لدى
املنشآت املالية إال عن طريق املصرف املركزي.

مادة ( ) 60
 -1تلتزم جميع الجهات املختصة بتطبيق أحكام هذا القانون  ،بسرية
املعلومات التي تحصل عليها تنفيذاً ألحكامه  ،وال تكش���ف عن
س���ريتها إال بالقدر الضروري لالس���تدالل أو التحقي���ق يف الجرائم
اإلرهابية .
 -2يعاقب بالس���جن املؤقت كل من يعمل بأي من تلك الجهات ويفصح
ألي ش���خص عن إج���راء من إج���راءات اإلخط���ار أو االس���تدالل أو
الفح���ص التي تتخذ بش���أن تلك الجرائم  ،أو ع���ن البيانات املتعلقة
بها.

مادة ( ) 61
ال يس���أل املصرف املركزي واملنش���آت املالية واملنش���آت املالية
األخرى والتجاري���ة واالقتصادية وأعضاء مجال���س إدارتها وموظفوها
وممثلوه���ا املرخص له���م قانون ًا  ،جنائي��� ًا أو مدني ًا ع���ن تنفيذ األوامر
والق���رارات الص���ادرة بتجمي���د الحس���ابات أو التحف���ظ عل���ى األموال
لدي ه���ذه الجهات أو عند الخروج عن أي قيد مفروض لضمان س���رية
املعلوم���ات تنفي���ذاً ألح���كام ه���ذا القان���ون  ،وذلك ما ل���م تكن تلك
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اإلجراءات قد اتخذت بسوء نية .

الباب الرابع
تدابري �إدارية ملكافحة اجلرائم الإرهابية
الف�صل الأول
اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب
مادة ( ) 62
تنش���أ بموج���ب ه���ذا القان���ون لجن���ة تس���مى ( اللجن���ة الوطنية
ملكافحة اإلره���اب ) يصدر بتش���كيلها واختصاصاتها ونظام عملها
قرار من مجلس الوزراء .

الف�صل الثاين
قوائم الإرهاب
مادة ( ) 63
 .1يج���وز ملجلس ال���وزراء  ،بن���اء على عرض وزير ش���ئون الرئاس���ة ،
إصدار قرار يتضمن إنش���اء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو
األشخاص اإلرهابية التي تشكل خطراً على الدولة أو التي تكون
الدولة ملتزمة دولي ًا بإدراجهم فيها .
 .2يح���دد قرار مجل���س الوزراء املنش���ئ للقوائ���م قواع���د اإلدراج فيها
والح���ذف منها وإع���ادة اإلدراج فيه���ا واآلثار القانونية الناش���ئة عن
كل ذلك  ،ويحدد الجهة أو الجهات التي تتولى ذلك وطرق وقواعد
التظلم من قراراتها .
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ول���كل من أدرج اس���مه يف قوائ���م اإلرهاب أن يتظل���م من قرار
اإلدراج ،ف���إذا رفض التظلم أو لم يرد عليه خالل س���تني يوم ًا من تاريخ
تقديم���ه  ،ج���از للمتظل���م الطعن عل���ى ق���رار اإلدراج أم���ام املحكمة
املختصة خالل ستني يوم ًا من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد
الرد عليه .
 .3يحدد القرار طرق وقواعد مراجع���ة قوائم اإلرهاب على أن تكون
املراجعة يف فترات دورية ال تزيد أي فترة منها " على سنة " .

الباب اخلام�س
�أحكام ختامية
مادة ( ) 64
تطب���ق فيما لم يرد به نص يف ه���ذا القانون األحكام الواردة يف
قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية .

مادة ( ) 65
تس���تمر اللجنة املشكلة بموجب املرس���وم بقانون رقم ( )1لسنة
 2004يف شأن مكافحة الجرائم اإلرهابية  ،يف ممارسة اختصاصاتها
إل���ى ح�ي�ن صدور ق���رار م���ن مجلس ال���وزراء بإع���ادة تش���كيلها وفق ًا
ألحكام هذا القانون.
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مادة ( ) 66
ينش���أ بقرار م���ن مجلس ال���وزراء مركز أو أكث���ر للمناصحة
به���دف هداي���ة وإصالح املحكوم عليه���م يف الجرائ���م اإلرهابية أو من
توافرت فيهم الخطورة اإلرهابية .

مادة ( ) 67
يلغ���ى املرس���وم بقان���ون اتح���ادي رقم ( )1لس���نة  2004يف ش���أن
مكافح���ة الجرائ���م اإلرهابي���ة  ،كم���ا يلغى كل حك���م يخالف أو
يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة ( ) 68
ينش���ر ه���ذا القان���ون يف الجريدة الرس���مية ويعمل به م���ن اليوم
التالي لتاريخ نشره .

خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظيب
بتاريخ  24 :شوال  1435هـ
املوافق 20

أغسطس  2004م
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قرار جمل�س الوزراء رقم (  ) 35ل�سنة  2014م
ب�ش�أن نظام قوائم الإرهاب

- 51 -

- 52 -

قرار جمل�س الوزراء رقم ( )35ل�سنة  2014م
ب�ش�أن نظام قوائم الإرهاب
جمل�س الوزراء،
بعد االطالع على الدستور،
و عل���ى القان���ون االتح���ادي رق���م ( )1لس���نة  ،1972يف ش���أن
اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )3لس���نة
 ،1987والقوانني املعدلة له،
وعلى قانون اإلجراءات املدنية الص���ادر بالقانون االتحادي رقم
( )11لسنة  ،1992والقوانني املعدلة له،
وعل���ى قانون اإلج���راءات الجزائية الصادر بالقان���ون االتحادي
رقم ( )35لسنة  ،1992والقوانني املعدلة له،
وعل���ى القانون االتحادي رقم ( )4لس���نة  ،2002يف ش���أن تجريم
غسل األموال،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )17لس���نة  ،2006يف ش���أن إنشاء
املجلس األعلى لألمن الوطني،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  ،2014يف شأن مكافحة
الجرائم اإلرهابية،
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وبن���اء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير ش���ؤون
ً
الرئاسة ،وموافقة مجلس الوزراء،

قـــــرر :

مادة ) ( 1
�إعداد قوائم الإرهاب والهدف منها
ُ .1يع���د املجل���س األعل���ى لألمن الوطن���ي قائم���ة أو أكثر ي���درج فيها
األشخاص والتنظيمات اإلرهابية التي ُتشكل خطراً على الدولة،
أو الت���ي تك���ون الدولة ملتزمة دولي��� ًا بإدراجهم فيه���ا ،وذلك وفق
القواعد واإلجراءات الواردة يف هذا القرار .
 .2يه���دف إع���داد ونش���ر قوائم اإلره���اب إل���ى توعية وتنبي���ه الكافة
بحقيقة التنظيمات واألشخاص اإلرهابية .

مادة ( ) 2
الإدراج يف قوائم الإرهاب
 .1ملجلس الوزراء أن ُيدرج يف قوائم اإلرهاب باعتباره شخص ًا إرهابياً،
أي ش���خص ينتمي لتنظيم إرهابي ،أو ارتكب جريمة إرهابية ،أو
موله���ا ،أو ش���ارك أو تس���بب يف ارتكابها ،أو ه���دد بارتكابها،
أو يه���دف أو يخطط أو يس���عى الرتكابه���ا ،أو روج أو حرض على
ارتكابه���ا ،وذلك بناء على املعلومات التي تتوافر لدى الس���لطات
املختصة يف كل حالة على حده .
 .2مع مراعاة م���ا ورد بالفقرة األولى من هذه املادة ،ملجلس الوزراء أن
ُي���درج يف قوائم اإلرهاب باعتباره تنظيم��� ًا إرهابياً ،كل مجموعة
مكون���ة م���ن ش���خصني أو أكث���ر ،س���واء كانت قد اكتس���بت
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الش���خصية االعتبارية بحكم القانون أو ُوج���دت بحكم الواقع،
متى ارتكبت جريمة إرهابية أو ش���اركت مباش���رة أو بالتسبب يف
ارتكابه���ا ،أو ه���ددت بارتكابها ،أو تهدف أو تخطط أو تس���عى
الرتكابه���ا ،أو روجت أو حرضت على ارتكابها ،وذلك أي ًا كان
مسمى هذه املجموعة أو شكلها أو املكان الذي أسست أو تتواجد
فيه أو تمارس فيه نشاطها أو جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم .

مادة ()3
احلذف و�إعادة الإدراج
 .1يحذف من قوائم اإلرهاب كل ش���خص أو تنظيم س���بق إدراجه بها
إذا تم التحقق من زوال الس���بب الذي اس���توجب إدراجه بها وفق ما
ورد بهذا القرار .
 .2يع���اد إدراج أي ش���خص أو تنظي���م إرهاب���ي س���بق حذفه م���ن قوائم
اإلرهاب يف حالة توافر أي من األسباب التي توجب إدراجه بها وفق
ما ورد بهذا القرار .

مادة ( ) 4
�إجراءات الإدراج يف قوائم الإرهاب
تصدر ق���رارات مجلس الوزراء بإدراج األش���خاص والتنظيمات
بناء عل���ى عرض وزير
اإلرهابي���ة والح���ذف منه���ا وإع���ادة اإلدراج فيها ً
ش���ؤون الرئاسة واقتراح املجلس األعلى لألمن الوطني بعد التنسيق مع
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وزارة العدل .

مادة ( ) 5
التظلم من قرار الإدراج �أو �إعادة الإدراج
 .1ل���كل من أدرج اس���مه يف قوائم اإلرهاب أن يتظلم م���ن القرار أمام
الجهة التي أصدرته .
 .2يك���ون التظلم كتابة ويرفق به املس���تندات املؤيدة ل���ه ،وعلى أن
يكون التظلم من القرار خالل ستني يوم ًا من تاريخ نشره .
 .3إذا رفض التظلم أو لم يرد عليه خالل ستني يوم ًا من تاريخ تقديمه،
ج���از للمتظلم الطع���ن على ق���رار اإلدراج أمام املحكم���ة املختصة
خالل س���تني يوم ًا من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد
عليه .
 .4ال يقب���ل الطعن على ق���رار اإلدراج أو إع���ادة اإلدراج قبل التظلم منه
ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه ،وذلك على النحو املنصوص عليه
يف هذه املادة .

مادة ( ) 6
التدابري الإدارية
م���ع مراع���اة القواع���د القانونية الناف���ذة ،ودون اإلخ�ل�ال بأية
اختصاص���ات مق���ررة لجهة أخ���رى بمقتضى القان���ون ،يكون ملجلس
ال���وزراء أو من يفوضه اتخاذ تدبير أو أكث���ر من التدابير اإلدارية ضد
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كل من أدرج اس���مه يف قوائم اإلرهاب ،وذلك خالل فترة إدراجه ،ما
لم يقرر املجلس غير ذلك .

مادة ( ) 7
مراجعة قوائم الإرهاب
يق���وم املجلس األعلى لألمن الوطني بالتنس���يق م���ع وزارة العدل
بمراجعة قوائم اإلرهاب بشكل دوري وفق اآللية املتبعة لديه ،على أال
تزيد فترة املراجعة على سنة .

مادة ( ) 8
نفاذ ون�شر قرارات الإدراج
 .1ال تك���ون قرارات اإلدراج يف قوائ���م اإلرهاب والحذف منها وإعادة
اإلدراج فيها ،نافذة إال من تاريخ نشرها يف الجريدة الرسمية .
ُ .2تنش���ر ق���رارات اإلدراج يف قوائ���م اإلره���اب والحذف منه���ا وإعادة
اإلدراج فيه���ا ،يف وس���ائل اإلع�ل�ام املرئي���ة واملس���موعة واملقروءة
باللغت�ي�ن العربية واإلنجليزية  .وفق��� ًا للضوابط التي يضعها املجلس
األعلى لألمن الوطني .
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مادة ( ) 9
�أحكام ختامية
عل���ى الجهات املعني���ة تنفيذ ه���ذا القرار ،كل فيم���ا يخصه،
وينشر بالجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

حممد بن را�شد �آل مكتوم
رئي�س جمل�س الوزراء
صدر عنا
بتاريخ  22 :ذي الحجة  1435هـ
املوافق  16أكتوبر  2004م
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قرار جمل�س الوزراء رقم (  ) 41ل�سنة  2014م
يف �ش�أن اعتماد قائمة التنظيمات الإرهابية
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قرار جمل�س الوزراء رقم ( )41ل�سنة  2014م
يف �ش�أن اعتماد قائمة التنظيمات الإرهابية
جمل�س الوزراء،
بعد االطالع على الدستور ،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لس���نة  2014يف ش���أن مكافحة
الجرائم اإلرهابية،
وعلى ق���رار مجلس ال���وزراء رقم ( )35لس���نة  2014بش���أن نظام
قوائم اإلرهاب،
وبن���اء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء  -وزير ش���ؤون
ً
الرئاسة ،وموافقة مجلس الوزراء،

قـــــــــــــــــرر:
املادة ()1
تعتمد قائمة التنظيمات اإلرهابية املرفقة بهذا القرار .
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املادة ()2
نشره .

ويعمل ب���ه من تاريخ
ُينش���ر هذا الق���رار يف الجريدة الرس���ميةُ ،

حممد بن را�شد �آل مكتوم
رئي�س جمل�س الوزراء
صدر عنا :
بتاريخ  /9 :محرم 1436 /هـ
املوافق 2014/11/2 :م
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قائمة التنظيمات اإلرهابية المرفقة
بقرار مجلس الوزراء رقم ( )41لسنة 2014
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45

جماعة اإلخوان المسلمين اإلماراتية دعوة اإلصالح ( جمعية اإلصالح)
خاليا الجهاد اإلماراتي
منظمة الكرامة
أحزاب األمة في الخليج
تنظيم القاعدة
الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية
أنصار الشريعة ( اليمن)
تنظيم وجماعة اإلخوان المسلمين
الجماعة اإلسالمية في مصر
جماعة أنصار بيت المقدس المصرية
جماعة أجناد مصر
مجلس شورى المجاهدين أكناف بيت المقدس
حركة الحوثيين في اليمن
حزب اهلل السعودي في الحجاز
حزب اهلل في دول مجلس التعاون الخليجي
تنظيم القاعدة في إيران
منظمة بدر في العراق
عصائب أهل الحق في العراق
كتائب حزب اهلل ( العراق)
لواء أبو فضل العباس في سوريا
كتائب لواء اليوم الموعود ( العراق)
لواء عمر بن ياسر ( سوريا)
جماعة أنصار اإلسالم العراقية
جبهة النصرة في سوريا
حركة أحرار الشام في سوريا
جيش اإلسالم في فلسطين
كتائب عبد اهلل عزام
حركة فتح اإلسالم اللبنانية
عصبة األنصار في لبنان
تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
كتيبة أنصار الشريعة في ليبيا
جماعة أنصار الشريعة في تونس
حركة شباب المجاهدين الصومالية
جماعة بوكو حرام في نيجيريا
كتيبة المرابطون في مالي
حركة أنصار الدين في مالي
شبكة حقاني الباكستانية
جماعة لشكر طيبة الباكستانية
حركة تركستان الشرقية في باكستان
جيش محمد في باكستان
جيش محمد في باكستان والهند
المجاهدين الهنود في الهند /كشمير
إمارة القوقاز اإلسالمية (الجهاديين الشيشانيين)
الحركة اإلسالمية األوزبكية
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-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59
-60
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78
-79
-80
-81
-82
-83

جماعة أبوسياف الفلبينية
مجلس العالقات األمريكية اإلسالمية (كير)
منظمة كانفاس في صربيا /بنجراد
الجمعية اإلسالمية األمريكية ( ماس)
اتحاد علماء المسلمين
اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا
اتحاد المنظمات اإلسالمية في فرنسا
الرابطة اإلسالمية في بريطانيا
التجمع اإلسالمي بألمانيا
الرابطة اإلسالمية في الدنمارك
الرابطة اإلسالمية في بلجيكا ( رابطة مسلمي بلجيكا)
الرابطة اإلسالمية في إيطاليا
الرابطة اإلسالمية في فنلندا
الرابطة اإلسالمية في السويد
الرابطة اإلسالمية في النرويج
منظمة اإلغاثة اإلسالمية في لندن
مؤسسة قرطبة في بريطانيا
هيئة اإلغاثة اإلسالمية التابعة لتنظيم اإلخوان المسلمين الدولي
حركة طالبان باكستان
كتيبة أبو ذر الغفاري في سوريا
لواء التوحيد في سوريا
كتيبة التوحيد واإليمان في سوريا
كتيبة الخضراء في سوريا
سرية أبو بكر الصديق في سوريا
سرية طلحة بن عبيد اهلل في سوريا
سرية الصارم البتار في سوريا
كتيبة عبد اهلل بن مبارك في سوريا
كتيبة قوافل الشهداء في سوريا
كتيبة أبو عمر في سوريا
كتيبة أحرار شمر في سوريا
كتيبة سارية الجبل في سوريا
كتيبة الشهباء في سوريا
كتيبة القعقاع في سوريا
كتيبة سفيان الثوري في سوريا
كتيبة عباد الرحمن في سوريا
كتيبة عمر بن الخطاب في سوريا
كتيبة الشيماء في سوريا
كتيبة الحق في سوريا
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قرار جمل�س الوزراء رقم (  ) 2ل�سنة  2015م
ب�ش�أن �آلية التظلم من قرارات الإدراج يف قوائم الإرهاب
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قرار جمل�س الوزراء رقم ( )2ل�سنة  2015م
ب�ش�أن �آلية التظلم من قرارات الإدراج يف قوائم الإرهاب
جمل�س الوزراء،
بعد االطالع على الدستور،
وعل���ى القان���ون االتح���ادي رق���م ( )1لس���نة  ،1972يف ش���أن
اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء ،والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  ،2014يف شأن مكافحة
الجرائم اإلرهابية،
وعل���ى قرار مجلس الوزراء رقم ( )35لس���نة  ،2014بش���أن نظام
قوائم اإلرهاب،
وبناء على موافقة مجلس الوزراء،

قـــــــــرر:
املادة ()1
تك���ون آلي���ة التظلم من الق���رارات الصادرة ب���اإلدراج يف قوائم
اإلرهاب وفق ًا للتالي:
 .1يق���دم طل���ب التظلم إل���ى وزارة العدل وفق��� ًا لأللية الت���ي تحددها،
ويرفق بالطلب كافة املستندات املؤيدة للتظلم.
 .2تق���وم وزارة العدل بإحالة طل���ب التظلم إلى املجل���س األعلى لألمن
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الوطن���ي ليتولى دراس���ته وبي���ان مرئياته بش���أنه ،ويح���ق للمجلس
األعل���ى لألم���ن الوطني طلب آي���ة إيضاحات أو مس���تندات إضافية
يراها مناسبة وذلك من خالل وزارة العدل.
 .3يحي���ل املجلس األعلى لألمن الوطني مرئياته حول التظلم إلى وزارة
شؤون الرئاسة.
 .4تتولى وزارة ش���ؤون الرئاسة عرض طلب التظلم على مجلس الوزراء
وفق ًا ألليات الع���رض املعتمدة لدى املجلس ،مرفق ًا به رأي املجلس
األعلى لألمن الوطني.
 .5تتول���ى وزارة العدل إب�ل�اغ املتظلم بقرار مجلس ال���وزراء الصادر يف
التظلم املقدم منه.
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املادة ()2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نش���ره يف الجريدة الرس���مية ،وعلى
الجهات املعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

حممد بن را�شد �آل مكتوم
رئي�س جمل�س الوزراء
صدر عنا:
بتاريخ 20 :ربيع األول 1436هـ
املوافق 11 :ينايـــــــــــــر 2015م
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الفهر�س
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