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 جىالنموذ مكافحة اإلرهابقانون 
  )الديباجات فى قوانينهم الوطنية  ضاء الآلتى تستخدمتيارية للدول األعاخ(الديباجة 

 

لدول وال يمكن اوأمن وتنمية  ,ستقرارألوا ,سالمالاإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره مشكلة دولية تهدد  لما آان

 تحاد األفريقي؛جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة واالمن  لمتعهد بهالتعاون الكامل واإال ب القضاء عليه

  

إدانتها القاطعة لجميع أعمال  تأآيد بقدسية م المتحدة واالتحاد األفريقي قد أعادتالدول األعضاء في األم ولما آانت

 ها أعماال إجرامية ال يمكن تبريرها ، أينما وقعت وأيا آان مرتكبوها؛باعتباروأساليب وممارسات االرهاب 

 

عتماد تشريعات إلنفاذ أبعدد من الصكوك الدولية التي تضع التزاما على الدول في  اإلرهابدانه انه قد تم إ ولما

 تلك الصكوك؛

 

خالل األجراءات الوطنية من ،تخاذ خطوات أل جميع الدول دعيااألمم المتحدة واالتحاد األفريقي قد  ولما آانت

 ؛ رهابيةاإل تمويل ودعم اإلرهاب والكيانات, غسيل األموال  لمنع ومواجهة المالئمة ،

 

مناسبة الالزمة لتنفيذ المحلية التشريعات الجميع الدول على سن  احثقد األمم المتحدة واالتحاد األفريقي  ولما آانت

مة مرتكبي األعمال اإلرهابية، ها اختصاص لمحاآمحاآمأحكام الصكوك الدولية ذات الصلة لضمان أن يكون ل

 هذه الغاية ؛من أجل  رى والمنظمات الدولية ألخلدول اوتقدم الدعم والمساعدة لتعاون مع ولت

 

 ,غسيل األموال لمنع ومكافحة اإلرهاب ، وتجريم األعمال اإلرهابية، ]اسم البلد[ ...فى  التشريع ضروري ولما آان

المشتبة فى اختصاص لمحاآمة ] اسم البلد... [فى لمحاآميكون لضمان أن ل، واإلرهاب واالرهابيين وتمويل ودعم 

  ً رهابية؛ابهم  أعمال اارتك

 القانون الدلى لحقوق األنسان، يجب أن تتم وفقًا للقانون الدولى،بما فى ذلكويؤآد على أن محاربه األرهاب 

 والقانون األنسانى الألجئين،

  
 : على النحو التالي ] اسم البلد... [ برلمانيتم سنه بواسطة  اآلن 
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  الجزء األول
 بدء والتعاريفالتاريخ  ،العنوان

  

  العنوان الطويل. 1
بشأن منع ومكافحة اإلرهاب  1999 لسنة األفريقية اتفاقية منظمة الوحدةآل من ] اسم البلد[ ..فى قانون إلنفاذ

التحاد االفريقي ا قراروالبروتوآول الملحق بها، وخطة عمل االتحاد االفريقي لمنع ومكافحة اإلرهاب في أفريقيا، و

في يوليو الصادر مكافحة دفع الفدية للجماعات اإلرهابية ، وقرار االتحاد االفريقي بشأن  2009في يوليو الصادر 

األمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة  صكوك منع ومكافحة اإلرهاب ، ومختلفبشأن  2010

الملزمة للدول األعضاء ؛  االرهاب ، و بشأن مكافحةالمتحدة ومجلس األمن  الجمعية العامة لألممقرارات اإلرهاب و

  .بها عرضيةالأو المسائل ذات الصلة  و

  

  العنوان القصير. 2

  .قانون مكافحة اإلرهابقد يسمى هذا القانون 

  

  تاريخ البدء. 3

  ]التاريخ إدراج... [هذا القانون حيز النفاذ فيدخل ي

  

  التعاريف. 4

   :ى خالف ذلكإلسياق النص شر نون ، ما لم يفي هذا القا

I. "من هذا  2في الجدول  مالمشار إليهاو القانونيين   اص الطبيعيينشخاى من األ عنيت" المؤسسة المسؤولة

 ؛ القانون

II. "؛ األغفالحاالت الن شمي" لعملا"و "انونالق 

III. "ردود أفعال الهواء بخالف  تعنى اى محرك يستطيع الحصول على دعم فى الغالف الجوى من خالل "الطائرة

 ،المناطيد،مثل سفن الفضاءللتوجية  قابلةال األشياء ضد سطح األرض بما فى ذلك جميع ردود أفعال الهواء

  متحرآة؛ سواء بأجنحة ثابتة اووالطائرات الطائرات الشراعية 

IV. "اب صعود الرآ عقب غلق األبواب الخارجية لحظة فترة زمنية من يجب أن تشمل اى "الطائرة فى الرحلة

ى فترة زمنية إلى أن تتولى السلطات اب، وفى حالة الهبوط األضطرارى ،أى باب لنزول الرآحتى لحظة فتح أ

  عن األشخاص والممتلكات على ظهر الطائرةالمسؤلية عن الطائرة و المختصة
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V. "24ة وتنتهى بمرور الطائررحلة نية التى تبدأ بتجهيزات ما قبل تعنى آل الفترة الزم "الطائرة فى الخدمة 

الطائرة  فيه تكون) خارج نطاق هذة الفترة(وآذلك فى اى وقت ساعة عقب هبوط الطائرة بعد اآتمال الرحلة،

   .فى الرحلة 

VI. " من االتفاقيات التالية  اتعني أي" مكافحة اإلرهاباتفاقيات  

  

 14ات، الموقعة في طوآيو في الجرائم وبعض األفعال األخرى المرتكبة على متن الطائر بشأناالتفاقية ) أ(

  ؛ 1963سبتمبر 

 ؛1970ديسمبر  16ع االستيالء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في الهاي في قماتفاقية الهاي ل) ب(

  ؛) ...   2010اتفاقية بكين لعام (قمع األعمال غير المشروعة  المتعلقة بالطيران المدنى الدولى  اتفاقية ) ج(

لموظفون ا في ذلكا بم ،ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دوليةاتفاقية منع ) د(

  ؛ 1973ديسمبر  14الدبلوماسيون ، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

  ؛ 1979ديسمبر  17الجمعية العامة في  االتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، التي اعتمدتها) ه(

بما في ذلك تعديالت (1979اآتوبر  26في فيينا فى تى اعتمدت تفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، الا) و(

  ؛) 2005عام 

بروتوآول لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ، المكمل ) ز(

فبراير  24في مونتريال في لموقع الطيران المدني ، ا التفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة

  ؛ 1988

مارس  10اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد المالحة البحرية ، الموقعة في روما في ) ح(

  ؛ 1988

البروتوآول المتعلق بقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة الواقعة على ) ط(

  ؛1988مارس  10القاري ، المبرم في روما في  الجرف

  ؛ 1991مارس  1اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض آشفها ، الموقعة في مونتريال في ) ي(

 15لألمم المتحدة في  االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل، التي اعتمدتها الجمعية العامة) ك(

  ؛ 1997ديسمبر 

  ؛ 1999ديسمبر  9تفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب ، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في اال) ل(

أبريل  13ة في االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي ، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحد) م(

  ؛ 2005

يوليو  14حة اإلرهاب ، التي اعتمدت في الجزائر العاصمة يوم منع ومكافل منظمة األتحاد األفريقىاتفاقية ) ن(

  ؛1999
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 8أبابا في  بشأن منع ومكافحة اإلرهاب، الذي اعتمد في أديس الوحدة األفريقية بروتوآول اتفاقية منظمة) س(

  .2004يوليو 

اآتوبر  14لندن فى  قمع األعمال غير المشروعة ضد سالمة المالحة البحرية،الموقع فى بروتوآول اتفاقية) عِ(

  ؛  2005

قمع األعمال غير المشروعة ضد سالمة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف بروتوآول لبروتوآول ) ق(

  ؛2005اآتوبر  14القارى،الموقعة فى لندن فى 

  ).2010بروتوآول بكين لعام (البروتوآول المكمل ألتفاقية قمع األحتجاز غير المشروع للطائرات )ر(

VII. "الشرطة ؛جهاز الجمارك او  تعنى اى طائرة غير الطائرة المستخدمة فى الخدمة العسكرية، "ئرة المدنيةالطا  

VIII. "؛ يعني المسؤول الرسمى عن جهاز الشرطة" مفوض شرطة  

IX.  "؛ ]اسم الدولة  [.....يعنى دستور  "دستور 

X. "ولية طبقا للصكوك المتعلقة باألعمال لتزامات دأل] اسم البلد[تعني الجريمة الناشئة عن وفاء " جرائم االتفاقية

 ؛ ]الفعل [المشار اليها فى الفصل الثانى من هذا القانون  .اإلرهابية واألفعال ذات الصلة

XI.   "؛] اسم البلد... [محكمة قانونية في ةأي] أو المحكمة العليا[تعني " المحكمة 

XII. يعني المسؤول عن النيابة العامة ؛" مدير النيابات العامة 

XIII. "المعرفة فى القسم قائمة الكيانات الخاضعة للمسألةيجب أن تحيل على   "ال والمهن غير المالية المحددةاألعم 

 ؛ 2فى الجدول رقم  14الفرعى رقم 

XIV. "؛ أو غير منشأة آشرآة منشأة آشرآة  هيئة  أو  ،صندوق  ،شراآة ، إئتمان ،منظمة  يعني شخص ، "آيان 

XV. " عنيي" أى جهاز مميت آخرأو تفجير جهاز : 

 -و جهاز اى سالح حارق اخر أ أومتفجر   )أ(

 ، أو الذى تم تصميمه) 1(

 ،علىالقدرة  الذى لديه) 2(

 وفاة واصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة ، أو ألحداث

 -أي سالح أو جهاز ) ب(

 تم تصميمه ، أوالذى ) 1(

 ،علىلديه القدرة الذى ) 2(

آيميائية احداث مواد  ة أو أضرار مادية جسيمة من خالل إطالق أو نشر أوصابات بدنية خطيراحداث وفاة وأ

 السامة ، والعوامل البيولوجية والسموم أو المواد المماثلة أو اإلشعاع أو المواد المشعة؛

XVI. "قاع البحر لغرض استكشاف أو  فىدائم  شكلثبت بهيكل مأو  منشأةأو  عني جزيرة اصطناعيةت" منصة ثابتة

 .شمل سفينة تال  اموارد أو ألغراض اقتصادية ، ولكنهاستغالل ال
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XVII. "و ببعض األنشطة او العمليات الواردة  فى اى شخص او آيان الذى يقوم بأحد أ عنيت" المؤسسة المالية

 ؛]الفعل [من هذا القانون ) 13(الى ) 1(رعى القسم الفمن  2الجدول الرقم 

XVIII. " بطريقة مباشرة او  ، الذى يقدم أو يجمع عمدًا امواًالخص ى شيعنى أى عمل بواسطة  أ "تمويل األرهاب

 -:بالكامل او جزئيانة سيتم استخدامهابغرض أن يتم استخدامها او يعلم أ و يحاول ان يفعل ذلك ،غير مباشرة ، أ

  وللقيام بعمل ارهابى ،أ ) أ(

 وبواسطة ارهابى، أ  ) ب(

 . بواسطة آيان ارهابى ) ج(

XIX. "و إدارة أ و تولى مؤقتاالتخلى عن ،أو نقل ملكية أ تغيير، حويل،يعنى الحظر المؤقت لت" الحجز"و أ "تجميد

 ؛التحكم فى الملكية على اساس حكم صادر من اى محكمة مختصة 

XX. "يوفر الخدمات أو يوزعها لصالح و خاصة أأي مرفق مملوك ملكية عامة  يعنى  "مرفق البنية التحتية

 . مياه والطاقة والوقود واالتصاالتالجمهور ، مثل ال

XXI. "يعني" األشخاص المتمتعين بحماية دولية : 

، رئيس الحكومة، مهام رئيس الدولة ب تنهضبما في ذلك أي عضو من أعضاء هيئة جماعية ئيس الدولة ،ر) أ(

عضوا من ذلك ويشمل ،  دولة اجنبيةهذا الشخص في  متى يكونأو الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ، 

 وألها ،  المرافقين له أو أسرتها/أسرته

منظمة دولية ذات طابع ن آخر عوآيل أو  موظف رسمىأو  ؛ ماة فى دول أو موظف رسمى أي ممثل) ب(

ضد أو الرسمي،  عملها/هعملمكان  أو ضد،  ارتكاب جريمة ضدةفى وقت ومكان ، ، يحظى حكومي دولي

من ب القانون الدولى بموج حماية خاصةبها، ب/النقل الخاصة به وسائل ضدأو الخاصة  إقامتها/ته إقاممكان 

التي تشكل جزءا من أسرته  أسرتها/ أسرته أفراد عن فضًالته آرامحريته أو ، أو  شخصهاالعتداء على 

 المعيشية ؛

XXII. "محكمة ذات اختصاص أية قاضي في المحكمة العليا أو يعني  "لقاضيا. 

XXIII.  "و أ/وس األمن لألمم المتحدة يعني أي شخص أو آيان محدد من قبل مجل" على قائمةمدرج  شخص أو آيان

 -: و آيانآشخص أريقى لألتحاد األف ةو الكيانات األرهابيأ قائمة األرهابيين

أو يسهل ارتكاب أي فى رك ، أو يشت واألنشطة المتعلقة بةيرتكب أو يحاول ارتكاب أي نشاط إرهابي  الذى ) أ(

 ؛ أو مرتبط به ونشاط نشاط إرهابي

 بغية المذآور األمم المتحدة إجراءات محددة في قرارات مجلس األمن فىضاء لدول األعتتخذ ضدة ا   )ب(

 .رهابيةمكافحة أو منع األعمال األ

XXIV. "إدارة هذا القانون؛إليه  ادأسن تم اخر وزيرى أ مسؤول عن األمن القومي أوالوزير اليقصد به " وزير 

XXV. " تعنى "غسيل األموال 
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أن هذا الشىء هو من ن يعلم أ علية  و آان يجبألم يع ى شخصأتغيير او تحويل ملكية شىء بواسطة  )ا(  

المصدر غير الشرعى لهذا  الشىء او لمساعدة اى شخص يكون  بغرض اخفاء او تموية جريمة ،المتحصالت 

  لها ؛ لفع/لة ية لفعثار القانونفى ارتكاب الجريمة المشار اليها ليتجنب األ ًامتورط

 بالممتلكات  الحقوق الخاصة و ملكية أ حرآة أو ، مكان ،وضع ، مصدر، قيقيةالطبيعة الح إخفاء أو تموية) ب(

  الجريمة ؛ من متحصالت  جب علية أن يعلم أن هذة الممتلكات هىو آان يبواسطة أى شخص  يعلم أ

ذا و آان يجب علية أن يعلم أن هاآتساب، حيازة أو استعمال الممتلكات بواسطة أى شخص  يعلم أ) ج(

  .من متحصالت الجريمة  هىالممتلكات 

XXVI. "عني ت" منشأة نووية:  

بات أو طائرات أو أجسام فضائية سفن أو مرآ المثبتة علىأي مفاعل نووي ، بما في ذلك المفاعالت ) أ(

الطائرات أو األجسام الفضائية ، أو ألي  ، المرآبات ،در للطاقة من أجل دفع هذه السفن آمص استعمالهأل

  غرض آخر؛

 ؛أو نقل المواد المشعة  وتجهيز إلنتاج وتخزينتستخدم أو وسيلة  ة منشأةأي) ب(

XXVII.  "تعني "المواد النووية:  

  ؛ 238 -في المائة في البلوتونيوم 80ترآيز النظائر  فيه يتجاوز بإستثناء ذلك الذى ،البلوتونيوم) أ(

 ؛  233 -اليورانيوم ) ب(

  ؛ 233أو  235لمخصب في النظائر اليورانيوم ا) ج(

شكل بخالف ما آان منها فى  يورانيوم الذي يحتوي على خليط من النظائر المشعة الموجودة في الطبيعةال) د(

  خام أو رواسب الخام؛

  ن العناصر السالفة الذآر؛أو أي مواد تحتوي على واحد أو أآثر م) ـه(

XXVIII. "التاثير على سياسة تعنى الجريمة التى ترتكب آجزء من حرآة سياسية  بهدف " الجريمة ذات الصفة السياسية

 .الحزب الحاآم للدولة او لدفع المعرآة السياسية 

XXIX. "الذى  أو مجرى مائي أو موقع آخر شارع  عني تلك األجزاء من أي مبنى أرض، ي" العام عمالستمكان األ 

 ،ىتجارمكان  ىشمل أ، وي عرضيةألفراد الجمهور، سواء بصورة مستمرة أو دورية أو  يكون متاحًا أو مفتوحًا

 للجمهور يمكنمشابة الذى كان أى مستجمام أو لأللى، ترفيهى، حكوم، دينيتعليمى، تاريخي، ثقافي، ، لألعمال

 ؛يكون مفتوحا لهالوصول إليه أو 

XXX. "يعني أي عضو فى  جهاز الشرطة الوطنية" مسؤول في الشرطة. 

XXXI. "رتكاب جريمة من خالل أر، من أموال تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباش ةأي تعنى "العائدات

 ي الجزء الثاني من هذا القانون ؛الجرائم المنصوص عليها ف
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XXXII.  "ة، بصرف النظر منقولالغير  وأ ةمنقولال المادية،  راألصول بكل صورها، سواء المادية أوغيتعني  "الملكية

آان شكل   أى لقانونية أوكان اخر ، والوثائق امأو فى ] اسم الدولة [وسواء وجدت فى، عن طريقة أآتسابها 

بما يشمل  المصلحة فى هذة األصول، الرقمية ،والتى تثبت الملكية ، أوأو  الوثائق األلكترونية وتشمل الوثائق ،

، الضمانات ،  ، األسهم  مقصورًا على ، االئتمانات البنكية، شيكات المسافرين ، الشيكات  النقديةوليس  ،

 األعتماد ؛ ، خطابات السندات ، الكمبياالت

XXXIII. "مملوآة ملكية عامة أو خاصة  يعني جميع المرافق ووسائل النقل واألدوات ، سواء آانت" نظام النقل العام ،

 جمهور لنقل األشخاص أو البضائع ؛لخدمات المتاحة لللفي أو  تستخدمالتي 

XXXIV. "عية أو اصطناعية ؛ سواء آانت طبي نويدة مشعة، ةتعني أي مادة تتكون من، أو تحتوي على أي" مواد مشعة 

XXXV. "القارب ،  ى قاع البحر، وتشمل الطائرة العائمةفثبت بصورة دائمة م غيرأي نوع من السفن  تعنى "السفينة

 ؛ من المالحة هاسحبتم  التىولكنه ال يشمل السفينة  عائم آخرمرآب  أو آى ، واصةالغ،  محلقال

XXXVI. "عنيت"  ةجريمة محدد:-  

  أو ؛ 20الى  5من  ءاألجزامشار إليها في جريمة ) أ(

شكل جريمة من يومن شأنه أن شكل جريمة بموجب قانون دولة أخرى ي الذى  ]اسم البلد[أي نشاط خارج ) ب(

 ؛] اسم البلد[ فى تمالنشاط قد إذا آان ذلك ، )أ(الجرائم المشار إليها في الفقرة 

XXXVII. "قل يستخدمها أو يشغلها يشمل أي منشأة دائمة أو مؤقتة أو وسيلة ن" المرفق الحكومي أو العام:  

  كومة ؛ممثل أي دولة أو ح) أ(

  ؛ رئيس الدولة) ب(

  وزير في أي بلد ؛الرئيس الوزراء أو ) ج(

  أعضاء الحكومة ؛) د(

  أي بلد ؛ فى ةالتشريعيلهيئة عضو ا) ـه(

  أي بلد ؛ فىأعضاء السلطة القضائية ) و(

  الرسمية ؛ مهامهاب/مهامهب اتصاًالخرى ،أ منظمة حكومية أى فىمسؤول أو موظف في الحكومة أو) ز(

XXXVIII. "األنشطة  أو للعميل المشروعة المعلومة عمالاألة الغير متسقة مع تعنى المعامل "المعامالت المشتبة فيها

أو املة معقدة ،غريبة وغير تقليدية معلهذا النوع من الحساب أوالمعامالت،أو الطبيعية أو مع األدارة  الشخصية 

 ر تقليدى للمعاملة ؛ نموذج معقد أوغي

XXXIX. "والذى يكون  ] اسم البلد[ارتكب داخل أو خارج  حقيقى أو تهديدى ،أمتناع عني أي فعل أو ي" عمل ارهابي

بما فى  طرفًا فيها  ]سم الدولة ا [ى من وثائق األمم  المتحدة واألتحاد األفريقى والتى تكون جريمة واردة فى أ

بقصد تخويف الجمهور أو ،  نة ابطريقة معقولة  عتبارة يمكن اأو ذلك أى عمل حقيقى أو تهديدى بغرض ، 

لة ولدفع مسأ عمل مادولية على القيام أو االمتناع عن القيام ب حكومة أو منظمة  أو إجبار شريحة من الجمهور 
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 ، إذا ما آان هذا الفعل؛ سياسية ، دينية ، أو أيدولوجية

 ؛ ضد األشخاص م العنفيستخد)  أ(

 ؛ضرر جسيم للملكية يسبب ) ب(

 الشخاص؛ حياةللخطر يعرض  )ج(

 من الجمهور؛ شريحة أي على على الصحة أو السالمة العامة أو جسيمًا يسبب خطرًا) د(

 يستخدم األسلحة النارية أو المتفجرات ؛) ـه(

جى أو عميل ميكروبى أو بيولوضارة، مشعة أو مواد آيمائية سامة أو يعرض العامة ألى مواد خطرة ، ) و(

   سام ؛

تصلة  مباشرة ببنية الم ى نظام آومبيوتر أونظام لتقديم الخدماتلتدمير أ مصمم  ألرباك ، للألضرار ، ) ز(

مصمم ألرباك تقديم ) ح(   ؛االت ، البنوك والخدمات المالية ، الخدمات، النقل أوالبنية األساسية الهامةتصاأل

  دفاع المدنى والخدمات الطبية؛ أو الو ات األساسية الطارئة مثل البوليسمالخد

  .يخل باألمن العام أوباألمن القومى ) ط (

XL.  هذا القانون أو أي  منأعاله أو في أي حكم آخر  38 فقرةفي ال" العمل اإلرهابي"بغض النظر عن تعريف

 - :،فاليعتبر عمل أرهابى  قانون آخر

 ،حتجاجأل، أو اللدفاع عن  ما آان هذا الفعل نتيجة إذا ) ط(الى ) ح( المادة الفرعية  38فى البند ي فعل أ ) أ(

 إلى )أ(الفقرات الفرعيةمن  38الضرر المنصوص عليه في البند  يقصد به الو ىصناععمل  وأ األنشقاقأو 

  .)ح(

من إذا ارتكب هذا الفعل خالل آفاح الشعوب  ،ىإرهاب بمثابة عملل فع ىألي سبب أو غرض أيعتبر لن ) ب(

االستعمار أو  عنتقرير المصير واالستقالل و المشروع في التحرر الوطني،حقها  تعزيز ممارسة أو أجل

 األجنبية،  أو سيطرة القوات والعدوان حتاللمقاومة األ

  غير الدولية بواسطة وفى سياق النزاعات الدولية أواإلنساني،  الدولى لقانونل األعمال التى ترتكب  وفقا )ج(

سياسي أن يعتبر أى دافع  ال يجوز نة ة المنظمة ؛ اخذُا فى األعتبار االجماعات المسلحقوات الحكومة او اعضاء 

أو فلسفي أو عقائدي أو عنصري أو عرقي أو ديني أو أي دافع مماثل، ألي سبب من األسباب ، بما في ذلك 

العمل اإلرهابي جزءا  تعريف يشكلما يتعلق بجريمة بمثابة دفاع ممكن تبريره فيألغراض المحاآمة أو التسليم ، 

  .منها ال يتجزأ

XLI. "تحت قيادة ضابط   ،مميزةخارجية لقوات المسلحة لدولة ما وتحمل عالمات لتعني سفينة تابعة " سفينة حربية

 .لنظام الخدمات العسكرية التقليدى خضع يطاقم  بواسطة، وتدار  قبل حكومة تلك الدولة من رسيًا مكلف

XLII. "بيولوجية أو نووية وأآيميائية  وأ أسلحة متفجرة  أو،  اناري ايشمل سالح "سالح. 
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XLIII. "من خالل ) سواء طبيعى أو قانونى (تعنى اى معامالت يتم القيام بها بالنيابة عن الشخص المنشىء "حوالة مالية

 . مالية أخرى  عض الموال لشخص المستفيد فى مؤسسةآيان مالى بواسطة الوسائل األلكترونية بغرض اتاحة ب

  
 ثانيالجزء ال

 والعقوبات جرائمال
  

 الفصل األول
 بأعمال إرهابية أو المرتبطة  متصلةال جريمة اإلرهاب والجرائم

  

 ريمة اإلرهابج- 5

  ].إدراج أقصى عقوبة... [يعاقبو  ،مل إرهابي يعتبر مرتكبا لجريمة عم بأي شخص يقو

 

   جريمة تمويل األرهاب - 6

          ]إدراج أقصى عقوبة [......مة ويعاقب تمويل األرهاب يرتكب جرياى شخص يقوم ب ) 1(

 5المادة و 1ابى المشار إلية فى الفقرة  الفرعيةألرهعن وقوع العمل اتعد الجريمة مرتكبة بصرف النظر  )2(

  .سواء تم استخدام األموال ألرتكاب هذا العمل  المشار إليهما عالية ،أو

  -:يعد آذلك  جريمة ) 3(

  من هذا القسم ؛) 1(فى جريمة فى اطار القسم الفرعى األشتراك آشريك )أ(    

  .من هذا القسم) 1(تنظيم أو توجية اخرين ألرتكاب جريمة فى إطار القسم الفرعى  ) ب(   

لعمل  تسهيل أو أعطاء النصيحة ألرتكاب مثل هذا ا مويل األرهاب أو مساعدة ، حث ،محاولة أرتكاب جريمة ت )4(

  .قد أآتملت آما لو آانت الجريمة  يجب أن يكون معاقبُا عليه

ية آما لو األشتراك فى ، التجمع مع أو التأمر ألرتكاب  جريمة تمويل األرهاب يجب ان يكون    معاقبُا عل) 5(

  .آانت الجريمة قد اآتملت

  

  جرائم غسيل األموال- 7
  ]    أقصى عقوبة .[....يرتكب جريمة  ويعاقب ب ى شخص يقوم بغسيل األموالأ )1(

تسهيل وتقديم النصيحة   ،،حث  تكاب ،محاولة أرتكاب ، مساعدةاك فى ، التجمع مع أو التأمر ألراألشتر )2(

ى من عناصر جريمة غسيل األموال يجب أن يتم المعاقبة  علية بنفس العقوبة المحددة فى القسم الفرعى ألرتكاب أ

  .عالية) 1(
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الظروف الحقيقية من  ألستدالل عليهم لغرض والذى يمكن ايتطلب آعنصر مكون  للجريمة  العلم ،النية ،ا) 3(

  .الجريمة المشار إليها   غير المشروع للفوائد فال يشترط تحقق ادانة يتم اثبات المصدرلكى . الموضوعية

 األقليم الوطنى طالما أنها تعتبر جرائم فى الدولة التىتشمل الجريمة المشار إليها الجرائم التى ترتكب خارج  ) 4(

  ]أسم الدولة [أرتكبت فيها وانها تعتبر جرائم إذا آانت قد أرتكبت  فى

  

  جرائم تمويل األرهاب وغسيل األموال بواسطة األشخاص القانونيين– 8
 ال و تمويل األرهاب بالنيابة عن أو لمصلحة شخص قانونى، سواءغسيل األموى شخص طبيعى يرتكب أ )1(

 على أساس سلطة تمثيل,قيادى فيه  يكون لديه موقع  القانونى ،الذىمن  جهاز الشخص يعمل انفراديُا أو آجزء 

هيئة تتخذ القرارات بالنيابة عن الشخص القانونى ، أو آهيئة تمارس السيطرة داخل الشخص او الشخص القانونى ،

امة المحددة عدد مرات الغر]القيمة المضاعفة [، يجب أن يعاقب بغرامة تعادل  القانونى ،وتعمل بموجب  بهذة الصفة

 .هؤالء األشخاص آمرتكبى أو شرآاء فى الجريمة للألشحاص الطبيعيين،بصرف النظر عن إدانة 

للشخص القانونى أن يكون مسؤًال متى آان  نقص  عالية، يمكن)1(بصرف النظر عن القسم الفرعى  )2(

قد جعل من الممكن  ر اليهالمشاا لتحكم فى  الشخص الطبيعى المشار إلية فى المادة الفرعيةاألشراف على  أو ا

 الشخص القانونى وأرتكاب غسيل األموال أو تمويل األرهاب بواسطة الشخص الطبيعى الذى يعمل تحت سلطة 

 .ته  لمنفع

 - : باألضافة الى ذلك فأن ألشخاص القانونيين قد )3(

 سواء بصفة مباشرة سنوات ممارسة أنشطة محددة] عدد[قصى يحظر عليهم بصفة دائمة أو بحد أ ) أ(

  .أوغير مياشرة 

 يتم وضعهم تحت أشراف المحكمة) ب(

 .سنوات  ] عدد[يحكم عليهم بأغالق مقارهم  التى تم أستخدامها ألرتكاب الجريمه بصفه دائمة أو لمدة  ) ج(

 .نهاء اعمالهم إ ) د(

  .حكم عليهم بنشر الحكم  ي) هـ(

 

 بأعمال إرهابيةأو المرتبطة  المتصلة الجرائم  - 9

  -:الذى أي شخص (1)

أن يعزز قدرة أي آيان على االنخراط في العمل اإلرهابي ، بما في ذلك تقديم أو  يرجحيفعل أي شيء، أو ) أ(

 خبرة ؛مهارة أو عرض تقديم 

 يدخل أو يبقى في أي بلد ، أو) ب(

 ، تحت التصرفنفسها /نفسهيضع  )ج(
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يعرف يعرف أو آان من المعقول أن و ،ط في عمل إرهابيينخرفي اتجاه ، أو باالشتراك مع أي آيان أو لمصلحة ، 

المشارآة في عمل إرهابي، يرتكب جريمة ويعاقب لغرض تعزيز قدرة هذا الكيان على قد تم الفعل بأن هذا شتبه يأو 

 .]اشارة الى أقصى عقوبة[ب 

 :أي شخص  (2)

 ؛ ما ض تقديم أي أسلحة إلى أي شخص آخر الستخدامها من قبل أو لصالح آيانيعريقدم أو ) أ(

 ؛ ما قدم الدعم لكيانيلتمس الدعم أو ي) ب(

 يوفر، يتلقى أو يشارك في التدريب أو التعليم ، أو يجند آيانا لتلقي التدريب أو التعليم؛) ج(

 أي آيان ؛ تجنيد) د(

 وثيقة ، أو عداديقوم بأجمع أو ي) ه(

 شيئا ، يحوز) و(

مثل هذه األسلحة، االرتباط الوثيق ل فىأن يعرف أو يشتبه عمل إرهابي، ويعرف أو آان من المعقول القيام بب متصًال

 يعاقب ، وتكاب جريمة بارمتهما ، يكون باإلعمال اإلرهابيةمتصلة   وثائق أو األشياءال، جنيدالتستجدائها، التدريب، ا

 .] أقصى عقوبةإدراج  [ ..ب

 -:إذا  ما حقيقةب معرفةشخص  يكون لدى أىألغراض هذا القانون ،  (3)

 تلك الحقيقة ، أوبشخص معرفة فعلية آانت لدى ال) أ(

 :المحكمة  إذا اقتنعت )ب(

 و: عتقد أن هناك إمكانية معقولة من وجود هذه الحقيقة بأن الشخص ي) 1(          

 .في الحصول على معلومات لتأآيد وجود هذه الحقيقة إذا فشل هذا الشخص) 2(          

 أو يشبته فى حقيقة ما إذا آانت بطريقة معقولة يعرفآان أنة الشخص ريعتبألغراض هذا القانون،  (4)

من معقول يتسم بقدر شخص بواسطة  توصل إليهاتم الالتى ، هي تلك اليها التوصل آان يجب التىاالستنتاجات 

 :ولديهواليقظة  االجتهاد

أي شخص في موقفه  معقول منها بشكل ن توقعيمكالمعارف العامة والمهارات والتدريب والخبرة التي قد ) أ(

 و موقفها؛/

 .لديها فى الواقع/المتاحة لديهالمعارف العامة والمهارات والتدريب والخبرة ) ب(

  
  الفصل الثانى

  تفاقيةجرائم اال
  ةاختطاف طائر - 10

، ع التهديد من أى نو عن طريق استخدام القوة أو ،ىبشكل غير قانون قومي ،أي شخص على متن طائرة في رحلة   
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إدراج . [ بب اقللع ا يكون مرتكبا لجريمة اختطاف ويكون معرضًا أو يمارس السيطرة عليه على طائرةباالستيالء 
  ]أقصى عقوبة

  

  للخطر تدمير أو إتالف أو تعريض سالمة الطائرات. 11

  :ومتعمدابصورة غير مشروعة يقوم أي شخص  )1(

سالمتها أثناء  قد تعرضجعلها غير قادرة على الطيران أو تبها أضرار  الحاق طائرة في الخدمة أو بتدمير) أ(

  ، أو للخطر الطيران

  .للخطر رض سالمة الطائرةعي قدعلى متن طائرة في حالة طيران أي عمل من أعمال العنف رتكاب با) ب(

  .مرتكبا لجريمة بموجب هذا القانونيكون 

لى متن عغير مشروع وعن عمد، شكل بوضع ، تسبب فىالوضع  أو  فى حالة مرتكبا جريمة ي شخصأ يكون) 2(

على  ةغير قادر تجعلها اأضرارتلحق بها أو  ر الطائرةطائرة في الخدمة أي جهاز أو مادة من المرجح أن تدم

، ولكن ال يجوز تفسير أي شيء في هذه الفقرة الفرعية على أنه للخطر سالمتها أثناء الطيران أو تعرضالطيران 

  :فعل  يرتكب فيها أىحد من الظروف التي ي

  أو ؛) 1(جريمة بموجب الفقرة الفرعية قد يشكل ) أ(
  .ارتكاب جريمة من هذا القبيل علىتشكل محاولة تآمر الرتكاب أو التحريض قد ) ب(

  ]إدراج أقصى عقوبة. . . [يعاقب، في حالة اإلدانة ،  جزءالشخص الذي يرتكب جريمة تحت هذا ال) 3(

  

  للخطر سالمة الطائراتو قد تعرض أتعرض أعمال أخرى . 12

أو عليها هذا الجزء ممتلكات ينطبق  ةأي، بعن عمد، بشكل غير مشروع و يدمر أو يلحق أضراراشخص  أى) 1(

سالمة إلى تعريض  على األرجح تدخلالتدمير أو التلف أو الى هذا  يؤد الممتلكات، عندما مثل هذه تشغيلمع خل يتد

  .مرتكبا لجريمةون يك، للخطر الطائرات في الجو

بما في ذلك أرض أو  جويةممتلكات تستخدم لتوفير مرافق المالحة ال ةأعاله على أي) 1(فقرة الفرعية ال تنطبق )2(

سفينة تستخدم لذلك ، وبما في ذلك أي جهاز أو معدات مستخدمة لذلك ، سواء آان على متن طائرة أو في مبنى أو 

  .أماآن أخرى

عمدا عن أي معلومات  باألعالنشخص جريمة أيضا قيام أى يعد أدناه ، ) 4( ةالفرعي فقرةلمع عدم اإلخالل با) 3(

 سالمة طائرة في الجوالمعلومات إلى تعريض  يؤدى األعالن عن ة ، عندمامعينآاذبة أو مضللة أو خادعة في مادة 

  .للخطر سالمتها يعرضللخطر أو قد 

  : أن يثبت ) 3(عية بموجب الفقرة الفرعن شخص متهم بارتكاب جريمة  ُادفاع يعد )4(

  أو عتقاد بأن المعلومات آانت صحيحة ؛أسس معقولة لال لديها/لديهتعتقد، و أنها/انه) أ(
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تتضمن تتألف أو مهام بصورة قانونية على أداء تعمل /آان يعملالمعلومات، هذه  أعلنت عن/ أعلنعندما  هأن) ب(

  .أداء تلك الواجبات لدىالمعلومات بحسن نية  ذهه أنها أعلنت/ أنهعلومات وماألعالن عن 

  
  أعمال العنف في مطارات تخدم الطيران المدني الدولي. 13

  :غير مشروع وعن عمد، أي جهاز أو مادة أو أسلحة  يستخدم ، بشكلأي شخص 

أن  الذي يسبب أو يرجحو المدني الدولي يؤدي عمال من أعمال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران ) أ(

  يسبب إصابة خطيرة أو وفاة ، أو

في الخدمة موجودة  تطائرة ليسبرافق مطار يخدم الطيران المدني الدولي أو ارا خطيرة بمضرلحق أيدمر أو ي) ب(

  أو يعطل خدمات المطار،هناك 

لجريمة ، مرتكبا يكون ، للخطر لسالمة في ذلك المطاراهذا التصرف  مثلعرض أو  يرجح  أن ييعرض  عندما

  ]إدراج أقصى عقوبة[.  ....ب يعاقبو
  

  للخطر تعريض سالمة المالحة البحرية والمنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري. 14

  : يقوم عمدًاأي شخص  ) 1(

ستخدام القوة أو أي شكل آخر من منصة ثابتة بالقوة أو التهديد بأ السيطرة على سفينة أو يمارس ، أوباالستيالء ) أ(

  تخويف ؛أشكال ال

أن معة  من المرجح الذى يكون يرتكب عمال من أعمال العنف ضد شخص على متن سفينة أو منصة ثابتة ، ) ب(

  المالحة اآلمنة لتلك السفينة أو المنصة الثابتة ؛يعرض للخطر 

  يدمر سفينة أو منصة ثابتة ؛) ج(

عرض للخطر المالحة اآلمنة يرجح أن عرض للخطر أو يمما يحمولتها أو منصة ثابتة ويسبب ضررا لسفينة ) د(

  ؛ آما قد تكون الحالة لتلك السفينة ، أو سالمة المنصة الثابتة

  - ، والذى على ظهر سفينة أو منصة ثابتةوضع ، بأي وسيلة آانت ، جهاز أو مادة يتسبب فى أو يضع ) ه(

ها على نحو يهدد سالمة المالحة حمولتبها أو ب الضررأو يلحق السفينة يرجح أن يدمر في حالة السفينة ، ) 1(

  البحرية لتلك السفينة ؛

  ثابتة أو يعرض سالمتها للخطر؛المنصة الر يدمأن يرجح في حالة وجود منصة ثابتة ، ) 2(

شكل خطرا ي مما قدمع عملها خل بشكل خطير يتدالمرافق المالحية البحرية أو بخطيرة  اأضراريلحق يدمر أو ) و(

  سفينة ؛على المالحة اآلمنة لل

  ؛ المالحة اآلمنة للسفينةللخطر أنها آاذبة وبالتالي تعرض  تعلم / التى  يعلم  معلوماتكشف عن ي) ز(

، ) أ(ائم الوارد ذآرها في الفقرة أو محاولة ارتكاب أي من الجربارتكاب  يجرح أو يقتل أي شخص آخر اتصاًال) ح(
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  ،) ز(، أو ) و( ،) ه(، ) د(، ) ج(، ) ب(

  ]إدراج أقصى عقوبة.. [ب باقويكون معرض  للع،  ريمة ا لجمرتكبيكون 

من ارتكاب أي بيهدد و االمتناع عن القيام بأي عمل ، القيام أعلى  أى شخص آخر إجبار لديه نيةأي شخص،   ) 2(

ثابتة ، سفينة أو منصة ب، فيما يتعلق ) 1( فقرة الفرعيةمن ال) و(أو ) د(و ) ج(و ) ب( اتالمبينة في الفقرالجرائم 

أو سالمة المنصة الثابتة، يرتكب جريمة  المالحة اآلمنة للسفينةهو التهديد الذى من المرجح أن يعرض للخطر و

  ].إدراج أقصى عقوبة.. [ويكون معرضًا للعقاب ب 

شخص  لديه أسباب معقولة لألعتقاد بأن أىالذى تكون لدية  ] اسم البلد.......... [ربان سفينة مسجلة فييجوز ل) 3(

 و هذا الشخص على اقبض فورأن يلقى الضد ، أو على متن تلك السفينة ،  لجزءبموجب هذا ا يمةارتكب جر

  .يحتجزه

 قبوض عليهأدناه ، تسليم شخص مالواردتين ) 6(و) 5( دون اإلخالل بالفقرتين الفرعيتين،  يجوز للربان) 4(

 ىذ الوزير إدراج[. . . الوزير يسميهافي أي دولة  ، إلى السلطات المعنية) 3(حتجز بموجب الفقرة الفرعية مو
  .قية قمع األعمال غير المشروعةتكون طرفا في اتفاالجريدة الرسمية ، و/  صحيفةفي ال ينشرأمر موجب ، ب] الصلة

على في أي دولة  إلى السلطات المعنية) 3(بموجب الفقرة الفرعية  مقبوض عليه ومحتجزقبل تسليم شخص ) 5(

  .لقيام بذلكفى ا نيتها /تهنيبتلك السلطات غى للربان إخطار ينبأعاله ، ) 4(الفقرة الفرعية شار إليه فى النحو الم

لمشار إليها في إلى السلطات المختصة ا) 3(بموجب الفقرة الفرعية  ومعتقال محتجزا اشخصالربان  يسلمحيثما ) 6(

 دعمحوزتها التى ت/ذه السلطات األدلة التي في حوزتهقدم لهيأن  عليها/ينبغى عليهأعاله ، ) 4(الفقرة الفرعية 

   .موجب هذا القانونارتكاب هذا الشخص لجريمة ب

شرطة الضابط  إلىأعاله ) 4(مشار إليها في الفقرة الفرعية  ربان السفينة المسجلة في أي دولة سلمعندما ي) 7(

لجريمة بموجب هذا ال مماثال اه في ارتكابه فععلى تلك السفينة لالشتبشخصا معتقال ومحتجزا ) اسم البلد.... (في

شرطة أسباب الضابط لمثل هذا الشخص في الحجز ، ما لم يكن وضع  الشرطة  ضابطالقانون ، يكون من واجب 

 هذا الشخصأن يضع شرطة الضابط  يثما يرفضح. عتقاد بأن هذا الشخص لم يرتكب جريمة آما زعممعقولة لأل

 .هذا الرفضأسباب مكتوبة لمثل  يمقدت هاعلي/عليه ينبغى، فى الحجز 
) 6(أو ) 5(للفقرة الفرعية ، دون سبب معقول، لم يمتثل الذى  ) اسم البلد... (ربان سفينة مسجلة فييكون ) 8(

 ]إدراج أقصى عقوبة[ .....ويكون معرضًا للعقاب  ب  ،عليها /ينبغى عليهجريمة ، و، مرتكبا لأعاله

 

  األشخاص المتمتعين بحماية دوليةالجرائم المرتكبة ضد  -15
  :يتعمدأي شخص ) 1(

  شخص يتمتع بحماية دولية ؛ ةقتل أو اختطاف أو أي اعتداء آخر على شخص أو حريارتكاب جريمة ) أ(

على خص يتمتع بحماية دولية شلنقل الالسكن الخاص أو وسائل  وأالرسمية ، المبانىهجوم عنيف على ارتكاب ) ب(
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  ؛للخطرحريتها  /أو حريته شخصها /خصهيعرض ش أن يرجح نحو

  د بارتكاب أي هجوم من هذا القبيل ؛يهدالت) ج(

  ]إدراج أقصى عقوبة. . . [....ة  ويكون معرضًا  للعقاب  بمرتكبا لجريميكون 

  

  

المدعى عليه دعاء أن يثبت أن للألأعاله، ال يكون من الضروري ) 1( فقرةفي إطار ال مرفوعةفي أي دعوى ) 2(

والصفة التى يتمتع من أجلها ،  ةدولي تمتع بحماية، في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، هوية الشخص الميعلمآان 

  .بموجب القانون الدوليحماية خاصة من الهجوم  لها / آان يحق له هأنبالحماية الدولية أو 

  

  أخذ الرهائن -16

  -:أي شخص ) 1(

  ؛ و") الرهينة"ببعد يشار إليه فيما (آخر  اشخص ويعتقل يحتجز) أ(

 صشخ  ،منظمة حكومية دولية دولة ، مالم تقوم أوتمتنع  ،  الرهينة اعتقاليهدد بقتل أو إصابة أو مواصلة ) ب(

 الطالق سراحعن القيام بأي فعل آشرط صريح أو ضمني  او  مجموعة من األشخاص،  طبيعي أو اعتباري

  الرهينة ،

  

  ]إدراج أقصى عقوبة. . [ ب  باقللعريمة ، ويكون معرضًا مرتكبا لجيكون 

يكون فدية مقابل االفراج عن رهينة فى دفع   أويساهم  مباشرة أو بطريقة غير مباشرة دفعيأي شخص أو آيان ) 2(

  ]إدراج أقصى عقوبة... [..ويكون معرضًا للعقاب  بجريمة ، مرتكبا ل

من دفع ي لدفع فدية لالفراج عن الرهينة يرجح أن  مالالاقتنعت بأن / اقتنع ، متى ر النيابات العامة مدييجوز ل) 3(

 حساب التجميد أمر ب صدارستإلمن طرف واحد إلى المحكمة العليا عاجل طلب ب مقد يتقدأي بنك ، فى أي حساب 

  .شهر واحد وذلك لفترة محددة ال تتجاوز 53 مادةلا أحكام بموجب

  

  لنوويةالجرائم ذات الصلة بالمواد النووية والمرافق ا. 17
  -:سلطة قانونية  ليس لهأي شخص ، 

 أن تسبب أو يرجح نووية ، بطريقة المواد اليتصرف ، أو يشتت  ، يغير، يحولخدم ، ، يستيحوز يتلقى عمدا ، ) أ(

  بالممتلكات أو بالبيئة ؛ يرة ألي شخص أو إلحاق أضرار جوهريةوفاة أو إصابات خطالتتسبب 

  نووية ؛المواد اليسرق ) ب(
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  يختلس أو يحصل على مواد نووية عن طريق االحتيال ؛) ج(

  ؛] اسم البلد. . . [داخل أو خارج إلى عمدا نقل المواد النوويةييرسل ، أو  أو يحمل ،) د(

أن  الفعل يرجح  هذا أنبعلم أو  بقصد ،منشأة نووية تشغيلمع  خلدتيموجه ضد منشأة نووية أو  فعلأي ب يقوم) ـه(

في الممتلكات أو على البيئة من خالل التعرض  ابات خطيرة ألي شخص أو أضرار جسيمةتسبب في وفاة أو إصي

  تسرب المواد المشعة؛لإلشعاع أو 

استخدام القوة أو أي شكل ب ، على المواد النووية، عن طريق التهديد باستخدام القوة  اأي فعل يشكل طلبب يقوم) و(

  آخر من أشكال الترهيب؛

  -:يهدد ) ز(

أية في جسيمة أضرار  شخص أو  يألإصابة خطيرة إحداث أو  وفاةالفى دام مواد نووية للتسبب ستخبا) 1(

  أعاله ؛) ه(رتكاب جريمة بموجب الفقرة الفرعية ممتلكات أو للبيئة أو أل

 إآراه شخص طبيعي أو اعتباري ،  من أجل) ه(أو الفقرة الفرعية ) أ(ارتكاب جريمة بموجب الفقرة الفرعية ب) 2(

 ؛عن القيام بعمل ما  أو األمتناع ظمة دولية أو دولة على القياممن

  ].إدراج أقصى عقوبة. . [ ..ب باقيكون معرضًا للعيكون مرتكبا لجريمة، و

  

  التفجيرات اإلرهابية. 18
 ، داخل فى،  المميتةمن األجهزة عبوة ناسفة أو غيرها  أو تفجير أطالق  ،وضع  ،بتوصيل ،يقوم عمداأي شخص 

  - :أو ضد 

  العام ، مكان لالستخدام ) أ(

  مرفق تابع للدولة أو الحكومة ،) ب(

  لنقل العام،لنظام ) ج(

  لبنية التحتية ،لمرفق ) د(

  أو عجز جسدي ، وفيات مثل هذا الفعلأن يحدث  معة يرجحأي مكان آخر ) ه(

  -:بقصد 

  وفاة أو إحداث إصابات بدنية خطيرة ،التسبب فى ال) 1(

نظام ، وحيث يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في المرفق أو ال هذا المكان ،لأضرار شديدة  فى سبب الت )2(

  ة ،فادحخسائر اقتصادية 

  ].إدراج أقصى عقوبة[ ..... للعقاب ب مرتكبا لجريمة ومعرضًايكون 
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  المتفجرات البالستيكية غير المميزةبالجرائم المتصلة . 19
 ، تحويل ، حيازة  ،نيخزت ، حفظ نقل،  ، استيراد ع، يصنتقوم ب، أي شخص ي)3(الفقرة الفرعية ب دون اإلخالل) 1(

المتفجرات البالستيكية غير بجريمة تتعلق  ة غير مميزة ، يرتكبتفجرات بالستيكيم ةأير يصدت  توريد ،  بيع، شراء

  .المميزة

  .لمنتج النهائيفى امتجانس التوزيع لحقق ابطريقة تتمييز المتفجرات البالستيكية يجب ) أ) (2(

لملحق وفقًا ل  ،في وقت الصنع ،في المنتج النهائي عامل الكشفل الترآيز الحد األدنى من يجب أن يكون ) ب(    

  .تفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض آشفهاالفني أل

  :) 1( يةالفرع فقرةالطبق تن ال) 3(

ل أي من المتفجرات نق وتحويل أ ،حيازة ،تخزين ،حفظنقل، بفيما يتعلق  1998مايو  8عاما بعد  15لمدة ) أ(

 عننيابة قبل ذلك التاريخ بواسطة أو) ج اسم البلدادرإ( مستوردة إلىال، أو فى  مصنعةالالبالستيكية غير المميزة 

  شرطة ، أومهام اليضطلع بمهام عسكرية أو جهاز من أجهزة الدولة 

ونقل أي من المتفجرات أ توريد  ،بيع  ،تحويل  ،حيازة ،تخزين ،حفظ ،نقل ،استيراد ،عيصنتفيما يتعلق ب) ب(

   آتابة، حسبما يحددها الموظف المختص البالستيكية غير المميزة بكميات محدودة 

  :فىستخدام لألفقط ل) 1(

  أو معدلة ؛تطوير أو اختبار متفجرات جديدة  أوبحث ) أأ(

  أو جرات ؛لكشف عن المتفالتدريب ل) ب ب(

  أو ختبار معدات للكشف عن المتفجرات ؛تطوير أو ا) ج ج(

   .بواسطة القانون تحديدها لظروف التي يتموفقًا لو،  فقط الطب الشرعىألغراض ) 2(

  

  بتمويل جرائم محددة أو المتصلةالجرائم المرتبطة . 20

  :بما يلى بأي وسيلة أو أسلوبا أو جزئيا ، ومباشرة أو غير مباشرة ، آليبطريقة  ، يقومأي شخص ) 1(

  ملكية ؛الاآتساب ) أ(

  ممتلكات ؛الجمع ) ب(

  ممتلكات ؛الم استخدا) ج(

  ملكية ؛الحيازة ) د(

  ممتلكات ؛امتالك ) ه(

  ملكية؛ال اتاحةو توفير أشخص ل ة، أو دعوإتاحةأو توفير ) و(

  أو غيرها؛ خدمات ماليةأية  وفير أو اتاحةشخص لت ة، أو دعوأو اتاحة  توفير ) ز(
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  الدعم االقتصادي ؛ أو وفير أو اتاحةشخص لت ة، أو دعور أو اتاحة يوفت ) ح(

، أو توفير الدعم  ،خدمات مالية أو غيرها ةأي ، أو توفيرالممتلكاتو توفير أ  استخدام ،جمع  ، اآتسابتسهيل ) ط(

  االقتصادي،

أو آان  الحال،  علية قد يكونالدعم االقتصادي ، آما  الخدمات المالية أو غيرها أوأو ستخدم الممتلكات ، نوي أن يي

، مباشرة أو غير مباشرة ،  دعم الخدمة أو هذه الممتلكات أو الأنه سيتم استخدام بمن المعقول أن يعرف أو يشتبه 

  :آليا أو جزئيا 

  في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة محددة ؛) 1(         

  سيطرة آيان  تحت  أو عن، أو بناء على توجية من أو نيابة  ، لمنفعة) 2(         

  يرتكب أو يحاول ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة محددة ، أو         

  ،قائمة مدرج علىشخص أو آيان محدد  لمنفعة) 3(        

  ].أقصى عقوبةج ادرإ[ .....ب بدانته، يعاقإ وبناء علىيكون مذنبا بارتكاب جريمة ، 

  -:أو جزئيا ، وبأي وسيلة أو أسلوب ، مباشرة أو غير مباشرة ، آليا  يقوم أي شخص) 2(

الممتلكات التي يعرف هذا ب ذى صلةأي عمل آخر ب يقوم أي معاملة أو  أو تسهيل ل فيودخال ،  التعامل معب) أ(

 ،تملكها تها ،استخدامها ، حياز ،جمعها  ،ليها قد تم الحصول ع هأنبالشخص أو آان من المعقول أن يعرف أو يشتبه 

  ،توفيرها

)I (رتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة محددة ؛ال  

)II (، اب أو تسهيل ارتكاب جريمة آيان يرتكب أو يحاول ارتك ، أو تحت سيطرة  بتوجيه مننيابة عن ، أو  لمنفعة

  أو محددة ؛

)III (أو ؛ مدرج على قائمةشخص أو آيان محدد  لمنفعة  

  ،) أ(ليها في الفقرة ها فيما يتعلق بالممتلكات المشار إيقدم خدمات مالية أو غير) ب(

  ].عقوبة إدراج أقصى[.... ب باقللع يكون معرضًا جريمة ، و يرتكب 

لمشار إليها في الفقرة متلكات هي الممتلكات المعقول أن يعرف أو يشتبه بأن المآان من  أي شخص يعرف أو ) 3(

 من األشكال بأي شكل ات والتى يكون لها  أويرجح أن يكون لهاترتيب في ا ويدخل أو يصبح معني) أ) (2(الفرعية 

  :فى أثر

  :أو نيابة عن  السيطرة على هذه الممتلكات بواسطةتيسير االحتفاظ أو ) أ(

              )I (أو ؛ آيان يرتكب أو يحاول ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة محددة  

            )II ( ؛ على قائمةمدرج معين أو آيان شخص  

  تحويل تلك الممتلكات ؛) ب(

أو ،ة تلك الممتلكات حرآوأ ،التصرف فيهاا أو وقعهم أو مصدرها ،الممتلكات  هذهإخفاء أو تمويه طبيعة ) ج(
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  ؛ ملكيتها أو اى مصلحة آلى شخص  فيها 

  ، أوعن نطاق األختصاص هذه الممتلكات خراج إ) د(

  ، شخص مختارنقل هذه الممتلكات إلى ) ه(

  ].عقوبةإدراج أقصى [.....ب  ب اقويكون معرضًا للع، يرتكب جريمة 

                              

  الثالث القسم

  جرائم أخرى
  

  بإيواء أو إخفاء أشخاص ارتكبوا جرائم محددة جرائم تتعلق . 21
 / هشتبأو ي ةأو تعرف ةأن يعرف ة، أو آان من المعقولأو تعرف /ةشخص يقوم بإيواء أو أخفاء أى شخص يعرف أى

أو يرجح أن يرتكب مثل هذه ، على النحو المشار إليه عالية بأن هذا الشخص قد ارتكب جريمة محددةأوتشتبة  

  ].إدراج أقصى عقوبة[.....اب بقبارتكاب جريمة ويكون معرضًا  للعيكون مذنبا الجريمة، 
  

   جريمة وعدم اإلبالغ عن ذلك رتكبأو ا ارتكاببأنه ينوى وجود شخص يشتبه  إلبالغ عناجب او. 22

    :أي شخص ) 1(

 ؛ئم المشار إليها في هذا القانونلديه سبب للشك في أن أي شخص آخر ينوي ارتكاب أو ارتكب جريمة من الجرا) أ(

  أو 

  هذه الجريمة ،  مثل يشتبه بأنه ينوي ارتكاب أو ارتكب ، في أي مكان، ي شخص آخرأ وجودب على علم ) ب(

 سبب وجود أبالغ الحال، أوهو  أو الوجود  ، آما شتباهالا معقول عن مثل هذا في أقرب وقت ممكن  بلغييجب أن 

  . إلى أي مسؤول في الشرطة أو الوجود  االشتباه هذا مثل

ب ب اقللع ويكون معرضًاجريمة، ، يرتكب ) ب(أو ) أ) (1(رعية أي شخص ال يمتثل ألحكام الفقرة الف) 2(

  ]. عقوبةى أقصج ادرإ[......

 لتقريراأن يدون  عنىمسؤول الشرطة المينبغى ل ،)1( فقرة الفرعيةعند استالم التقرير المشار إليه في ال) 3(

  . تقريرهذا الباستالم  اإقرار التقريرلشخص الذي قدم ل افوروأن يقدم مفوض الشرطة ،  التى يوجه بهاطريقة بال

وجود اشتباه بأن أي شخص آخر ينوي  عن) 1(الفقرة الفرعية  بموجب تقديم تقريرمنه ب ذى يطلالشخص ال) 4(

 تتعلق واجراء أي معامالتيمكن له االستمرار ،  6الجرائم المشار إليها في الفقرة  ارتكاب أو ارتكب جريمة من

  .  هذة المعامالتعدم المضي في ب 5  ةالفرعي بموجب الفقرة  ما لم يكن موجها ،شتباه آلا بمثل هذا

منه تقديم ، بعد التشاور مع الشخص المطلوب  من قبل مفوض الشرطة مخول الالشرطة  مسؤول لدى آان  إذا) 5(

 جزء، أسباب وجيهة لالشتباه بأن الصفقة المشار إليها في هذا ال) 4(التقرير المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 
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 بعدمالشخص آتابة هذا  يوجهأن  طةلضابط الشروز جي،  6شكل جريمة منصوص عليها في المادة تالفرعي قد 

المعاملة لفترة  الممتلكات المتأثرة بهذة الت فيما يتعلق بمعامغيرها من ال تلك المعاملة أو اجراءالمضي قدما في 

  . خمسة أيام على أال تتجاوزمسؤول في الشرطة ، ال هذاقررها ي

أيام السبت واألحد االعتبار فى  ؤخذغي أن ي، ينب) 5(الفقرة الفرعية  احتساب مدة خمسة أيام في دواعىل) 6(

  . والعطالت الرسمية المعلنة

  

   التهديد ، المحاولة ، التآمر وتحريض شخص آخر على ارتكاب جريمة 23

  :أى شخص   

  يهدد؛ ) أ(

  يحاول؛ ) ب(

   إويتآمر مع أي شخص آخر ،) ج(

  آخر ، يقدم خدمات إلى شخص أو  صحين مر ، يأ ، يوجه،  يدفع يحرض ، أو يحث ، يشجع ، ،  يساعد) د(

 ب اقللع  ويكون معرضًا أحكام هذا القانون ، يكون مذنبا بارتكاب جريمة ،  بموجبالرتكاب جريمة      

  ]. عقوبةأقصى ج ادرإ[.......ب

  

  الجرائم المتعلقة بالخدع  24
اختراع أو مادة أو خطًأ بأحتواءللألعتقاد  ،بغرض استمالة أى شخص فى أى مكان فى العالم أى شخص  )   أ( )1(

  –أحتوائها ،أو من المرجح احتوائها مادة أو شيىء ضار أو متفجرات أو أى اختراع مميت 

)i( يقوم بوضع هذة المادة ، أو الشىء فى أى مكان ؛أو 

)ii( ، بواسطة أى بالبريد ،بالسكك الحديدية  أو يرسل هذة المادة أو الشىء أو األختراع من مكان إلى اخر

       .         ]األشارة إلى أقصى عقوبة......[أخرى ،يرتكب جريمة ويكون معرضًا للعقاب بطريقة 

أو  ،يعلم او اشتبةأن   أى شخص يقوم باألعالن عن أى معلومات ،التى يعلم  ،أو آان يجب بطريقة معقولة) ب( 

سواء وقت األعالن عن ( خطأ ى مكان فى العالم  للألعتقاديعتقد أنها آاذبة ، بغرض استمالة أى شخص فى أ

مادة أو شيىء ضار أو متفجرات أو أى اختراع مميت فى أى مكان  بأنة من المرجح وجود) المعلومات أو فيما بعد 

  ] .أقصى عقوبة.....[يرتكب جريمة ويكون معرضًاص للعقاب ب 

بصرف النظر عن (اخرى عية صنا, أى وآيل بيولوجى وأى مادة طبيعية أ"مادة"، يشمل لغرض هذا الفصل ) 2(

  ) .صلها أوطريقة انتاجها ا وشكلها ،أ
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  الجزء الثالث 
  اجراءات لمنع غسيل األموال وتمويل األرهاب

  
  الفصل األول

  عامة والشفافية فى المعامالت المالية اجراءات وقائية
  

  .لوثائقا حاملللعملة و األلتزام باألعالن أو بالكشف عن النقل المادى العابر للحدود  .25
أو العملة األلكترونية  حامل  الوثائق التفاوضية أن يعلن عن العملة أو يجب ] اسم الدولة[ أى شخص يدخل أو يغادر 

وحدة إلى  التى يتم الحصول عليها المعلوماتيجب أن يتم نقل  ]. القيمة إلى   األشارة[ أو إذا ما تجاوزت لالمعادلة 

  .المختصة  األخرى ات ستخبارات المالية أو إلى السلطاأل

او آل العملة غير المعلنة أو  يجب على الجمارك أو السلطات المختصة األخرى  أن تستولى على أو تحتجز جزء

ألرهاب أو إذا ما آان هناك و تمويل افى فى وقوع  غسيل األموال  شك إذا ما توافر لديها  الوثائق التفاوضية  حامل

  .وال أو تمويل األرهابأو شك فى غسيل األمآاذب أعالن  

  

  .الشفافية فى المعامالت المالية . 26
مجموعة  فعلى فى الدولة وال يكون شريك فى أىإذا لم يكن لة وجود ]  أسم الدولة[ فى اليتم إنشاء بنك  .1

 .مالية تخضع ألشراف موحد  فعال 

التكون شريكًا فى مجموعات الكيانات المالية التى ال يوجد لها وجود مادى فى الدولة  والتى  يجب على   .2

مالية منظمة تخضع ألشراف موحد فعال اال تدخل فى أو تستمر فى عالقات عمل مع البنوك المسجلة فى دائرة  

  .  األختصاص 

 فى الدولة والتى التكون شريكًا فى مجموعات التى ال يوجد لها وجود مادى   يجب على  الكيانات المالية .3

موحد فعال ، اال تدخل فى أو تستمر فى عالقات عمل مع الكيانات المالية المناظرة   منظمة تخضع ألشراف مالية 

 .فى دولة أجنبية  

،األوامر والوثائق القانونية األخرى أن يضمن أن آل األشخاص أو  اللوائحيجب على الوزير بمقتضى  .4

مرخص لهم قانونًا ، للنقود أو القيمة  الكيانات ، بما فى ذلك الوآاالت التى تقدم  خدمات  للتحويالت غير الرسمية

،األوامر والوثائق القانونية  تحدد اللوائح. معايير الشفافية والمحاسبة المحددة فى القانون ويعملوا وفق أومسجلين 

 .ألحكامها و الجنائية ألى مخالفة /العقوبات األدارية ،المدنية  أو
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  شفافية األشخاص المعنويين والترتيبات. 27
الملكيات معلومات مالئمة ،دقيقة وحديثة عن  المحافظة على] أسم الدولة [فى يجب على األشخاص المعنويين   )1(

  .معلومات بواسطة نظام تسجيل مرآزىوتحديث هذة ال المحافظة على،على أن يتم تخزين ،.األدارة وهيكل   الرابحة

المعلومات المشار إليها فى الفقرة الفرعية يجب أن تستطيع  وحدة األستخبارات المالية أن تحصل على ) 2(

  .عالية فى توقيت مالئم)1(

  

  والمهنية واألعمال غير المالية المحددة الكيانات المالتحديد شخصية العمالء بواسطة .  28
والتحقق من  والمهن أن تحدد شخصية عمالئها ية والكيانات غير المالية المحددة يجب على الكيانات المال .1

 -: أو المعلومات عندماالبيانات والوثائق ، وبواسطة مصدر مستقل موثوق فية ،  شخصياتهم

 يتم انشاء عالقات عمل ؛) أ(

  ـالقيام بمعامالت عرضية ،عندما يرغب العميل فى القيام ب) ب(

،سواء اجريت آمعاملة واحدة أو عدة معامالت ] حدد القيمة[معامالت بقيمة مساوية  أو تتجاوز  –

فيجب التحقق من الشخصية . إذا آانت قيمة المعاملة غير معلومة وقت العملية . و متصلة التى تبد

 ،أوعرفة القيمة أو الوصول الى القيمة المحددة بمجرد م

  القيام بتحويل محلى أو دولى  ؛-

 دقة أو مالئمة المعلومات المتحصل عليها مسبقًا بشأن تحقيق شخصية العميل ؛وجود شك حول  ) ج(

 .موال أو تمويل للألرهابول وقوع غسيل للألهناك شك ح ) د(

قع  والمهن أن تجمع المعلومات بشان الغرض المتو عمال غير المالية المحددةيجب على الكيانات المالية واأل .2

يجب أن يشمل تحديد هوية األشخاص المعنويين والتحقق من شخصيتهم  األسم  .لاعموالطبيعة المستهدفة لعالقة األ

يجب أن يشمل تحديد هوية الشخص المعنوى الحصول على والتحقق من  .بالكامل والعنوان ، تاريخ  زمكان الميالد 

لة مشابهة بشان ادالمكتب الرئيسى،هوية المديرين، أثبات قيام الشرآة أو المعلومات الخاصة بأسم الشرآة ،عنوان

يجب أن يشمل تحديد هوية الترتيبات . والمواد التى تنظم انشاء الشخص المعنوىوضعها القانونى، شكلها القانونى 

 .التعبير عن الثقة المكلف بالتسوية والمستفيد من األوصياء ،  الحصول على والتحقق من اسماء  القانونية

يد وأن  تتخذ آل آل أن تحدد هوية المالك المستف لمالية المحددةلية واألعمال غير ايجب على الكيانات الما  .3

 .مة للتحقق من هويتهالجراءات المالئ

اية الواجبة فيما أن تمارس بصفة مستمرة العن لية واألعمال غير المالية المحددةيجب على الكيانات الما .4

مع المعلومات المتوفرة لديها  تطابقها ضمن  ل وتفحص عن قرب المعامالت التى تم القيام بها لتاعميتعلق بعالقة األ

 .اموالها/مصدر اموالة و يكون متطلب، اينو ،المخاطر طتها التجارية وشكلأنش/لعميلها ،وأنشطتة

           -:فيما يتعلق بالعالقات البنكية المناظرة عبر الحدود،فيجب على الكيانات البنكية    .5
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؛                                           ات التى يقيموا معها عالقات بنكية مناظرة معها تحديد هوية والتحقق من شخصية الكيان -

  تجميع معلومات حول طبيعة أنشطة الكيانات المتعامل معها                       -

راف الذى تخضع لمعلومات  العامة المتوفرة  وطبيعة األشتقييم سمعة الكيانات المتعامل معها ، على أساس ا -

  ؛                                                له

  الحصول على موافقة األدارة العليا قبل إنشاء عالقة بنكية مناظرة                        -

تعلق بمكافحة  غسيل األموال وتمويل رقابة المطبقة بواسطة الكيان المتعامل معه فيما يال اجراءاتتقييم  -

  األرهاب ؛و                                                    

قد تحقق من هوية عميله، طبق الية الكيان المتعامل معه أن فى حالة المدفوعات خالل الحساب ،أن تضمن -

  .صة بتجديد الهوية عند الطلبتجاة عمالئه،ولديه القدرة على تقديم  معلومات خا للرقابة المستمرة 

 

الخاصة   والمهن التستطيع الوفاء بألتزاماتها لية واألعمال غير المالية المحددةإذا ما آانت الكيانات الما .6

 . على عالقة األعمالعالية، فال يمكن أن ينشئوا أو يحافظوا )5(إلى)1(بالعناية الواجبة آما وردت فى الفقرة الفرعية 

 

  الخاصة بالتحويالت المالية                                                      األلتزامات . 29
يجب على الكيانات المالية التى تشمل انشطتها التحويالت المالية أن تحصل على وأن تتحقق من األسم  .1

بما  خ ومكان الميالد ،عدم توفر العنوان، رقم تحقيق الشخصية  أو تاريى حالة أو فالكامل ، رقم الحساب والعنوان 

ويجب أن تدرج هذة المعلومات فى الرسالة او . ؤسسة المالية لمنشىء هذة التحويالت يشمل عند الضرورة ، اسم الم

 .استمارة الدفع المصاحبة للتحويل  

ما عند ا تبقى على آل هذة المعلومات وتقوم بتحويلهأن ) 1(على الكيانات  المشار إليها فى الفقرة الفرعية  .2

 .آوسطاء فى سلسلة من المدفوعات   تعمل

قد تصدر السلطة المختصة لوائح فيما يتعلق بالتحويالت عبر الحدودالتى يتم تنفيذها آدفعة تحويالت   .3

 .وتحويالت محلية  

على التحويالت الناجمة عن معامالت بطاقات االئتمان أو بطاقات ) 2(و) 1(الينطبق الفصلين الفرعيين  .4

بشرط أن يصاحب رقم بطاقة االئتمان أو بطاقة المديونية التحويل الناتج عن المعاملة، آما الينطبق المديونية ، 

الفصليين على التحويالت بين الكيانات المالية حيثما يكون آل من المنشىء والمستفيد آيانات مالية تعمل بالنيابة عن 

 .ذاتهما    

لية التى التتضمن جميع تحويالت ما) 1(ا فى القسم الفرعىإذا ما استقبلت المؤسسات المالية المشار إليه .5

ناقصة من الكيان صة بالمنشىء فعليها أن تتخذ األجراءات للحصول على والتحقق من المعلومات الخاالالمعلومات 
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إذا لم يحصلوا على المعلومات الناقصة ،فعليهم أن يرفضوا قبول التحويل ويبلغوه لوحدة . ستفيدالطالب أو الم

 .ألستخبارات الماليةا

                                                              

  لبعض المعامالت مراقبة الخاصةال. 30
والمهن أن تهتم بشكل خاص بكل المعامالت ية واألعمال غير المالية المحددة يجب على الكيانات المال .1

قتصادى أو قانونى قليدية والتى  ال يكون لها غرض أمالت غير التالمعاج ذالكبيرة المعقدة وغير التقليدية وبكل نما

 .واضح  

ل اعملمهن أن تهتم بشكل خاص بعالقات األوا لية واألعمال غير المالية المحددةيجب على الكيانات الما .2

وتطبق دول التى التطبق أاألشخاص األعتباريين والترتيبات ، من أو فى الوالمعامالت مع األشخاص بما فى ذلك 

 .موال وتمويل األرهاب  لدولية ذات الصلة لمحاربة غسيل األآافية المعايير ا بطريقة غير

محددة بشأن لمهنية أن تدون معلومات وا لية واألعمال غير المالية المحددةيجب على الكيانات الما  .3

الشخصية لكل األطراف  تحقيقآذلك  و) 2(و ) 1(فى القسمين  الفرعىيين المعامالت آما تم األشرة إلى ذلك 

ويجب أن يكون متاحًا إذا ما تم طلبة 31فى القسم  يجب أن يحفظ التقرير الخاص بذلك آما تم تحديدة. المعنية 

 .بواسطة السلطات المختصة

  

   سجالتالمحافظة على ال.  31
وأن  للمعلومات التالية  أن تحافظ على السجالت والمهنية واألعمال غير المالية المحددة يجب على الكيانات المال

  متاحة فى أى وقت للسلطات المختصة؛ معلومات الكامنة بهاتضمن أن السجالت وال

 ،حكام هذا القانونن، التى تم الحصول عليها وفقًا ألصور األوراق التى تثبت هوية العمالء، المالك المنتفعي ) أ(

] األشارة الى الحد األدنى من السنوات[لمدة التقل عن  باألعمال  ، والمراسالت الخاصةملفات الحساباتو

 .  عقب انتهاء عالقة العمل 

ى المنفذة أو التعادة بناء هذة المعامالت ألحكام هذا القانون ، أل ليها وفقًاالمعلومات التى تم الحصول ع ) ب(

د األدنى اشارة الح[بحد أدنى  30وفقًا للقسم  المعدة  شرع فى تنفيذها بواسطة العمالء والتقارير المكتوية 

 .عقب تنفيذ أو محاولة تنفيذالمعامالت] من السنوات

  

  غسيل األموال وتمويل الرهاب                                    األلتزام بتطوير برامج لمكافحة . 32 
 .الورامج  لمنع غسيل األموالمهنية أن تطور وتطبق ب لية واألعمال غير المالية المحددةيجب على الكيانات الما 

  -: يجب أن تشمل هذة البرامج مايلى
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آافية  حصالسياسات الداخلية واإلجراءات والضوابط ، بما في ذلك ترتيبات مناسبة إلدارة االمتثال وإجراءات ف) أ(

  لضمان معايير عالية ؛ 

قد تكون التي  األعمالو المعامالتلمساعدتهم في التعرف على  التدريب المستمر للمسؤولين والموظفين) ب(

  جراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحاالت ؛ ألمرتبطة بتمويل اإلرهاب وارشادهم ل

  ؛ وفعاليتهالتدابير المتخذة لتطبيق هذا القانون لترتيبات المراجعة الداخلية للتحقق من المطابقة واالمتثال ) ج(

نوع ومدى التدابير التي يتعين اتخاذها والنتائج المترتبة على عدم االمتثال  ، أن يحددلوائحالموجب ب، للوزير مكني

  . غسيل األموال و تمويل اإلرهاب الذى يمثلة   خطرال خصوصب

  
  الثانى الفصل

  وتمويل للألرهاب ألموالوقوع غسيل ل أآتشاف 
  

  إنشاء وحدة اـستخبارات مالية. 33
تعمل آوآالة مرآزية ووطنية مسؤلة عن ألستخبارات المالية والتى يجب أن ء وحدة للتم بموجب هذا إنشا )1(

،تحليل ونشر المعلومات الخاصة بالعوائد المشتبة فيها للجريمة والتمويل المحتمل للألرهاب وفقًا لما استقبال ،طلب 

 ورد فى هذا القانون  

تنظيم يتم تحديد تشكيل و].أسم الوزير [ طةيجب أن يتم تعيين رئيس وحدة األستخبارات المالية بواس )2(

 ،األوامر والوثائق القانونية األخرى ، وتشغيل وموارد وحدة األستخبارات المالية بواسطة اللوائح 

 أى معلومات التى يستقبلوها فى  المحافظة على سريةألستخبارات المالية وحدة ايجب على العاملين فى  )3(

للألغراض المحددة فى  فقط  تاالمعلوميمكن أستعمال هذه . فى الوحدة  همأطار مهامهم حتى بعد توقف مهام

أى مخالفة للأللتزمات الواردة فى هذة المادة يجب أن تخضع للعقوبات آما يتم تحديدها بواسطة اللوائح .القانون 

 .خرى  القانونية األ ثائقواألوامر والو

لومات إلى أى منظمة اجنبىية تقدم المع طلب ، أن  لوحدة األستخبارات المالية سواء طواعية أو بناء على )4(

لها، التى تقوم بمهام مشابهة والتى تخضع لنفس التزامات السرية بصرف النظر عن طبيعة المنظمة النظيرة   نظيرة

 .معاملة بالمثل ووفقًا لمبدأ ال

التى و أو شخص من أى آيان  المالية سلطة الحصول على أى معلومات اضافية تيكون لوحدة األستخبار )5(

أن تقدم هذة المعلومات   يجب .أدناة  34لها وذلك وفقًا أللتزامات األبالغ المحددة فى القسم تراها مفيدة ألتمام أعما

 .ة األستخبارات المالية  دفى األطار الوقتى المحدد والشكل الذى حددتة وح

،أى معلومات اضافية التى تراها مفيدة قد تطلب وحدة األستخبارات المالية اتصاًال بأى تقرير ورد إليها  )6(

  -:ألتمام أعمالها من 
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 إدارت البوليس؛                                                                        -

  لهذا القانون؛السلطات المسؤلة عن األشراف على الكيانات واألشخاص الخاضعين  -

  .المؤسسات األدارية األخرى للدولة  -

والمهن التلتزم أولم  لية واألعمال غير المالية المحددةأن الكيانات الماخبارات المالية  األست حينما تقرر وحدة)  7(

  .تلتزم باأللتزامات الموضحة بالقانون ،فقد تقوم بأخطار السلطات األشرافية المعنية

  

  ة المشتبة فيهاطنشاألاأللتزام  باألبالغ  عن .4

 بواسطةسيطر عليها تحت سيطرتها ممتلكات يملكها أو متوجد بحوزتها أو التي  للمسئولية مؤسسة الخاضعةال) 1(

ارتكاب جريمة محددة ، أو التى تشتبة أن  لن ارتكب ، أو حاول ارتكاب ، أوسهأي آيا ،بتوجيه من، أو أو نيابة عن

خدامها لتمويل األرهاب ، يجب أن م است،أو يتبى أو متصلة  تكون عوائد الجريمة أو تكون متعلقة أو ممتلكات امواًال

أو أى جهة  لوحدة األستخبارات المالية . يعرض شكوآها  السرعة ووفقًا ألحكام هذا الفصل ، تقريرًا قدم على وجه ت

  .ايضًا على المعامالت المشروع فيها يجب أن ينطبق هذا األلتزام  .معنية أخرى 

 األموال تشتبة أنها متعلقة بغسيل   ع عن القيام بأى معامالت تمتن أن يجب على المؤسسات الخاضعة للمسؤلية) 2(

  .، حتى تبلغ شكوآها لوحدة األستخبارات المالية أو تمويل األرهاب 

  .تقدم فية التقارير الذى يجب أن تحدد اللوائح ، األوامر، والوثائق القانونية األخرى األجراءات والشكل ) 3(

  

  أن تقارير األنشطة المشتبة فيها األعمال المتخذة  بش  . 35
 أو تمويل للألرهاب ،    عندما  يكون لدى وحدة األستخبارات المالية أسباب معقولة للشك فى وقوع غسيل أموال 

العام أو أى سلطة مختصة ،التى تحدد األجراءات مدير األدعاء  المعلومات ذات الصلة للشرطة ، قديم فعليها ت

  . ااألخرى التى يتم اتخاذه

  
   باإلبالغتزامات على األعمال أو الموظفين األل. 36

 فى مشروع تجارىيعمل  أو  ةتجاريال اعمأأو يدير  المسؤويعد أو  ةتجاري الاعمأيباشر الشخص الذي ) 1(

   :المعقول أن يعرف أو يشتبه بأنمن عرف أو يو

 ةنشطألا بتمويل جريمة ذات صلة مرتبطة بت أو على وشك الحصول على ممتلكات حصلاألعمال التجارية ) أ(

  ؛ المتصلة لهااألنشطة و يةإلرهابا

  :طرفا فيها األعمال التجارية التي تكون من العمليات مجموعة أو  عملية) ب(

)I (ذات الصلة ؛ األنشطة متعلقة بتمويل األنشطة اإلرهابية و ةميسهلت أو يحتمل أن تسهل نقل ملكية تتصل بجر  

)II ( ؛   يةعمال تجارلأل واضح هدفأو قانوني رض غ اوجد لديهيال  



33 
 

)III (واجب اإلبالغ بموجب هذا القانون ، أو  لغرض تفاديجرى ت  

)VI (ها ، أو ب األنشطة ذات الصلةمتعلقة بتمويل األنشطة اإلرهابية ويمة بجر علق تت  

مة من الجرائم المتعلقة وسيلة لتسهيل ارتكاب جري أىبأو على وشك أن تستخدم  التجارية عمالاأل تستخدم) ج(

  بتمويل األنشطة اإلرهابية ذات الصلة ، 

بالطريقة شرطة إبالغ ال،  شتباهوجود اأو  الحصول على المعلوماتبعد  ، ، في غضون الفترة المقررة نبغىي

فيما يتعلق بالصفقة أو مجموعة ، وأسباب المعرفة أو الشك والتفاصيل المحددة )3( 18 المحددة فى الجزء 

  . صفقاتلا

فقرة بالمعلومات المنصوص عليها في البإبالغ الشرطة ،  في غضون الفترة المحددة يقوم ، الأي الشخص  ) 2(

  ]. قوبةأقصى ع جادرإ[ ....ب  بقاعويكون معرضًا للرتكاب جريمة ، ، يكون مذنبا با) 1(الفرعية 
  

   المعلومات السريةلكشف عن احظر  .37
كشف ، أن يبموجب هذا القانونومرؤوسيهم   الموظفين, المديرينأو آيان ،  شخصي ، ألتحت أي ظرفالينبغى، 

أو  ،أو أي سلطة مختصة أخرى إلى وحدة األستخبارات المالية  هاالمعلومات التي قدمعن طرف ثالث ل لعمالئه أو 

أو  وحدة تمويل األرهاب  ىقدم بالفعل  إلحاليا أو يقدم  وأ،  وف يقدمأن تقريرا بشأن االشتباه في تمويل اإلرهاب س

الكشف أو  وهذا ال يمنع. بالفعل نفذيجرى تنفيذه أو  مويل اإلرهاب حقيقا بشأن تأو أن ت ،أي سلطة مختصة أخرى

. في مؤسسة خاضعة للمساءلة والمستخدمين  والعاملينالمديرين  بين يةألنشطة إرهابمشبوه  عن تمويلاإلبالغ 

   ].عقوبةأقصى ج ادرإ[ ..بب اقجريمة ويكون معرضًا للع يخالف هذا الحكم  أى شخص رتكبي

  

  

  الجزء الرابع 
  رقابةباإلبالغ وال أوامربتدابير متعلقة 

  
  بالتقاريرسلطات الشرطة فيما يتعلق . 38

مؤسسة اإلبالغ أو  للمساءلة ،  الخاضع الذى يحددة ، بعد التشاور مع الكيانموظف الأو   إذا آان مفوض الشرطة

معاملة أو الصفقة ال، لديه أسباب معقولة للشك في أن  24- 22 الموادا بموجبتقديم تقرير ى يطلب منه ذالشخص ال

بغسيل األموال أو  متعلقةيمة غير مشروعة تتصل بجرأو ممتلكات المقترحة قد تنطوي على عائدات من أنشطة 

 المبلغ شخصالأو  مؤسسةال للمساءلة ، خاضعال الكيانأعمال مرتبطة بها، فانه يمكن أن يوجه و بتمويل  اإلرهاب

موال باألتلك المعاملة أو الصفقة المقترحة أو أي معاملة أخرى فيما يتعلق  إتمامآتابة بعدم المضي قدما في 

خمسة أيام ، ينبغى أن تتجاوز مفوض الشرطة، ال  امن تلك المعاملة أو الصفقة المقترحة لفترة ما يحددهتضررة الم
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   :بما يلىفوض الشرطة من أجل السماح لم

  التحقيقات الالزمة بشأن هذه الصفقة ، و إجراء ) أ(

  . ر النيابات العامة مفوض الشرطة ذلك مناسبا ، إطالع وتقديم المشورة لسلطة التحقيق أو مدي رأىإذا ) ب(

  

  بةاقرمالأوامر . 39

 آيان خاضع للمسألةأمر أن ـت ،من السلطات المختصة  مكتوب، بناء على طلب  يجوز للمحكمة المختصة ) 1(

الصفقات التى عقدها جميع ب وبطريقة سرية آما هو محدد فى األمر، هذه شروطل، وفقا لالسلطات المختصة  بإبالغ

 في الكيان التسهيالتجميع المعامالت التي أجريت في حساب محدد أو بأو   للمساءلة  شخص معين مع آيان خاضع

   :شتباه بأن هناك أسباب معقولة لألوإذا آانت  للمساءلة ، الخاضع

يمة غير القانونية التي تتصل بجر أو الممتلكات عائدات األنشطةقام بتحويل أو ربما قام بتحويل  قد الشخص هذا) أ(

 ستخدم أو قد تستخدم الكيان الخاضعيأو  للمساءلة خاضعال الكيانإلى بغسيل األموال أو بتمويل  األرهاب  متعلقة

  ؛ أو هذة األغراضأجل للمساءلة من 

بغسيل األموال أو   متعلقة ةميبجر مرتبطة ممتلكاتتلقى تأو قد  تلقت من التسهيالت قد حساب أو غيرهال ذلك أن) ب(

  . لهذة األغراض  قد تستخدم وأيجرى استخدامها بتمويل  األرهاب  

  ). 3(الفقرة الفرعية  بموجبديده بعد ثالثة أشهر ما لم يتم تم) 1(الفقرة الفرعية  الواردمر يسقط األ) 2(

لفترات أخرى ) 1(الفقرة الفرعية  بموجبتمديد أمر صادر ) 1(المشار إليها في الفقرة الفرعية  لمحكمة يجوز ل) 3(

  ال تتجاوز ثالثة أشهر في آل مرة ، إذا 

  ال تزال موجودة ، و  ألمراعليها  أسباب معقولة لالشتباه التي يستند  هناك آانت) أ(

التسهيالت حساب أو ال  مراقبة الشخص أو  هومصلحة العدالة أفضل ما يخدم بأن  ةقتنعم المحكمة تإذا آان) ب(

  . على النحو المنصوص عليه في هذا الباب) 1(الفقرة الفرعية المشار إليها فى 

أو  إلى شعارصدر أمرا دون إيأن مسموعا و) 1(الطلب المشار إليه في الفقرة الفرعية ينبغى أن يكون ) 4(

  .طة االرهابيين المشتبه بهمنشأاالستماع إلى الشخص أو األشخاص الضالعين في 

   

  اوامر جمع المعلومات. 40
لمحكمة المختصة جهات األمنية المالئمة بطلب إلى  المنع والسيطرة على األنشطة األرهابية ، فقد تتقدم ال) 1(

                                                      -:للحصول على حكم لتمكينهم من 

األلكترونية ،البريد الألتصاالت اعتراض أو القيام بمراقبة خطوط التليفون ،الفاآس ،  الراديو، األنترنيت ، ) أ(

  للشخص أو الكيان المشتبة بأرتكابة األرهاب؛ووسائل األتصاالت المشابهة 

                                         اض ؛لتنفيذ حكم األعتر دخول أى مكان بطريق سرى) ب(
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  معدات ألعتراض المعلومات                                                     وضع أو فك ) ج(

  والمحافظة عليها بطريقة سرية؛  يجب أن يتم اعتراض المعلومات وفقًا لحكم المحكمة )  2(

لتزموا بأى حكم للتعاون مع الجهات األمنية المعنية  من أجل منع على آل مقدمى خدمات األتصاالت أن ي)  3(

  .والسيطرة على اعمال األرهاب 

  -:أى شخص   )4(

 حكم بالتفتيش صادر وفقًا لهذا القانون ؛ يرفض السماح بدخول مكان أو يرفض تنفيذ) أ(

  ب هذا  القانون؛يعوق أو يؤخر موظف عن تنفيذ واجباتة المفروضة بموج ، يمنعيعتدى على ، ) ب(

  أمنى فى القيام بواجباتة وفقًا لهذا القانون ؛ طلب قانونى لمسؤل زم بتنفيذيلت ال )ج(

اتصاًال ببحث أو تفتيش والتى يعلم انها آاذبة يرتكب جريمة  ويكون معرضًا للعقاب يقدم معلومات لضابط امنى ) د(

  ] .األشارة الى اقصى عقوبة .....[ـب

         

   قواعد السريةالمتضررة من توفير المعلومات بلتزامات إلبالغ واالواجب ا -41

واجب السرية أو الخصوصية أو أي قيود أخرى على الكشف عن اليؤثر ، ) 2(الفقرة الفرعية ب دون اإلخالل) 1(

 يان خاضعتفاق ، على امتثال آالالتي تفرضها التشريعات أو الناشئة عن القانون العام أو اتلك المعلومات ، سواء 

  . حكام هذا القانونألأو أي شخص آخر  األيراداتمصلحة مؤسسة اإلبالغ، ،  اإلشرافية جهةال ،للمساءلة

بين المحامي هو الحال آما  ية المهنيةالقانونللمزايا  لقانون العام الناشىء وفقًا ل حقال على) 1( مادةال نطبقتال )2(

  :ثقة بين  االتصاالت التي تجرى فيبوموآله فيما يتعلق 

   بدأ لتوه؛ي ذأو ال المأمولتقاضى قيد االنتظار أو الالمحامي وموآله ألغراض المشورة القانونية أو ) أ(

  .أو الذي بدأ لتوه لتقاضى قيد االنتظار أو المامولا طرف ثالث ومحام ألغراض) ب(

  

  الذين يقدمون التقاريرحماية األشخاص  -42

إبالغ ، مؤسسة اضع للمساءلة ، خضد آيان  ،جنائي أو مدني أو تأديبي أو إداري أي إجراء ، سواء آان اليقع )1(

مدير أو حكام هذا القانون ، بما في ذلك أي ألبحسن نية  يمتثلأو أي شخص آخر  مصلحة األيرادات ،  جهة اشرافية

هيئة الغ ، اإلبالمؤسسة و للمساءلة، خاضعال يتصرف بالنيابة عن هذا الكيان آخر شخص أى، أو  مستخدم

  . أو أي شخص آخر ية، مصلحة األيراداتاإلشراف

هذا  نبشأمعلومات إضافية  قدم ىأو الذ 35- 34الموادبموجب أو ساهم في تقرير  بدأأو  قدمالشخص الذي يعد ) 2(

ه في إلدالء بشهادت،لعلى  ولكن ال يجوز إجباره مؤهل هذا القانون،   بموجبمثل هذا التقرير لالتقرير أو أسباب 

  . الدعوى الجنائية الناشئة عن التقرير

أو  35- 34 المواد     بموجب أو ساهم في التقرير  ، و بدأ، أ بشأن هوية الشخص الذي قدميل دلأى د يعال ) 3(
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، أو  بموجب حكم من هذا  الجزء،   مثل هذا التقرير لقدم معلومات إضافية بشأن هذا التقرير أو أسباب  ىالذ

فى الشخص  شهد إال ذاآدليل في اإلجراءات الجنائية ال ، مقبوهاسبابعة هذه المعلومات اإلضافية أو ابيمحتوياته أو ط

  . هذه المقاضاة

بناء مدير األدعاء أوبناء على قرارها أو بناء على طلب من  على المحكمة ، فى أى أجراءات جنائية الحقة ،)4(

ا الشخص فى خطر ، أن تتخذ األجراءات الضرورية لعدم طلب مقدم التقرير إذا ما أقتنعت أن حياة هذ على

   -:يتم اتخاذهاجراءات التى تشمل األ.األفصاح عن اسم و هوية هذا الشخص 

  .عقد اجراءات التقاضى فى مكان يتم تحديدة بواسطة المحكمة  )ا(

  تجنب ذآر اسماء وعناوين الشخص فى احكام المحكمة وأى سجالت للقضية ؛ )ب(

  لضمان عدم الكشف عن  هوية وعناوين الشخص ؛وتوجيهات اصدار  )ج(

  .اصدار حكم بعدم نشر آل أو بعض اجراءات التقاضى أمام المحكمة أو إذاعتها  )د(

  

   إلى الشرطة المقدمةالمقبولية آدليل على التقارير . 43

إلى الشرطة غت أو إرسلت أبل ن المعلومات المحددة في الشهادةبأ مسؤول في الشرطة هاصدريالشهادة التى  كونت

على  لدليآ ولهقبم ، مسألة أمام محكمة  فى  مجرد تقديمها، ) 3(42 لمادةدون اإلخالل باو، 35-34الموادبموجب 

  . مباشرةال الشفهيةدلة منها قبول األ والتى احقيقة واردة فيه أى

  

  لجزء الخامس ا
  االختصاص 

  
  أسباب لممارسة الوالية القضائية. 44

. . ة فىميالجر ةجراءات فيما يتعلق بهذإلا يمكن أن تبدأارتكب جريمة بموجب هذا القانون،  ازعم أن شخصي حيثما 

   :لجريمة ذى يشكل االفعل ال حيث] اسم البلد. [

  ، بما في ذلك بحرها اإلقليمي ؛ ] اسم البلد[. . . فى تارتكب) أ(

  ؛ ] اسم البلد. [. الجنسية مقيم في، أو شخص عديم ] اسم البلد. . [أحد مواطنى  اارتكبه) ب(

  :ضد  تارتكب) ج(

)I (؛ ] اسم البلد. . . [رعايا أحد  
)II ( ؛ ] اسم البلد[. .  ا نيابة عن مهام يمارسشخص يتمتع بحماية دولية  

   :للخطرسالمة الطيران في طائرة  تعرض معلى متن طائرة ، أ تكبارت) د(

)I (؛  ]اسم البلد[. . . مسجلة في  
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)II( أو الرئيسى ،  ةلمستأجر الذى يوجد مقر عملاسطة شخص متوفى مؤجرة بو) م مقر إقامته الدائ، ) جداليوإذا

  ؛ ]اسم البلد[. . . في

)III (الشخص الذي ارتكب الفعل على متنهااستمرار وجود مع ] اسم البلد[. . ى أراض التى تهبط فى .  

   : ظهرضد ، أو على  تتكبار) ـه(

)I (؛ ]اسم البلد[ ..مسجلة في علم ، أو سفينة ترفع  

)II ( ؛  ]اسم البلد[ ..ل ى الجرف القاريفمنصة ثابتة موجودة  

  ؛  ]اسم البلد[ ..األمن القومي تهدد) و(

  أو االمتناع عن القيام بأي عمل ؛  بعمل ما ى القيامعل ]اسم البلد[..إلجبار حكومة ارتكبت)ز(

  ]. اسم البلد[ ..في الخارج ]اسم البلد[ ..تابعة لحكومةضد، أو موجهة نحو ممتلكات ارتكتب ) ح(

  

  لممارسة االختصاص  سبابمزيد من األ. 45

سليم هذا تل وال تكون هناك نية] اسم البلد[ ..يزعم أنه ارتكب جريمة بموجب هذا القانون فييوجد شخص  حيث

  ]اسم البلد[ .يمة  فىالجر هبدء اجراءات فيما يتعلق بهذ، يمكن الشخص

  

  ختصاص فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الجزء الرابع الاسباب لممارسة مزيد من األ. 46
اءات فيما أن تبدأ اإلجرارتكب جريمة بموجب الجزء الرابع من هذا القانون ، يمكن أيضا  احيث يزعم أن شخص

فى ي ارتكاب جريمة يفضى إلحو ، أو جريمة نالالفعل الذي يشكل  يوجهحيث  ]اسم البلد[...فى جريمةبهذه اليتعلق 

   :الجزء الثالث  إطار

  ؛ أو  ]اسم البلد[ ..في ) أ(

  ؛ أو ]اسم البلد[ ..ضد أحد مواطني) ب(

  ؛ أو  ]اسم البلد[ ..خارجفى ال ]اسم البلد[ ..لحكومةبا خاصة ضد ممتلكات ) ب(

   .االمتناع عن القيام به  أوالقيام بأى فعل ، على ]اسم البلد[ ..في محاولة إلجبار حكومة) د(

  

  

  الجزء السادس 
  الكيانات على  حظرفرض  

  الكيانات  على لحظرفرض اإجراءات  .47

   :امعقولة لالعتقاد بأن آيان ًاأسباب إذا آان  لدى السلطات المختصة ) 1(

  ، أو  ال ارهابياعمأو سهل  فى ، أو شارك تنفيذحاول أو ،  بدرايةنفذ ) أ(
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  ، ) أ( ةالفرعي مشار إليه فى الفقرةباالشتراك مع آيان أو بتوجيه من أو عن  نيابة ،  تصرف عن علم )ب(

  . الكيان، بإعالن حظر هذا 2، بموجب الفقرة الفرعية أمر بإصدار  ير النيابة العامة مدلها توصية /يجوز له

إليها  مشار آيانبشأنه توصية تتعلق الذي معقولة لالعتقاد بأن الكيان ال ًاأسباب ير النيابة العامة مدلدى إذا آان ) 2(

الجريدة الرسمية ، / إصدار أمر ، ينشر في الجريدة الرسمية ب يقومفعلية أن ، ) ب(أو ) أ) (1(في الفقرة الفرعية 

  . الكيانيعلن فيه حظر هذا 

تتخذ  مم المتحدة ، أنألمم المتحدة ، عمال بأحكام الفصل السابع من ميثاق األمجلس األمن ل سواء  حيثما يقرر) 3(

 ما آيانًا أو يعلن األتحاد  األفريقىضد آيان في سياق اإلرهاب الدولي ، تدابير، بما في ذلك تجميد الممتلكات ، الدول

اسم الكيان ينشر و) 2(منصوص عليه في الفقرة الفرعية ا آيان المعلنيعتبر الكيان  على قائمة الكيانات األرهابية ،

  . اعتبارا من نشرهكيان ال حظر إعالن يسرىو. ة الرسمية في الجريد المحظور

  . إللغاء األمر مدير النيابات العامة أن يقدم طلبا إلى  كيان محظوريجوز ل) 4(

ر مديويقوم . األمرما إذا آانت هناك أسباب وجيهة اللغاء  فيمااستالم الطلب ،  لدى، العامة  ر النياباتمديينظر ) 5(

  . طلبإخطار مقدم الطلب دون تأخير بأي قرار يتخذ فيما يتعلق الب النيابات العامة 

القاضي لمراجعة أن يقدم طلبا إلى يوما بعد استالم إشعار من هذا القرار ، يجوز لمقدم الطلب  60في غضون ) 6(

  . اقضائيالقرار 

تم يك المعلومات التي بما في ذل،   دليل لمحكمة أىتلقى اقد ت، ) 6(في أي طلب بموجب الفقرة الفرعية ) 7(

 من وجهة نظريعتبر  والذى ،الحصول عليها من حكومة أو مؤسسة أو وآالة تابعة لدولة أجنبية أو منظمة دولية

قد تستخدمة و ،القانون فىغير مقبول  على خالف ذلك هذا الدليلالصلة ، حتى لو آان  ىبه وذ اموثوق المحكمة 

  . قرارها أساسا التخاذ آ  المحكمة

  : إبطاء، بما يلى، دون  المحكمةقوم ت، )6(عند تقديم طلب بموجب الفقرة الفرعية  )8(

 بمقدم التوصية أو إصدار أمر فيما يتعلق تقارير أمنية أو استخباراتية  قبل ةأي بطريقة سرية،، دراسة ) أ(

، /النيابات العامة مدير نيابة عنيتم تقدمها بواسطة أو بالالتي قد أخرى الطلب واالستماع إلى أية أدلة أو معلومات

آل أو جزء من هذه األدلة أو المعلومات في غياب إلى ، االستماع ر النيابات العامةبناء على طلب من مديويجوز، 

،  سيخل باألمن القومىالطلب، إذا آان القاضي يرى أن الكشف عن المعلومات  مقدم يمثلمقدم الطلب وأى مستشار 

بشكل آبير  ى، يعرض للخطر سالمة أي شخص أو يضرمع أي دولة أخر ]لداسم الب[ عالقاتبالضرر يلحق و

  عمل إرهابي؛ بالتحقيق المتعلق ب

االطالع بشكل مقدم الطلب كى يتسنى لبيان يلخص المعلومات المتاحة للقاضي وذلك لبالطلب  زويد مقدمت) ب(

، ، في رأي المحكمةهاالكشف عن ىقد يترتب عل ،أسباب هذا القرار ، دون الكشف عن أية معلومات علىمعقول 

مع أي دولة أخرى ، يعرض للخطر سالمة أي شخص أو ] اسم البلد[عالقات ب ق الضرر باألمن القومى ويضرالحأ

  : التحقيق المتعلق بعمل إرهابيببشكل آبير يضر 
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  مقدم الطلب لسماع رأيه، و هيئة فرصة معقولة لت) ج(

معقوال ، أن  وجد انه ليس ما ، وإذا  لى أساس المعلومات المتاحة للمحكمةع التحديد ما إذا آان القرار معقو) د(

  . ايانا محظورآمقدم الطلب  ن ال يعدأمر بأي

أن مقدم الطلب لم يعد آيانا فى الجريدة الرسمية إشعارا باألمر النهائى للمحكمة  ب ر النيابات العامة مديينشر ) 9(

  . امحظور

استعراض جميع األوامر ] سنتين[على األقل مرة آل ، من وقت آلخر ، و  عامة ر النيابات المدييجوز ل) 10(

منصوص عليه في هو  لتحديد ما إذا آان ال يزال هناك أسباب وجيهة ، آما ) 2(الصادرة بموجب الفقرة الفرعية 

يوجد مثل هذه أنه ال قررت / قرركيان المحظور ، وإذا العلى  الستمرار تطبيق األمر ، ) 1(فقرة الفرعية ال

  . إلغاء األمر فيما يتعلق بهذا الكيانب تقوم/فسوف يقوماألسباب المعقولة ، 

 

  الجزء السابع 
  ومات وتبادل المعل قبض،ال التحقيقات  

  

  سلطات التحقيق-48

ن ن شخص يزعم أنه ارتكب أو أديعلدولة أجنبية  الئمم ىحكوم جهازمعلومات من  السلطات المختصة تلقى ت حينما

  -:تكون بشأنها  ةمبأي جري صدر ضده حكم  أو

  قضائية على النحو المشار إليه في الجزء الخامس ، أو الوالية ال] اسم البلد[ فى محكمةلل) أ(

ينبغى للسلطات ،  ،]اسم البلد[في  يمكن أن تتواجدختصاص، الا يكون لها قدأي محكمة في دولة أجنبية ) ب(

  . لتحقيق في المسألةلتراها الزمة  حسبما تدابير لمثل هذه اتخاذ ؤيد اأن ت المختصة 

  

   سلطات القبض                                                                                 49

تسليم المجرمين أو اإلجراءات الجنائية  أن   48 المادةعلى أسس معقولة من التحقيق المشار إليه في  بدوي حينما

 ( المادةنصوص عليه فى لى النحو المالشخص يمكن القاء القبض عليه علك فإن ذضد هذا الشخص ،  متهااإقيمكن 
/ ضمان مثولةل،  ]ت ريثما يتم التسليمالمؤق الذى يمكن بموجبه أن يتم التوقيفأو القانون  مرسومرقم الإدراج 

ألحكام القانون الجنائى وقانون األجراءات  يجب ان تطبق احكام هذا الفصل وفقًا. هذه اإلجراءاتمثل في  مثولها

  ]اشارة الى القانون الخاص باجراءات التوقيف[ الجنائية 

  

  القبضاإلخطارات بشأن . 50

ن قبل مسؤول مفورا أن يخطر ،  48 مادةفي ال االمنصوص عليه عقب األحتجازمدير عام النيابات ، ينبغى ل) 1(
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  . الذى ينفذ هذا األحتجازفي الشرطة 

لتي قد يكون لها اختصاص إخطار أي دولة أجنبية ا  لنياباتمدير اينبغى ل،  48 مادةبموجب ال بمجرد إخطاره) 2(

د أو رئيس مفوضية األتحااألمين العام لألمم المتحدة  سواء ، إما مباشرة أو عن طريق المعنيةلجريمة بالنسبة 

  -:األفريقى 

  الشخص ؛  احتجازحقيقة ب) أ(

  الشخص ، و  التي تبرر القبض علىمالبسات الب) ب(

  مقاضاة الشخص ،  تعتزم/ما إذا يعتزم) ج(

 لنيابات العامة ا مدير  إال إذا رفضبغية تسليم هذا الشخص إلى دولة أجنبية لمحاآمته من قبل تلك الدولة ، 

  . مقاضاته

انون المعنى بتسليم المجرمين إدراج اسم المرسوم أو الق[أحكام مع مراعاة  ه المادةأحكام هذ ممارسة نبغىي) 3(
  ]. في البالد

  

   المتهم  حقوق. 51

في محاآمة  حقوقها/حماية حقوقهالحق فى  ةالسابق مادةضده التدابير المشار إليها في ال الذى تتخذ للشخصكون ي) 1(

و المعترف به فى على النح، ستشار قانونىعادلة واإلجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك الحق في االستعانة بم

  : هيحق لوحقوق اإلنسان ، لأحكام القانون الدولي السارية ، بما في ذلك القانون الدولي 

، حقوقها /حماية حقوقهيحق لها  مواطنيها أو التى  يعد أحدالتصال دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ا) أ(

  بصفة اعتيادية ؛  تقيم فيه/االقليم الذى يقيملدولة في لل أقرب ممثاالتصال ب أو في حالة وجود شخص عديم الجنسية ،

  ، و ) أ(المشار إليها في الفقرة  المعنيةمن قبل ممثل الدولة زيارته ) ب(

  

  ). ب(و ) أ(في الفقرتين  حقوقها/حقوقهإطالعه على ) ج(

 44اختصاصها وفقًاللفصل عالية بحقوق أى دولة لديها ادعاءات ب) ب(و ) ا(تطبيق الفقرتين يجب اال يخل )  2(

  .أن تدعو اللجنة الدولية للصليب األحمر للألتصال بى وزيارة المتهم 46إلى 

  

  األجنبية  تسلطاتبادل المعلومات بشأن االرهاب مع ال. 52
المعلومات  عن سلطةالكشف لهذه التقدم به السلطة المختصة في دولة أجنبية ، تيجوز للوزير، بناء على طلب ) 1(

  : ي من األمور التالية تتصل بأحكومية أو وآالة دائرة  ةأو في حوزة أيحوزتها /في حوزتهالتى 

  أعمال أو تحرآات الكيانات اإلرهابية أو األشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب األعمال اإلرهابية ؛ ) أ(
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  ي ارتكاب أعمال إرهابية ؛ استخدام وثائق السفر المزورة أو المزيفة من قبل أشخاص يشتبه في تورطهم ف) ب(

االتجار في األسلحة والمتفجرات أو غيرها من األجهزة المميتة أو المواد الحساسة من قبل الكيانات اإلرهابية ) ج(

  أو األشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب األعمال اإلرهابية ؛ 

  . ابييناستخدام تكنولوجيات االتصاالت السلكية والالسلكية من قبل االره) د(

ا حظورمإذا آان  ةالفرعي ه المادةالمشار إليه في هذ اإلفصاحلن يتم ، ) 1( يةالفرع مادةعلى الرغم من أحكام ال) 2(

  . األمن القومي أو السالمة العامةبإلى اإلضرار  ،الوزير رأى نظر إذا أدى ، فىوبموجب أحكام أي قانون 

  

  

  الجزء الثامن 
  صادرة بناء على إدانةوإعالنات الم التجميد وامرا 

  
  التجميد  أوامر . 40

الدوائر،  ىقاضإلى  ، ، بناء على طلب من طرف واحد من مدير النيابة العامة يجوز للمحكمة المختصة ) 1(

تتوافر بشأن ملكية  تصرفوقف أي بأي تصرف ، أو إلزام أي شخص  اجراءمنع أي شخص من بإصدار أمر 

  : بتوجيه من، أو ألجل أو يسيطر عليها أو  مملوآةملكية الأن أسباب معقولة لالعتقاد ببشأنها 

  سهل ارتكاب جريمة محددة ، أو أو حاول ارتكاب ، أو شارك أو أي آيان ارتكب، ) أ(

   ].والقانون مادةإدراج ال[بموجب صادر عن اى سلطة مختصة إشعار في  تم تعيينه آيان محدد) ب(

  . جميد أي ممتلكات من هذا القبيلبتأمرا ) 1(رة الفرعية الفقيجوز أن يدرج فى أمر يرد فى ) 2(

 مثلتطبيق  فىحين البت النهائي إلى ) 1(إصدار أمر مؤقت بموجب الفقرة الفرعية  يجوز للمحكمة المختصة ) 3(

  . األمرهذا 

  

   بناء على إدانةإعالنات المصادرة . 54

، باإلضافة  الحكم هاإصدار لدى لمحكمة ينبغى ل،  آلما أدين أي شخص بارتكاب جريمة بموجب هذا القانون) 1(

من الممتلكات يعتقد بشكل معقول أن تكون  ياعلن أتهذه المحكمة فيما يتعلق بالجريمة ، أن قد تفرضها إلى أية عقوبة 

   :قد استخدمت 

  في ارتكاب الجريمة ، أو ) أ(

  لغرض أو في اتصال مع ارتكاب الجريمة ، ) ب(

في حوزة أو وصاية أو تحت سيطرة أنها ، أو  35 المادةممارسة السلطة في إطار ها بموجب تم االستيالء عليو

  . مصادرتها للدولةلالشخص المدان ، 
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، أن تأمر قلم المحكمة  )1( مصادرة الممتلكات المشار إليه في الفقرة الفرعية عن نلمحكمة التي  تعلينبغى ل )2(

األطراف المعنية من خالل وسائل لدعوة  فورادرجة لنشر مثل هذا اإلعالن في محكمة أقل  مسؤول مماثلالمعنية أو 

   .  الجريدة الرسميةللتعبير عن مصالحهم بأى طريقة فى الممتلكات المعنية  بأى طريقة / عار في المجلة اإلعالم و بإش

ممارسة السلطة  ارفى إطإذا آان استولى عليه  ، )1(بموجب الفقرة الفرعية  ةمصادر ى ملكية ينبغى أل)3(

أن إذا آان في حوزة أو وصاية أو تحت سيطرة الشخص المدان ، أو  بقى ،ي، أن  53 المادةالمنصوص عليها فى 

   :بقىتتصادر و

  الجريدة الرسمية ، أو / في المجلة  شعاراإل نشر يوما من تاريخ 45لمدة ) أ(

إلى المحكمة  اطلب ،)أ(في الفقرة  منصوص عليهالخالل الفترة ا،55 مادةشار اليه في الذا قدم أى شخص مإ) ب(

  . يما يتعلق بأى طلب من هذا القبيلصدور قرار نهائي ف إلى حينشيء ته فى مثل هذا الالمختصة بشأن مصلح

  

   فيما يتعلق بالممتلكات المصادرة أخرىمصالح أطراف . 55

 غيري شخص آخر قد تكون أل والتي ، مصلحةأي  على ال يؤثر) 1( 54 مادةبموجب الإعالن المصادرة ) 1(

   :األخيرثبت أالشخص المدان في الممتلكات المعنية ، إذا 

  ، سواء نقدا أو غير ذلك؛ بمقابلفي الممتلكات بحسن نية واآتسبت المصلحة انها  /انه ) أ(

   :أن) ب(

)I ( أو آان تعرفها/عرفهاذات طبيعة يالملكية لم تكن فى تلك خاللها على المصلحة حصلت  /حصلالظروف التي ،

  ، أو ) 1( 54ة على النحو المتوخى في المادة لممتلكات المستخدمبأنها اأو يشتبه  هامن المعقول أن يعرف

)II (منع استخدام تلك الممتلكات على النحو المتوخى في هذا الباب لم تتمكن منانها /انه .  

غير  ىقضائالموظف الأو  ىان القاضآإذا  ،مختصة  أولمحكمة اليجوز ل ، ) 1( ةدمامع مراعاة أحكام ال) أ) (2(

ثالث سنوات من تاريخ إعالن مدة  وقت خالل  ىالمحكمة ، في أفى أو موظف قضائي  ىقاض يجوز ألى،  متاح

شخص بخالف الشخص المدان الذي يدعي أن لديه مصلحة في الممتلكات المعنية ،  ىالمصادرة ، بناء على طلب أ

  . مثل هذه المصلحةد تحديوتحقيق اجراء 

   :أن) أ(المحكمة المشار إليها في الفقرة  وجدتإذا ما ) ب(

)I (الممتلكات المعنى والتوجيه بإعادة إعالن المصادرة  إلغاءلمحكمة ينبغى لبالكامل، متلكات مقدم الطلب يملك الم

لقيمة الممتلكات  بمبلغ مساو الطلبتعوض الدولة مقدم ، أن قد تصرفت فيهالدولة إذا ماآانت المقدم الطلب، أو إذا 

  ، أو  التى تم التصرف فيها

)II (مقدم الطلب مصلحة في الممتلكات إذا آان ل:   

بيع مبلغا مساويا لقيمة الفع لمقدم الطلب من عائدات يد نبالمزاد العلني واببيع الممتلكات  أن تامر لمحكمةنبغى لي) أأ(

  بيع ؛ أو الحصيلة ك عن ذليد مصلحتها فيها، على أال يز/ته مصلح
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من قبل الدولة مقدم الطلب تعويض بلمحكمة أن تأمر ينبغى ل قد تصرفت فى الممتلكات، الدولة آانت إذا ) ب ب(

  . فيها مصلحتها/تهمصلح مبلغ مساو لقيمةب

انت أن يستأنف الحكم آما لو آ،  2الفرعية  مادةيجوز ألي شخص متضرر من قرار تتخذه المحكمة بموجب ال) 3(

إما أن يسمع على حدة أو باالشتراك مع استئناف  اإلستئناف، وهذا التى تقوم بعملية البت ة من قبل المحكمةإدانهناك 

  . ، أو عقوبة مفروضة نتيجة لهذه اإلدانة ةمصادرالإعالن ذى صدر فى أعقابه دانة القرار اإل

  

  عالن المصادرة بإاألدلة فيما يتعلق . 56

، يجوز ) 2(55 مادةأو لتحديد أي مصلحة في إطار ال) 1( 54 مادةالبموجب   مصادرةصدار إعالن سعيا إل

ع أدلة أخرى من هذا القبيل ، سواء شفويا أو تسمالمحاآمة أو  تحيل إلى األدلة واإلجراءات خاللللمحكمة أن 

  .شهادة خطية ، حسبما تراه مناسبابموجب 

  

  الجزء التاسع

  المتبادلة في المسائل الجنائية  نونيةالقا تسليم المجرمين والمساعدة
  

  تسليم المجرمين . 57

تسليم قانون  إدراج[ فى إطارتعتبر الجرائم المبينة في هذا القانون جرائم تستوجب تسليم المجرمين ) 1(
  . تسليم المجرمين فيما يتعلق بتلك الجرائموتتصل بأحكام هذا القانون من ثم، تنسحب ، و]المجرمين

لتسليم شخص من أجل اتفاقية مكافحة اإلرهاب  طرف فىطلب ل ]اسم البلد[... فىالحكومة  ستجيبحيثما ت) 2(

قانون تسليم [، ألغراض من هذا القبيليشكل جريمة  يعتبر الفعل الذىمتهم بارتكاب جريمة مبينة في هذا القانون ، 
 طالباختصاص الطرف ال فى نطاق خليد أيضا، قد ارتكب ليس فقط في المكان الذي ارتكب فيه ولكن  ]المجرمين

  . تفاقية مكافحة اإلرهابال

  
  استخدام اتفاقية مكافحة اإلرهاب آأساس لتسليم المجرمين . 58

 سارى المفعول رتيب لتسليم المجرمينوهناك تطرفا في اتفاقية مكافحة اإلرهاب  ]اسم البلد[... حيثما تصبح) 1(

هذا الترتيب  عتبريأيضا طرفا في تلك االتفاقية لمكافحة اإلرهاب ،  تعد، ودولة أخرى  ]اسم البلد[... بين حكومة

فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل شامال لحكم تسليم المجرمين لتسليم المجرمين ، ألغراض قانون تسليم المجرمين ، 

  . في نطاق اتفاقية مكافحة اإلرهاب

ترتيبا لتسليم المجرمين سارى  و ال يوجد اإلرهاب  طرفا في اتفاقية مكافحة ]اسم البلد[ ..حيثما تصبح ) 2(

لوزير، بموجب ل  طرفا في تلك االتفاقية لمكافحة اإلرهاب ،كون ودولة أخرى ت ]اسم البلد[... المفعول بين حكومة
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 اتفاقية مكافحة اإلرهاب ، ألغراض قانون تسليميعتبر  ، ]الجريدة الرسمية[ينشر في الجريدة   ،  ]الئحة/ قرار [

تسليم المجرمين فيما قضى بالدولة التي تتلك ، و ]اسم البلد[... المجرمين ، آترتيب تسليم المجرمين بين حكومة

  . يتعلق بالجرائم في نطاق اتفاقية لمكافحة اإلرهاب

  

   لمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائيةلاستخدام اتفاقية مكافحة اإلرهاب آأساس . 59

مساعدة القانونية ترتيب سارى المفعول للطرفا في اتفاقية مكافحة اإلرهاب وهناك  ]اسم البلد[... صبححيثما ت) 1(

في تلك االتفاقية لمكافحة طرفا أيضا تعد ، ودولة أخرى  ]اسم البلد... [المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة

 شامال لحكم ،  ]الجنائي القانون ة المتبادلة في مسائلالمساعدة القانوني[اإلرهاب ، يعتبر هذا الترتيب ، ألغراض 

  . المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل في نطاق اتفاقية مكافحة اإلرهاب 

ة القانونية لمساعدا ا سارياطرفا في اتفاقية مكافحة اإلرهاب وليس هناك ترتيب] اسم البلد[ ...تصبح حيثما) 2(

في تلك االتفاقية لمكافحة طرفا أيضا  تعد، ودولة أخرى  ]اسم البلد[... المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة

اتفاقية  التعامل مع، ] الجريدة الرسمية[ينشر في الجريدة ] تنظيم/ ترتيب[ بموجباإلرهاب ، يجوز للوزير ، 

، آترتيب بين  ]ىالجنائ القانون القانونية المتبادلة في مسائلالمساعدة [مكافحة اإلرهاب ، ألغراض من 

المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية فيما يتعلق بالجرائم  التى تقدم، وتلك الدولة  ]البلد اسم[... حكومة

  . التي تدخل في نطاق هذه االتفاقية لمكافحة اإلرهاب

  

  فى هذا القانون ذات طابع سياسي التكون الجرائم المنصوص عليها .60

 المساعدة القانونية المتبادلة في مسائل القانون[أو  ]قانون تسليم المجرمين[بصرف النظر عن أي شيء في 
الفعل أو االمتناع عمال يشكل جريمة بموجب أي قانون آخر حيث الجريمة بموجب هذا القانون أو تعتبر ال،  ]الجنائى

،  ]ىالجنائ القانون المساعدة القانونية المتبادلة في مسائل[أو  )انون تسليم المجرمينق(، ألغراض أيضاإرهابيا 

  . ذات طابع سياسي غير جريمة 

  

   رفض طلب التسليم. 61

أسباب  ]اسم البلد[... حكومةتكون ل مايسلم أي شخص وفقا لهذا القانون حيثال الرغم من أحكام هذا القانون ، على 

لغرض مقاضاة أو  قد قدم سليم المجرمين الرتكاب جريمة بموجب هذا القانونطلب ت تقاد بأنوجيهة تدعو إلى االع

أو الرأي السياسي أو أن االمتثال للطلب سيلحق  االثنىدين أو الجنسية أو األصل الأو  عرقالمعاقبة شخص ما بسبب 

يواجة خطر التعذيب أو أو ان الشخص أو أن الشخص سوف  ذلك الشخص ألي من هذه األسباب  بمرآزضررا 

  .اشكال اخرى من سؤ المعاملة ،خطر الحرمان التعسفى من الحياة  أو خطر األختفاء التعسفى 
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  الباب العاشر 
  أحكام عامة 

  

  والتزامات اإلبالغ  على رفع الدعاوىر النيابات العامة موافقة مدي. 62

  . ر النيابات العامة من مديآتابى محددة دون إذن  مقاضاة بموجب هذا القانون فيما يتعلق بجريمةيجوز الال ) 1(

   :إبالغ النتيجة النهائية إلجراءات المحاآمة على وجه السرعة إلىالنيابات العامة  مديرعلى ينبغى ) 2(

، إذا تمت محاآمة شخص الرتكابه جريمة مشار ورئيس مفوضبة األتحاد األفريقى األمين العام لألمم المتحدة ،) أ(

  ،بما قد 18، 16،17أو  15،  13،  12المواد  إليها فى

   .آخرين  هذه المعلومات إلى أعضاءإبالغ  يمكنهما من  

  ؛   10  مادةالفي مشار إليها محاآمة شخص الرتكابه جريمة  تمجلس منظمة الطيران المدني الدولي، إذا تم) ب(

  ، أو  14ابه جريمة مشار إليها في الماد الرتكمحاآمة شخص  تلمنظمة البحرية الدولية، إذا تملاألمين العام ) ج(

يمة مشار لى جرعيحاآم الشخص لوآالة الدولية للطاقة الذرية إذا آان ااألمين العام لألمم المتحدة ، ومدير عام ) د(

  . 17 مادةالفي إليها 

  
  األتحاد األفريقىو  إشعار فيما يتعلق باألشخاص والكيانات المحددة من قبل مجلس األمن لألمم المتحدة -63
المناسبة،  النشر من وسائل اوغيره/ مرسوم في الجريدة الرسمية اليومية / أمر/إعالن /  بموجبوزير ، ال  خطري

أو رئيس األتحاد ، بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،قد حدد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أن ب

  : أو آيانا معينا بأنه اشخص الفريقى 

 ةسهل ارتكاب أيي أويشارك  وأذات صلة  أعمالأعمال إرهابية و ةآيان يرتكب أو يحاول ارتكاب أيشخص أو  ) أ(

  أعمال ذات صلة ، أو أعمال إرهابية و

اإلجراءات المحددة أن تتخذ ضده او األتحاد الفريقى  األمم المتحدة  فىلدول األعضاء ينبغى لآيان شخص أو ) ب(

ذات األعمال ، من أجل مكافحة أو منع األعمال اإلرهابية و أو األتحاد األفريقى المذآوراألمن في قرارات مجلس 

  .الصلة
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                                                                                                                اق قوانين التقادمعدم انطب. 64
 ،تقادم الجرائم عقب مرور مدة زمنية معينة الى  مشابهة التى تؤدى قوانين أو أىن التقادم نيقواال تنطبق أحكام  

  وفقًا لهذا القانون على الجرائم المرتكبة 

  

  إلغاء وتعديل القوانين واألحكام االنتقالية . 65
  .  رقم 1الجدول  ار الية فىوجب هذا القانون إلى الحد المشبم القوانين المعدلة أو الملغاةاألشارة إلى  ترد ) 1(

من حيث ، هذا القانون العمل ب بدء قبل  مباشرة أقيمتجميع اإلجراءات الجنائية التي   وتنتهى تستمريجب أن ) 2(

  جميع النواحي  وذلك من ،قبل بدء هذا القانون تنتهوالتي لم  ،القانونهذا  تم الغاءة او تعديلة بموجب حكام أي قانونأ

   .يتم أصدارة لم القانون ا آما لو آان هذ

إجراءات قانونية أخرى، فيما يتعلق بسلوك قد يشكل جريمة بموجب أي اتخاذ أو  مقاضاةتحقيق أو يجوز اجراء ) 3(

قبل بدء هذا القانون ،  لكن القانون و بذلك  العمل  بعد بدء توقع والتى هذا القانون ،يلغيه أو يعدله قانون 

   .لو آان هذا القانون لم يصدرآما واستكماله ستمراره او

 ةيلدواعى تنظيم أحكم ، يظل هذا الهذا القانون،  بموجبي قانون ألإلغاء أو تعديل أي حكم بصرف النظر عن ) 4(

، ) 3(أو ) 2(ة الفرعية مادأو اإلجراءات القانونية المنصوص عليها في ال مقاضاةالتحقيق أو الأو نائية، جإجراءات 

  . عدل أو م  غير ملغى ذا الحكم ه آانلو ا يا آمسار

  

  وامر سلطة إصدار اللوائح واأل. 66
التي تقوم بجمع ، لتحقيق الربح غير الهادفة جميع المنظمات عدم قيام أوامر لضمان  /وزير لوائح اليصدر ) 1(

  .ألغراض تمويل اإلرهابذلك استخدام ، بإساءة تحويل األموال آجزء من أنشطتها الخيريةومنح ووتلقي 

  . أوامر لتنفيذ أحكام هذا القانون لوائح وإصدار  يجوز بصفة عامة  للوزير) 2(

  . ةالوطني الجمعية/ من البرلمانايجابى لقرار  مادةال ألوامر الصادرة بموجب هذها تخضع اللوائح و) 3(
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  1الجدول 
  لقوانين المعدلة أو الملغاةاجدول 

  
من القوانين التي  قائمةأدناه  وترد. يتطلب إلغاء أو تعديل عدة تشريعاتسوف ، السعيا إلى أن يكون هذا القانون فعا[

ليس المقصود من هذه القائمة أن تكون . لغاءبها هذا اإلتعديلها أو إلغاؤها ، والطريقة التي ينبغي أن يتم  يحتمل

الدقيقة ونطاق لطبيعة ادول ومن الضروري أن تبين بوضوح في الج. إرشادية للقوانين قائمة مجرد هاشاملة ولكن

في  اكون مبينتالجديد يجب أن فإن هذا الجزء جديد ،  جزءيتطلب إضافة ذلك ، إذا آان  من ثمو. التعديل أو اإللغاء

في  اأيضا يجب أن يكون مبينفإن ذلك أو إذا آان يقتضي إلغاء واستبدال بعض األجزاء من القانون ،  4العمود 

  ].ذلك في الجدول أدناهويرد مثال على . 4العمود 

  

  :أن تعدل أو تلغى  يحتملالقوانين التالية 

(Iقانون تسليم المجرمين  

II (القانون الجنائي  

III (قانون اإلجراءات الجنائية  

IV (القومى قانون األمن  

V (قانون يحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل  

VI (الجرائم المنظمةقانون معنى ب  

VII (النووية الطاقةقانون معنى ب  

VIII (قانون تنظيم االستخبارات المالية 

IX (قانون تنظيم اعتراض االتصاالت  

X (قانون تنظيم النقل الجوي  

XI (مالحةقانون تنظيم ال  

XII ( وتجارة وحيازة األسلحة النارية والذخائر والمتفجرات تصنيعقانون تنظيم  

XIII (قانون الهجرة 
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القانون
رقم  أو

  القانون 

 السنة
  

 مدى تعديل أو إلغاء العنوان
  

القانون 

  20رقم 

 قانون اإلجراءات الجنائية  2008

  

  : 3في الجدول الجرائم التالية إدراج 

 17و  16 الجرائم المشار إليها في المواد "

) المذآورة آنفابالمواد بقدر ما تتصل ( 18و 

 .من قانون مكافحة اإلرهاب

  

قانون ال

  9رقم 

 فساد والجريمة االقتصادية القانون   2007

  

بعد تعريف ) أ( : 1 مادةالإدراج في . 1

له " آيان: "من التعريف التالي " المؤسسة"

من قانون  3معنى مقابل مع التعبير في المادة 

  .مكافحة اإلرهاب

على التعريف " الملكية"بعد إدراج تعريف . 2

  :التالي 

مرتبطة باألنشطة اإلرهابية " ممتلكات"

متلكات التي تعنى الم" ة ذات الصلةاألنشطو

تم الحصول عليها وجمعها واستخدامها أو 

 نيابة، أو  لصالححيازتها أو تملكها أو قدمت 

، أو تحت سيطرة أي  بتوجيه منعن ، أو 

شرع في ارتكاب أو تسهيل يرتكب أو ي آيان

ارتكاب جريمة محددة حسب التعريف الوارد 

 .في قانون مكافحة اإلرهاب
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  2الجدول 

  الخاضعة للمساءلة قائمة الكيانات

 

واحد أو اآثر من األنشطة  تجاربة أى شخص أو آيان يدير آأعمال  ، يجب أن يعتبر آكيان يخضع للمساءلة

  - :أوالعمليات المدرجة أدناة لمصلحة أو بالنيابة عن عميل 

 ؛)ية الخاصة نكاألعمال الب يشمل ذلك(ل معاد دفعها من العامة قبول ايداعات وأموا )1(

 على ملتشيلم  أو على ملتشأ، سواء   األتمان الرهنى ، األتمان األستهالآى يشمل ذلك ضمنيًا( قراضاأل )2(

 ؛ة المعامالت التجاري وتمويل ، القضاء اللجؤ إلى 

 ؛)منتجات المستهلك تيبات األستئجار المالى الخاصة بيستثنى من ذلك تر(ر المالىاجئتاألس )3(

على -الرسمى وغير الرسمى  ينطبق ذلك على األنشطة المالية فى آل من القطاع( القيمة تحويل األموال أو  )4(

على الرغم من ذلك فال تنطبق على أى شخص طبيعى او معنوى الذى يوفر . نشاط التحويالت البديلة  - ثالسبيل الم

 . انظمة دعم أخرى لتحويل األموال  برسالة أو للمؤسسات المالية فقط

 على سبيل المثال آروت االئتمان أو المديونية ، الشيكات ،شيكات المسافرين،(الدفع  ارة وسائلاصدار او اد )5(

 ؛)حوالة بنكية ،األموال األلكترونيةاوامر الدفع النقدية ،

 الضمانات المالية والتعهدات  )6(

 :التداول فى )7(

؛                                                    ) تقةات األيداع والمنتجات  المشتير ،شهادامثل الشيكات ، الفو(سوق الموال صكوك -

  ؛العملة تغيير -

  ؛صكوك الفائدة والمؤشراتالتداول،  -

                                                                                                                     محولة ؛لية الااألوراق الم -

 .    المضاربة  المستقبلية للسلع -

 األشتراك فى اصدار األوراق المالية و تقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذة األصدارات؛ )8(

 ادارة المحافظ  الورقية الشخصية والجماعية ؛ )9(

 رين ؛حفظ وادارة األموال النقدية واألوراق المالية السائلة بالنيابة عن اشخاص أخ )10(

 ثمار ، ادارة الصناديق او النقود بالنيابة عن اشخاص اخرين ؛ ستألا بخالف ما تقدم  )11(

بالتأمين بواسطة شرآات التأمين المتعلقة  على الحياة و األستثمارات األخرى اتتأمينالاألآتتاب و اصدار  )12(

 وسطاء؛ أو

 النقود والعملة ؛تداول  )13(
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                                                                    -:التالية  المالية  األعمال والمهن غير يجب أن يشمل ذلك ايضًا )14(

 القمار عبر األنترنت                                                           نوادى  القمار، و نوادى) أ(

                                وآالء العقارات                                           ) ب(

  المتعاملين فى المعادن  واألحجار النفيسة                                          ) ج(

فى معامالت  وموا بأعداد أو تنفيذ أو الدخولعندما يقالمحامين ،الموثقين والمهنيين القانونيين المستفلين األخرين ) د(

                                   - :ية لعمالئهم بشان األنشطة التال

                               شراء وبيع العقارات ،                                             -

  العمالء  ،األوراق المالية أو الموجودات األخرى ،                                        ادارة أموال -

  األوراق المالية ،                                              نكية ، المدخرات أو ادارة الحسابات الب -

تفعيل اوادارة األشخاص المعنويين أو الترتيات،  انشاء، أو ادارة الشرآات ، أو  تنظيم المساهمات ألنشاء ، تفعيل -

                                                           .              وشراء وبيع آيانات األعمال 

                                                                          المحاسبين المستقلين  )ـه(

اللذين يقدمون  ،ى أى اجزاء أخرى فى هذا القانونالودائع ،التى اليتم تغطيتها فرآات ومقدمى خدمات الش ) و(

              ثالثةعلى اساس تجارى؛للألطراف الالخدمات التالية 

العمل ك،اعداد شخص اخر العمل آمدير أو سكرتير ؛ وتسجيل أو ادارة الشخص المعنوى العمل آعميل ألنشاء -

فيما يتعلق بأشخاص معنوية اخرى؛                                               لشرآة، شريك فى شراآة ، أو موقع شبية 

سجل ،عنوان أعمال ،أقامة ،عنوان بريدى أو ادارى لشرآة ، شراآة أو أى شخص معنوى اخر يقدم مكتب م -

  اوترتيبات؛                                                        

  القيام بى ، اعداد شخص اخر ليعمل ك وصى على وصية واضحة؛-

 اخر ؛ وليعمل آمعين مساهم لشخص عداد لشخص اخر األالقيام بى أو -

نة حينما أ أى انشطة  ، عمليات  أعمال أو مهن آما يتم تحديدها بواسطة الوزير ، الذى قد يقرر ايضًا،    )15(

 ،ى أساس عرضى اومحدود يتم مباشرة أى من األنشطة  أو العمليات عالية بواسطة شخص طبيعى او معنوى عل

موال أو تمويل األرهاب منخفض  ، فأن األ خطر غسيل يكون يير الكمية والمطلقة  وبالتالىالمعاأخذًافى األعتبار 

   .على الشخص الطبيعى أو المعنوى   سواء آليًا أو جزئيًااحكام هذا القانون التنطبق

                                                    

  

  


