

ط��� ا��ظ�م  

�ظ�م �را�م ا�رھ�ب و��و��ا��ظ�م
1435 / 2 / ��24ر� ا��ظ�م

1435 / 3 / ��30ر� ا���ر


��ر� )16( م/ر�م �ر وم ���� أدوات إ�دار ا��ظ�م 1435 / 2 / 24

��ري!��� ا��ظ�م


ظ�م را�� ��  ��ط�ع و�� ��� ا�ر�� �� ا���ول ��� ا�و��� ا������
 ا� �
ا�)ر'ز%
و�$: ھذه ا�

.ا�وط
� ��و��,ق وا�)�*وظ�ت

���ظ�م �را�م ا�رھ�ب و��و

 ھـ1435 / 2 / 24 و��ر� : �16ر وم ���� ر�م : م / 

ا�%�ل ا$ول

ا��&ر%�ت

ا���دة ا$و�':

���د ����*�ظ وا���4رات ا�%6 - أ�
)� وردت �� ھذا ا�
ظ�م - ا�)�4
� ا�)و�3 أ)�م 'ل )
�1، )� �م ��%ض ا����ق  �ف ذ�ك:

:أ- ا��ر�) ا7رھ���


*�ذاً �)8روع إ�را)� �ردي أو �)��� �8'ل )��8ر أو ��ر )��8ر، ���د �$ ا7 �ل ���
ظ�م ا��4م، أو ز�ز�% �
'ل �4ل ��وم �$ ا���

 �� طر، أو %4ط�ل ا�
ظ�م ا����� ���'م أو �4ض )واده، أو ا��7ءة إ�� �)4�
أ)ن ا�)�%)� وا�%�رار ا�دو� أو %4ر�ض و�د%�1 ا�وط

ا�دو� أو )'�
%�1، أو إ���ق ا�3رر �@�د )را�ق ا�دو� أو)واردھ� ا�ط���4، أو )��و� إر��م إ�دى ��ط�%�1 ��� ا����م �4)ل )� أو ا<)%
�ع


$، أو ا�%1د�د �%
*�ذ أ�)�ل %ؤدي إ�� ا�)���د ا�)ذ'ورة أو ا�%�ر�ض ����1.�

ب- �ر�) %)و�ل ا7رھ�ب:

'ل �4ل �%3)ن �)� أ)وال، أو %�د�)�1، أو أ ذھ�، أو % ����1، أو 
���1، أو %�و���1 - أو ��,دا%�1 - '���ً أو �ز,��ً �ي 
�8ط إرھ��� �ردي

أو �)���، )
ظـم أو �ـ�ر )
ـظم، �ـ� ا�دا ـل أو �ـ� ا� ـ�رج، �واء أ'�ن ذ�ك �8'ل )��8ر أو ��ر )��8ر )ن )�در )8روع أو ��ر

���  أو )�ر�� أو )��� أو %��ر�، أو ا�%���ل )��8رة أو ���و��ط�'
� )8روع. أو ا����م �)��� ھذا ا�
�8ط أو �
��ره �@ي �)��

���1 �)���%$، أو ��د�وة وا�%رو�E �)��د,$، أو %د��ر أ)�'ن ��%در�ب، أو إ�واء �
��ره، أو %زو�دھم �@ي 
وع )ن ا���� أوF%�> أ)وال


ط�ق إ�دى �� ا�)�%
دات ا�)زورة، أو %�د�م أي و��� )���دة أ رى )ن و��,ل ا�د�م وا�%)و�ل )� ا�4�م �ذ�ك؛ و'ل �4ل �8'ل �ر�)

 ا�دو�� ��)� %)و�ل ا7رھ�ب، و���%4ر�ف ا�)�دد �� %�ك ا<%*���Hت.�H�*%>ت ا�واردة �� )ر�ق ا��H�*%>ا

ج - ا�)وال:


�و� أو ��ر )
�و�، وا�و��,ق وا��'وك( ،ا��ول أو ا�))%�'�ت أ��ً '�
ت �H)%�1 أو 
و��1 )�د� أو ��ر )�د�، )�)و� أو ��ر )�)و�

 وا<,%)�
�ت ا�)�ر�� ا�%� %دل ��� )�'� أو )��� ���1 �)� �� ذ�ك�(Hأو ا�ر �
وا�)�%
دات أ��ً '�ن 8'��1 �)� �� ذ�ك ا�
ظم ا7�'%رو

��� ���ل ا�)��ل < ا���ر �)�� أ
واع ا��8'�ت وا��وا<ت وا��1م وا�وراق ا�)��� وا��
دات وا�')���<ت و ط���ت ا<�%)�د.

د - ا���ز ا�%�*ظ�:

ا��ظر ا�)ؤHت ��� 
�ل ا�)وال وا�)%���ت وا�و��,ط، أو %�و���1، أو %�د���1، أو ا�%�رف ��1، أو %�ر�'�1، أو و�3 ا��د ����1، أو
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 �ذ�ك.�% ( ؛ ا�%
�داً إ�� أ)ر ��در )ن )�') أو ��ط%Hزھ� ��ورة )ؤ��

:ھـ- ا�)را�ق وا�)�ك ا��4) وا� ��

، وا�)
I8ت ا���,)(�� ���(� ا���4رات وا�)
�و<ت ا�%� %)�'�1 ا�دو� أو ا�8 �ص ذوو ا��* ا�)4
و� ا��4)، أو ا�%� %'ون ) ��

ا��4,دة ��دو�، أو ا�%� %
�1,8، أو ا�
�8ط�ت ا�%� %�د)�1 �%���ق �رض )ن أ�راض ا�
*� ا��4م  د)ً ��)واط
�ن، و%8)ل 'ذ�ك ا���4رات

،�
��
وا�)
�و<ت ا��4,دة ��Kراد أو ا�8 �ص ذوي ا��* ا�)4
و� ا� ��، أو ا��1,�ت ا�د��و)���، أو ا��1,�ت أو ا�)
ظ)�ت ا�دو�� أو ا7

.ا��4)� �� ا�دو�

و - �1 ا< %��ص:

ا��1 ا�%� �
�4د ��1 ا< %��ص - ���)'��� أو ا<�%د<ل، أو ا���ض، أو ا�%���ق، أو ا<د��ء ا��4م، أو ا�)��')، ���ب ا����ق - �)و�ب

أ�'�م ھذا ا�
ظ�م.

�ا�%�ل ا�(��

أ!��م *���

:�ا���دة ا�(��

%4د �را,م ا7رھ�ب و%)و��$ )ن ا��را,م ا�'��رة ا�)و�� ��%و�Hف.

ا���دة ا�(��(�:

، %�ري أ�'�م ھذا ا�
ظ�م ��� 'ل 8 ص �4ود��ً '�ن أم أ�
���ً ار%'ب -  �رج ا�))�' - �ر�) )ن ا��را,م�(��H7ًء )ن )�دأ ا�
ا�%�

ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م، أو ���د ��� ار%'���1، أو 8رع ���1، أو �رض ����1، أو أ�1م ���1، أو �8رك ���1، و�م ���'م ����1؛ إذا


ت %1دف إ�� أّي ))� �@%�:�'

1.- %��Fر 
ظ�م ا��'م �� ا�))�'

- %4ط�ل ا�
ظ�م ا����� ���'م أو �4ض )واده.2

3.$
- �)ل ا�دو� ��� ا����م �4)ل أو ا<)%
�ع �

- ا<�%داء ��� ا��4ود��ن �� ا� �رج.4

5.�1�  ا�4��%���
- ا37رار ���)�ك ا��4) ��دو� �� ا� �رج �)� �� ذ�ك ا��*�رات أو ��رھ� )ن ا�)�'ن ا�د��و)��� أو ا��

- ا����م �4)ل إرھ��� ��� )%ن و��� )وا��ت )��� �دى ا�))�' أو %�)ل ��)6.�1

- ا�)��س �)���M ا�))�'، أو اH%��دھ�، أو أ)
�1 ا�وط
� أو ا<�%)���.7

ا�%�ل ا�(��ث

ا��راءات

:�&
ا���دة ا�را
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�وز�ر ا�دا �� إ�دار أ)ر �����ض ��� )ن �8%�$ �� ار%'��$ �ر�) )ن ا��را,م ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م، و�$ أن �*وض )ن �راه

و�ق 3وا�ط ��ددھ�.

ا���دة ا�-�� �:

 < %ز�د �� )�)و��1 ��� �% أ18ر،�H�4%( ًظ�م )دة أو )ددا
1 ا�%���ق %و�Hف ا�)%1م �� �ر�) )ن ا��را,م ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا���

و��1 ا�%)د�د �% أ18ر أ رى إذا %ط��ت إ�راءات ا�%���ق ذ�ك. و�� ا���<ت ا�%� %%ط�ب ا�%و�Hف )دة أطول؛ �ر�� ا�)ر إ�� ا�)�')

ا��زا,� ا�)% �� �%�رر )� %راه �� 8@ن ا�%)د�د.

ا���دة ا� �د �:

دون ا7 �ل ��ق ا�)%1م �� ا<%��ل �ذو�$ �7��1م �����ض ���$؛ ��1 ا�%���ق أن %@)ر �)
� ا<%��ل ���)%1م )دة < %ز�د ��� %��4ن

�و)�ً، إذا اH%3ت )��� ا�%���ق ذ�ك، �Oن %ط�ب ا�%���ق )دة أطول؛ �ر�� ا�)ر إ�� ا�)�') ا��زا,� ا�)% �� �%�رر )� %راه.

:�&
ا���دة ا� �

< ��وز ا�7راج ا�)ؤHت �ن أي )%1م إ< �@)ر )ن وز�ر ا�دا �� أو )ن �*و$3.

ا���دة ا�(����:

%%و�� ا�)�') ا��زا,� ا�)% �� ا�*�ل �� ا��را,م ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م، ود��وى إ��Fء ا��رارات، ود��وى ا�%4و�ض،

ا�)4%�� �%ط��ق أ�'�م ھذا ا�
ظ�م. و%�%@
ف أ�'�)�1 أ)�م )�') ا<�%,
�ف ا�)% ��، و��وز ا<�%راض ��� أ�'�)�1 أ)�م دا,رة

 �� ا�)�') ا�4���.�� %(

ا���دة ا��� &�:

 أن %�در �'ً)� ����ّ�ً� �� �ق ا�)%1م ��ر%'�ب �ر�) )ن ا��را,م ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م إذا ُ���% Pّ���Fً ���ً�� �ن طر�ق('�(��

و��,ل ا�%���P أو إ�دى و��,ل ا�7�م ا�ر�)�، و��)�'وم ���$ �ق ا<�%راض ��� ا��'م.

ا���دة ا�&��رة:

��ق �'ل )%1م �� �ر�) )ن ا��را,م ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م أن ��%�4ن �)��ٍم ))�رس ��د��ع �
$ �Hل ر�� ا�د�وى إ�� ا�)�')

�وHت '�ف %�دره �1 ا�%���ق.

ا���دة ا�!�د� *�رة:

إذا و4Hت �دة �را,م �ر%�ط ��134 ��4ض، و'�
ت إ�داھ� �ر�) )ن ا��را,م ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م، �%%و�� ا�)�') ا��زا,�

.ا�)% �� ؛ ا�*�ل �� �)�� ا��را,م ا�)و�1 إ�� ا�)%1م، )� �م %*رز أوراق )�%�� �1ذه ا��را,م �Hل ر��14 إ�� ا�)�')
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ا���دة ا�(��� *�رة:

8 ا� �راءH�
 ا<��4%
 ��� �راء �)
�8H%1م، وا�%د��ء )ن %راه )ن ��1ت ا���ض وا�%���ق �داء ا��18دة، و�
د ا<H%�3ء %'ون )('�(��

و�)�ع ا�18ود �)4زل �ن ا�)%1م و)��)�$ ���%
��ق )� ا�)د�� ا��4م، و���P ا�)%1م أو )��)�$ �)� 3%)
$ %�ر�ر ا� �رة دون ا�'8ف �ن ھو�

.4Hواع ا� ط�ر ا�)%و
ا� ��ر. و��ب أن %و�ر ا��)�� ا��ز) ا�%� �1�3%�% ��� ا��8ھد أو ا� ��ر وظروف ا���3 ا�)ط�وب ���1، وأ

ا���دة ا�(��(� *�رة:

 ا�%� ��درھ� - %)'�ن �1 ا�%���ق �ن طر�ق�,�
ا�%�
�ًء )ن ا��'�م ا�)4%�� ����ر� ا�)�ر��، �وز�ر ا�دا �� - �� ا���<ت ا<�%�

)ؤ�� ا�
�د ا�4ر�� ا��4ودي )ن ا<ط�ع أو ا���ول ��� ا����
�ت أو ا�)4�و)�ت ا�)4%�� ������ت أو ودا,� أو أ)�
�ت أو  زا,ن أو

 ��ر%'�ب ا��را,مH�%�و��ت أو %�ر'�ت �)وال �دى ا�)ؤ���ت ا�)�ر��، إذا و�دت د<,ل '��� �دى �1 ا�%���ق ��� أن ��1 �

 ا�)
ظ) �ذ�ك.�,�
��ق )� )���ظ )ؤ�� ا�
�د ا�4ر�� ا��4ودي - ا�%��� - ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م. و��در وز�ر ا�دا ��

ا���دة ا�را
&� *�رة:

��� �)�� ا���1ت %)'�ن �1 ا< %��ص - ))�� �� ر��ل ا��3ط ا��
�,� وا�%���ق - )ن ا�)4�و)�ت وا����
�ت ا�)4%�� ��ر�) %)و�ل

ا7رھ�ب، ا�%� %�%�زم 
%�,E ا�%�ر��ت أو ا�%���ق ا<ط�ع ����1 و���ً �%�د�ر �1 ا< %��ص.

ا���دة ا�-�� � *�رة:

 ا�د�وى ا��زا,� �� ا��را,م ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م أو ا��را,م ا�)ر%�ط ��1 ��� 8'وى(�Hف إ�راءات ا�%���ق أو إHو%% >

ا�)�
� ���$، أو )ن �
وب �
$، أو وار�$ )ن �4ده. و��)د�� ����ق ا� �ص ر�� د�واه أ)�م ا�)�') ا��زا,� ا�)% �� �4د ا
%�1ء ا�%���ق

�� ا��ق ا��4م.

ا���دة ا� �د � *�رة:

�وز�ر ا�دا �� - أو )ن �*و3$ - ا7ذن �د ول ا�)��'ن وا�)'�%ب �%*%��18 وا���ض ��� ا�8 �ص �� أي 1%) %%4�ق ��ر�) )ن ا��را,م

ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م �� أي وHت  �ل ا�)دة ا�)�ددة �� إذن ا�%*%�ش، و�� ��� ا�3رورة < ��زم ا���ول ��� إذن �����م �ذ�ك،

ن )�3ر %وM3 ��$ ا����ب ودوا�� ا<�%��4ل. Tأن �دو ���

ا���دة ا� �
&� *�رة:

، ا�ر��,ل وا� ط���ت وا�)ط�و��ت وا�طرود و��,ر و��,ل ا<%��ل وا�)��د��ت ا�%�1*��Hأو )ن �*و3$ - أن �@)ر �)را - �وز�ر ا�دا ��

و�3ط�1 و%�����1 - �واء أ'�ن ذ�ك �� �ر�) و4Hت أم ��%)ل وHو��1 - إذا '�
ت ��1 ��,دة �� ظ1ور ا�����، ��� أن �'ون ا�)ر )��ً��.

 

ا���دة ا�(���� *�رة:
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-  ��%�د�د �)دة أو )دد ))������H أ18ر ���وز�ـر ا�دا ��ـ (أو )ـن ��ـوم )��)ـ$) أن �@)ـر �����ـز ا�%ـ�ـ*ـظ� �ـ�ـورة ���ـ� - �)دة �

��� ا�)وال أو ا�)%���ت أو ا�و��,ط ا�%� �8%�$ �� ا�%4)���1 �� ار%'�ب �ر�) )ن ا��را,م ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م، وذ�ك إ��

��ن ا
%�1ء ا�%�����ت ا�%� %�رى �� 8@
�1، ��� أن �%م إ���ع ا���ز )ن ا��1 ا�) %� دون %@ �ر.

ا���دة ا��� &� *�رة:

 ا��زا,� ا�)% �� أ�
�ء 
ظر ا�د�وى أن %@)ر �����ز ا�%�*ظ� ��� ا�)وال أو ا�)%���ت أو ا�و��,ط، أو ا�%)راره إ�� ��ن('�(��

 وا87را�� ا�) %� دون %@ �ر.���Hل ا���1ت ا�ر�ا<
%�1ء )ن ا�)��'). و�
*ذ ا�)ر ا���در �����ز )ن  

ا���دة ا�&�رون:

4�ُ*� رؤ��ء )���س إدارات ا�)ؤ���ت ا�)��� وا��)�ل وا�)1ن ��ر ا�)��� ا�)�ددة وا�)
ظ)�ت ��ر ا��1د� ��ر�M، وأ��3ؤھ�، وأ�����1،

 ا�%� �)'ن أن %%ر%ب ��� %
*�ذ ا�وا���ت ا�)
�وص ����1 ���,�
و)وظ*وھ�، و)�% د)وھ�، و))��وھ� ا�)*و3ون �
�1؛ )ن ا�)�ؤو�� ا��

 ��ل ا37رار ����ب�
ھذا ا�
ظ�م، أو ا� روج ��� أي �Hد )*روض �3)�ن �ر� ا�)4�و)�ت، )� �م ���ت أن )� �H)وا �$ Hد '�ن ��وء 

.ا�4)��

/
ا�%�ل ا�را

�أ!��م -���

ا���دة ا�!�د� وا�&�رون:

 ا��زا,� ا�)% �� - و����ب )4%�رة %�4ث ��� ا<�%��د �@ن ا�)�'وم ���$ �ن �4ود إ�� ار%'�ب �ر�) )ن ا��را,م ا�)
�وص('�(��

����1 �� ھذا ا�
ظ�م - وHف %
*�ذ ا��4و� ا�)�'وم ��1 �ز,ّ�ً� �)� < �ز�د ��� 
�*�1، )� �م �'ن Hد ��ق �$ ار%'���1.

و��ب ��� ا�)�') أن %��ن ا����ب ا�%� ا�%
دت إ���1 �� وHف ا�%
*�ذ ا��ز,� ���4و�، و�'ون �')�1 وا�ب ا<�%,
�ف. وإذا ��د ا�)�'وم

���$ إ�� ار%'��� ،�1��F وHف ا�%
*�ذ و�ؤ)ر �%
*�ذ ا��4و� ا�)وHوف %
*�ذھ� دون ا7 �ل ����4و� ا�)�ررة �ن ا��ر�) ا��د�دة.

ا���دة ا�(��� وا�&�رون:

.�4د ا�%I)ر ��ن ا�
�ن أو أ'�ر �%
*�ذ �ر�) )ن ا��را,م ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م ظر��ً �%8د�د ا��4و�

ا���دة ا�(��(� وا�&�رون:

)� �دم ا7 �ل ����ق ا� �ص، �وز�ر ا�دا �� إ���ف إ�راءات ا<%�1م %��ه )ن ��در ���7�غ �ن �ر�) )ن ا��را,م ا�)
�وص ����1 ��

ھذا ا�
ظ�م - �Hل ا��دء �� %
*�ذھ� أو �4د %)�)�1 - و%�4ون )� ا���ط�ت ا�) %� أ�
�ء ا�%���ق ����ض ��� ���H )ر%'���1 أو ��� )ر%'��

�ر�) أ رى ))��� ��1 �� ا�
وع وا� طورة، أو أر8د ا���1ت ا�) %� إ�� أ8 �ص )ط�و��ن أ)
ّ�ً� أو  طر�ن �د�1م ) طط�ت إ�را)�


وع ا��ر�) ا���,) و طور�1%.� ���((
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ا���دة ا�را
&� وا�&�رون:

�وز�ر ا�دا �� - و����ب )4%�رة - ا�7راج �ن ا�)وHوف أو ا�)�'وم ���$ �� �ر�) )ن ا��را,م ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م أ�
�ء %
*�ذ

.ا��4و�

ا���دة ا�-�� � وا�&�رون:

 إط�� )دة %و�H*$، أو��%
��ق �)ن أ���$ 3رر )ن ا�)%1)�ن أو ا�)�'وم ���1م �� �ر�) )ن ا��را,م ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م - 


$ أ'�ر )ن ا�)دة ا�)�ررة، أو 
�و ذ�ك - أن �%�دم إ�� وز�ر ا�دا �� أو 
�,�$ �ط�ب ا�%4و�ض �Hل ا�%�دم إ�� ا�)�') ا��زا,���

 �'ون )ن ��
1م )�%�8ر 8ر����ا�)% ��، و%
ظر �� ا�ط�ب ��
 %�و� %8'ل �1ذا ا�Fرض ��رار )ن ا�وز�ر < ��ل أ��3ؤھ� �ن �

�ل )دة < %%��وز �%�ن �و)�ً )ن %�ر�X %�د�م ا�ط�ب.  ������� 
و)�%�8ر 
ظ�)�، و%�در Hرارات ا���

ا���دة ا� �د � وا�&�رون:


8@ )را'ز )% �� %'ون )1)�%�1 ا�%و�� ا�%ر�و� ��)وHو��ن وا�)�'وم ���1م �� أي )ن ا��را,م ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م%

و%���M أ�'�رھم و%4)�ق ا<
%)�ء ا�وط
� �د�1م، و%�دد Hوا�د أ�)�ل ا����ن �� ھذه ا�)را'ز و'�*� %8'���1، و)'��@ة أ��1,�3 و)ن ��%�4ن

�1م ��رار )ن وز�ر ا�دا ��. و��وز ��1 ا�%���ق أن %��ق �1ذه ا�)را'ز )ن ���ض ���$ أو � �ر �
$ ))ن %دور �و�$ ا��1�8ت و� �8

.$*�Hد<ً )ن %و� ،$
(

ا���دة ا� �
&� وا�&�رون:


Z8 وزارة ا�دا �� دوراً %�)� (دور ا�7�ح وا�%@ھ�ل) %'ون )1)�%�1 ا<�%
�ء ���)وHو��ن وا�)�'وم ���1م �� أي )ن ا��را,م%ُ

ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م، و%��1ل ا
د)��1م �� ا�)�%)�، و%4)�ق ا
%)�,1م ا�وط
�، و%���M ا�)*�ھ�م ا� �ط, �د�1م، و��در وز�ر

ا�دا �� Hوا�د %
ظ�م ھذه ا�دور و)'��Iت ا��4)��ن ���1 وا�)%�4و
�ن )�14.

ا���دة ا�(���� وا�&�رون:

، وا���وق، وا�وا���ت، وا�) ��*�ت و�زاءا%�1، و%�
�ف ا�)وHو��ن وا���
�ء دا ل�
 %%3)ن ا�7راءات ا�)�,> ��در وز�ر ا�دا ��

.�1

*�ذ أ�'�م ھذا ا�
ظ�م، و)� ��زم �%���M أو1��3م ا<�%)��� وا���� و%���%� دور ا�%و�Hف وا���ون ا�) ��

ا���دة ا��� &� وا�&�رون:

��%زم 'ل )ن �$ 8@ن �%ط��ق أ�'�م ھذا ا�
ظ�م، ��ر� ا�)4�و)�ت ا�%� اط�� ����1، و< %'8ف �ر�%�1 إ< �3رورة ا�% دا)�1 �� أ�راض

��1ت ا< %��ص، وأ< �*�M �ي 8 ص �ن أي )ن إ�راءات ا�7�غ أو ا<�%د<ل أو ا�%���ق أو ا�)��')، ا�%� %% ذ �� 8@ن أي )ن

ا��را,م ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م، أو ا���7ح �ن ا����
�ت ا�)4%�� ��1 دون )��3%.

ا���دة ا�(0(ون:

��وز %��دل ا�)4�و)�ت ��ن ا��1زة ا�) %� �� ا�))�' )� ا��1زة ا�
ظ�رة �� ا�دول ا� رى ا�%� %ر�ط�1 ���))�' ا%*���Hت أو )�4ھدات

��ر�، أو �4�%ً ��)�4)� ���)�ل.
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ا���دة ا�!�د� وا�(0(ون:


��3 ا�د�وى �� أي )ن ا��را,م ا�)
�وص ����1 �� ھذا ا�
ظ�م �)�3 ا�)دة.1% > -

- ��ب �رض ا�)%1)�ن �� ���3H ا7رھ�ب و%)و��$ - ��Hدي ا�ھ�� - ��� ا�)�') ا��زا,� ا�)% �� ؛ <% �ذ )� ��زم و���ً �)� 2$�3%�%

.ا��'�م ا�8ر��

ا���دة ا�(��� وا�(0(ون:


*�ذ Hراري )��س ا�)ن رHم (%�  ا7رھ�ب �� وزارة ا�دا �� �و�3 ا6���ت ا��ز)���'(� )،1373) ورHم (1267%�وم ا���
 ا�دا,)

.وا��رارات ذات ا���، و%�در ��رار )ن وز�ر ا�دا ��

ا���دة ا�(��(� وا�(0(ون:

 ا7رھ�ب �� وزارة ا�دا �� �%��� ا�ط���ت ا�%� %رد )ن ا�دول وا��1,�ت وا�)
ظ)�ت ��)� �%4�ق ��رارات )��س���'(� %�وم ا���
 ا�دا,)

 %)و�ل ا7رھ�ب.���'(� ا�)ن ا� ��

ا���دة ا�را
&� وا�(0(ون:

 ا�)%��د� ا�)4%�� ��را,م %)و�ل ا7رھ�ب.�
 ا�)%��د� �� وزارة ا�دا �� �%��� ط���ت ا�)���دة ا���
و�
%�وم ��
 ط���ت ا�)���دة ا���
و

ا���دة ا�-�� � وا�(0(ون:

%%و�� و�دة ا�%�ر��ت ا�)��� �� وزارة ا�دا �� - ��*%�1 ��1زاً )ر'ز��ً وط
��ً – %��� ا�����ت ا�)4%�� ��<8%��ه ��ر�) %)و�ل ا7رھ�ب

و�)� ا�)4�و)�ت و%�����1 و
8رھ�، وط�ب إ���ع ا���ز ا�%�*ظ� و���ً ��'�م ا�)�دة (ا���)
 �8رة) )ن ھذا ا�
ظ�م، و��1 %��دل ا�)4�و)�ت )�

ا���1ت ا�
ظ�رة و���ً ��'�م ا�)�دة (ا� �)� وا�84ر�ن) )ن 
ظ�م )'��� ��ل ا�)وال.

ا���دة ا� �د � وا�(0(ون:

��  %��4ن و%�4ب ا�)وال وا�))%�'�ت وا��ول وا�و��,ط ا�)�% د)���1 ا�%���ق ��� ،�
دون ا7 �ل ���وق ا�طرف ��ن ا�

ار%'�ب �ر�) %)و�ل إرھ�ب، وا�%� Hد % �3 ��)��درة.

ا���دة ا� �
&� وا�(0(ون:

��وز %��دل ا�)4�و)�ت - ا�%� %'8ف �
�1 ا�)ؤ���ت ا�)��� وا��)�ل وا�)1ن ��ر ا�)��� ا�)�ددة وا�)
ظ)�ت ��ر ا��1د� ��ر�M - ��ن

ا���ط�ت ا�) %� �� ا�))�'، )� ا<�%زام ��ر� %�ك ا�)4�و)�ت و�دم ا�'8ف �
�1 إ< ����در ا�ذي �'ون 3رورّ�ً� <�% دا)�1 ��

ا�%�����ت أو ا�د��وى ا�)4%�� ��ر�) %)و�ل ا7رھ�ب.
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ا���دة ا�(���� وا�(0(ون:

 ��ر� ��ن ا�))�' وا�دو��H�*%> ً>�(م إ���أن �'ون ا�%� ��أ رى، � ��وز %���م ا�)%1م ا�)�'وم ���$ �� �ر�) %)و�ل إرھ�ب إ�� دو�

،ا�ط���، أو �
�ًء ��� )�دأ ا�)�4)� ���)�ل، وإذا ر�ض ط�ب %���م )ط�وب �� �ر�) %)و�ل إرھ�ب �%��')$ ا�)��'م ا�) %� �� ا�))�'

و��%�4ن �� ھذا ا�8@ن ���%�����ت ا�%� %�د)�1 ا�دو� ط��� ا�%���م.

ا���دة ا��� &� وا�(0(ون:

%�ري ��� ا�)ؤ���ت ا�)��� وا��)�ل وا�)1ن ��ر ا�)��� ا�)�ددة وا�)
ظ)�ت ��ر ا��1د� ��ر�M أ�'�م )واد ا�)'��� ا�واردة �� 
ظ�م

 ��ل ا�)وال و<,�%$ ا�%
*�ذ�، ��)� �%4�ق ��را,م %)و�ل ا7رھ�ب أو ا�4)���ت ا7رھ��� أو ا�)
ظ)�ت ا7رھ��� أو ))و�� ا7رھ�ب.���'(

ا���دة ا$ر
&ون:

%ط�ق أ�'�م 
ظ�م ا�7راءات ا��زا,� ��)� �م �رد ��$ 
ص  �ص �� ھذا ا�
ظ�م.

ا���دة ا�!�د� وا$ر
&ون:

.
8ره �� ا��ر�دة ا�ر�)� Xظ�م )ن ا��وم ا�%��� �%�ر�
4�َُ)ل �1ذا ا�
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