قاوون رقم (  )3لسىة  2004بشأن مكافحة اإلرهاب 2004 / 3
وحه حمد به خليفة آل ثاوي أمير دولة قطر،
ثؼذ االؽالع ػٍ ٝإٌظبَ األعبع ٟاٌّؤلذ اٌّؼذيٚ ،ثخبطخ ػٍ ٝاٌّٛاد (،ِٕٗ )51 ( ،)34( ،)23
ٚػٍ ٝلبٔ ْٛػمٛثبد لطش اٌظبدس ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )14غٕخ ٚ ،1971اٌمٛأ ٓ١اٌّؼذٌخ ٌٗ،
ٚػٍ ٝلبٔ ْٛاإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ اٌظبدس ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )15غٕخ ٚ ،1971اٌمٛأ ٓ١اٌّؼذٌخ ٌٗ،
ٚػٍ ٝاٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )14غٕخ  1999ثشؤْ األعٍحخ ٚاٌزخبئش ٚاٌّزفجشاد ،اٌّؼذي ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )2غٕخ
،2001
ٚػٍ ٝاٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )28غٕخ  2002ثشؤْ ِىبفحخ غغً األِٛاي ،اٌّؼذي ثبٌّشع َٛثمبٔ ْٛسلُ ()21
ٌغٕخ ،2003
ٚػٍ ٝاٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )10غٕخ  2002ثشؤْ إٌ١بثخ اٌؼبِخ،
ٚػٍ ٝاٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )17غٕخ  2002ثشؤْ حّب٠خ اٌّجزّغ،
ٚػٍ ٝلبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ اٌظبدس ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )10غٕخ ،2003
ٚػٍ ٝالزشاح ٚص٠ش اٌذاخٍ١خ،
ٚػٍِ ٝششٚع اٌمبٔ ْٛاٌّمذَ ِٓ ِجٍظ اٌٛصساء،
ٚثؼذ أخز سأِ ٞجٍظ اٌشٛس،ٜ
قرروا القاوون اآلتي:

المادة ) (1
رؼزجش جشّ٠خ إس٘بث١خ ف ٟرطج١ك أحىبَ ٘زا اٌمبٔ ْٛاٌجٕب٠بد إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟلبٔ ْٛاٌؼمٛثبد أ ٚفٟ
أ ٞلبٔ ْٛآخش ،إرا وبْ اٌغشع ِٓ اسرىبثٙب إس٘بث١ب ًا.
٠ٚى ْٛاٌغشع إس٘بث١ب ًا إرا وبْ اٌذافغ إٌ ٝاعزؼّبي اٌمٛح أ ٚاٌؼٕف أ ٚاٌزٙذ٠ذ أ ٚاٌزش٠ٚغ ٛ٘ ،رؼط ً١أحىبَ
إٌظبَ األعبع ٟاٌّؤلذ اٌّؼذي أ ٚاٌمبٔ ْٛأ ٚاإلخالي ثبٌٕظبَ اٌؼبَ أ ٚرؼش٠غ عالِخ اٌّجزّغ ٚإِٔٗ
ٌٍخطش أ ٚاإلػشاس ثبٌٛحذح اٌٛؽٕ١خٚ ،أد ٜرٌه أ ٚوبْ ِٓ شؤٔٗ أْ ٠ؤد ٜإٌ ٝإ٠زاء إٌبط أ ٚرغج١ت
اٌشػت ٌ ُٙأ ٚرؼش٠غ ح١بر ُٙأ ٚحش٠بر ُٙأ ٚإٌٍِٔ ُٙخطش ،أ ٚإٌحبق اٌؼشس ثبٌج١ئخ ،أ ٚاٌظحخ اٌؼبِخ ،أٚ
االلزظبد اٌٛؽٕ ،ٟأ ٚاٌّشافك أ ٚإٌّشآد أ ٚاٌّّزٍىبد اٌؼبِخ أ ٚاٌخبطخ أ ٚاالعز١الء ػٍٙ١ب أ ٚػشلٍخ
أدائٙب ألػّبٌٙب ،إِٔ ٚغ أ ٚػشلٍخ اٌغٍطبد اٌؼبِخ ػٓ ِّبسعخ أػّبٌٙب.
المادة ) (2
٠ؼبلت ػٍ ٝاٌجشائُ اإلس٘بث١خ إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌّبدح اٌغبثمخ ثبٌؼمٛثبد اٌزبٌ١خ ثذالًا ِٓ اٌؼمٛثبد
اٌّمشسح ٌٙب
 -1اإلػذاَ ،إرا وبٔذ اٌؼمٛثخ اٌّمشسح ٌٍجشّ٠خ ٘ ٟاٌحجظ اٌّؤثذ.
 -2اٌحجظ اٌّؤثذ ،إرا وبٔذ اٌؼمٛثخ اٌّمشسح ٌٍجشّ٠خ ٘ ٟاٌحجظ ِذح ال رمً ػٓ خّظ ػششح عٕخ.
 -3اٌحجظ اٌز ٞال ٠مً ػٓ خّظ ػششح عٕخ ،إرا وبٔذ اٌؼمٛثخ اٌّمشسح ٌٍجشّ٠خ اٌحجظ ِذح ال رمً ػٓ
ػشش عٕٛاد.
 -4اٌحذ األلظٌٍ ٝؼمٛثخ اٌّمشسح ٌٍجشّ٠خ ،إرا وبٔذ ٘زٖ اٌؼمٛثخ ٘ ٟاٌحجظ ِذح رمً ػٓ ػشش عٕٛاد.
ٚف ٟجّ١غ األحٛاي رى ْٛاٌؼمٛثخ اإلػذاَ إرا رشرت ػٍ ٝفؼً اٌجبِٔٛ ٟد شخض ،أ ٚإرا اعزؼٍّذ أعٍحخ
ف ٟاسرىبة اٌجشّ٠خ.
المادة ) (3
٠ؼبلت ثبإلػذاَ ،أ ٚاٌحجظ اٌّؤثذ ،وً ِٓ أٔشؤ أ ٚأعظ أٔ ٚظُ أ ٚأداس جّبػخ أ ٚرٕظّ١ب ًا ػٍ ٝخالف
اٌمبٔ ْٛأ٠ب وبْ ِغّبٖ ،السرىبة جشّ٠خ إس٘بث١خ
٠ٚؼبلت ثبٌحجظ اٌّؤثذ ،وً ِٓ أؼُ إٌ ٝإحذ٘ ٜزٖ اٌجّبػبد أ ٚاٌزٕظّ١بد ،أ ٚشبسن ف ٟأػّبٌٙب ثؤ٠خ
طٛسح٠ ٛ٘ٚ ،ؼٍُ ثؤغشاػٙب.

المادة ) (4
٠ؼبلت ثبٌحجظ اٌّؤثذ ،وً ِٓ أِذ إحذ ٜاٌجّبػبد أ ٚاٌزٕظّ١بد إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌّبدح اٌغبثمخ،
ثبٌّٛاد اٌّزفجشح اٌٛاسدح ف ٟاٌجذٚي سلُ (  ،)4أ ٚاألعٍحخ اٌٛاسدح ف ٟاٌمغُ اٌضبٔ ِٓ ٟاٌجذٚي سلُ ( ،)2
اٌّشفم ٓ١ثبٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )14غٕخ  1999اٌّشبس إٌٗ١
٠ٚؼبلت ثزاد اٌؼمٛثخ وً ِٓ أِذ إحذ ٜاٌجّبػبد أ ٚاٌزٕظّ١بد اٌّشبس إٌٙ١ب ف ٟاٌفمشح اٌغبثمخ٠ ٛ٘ٚ ،ؼٍُ
ثؤغشاػٙب ،ثؤعٍحخ أ ٚرخبئش أِ ٚؼٍِٛبد رمٕ١خ أِ ٚؼٔٛبد ِبد٠خ أِ ٚبٌ١خ أِ ٚؼٍِٛبد أِّٙ ٚبد أ ٚآالد
أ ٚثؼش ٌٙب اٌّؤْ أ ٚجّغ ٌٙب أِٛاالًا ،أ ٚلذَ ألفشاد٘ب ِؤ ٜٚأِ ٚىبٔب ًا ٌالجزّبع ف ٗ١أ ٚغ١ش رٌه ِٓ
اٌزغ١ٙالد.
المادة ) (5
٠ؼبلت ثبٌحجظ اٌّؤثذ ،وً ِٓ أوشٖ شخظب ًا ػٍ ٝاالٔؼّبَ إٌ ٝإحذ ٜاٌجّبػبد أ ٚاٌزٕظّ١بد إٌّظٛص
ػٍٙ١ب ف ٟاٌّبدح (٘ ِٓ )3زا اٌمبٔ ،ْٛإِٔ ٚؼٗ ِٓ االٔفظبي ػٕٙب.

المادة ) (6
٠ؼبلت ثبإلػذاَ ،أ ٚاٌحجظ اٌّؤثذ ،وً ِٓ أداس و١بٔب أ ٚجّؼ١خ أِ ٚؤعغخ خبطخ أٔشئذ ؽجمب ًا ٌٍمبٔ،ْٛ
ٚاعزغً إداسرٗ ٌٙب ف ٟاٌذػٛح إٌ ٝاسرىبة جشّ٠خ إس٘بث١خ.
المادة ) (7
٠ؼبلت ثبٌحجظ ِذح ال رمً ػٓ خّظ عٕٛاد ٚال رجبٚص خّظ ػششح عٕخ ،وً لطش ٞرؼب ْٚأ ٚاٌزحك ثؤٞ
جّؼ١خ أ١٘ ٚئخ إِٔ ٚظّخ أ ٚرٕظ ُ١أ ٚجّبػخ أ٠ب وبٔذ رغّ١زٙب ٠ىِ ْٛمش٘ب خبسط اٌجالد إرا اعزٙذفذ
اسرىبة جشّ٠خ إس٘بث١خ ٌٛٚ ،وبٔذ اٌجشّ٠خ غ١ش ِٛجٙخ إٌ ٝدٌٚخ لطش.
ٚرى ْٛاٌؼمٛثخ اٌحجظ ِذح ال رمً ػٓ ػشش عٕٛاد ٚال رجبٚص خّظ ػششح عٕخ إرا رٍم ٝاٌجبٔ ٟرذس٠جبد
ػغىش٠خ ف ٟإحذ ٜاٌجٙبد اٌّشبس إٌٙ١ب ف ٟاٌفمشح اٌغبثمخ ٚرى ْٛاٌؼمٛثخ اإلػذاَ إرا وبٔذ اٌزذس٠جبد
اٌؼغىش٠خ ثمظذ اسرىبة جشّ٠خ إس٘بث١خ ػذ دٌٚخ لطش.

المادة ) (8
ُ٠ؼبلت ثبٌحجظ ِذح ال رمً ػٓ خّظ عٕٛاد ٚال رجبٚص خّظ ػششح عٕخ ،وً ِٓ دسة شخظب ًا أ ٚأوضش
ػٍ ٝاعزؼّبي اٌغالح ،لبطذاًا االعزؼبٔخ ثٗ ف ٟاسرىبة جشّ٠خ إس٘بث١خ.
ُ٠ٚؼبلت ثبٌحجظ ِذح ال رمً ػٓ صالس عٕٛاد ٚال رجبٚص خّظ عٕٛاد ،وً ِٓ رذسة ػٍ ٝاعزؼّبي
اٌغالح ،ثغشع اسرىبة جشّ٠خ إس٘بث١خ.
المادة ) (9
ُ٠ؼبلت ثبٌحجظ ِذح ال رمً ػٓ صالس عٕٛاد ٚال رجبٚص خّظ عٕٛاد ،وً ِٓ حشع غ١شٖ ػٍ ٝاسرىبة
جشّ٠خ إس٘بث١خ.
المادة ) (10
ُ٠ؼبلت ثبٌحجظ اٌّؤثذ أ ٚاٌحجظ ِذح ال رمً ػٓ خّظ ػششح عٕخ ،وً ِٓ أخف ٝأ ٚأرٍف أش١بء أ ٚأِٛاالًا
أ ٚأعٍحخ أ ٚآالد رحظٍذ أ ٚاعزؼٍّذ أ ٚأػذد ٌالعزؼّبي ف ٟاٌجشائُ اإلس٘بث١خ ِغ ػٍّٗ ثزٌه.

المادة ) (11
ُ٠ؼبلت ثبٌحجظ ِذح ال رمً ػٓ خّظ عٕٛاد ٚال رجبٚص خّظ ػششح عٕخ وً ِٓ رؼذ ٜػٍ ٝأحذ اٌمبئّٓ١
ػٍ ٝرٕف١ز أحىبَ ٘زا اٌمبٔ ،ْٛأ ٚلب ِٗٚثبٌمٛح ٚاٌؼٕف أ ٚاٌزٙذ٠ذ ،أصٕبء رؤد٠خ ٚظ١فزٗ أ ٚثغججٙب.
ٚرى ْٛاٌؼمٛثخ اٌحجظ اٌّؤثذ ،إرا ٔشؤ ػٓ اٌزؼذ ٞأ ٚاٌّمبِٚخ ػب٘خ ِغزذّ٠خ ،أ ٚوبْ اٌجبٔ٠ ٟحًّ عالحبً،ا
أ ٚلبَ ثخطف أ ٚاحزجبص أ ِٓ ٞاٌمبئّ ٓ١ػٍ ٝرٕف١ز أحىبَ ٘زا اٌمبٔ ،ْٛأ ٚصٚجٗ أ ٚأحذ أط ٌٗٛأ ٚفشٚػٗ.
ٚرى ْٛاٌؼمٛثخ اإلػذاَ إرا أفؼ ٝاٌزؼذ ٞأ ٚاٌّمبِٚخ إٌِٛ ٝد شخض.

المادة ) (12
٠ؼبلت ثبٌحجظ ِذح ال رمً ػٓ ػشش عٕٛاد ٚال رجبٚص خّظ ػشش عٕخ ،وً ِٓ ِىٓ ثؤٚ ٞعٍ١خ ِمجٛػب ًا
ػٍ ٗ١ف ٟإحذ ٜاٌجشائُ اإلس٘بث١خ ِٓ اٌٙشة ِغ ػٍّٗ ثزٌه.

المادة ) (13
٠جٛص ف ٟاألحٛاي إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف٘ ٟزا اٌمبٔ ،ْٛفؼالًا ػٓ اٌحىُ ثبٌؼمٛثخ اٌّمشسح اٌحىُ ثزذث١ش أٚ
أوضش ِٓ اٌزذاث١ش ا٢ر١خ:
 -1حظش اإللبِخ فِ ٟىبْ ِؼ ٓ١إِٔ ٚطمخ ِحذدح
 -2اإلٌضاَ ثبإللبِخ فِ ٟىبْ ِؼٓ١
 -3حظش اٌزشدد ػٍ ٝأِبوٓ ،أِ ٚحبي ِؼٕ١خ
ٚف ٟجّ١غ األحٛاي ،ال ٠جٛص أْ رجبٚص ِذح اٌزذث١ش خّظ عٕٛادُ٠ٚ ،ؼبلت وً ِٓ ٠خبٌف ششٚؽ اٌزذث١ش
اٌّحى َٛثٗ ثبٌحجظ ِذح ال رجبٚص عٕخ.
المادة ) (14
ُ٠ؼف ِٓ ٝاٌؼمٛثبد إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف٘ ٟزا اٌمبٔ ،ْٛوً ِٓ ثبدس ِٓ اٌجٕبح ثئثالؽ اٌغٍطبد اٌّخزظخ
لجً اٌجذء ف ٟرٕف١ز اٌجشّ٠خ
٠ٚجٛص إػفبء اٌجبٔ ٟإرا ِىٓ اٌغٍطبد اٌّخزظخ لجً أ ٚثؼذ اٌجذء ف ٟاٌزحم١ك ِٓ اٌمجغ ػٍ ٝغ١شٖ ِٓ
ِشرىج ٟاٌجشّ٠خ.

المادة ) (15
ُ٠حىُ ثّظبدسح األش١بء ٚاألِٛاي ٚاألعٍحخ ٚا٢الد اٌّؼجٛؽخ اٌز ٟرحظٍذ أ ٚاعزؼٍّذ أ ٚوبْ ِٓ
شؤٔٙب أْ رغزؼًّ ف ٟإحذ ٜاٌجشائُ اٌز ٟرٕطجك ػٍٙ١ب أحىبَ ٘زا اٌمبِٔ ،ْٛغ ِشاػبح حمٛق اٌغ١ش حغٕٟ
إٌ١خ.

المادة ) (16
ال رٕمؼ ٟاٌذػ ٜٛاٌجٕبئ١خ ف ٟاٌجشائُ اٌز ٟرٕطجك ػٍٙ١ب أحىبَ ٘زا اٌمبٔٚ ،ْٛال رغمؾ اٌؼمٛثخ اٌّحى َٛثٙب
فٙ١ب ،ثّؼ ٟاٌّذح.

المادة ) (17
ال رزم١ذ إٌ١بثخ اٌؼبِخ فِ ٟجبششرٙب ٌٍزحم١ك ٚرحش٠ه اٌذػ ٜٛف ٟاٌجشائُ اإلس٘بث١خ ثم١ذ اٌشى ٜٛأ ٚاٌطٍت
إٌّظٛص ػٍّٙ١ب ف ٟلبٔ ْٛاإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ.

المادة ) (18
اعزضٕبء ِٓ أحىبَ لبٔ ْٛاإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ٠ ،ى ْٛاألِش اٌظبدس ثبٌحجظ االحز١بؽ ِٓ ٟإٌ١بثخ اٌؼبِخ،
ف ٟاٌجشائُ اٌز ٟرٕطجك ػٍٙ١ب أحىبَ ٘زا اٌمبٔ ،ْٛثؼذ اعزجٛاة اٌّزٌّ ُٙذح خّغخ ػشش ِٛ٠بًا٠ ،جٛص
رّذ٠ذ٘ب ٌّذد أخشِّ ٜبصٍخ ،إرا الزؼذ ِظٍحخ اٌزحم١ك رٌه ،ػٍ ٝأال رزجبٚص عزخ أشٙشٚ ،ال ٠جٛص ِذ
٘زٖ اٌّذح إال ثؤِش ِٓ اٌّحىّخ اٌّخزظخ.

المادة ) (19
ٌٍٕبئت اٌؼبَ ،إٔ٠ ِٓ ٚذثٗ ِٓ اٌّحبِ ٓ١اٌؼبِ ،ٓ١أْ ٠ؤِش ثؼجؾ اٌشعبئً ثجّ١غ أٔٛاػٙب ٚاٌّطجٛػبد
ٚاٌطشٚد ٚاٌجشل١بدٚ ،ثّشالجخ االرظبالد ثجّ١غ ٚعبئٍٙب ٚرغجِ ً١ب ٠جش ٞف ٟاألِبوٓ اٌؼبِخ أ ٚاٌخبطخ
ِز ٝوبْ ٌزٌه فبئذح ف ٟوشف اٌحم١مخ ف ٟاٌجشائُ اٌز ٟرٕطجك ػٍٙ١ب أحىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ
ٚف ٟجّ١غ األحٛاي ٠جت أْ ٠ى ْٛأِش اٌؼجؾ أ ٚاٌّشالجخ أ ٚاٌزغجِ ً١غججب ًا ٌّٚذح ال رجبٚص رغؼِٛ٠ ٓ١بً،ا
ٚال ٠جٛص ِذ ٘زٖ اٌّذح إال ثؤِش ِٓ اٌّحىّخ اٌّخزظخ.

المادة ) (20
ٌٍٕبئت اٌؼبَ ،إٔ٠ ِٓ ٚذثٗ ِٓ اٌّحبِ ٓ١اٌؼبِ ،ٓ١أْ ٠ؤِش ثبالؽالع أ ٚاٌحظٛي ػٍ ٝأ٠خ ث١بٔبد أٚ
ِؼٍِٛبد رزؼٍك ثبٌحغبثبد أ ٚاٌٛدائغ أ ٚاألِبٔبد أ ٚاٌخضائٓ أ ٚأِ ٞؼبٍِخ أخش ٜف ٟاٌجٕٛن أ ٚغ١ش٘ب
ِٓ اٌّؤعغبد اٌّبٌ١خ ،إرا الزؼ ٝرٌه وشف اٌحم١مخ ف ٟاٌجشائُ اٌز ٟرٕطجك ػٍٙ١ب أحىبَ ٘زا اٌمبٔ.ْٛ

المادة ) (21
ٌٍٕبئت اٌؼبَ ،إرا لبِذ دالئً وبف١خ ػٍ ٝجذ٠خ االرٙبَ ،ف ٟاٌجشائُ إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف٘ ٟزا اٌمبٔ ،ْٛأْ
٠ؤِش ِؤلزب ًا ثّٕغ اٌّز ِٓ ُٙاٌزظشف ف ٟأِٛاٌٗ ،أ ٚإداسرٙب ،أ ٚغ١ش رٌه ِٓ اإلجشاءاد اٌزحفظ١خ
٠ٚجٛص أْ ٠شًّ األِش ،أِٛاي صٚط اٌّزٚ ،ُٙأٚالدٖ اٌمظش ،إرا صجذ أْ ٘زٖ األِٛاي لذ آٌذ إٌِٓ ُٙ١
اٌّز.ُٙ
٠ٚزجغ ف ٟشؤْ إداسح األِٛاي اٌّزحفع ػٍٙ١ب ٚاٌزظٍُ ِٓ األِش اٌظبدس ثشؤٔٙب اإلجشاءاد إٌّظٛص ػٍٙ١ب
ف ٟلبٔ ْٛاإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ.

المادة ) (22
ال رخً أحىبَ ٘زا اٌمبٔ ْٛثبالرفبل١بد ٚاٌّؼب٘ذاد اٌذ١ٌٚخ اٌّزؼٍمخ ثّىبفحخ اإلس٘بة اٌز ٟرى ْٛاٌذٌٚخ
ؽشفب ًا فٙ١ب.

المادة ) (23
ػٍ ٝجّ١غ اٌجٙبد اٌّخزظخ ،وً فّ١ب ٠خظٗ ،رٕف١ز ٘زا اٌمبُٕٔ٠ٚ ،ْٛشش ف ٟاٌجش٠ذح اٌشعّ١خ.

اٌش١خ حّذ ثٓ خٍ١فخ آي صبٟٔ
أِ١ش دٌٚخ لطش
طذس ف ٟاٌذٛ٠اْ األِ١شٞ
ف٘ 1424 /12/25 ٟـ
اٌّٛافك2004 /02/16 :

