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اجلريدة الر�سمية العدد )905(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/14    

بالت�سديق على تعديل التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

 ، 1998/4/22م  وعلى التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب التى حررت فى القاهرة بتاريخ 

وامل�سدق عليها باملر�سوم ال�سلطانى رقم 99/55 ،

 ، 2006/11/29م  بتاريخ  د22   -  648 رقم  بقراره  العرب  العدل  وزراء  وعلى موافقة جمل�س 

2008/1/31م   -  30 بتاريـــــخ  د25   -  529 رقــــــم  بقـــراره  العــرب  الداخليـــة  وزراء  وجملـــ�س 

ب�ساأن تعديل الفقرة الثالثة من املادة الأوىل من التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : الت�سديق على تعديل الفقرة الثالثة من املادة الأوىل من التفاقية 

امل�سار اإليها ، على النحو املرافق .

املــادة الثـانيـــة : على جهات الخت�سا�س اإيداع وثيقة الت�سديق على تعديل التفاقية 

امل�سار اإليها وفقا لأحكامها .

املــادة الثـالثـــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سميـة ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 23 من �سفــــر  �سنة 1431هـ

املـوافـــق :  8   من فرباير  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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نـ�س تعديــل الفقــرة الثالثـــة مـن املــادة الأولــى مــن التفاقيــة 

العربيـــة ملكافحـة الإرهــاب الـذى وافـق عليـه جملـ�س وزراء العـدل العرب 

مبوجب قراره رقم 648- د22-2006/11/29 وجمل�س وزراء الداخلية العرب 

مبوجــــب قــــراره رقــــــم 529 - د30-25 - 2008/1/31

الباب الأول : تعاريف واأحكام عامة

املــــــادة الأوىل : الفقرة الثالثة 

اجلرمية الإرهابية : هى اأى جرمية اأو �سروع فيها ترتكب تنفيذا لغر�س اإرهابى فى اأى 

دولــة متعاقـــدة اأو على ممتلكاتهـــا اأو م�ساحلهــا اأو على رعاياهـــا 

اأو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلى ، وكذلك التحري�س 

اإعـداد  اأو  طبــع  اأو  ون�سر  بها  الإ�سادة  اأو  الإرهابية  اجلرائم  على 

اأيا كــــان نوعهـــا للتوزيـــع  اأو ت�سجيـــــالت  اأو مطبوعــات  حمــــررات 

اأو لطالع الغري عليها بهدف ت�سجيع ارتكاب تلك اجلرائم .

ويعد جرمية اإرهابية تقدمي اأو جمع الأموال اأيا كان نوعها لتمويل 

اجلرائم الإرهابية مع العلم بذلك .

كما يعـــد مــن اجلرائــم الإرهابيـــة اجلرائـــم املن�ســـو�س عليهـــا فى 

التفاقيات التالية عدا ما ا�ستثنته منها ت�سريعات الدول املتعاقدة 

اأو مل ت�سادق عليها :
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اأ - اتفاقيـــــة طوكيـــو اخلا�ســــة باجلرائـــم والأفعـــال التى ترتكـب 

على منت الطائرات واملوقعة بتاريخ 1963/9/14 .

ب - اتفاقية لهاى ب�سـاأن مكافحــــة ال�ستيـــالء غري امل�ســــروع على 

الطائرات واملوقعة بتاريخ 1970/12/16 .

ج - اتفاقيــــة مونرتيــــال اخلا�سة بقمع الأعمــــال غيــــر امل�سروعـــــة 

املوجهة �سد �سالمة الطريان املدنى واملوقعة فى 1971/9/23 

بتاريــــخ  مونرتيــــال  فـــى  واملوقع  بهــــا  امللحــــق  والربوتوكــــــول 

1988/2/24م . 

د - اتفاقية نيويورك اخلا�سة مبنع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة �سد 

املمثلون  فيهم  مبن  الدولية  باحلماية  امل�سمولني  الأ�سخا�س 

الدبلوما�سيون واملوقعة فى 1973/12/14.

هـ - اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن واملوقعة فى 1979/12/17 .

اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ل�سنة 1982 ما تعلق منها  و- 

بالقر�سنة البحرية .


