مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2010/14
بالت�صديق على تعديل االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب
�سلطان عمان .
نحن قابو�س بن �سعيد		
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب التى حررت فى القاهرة بتاريخ 1998/4/22م ،
وامل�صدق عليها باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 99/55
وعلى موافقة جمل�س وزراء العدل العرب بقراره رقم  - 648د 22بتاريخ 2006/11/29م ،
وجمل ــ�س وزراء الداخلي ــة العــرب بق ــراره رقـ ـ ــم  - 529د 25بتاري ـ ــخ 2008/1/31 - 30م
ب�ش�أن تعديل الفقرة الثالثة من املادة الأوىل من االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى  :الت�صديق على تعديل الفقرة الثالثة من املادة الأوىل من االتفاقية
امل�شار �إليها  ،على النحو املرافق .
املــادة الثـانيـــة  :على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على تعديل االتفاقية
امل�شار �إليها وفقا لأحكامها .
املــادة الثـالثـــة  :ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سميـة  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فى  23 :من �صفــــر �سنة 1431هـ
املـوافـــق  8 :من فرباير �سنة 2010م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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نـ�ص تعديــل الفقــرة الثالثـــة مـن املــادة الأولــى مــن االتفاقيــة
العربيـــة ملكافحـة الإرهــاب الـذى وافـق عليـه جملـ�س وزراء العـدل العرب
مبوجب قراره رقم  -648د 2006/11/29-22وجمل�س وزراء الداخلية العرب
مبوجــــب قــــراره رقــــــم  - 529د2008/1/31 - 30-25
الباب الأول  :تعاريف و�أحكام عامة
املــــــادة الأوىل  :الفقرة الثالثة
اجلرمية الإرهابية  :هى �أى جرمية �أو �شروع فيها ترتكب تنفيذا لغر�ض �إرهابى فى �أى
دولــة متعاق ــدة �أو على ممتلكاته ــا �أو م�صاحلهــا �أو على رعاياه ــا
�أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلى  ،وكذلك التحري�ض
على اجلرائم الإرهابية �أو الإ�شادة بها ون�شر �أو طبــع �أو �إعـداد
حمـ ــررات �أو مطبوعــات �أو ت�سجي ـ ــالت �أيا كـ ــان نوعه ــا للتوزي ــع
�أو الطالع الغري عليها بهدف ت�شجيع ارتكاب تلك اجلرائم .
ويعد جرمية �إرهابية تقدمي �أو جمع الأموال �أيا كان نوعها لتمويل
اجلرائم الإرهابية مع العلم بذلك .
كما يع ــد مــن اجلرائــم الإرهابي ــة اجلرائ ــم املن�ص ــو�ص عليه ــا فى
االتفاقيات التالية عدا ما ا�ستثنته منها ت�شريعات الدول املتعاقدة
�أو مل ت�صادق عليها :
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�أ  -اتفاقي ـ ــة طوكي ــو اخلا�صـ ــة باجلرائ ــم والأفع ــال التى ترتكـب
على منت الطائرات واملوقعة بتاريخ . 1963/9/14
ب  -اتفاقية الهاى ب�شـ�أن مكافحـ ــة اال�ستي ــالء غري امل�شـ ــروع على
الطائرات واملوقعة بتاريخ . 1970/12/16
ج  -اتفاقيـ ــة مونرتيـ ــال اخلا�صة بقمع الأعمـ ــال غيـ ــر امل�شروع ـ ــة
املوجهة �ضد �سالمة الطريان املدنى واملوقعة فى 1971/9/23
والربوتوكـ ـ ــول امللحـ ــق بهـ ــا واملوقع ف ــى مونرتيـ ــال بتاريـ ــخ
1988/2/24م .
د  -اتفاقية نيويورك اخلا�صة مبنع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة �ضد
الأ�شخا�ص امل�شمولني باحلماية الدولية مبن فيهم املمثلون
الدبلوما�سيون واملوقعة فى .1973/12/14
هـ  -اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن واملوقعة فى . 1979/12/17
و -اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ل�سنة  1982ما تعلق منها
بالقر�صنة البحرية .
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