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مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم 09 -  - 185 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 17 جــــــمـــــادى جــــــمـــــادى
q2009 ــــــــوافق 12 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــةHــــــــوافق  اHاألولـى عـــــــام األولـى عـــــــام 1430 ا
يـــتــضـــمـن الـــتـــصــديـــق  عـــلــى نص تـــعــديل الـــفـــقـــرةيـــتــضـــمـن الـــتـــصــديـــق  عـــلــى نص تـــعــديل الـــفـــقـــرة
الثالثــة مـن اHــادالثالثــة مـن اHــادّة األولى مـن االتـفاقيـــة  العربيـةة األولى مـن االتـفاقيـــة  العربيـة
Hـكــافـحـــة اإلرهــاب الــذي وافق عـلـيه مـجـلس وزراءHـكــافـحـــة اإلرهــاب الــذي وافق عـلـيه مـجـلس وزراء
العــدل  الـعرب في العــدل  الـعرب في 29 نوفـمبـر سنة  نوفـمبـر سنة 2006  ومـجلس  ومـجلس
وزراء الـــداخــلـــيــة الـــعــرب  في وزراء الـــداخــلـــيــة الـــعــرب  في 30 و و31 يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2008.
qإنّ رئيس الـجمهـوريـة

qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -
qادّة 77 - 11 منهHالسيّما ا qوبناء على الدّستور  -

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 98 - 413
اHـؤرخ في 18 شعـبـان عام 1419 اHـوافق 7  ديـسـمبـر سـنة
1998 واHـتضمن اHصادقـة على االتفاقـية العربيـة Hكافحة

اإلرهـاب q اHـوقـعـة في الـقـاهـرة بـتـاريخ 25 ذي احلـجـة عام
q1998 وافق 22 أبريل سنةH1418 ا

-  وبــعـد االطالع عــلى نص تــعـديل الــفــقــرة الــثـالــثــة
مـن اHـــــادّة األولى مـن االتــــفــاقـــيــــة الـــعــربـــيـــة Hـــكــافـــحــــة
اإلرهــاب الــذي وافـق عـلـيه مـجــلس وزراء الـعــدل الـعـرب
في 29  نــوفــمـــبــر ســنــة 2006  ومــجــلس وزراء الـــداخــلــيــة

q2008 العرب في 30 و31 يناير سنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى :  يــــصـــدق عــــلى نـص تـــعــــديل الـــفــــقــــرة
الـــثـــالـــثــــة مــن اHــــادّة األولـى مـن االتــــفـــاقـــيـــــة الـــعـــربـــيـــة
Hكافحـــة اإلرهـاب الـذي وافق عليه مجلس وزراء العـدل
الـــعـــرب  في 29  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2006  ومـــجـــلس وزراء
الــداخـلـيــة الـعـرب في 30 و31 يـنـايــر سـنـة q2008  ويــنـشـر
في اجلريدة الرسميـة للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية

الشعبية.

 اHــــاداHــــادّة ة 2 : :  يـــــنــــشــــر هـــــذا اHــــرســـــوم فـي الــــــجــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بـــالـــــجــــزائـــر في 17 جــــمــــادى األولى عـــام 1430
اHوافق 12 مايو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليفاقات دوليّـةـة
نص تعديل الفقرة الثالثة من اHادنص تعديل الفقرة الثالثة من اHادّة األولىة األولى
من االتفاقية العربية Hكافحة اإلرهابمن االتفاقية العربية Hكافحة اإلرهاب

الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العربالذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب
�وجب قراره رقم �وجب قراره رقم 648 - د  - د 22 -  - 2006/11/29
ومجلس وزراء الداخلية العرب �وجب قرارهومجلس وزراء الداخلية العرب �وجب قراره

رقم رقم 529 - د  - د 25 -  - 30 -  - 2008/1/31
الباب الباب األواألّول

تعاريف وأحكام عامةتعاريف وأحكام عامة
اHاداHادّة ة األولىاألولى
الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة

اجلر�ة االرهابيةاجلر�ة االرهابية
هي أي جر�ة أو شروع فـيها ترتكب تـنفيذا لغرض
إرهـــابـي في أي دولـــة مــــتـــعـــاقــــدة أو عـــلى �ــــتـــلـــكــــاتـــهـــا أو
مــصــاحلـهــا أو عــلى رعــايـاهــا أو �ــتـلــكــاتـهم يــعــاقب عــلـيــهـا
قــــانــــونــــهــــا الــــداخــــلـيq وكــــذلك الــــتــــحــــريـض عــــلى اجلــــرائم
اإلرهــــــابـــــيـــــة أو اإلشــــــادة بـــــهـــــا ونــــــشـــــر أو طــــــبع أو إعـــــداد
مـــحــررات أو مــطـــبــوعــات أو تــســـجــيالت أيــا كـــان نــوعــهــا
لـلـتــوزيع أو الطالع الـغـيـر عـلـيـهـا بـهـدف تـشـجـيع ارتـكـاب

تللك اجلرائم.
ويعـدّ جر�ـة إرهابيـة تقـد� أو جمع األمـوال أيا كان

نوعها لتمويل اجلرائم اإلرهابية مع العلم بذلك.
كـمــا يـعـدّ من اجلــرائم اإلرهـابــيـة اجلـرائم اHــنـصـوص
عــلـيــهــا في االتــفــاقـيــات الــتــالــيـة عــدا مــا اســتـثــنــته مــنــهـا

تشريعات الدول اHتعاقدة أو لم تصادق عليها :
أ) اتـــفــاقـــيــة طـــوكــيـــو اخلــاصــــة بـــاجلـــرائـم واألفــعــــال
الــتي تــرتـكب عــلى مــ� الــطــائـرات واHــوقّــعــة بــتـاريخ 14

q1963 سبتمبـر سنـة
ب) اتــفـــاقـــيــة الهــــــاي بـــشــأن مـــكـــافــحــــــة االســـتــيالء
غـــيــــــر اHـــشـــروع عـــلـى الـــطــائـــرات واHـــوقّـــعـــة بـــتـــاريخ 16

q1970 ديسمبـر سنـة
جـ) اتــفـاقـيـة مـونـتـريـال اخلــاصـة بـقـمع األعـمـال غـيـر
اHــشـروعـة اHـوجّـهــة ضـد سالمـة الـطـيــران اHـدني واHـوقّـعـة
في 23 ســبــتــمــبــر ســنـة 1971 والــبــروتــوكــول اHــلــحق بــهـا

q1984 وقّع في مونتريال بتاريخ 10 مايو سنةHوا
د) اتفـاقية نـيويورك اخلـاصة �ـنع ومعاقـبة اجلرائم
اHـرتـكــبــة ضــد األشــخــاص اHـشــمـولـW بــاحلـمـايــة الـدولـيـة
�ن فـــيـــهم اHـــمــثـــلــون الـــدّبـــلــومـــاســـيــون واHـــوقّـــعــة في 14

q1973 ديسمبـر سنـة
هـ) اتــفـاقـيـة اخـتــطـاف واحـتـجـاز الــرهـائن واHـوقّـعـة

q1979 في 17 ديسمبر سنة
و) اتـفاقية األ� اHـتحدة لقـانون البحـار لسنة 1983

ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.


