املادة 1
يسمى هذا القانون (قانون منع الارهاب لس نة  ) 6002ويعمل به من اترخي نرشه يف اجلريدة
الرمسية .
املادة 6
يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذا القانون املعاين اخملصصة لها ادانه ما مل تدل
القرينة عىل غري ذكل:
اململكة  :اململكة الاردنية الهامشية .
املدعي العام  :مدعي عام حممكة امن ادلوةل .
الاهجزة الامنية  :اي هجة رمسية اردنية ذات اختصاص امين وفقا الحاكم القانون .
العمل االإرهايب  :لك معل مقصود أو الهتديد به أو الامتناع عنه أ ًاي اكنت بواعثه وأغراضه أو
وسائهل يقع تنفيذ ًا ملرشوع اإجرايم فردي أو جامعي من شأنه تعريض سالمة اجملمتع وأمنه للخطر أو
اإحداث فتنة اإذا اكن من شأن ذكل االإخالل ابلنظام العام أو اإلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم أو
تعريض حياهتم للخطر أو اإحلاق الرضر ابلبيئة أو املرافق والمالك العامة أو المالك اخلاصة أو
املرافق ادلولية أو البعثات ادلبلوماس ية أو احتالل أي مهنا أو الاستيالء علهيا أو تعريض املوارد
الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة رشعية أو منظمة دولية أو إاقلميية عىل القيام بأي
معل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق ادلس تور أو القوانني أو النظمة .
املادة 3
مع مراعاة أحاكم قانون العقوابت أو أي قانون أخر  ،تعترب العامل التالية يف حمك العامل االإرهابية
احملظورة :
أ .القيام بأي وس يةل مبارشة أو غري مبارشة بتقدمي الموال أو مجعها أو تدبريها بقصد اس تخداهما
الرتاكب معل اإرهايب أو متويل االإرهابيني سواء وقع العمل أو مل يقع داخل اململكة أو خارهجا متعلق
مبواطنهيا أو مصاحلها .

ب .القيام بأعامل من شأهنا أن تعرض اململكة خلطر أعامل عدائية أو تعكر صالهتا بدوةل أجنبية أو
تعرض الردنيني خلطر أعامل ثأرية تقع علهيم أو عىل أمواهلم .
ج .الالتحاق أو حماوةل الالتحاق بأي جامعات مسلحة أو تنظاميت اإرهابية أو جتنيد أو حماوةل جتنيد
أشخاص لاللتحاق هبا أو تدريهبم لهذه الغاية سواء داخل اململكة أو خارهجا .
د .تأسيس مجعية أو الانتساب اإلهيا أو لي جامعة أو تنظمي أو مجعية أو ممارسة أي مهنا لي معل
بقصد ارتاكب أعامل اإرهابية يف اململكة أو ضد مواطنهيا أو مصاحلها يف اخلارج .
هـ .اس تخدام نظام املعلومات أو الش بكة املعلوماتية أو أي وس يةل نرش أو اإعالم أو اإنشاء موقع
الكرتوين لتسهيل القيام بأعامل اإرهابية او دمع مجلاعة أو تنظمي أو مجعية تقوم بأعامل اإرهابية أو
الرتوجي لفاكرها أو متويلها أو القيام بأي معل من شأنه تعريض الردنيني أو ممتلاكهتم خلطر أعامل
عدائية أو انتقامية تقع علهيم .
و .حيازة أو اإحراز أو صنع أو اس ترياد أو تصدير أو نقل أو بيع أو سس ي م مادة مفرقعة أو سامة أو
كميياوية أو جرثومية أو اإشعاعية أو ملهتبة أو حارقة أو ما هو يف حمك هذه املواد أو أسلحة أو
ذخائر أو التعامل بأي مهنا عىل أي وجه بقصد اس تخداهما للقيام بأعامل اإرهابية أو عىل وجه غري
مرشوع .
ز .الاعتداء عىل حياة املكل أو حريته أو امللكة أو ويل العهد أو احد أوصياء العرش .
ح .لك فعل يقرتف بقصد اإاثرة عصيان مسلح ضد السلطات القامئة مبوجب ادلس تور أو منعها من
ممارسة وظائفها املس متدة من ادلس تور أو تغيري دس تور ادلوةل بطرق غري مرشوعة .
ط  .سشكيل عصابة بقصد سلب املارة والتعدي عىل الشخاص أو الموال أو ارتاكب أي معل
أخر من أعامل اللصوصية .
املادة 4
اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس ابن الحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص عالقة
بنشاط ارهايب فيجوز للمدعي العام ان يصدر ااي من القرارات االتية :

 .1فرض الرقابة عىل حمل اقامة املشتبه به وحتراكته ووسائل اتصاالته.
 .6منع سفر اي خشص مشتبه به .
 .3تفتيش ماكن تواجد الشخص املشتبه به والتحفظ عىل اي يشء هل عالقة بنشاط ارهايب وفقا
الحاكم هذا القانون.
 .4القاء احلجز التحفظي عىل اي اموال يشتبه بعالقهتا بنشاطات ارهابية .
ب .يكون القرار الصادر مبقتىض احاكم الفقرة (أ) من هذه املادة ساري املفعول ملدة شهر .
ج .جيوز للمشتبه به ان يطعن يف القرار اذلي يصدر حبقه وفقا الحاكم الفقرة (أ) من هذه املادة
دلى حممكة امن ادلوةل واليت علهيا البت ابلطعن خالل مدة اس بوع واحد من تقدميه الهيا  ،ويف حال
الرفض حيق للمشتبه به الطعن هبذا القرار خالل مدة ثالثة اايم من اترخي تبليغه اىل حممكة المتيزي ،
واليت علهيا الفصل به خالل مدة اس بوع واحد من اترخي وروده الهيا .
د .تكون قرارات الرفض الصادرة عن حممكة امن ادلوةل بعد احاةل القضية الهيا  ،قابةل للطعن من
املش تىك عليه امام حممكة المتيزي خالل ثالثة اايم من اترخي تبليغه  ،وعلهيا الفصل ابلطعن خالل مدة
اس بوع واحد من اترخي وروده الهيا .
املادة 5
عىل الرمغ مما ورد يف اي سرشيع اخر عىل لك خشص ع م بوجود خمطط ارهايب او اطلع عىل
معلومات ذات صةل بنشاط ارهايب ان يقوم اببالغ املدعي العام او الاهجزة الامنية داخل اململكة
او ضد مواطنهيا او مصاحلها يف اخلارج.
املادة 2
لك من يقوم بتقدمي معلومات وهو يع م اهنا اكذبة او مضلةل او خمتلقة عن معل ارهايب يعاقب
ابحلبس من س تة اشهر اىل ثالث س نوات او بغرامة ال تقل عن الف دينار وال تزيد عىل ثالثة
الاف دينار او بلكتا العقوبتني معا.

املادة 7
مع عدم االإخالل بأي عقوبة اشد ورد النص علهيا يف أي قانون أخر :
أ .يعاقب ابلشغال الشاقة املؤبدة اإذا جنم عن العمل االإرهايب ما ييل :
 .1اإحلاق الرضر ولو جزئي ًا يف بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي
وس يةل نقل أو أي منشأة أخرى .
 .6تعطيل س بل االتصاالت وأنظمة احلاسوب أو اخرتاق ش باكهتا .
ب .يعاقب مرتكب العمل االإرهايب ابالإعدام يف أي من احلاالت التالية :
 .1اإذا أفىض العمل االإرهايب اإىل موت اإنسان .
 .6اإذا أفىض العمل االإرهايب اإىل هدم بناء بصورة لكية أو جزئية واكن فيه خشص أو أكرث .
 .3اإذا مت ارتاكب العمل االإرهايب ابس تخدام املواد املتفجرة أو امللهتبة أو املنتجات السامة أو احملرقة
أو الوابئية أو اجلرثومية أو الكاميوية أو االإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو يف حمك
هذه املواد .
ج .يعاقب مرتكب الفعال املنصوص علهيا يف الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من املادة ()3
من هذا القانون ابلشغال الشاقة املؤقتة ويعاقب مرتكب الفعال املنصوص علهيا يف الفقرتني (و)
و(ط) من املادة ذاهتا ابلشغال الشاقة املؤقتة ملدة ال تقل عن عرش س نوات .
د .يعاقب مرتكب الفعال املنصوص علهيا يف الفقرة (ز) من املادة ( )3من هذا القانون ابالإعدام
وتكون العقوبة الشغال الشاقة املؤبدة اإذا اكن الاعتداء ال هيدد احلياة .
هـ .يعاقب مرتكب الفعال املنصوص علهيا يف الفقرة (ح) من املادة ( )3من هذا القانون ابلشغال
الشاقة املؤبدة .
و .يعاقب الرشيك يف أي جرمية من اجلرامئ املنصوص علهيا يف املادة ( )3من هذا القانون بأي
صورة من صور الاشرتاك مبا يف ذكل التدخل يف اجلرمية أو التحريض علهيا أو املساعدة يف ارتاكهبا

بعقوبة الفاعل الصيل سواء ارتكبت اجلرمية داخل اململكة أو خارهجا ويعترب العمل االإرهايب اتم ًا
سواء أاكن الفعل املؤلف هل اتم ًا أم انقص ًا أم رشوع ًا فيه .
ز .يعاقب عىل املؤامرة اليت سس هتدف ارتاكب أي جرم من اجلرامئ املنصوص علهيا يف هذا القانون
ابلعقوبة ذاهتا املفروضة عىل ارتاكب اجلرم نفسه .
ح .يعاقب بعقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عىل ثالث س نوات لك من خيالف
أحاكم املادة ( )5من هذا القانون وتضاعف العقوبة اإذا اكن اخملالف موظف ًا عام ًا.
ط .يعاقب عىل لك معل اإرهايب أخر ابلشغال الشاقة ملدة مخس س نوات عىل القل .

املادة 8
ختتص حممكة امن ادلوةل ابلنظر يف اجلرامئ املنصوص علهيا يف هذا القانون.

املادة 9
رئيس الوزراء والوزراء ملكفون بتنفيذ احاكم هذا القانون .
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