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القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ٤٣٨٥، املعقودة يف ٢٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١    

إن جملس األمن، 
ـــرين األول/أكتوبــر ١٩٩٩  إذ يعيـد تـأكيد قراريـه ١٢٦٩ (١٩٩٩) املـؤرخ ١٩ تش

و ١٣٦٨ (٢٠٠١) املؤرخ ١٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، 
وإذ يعيـد أيضـا تـأكيد إدانتـه الكاملـة للـهجمات اإلرهابيـة الـــيت وقعــت يف نيويــورك 
وواشـنطن العاصمـة وبنسـلفانيا يف ١١ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، وإذ يعـرب عـن تصميمـه علــى 

منع مجيع هذه األعمال، 
وإذ يعيـد كذلـك تـأكيد أن هـذه األعمـال، شـــأا يف ذلــك شــأن أي عمــل إرهــايب 

دويل، تشكل ديدا للسالم واألمن الدوليني، 
وإذ يعيـد تـأكيد احلـق الراسـخ للفـرد أو اجلماعـة يف الدفـــاع عــن النفــس، كمــا هــو 

معترف به يف ميثاق األمم املتحدة وكما هو مؤكد يف القرار ١٣٦٨ (٢٠٠١)، 
وإذ يعيـد تـأكيد ضــرورة التصــدي، جبميــع الوســائل، وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة، 

للتهديدات اليت توجهها األعمال اإلرهابية للسالم واألمن الدوليني، 
وإذ يعــرب عــن بــالغ القلــق إزاء تزايــد األعمــال اإلرهابيــة بدافــــع مـــن التعصـــب 

أو التطرف، يف مناطق خمتلفة من العامل، 
وإذ يـهيب جبميـع الـدول العمـل معـا علـى حنـو عـاجل علـى منـع األعمـــال اإلرهابيــة 
والقضـاء عليـها، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التعـاون املـتزايد والتنفيـذ الكـامل لالتفاقيـات الدوليــة 

ذات الصلة باإلرهاب، 
وإذ يسلم بضرورة إكمال التعاون الدويل بتدابري إضافية تتخذهـا الـدول ملنـع ووقـف 

متويل أي أعمال إرهابية أو اإلعداد هلا، يف أراضيها جبميع الوسائل القانونية، 
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وإذ يعيد تأكيد املبدأ الذي أرسته اجلمعية العامة يف إعالا الصادر يف تشـرين األول/ 
ــــس األمـــن يف قـــراره ١١٨٩  أكتوبــر ١٩٧٠ (القــرار ٢٦٢٥ (د–٢٥)) وكــرر تــأكيده جمل
(١٩٩٨) املؤرخ ١٣ آب/أغسطس ١٩٩٨، ومفاده أنه من واجب كل دولــة عضـو أن متتنـع 
عـن تنــظيم أي أعمـال إرهابيـة يف دولـة أخـرى أو التحريـض عليـها أو املسـاعدة أو املشـــاركة 

فيها أو قبول أنشطة منظمة يف أراضيها دف ارتكاب تلك األعمال، 
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 

يقــرر أن على مجيع الدول:  - ١
منع ووقف متويل األعمال اإلرهابية؛  (أ)

جتـرمي قيـام رعايـا هـذه الـدول عمـدا بتوفـري األمـوال أو مجعـها، بـأي وســيلة،  (ب)
بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أو يف أراضيـها لكـي تسـتخدم يف أعمـال إرهابيـة، أو يف حالـة 

معرفة أا سوف تستخدم يف أعمال إرهابية؛ 
ـــة أو مــوارد اقتصاديــة  القيـام بـدون تأخـري بتجميـد األمـوال وأي أصـول مالي (ج)
ألشــخاص يرتكبــون أعمــاال إرهابيــة، أو حيــاولون ارتكاــــا، أو يشـــاركون يف ارتكاـــا أو 
يسهلون ارتكاا؛ أو لكيانات ميتلكها أو يتحكم فيــها بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة هـؤالء 
األشخاص؛ أو ألشخاص وكيانات تعمـل حلسـاب هـؤالء األشـخاص والكيانـات، أو بتوجيـه 
منهم، مبا يف ذلك األموال املستمدة من املمتلكات اليت ميتلكها هؤالء اإلرهـابيون ومـن يرتبـط 

م من أشخاص وكيانات أو األموال اليت تدرها هذه املمتلكات؛ 
حتظر على رعايا هذه الدول أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيـها  (د)
إتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليــة أو مــوارد اقتصاديــة أو خدمــات ماليــة أو غريهــا، بصــورة 
مباشـرة أو غـري مباشـــرة، لألشــخاص الذيــن يرتكبــون أعمــاال إرهابيــة أو حيــاولون ارتكاــا 
أو يسـهلون أو يشـاركون يف ارتكاـا، أو للكيانـات الـــيت ميتلكــها أو يتحكــم فيــها، بصــورة 
مباشرة أو غري مباشرة هؤالء األشـخاص، أو لألشـخاص والكيانـات الـيت تعمـل باسـم هـؤالء 

األشخاص أو بتوجيه منهم؛ 
يقرر أيضا أن على مجيع الدول:  - ٢

االمتناع عن تقـدمي أي شـكل مـن أشـكال الدعـم، الصريـح أو الضمــين، إىل  (أ)
الكيانات أو األشخاص الضالعني يف األعمال اإلرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعمليـة جتنيـد 

أعضاء اجلماعات اإلرهابية ومنع تزويد اإلرهابيني بالسالح؛ 
اختاذ اخلطوات الالزمة ملنع ارتكاب األعمال اإلرهابية ويشــمل ذلـك اإلنـذار  (ب)

املبكر للدول األخرى عن طريق تبادل املعلومات؛ 
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عدم توفري املالذ اآلمن ملن ميولون األعمال اإلرهابية أو يدبروا أو يدعموـا  (ج)
أو يرتكبوا، وملن يوفرون املالذ اآلمن لإلرهابيني؛ 

منع من ميولـون أو يدبـرون أو يـيــسرون أو يرتكبـون األعمـال اإلرهابيـة مـن  (د)
استخدام أراضيها يف تنفيذ تلك املآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطين تلك الدول؛ 

كفالــة تقــدمي أي شــخص يشــــارك يف متويـــل أعمـــال إرهابيـــة أو تدبريهـــا  (هـ)
أو اإلعداد هلا أو ارتكاا أو دعمـها إىل العدالـة وكفالـة إدراج األعمـال اإلرهابيـة يف القوانـني 
والتشريعات احمللية بوصفها جرائم خطرية وكفالـة أن تعكـس العقوبـات علـى النحـو الواجـب 
ـــري أخــرى قــد تتخــذ يف هــذا  جسـامة تلـك األعمـال اإلرهابيـة، وذلـك باإلضافـة إىل أي تداب

الصدد؛ 
تزويد كل منها األخرى بأقصى قـدر مـن املسـاعدة فيمـا يتصـل بالتحقيقـات  (و)
أو اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بتمويل أو دعم األعمال اإلرهابية، ويشمل ذلك املسـاعدة علـى 

حصول كل منها على ما لدى األخرى من أدلة الزمة لإلجراءات القانونية؛ 
ـــط  منـع حتركـات اإلرهـابيني أو اجلماعـات اإلرهابيـة عـن طريـق فـرض ضواب (ز)
فعالة على احلدود وعلى إصدار أوراق إثبات اهلويـة ووثـائق السـفر وباختـاذ تدابـري ملنـع تزويـر 

وتزييف أوراق إثبات اهلوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها؛ 
يطلب من مجيع الدول:  - ٣

التماس سبل تبـادل املعلومـات العمليـة والتعجيـل ـا وخباصـة مـا يتعلـق منـها  (أ)
بأعمـال أو حتركـات اإلرهـابيني أو الشـبكات اإلرهابيـة؛ وبوثـــائق الســفر املــزورة أو املزيفــة؛ 
ــــواد احلساســـة؛ وباســـتخدام اجلماعـــات اإلرهابيـــة  واالجتــار باألســلحة أو املتفجــرات أو امل
لتكنولوجيا االتصاالت؛ وبالتهديد الذي يشكله امتـالك اجلماعـات اإلرهابيـة ألسـلحة الدمـار 

الشامل؛ 
تبادل املعلومات وفقا للقوانني الدوليـة واحملليـة والتعـاون يف الشـؤون اإلداريـة  (ب)

والقضائية ملنع ارتكاب األعمال اإلرهابية؛ 
التعــاون، بصفــة خاصــة مــن خــــالل ترتيبـــات واتفاقـــات ثنائيـــة ومتعـــددة  (ج)
األطراف، على منع وقمع االعتداءات اإلرهابية واختاذ إجراءات ضد مرتكيب تلك األعمال؛ 

االنضمام يف أقرب وقت ممكن إىل االتفاقيـات والـربوتوكوالت الدوليـة ذات  (د)
الصلة باإلرهاب ومن بينها االتفاقية الدوليـة لقمـع متويـل اإلرهـاب املؤرخـة ٩ كـانون األول/ 

ديسمرب ١٩٩٩؛ 
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ـــات والــربوتوكوالت الدوليــة ذات  التعـاون املـتزايد والتنفيـذ الكـامل لالتفاقي (هـ)
الصلة باإلرهاب وقراري جملس األمن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و ١٣٦٨ (٢٠٠١)؛ 

اختــاذ التدابــري املناســبة طبقــا لألحكــام ذات الصلــة مــــن القوانـــني الوطنيـــة  (و)
والدولية، مبا يف ذلك املعايري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، قبـل منـح مركـز الالجـئ، بغيـة ضمـان 

عدم قيام طاليب اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسريها أو االشتراك يف ارتكاا؛ 
ـــن  كفالـة عـدم إسـاءة اسـتعمال مرتكـيب األعمـال اإلرهابيـة أو منظميـها أو م (ز)
يـيـسرها ملركز الالجئني، وفقـا للقـانون الـدويل، وكفالـة عـدم االعـتراف باالدعـاءات بوجـود 

بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم اإلرهابيني املشتبه م؛ 
يالحظ مع القلق الصلـة الوثيقـة بـني اإلرهـاب الـدويل واجلرميـة املنظمـة عـرب  - ٤
الوطنيـة واالجتـار غـري املشـروع بـاملخدرات وغسـل األمـوال واالجتـار غـري القـانوين باألســـلحة 
والنقل غري القـانوين للمـواد النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة وغريهـا مـن املـواد الـيت ميكـن أن 
تترتب عليها آثار مميتـة، ويؤكـد يف هـذا الصـدد ضـرورة تعزيـز تنسـيق اجلـهود علـى كـل مـن 
الصعيــد الوطــين ودون اإلقليمــي والــدويل تدعيمــا لالســتجابة العامليــة يف مواجهــة التحـــدي 

والتهديد اخلطريين لألمن الدويل؛ 
يعلــن أن أعمـال وأسـاليب وممارسـات اإلرهـاب الـدويل تتنـــاىف مــع مقــاصد  - ٥
ـــم،  ومبـادئ األمـم املتحـدة وأن متويـل األعمـال اإلرهابيـة وتدبريهـا والتحريـض عليـها عـن عل

أمور تتناىف أيضا مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها؛ 
ـــت، جلنــة تابعــة  يقـرر أن ينشـئ، وفقـا للمـادة ٢٨ مـن نظامـه الداخلـي املؤق - ٦
ـــرار مبســاعدة اخلــربات  لـس األمـن تتـألف مـن مجيـع أعضـاء الـس، لـتراقب تنفيـذ هـذا الق
املناسبة، ويطلب من مجيع الدول موافاة اللجنة بتقارير عـن اخلطـوات الـيت اختذـا تنفيـذا هلذا 
القرار يف موعد ال يتجاوز ٩٠ يوما من تاريخ اختاذه وأن تقوم بذلـك فيمـا بعـد وفقـا جلـدول 

زمين تقترحه اللجنة؛ 
يوعــز إىل اللجنة أن تقوم بالتشاور مع األمني العـام بتحديـد مهامـها وتقـدمي  - ٧

برنامج عمل يف غضون ثالثني يوما من اختاذ هذا القرار والنظر فيما حتتاجه من دعم؛ 
يعـرب عـن تصميمـه علـى اختـاذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة لكفالـة تنفيـــذ هــذا  - ٨

القرار بصورة كاملة وفقا ملسؤولياته املنصوص عليها يف امليثاق؛ 
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  - ٩

 


