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  بشأن ) 2001( 1373قرار جملس األمن رقم 
  إجراءات مكافحة اإلرهاب

28/9/2001. ]مقتطفات[ 

   

   
  إن جملس األمن،

  [.......]  
    : أن على جميع الدول ـ يقرر1  

  وقف تمويل األعمال اإلرهابية؛ومنع أ ـ 
ورة مباشرة أو غير جتريم قيام رعايا هذه الدول عمداً بتوفير األموال أو جمعها، بأي وسيلة، بصب ـ 

  مباشرة، أو يف أراضيها لكي تستخدم يف أعمال إرهابية، أو يف حالة معرفة أنها سوف تستخدم يف أعمال إرهابية؛
القيام بدون تأخير بتجميد األموال وأي أصول مالية أو موارد اقتصادية ألشخاص يرتكبون أعماًال ج ـ   

 ارتكابها أو يسهلون ارتكابها؛ أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها إرهابية، أو يحاولون ارتكابها، أو يشاركون يف
 ؛ أو ألشخاص وكيانات تعمل حلساب هؤالء األشخاصبصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤالء األشخاص

التي يمتلكها هؤالء اإلرهابيون ومن  والكيانات، أو بتوجيه منهم، بما يف ذلك األموال املستمدة من املمتلكات
  بهم من أشخاص وكيانات أو األموال التي تدرها هذه املمتلكات؛ يرتبط

حتظر على رعايا هذه الدول أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول د ـ   
مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لألشخاص الذين يرتكبون 

إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون يف ارتكابها، أو للكيانات التي يمتلكها أو يتحكم فيها،  أعماالً
بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤالء األشخاص، أو لألشخاص والكيانات التي تعمل باسم هؤالء األشخاص أو 

  بتوجيه منهم؛
  :أن على جميع الدول يقرر أيضاً ـ2  
األشخاص  كيانات أوناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إىل الاالمت أ ـ  

الضالعين يف األعمال اإلرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملية جتنيد أعضاء اجلماعات اإلرهابية ومنع تزويد 
  اإلرهابيين بالسالح؛

ل ذلك اإلنذار املبكر للدول األُخرى عن اتخاذ اخلطوات الالزمة ملنع ارتكاب األعمال اإلرهابية ويشم ب ـ  
  طريق تبادل املعلومات؛

عدم توفير املالذ اآلمن ملن يمولون األعمال اإلرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها، وملن  ج ـ  
  يوفرون املالذ اآلمن لإلرهابيين؛

                                                 

 موقع اإلنترنت بالعربية: المصدر:  

  http://www.un.org/arabic/terrorism/index.html  



  167، ص )2002شتاء ( 49، العدد 13المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيلودوثائق 

 

2 
 

بية من استخدام أراضيها يف تنفيذ منع من يمولون أو يدبرون أو ييسرون أو يرتكبون األعمال اإلرها د ـ  
  ضد دول أُخرى أو ضد مواطني تلك الدول؛ تلك املآرب
و ارتكابها أو كفالة تقديم أي شخص يشارك يف تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو اإلعداد لها أ هـ ـ  

وصفها جرائم خطيرة وكفالة وكفالة إدراج األعمال اإلرهابية يف القوانين والتشريعات احمللية ب دعمها إىل العدالة
خرى قد تتخذ ، وذلك باإلضافة إىل أي تدابير أُالواجب جسامة تلك األعمال اإلرهابية أن تعكس العقوبات على النحو

  يف هذا الصدد؛
تزويد كل منها األُخرى بأقصى قدر من املساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية  و ـ  

عم األعمال اإلرهابية، ويشمل ذلك املساعدة على حصول كل منها على ما لدى األُخرى من أو د املتعلقة بتمويل
  أدلة الزمة لإلجراءات القانونية؛

منع حتركات اإلرهابيين أو اجلماعات اإلرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة على احلدود وعلى  ز ـ  
نع تزوير وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر وباتخاذ تدابير مل

  انتحال شخصية حامليها؛
  :جميع الدول ـ يطلب من3  
التماس سبل تبادل املعلومات العملية والتعجيل بها وبخاصة ما يتعلق منها بأعمال أو حتركات  أ ـ  

أو املزيفة؛ وباالجتار باألسلحة أو املتفجرات أو املواد  اإلرهابيين أو الشبكات اإلرهابية؛ وبوثائق السفر املزورة
احلساسة؛ وباستخدام اجلماعات اإلرهابية لتكنولوجيا االتصاالت؛ وبالتهديد الذي يشكله امتالك اجلماعات 

  اإلرهابية ألسلحة الدمار الشامل؛
اإلدارية والقضائية ملنع تبادل املعلومات وفقاً للقوانين الدولية واحمللية والتعاون يف الشؤون  ب ـ  

  ارتكاب األعمال اإلرهابية؛
التعاون، بصفة خاصة من خالل ترتيبات واتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف، على منع وقمع  ـ ج  

  االعتداءات اإلرهابية واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك األعمال؛
لدولية ذات الصلة باإلرهاب ومن بينها االنضمام يف أقرب وقت ممكن إىل االتفاقيات والبروتوكوالت ا ـ د  
  ؛1999ديسمبر / كانون األول 9لقمع تمويل اإلرهاب املؤرخة  الدولية االتفاقية

رهاب وقراري التعاون املتزايد والتنفيذ الكامل لالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات الصلة باإل ـ هـ  
  ؛)2001( 1368و ) 1999( 1269جملس األمن 

التدابير املناسبة طبقاً لألحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية والدولية، بما يف ذلك املعايير اتخاذ  ـ و  
الدولية حلقوق اإلنسان، قبل منح مركز الالجىء، بغية ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو 

   تيسيرها أو االشتراك يف ارتكابها؛
مرتكبي األعمال اإلرهابية أو منظميها أو من ييسرها ملركز الالجئين، وفقًا كفالة عدم إساءة استعمال  ـ ز  

للقانون الدويل، وكفالة عدم االعتراف باالدعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم اإلرهابيين 
  املشتبه بهم؛

ر الوطنية واالجتار غير الصلة الوثيقة بين اإلرهاب الدويل واجلريمة املنظمة عب ـ يالحظ مع القلق4  
ية ائيد النووية والكيمللموا باألسلحة والنقل غير القانوين املشروع باخملدرات وغسل األموال واالجتار غير القانوين

الصدد ضرورة تعزيز تنسيق يف هذا  ويؤكد والبيولوجية وغيرها من املواد التي يمكن أن تترتب عليها آثار مميتة،
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والدويل تدعيماً لالستجابة العاملية يف مواجهة ] واإلقليمي[يد الوطني ودون اإلقليمي اجلهود على كل من الصع
  التحدي والتهديد اخلطيرين لألمن الدويل؛

وأساليب وممارسات اإلرهاب الدويل تتنافى مع مقاصد ومبادىء األمم املتحدة وأن  أن أعمال ـ يعلن5  
يها عن علم، أمور تتنافى أيضاً مع مقاصد األمم املتحدة تمويل األعمال اإلرهابية وتدبيرها والتحريض عل

  ومبادئها؛
من نظامه الداخلي املؤقت، جلنة تابعة جمللس األمن تتألف من جميع  28 أن ينشىء وفقاً للمادة ـ يقرر6  

بتقارير  من جميع الدول موافاة اللجنة ويطلبأعضاء اجمللس، لتراقب تنفيذ هذا القرار بمساعدة اخلبرات املناسبة، 
ا م بذلك فيميوماً من تاريخ اتخاذه وأن تقو 90عن اخلطوات التي اتخذتها تنفيذاً لهذا القرار يف موعد ال يتجاوز 

  بعد وفقاً جلدول زمني تقترحه اللجنة؛
إىل اللجنة أن تقوم بالتشاور مع األمين العام بتحديد مهامها وتقديم برنامج عمل يف غضون  ـ يوعز7  

  من اتخاذ هذا القرار والنظر فيما حتتاجه من دعم؛ ثالثين يوماً
عن تصميمه على اتخاذ جميع اخلطوات الالزمة لكفالة تنفيذ هذا القرار بصورة كاملة وفقاً  ـ يعرب8  

  ملسؤولياته املنصوص عليها يف امليثاق؛
  .أن يبقي املسألة قيد نظره ـ يقرر9  

  
  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


