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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٥، املعقــودة يف ٥٧٥٤يف جلــسة جملــس األمــن رقــم   
أدىل رئيس جملس األمن، باسم اجمللس، بالبيان التايل يف ما يتصل بنظر اجمللـس يف البنـد املعنـون                   

 :“األخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني بسبب األعمال اإلرهابية”
الـسفري البولنـدي لـدى    يدين جملس األمن االعتداء الذي تعرض له يف بغداد       ”  

طـاقم  إصابته جبروح ومقتـل أحـد أفـراد      وأدى إىل   ،  أكتوبر/ تشرين األول  ٣العراق يف   
 .أسفر أيضا عن مقتل مدين عراقي واحد على األقلو ،وجرح اثنني آخرينحراسته 

ــه وخــالص ت    ”   ــق تعاطف ــن عــن عمي ــذا   ويعــرب جملــس األم ــضحايا ه ــه ل عازي
 .االعتداء وأسرهم وحلكومة مجهورية بولندا

ومــن قــاموا العمــل ويــشدد جملــس األمــن علــى ضــرورة تقــدمي مــرتكيب هــذا ”  
ــة   ــه إىل العدال ــه ورعايت ــه ومتويل ــا     ،بتنظيم ــاون، وفق ــى أن تتع ــدول عل ــع ال  وحيــث مجي

مـع حكـوميت    اللتزاماهتا مبوجب القـانون الـدويل وقـرارات جملـس األمـن ذات الـصلة،                
 .بولندا والعراق يف هذا الصدد

ويؤكد جملس األمن جمددا أن اإلرهاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره ميثـل أحـد       ”  
ــدوليني  األشــد التهديــدات  ــسلم واألمــن ال  وأن أي عمــل مــن أعمــال  ،خطــرا علــى ال

بـصرف النظـر عـن دوافعـه ومكـان ووقـت       ال ميكن تربيره   إجرامي  عمل  اإلرهاب هو   
 .بيهارتكابه ومرتك

حكومـة العـراق يف   يـدعم  ويطلب جملس األمن أيـضا إىل اجملتمـع الـدويل أن          ”  
،  يف العـراق   الدبلوماسـي ألعـضاء الـسلك     ممارستها ملـسؤولياهتا املتعلقـة بتـوفري احلمايـة          

 . فيهاملوظفني املدنيني األجانب العاملنيغريهم من وملوظفي األمم املتحدة و
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ويؤكد جملس األمن جمددا كذلك ضرورة أن يتم التصدي جبميع الوسـائل،            ”  
وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة، لألخطــار الــيت هتــدد الــسلم واألمــن الــدوليني مــن جــراء     

ما قـد تتخـذه مـن       توافق  ويذكّر اجمللس الدول بأن عليها أن تكفل        . األعمال اإلرهابية 
ا مبوجب القـانون الـدويل، ال سـيما القـانون           مجيع التزاماهت مع  تدابري ملكافحة اإلرهاب    

 .جئني والقانون اإلنساين الدويلالدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لال
ويكرر جملس األمن تأكيد تصميمه على مكافحـة مجيـع أشـكال اإلرهـاب،          ”  

 .“وفقا ملسؤولياته مبوجب ميثاق األمم املتحدة
 


