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 بيان من رئيس جملس األمن  
  

 ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٢٧ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف  ٥٨١٦يف اجللــسة  
خطار اليت هتـدد الـسالم واألمـن الـدوليني بـسبب            األ”ما يتعلق بنظر اجمللس يف البند املعنون         يف

 :أدىل رئيس جملس األمن بالبيان التايل باسم اجمللس“ اإلرهاب
ــة اهلجــوم االنتحــاري اإلرهــايب الــذي شــنه    األمــن يــدين جملــس ”   أشــد اإلدان

ــدي، باكــستان، يف   ــون يف روالبن ــسمرب / كــانون األول٢٧متطرف ــأودى ٢٠٠٧دي ، ف
حبيــاة رئيــسة وزراء باكــستان الــسابقة، بيــنظري بوتــو، وخلــف العديــد مــن املــصابني،     

وأسـرهم،  العمـل اإلرهـايب الـشنيع       ضـحايا هـذا     مـع   لس عن عميق تعاطفـه      اجملويعرب  
ــه  باكــستان،حكومــة ومــع شــعب و  ويــشيد جملــس األمــن  .ويقــدم هلــم خــالص تعازي

 .برئيسة الوزراء السابقة بوتو
ويناشـــد جملـــس األمـــن مجيـــع الباكـــستانيني ضـــبط الـــنفس واحلفـــاظ علـــى  ”  

 .البلد االستقرار يف
العمل اإلرهايب الـشنيع   ويشدد جملس األمن على ضرورة تقدمي مرتكيب هذا         ”  

لاللتزامـات   وحيـث مجيـع الـدول، وفقـا        ، ومتويله ورعايته إىل العدالة    بتدبريهاموا  ومن ق 
القـرار  مـع   ومتاشـيا   ،  )٢٠٠١ (١٣٧٣ القـرار  مبوجـب القـانون الـدويل و       املترتبة عليهـا  

يف هـذا   بـصورة نـشطة مـع الـسلطات الباكـستانية           على أن تتعاون    ،  )٢٠٠٥ (١٦٢٤
 .الصدد

هــو  وصــورهاإلرهــاب جبميــع أشــكاله  أن مــن جديــدويؤكــد جملــس األمــن ”  
عمـل   هـو     وأن أي عمل إرهايب    ،م واألمن الدوليني  السالأحد أكرب املخاطر اليت ُتهدد      

 . ومرتكبيه، ومكان ووقت ارتكابه،بصرف النظر عن دوافعهال ميكن تربيره إجرامي 
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 كـذلك ضـرورة التـصدي جبميـع الوسـائل،           مـن جديـد   ويؤكد جملس األمن    ”  
م واألمــن الــدوليني مــن جــراء وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة، لألخطــار الــيت هتــدد الــسال 

ــة  ــال اإلرهابي ــل     . األعم ــا أن تكف ــأن عليه ــدول ب ــس ال ــذكّر اجملل ــق أيوي ــدابري تواف  ت
دويل،  مبوجـب القـانون الـ   االلتزامات املترتبة عليهامجيع مع  ملكافحة اإلرهاب   تتخذها  

 .جئني والقانون اإلنساين الدويللالواال سيما القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
 علــى مكافحـة مجيــع أشــكال اإلرهــاب،  عزمــهويكـرر جملــس األمــن تأكيـد   ”  

 .“ مبوجب ميثاق األمم املتحدةللمسؤوليات املنوطة بهوفقا 
 


