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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

، أدىل ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٣٠ املعقــودة يف ٦٠٠٩يف جلــسة جملــس األمــن   
ــون          ــد املعن ــق بنظــر اجمللــس يف البن ــايل فيمــا يتعل ــان الت ــيس جملــس األمــن باســم اجمللــس بالبي رئ

  :“يف الصومال احلالة”
ــة اإل    ”     ــارات اهلجمــات االنتحاري ــن بأشــد العب ــدين جملــس األم ــيت  ي ــة ال رهابي

ــت يف ــدينيت وقع ــسا وبوساســو م ــصومال هرجي ــشرين األول ٢٩، يف  يف ال أكتــوبر /ت
، الـيت تـسببت يف سـقوط العديـد مـن            الـشنيعة هذه اهلجمـات    قد استهدفت   و. ٢٠٠٨

، جممع برنامج األمـم املتحـدة       منسقةهجمات  كانت  يبدو أهنا   اليت   و ،القتلى واجلرحى 
  .إلثيوبية، فضال عن مكاتب حكومية حمليةاإلمنائي، ومكتبا تابعا للحكومة ا

ويعرب جملس األمن عن عميق تعاطفه وأحر تعازيه لضحايا هذه اهلجمـات            ”    
ــوألســرهم، و ــا ل ــصومال وإثيوبي ــدير أن بعــض   يو. شعب وســلطات ال الحــظ مــع التق
  . للعالج يف املركز الطيب الفرنسي يف جيبويتون الضحايا خيضع

يف  األمم املتحـدة ملـا يقومـون بـه مـن عمـل               ويثين جملس األمن على موظفي    ”    
  .يني الصومالللسكان يف الصومال، دعما امليدان

اإلرهابيـة الـشائنة     مرتكيب هذه اهلجمات  ويؤكد جملس األمن ضرورة تقدمي      ”    
ت املفروضـة   اللتزامـا لإىل العدالة وحيث مجيع الدول، وفقا       منظميها ومموليها ورعاهتا    و

، ومبــا يتماشــى مــع القــرار  )٢٠٠١ (١٣٧٣والقــرار يل  مبوجــب القــانون الــدو عليهــا
  . الصومالبنشاط مع سلطات يف هذا الصدد ، على التعاون )٢٠٠٥ (١٦٢٤

ويؤكد جملس األمن جمددا أن اإلرهاب جبميع أشـكاله وصـوره ميثـل واحـدا        ”    
عمـل مـن   من أشد التهديدات اليت تواجـه الـسالم واألمـن الـدوليني خطـورة، وأن أي               



S/PRST/2008/41

 

2 08-57829 
 

أعمال اإلرهاب هو عمل إجرامي ال ميكن تربيره، بغـض النظـر عـن دوافعـه أو مكـان              
  .كان من ارتكبه أو زمان ارتكابه، وأيا

 ضـرورة التـصدي جبميـع الوسـائل، وفقـا            كـذلك تأكيـد    جملس األمن ويعيد  ”    
مليثــاق األمــم املتحــدة، لألخطــار الــيت هتــدد الــسالم واألمــن الــدوليني بــسبب األعمــال  

 عليهـا أن تكفـل امتثـال أيـة تـدابري تتخـذها              ه جيـب  ر اجمللس الدول بأن   ويذكِّ. اإلرهابية
سـيما القـانون الـدويل       ملكافحة اإلرهاب، جلميع التزاماهتا مبوجب القـانون الـدويل، ال         

  .اإلنساين حلقوق اإلنسان، وقانون الالجئني والقانون
ــى مكافحــة       ”     ــه عل ــن عزم ــراب ع ــن اإلع ــس األم ــع أشــكال  ويكــرر جمل مجي

  .“اإلرهاب، وفقا للمسؤوليات املنوطة به مبوجب ميثاق األمم املتحدة
  


