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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

ــسمرب / كــانون األول٩ املعقــودة يف ٦٠٤٣ جملــس األمــن يف جلــسة    ، أدىل ٢٠٠٨دي
ــون         ــد املعن ــق بنظــر اجمللــس يف البن ــايل فيمــا يتعل ــان الت ــيس جملــس األمــن باســم اجمللــس بالبي  رئ

  :“بسبب اإلرهاباألخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني ”
من على أن السالم واألمـن يف العـامل كـل ال يتجـزأ، وإذ               إذ يشدد جملس األ   ”    

يأخذ يف اعتباره ما يتسم بـه العـامل مـن تـرابط واعتمـاد متبـادل، يؤكـد مـن جديـد أن           
دد الـسالم   هتـ  واحـداً مـن أشـد األخطـار الـيت         اإلرهاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره ميثـل          

 ميكـن تربيرهـا مهمـا    واألمن الدوليني وأن أي أعمال إرهابية هـي أعمـال إجراميـة وال            
ــها    ــا كــان مرتكب ــد كــذلك   . كانــت دوافعهــا، حيثمــا ارتكبــت وأي ويؤكــد مــن جدي

 اإلرهـاب  بـسبب تصميمه على مكافحة األخطـار الـيت هتـدد الـسالم واألمـن الـدوليني              
  .جبميع الوسائل املمكنة وفقا مليثاق األمم املتحدة

ت حكوميــة ويرحــب جملــس األمــن بالبيانــات الــصادرة مــؤخرا عــن منظمــا  ”    
دولية واليت تـدين مجيـع أشـكال اإلرهـاب، مبـا يف ذلـك الـتفجريات االنتحاريـة وأخـذ               
الرهــائن؛ وهــي بيانــات تــستند إىل اإلدانــة العامليــة مــن جانــب اجملتمــع الــدويل ألعمــال 
اإلرهاب غري املشروعة، مبا فيها األعمال املرتكبة ضد املدنيني، واليت ال ميكـن تربيرهـا           

أو فلــسفية  هلــا يف ظــل أي ظــروف أو وفقــا ألي اعتبــارات سياســية   أو التمــاس عــذر
 أو دينية أو غريها، ويؤكد مـن جديـد ضـرورة تعـاون          أو إثنية  إيديولوجية أو عرقية   أو

  .الدول األعضاء على سبيل االستعجال من أجل منع هذه األعمال وقمعها
ــدور  ”     ــاح   لأل املركــزيويؤكــد جملــس األمــن ال ــم املتحــدة يف الكف ــاملي م الع

  .اإلرهاب ضد
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ويؤكـــد جملـــس األمـــن مـــن جديـــد أمهيـــة مجيـــع قراراتـــه وبياناتـــه املتعلقـــة   ”    
، ويــشدد علــى )٢٠٠٥(١٦٢٤و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣لقــراران باإلرهــاب، وال ســيما ا
  .ضرورة تنفيذها بالكامل

لدول أن تصبح يف أقرب وقت ممكـن أطرافـا يف           وجيدد جملس األمن دعوته ا    ”    
ــات و  ــع االتفاقي ــات    مجي ــصلة باإلرهــاب وأن تنفــذ االتفاقي ــة املت الربوتوكــوالت الدولي

  .والربوتوكوالت اليت هي أطراف فيها
ويعتقد جملس األمن أن تـوفري املـالذ اآلمـن لإلرهـابيني ال يـزال مـصدر قلـق                   ”    

ــد ضــرورة  شــديد؛ و ــدول بت يؤكــد مــن جدي ــام ال ــى     قي ــور عل ــة العث ــاون بغي ــز التع عزي
ــل   أي ــسر متوي ــدعم أو يي ــة أو التخطــيط أو التحــضري هلــا    األعمــال اإلرهابشــخص ي ي
ارتكاهبا أو توفري املالذ اآلمن، أو يشارك أو حياول املشاركة يف ذلـك، وعـدم مـنح                  أو

  .املالذ اآلمن لذلك الشخص، وتقدميه إىل العدالة استنادا إىل مبدأ التسليم أو احملاكمة
شأة عمـال بـالقرارات      املنـ   األمن من جديد أمهية عمل اللجـان       يؤكد جملس و”    

ويواصـــل تقـــدمي دعمـــه   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧
  .وإرشاده هلا

سـتراتيجية األمـم املتحـدة      ويعرب جملـس األمـن بوجـه خـاص عـن تأييـده ال             ”    
، ويرحــب ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٨املؤرخــة ) A/60/288(العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب 

ــة العامــة    الــذي أعــاد تأكيــد االســتراتيجية ودعائمهــا   ٦٢/٢٧٢باعتمــاد قــرار اجلمعي
  .األربع ودعا إىل تنفيذها بطريقة متكاملة ومن مجيع جوانبها

ويشدد جملـس األمـن علـى أن تعزيـز احلـوار بـني احلـضارات وتوسـيع آفـاق                    ”    
يا ملنع االستهداف العشوائي لألديان والثقافـات املختلفـة؛ ومعاجلـة        سعفهمها املتبادل،   

 املتعلقـة  القـضايا ، مبا فيهـا   والقضايا العاملية بشىت أنواعها    الرتاعات اإلقليمية اليت مل حتل    
ــرا ضــروريا الســتدامة        ــه أم ــد يف حــد ذات ــاون دويل، يع ــام تع ــسهم يف قي ــة، سي بالتنمي

  .نمكافحة اإلرهاب على أوسع نطاق ممك
رهابيـة  اإلعمـال   األ التحـريض علـى ارتكـاب        شد إدانـة  ويدين جملس األمن أ   ”    

مــن   اإلرهــاب الــيت قــد حتــض علــى املزيــدويــشجب حمــاوالت تربيــر أو متجيــد أعمــال
ويؤكد جمددا أمهية مكافحة الرتعات األصـولية والتطـرف الـيت قـد             . األعمال اإلرهابية 

  . للشباباءتغالل املتطرفني العنفتؤدي إىل اإلرهاب، وأمهية احليلولة دون اس
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 أن تعزيــز حقــوق اإلنــسان للجميــع    مــن جديــد يؤكــد جملــس األمــن   إذ و”    
ــة ملكافحــة       ــانون أمــور ضــرورية لوضــع اســتراتيجية فعال ــة ســيادة الق ــها وكفال ومحايت
ــسان تكمــل        ــوق اإلن ــة حق ــة ملكافحــة اإلرهــاب ومحاي ــدابري الفعال ــاب، وأن الت اإلره

ر الدول بوجوب أن تكفـل اتـساق التـدابري الـيت تتخـذ           يذكِّو  فهوتؤازر بعضها بعضا،    
ســيما القــانون  الوملكافحــة اإلرهــاب مــع مجيــع التزاماهتــا مبوجــب القــانون الــدويل،    

  .الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون اإلنساين الدويل
زيــادة قــدرات ويؤكــد جملــس األمــن أمهيــة املــساعدة التقنيــة الــيت هتــدف إىل   ”    

  . احتياجاهتا يف هذا اجملالتلبيةالدول األعضاء يف جمال مكافحة اإلرهاب من خالل 
 الـدول األعـضاء يف األمـم      بـني ويؤمن جملس األمن بأن تعزيـز الثقـة املتبادلـة           ”    

املتحدة سييسر هتيئـة الظـروف الالزمـة لنجـاح جهـود مكافحـة اإلرهـاب، وبـأن هـذا                    
  .يز السالم واألمن يف العاملالنجاح عامل إجيايب لتعز

رهابيـة يف   يعرب جملس األمن عـن قلقـه العميـق السـتمرار اهلجمـات اإل             إذ  و”    
يهيب جبميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تعيـد التـضامن            خمتلف أرجاء العامل، ل   

 املأســـاوية، وأن ٢٠٠١ســـبتمرب / أيلـــول١١ أحـــداث بلغـــه إثـــر الـــذي ىستواملـــإىل 
 جملاهبة اإلرهاب العاملي، مع إيـالء قـدر كـبري مـن االهتمـام            ن جديد تضاعف جهدها م  

سألة تقدمي مرتكيب األعمـال اإلرهابيـة وميـسريها وخمططيهـا إىل العدالـة، والتعـاطف                مل
  .مع مجيع ضحايا اإلرهاب

وسيواصل جملس األمن متابعة التطورات من أجل تنظيم جهوده الراميـة إىل            ”    
  .“ ممكن من الكفاءةبأقصى قدرمكافحة اإلرهاب 

  


