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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

 ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١١ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف  ٥٧٩٨يف اجللــسة  
نتيجـة  األخطار الـيت يتعـرض هلـا الـسالم واألمـن الـدوليان              ”بصدد نظر اجمللس يف البند املعنون       

 :دىل رئيس جملس األمن بالبيان التايل باسم اجمللسأ، “لألعمال اإلرهابية
بأشد هلجة اهلجـومني اإلرهـابيني اللـذين وقعـا يف اجلزائـر             ين جملس األمن    يد”  

 قرب احملكمـة العليـا ومكاتـب األمـم املتحـدة،            ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١١يوم  
واللذين تسببا بسقوط العديـد مـن القتلـى واجلرحـى، ويعـرب عـن عميـق تعاطفـه مـع                     

ــدم تعا     ــشع وأســرهم ويق ــر شــعبا   ضــحايا هــذا العمــل اإلرهــايب الب ــم، وللجزائ ــه هل زي
ــة ــم املتحــدة،        . وحكوم ــوظفي األم ــع م ــه م ــق تعاطف ــن عــن عمي ــس األم ــرب جمل ويع

وأســرهم، ويقــدم تعازيــه هلــم، الــذين كــانوا مــن بــني ضــحايا أحــد هــذين اهلجــومني،  
 .ويقدم تعازيه لألمني العام

ويؤكد جملس األمن ضـرورة حماكمـة مـرتكيب هـذا العمـل اإلرهـايب املنكـر،             ”  
 الدول، طبقا اللتزاماهتـا مبوجـب      جبميعيه ومموليه والذين يقفون وراءه، ويهيب       ومنظم

، أن )٢٠٠٥ (١٦٢٤ومتــشيا مــع القــرار  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣القــانون الــدويل والقــرار  
 .تتعاون بنشاط مع السلطات اجلزائرية يف هذا اخلصوص

ويؤكــد جملــس األمــن جمــددا أن اإلرهــاب جبميــع أشــكاله ومظــاهره يــشكل ”  
 األخطار هتديدا للسلم واألمن الدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة إمنـا هـي أعمـال          أشد

ت، وأيَّـا كـان     بـ ، حيثمـا وأينمـا ارتك     إجرامية ال مربر هلا، بـصرف النظـر عـن دوافعهـا           
 .مرتكبيها

الـيت هتـدد الـسلم      ويؤكد جملس األمن جمددا أيـضا ضـرورة حماربـة األخطـار             ”  
واألمن الدوليني من جراء األعمـال اإلرهابيـة وذلـك بـأي وسـيلة وطبقـا مليثـاق األمـم                    
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ر اجمللـس الـدول بأنـه جيـب عليهـا أن تكفـل امتثـال أي تـدابري تتخـذها                     ويذكّ. املتحدة
حملاربة اإلرهاب اللتزاماهتا مبوجب القانون الـدويل، خـصوصا القـانون الـدويل حلقـوق               

  .قانون الدويل لالجئني والقانون الدويل اإلنسايناإلنسان وال
إلرهـاب، وفقـا   ويكرر جملس األمن تأكيد عزمه على حماربة مجيـع أشـكال ا       ”  

 .“ملسؤولياته مبوجب ميثاق األمم املتحدة
 


