
S/PRST/2008/19  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
2 June 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 
020608    020608    08-36211 (A) 

*0836211* 

 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، يف ســياق ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف ٥٩٠٣يف اجللــسة  
ــون    ــد املعن ــال       ”نظــره يف البن ــن جــراء األعم ــدوليني م ــن ال ــسالم واألم ــدد ال ــيت هت ــار ال األخط

 :، أدىل رئيس جملس األمن بالبيان التايل باسم اجمللس“اإلرهابية
ــع خــارج     إن جملــس األمــن  ”   ــذي وق ــة اهلجــوم اإلرهــايب ال ــدين أشــد اإلدان ي

، فأودى حبياة الكـثريين،     ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢السفارة الدامنركية يف إسالم أباد يف       
ــشغله       ــد مــن املــصابني، وأحلــق األذى باملبــاين اجملــاورة، مبــا فيهــا مــبىن ي وخلّــف العدي

عاطفــه مــع ضــحايا هــذا ويعــرب اجمللــس عــن عميــق ت.  األمــم املتحــدة اإلمنــائيبرنــامج
وحكومتيهما، ويتقـدم   والدامنرك  العمل اإلرهايب البشع وأسرهم، ومع شعيب باكستان        

 .إليهم خبالص تعازيه
ــى ضــرورة تقــدمي مــرتكيب هــذا العمــل اإلرهــايب      ”   ــشدد جملــس األمــن عل وي

الشائن ومدبريه ومموليه واجلهات اليت رعتـه إىل العدالـة، وحيـث مجيـع الـدول علـى أن        
 اون هبمة مع السلطات الباكستانية يف هذا الـصدد، وفقـا لاللتزامـات املترتبـة عليهـا        تتع

ــانون ا  ــرار  مبوجـــب القـ ــدويل، والقـ ــ)٢٠٠١ (١٣٧٣لـ ــرار  ، ومتـ ــع القـ  ١٦٢٤شيا مـ
)٢٠٠٥.( 
ويؤكد جملس األمن جمددا أن اإلرهاب بشىت صوره ومظاهره هو أحد أخطر            ”  

ليني وأن أي عمل إرهـايب هـو عمـل إجرامـي            التهديدات اليت تواجه السالم واألمن الدو     
 .ميكن تربيره أيا كانت بواعثه أو مكان أو وقت ارتكابه أو اجلهة املرتكبة له ال

يؤكد جملس األمن من جديد كـذلك ضـرورة العمـل بكافـة الـسبل، وفقـا                 و”  
مـن  ، علـى مكافحـة املخـاطر الـيت هتـدد الـسالم واألمـن الـدوليني                   املتحـدة  األمممليثاق  

ويــذِّكر اجمللــس الــدول أن عليهــا أن تكفــل االمتثــال يف أي . جــراء األعمــال اإلرهابيــة
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تدابري تتخذها مـن أجـل مكافحـة اإلرهـاب جلميـع االلتزامـات املترتبـة عليهـا مبقتـضى                    
القانون الـدويل، ال سـيما القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون الـدويل لالجـئني                    

 .والقانون اإلنساين الدويل
ويكرر جملس األمـن اإلعـراب عـن تـصميمه علـى مكافحـة اإلرهـاب بـشىت             ”  

 .“صوره، وفقا للمسؤوليات الواقعة على عاتقه مبوجب ميثاق األمم املتحدة
 


