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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة السبعون  الدورة التاسعة والستون

   من جدول األعمال 701البند 
      التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل

موجهتـان إىل األمـ     5072كانون الثاين/ينـاير   1رسالتان متطابقتان مؤرختان   
ــن    ــيس جملــس األم ــ   العــاو ورس ــداس مــن املمث ــة الســورية   ال م للجمهوريــة العربي

 ألمم املتحدةا لدى
 

 بناء على تعليمات من حكوميت، أود أن أنق  إىل عنايتكم ما يلي: 
بلغ عدد الضحايا املدني  الذين استشهدوا جّراء التفجريات اإلرهابية بالعبوات الناسـفة   

 5077 املـدن السـورية منـذ عـاو     وبقذاسف اهلاون اليت تطلقها اجلماعات اإلرهابية املسلحة علـى 
ــاري    ــهم    76 167، 5072األول/ديســم   كــانون 55وحــت ت ــاس ســورياس مــدنياس مــن بين مواطن

 طفال. 5 610من بينهم  72 010أطفال. وبلغ عدد املصاب  من املدني   7 170
إن هــذا األرمــاو تاطــي ا الســات الســورية باســتثناء  الســة الرمــة، و  تشــم  أعــداد  

اء اجليش العريب السوري والقوى األمنية وعناصـر حفـا النسـاو الـذين استشـهدوا خـالل       شهد
املواجهات مع التنسيمات والعناصـر اإلرهابيـة  ـا ليهـا املقـاتل  اإلرهـابي  األجانـز واملرت مـة         

ليعيثـوا ليهـا لسـاداس وبريبـاس     الذين استقدمتهم حكومـات الـدول الداعمـة لارهـاب إىل سـوريا      
ــ يف ــن     انتـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــاو مـ ــتمر ألحكـ ــارم ومسـ  7111( و 7000) 7561هاك صـ
ــاو  5072) 5711( و 5072) 5710( و 5077) 7010( و 5007) ــا أن األرمـــ (. كمـــ

املذكورة أعالا   تشم  أعداد املدني  الذين طالتهم أيدي اإلرهابي  رمياس بالرصـا  أو حباـاس   
 رى اليت تتبعها تلك التنسيمات اإلرهابية.أو بأي من األساليز اإلجرامية الوحشية األخ
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وجتدد حكومة اجلمهورية العربيـة السـورية مطالبتـها جملـس األمـن بتحمـ  مسـؤوليات          
وإدانــة ومســاءلة أنسمــة الــدول الداعمــة لارهــاب، ويف مقدمتــها أنسمــة ا كــم يف تركيــا          

 اهتا اهلدامة اليت هتدد السلم واألمن الدولي .والسعودية ومطر، وإل امها بالكف عن ممارس
أرجو ممتنا تعميم هذا الرسالة بوصفها وثيقة رمسية من وثـاس  اجلمعيـة العامـة يف إطـار      
 األعمال، ومن وثاس  جملس األمن. من جدول 701البند 
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