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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة السبعون  الدورة التاسعة والستون

   من جدول األعمال 107البند 
      التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل

موجهتـــان إىل األمـــ   2015آذار/مـــار   23رســـالتان متقابقتـــان م ر تـــان   
للجمهوريـة العربيـة السـورية لـد      العام ورئيس جملس األمـن مـن املم ـل الـدائم     

 األمم املتحدة
 

ــ ر ت       ــابقت  املــ ــالتينا املتقــ ــا برســ ــن ساــــومامل وإباتــ ــاو مــ ــى معليمــ ــاء علــ بنــ
 أود أن أنقل إىل عنايتام ما يلي: (A/69/795-S/2015/137) 2015شباط/فرباير  24

ــدني  الــ    ــع عــدد امل ــالعبواو الناســاة    بل ــة ب ــتاجرياو اإلرهابي ذين استشــهدوا جــرااء ال
وبقــذائا اوــاون الــا مقلقهــا اجلماعــاو اإلرهابيــة املســلحة علــى املــدن الســورية مــن مــاري     

مواطنــا ســوريا مــدنيا  172مل 2015آذار/مــار   22وســت مــاري   2015شــباط/فرباير  22
ــهم   ــن بينـ ــدني      28مـ ــن املـ ــاب  مـ ــدد اململـ ــع عـ ــوب وبلـ ــهم   383 طاـ ــن بينـ ــوب  83مـ طاـ

ياون العدد اإلمجـايل للمـدني  الـذق فقـدوا أرواسهـم جـراء هـذل األعمـال اإلجراميـة           وبذلك
طاـــومل أمـــا العـــدد اإلمجـــايل للمملـــاب  فبلـــع  1 895مواطنـــا ســـوريا مـــن بينـــهم  17 358
 طاوب 2 913 من بينهم 16 129

افســة الرتــةمل ول مشــمل أعــداد إن هــذل األرتــام ماقــي ا افســاو الســورية باســت ناء ح 
ــذين استشــهدوا           ــس النســام ال ــو  األمنيــة وعنامــر سا شــهداء اجلــيع العــرر الســورق والق

املواجهــاو مــت التنسيمــاو والعنامــر اإلرهابيــة قــا فيهــا املقــامل  اإلرهــابي  األجانــ     ــول
 ــوا فيهــا  واملرمزتــة الــذين اســتقدمتهم ساومــاو الــدول الداعمــة ليرهــاب إىل ســوريا ليعي       

( 1999) 1267وختريبــا ا انتــهار مــارم ومســتمر ألساــام تــراراو جملــس األمــن     فســادا
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( 2014) 2178( و 2014) 2170( و 2011) 1989( و 2001) 1373 و
(ب كما أن األرتام املذكورة أعـول ل مشـمل أعـداد املـدني  الـذين طالتـهم       2015) 2199 و

رميا بالرمـا  أو ذاـا أو بـمق مـن األسـالي  اإلجراميـة الوسشـية األ ـر          أيدق اإلرهابي  
 الا متبعها ملك التنسيماو اإلرهابيةب

وجتدد ساومة اجلمهورية العربيـة السـورية مقالبتـها جملـس األمـن بتحمـل مسـ وليام          
وإدانــة ومســاءلة أنسمــة الــدول الداعمـــة ليرهــابمل وا مقدمتــها أنسمــة اباــم ا مركيـــا         

 لسعودية وتقرمل وإلزامها بالاا عن ممارساهتا اودامة الا هتدد السلم واألمن الدولي بوا
وأرجو ممتنـا معمـيم هـذل الرسـالة بومـاها وريقـة ر يـة مـن ورـائا اجلمعيـة العامـة ا             
 من جدول األعمالمل ومن ورائا جملس األمنب 107إطار البند 

 
 اجلعارق( بشار توقيع)

 الساري
 ماملندوب الدائ
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