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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة السبعون  الدورة التاسعة والستون

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

  
ــان      ــان مار ت ــالتان متبابقت ــبافربايا ر  24رس ــ    2015ش ــان إىل األم موجهت

لــداسم للهمهور ــة العربيــة الســور ة العــاو وإىل رســيس جملــس األمــن مــن املم ــ  ا 
 لدى األمم املتحدة

 
كـاوون   7بناء علـى ععليمـام مـن ميتـومإحل وإ ارـا برسـالتينا املتبـابقت  املـار ت           

 حل أود أن أوق  إىل عنا تيتم ما  لي:2015ال اينرب نا ر 
ــالعبوام الناســ ة        ــة ب ــت هريام اإلرهابي ــه ن استاــهدوا جــراء ال ــدوي  ال ــع عــدد امل بل

قــهاسا اوــاون الــإ عبلقهــا اجلماعــام اإلرهابيــة املســلحة علــى املــدن الســور ة مــن عــار     وب
مواطنـــا  325حل 2015شـــبافربايا ر  22ومـــا عـــار    2014كـــاوون األولربد ســـمي  22

مـــن بينـــهم  766ط ـــوحل وبلـــع عـــدد اململـــاب  مـــن املـــدوي    57ســـور ا مـــدويا مـــن بينـــهم 
ــدد اإل ــايل    141 ــهلو  يتــون الع ــوو وب ــه      ط  ــراء ه ــم ج ــدوا أروامه ــه ن اق ــدوي  ال  للم

ط ــوحل أمــا العــدد اإل ــايل  1 867مواطنــا ســور ا مــن بينــهم  17 186األعمــال اإلجراميــة 
 ط وو 2 830من بينهم  15 746للمملاب  ابلع 

إن هــه  األررــاو عابــي ا ااســام الســور ة باســت ناء  ااســة الررــةحل و  عاــم  أعــداد  
لـه ن استاـهدوا  ـول    االسوري والقوى األمنية وعناصـر م ـا النسـاو    شهداء اجليش العريب 

املواجهام مع التنسيمـام والعناصـر اإلرهابيـة فـا ايـا املقـاعل  اإلرهـابي  األجاوـق واملرع رـة          
اله ن استقدمتهم ميتومام الدول الداعمة لإلرهاب إىل سور ا ليعي وا ايها اسـادا ورر بـا     

( 2001) 1373( و 1999) 1267يتـاو رـرارام جملـس األمـن     اوتهاك صارخ ومستمر ألم
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(و كمــــا أن 2015) 2199و ( 2014) 2178( و 2014) 2170( و 2011) 1989و 
األرراو املهكورة أعو    عام  أعداد املدوي  الهي طالتهم أ دي اإلرهابي  رميـا بالرصـا    

أل ـــــرى الـــــإ عتبعهـــــا علـــــو أو ذحبـــــا أو بـــــلي مـــــن األســـــاليق اإلجراميـــــة الوماـــــية ا 
 اإلرهابيةو التنسيمام
دد ميتومة اجلمهور ة العربيـة السـور ة مبالبتـها جملـس األمـن بتحمـ  مسـاولياعا        وجت 

وإداوــة ومســاءلة أوسمــة الــدول الداعمــة لإلرهــابحل و  مقدمتــها أوسمــة ا يتــم   عركيــا          
 السلم واألمن الدولي و ا باليتا عن ممارساهتا اودامة الإ هتددهوالسعود ة وربرحل وإل ام

وأكون ممتنا لو ع ضلتم بتعميم هه  الرسالة بوص ها وثيقـة مـن وثـاسجل اجلمعيـة العامـة       
 من جدول األعمالحل ومن وثاسجل جملس األمنو 107  إطار البند 

 
 اجلع ري( باار توقيع)

 الس ري
 املندوب الداسم
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