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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة السبعون  الدورة التاسعة والستون

   من جدول األعمال 107)ج( و  68البندان 
تعزيز حقوق اإلنسـان واايتـ:اح حـاحق حقـوق اإلنسـان      

 والتقارير املقدمـــة مــن املقررين واملمثلني اخلاصني
  

      ويلالتدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الد
موج:تــــان إىل األمــــني  2015و أيار/مــــاي 18رســــالتان متتابقتــــان م ر تــــان   

م للجم:وريــة العربيــة الســورية    ورئــيس جملــس األمــن مــن املمثــ  الــدائ      العــا 
 األمم املتحدة لدى

 
ــواراة   الرســالتني       ــة ال ــاء علــى تعليمــاق مــن حدــومى  وراا علــى املــزاعم الباال بن

ورئــيس جملــس األمــن   األمــني العــا الــدائم للنمــا  األرا  إىل نــ  مــن املــوج:تني مــن املمثــ  
   نبني لدم ما يليحA/69/887-S/2015/281و  A/69/873-S/2015/254والصاارتني   الوثيقتني 

رية هي نتيجة لألعمـال اإلرهابيـة واإلجراميـة الـى ترتدبـ:ا اجلماعـاق       إن األزمة السو 
اإلرهابية املسلحة  املدعومة  ارجيا  حبـ  العـعا السـورم عميـو مدوناتـن  وإن اسـتمرارها       
وتفاقم آثارها السـلبية مـا نـان ليـتم لـوح الـدعم الـهم يـولرع ،ـا الـبعك  لـا    لـ  النمـا               

وللقــوانني الدوليــة ولقــراراق جملــس  املتحــدة  ارخ مليثــاق األمــماألرا   و لــ    انتــ:ا  صــ
 األمن املعنية لدالحة اإلرهاب.

لقد ألضـى اعـم النمـا  األرا  العلـمل واملمنـ:م للجماعـاق اإلرهابيـة  و  مقدمتـ:ا          
وأ واهتــا  بالســال والعتــاا والبعــر  إىل تفــاقم معانــاة املــواانني الســوريني  “ جب:ــة النصــرة”

جلرائم اإلرهابية الـى ترتدبـ:ا هـهع اجلماعـاق  مـن قتـ  للمـدنيني  لـن لـي:م األافـال           نتيجة ا
والنساء  وتدمري للـب  التحتيـة واخلدميـة  وسـرقة ولـا للمواقـو التراثيـة وللممتلدـاق العامـة          
واخلاصة  وإرهاب واضت:اا لسدان املناا  الى تقتحم:ا ههع اجلماعاق  ومتثـ  هـها الـدعم    
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ــة.     الفاضــب بســما  ــة بالســيترة علــى منالــه حدواي ل النمــا  األرا  ،ــهع اجلماعــاق اإلرهابي
  املدرجـة  “جب:ة النصرة”نان آ ر أشدال هها الدعم تس:ي  تسل  آحف من إرهابيي  وقد

نتنمــيم إرهــاى علــى قــوائم جملــس األمــن  مــن األران با ــاع مدينــة بصــرى العــا     المــة  
عاق مو النمـا  األرا  اسـت:دالن للعـعا السـورم ليتـال      ارعا. لقد تعدى تواا  ههع اجلما

ــراا األمــم  ــدما قامــم عناصــر مــن    املتحــدة  أل ــة  “جب:ــة النصــرة ”نفســ:ا  و لــ  عن اإلرهابي
 عــا  مضــى  وحبمايــة مــن النمــا  األرا   با تتــاف حفمــة الســا  التــابعني لقــوة األمــم  قبــ 

ــدة  ــراح:    املتحـ ــ  سـ ــهين ه ي تلـ ــتبا   والـ ــك احشـ ــة لـ ــة    مملراقبـ ــال  اائلـ ــو مبـ ــد الـ إح بعـ
 النما  القترم للعصاباق اإلرهابية. قب  من

ــور        ــة   سـ ــي لألزمـ ــ  سياسـ ــاا حـ ــدعم إاـ ــا  األرا  بـ ــاء النمـ ــ  إن ااعـ ية والعمـ
اإلنسانية عن املواانني السـوريني ح يسـتقيم مـو ألعالـن املتمثلـة بتقـدم الـدعم        املعاناة  ورل على

املدرجـة علـى قـوائم الديانـاق      جب:ة النصـرة اللوجسى للجماعاق اإلرهابية املسلحة  لا لي:ا 
اإلرهابية  وح يستقيم مو ما أعلنن املس ولون األرانيـون عـن البـدء بتـدريا مـا أنـوع عناصـر        

ــاة     مــن الععــائر ا لســورية. للــو نــان النمــا  األرا  حريصــا لعــا علــى اســتقرار ســورية وحي
موااني:ا واجتثاث آلة اإلرهاب  ملا قا  بإنعاء معسدراق لتـدريا اإلرهـابيني علـى أراضـين      

  أو ســ:   وتوجي::ــا أو بتأســيس فــرف عمليــاق لوجســتية لــدعم هــهع اجلماعــاق اإلرهابيــة 
  عـ  حـدواع إىل سـورية. وينبلـي للنمـا  األرا  أن      ف اإلرهـابيني  وبعـد  يـومي   تسل  آح

الوقــائو والتجــارب الســابقة  وأن يــدر  أن الت:ديــد النــاجم عــن تفــاقم آلــة     يأ ــه العــ  مــن 
اإلرهاب سيتعدى حدوا سورية ليص  إىل نـ  اول املنتقـة والعـاه  بـدءا مـن بلـدع ا اضـنة        

 لإلرهاب والداعمة واملدربة لإلرهابيني.
جملــس األمــن التعامــ  حبــز  لوقــ      العربيــة الســورية   ومــة اجلم:وريــة وتتالــا حد 

ممارسـاق النمـا  األرا   العضــو فـري الـدائم   جملــس األمـن  تلـ  املمارســاق الـى تتنــاقك        
لزامـن  وواجباق عضويتن   اجمللس  وهتدا أمن واستقرار املنتقة والعاه بأسـرع  باإلضـالة إىل إ  

( 2014) 2178( و 2014) 2170و اصــــة قراراتــــن بــــاحترا  قــــراراق جملــــس األمــــن  
 .املتحدة ( والقانون الدويل وميثاق األمم2015) 2199 و

العامـة   وأنون ممتنا لو تفضلتم بتعميم ههع الرسالة بوصف:ا وثيقـة مـن وثـائ  اجلمعيـة     
   ومن وثائ  جملس األمن.107)ج( و  68األعمال    إاار بندم جدول

 
 اجلعفرم( بعار توقيع)

 لسفريا
 املمث  الدائم
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