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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 م ر تـــان     ــالتان متقابقتـ ــا ون 28رسـ ــاير  كـ ــان إىل  2015الثاين/ينـ موجهتـ

جمم باألعمــال بالنيابــة للبعثــة الداجممــة األمــا العــائ ورجمــيس جملــس األمــن مــن القــا 
 للجمهورية العربية السورية لدى األمم املتحدة

 بناء على تعليمات من حكوميت، أود أن أ قل إىل عنايتكم ما يلي: 
، علـــى و ـــ  2015الثاين/ينـــاير  كـــا ون 25اســـتيقمد مدينـــة دم ـــد يـــوئ األحـــد  

ملد يـة اممنـة، وأافا ـا و سـاجمها     أصوات ا فجارات صـارو ية ع ـواجمية، اسـتهدأد أحياجمهـا ا    
 ذيفـة   40وشيو ها األبرياء. يف ذلك اليوئ، أالقد اجلماعـات اإلرهابيـة املسـلحة أكثـر مـن      

مم، و ـذاجم  هـاون وكاتيوشـا علـى أحيـاء سـكنية تمنـة متعـددة يف          107صارو ية من عيار 
ــة لســفارات ومنم     ــافل ومست ــفيات ومــدار  ومقــار رني مــات العاصــمة دم ــد، مــول من

ت ــرين، بينــهم العديــد مــن  53دوليــة، مــا أدى إىل است ــهاد ســتة مــد يا وجــر  أكثــر مــن  
 األافال، وإحلاق أضرار مادية كبرية يف املمتلكات.

اإلرهـا،،  “ اإلسـمئ جـي   ”و د تبىن مس ولية هذه األعمال اإلرهابية مـا يسـمى بــ     
ــن  اجمــ  ــوش، عــا شــبكات التواصــل ا    هدحيــأ أعل ــ ن:  املــدعو فهــران عل ــة ب ــواء ”الجتماعي ل

دم ــد ... وأ ــا حفالــا علــى أروا  الصــواريي يت هــن ل ــن رلــة صــارو ية علــى العاصــمة 
ىل الولـاجم  أو القر ـات اعتبـارا مـن     إاملسلما املقيما يف العاصمة، مين  التجـول أو ارـرو    
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ليـة، وبـدء امل ـاورات    إن تزامن هذه األعمال اإلرهابية م  افدياد وترية املصاحلات احمل 
التمهيدية يف العاصمة الروسية، موسكو، و رو  تالف املد يا احملاصرين من  بل اجلماعـات  
اإلرهابية املسلحة مبساعدة من اجلـي  العـر، السـورل والدولـة السـورية مـن اللواـة ال ـر ية         

إال دليـل علـى   هربًا من بق  هذه اجلماعات إىل كن  الدولة لل عور باألمن واألمان، ما هو 
ــة إلزــاد حــل ســلمي ل فمــة يف      ــة املســلحة علــى إأ ــال أل لاول إصــرار اجلماعــات اإلرهابي

 وى إ ليمية ودوليـة   ملخققاِت سورية، ملا يف جنا  هذه اجلهود السياسية والسلمية من ضرٍب
ــر الوهــا،          ــا الفك ــة بتبنيه ــات اإلرهابيــة املســلحة، املعروأ ــذه اجلماع ــذها ه ــيت تنف ــة، ال  معروأ

 اإل صاجمي التكفريل.
ثلـة  ات يت األعمال اإلرهابية األ رية، يف إاار استمرار سلسلة التفجريات اإلرهابيـة املم  

ــد عصــابات اإلجــرائ           ــى ي ــنوات، عل ــ  س ــات الســورية، منــذ أرب ــم احملاأم ــيت شــهدعا معم ال
أر سـا  واالرتزاق امل جورة من  بل بلـدان يف املنققـة و ارجهـا، ال سـيما مـن  بـل السـعودية و       

ــم اللقــاء السياســي         ــ من   ــابيا، وت ــادل واللوجســيت لمره ــدعم امل ــوأري ال ــان بت ــان تقوم اللت
واإلعممــي بقصــد إيهــامهم بةمكا يــة اإلأــمت مــن العقــاب علــى اجلــراجمم المإ ســا ية الــيت           
يرتكبوهنا حبد شعن سورية. ويف هذا السياق، ت كد حكومة اجلمهورية العربية السـورية بـ ن   

مال اإلرهابيـة اجلبا ـة، الـيت اسـتهدأد املـد يا يف ذروة   ـاااعم اليوميـة، وتزامنـها         هذه األع
م  ذهاب التمميذ إىل مدارسهم واملولفا إىل أماكن عملـهم، لـن يفلـ  يف النيـل مـن صـمود       

 ال عن السورل ودأاعا البقويل عن استقملا وسيادتا وحريتا وكرامتا.
هذه األعمال اإلرهابية الوح ـية الـيت تسـتهدف املـد يا األبريـاء تسـتوجن كـ         إن  

تها بانهـا  ي، وتسـم “املعارضـة املعتدلـة  ”بعض الدول املعروأـة عـن وصـ  هـذه اجلماعـات بــ       
، الــيت اســتهدأد “جــي  اإلســمئ”بـــ ، مبــا أيهــا مــا يســمى “جلماعــات اإلرهابيــةا”احلقيقــي 

ــاء دم ــد الســكنية ام   ــا أحي ــذ      ذاجمف ــائ األ ــري حــول تنفي ــا الع ــر األم ــة،  اصــة وأن تقري من
 ــد ، (S/2015/48)( 2014) 2191 و (2014) 2165و ( 2014) 2139القــرارات ر ــم 

اتفقـد   ،2014ينـاير  /كا ون األول 2بتاريي ”( منا، إىل ما يلي: 10أشار حرأيًا يف الفقرة )
النصرة وأحرار ال ائ وجي  اإلسمئ على ت كيل جملس  يادة موحدة وغرأـة عمليـات   جبهة 

 “.م تركة ولكمة شرعية يف منققة القلمون
ــم          ــائ ل م ــا الع ــن واألم ــس األم ــها جمل ــة الســورية تكــرر مقالبت ــة العربي إن اجلمهوري

ومـن يقـ   لفهـم مـن     املتحدة إدا ة هذه األعمال اإلرهابية، واختاذ ما يلزئ حملاسـبة مرتكبيهـا   
ــا وأر ســا و قــر، الــيت  ــاهر       ــة، وب ــكل  ــا  الســعودية وتركي ــة ودولي دول و ــوى إ ليمي
وتفا ر بدعمها لتلك اجلماعات اإلرهابية املسلحة وت من امل وى واملـمذ والتـدرين ملنفـذيها،    

http://undocs.org/ar/S/2015/48
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ــا         ــد أ قــار أأكاره ــة، وبات ــأ أســادا يف ســورية واملنقق ــيت تعي ــة ال هــذه اجلماعــات اإلرهابي
د دول العــاك كاأــة. كمــا تقالــن ســورية بــةدرا  هــذه       دِّهــاإل صــاجمية وأعما ــا اإلرهابيــة ت   

 اجلماعات اإلرهابية املسلحة على  واجمم جملس األمن املعنية مبكاأحة اإلرهاب.
وأرجو ممتنـا تعمـيم هـذه الرسـالة بوصـفها وثيقـة رنيـة مـن وثـاجمد اجلمعيـة العامـة يف             

 عمال، ومن وثاجمد جملس األمن.من جدول األ 107إاار البند 
  

 أرد يعل ر( حيدتوقيع)
 املست ار
 القاجمم باألعمال بالنيابة

 


