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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة السبعون  الدورة التاسعة والستون

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

موجهتـان إىل األمـا العـا      2015شباط/فرباير  5رسالتان متطابقتان مؤرختان   
ــة   ورئــيس جملــس األمــن مــن القــائم باألع   ــة الدائمــة لل مهوري ــة للبعل مــال بالنياب

 العربية السورية لدى األمم املتحدة
مـــرة ىخـــرى  شـــهدم مدينـــة ام ـــب منـــىل ســـاعام ال ـــبا  األوىل ليـــو  ا مـــيس   

  يوما وح يا ااميا  مت خالله اسـتهدافها بع ـرام القـىلائل الع ـوائية     2015شباط/فرباير  5
وجـه األفاـال والطـالب إىل مدارسـهم وجامعـا م      ال اروخية وقىلائل اهلاون  بـالتاامن مـت    

ــر مــن      ــة املســلحة ىهل واملــونياا والعمــال إىل ىمــاهن عملــهمل فقــد ىفلقــه اجلماعــة اإلرهابي
قــىلائل  9رــواريع علــى مدينــة الال قيــة و  6قىلياــة رــاروخية علــى مدينــة ام ــب  و  115

نا  وعلـى مـدار    على مدينة حلب من عيـارام تتلاـة  فسـقطه علـى منـادل املـدميا ا مـ       
وجامعـام ىبنـائهم  وبــالقرب مـن مقــار حدوميـة وابلوماسـية واوليــة  سـا ىاى إىل است ــهاا       
ســتة وع ــرين شو ــا وإرــابة راميــة وىربعــا شو ــا مــن بينــهم ىفاــال ومســاء وشــيو      
ــة هــبرية           ــا بهدــاء ال ــهداء واجلرحــى   وإةــاري ىيفــرار مااي ــة ن ــدون مرفق ح ــيلة ىولي

 والعمل جار على ح رهالاملمتلدام 
ــو  متــاعم          ــا  دهــران عل ــة الســورية إىل ىن اإلره ــة اجلمهوريــة العربي   ــري حدوم

اإلرها   وهـو الـىلراا اإلرهـا  الـىلو  قـو  السـعواية ب ـدل        “ جيش اإلسال ”يسمى بـ  ما
ــليحه  ــات بتسـ ــاريع      خـ ــن بتـ ــد ىعلـ ــان قـ ــة  هـ ــدول ال ربيـ ــن الـ ــدا مـ ــن عـ ــدعم مـ ــه بـ ومتويلـ
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هافة املدميا وىعضاء البعلـام الدبلوماسـية وفـالب    ”  مطالبا: “عسدرية ومسرحا للعمليام
من ىو مقر من مقرام النظا  ىو حـواجا  ىو السـري نامـب    املدار  واجلامعام عد  االقتراب 

ت ول ىثناء ىوقام الدوا    شوارا العارـمة  ابتـداء مـن رـبا      السيارام التابعة للنظا  ىو ال
 “ليو  األربعاء وحىت إشعار آخر

ــن الســاعة الســابعة والن ــل           ــا  اجلماعــام اإلرهابيــة بق ــل ام ــب بــدءا م إن قي
رباحا     روة م افام املـدميا اليوميـة  يـبا مـدى   يـة وإجـرا  هـىل  اجلماعـام  الـ           

قليميــة والدوليــة حــاول وايتــها ووايــة ااعميهــا مــن ا اســبة ومــن دالــه بعــق القــوى اإل مــا
مجاعـام معاريفـة   ”بىلريعـة ىاـا   “ الديامـام اإلرهابيـة   جملـس األمـن    ”إاراجها علـى قـوائم   

ــة مســلحة  ــدى منطقيــة         “ل معتدل ــن يعمــل يفــد اإلرهــاب ىن يتســاءل  عــن م وحيــب لدــل م
  بعـد هافـة اجلـرائم الـ  ار دبوهـا  ـب       “ةمجاعـام املعاريفـة املعتدلـ   ” تسميتهم بـاالستمرار ب

اإلمسامية  وبعد قيامها بإمطار ام ب ا منة ع وائيا بقىلائل ورواريع عمياء ىرـابه النسـاء   
مدوميسـية  وعلـى   على بعد ىمتار من مقـر السـاارة اإل  وال يو  حىت   بيو م  وسقط بعضها 

مــدلس ا ارــة  وعلــى منــادل  هلــي  التربيــة واالقت ــاا   جامعــة ام ــب  وعلــى مدرســة األ  
 ىفاال ومدميا ىبرياء   غرف مومهمل

 ــها األعمــال اإلرهابيــة األخــرية  اســتمرارا لسلســلة الــتا ريام واألعمــال اإلرهابيــة   
ــة املســلحة        ــ   قــو  بــا اجلماعــام اإلرهابي ــة  ال ــة الــ  شــهد ا حافظــة حلــب والال قي املماثل

ـــ ــة الن ـــرة”و “ ااعـــش” هـ ــا ”و “ إلســـال جـــيش ا”و “ جبهـ ــة ”و “ حرهـــة حـ اجلبهـ
  واملـهجورة ألمظمـة     “القاعـدة ”وغريهم من التنظيمام اإلرهابية املر بطة بتنظـيم  “ ال امية

ــها هــىل  األعمــال         ــا وإســرائيلل همــا   ــا  ال ســيما الســعواية وقطــر و رهي ــة وخارجه املنطق
ياباميا هين ي غو و وهارومـا  اإلرهابية امتدااا لل رائم الوح ية األخرية ملل  بح املوافنا ال

ة مـرارا و دـرارا مـن    ييوهاوا  وحرري الطيار األراين معا  الدساسبة حيـال لقـد حـىلرم سـور    
خطــر هــىل  اجلماعــام اإلرهابيــة املســلحة علــى ىمــن واســتقرار املنطقــة والعــا   وحــىلرم مــن 

  النطـاري  ملا لىللك من عواقب وخيمة لن  نح ـر  متااو الدول الداعمة لإلرهاب   سورية  
السورو  وإمنا ستمتد مار  ا رقة  لتطال حىت ااعميها وسوليهـا ومـدربيهال إن مـا حـد  مـن      
ــة          ــة العربي ــة اجلمهوري ــة حدوم ــل وروي ــا يؤهــد رــحة موق ــؤخرا   فرمســا وغريه جــرائم م

 السورية  ويفرورة قيا  اول العا  بالتعاون والتنسيب معها للت دو لإلرهابل
مررمــا علــى  هــر  املمنه ــة لل ماعــام اإلرهابيــة املســلحة الــ   إن اجلــرائم الوح ــية 

املتحـدة حمـل    مبعق منها آماا  و وست مطاقها  يستوجب من جملـس األمـن وىمـا عـا  األمـ     
مسؤوليا ما بإاامة هىل  األعمال اإلرهابية  وباختا  ما يلا  من إجراءام للتنسيب والتعاون مـت  
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ــة الســورية   ــة العربي   حربــا علــى اإلرهــاب  وباختــا  اإلجــراءام الالدمــة   حدومــة اجلمهوري
للض ط على الدول الراعية لإلرهاب  ال  ىشرما إىل بعضها  بالدل الاورو عن اعم ومتويـل  
و دريب هىل  اجلماعـام اإلرهابيـة املسـلحة الـ  با ـه  عـرف بوح ـيتها وبربريتـها و طرفهـا          

والض ط عليها إلغالري معسدرام  دريب ىفراا هىل  الع ـابام اإلرهابيـة  بـالتاامن    األعمى  
ــب إىل ســورية         ــابيا األجام ــا لا اإلره ــدفب املق ــل   ــت ووق ــة ملن ــت اختــا  اإلجــراءام الدايل م

ــا ــم      وفقـ ــن رقـ ــس األمـ ــرار جملـ ــيما قـ ــة  وال سـ ــرعية الدوليـ ــرارام ال ـ  ل 2014ن 2178لقـ
اجلبهـــة ”و “ جـــيش اإلســـال ”راج مـــا يســـمى بــــ  ســـتوجب قيـــا  جملـــس األمـــن بـــإا همـــا

 وغري ا على قوائم الديامام اإلرهابيةل“ اإلسالمية
 ؤهــد حدومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية ىن هــىل  األعمــال اإلرهابيــة لــن  الــح      

 لبيط عامية شعب وحدومة وجيش سورية   مدافحة اإلرهاب ومجاعا ه  ولن  الح   بـ   
اوسهم وشل حيـا م  وهـم الـىلو رـمدوا فيلـة ىربعـة سـنوام   وجـه         ا وف والرعب   م

 يفرو  استهدفه النيل من قيم ومباائ و سامح ووجوا هىلا ال عب األ ل إرهابيةحرب 
وىرجوا ستنا  عميم هىل  الرسالة بوراها وثيقة من وثائب اجلمعية العامة   إفار البنـد   
 لمن جدول األعمال  ومن وثائب جملس األمن 107

 علي ىود  حيدر توقيعن
 القائم باألعمال بالنيابة
 الوفد الدائم لل مهورية العربية السورية 
 لدى األمم املتحدة
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املـــوجهتا إىل  2015شـــباط/فرباير  5مرفـــب الرســـالتا املتطـــابقتا املـــؤرختا   
األمــا العــا  ورئــيس جملــس األمــن مــن القــائم باألعمــال بالنيابــة للبعلــة الدائمــة   

 مهورية العربية السورية لدى األمم املتحدةلل 
 

 أمساء املصابني أمساء الشهداء عدد القذائف والصواريخ احملافظة
 هيلم ووا - 1 غسان الطباا - 1 قىلياة 115 ام ب    

 راحل عواا - 2 عبد الرحيم ابراهيم - 2
 فالل عواا - 3 حمد غامن السمان - 3
 ان خنياسسليم - 4 ملحم منور - 4
 ىداء ا راط - 5 وائل حبال - 5
 غال جبول - 6 خامت عيسى - 6
 حمد القايفي - 7 
 عماا العبيد - 8 
 حمد فياض - 9 
 غسان الطلح  - 10 
 ىود عبد القاار - 11 
 عماا فحان - 12 
 نيرياة مالك - 13 
 راحل راحل - 14 
 حمد خياط - 15 
 دهري هنيدو - 16 
 حسا قالوشة - 17 
 وائل فياض - 18 
 خلدون العقلة - 19 
 ماهر سعد الدين - 20 
 مبيل عمار - 21 
 ىمين البىن - 22 
 خالد مجيل - 23 

 هيلم مورو فايفل - 1  رواريع 6 الال قية
 جوالمة علي - 2 
 حمد على ال  ري - 3 
 معروف حمد - 4 
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 أمساء املصابني أمساء الشهداء عدد القذائف والصواريخ احملافظة
 اجملند حمد بارواو - 1 مساعد م هم ىبو رعب - 1 قىلائل 9 حلب    

 اجملند حمد اة ار - 2 مهند العبوا - 2
 هوثر سليمان - 3 ىود سلماين - 3
 مور املوسى - 4 مجيل مليحس - 4
 عمر العمرو - 5 عبد اللطيل رحياوو - 5
 ىرين حمد - 6 عبد اهلااو قلعة - 6
 ماديل علمان - 7 عبد اةي السقى - 7
 الما فودو - 8 ىمين السقى - 8
 مور املوسى - 9 حيىي هتوا - 9
 مجيلة البهيج - 10 سا  رحياوو - 10
 والء فاخور - 11 ىود و و - 11
 عبد اهلل سروجي - 12 حمد الدبش - 12
 ربا  سروجي - 13 حمد مجعة - 13
 يسحمد ر - 13 الدايفم حمد - 14
 رائد دعيتر - 15 سعيد معا  - 15
 اجملند ىود منافيوي - 16 عامر ا مد - 16
 م طاى حاج حمد - 17 حمد اقاري - 17
 ىهر  ا موا - 18 جاسم ابراهيم - 18
 وائل اعبول - 19 فرا  ياسا - 19
 هوثر سليمان - 20 حمد عاو - 20
 حمد غي  - 21 

  
 


