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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   2015كـاوون الاا/يننـانر    12رسالتان متطابقتـان مررتتـان     

ــن املماــ     ــن م ــس األم ــيس جمل ــائ ورجم ــا الع ــة  إىل األم ــداجمم للهمهورن ل ال
 العربية السورنة لدى األمم املتحدة

 
 بناء على تعليمات من حكوميت، أود أن أوقل إىل عنانتكم ما نلي:   
أن املواطنـة الرروسـية   “ مولـود جـاونأ أوولـو   ”صرح وزنر تارجيـة الناـائ التركـي     

ــدنن ” ــاة بوم ــيت  ــهد ا العا   “ حي ــة ال ــا ج اتهمــات اإلرهابي صــمة الرروســية  املشــتبب بتورطه
بارنس مرترا قد دتلت األراضي التركية، قادمة من العاصمة اإلسباوية مدرند، ج الاـا/ مـن   
 هر كاوون الاا/يننانر، وأهنا دتلت أراضي اجلمهورنـة العربيـة السـورنة بشـكل وـري  ـرعي       

 قادمة من تركيا ج الاامن من هذا الشهر.  
د ما وقلناه إىل جملس األمـن واألماوـة العامـة    إن هذا التصرنح نشكل اعترافا رمسيا نرك 

ــة        ــهرنة اإلرهــابيا واملرتملق ــي الرجميســي لت ــملال تشــكل املع ــا ش ت ــن أن تركي ــرارا وتكــرارا م م
العــاإ إىل ســورنا،   األجاوــة الــذنن تســتقدمهم الــدول الداعمــة لىترهــاب مــن  ــ  أ ــاء          

اوطلقـوا منـها أو إىل دول أتـرى ج    تشكل معيا ترشء اإلرهابيا للعودة إىل دوتم الـيت   كما
 2170اوتهاك فاضح لقرارات جملس األمن ذات الصـلة ككافحـة اإلرهـاب وتاصـة القـرارنن      
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إن حترك اإلرهابيا عي األراضي التركية هبذه السـهولة واوتقـاتم بشـكل وـري  ـرعي       
مع اجملموعات اإلرهابية املسلحة وجيعل منـب  إىل دول اجلوار نيهن جمددا تواطر الناائ التركي 

 سـر  الـدئ السـورد ودمـاء األبرنـاء ج أتلـ  أ ـاء العـاإ، وهـذه حقـاجم            ج رنكا مبا را 
ن الضـوء علـى   اتعد تافية على أحد ونسلط اإلعـمئ واملعارضـة السياسـية واليملاويـة التركيـ      إ

 تطور ا على مدار الساعة.  
ــاء   ــن و     بن ــس األم ــة الســورنة جمل ــة العربي ــة اجلمهورن ــب، تطال ــدويل ”علي “ اجملتمــع ال

بــالتحرك برعاليــة إلداوــة ووضــع حــد لسياســات الناــائ التركــي الداعمــة لىترهــاب واملســرولة  
بشكل مبا ر عن تنامي النشاط اإلرهايب التكرريد ج املنطقـة، كمـا تـدعو إىل مسـاءلة الناـائ      

 يت  دد السلم واألمن الدوليا.  التركي عن هذه السياسات ال
وأرجو ممتنـا تعمـيم هـذه الرسـالة بوصـرها وريقـة رمسيـة مـن ورـاجم  اجلمعيـة العامـة ج             
 من جدول األعمال، ومن وراجم  جملس األمن.   107إطار البند 

  اجلعررد(  د. بشار توقيع)
 السرري
 املمال الداجمم
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