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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة السبعون  الدورة التاسعة والستون

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

    
موجهتــان إىل األمـل العــا    2015أيار/مـايو   25رسـالتان متاابقتـان مخراتــان     

 لـــد   م للجمهوريــة العربيــة الســورية   ورئــيس جملــس األمــن مــن املم ــ  الــدائ      
 األمم املتحدة

 
 بناء على تعليمات من حكوميت أود أن أعلمكم مبا يلي: 
حبـ  سـورية بـعبا     التاريخ واحلضارة يف ارتكاب جرائمهميستمر اإلرهابيون من قتلة  

اإلرهــاب باقتحــا  إحــد  أقــد  مــدن العــا ح “ داعــ ”ودولــةح حيــم قــا  مــا يســمى بتن ــيم 
تــدمر التارةيــةح ليعيــم عيهــا رعادتــي ارابــاح ويناــر اوعــا ورعبــا يف   ــو  املــوا نل     مدينــة

اآلمنل املسامللح ويرتكب اجملازر املروعة حب  أهايل املدينـة العـ،لح عقـد  بـر اإلرهـابيون عنـد       
سيارهتم على مدينة تدمر عارات املـوا نل املـد يل اآلمـنلح بالبيتـهم مـن األ  ـال والنسـاء        

آالف املـــد يل مـــن ممـــادرة مدينتـــهم “ داعــ  ”يوخ. ومنـــإل اإلرهـــابيون مـــن قاعـــان والاــ 
ــ           ــا زال م ــري ه ــةح وم ــارن جمهول ــائ ت والاــباب إىل أم ــن الع ــاد الكــ ري م ــةح واقت التارةي

 العائ ت بري معروف.
تخرــد حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية بــلن هــ   األعمــال اإلرهابيــة مــا را ــ      

رار تقدمي بلـدان معروعـة لـديكم أبـكال الـدعم راعـة للتن يمـات اإلرهابيـة         لتح   لوال استم
ــدءا    التك  ــإل ســنواتح ب ــوف عــن أرب ــا ين ــة مل ـــ  ريي ـــ  “داعــ ”ب ــرورا ب ــة الن ــرة ”ح وم “ جبه
ح المااء احلايل جلبهة الن رة والتن يمـات اإلرهابيـة املت رعـة عـن     “ترجي  ال ”يسمى بـ  وما

ها من الع ـابات اإلرهابيـة  ات ال كـر اإلق ـائي الوهـابح      ح وبري“اجلي  احلر”القاعدةح وبـ 
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دولة. دعم سخي تقدمي أ  مـة إقليميـة    90و ات األصول واجلنسيات املنحدرة من أر ر من 
يف رنـ  تعـا و وتوا ـخ مـن بعـ       ودوليةح يليت يف مقدمتها السعودية وترريا وقار وإسرائي ح 

  من سورية وإضـعاف دورهـاح وعـي سياسـات     الدول المربية اليت دعم  ه   التن يمات للني
متــهورة لــبع  الــدول وقادهتــا ررــ،ت يف   رهتــا إىل األزمــة الســورية علــى ادمــة م ــاحلها    
الضيقة اليت بات  معروعة للجميإلح بينما را ـ  تقـد  رـ  الـدعم لبرهـابيل وتن يمـاهتم بـري        

ــاة األمــم املتحــدة والقــا ون ا     ــاال  الســوريل مــن جهــةح ومي  ــة مكاعحــة  آهبــة ب لــدويل وإل،امي
 اإلرهاب من جهة أار .

تليت جم،رة تدمر الباعةح تتمة ملا قام  وتقو  بـي هـ   اجلماعـات اإلرهابيـة املسـلحةح       
منــ  بــدء األزمــة يف ســوريةح مــن جــرائم ضــد اإل ســا يةح وتــدمري واــب  نــه  ملواقــإل التــرا   

ــة     ــد حــ  بداي ــة يف القــد  واملمت ــرا    العــاملي يف ســوريةح املوبل ــاريخ الباــريةح هبــدف ثــو ت ت
سوريةح مهد احلضـاراتح وأحـد مـوا ن اإل سـان األوىل. إن مدينـة تـدمر الـيت ا ـ  صـ حات          
ــة املســلحة وســ      ــاريخ اإل ســاحح أصــبح  اآلن مســتباحة للجماعــات اإلرهابي ماــرقة يف الت

اقــ  ســكوت الكــ ري  ــن يعلنــون ليــ  اــار أاــم أباــال مكاعحــة اإلرهــابح أو مــن اــ ل مو 
اجولــة للــبع  اآلاــر هــدعها الوحيــد رعــإل العتــب وإعاــاء اال ابــاا الكــا ب بــلن أصــحاهبا  

 حياربون اإلرهاب.
ح وتخرد جمدداح استعدادها وجاه،يتها للتعاون ثنائيا وإقليميـا  سابقالقد أعلن  سوريا  

ودوليــا ملكاعحــة اإلرهــاب. رمــا أعلنــ  ســورية دعمهــا ألي جهــد دويل حقيقــيح ي ــب يف   
ة آعــة اإلرهــاب  ميــإل أبــكااا ومســمياهتاح علــى أن يــتم هــ ا اجلهــد يف إ ــار احل ــا   مكاعحــ

للمواثيـ  الدوليـة. إن مـا يسـمى     الكام  على حياة املد يلح واحتـرا  السـيادة الو نيـةح ووعقـا     
ح واملسـتمرة منـ  قرابـة السـنةح     اليت ت ننـ  هبـا بعـ  الـدول    “ احلرب املعلنة على اإلرهاب” بـ
اإلرهـاب واجلماعـات الـدائرة يف    “ داعـ  ”حتق  أي من أهداعها املعلنةح ب  مسح  لتن يم   

علكــي واملتحال ــة معــيح بالتمــدد والتنقــ  واال تاــارح ال يف ســورية والعــراة عحســبح بــ  ويف    
م ر وليبياح وبع  من دول أعريقياح ال ب  وح  يف السعودية   سهاح وبالتـايل يتوجـب علـى    

ــدويل  ــوف اجملتمــإل ال ــات      الوق ــة لبرهــاب وللجماع ــة واملمول ــدول الداعم ــة ال حبــ،  يف مواجه
اإلرهابية املسلحةح اليت بات  ار حقدها ميتد إىل دول املناقة والعا  راعة.  اهيـ  عـن وجـود    
ــي        ــو  عي ــ ي تق ــ  ال ــيح يف الوق ــات ملكاعحت ــة اإلرهــاب وا ضــم  إىل حتال  ــدعي ثارب دول ت

 إيوائهم والدعاية ل احلهم.بتموي  اإلرهابيل وتسليحهم و
إن جملس األمن ماالب اليو  بتلريد الت،امي مبكاعحـة اإلرهـاب واجلماعـات اإلرهابيـة      

املتارعة عي تن ي  قراراتي املعنية مبكاعحة اإلرهاب قوال وعع ح ال سـيما قراراتـي  وات األرقـا     
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ازدواجيـة  (ح بعيد عن التسـييس و 2015) 2199(ح و 2014) 2178(ح و 2014) 2170
ــيت حتــارب         ا ــة الســورية ال ــة العربي ــة اجلمهوري ــإل حكوم ــلمل م ــاون والتنســي  للت ــايريح والتع ملع

اإلرهاب من  زمن  وي ح بالنيابة عـن بـعوب العـا  أ ـإلح دعاعـا عـن اإل سـان وقـيم العدالـة          
 واحلريةح ودععا لارور أعكار التارف والتع ب واإلرهاب اادامة.

ربية السوريةح إ  تخرد ت ـميمها علـى االسـتمرار يف ثاربـة     إن حكومة اجلمهورية الع 
اإلرهــاب يف ســوريةح والــدعاا عــن بــعبها و ايتــي وعقــا ملســخولياهتا الدســتوريةح ع اــا  ــدد    

  ملن مــة األمــم املتحــدة إىل اتــا  التــدابري الرادعــة حبــ        دعوهتــا جمللــس األمــن واألمــل العــا    
املراعية ااح وال سيما تل  األ  مـة القائمـة يف رـ  مـن     اجلماعات اإلرهابية والدول الداعمة و

ترريـا وقاـر والسـعودية واألردن وبعـ  الــدول المربيـة األاـر ح اسـتنادا إىل قـرارات جملــس         
 األمن  ات ال لة.

وأرجو  تنـا تعمـيم هـ   الرسـالة بوصـ ها وثيقـة رمسيـة مـن وثـائ  اجلمعيـة العامـة يف             
 ح ومن وثائ  جملس األمن.من جدول األعمال 107إ ار البند 

 اجلع ري( باار توقيع)
 الس ري
 املندوب الدائم
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