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من اةممثل اةدائم موّجه  إةى األمين اةعخم  ٢٠١٨آب/أغسااااااا س  ٢٩رساااااااخة  م ر     
 ةالتحخد اةروسي ةدى األمم اةمتحدة

  
أتشـف  أن  أيل  يل  انششـفتا االميملتا اندـتني تا مز رةا ة اند تا أتد تني انفربـأ أشـن  يتن   

آب/أغوـس   2٩ ر 28تشفلذ املذكفة املتعلق  أإنشـت  مشتي  ففل  انتتتف   امهوت ة  انعفأل  انوـت ة  نلتمأ 
 املف  (. )انظف 2٠١8

 رأ جت ممتشتً تعهلم هذه انفبتن  رمف قوت أتمتبت مهت رثلق  مز رثتئ  جمل  األمز. 
 

 نيبينزيخ .  )تتقلع(
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اةموّجه  إةى األمين اةعخم من  ٢٠١٨آب/أغسااااااااااا س  ٢٩مرفق اةرسااااااااااااخة  اةم ر     
 اةممثل اةدائم ةالتحخد اةروسي ةدى األمم اةمتحدة 

وزارة اةدفخع في االتحخد اةروسااااي  شااااتن يخة  تنكية اةمة رة نشاااارة إةالمي  ةااااخدرة ةن   
 (٢٠١٨آب/أغس س  ٢٨اةمتعلق   إنشخء منخطق تخكيف اةتوتر )

 اةتقيُّد  نظخم وقف إطالق اةنخر  
ابـــــــــتهفل أ فق  انفاـــــــــد    اـــــــــد انتقلد أشظتي رق  كيي  انشت    كيت  تشفلذ املذكفة املتعلق   

 امهوت ة  انعفأل  انوــــــــــــت ة ا اند رقعوت اد تني انفربــــــــــــأ ر وت ة  تفكلت أإنشــــــــــــت  مشتي  ففل  انتتتف  
 .2٠١7أةت /متةت  4ر وت ة  كةفا  االبيمل    

انفربــل  انيكل  املشــيك  اند توــتعفئ املوــتئ  املتعلق   رأألغ املكتب انتهثللأ انفربــأ   انلةش  
ت مز يتانيث كيي  انشت    احملت ظتل انتتنل : يتنيث 27أتنتوتكتل نظتي رق  كيي  انشت  مز رقتا 

 يتنيثت   يلبا رمشفة يتانيث   انيذقل ا ريتنيثت    كنينبا ريتنيث رايد   محتة. ١4
 رأألغ املكتب انتهثللأ انيكأ مز رقتا يتنيث رايد اليي  انشت    حمت ظ  يلب. 

 
 اةسوري تقديم اةمسخةدات اإلنسخني  إةى سكخن اةجمهوري  اةعر ي    

خيل انوـــــــــتمتل األ أع رانعشـــــــــفةز املتاـــــــــل ا نفتذ مفك  املدـــــــــت   أا األيفا  املتشتةم  مهلل   
 كنوتنل  رايدة.

 يز. ١.٩بل  غذائل  رةهنت اال تيل  45٠كذ ُرةا ملى انوكت    أ ةةا مبحت ظ  محتةا مت جمهتم   
 تيل نلشحشتل االنوتنل  اند مت مهللتل كنوتنل . رألغ انتة  اال ١ ٩٠٩رمت تشفلذ مت جمهتم   
 يشتً. 2 ٩44.8١كةدتهلت 

  فنيا مز انوكت . ١5١رخيل انوتمتل األ أع رانعشفةز املتال ا ُقدمت املوتمدة انسبل  كىل  
  فنيا مز انوكت . ٩٠ 673ر  اجمله ا ُقدمت املوتمدة انسبل  كىل  

 
 اةمصخةح   ين األطراف اةمتنخزة   

 اتفتقتل نتق  كيي  انشت  خيل انوتمتل األ أع رانعشفةز املتال .مل تتقتع أي  
 مشسق . 2 5١8رألغ مدني املشتي  املنهتن  أتنوكت  اند انضهت كىل مهلل  املدت    
رمل ةسفأ تغلري ملى مدني امهتمتل املولح  اند أملشت انت اموت أقبتل شفرط رق  كيي  انشت   

  تم . 234بلغ رادمتثتل هلتا كذ د ة ال ة
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نشاااارة إةالمي  ةااااخدرة ةن وزارة اةدفخع في االتحخد اةروسااااي  شااااتن يخة  تنكية اةمة رة   
 (٢٠١٨آب/أغس س  ٢٩اةمتعلق   إنشخء منخطق تخكيف اةتوتر )

 اةتقيُّد  نظخم وقف إطالق اةنخر  
املذكفة املتعلق  ابـــــــــتهفل أ فق  انفاـــــــــد    اـــــــــد انتقلد أشظتي رق  كيي  انشت    كيت  تشفلذ  

أإنشــــــــــــت  مشتي  ففل  انتتتف   امهوت ة  انعفأل  انوــــــــــــت ة ا اند رقعوت اد تني انفربــــــــــــأ ر وت ة  تفكلت 
 .2٠١7أةت /متةت  4ر وت ة  كةفا  االبيمل    

رظ  مدني انتوتكتل نظتي رق  كيي  انشت  املفتكب  مز قب  امهتمتل املوــلح  اند تششـ     
 انتتتف   كنينب مفتفعت. مشسق  ففل 

رأألغ املكتب انتهثللأ انفربــأ   انلةش  انفربــل  انيكل  املشــيك  اند توــتعفئ املوــتئ  املتعلق   
يتنيثت مز يتانيث كيي  انشت    احملت ظتل انتتنل :  26أتنتوتكتل نظتي رق  كيي  انشت  مز رقتا 

 رايد   محتة.يتنيثت   يلبا ريتنيث  ١2 يتنيثت   انيذقل ا ر ١3
 رأألغ املكتب انتهثللأ انيكأ مز رقتا يتنيث رايد اليي  انشت    حمت ظ  محتة.  

 
 تقديم اةمسخةدات اإلنسخني  إةى سكخن اةجمهوري  اةعر ي  اةسوري   

خيل انوـــــــــتمتل األ أع رانعشـــــــــفةز املتاـــــــــل ا نفتذ مفك  املدـــــــــت   أا األيفا  املتشتةم  مهلل   
 كنوتنل  رايدة.

 يز. ١.١بل  غذائل  أتة  ك تيل قد ه  25٠ فأ أي امللتنيةزا مبحت ظ  ني متا مت تتةةع  
مهللتل كنوتنل . رألغ انتة  اال تيل نلشحشتل االنوتنل  اند مت  ١ ٩١٠رمت تشفلذ مت جمهتم   
 يشتً. 2 ٩45.٩١كةدتهلت 

  فنيا مز انوكت . 67كىل رخيل انوتمتل األ أع رانعشفةز املتال ا ُقدمت املوتمدة انسبل   
  فنيا مز انوكت . ٩٠ 74٠ر  اجمله ا ُقدمت املوتمدة انسبل  كىل  

 
 اةمصخةح   ين األطراف اةمتنخزة   

 مل تتقتع أي اتفتقتل نتق  كيي  انشت  خيل انوتمتل األ أع رانعشفةز املتال . 
 مشسق . 2 5١8   رألغ مدني املشتي  املنهتن  أتنوكت  اند انضهت كىل مهلل  املدت 
رمل ةسفأ تغلري ملى مدني امهتمتل املولح  اند أملشت انت اموت أقبتل شفرط رق  كيي  انشت   

  تم . 234رادمتثتل هلتا كذ د ة ال ةبلغ 
 


