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اةممثل اةدائم  موجه  إةى األمين اةعخم من ٢٠١٨آب/أغسااااااا س  ٣١رساااااااخة  م ر     
 ةالتحخد اةروسي ةدى األمم اةمتحدة

  
صــرتنيتال  ٢01٨آب/أغســ    31و  30أتشــ ب ن أ أل ط ه ن رشــ تال يتنيم تال متني  تال  

تن وزانية الدفرع نرالحترت ال وسي نش أ لرلة تنف ذ مذك ة يرشرء منرهق ختف ف التوت  يف اجلمهونيية الع ن ة 
 السونيية )ارظ  امل فق(.

 ممتنرً تعم م هذه ال سرلة وم فقهر نرتتبرنيمهر وث قة من وثرئق جمل  األمن.وأنيجو  
 نيبينزيخب.  )توق ع(
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اةموّجه  إةى األمين اةعخم من  ٢٠١٨آب/أغسااااااااااا س  ٣١مرفق اةرسااااااااااااخة  اةم ر     
 اةممثل اةدائم ةالتحخد اةروسي ةدى األمم اةمتحدة

اةروسااااااي  شااااااذ  لخة  تن ي  اةم  رة نشاااااارة إصالمي  عااااااخدرة صن وبارة اةدفخ   خ تحخد   
 (٢٠١٨آب/أغس س  ٣٠اةمتعلق   إنشخء منخطق تخ يف اةتوتر )

 
 اةتقيُّد  نظخم وقف إطالق اةنخر  

اســـــــــتم ل أف قة ال صـــــــــد يف نيصـــــــــد التق د ننظري وقف يهني  النرني يف يهرني تنف ذ املذك ة املتعلقة  
ونيية، اليت وقعهر االحترت ال وســــــــــــي و هونيية ت ك ر نإرشــــــــــــرء منرهق ختف ف التوت  يف اجلمهونيية الع ن ة الســــــــــــ

  .٢017أيرني/مريو  4و هونيية يي اأ اإلسنيم ة يف 
وقــد  ــط م تفعــرً تــدت االرتهــركــرل املــرســــــــــــــــة ننظــري وقف يهني  النــرني اليت ت ت بهــر اجلمــرتــرل  

 املسلحة غري القررور ة اليت تتح ك يف من قة ختف ف التوت  نإتلب.
ث لي ال وســي يف اللةنة ال وســ ة ال ك ة املشــ كة اليت تســتع   املســرئط املتعلقة وأنلغ امل تب التم 

لرتثر من لواتث يهني  النرني يف احملرفظرل الترل ة:  ٢7نررتهركرل رظري وقف يهني  النرني تن وقوع 
 يف محرة. ٢يف النيذق ة، و  10يف للب، و  15

لواتث يهني  النـــرني: والـــد يف  ـــرفظـــة  وأنلغ امل تـــب التمث لي ال كي تن وقوع لـــرتثال من 
 للب، وآ   يف  رفظة محرة.

 
 تقديم اةمسخصدات اإلنسخني  إةى سكخ  اةجمهوري  اةعر ي  اةسوري   

 نيل الســــــرترل األنينع والعشــــــ ين املركــــــ ة، رف ذ م ك  املنــــــرلة نال األه اب املتنرزتة تمل تال  
 ط أنو سوسة مبحرفظة للب.يرسرر تال: يف جب اجل اح مبحرفظة محرة، ويف ت

تمل ة يرســــــرر ة. ويبلغ الوزأ اإل را لشــــــحنرل املعورة اإلرســــــرر ة  1 91٢ومت تنف ذ مر جمموتن  
 هنر. ٢ 949.71اليت مت يينرهلر 

 ف تا من الس رأ. 334و نيل السرترل األنينع والعش ين املرك ة، ُقدمت املسرتدة ال ب ة يىل  
 ف تا من الس رأ. 91 074ال ب ة يىل ويف اجملمط، ُقدمت املسرتدة  

 
 اةمصخةح   ين األطراف اةمتنخبص   

 مل توق ع أي اتفرقرل لوقف يهني  النرني  نيل السرترل األنينع والعش ين املرك ة. 
 من قة. ٢ 51٨ونلغ تدت املنرهق امل هولة نرلس رأ اليت ارضمت يىل تمل ة املنرلة  
اليت أتلنت الت امهر نقبول شــ وو وقف يهني  النرني واالمتثرل ومل يتغري تدت اجلمرترل املســلحة  

  رتة. ٢34هلر، يذ ال ي ال تدتهر 
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نشاااااارة إصالمي  عااااااخدرة صن وبارة اةدفخ   خ تحخد اةروسااااااي  شااااااذ  لخة  تن ي  اةم  رة   
 (٢٠١٨آب/أغس س  ٣١اةمتعلق   إنشخء منخطق تخ يف اةتوتر )

 
 راةتقيُّد  نظخم وقف إطالق اةنخ  

اســـــــــتم ل أف قة ال صـــــــــد يف نيصـــــــــد التق د ننظري وقف يهني  النرني يف يهرني تنف ذ املذك ة املتعلقة  
نإرشــــــــــــرء منرهق ختف ف التوت  يف اجلمهونيية الع ن ة الســــــــــــونيية، اليت وقعهر االحترت ال وســــــــــــي و هونيية ت ك ر 

  .٢017أيرني/مريو  4و هونيية يي اأ اإلسنيم ة يف 
رتهـركـرل املـرســــــــــــــــة ننظـري وقف يهني  النـرني اليت ت ت بهـر اجلمـرتـرل وقـد  ـط يف ت ايـد تـدت اال 

 املسلحة غري القررور ة اليت تتح ك يف من قة ختف ف التوت  نإتلب.
وأنلغ امل تب التمث لي ال وســي يف اللةنة ال وســ ة ال ك ة املشــ كة اليت تســتع   املســرئط املتعلقة  

لرتثر من لواتث يهني  النرني يف احملرفظرل الترل ة:  ٢7نررتهركرل رظري وقف يهني  النرني تن وقوع 
 يف النيذق ة، ولرتثرأ يف يتلب، ولرتث والد يف محرة. 1٢لرتثر يف للب، و  1٢

وأنلغ امل تــب التمث لي ال كي تن وقوع ســـــــــــــــتــة من لواتث يهني  النــرني يف احملــرفظــرل التــرل ـة:  
 ، وسرتس يف محرة.لرتثرأ يف يتلب، وآ  اأ يف النيذق ة، و رم  يف للب

 
 تقديم اةمسخصدات اإلنسخني  إةى سكخ  اةجمهوري  اةعر ي  اةسوري   

 نيل الســـــــــــــــرترل األنينع والعشـــــــــــــــ ين املركـــــــــــــــ ة، رف ذ م ك  املنـــــــــــــــرلة نال األه اب املتنرزتة  
 يرسرر تال: تمل تال

 هن. 1.7سلة غذائ ة نلغ وزهنر اإل را  400ففي تومر مبحرفظة تمشق، ُوزع مر تدته  • 
 هن. 1.9سلة غذائ ة نلغ وزهنر اإل را  450ويف  شري مبحرفظة تي  ال وني، ُوزع مر تدته  • 

تمل ة يرســـــــــــــــرر ة. ونلغ الوزأ اإل را للشـــــــــــــــحنرل اإلرســـــــــــــــرر ة  1 914ومت تنف ذ مر جمموتن  
 هنرً. ٢ 953.31
 ف تا من الس رأ. 117و نيل السرترل األنينع والعش ين املرك ة، ُقدمت املسرتدة ال ب ة يىل  
 ف تا من الس رأ. 91 191ويف اجملمط، ُقدمت املسرتدة ال ب ة يىل  

 
 اةمصخةح   ين األطراف اةمتنخبص   

 مل توق ع أي اتفرقرل لوقف يهني  النرني  نيل السرترل األنينع والعش ين املرك ة. 
 من قة. ٢ 51٨ونلغ تدت املنرهق امل هولة نرلس رأ اليت ارضمت يىل تمل ة املنرلة  
ومل يتغري تدت اجلمرترل املســلحة اليت أتلنت الت امهر نقبول شــ وو وقف يهني  النرني واالمتثرل  

  رتة. ٢34هلر، يذ ال ي ال تدتهر 
 


