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ا ع م من ا   ثل ا دائم موجه  إ ى األمين  ٢٠١٨أيلول/سااااااااااا       ٧رسااااااااااا    م ر     
  التح د ا  وسي  دى األمم ا   حدة

  
يشرفين أن أحيل طيه النشرات اإلعالمية الصادرة عن وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي بشأن حالة  

إىل  5تنفيــا املــاارة املت بإــة بــاطشـــــــــــــــــاه منــاطع بفي  الترتر يف ارتة رريــة ال ربيــة ال ـــــــــــــــرريــة لبف ة من 
 )اطظر املرفع(. ٢٠١٨ أيبرل/سبتةرب ٧

 وأرجر ممتناً ت ةيم هاه الرسالة ومرفإ ا باعتبارمها وثيإة من وثائع جمبس األمن. 
 

 ني ينزي ف.  )ترقيع(
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ا  وجه  إ ى األمين ا ع م من ا   ثل  ٢٠١٨أيلول/ساااا       ٧م فق ا  ساااا    ا   ر     
 ا دائم  التح د ا  وسي  دى األمم ا   حدة

 
صاااا درة ةن و ارة ا دف   في ادتح د ا  وسااااي ةشااااذ  ل    تن ي  ا     ة  نشاااا ة إةالمي   

 (٢٠١٨أيلول/س       ٥ا   علق  ةإنش ء من طق تخ يف ا  وت  )
 

 ا  قيُّد ةنظ م وقف إطالق ا ن ر  
اســـــــــتةرت أفرقة الراـــــــــد يف راـــــــــد التإيد بنظاي وق  إطال  النار يف إطار تنفيا املاارة املت بإة  

بفي  الترتر يف ارتة ررية ال ربية ال ــــــــــــرريةا الد وق  ا االحتاد الروســــــــــــي و  ررية ترايا باطشــــــــــــاه مناطع 
 .٢٠١٧أيار/ماير  4و  ررية إيران اإلسالمية يف 

ومل ينخفض عدد االطت ااات الد ترتكب ا ارتةاعات امل ـــــبحة شر الشـــــرعية النشـــــ ة يف من إة  
 بفي  الترتر يف إدلب.

بي الروســـــي يف البلنة الروســـــية ال اية املشـــــ اة الد ت ـــــت ر  امل ـــــائل املت بإة وأببغ املكتب التةثي 
ا يف الالذقية ١3حادث إطال  طار يف احملافظات التالية:  ٢4باطت ااات طظاي وق  إطال  النار عن وقرع 

 يف محاة. ١يف حببا و  ١٠و 
 

 ي تقديم ا  س ةدات اإلنس ني  إ ى سك   ا ج هوري  ا ع ةي  ا سور   
مل ينفا مراز املصـــــــــــــااة با األطراف املتنازعة أن عةبيات إط ـــــــــــــاطية  الل ال ـــــــــــــاعات األربع  

عةبية إط ـــــاطية. ويببغ الرزن اإل ان لشـــــحنات امل رطة  ١ 9١٨وال شـــــرين املاوـــــية. ويف اّةرعا طـ ف ات 
 طنا. ٢ 96٠.9١اإلط اطية الد مت إيصاهلا 

 فردا من ال كان. ١55ويةا ق د مت امل اعدة ال بية إىل و الل ال اعات األربع وال شرين املا 
 فرداً من ال كان. 9١ 645ويف اّةرعا ق د مت امل اعدة ال بية إىل  

 
 ا  ص  ح  ةين األط اف ا   ن  ة   

 مل ترق ع أن اتفاقات لرق  إطال  النار  الل ال اعات األربع وال شرين املاوية. 
 من إة. ٢ 5١٨بال كان الد اطضةت إىل عةبية املصااة وببغ عدد املناطع املأهرلة  
ومل ي رأ تغير عبى عدد ارتةاعات امل بحة الد أعبنت التزام ا بإبرل شروط وق  إطال  النار  
  اعة. ٢34هلاا إذ ال يزال يببغ واالمتثال 
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    ة نشاااا ة إةالمي  صاااا درة ةن و ارة ا دف   في ادتح د ا  وسااااي ةشااااذ  ل    تن ي  ا   
 (٢٠١٨أيلول/س       ٦ا   علق  ةإنش ء من طق تخ يف ا  وت  )

 
 ا  قيُّد ةنظ م وقف إطالق ا ن ر  

اســـــــــتةرت أفرقة الراـــــــــد يف راـــــــــد التإيد بنظاي وق  إطال  النار يف إطار تنفيا املاارة املت بإة  
اد الروســــــــــــي و  ررية ترايا باطشــــــــــــاه مناطع بفي  الترتر يف ارتة ررية ال ربية ال ــــــــــــرريةا الد وق  ا االحت

 .٢٠١٧أيار/ماير  4و  ررية إيران اإلسالمية يف 
ومل ينخفض عدد االطت ااات الد ترتكب ا ارتةاعات امل ـــــبحة شر الشـــــرعية النشـــــ ة يف من إة  

 بفي  الترتر يف إدلب.
 ـــــائل املت بإة وأببغ املكتب التةثيبي الروســـــي يف البلنة الروســـــية ال اية املشـــــ اة الد ت ـــــت ر  امل 

ا يف الالذقية ١5حادث إطال  طار يف احملافظات التالية:  ٢6باطت ااات طظاي وق  إطال  النار عن وقرع 
 يف حببا وواحد يف محاة. ١٠و 
 

 تقديم ا  س ةدات اإلنس ني  إ ى سك   ا ج هوري  ا ع ةي  ا سوري   
ل ـــــــــــــاعات األربع إط ـــــــــــــاطية  الل ا مل ينفا مراز املصـــــــــــــااة با األطراف املتنازعة أن عةبيات 

 وال شرين املاوية.
عةبية إط ــــــاطية. ويببغ الرزن اإل ان لشــــــحنات امل رطة اإلط ــــــاطية  ١ 9١9ويف اّةرعا طـ ف ات  

 طنا. ٢ 96٢.٨١الد مت إيصاهلا 
 فردا من ال كان. 3١3و الل ال اعات األربع وال شرين املاويةا ق د مت امل اعدة ال بية إىل  
 فرداً من ال كان. 9١ 95٨اّةرعا ق د مت امل اعدة ال بية إىل  ويف 

 
 ا  ص  ح  ةين األط اف ا   ن  ة   

 مل ترق ع أن اتفاقات لرق  إطال  النار  الل ال اعات األربع وال شرين املاوية. 
 من إة. ٢ 5١٨وببغ عدد املناطع املأهرلة بال كان الد اطضةت إىل عةبية املصااة  
ومل ي رأ تغير عبى عدد ارتةاعات امل بحة الد أعبنت التزام ا بإبرل شروط وق  إطال  النار  

  اعة.  ٢34واالمتثال هلاا إذ ال يزال يببغ 
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نشاااا ة إةالمي  صاااا درة ةن و ارة ا دف   في ادتح د ا  وسااااي ةشااااذ  ل    تن ي  ا     ة   
 (٢٠١٨أيلول/س       ٧ا   علق  ةإنش ء من طق تخ يف ا  وت  )

 
 ا  قيُّد ةنظ م وقف إطالق ا ن ر  

اســـــــــتةرت أفرقة الراـــــــــد يف راـــــــــد التإيد بنظاي وق  إطال  النار يف إطار تنفيا املاارة املت بإة  
باطشــــــــــــاه مناطع بفي  الترتر يف ارتة ررية ال ربية ال ــــــــــــرريةا الد وق  ا االحتاد الروســــــــــــي و  ررية ترايا 

 .٢٠١٧أيار/ماير  4المية يف و  ررية إيران اإلس
ومل ينخفض عدد االطت ااات الد ترتكب ا ارتةاعات امل ـــــبحة شر الشـــــرعية النشـــــ ة يف من إة  

 بفي  الترتر يف إدلب.
وأببغ املكتب التةثيبي الروســـــي يف البلنة الروســـــية ال اية املشـــــ اة الد ت ـــــت ر  امل ـــــائل املت بإة  

ا يف الالذقية ١3حادث إطال  طار يف احملافظات التالية:  ٢4ر عن وقرع باطت ااات طظاي وق  إطال  النا
 يف إدلب. ٢يف حببا و  9و 

يف حمــافظــة إدلــب وواحــد يف  6حرادث إطال  طــار:  ٧وأببغ املكتــب التةثيبي ال اي عن وقرع  
 حمافظة محاة.

 
 تقديم ا  س ةدات اإلنس ني  إ ى سك   ا ج هوري  ا ع ةي  ا سوري 

 الل ال اعات األربع وال شرين املاويةا طفَّا مراز املصااة با األطراف املتنازعة يف ارتة ررية  
ســــبة شاائية ببغ  45٠ال ربية ال ــــررية عةبيد إشاثة إط ــــاطية: واحدة يف أي الدي صحافظة محي )مت ترزيع 

ســـــــبة شاائية  3٠٠رزيع تا )مت طن(؛ وواحدة يف مبيحة الغربية والصـــــــررة صحافظة درع ١.9وزهنا اإل ان 
 طن(. ١.٢9ببغ وزهنا اإل ان 

عةبية إط ــــــاطية. ويببغ الرزن اإل ان لشــــــحنات امل رطة اإلط ــــــاطية  ١ 9٢١ويف اّةرعا طـ ف ات  
 طنا. ٢ 966الد مت إيصاهلا 

 .فردا من ال كان ١٨٨و الل ال اعات األربع وال شرين املاويةا ق د مت امل اعدة ال بية إىل  
 فرداً من ال كان. 9٢ ١46ويف اّةرعا ق د مت امل اعدة ال بية إىل  

 
 ا  ص  ح  ةين األط اف ا   ن  ة   

 مل ترق ع أن اتفاقات لرق  إطال  النار  الل ال اعات األربع وال شرين املاوية. 
 من إة. ٢ 5١٨وببغ عدد املناطع املأهرلة بال كان الد اطضةت إىل عةبية املصااة  
ومل ي رأ تغير عبى عدد ارتةاعات امل بحة الد أعبنت التزام ا بإبرل شروط وق  إطال  النار  

  اعة. ٢34واالمتثال هلاا إذ ال يزال يببغ 
 


