
 S/2018/1100  األمــم املتحـدة 

  

 

 مجلس األمن
 

Distr.: General 

11 December 2018 

Arabic 

Original: Russian 

 

 

 

141218    141218    18-21601 (A) 

*1821601*  

اةعخم من اة  ثل  موجه  إةى األمين ٢٠١٨كخنون األول/ديسااااااا      ١٠رساااااااخة  م ر     
 اةدائم ةالتحخد اة وسي ةدى األمم اة تحدة

 
يشـــــــأحي  إ  كم  يهمام شما اهإلشـــــــأاد ا عنممز اه ـــــــيف اة عد الااة اهدحيف    ا  يف  اهأا ــــــ   

 8 بشــــــةإ كيفهز اإلذمر املرتأة املتإنشز بمنشــــــيف  مإليفشر يفذمجل اهتياأ   ابيةيايز اهإأبمز اهمــــــيايز هنذ ة مد
 )انظأ املأحر(. ٢٠١8األال/ يميرب  تيفنيإ  ١٠ يىل

 ا اجي ممتإليفً اإيمم هره اهأ يفهز امأحشةيف بيصذةييف اثمشز امسمز مد اثيفئر جمنس األمد. 
 

 ني ينزيخف.  )ايقمع(
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اة وّجه  إةى األمين اةعخم  ٢٠١٨كخنون األول/ديسااااااااا      ١٠م فق اة ساااااااااخة  اة  ر     
 اة تحدةاة  ثل اةدائم ةالتحخد اة وسي ةدى األمم  من

نشاااا ة إةالمي  ةااااخدرة ةن وفارة اةدفخح في ارتحخد اة وسااااي فشاااامن رخة  تن ي  اة  ك ة   
 (٢٠١٨كخنون األول/ديس      ٨اة تعلق  فإنشخء منخطق تخ يف اةتوت  )

 
 اةتقّيد فنظخم وقف إطالق اةنخر  

رتأة املتإنشز ا ـــــــــتيأد  حأقز اهأصـــــــــد   اصـــــــــد اهتشمطد بإلظيفي اقجل يشن  اهإليفا   يشيفا اإلذمر امل 
بمنشــــــــــــيف  مإليفشر يفذمجل اهتياأ   ابيةيايز اهإأبمز اهمــــــــــــيايزي اهه اقطإةيف ا  يف  اهأا ــــــــــــ  ا ةيايز اأتميف 

 .٢٠١7 ييفا/ميفيي  4ا ةيايز ييأاإ ا  نممز   
ا بنغ املاتب اهتيثمن  اهأا ــ    اهنةإلز اهأا ــمز اه تمز املشــ تز اهه امــتإأ  املمــيفئ  املتإنشز  

  اهنذقمز  6كيا ث يشن  نيفا   احمليفحظيفد اهتيفهمز:  ١٠تةيفتيفد نظيفي اقجل يشن  اهإليفا عد اقي  بيفن
   محيفة. ١   كنب ا 3 ا

ا بنغ املاتب اهتيثمن  اه ت  عد اقي  مخمـــــــــــــــز كيا ث يشن  نيفا   احمليفحظيفد اهتيفهمز: ثنثز  
 كنب اااكد   محيفة اااكد   ي هب.  
 

 اإلنسخني  إةى سكخن اةج هوري  اةع في  اةسوري  تقديم اة سخةدات  
خنل اهمــــيفعيفد األابع ااهإشــــأيد امليفنــــمزي   يإلذطر مأتا امل ــــيفنز بة األشأاف املتإليفلعز ااصـــد  

 هةأة اهنجئة  ي عينميفد ينميفنمز.
عينمز ينمـــــــــــــــيفنمز. ابنغ اهيلإ ا  يفا هشـــــــــــــــحإليفد املمـــــــــــــــيفعداد  ٢ ٠١١ا  اجمليي ي نُذرد  
 شإليفً. 3 ١55.6١ا نميفنمز 

 
 اة صخةح  فين األط اف اة تنخفة   

   ُايقَّع  ي ااذيفقيفد هيقجل يشن  اهإليفا خنل اهميفعيفد األابع ااهإشأيد امليفنمز. 
 مإلطشز. ٢ 5١8ابنغ عد  املإليفشر املةهيهز بيفهمايفإ اهه انضيت يىل عينمز امل يفنز  
اهتاامةيف بشبيل شأاط اقجل يشن  اهإليفا  ا  يطأ  اغمري عنى عد  ابييفعيفد املمنحز اهه  عنإلت 

  يفعز. ٢34اا متثيفل هليفي يذ   ياال يبنغ 
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نشاااا ة إةالمي  ةااااخدرة ةن وفارة اةدفخح في ارتحخد اة وسااااي فشاااامن رخة  تن ي  اة  ك ة   
 (٢٠١٨كخنون األول/ديس      ٩اة تعلق  فإنشخء منخطق تخ يف اةتوت  )

 
 اةتقّيد فنظخم وقف إطالق اةنخر  

ا ـــــــــتيأد  حأقز اهأصـــــــــد   اصـــــــــد اهتشمطد بإلظيفي اقجل يشن  اهإليفا   يشيفا اإلذمر املرتأة املتإنشز  
بمنشــــــــــــيف  مإليفشر يفذمجل اهتياأ   ابيةيايز اهإأبمز اهمــــــــــــيايزي اهه اقطإةيف ا  يف  اهأا ــــــــــــ  ا ةيايز اأتميف 

 .٢٠١7 ييفا/ميفيي  4ا ةيايز ييأاإ ا  نممز   
هأا ــ    اهنةإلز اهأا ــمز اه تمز املشــ تز اهه امــتإأ  املمــيفئ  املتإنشز ا بنغ املاتب اهتيثمن  ا 

  كنب  5كيف ث يشن  نيفا   احمليفحظيفد اهتيفهمز:  ١5بيفنتةيفتيفد نظيفي اقجل يشن  اهإليفا عد اقي  
   ي هب. ١   اهنذقمز ا 4   محيفة ا 5 ا

يفا: ثنثـــز   ظـــيفحظـــز اهنذقمـــز ا بنغ املاتـــب اهتيثمن  اه ت  عد اقي   ابإـــز كيا ث يشن  نـــ 
 .اااكد   ظيفحظز كنب

 
 تقديم اة سخةدات اإلنسخني  إةى سكخن اةج هوري  اةع في  اةسوري   

خنل اهميفعيفد األابع ااهإشأيد امليفنمزي نذَّر مأتا امل يفنز بة األشأاف املتإليفلعز ااصد هةأة  
 نز  غريز بيلإ  5٠٠ يأ اهاااي كمث ُ نِّيت اهنجئة عينمز ينميفنمز ااكدة:   بندة خشيفي مبحيفحظز 

 شإليفً. ٢ ١65ي يفهما 
عينمز ينمـــــــــــــــيفنمز. ابنغ اهيلإ ا  يفا هشـــــــــــــــحإليفد املمـــــــــــــــيفعداد  ٢ ٠١٢ا  اجمليي ي نُذرد  
 شإليفً.  3 ١57.775ا نميفنمز 

 
 اة صخةح  فين األط اف اة تنخفة   

 األابع ااهإشأيد امليفنمز.  ُايقَّع  ي ااذيفقيفد هيقجل يشن  اهإليفا خنل اهميفعيفد  
 مإلطشز. ٢ 5١8ابنغ عد  املإليفشر املةهيهز بيفهمايفإ اهه انضيت يىل عينمز امل يفنز  
ا  يطأ  اغمري عنى عد  ابييفعيفد املمنحز اهه  عنإلت اهتاامةيف بشبيل شأاط اقجل يشن  اهإليفا  

  يفعز. ٢34اا متثيفل هليفي يذ   ياال يبنغ 
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ةن وفارة اةدفخح في ارتحخد اة وسااااي فشاااامن رخة  تن ي  اة  ك ة نشاااا ة إةالمي  ةااااخدرة   
 (٢٠١٨كخنون األول/ديس      ١٠اة تعلق  فإنشخء منخطق تخ يف اةتوت  )

 
 اةتقّيد فنظخم وقف إطالق اةنخر  

ا ـــــــــتيأد  حأقز اهأصـــــــــد   اصـــــــــد اهتشمطد بإلظيفي اقجل يشن  اهإليفا   يشيفا اإلذمر املرتأة املتإنشز  
يفذمجل اهتياأ   ابيةيايز اهإأبمز اهمــــــــــــيايزي اهه اقطإةيف ا  يف  اهأا ــــــــــــ  ا ةيايز اأتميف بمنشــــــــــــيف  مإليفشر 

 .٢٠١7 ييفا/ميفيي  4ا ةيايز ييأاإ ا  نممز   
ا بنغ املاتب اهتيثمن  اهأا ــ    اهنةإلز اهأا ــمز اه تمز املشــ تز اهه امــتإأ  املمــيفئ  املتإنشز  

  اهنذقمز  5كيف ث يشن  نيفا   احمليفحظيفد اهتيفهمز:  ١٢عد اقي  بيفنتةيفتيفد نظيفي اقجل يشن  اهإليفا 
   ي هب. ٢   محيفة ا ٢   كنب ا 3 ا

ا بنغ املاتب اهتيثمن  اه ت  عد اقي  امــــإز كيا ث يشن  نيفا   احمليفحظيفد اهتيفهمز: ثنثز    
 ي هب ااثإليفإ   كنب ااثإليفإ   محيفة ااثإليفإ   اهنذقمز.

 
 ةدات اإلنسخني  إةى سكخن اةج هوري  اةع في  اةسوري تقديم اة سخ  

خنل اهمــــيفعيفد األابع ااهإشــــأيد امليفنــــمزي   يإلذطر مأتا امل ــــيفنز بة األشأاف املتإليفلعز ااصـــد  
 هةأة اهنجئة  ي عينميفد ينميفنمز.

عينمز ينمـــــــــــــــيفنمز. ابنغ اهيلإ ا  يفا هشـــــــــــــــحإليفد املمـــــــــــــــيفعداد  ٢ ٠١٢ا  اجمليي ي نُذرد  
 شإليفً. 3 ١57.775نمز ا نميف

 
 اة صخةح  فين األط اف اة تنخفة   

   ُايقَّع  ي ااذيفقيفد هيقجل يشن  اهإليفا خنل اهميفعيفد األابع ااهإشأيد امليفنمز. 
 مإلطشز. ٢ 5١8ابنغ عد  املإليفشر املةهيهز بيفهمايفإ اهه انضيت يىل عينمز امل يفنز  
 عنإلت اهتاامةيف بشبيل شأاط اقجل يشن  اهإليفا ا  يطأ  اغمري عنى عد  ابييفعيفد املمنحز اهه  

  يفعز. ٢34اا متثيفل هليفي يذ   ياال يبنغ 
 


