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رس ا ا ااة م ر  8آب/أغسا ا ا ا س  2018موجه إ ى األمين ا عةم من ا قةئم بةألعمةل
بة نيةب لبعث ا دائم التحةد ا روسي دى األمم ا متحدة
أتشرف بأن أحيل طيه النشرتني اإلعالميتني الصادرتني عن وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي بشأن
حالة تنفيذ املذكرة املتعلقة بإنش ـ ــاق مناط لفيت التاتر يف اة ااررة العربية الل ـ ــاررة ليامي  7و  ٨آب/
أغلطس ( ٢٠١٨انظر املرف ).
وأرجا ممتنا تع يم هذه الرسالة ومرفقاا باعتبارمها وثيقة رمسية من وثائ جملس األمن.
(تاقيع) ف .سفرونكوف
القائم باألع ال بالنيابة
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مرفق ا رس ا ااة ا م ر  8آب/أغسا ا ا س  2018ا موجه إ ى األمين ا عةم من ا قةئم
بةألعمةل بة نيةب لبعث ا دائم التحةد ا روسي دى األمم ا متحدة
نش اارة إعالمي ة ااةدرة عن وفارة ا دفة في االتحةد ا روس ااي بش ااتن ية تنفية ا مة رة
ا متعلق بإنشةء منةطق تخفيف ا توتر ( ٧آب/أغس س )2018
ا تقيد بنظةم وقف إطالق ا نةر
اسـ ـ ـ ــت رل أفرقة الراـ ـ ـ ــد يف راـ ـ ـ ــد التقيد بنظا وقت إطالق النار يف إطار تنفيذ املذكرة املتعلقة
بإنش ـ ـ ـ ـ ــاق مناط لفيت التاتر يف اة ااررة العربية الل ـ ـ ـ ـ ــاررة الو وقعاا االحتاد الروس ـ ـ ـ ـ ــي و ااررة تركيا
و ااررة إرران اإلسالمية يف  4أرار/مارا .٢٠١7
وقي ت احلالة يف مناط لفيت التاتر على أهنا ملتقرة.
وأبلغ مكتب امل ثل الروسـ ــي يف الللنة الروسـ ــية الةكية املشـ ــةكة الو تلـ ــتعر امللـ ــائل املتعلقة
بــانتاــاكــال نظــا وقت إطالق النــار عن وقاع  ١٢حــادإ إطالق نــار  7يف حمــافظــة حلــب و  5يف
حمافظة الالذقية.
وأبلغ مكتب امل ثل الةكي عن وقاع حادثي إطالق نار يف حمافظة إدلب.
تقديم ا مسةعد ات اإلنسةني إ ى سكةن ا جمهوري ا عربي ا سوري
مل رنفذ مركز املصـ ـ ـ ـ ـ ــاحلة بني األطراف املتنازعة أن ع ليال إنلـ ـ ـ ـ ـ ــانية الل اللـ ـ ـ ـ ـ ــاعال األربع
والعشررن املاضية.
ومت تنفيذ ما جم اعه  ١ ٨٨6ع لية إنلانية.
وبلغ الازن اإل ايل للشحنال اإلنلانية امللل ة  ٢ ٨٨٠.76طنا.
و الل اللاعال األربع والعشررن املاضية قدمت امللاعدة الطبية إىل  ١٠أفراد من اللكان.
ا مصة ح بين األطراف ا متنةفع
مل تاقع أن اتفاقال لاقت إطالق النار الل اللاعال األربع والعشررن املاضية.
وبلغ عدد املناط املأهالة باللكان الو انض ت إىل ع لية املصاحلة  ٢ 5١٨منطقة.
ومل رطرأ تغيري على عدد اة اعال املللحة الو أعلنت التزاماا بقبال شروط وقت إطالق النار
واالمتثال هلا إذ ال رزال ربلغ  ٢34اعة.
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نش اارة إعالمي ة ااةدرة عن وفارة ا دفة في االتحةد ا روس ااي بش ااتن ية تنفية ا مة رة
ا متعلق بإنشةء منةطق تخفيف ا توتر ( 8آب/أغس س )2018
ا تقيد بنظةم وقف إطالق ا نةر
اسـ ـ ـ ــت رل أفرقة الراـ ـ ـ ــد يف راـ ـ ـ ــد التقيد بنظا وقت إطالق النار يف إطار تنفيذ املذكرة املتعلقة
بإنش ـ ـ ـ ـ ــاق مناط لفيت التاتر يف اة ااررة العربية الل ـ ـ ـ ـ ــاررة الو وقعاا االحتاد الروس ـ ـ ـ ـ ــي و ااررة تركيا
و ااررة إرران اإلسالمية يف  4أرار/مارا .٢٠١7
وقي ت احلالة يف مناط لفيت التاتر على أهنا ملتقرة.
وأبلغ مكتب امل ثل الروسـ ــي يف الللنة الروسـ ــية الةكية املشـ ــةكة الو تلـ ــتعر امللـ ــائل املتعلقة
بانتااكال نظا وقت إطالق النار عن وقاع س ـ ـ ـ ـ ــتة حاادإ إطالق نار أربعة يف حمافظة الالذقية واثنان
يف حمافظة حلب.
وأبلغ مكتــب امل ثــل الةكي عن وقاع أربعــة حاادإ إطالق نــار حــادثــان يف حمــافظــة الالذقيــة
وحادثان يف حمافظة محاة.
تقديم ا مسةعدات اإلنسةني إ ى سكةن ا جمهوري ا عربي ا سوري
الل الل ـ ــاعال األربع والعش ـ ـ ـررن املاض ـ ــية نفذ مركز املص ـ ــاحلة بني األطراف املتنازعة ع ليتني
إنلانيتني ك ا رلي
• يف تل الدرة مبحافظة محاة مت تازرع ملــاعدال إنلــانية يف شــكل  65٠ســلة غذائية ربلغ وزهنا
اإل ايل  ٢.٨طن.
• ويف املزرررب مبحافظة درعا مت تازرع ملاعدال إنلانية يف شكل  43٠سلة غذائية ربلغ وزهنا
اإل ايل  ١.٨طن.
ومت تنفيذ ما جم اعه  ١ ٨٨٨ع لية إنلانية.
وبلغ الازن اإل ايل للشحنال اإلنلانية امللل ة ٢ ٨٨5.36طنا.
و الل اللاعال األربع والعشررن املاضية قدمت امللاعدة الطبية إىل  ٢١١فردا من اللكان.
ويف اجمل اع قدمت امللاعدة الطبية إىل  ٨7 49١فردا من اللكان.
ا مصة ح بين األطراف ا متنةفع
مل تاقع أن اتفاقال لاقت إطالق النار الل اللاعال األربع والعشررن املاضية.
وبلغ عدد املناط املأهالة باللكان الو انض ت إىل ع لية املصاحلة  ٢ 5١٨منطقة.
ومل رطرأ تغيري على عدد اة اعال املللحة الو أعلنت التزاماا بقبال شروط وقت إطالق النار
واالمتثال هلا إذ ال رزال ربلغ  ٢34اعة.
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