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موجهة إلى األمين العام من الممثل الدائم  2019كانون الثاني/يناير   15رسالة مؤرخة   
 لالتحاد الروسي لدى األمم المتحدة

يشــــأن  حي حطيه نير تشــــأا  ادرميع  ــــة اة دا  يفااة اددنةر س ابشة  ادأ  ــــ   شــــ ي طةدع  
اىل  12 دةفرتة ماتنفيـ  املـ ةأة املتقة ـع  ـءتشــــــــــــــــةيف منـةنر ةفيل ادتةتأ س اية،ةايـع ادقأ يـع اد ـــــــــــــــةايـع  

 املأنر(. )اتظأ 2019ةةتةي ادثةين/ينةيأ  15
  حاجة ممتنةً تقةيم ه ه ادأ ةدع  مأن ،ة  ةدتبةامهة  ثي ع ما  ثةئر جمةس األما.  

  نيبينزياف.  )تةقيع(
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الموّجهة إلى األمين العام من  2019كانون الثاني/يناير   15مرفق الرسااااااااااااالة المؤرخة   
 مم المتحدةالممثل الدائم لالتحاد الروسي لدى األ

 
نشاااارة إةالمية ةااااادرة ةن وفارة الدفاح في ارتحاد الروسااااي فشاااامن رالة تن ي  الم كرة   

 (2019كانون الثاني/يناير   12المتعلقة فإنشاء مناطق تخ يف التوتر )
 

 التقيُّد فنظام وقف إطالق النار  
تنفي  امل ةأة املتقة ع ا ـــــــــتةأ  حنأقع ادأ ـــــــــد س ا ـــــــــد ادت يد  نظة   قل انر  ادنةا س انةا  

 ءتشــــــــــــةيف منةنر ةفيل ادتةتأ س اية،ةايع ادقأ يع اد ــــــــــــةايع  اده  قةق،ة ابشة  ادأ  ــــــــــــ    ،ةايع تأةية 
 .2017حيةا/مةية  4  ،ةايع ايأاي اإل رميع س 

قة ع  ةغ املكتب ادتةثية  ادأ  ــ  س ادةةنع ادأ  ــيع ادرتةيع املشــرتةع اده ت ــتقأ  امل ــةئه املتح   
 .طة ث  اطد إلنر  ادنةا س حمةنظع طةب ةتت،ةةة  تظة   قل انر  ادنةا دا  قةر 

س  21طـة ثـة إلنر  ادنـةا س اظـةنظـة  ادتـةديـع   30 ح ةغ املكتـب ادتةثية  ادرتة  دا  قةر  
 .س محةة 1    س ادرذقيع 3س طةب     5    ا دب

 
 الجمهورية العرفية السوريةتقديم المساةدات اإلنسانية إلى سكان   

نف  مأةز املصــــةنيع  ط األنأاف املتنةيفدع  ا ـــد مل يخرل اد ــــةدة  األا ع  ادقشــــأيا املة ــــيع   
 حي دةةية  ات ةتيع.هةأة ادرجئط 

دةةيع ات ــةتيع.   ةغ ادةيفي اإل ةل دشــحنة  امل ــةددة اإلت ــةتيع  2 037 س اجملةةر  تُف    
 .حننةي 3 208.22اده مت ت ةية،ة 

 
 المصالحة فين األطراف المتنافةة  

 مل ُتةقةع حي اتفةقة  دةقل انر  ادنةا خرل اد ةدة  األا ع  ادقشأيا املة يع. 
 منط ع. 2 518 يبةغ دد  املنةنر امل هةدع  ةد كةي اده اتضةت اىل دةةيع املصةنيع  
ل شـــــــــــــــأ ر  قل انر  ادنــةا  مل يتغري دــد  ايةــةدــة  امل ـــــــــــــــةحــع اده حدةنــت ادتزام،ــة   بة  
  ةدع. 234هلة  اذ ب يزال يبةغ   ابمتثةل
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نشاااارة إةالمية ةااااادرة ةن وفارة الدفاح في ارتحاد الروسااااي فشاااامن رالة تن ي  الم كرة   
 (2019كانون الثاني/يناير   13المتعلقة فإنشاء مناطق تخ يف التوتر )

 
 التقيُّد فنظام وقف إطالق النار  

حنأقع ادأ ـــــــــد س ا ـــــــــد ادت يد  نظة   قل انر  ادنةا س انةا تنفي  امل ةأة املتقة ع ا ـــــــــتةأ   
 ءتشــــــــــــةيف منةنر ةفيل ادتةتأ س اية،ةايع ادقأ يع اد ــــــــــــةايع  اده  قةق،ة ابشة  ادأ  ــــــــــــ    ،ةايع تأةية 

 .2017حيةا/مةية  4  ،ةايع ايأاي اإل رميع س 
ادةةنع ادأ  ــيع ادرتةيع املشــرتةع اده ت ــتقأ  امل ــةئه املتقة ع  ح ةغ املكتب ادتةثية  ادأ  ــ  س  

حمـةنظـع طةـب   اطد س س     اطـدإلنر  ادنـةا طـة ثط ـةتت،ـةةـة  تظـة   قل انر  ادنـةا دا  قةر 
 حمةنظع ادرذقيع.

س  9إلنر  تـــةا س اظـــةنظـــة  ادتـــةديـــع   طـــة ثـــة 20 ح ةغ املكتـــب ادتةثية  ادرتة  دا  قةر  
 .ادرذقيع س 2س طةب     4س ا دب     5   محةة 

 
 تقديم المساةدات اإلنسانية إلى سكان الجمهورية العرفية السورية  

خرل اد ةدة  األا ع  ادقشأيا املة يع  تف  مأةز املصةنيع  ط األنأاف املتنةيفدع  ا د هةأة  
 ثرث دةةية  ات ةتيع ادرجئط 

  ـــــــــــــــةــــع اــــ ائيــــع  ةغ  يف ــــة اإل ــــةل 500 تةيفيع طيــــى جأ س طتر مبحــــةنظــــع  يأ ادز ا   • 
 نا 2.165

  ـــــــــــــــةــع اــ ائيــع  ةغ  يف ــة اإل ــةل 500 تةيفيع س ا ـــــــــــــــطبــه مبحــةنظــع اد نيطأة  طيــى جأ  • 
 نا 2.165

 ـــــــــــــــةــع اــ ائيــع  ةغ  يف ــة اإل ــةل  500 تةيفيع س ط  ادقةة  مبحــةنظــع طةــب  طيــى جأ  • 
ط يبع ظ،أ  420 ب  أيةتيك )خمبةيفا  حمرة(   ةيةةاأامة ما ةقك تة   140    نا 2.165
 مدا يع.

دةةيع ات ــةتيع.   ةغ ادةيفي اإل ةل دشــحنة  امل ــةددة اإلت ــةتيع  2 040 س اجملةةر  تُف    
 .ننة 3 214.713اده مت ت ةية،ة 

 
 المصالحة فين األطراف المتنافةة  

 األا ع  ادقشأيا املة يع.مل ُتةقةع حي اتفةقة  دةقل انر  ادنةا خرل اد ةدة   
 منط ع. 2 518 يبةغ دد  املنةنر امل هةدع  ةد كةي اده اتضةت اىل دةةيع املصةنيع  
 مل يتغري دد  ايةةدة  امل ــةحع اده حدةنت ادتزام،ة   بةل شــأ ر  قل انر  ادنةا  ابمتثةل  

  ةدع. 234هلة  اذ ب يزال يبةغ 
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ة الدفاح في ارتحاد الروسااااي فشاااامن رالة تن ي  الم كرة نشاااارة إةالمية ةااااادرة ةن وفار   
 (2019كانون الثاني/يناير   14المتعلقة فإنشاء مناطق تخ يف التوتر )

 
 التقيُّد فنظام وقف إطالق النار  

ا ـــــــــتةأ  حنأقع ادأ ـــــــــد س ا ـــــــــد ادت يد  نظة   قل انر  ادنةا س انةا تنفي  امل ةأة املتقة ع  
دتةتأ س اية،ةايع ادقأ يع اد ــــــــــــةايع  اده  قةق،ة ابشة  ادأ  ــــــــــــ    ،ةايع تأةية  ءتشــــــــــــةيف منةنر ةفيل ا

 .2017حيةا/مةية  4  ،ةايع ايأاي اإل رميع س 
 ح ةغ املكتب ادتةثية  ادأ  ــ  س ادةةنع ادأ  ــيع ادرتةيع املشــرتةع اده ت ــتقأ  امل ــةئه املتقة ع  

 اطد س إلنر  ادنةا س اظةنظة  ادتةديع   ثرثع طةا ث  ةتت،ةةة  تظة   قل انر  ادنةا دا  قةر
 .ادرذقيع طةب    اطد س ا دب    اطد س

س  13  س اظـةنظـة  ادتـةديـع إلنر  ادنـةا طـة ثـة 19 ح ةغ املكتـب ادتةثية  ادرتة  دا  قةر  
 .ادرذقيع س 1س طةب     2س محةة     3ا دب    

 
 اإلنسانية إلى سكان الجمهورية العرفية السوريةتقديم المساةدات   

خرل اد ةدة  األا ع  ادقشأيا املة يع  تفَّ  مأةز املصةنيع  ط األنأاف املتنةيفدع  ا د هةأة  
 ــــــةع ا ائيع  ةغ  يف ة  500 تةيفيع طيى جأ    ادةمبحةنظع  انيةاةادرجئط دةةيًع ات ــــــةتيع  اطدة  س 

 نا. 2.165اإل ةل 
ات ــةتيع.   ةغ ادةيفي اإل ةل دشــحنة  امل ــةددة اإلت ــةتيع  دةةيع 2 041ةةر  تُف    س اجمل 

 .ننة 3 216.88اده مت ت ةية،ة 
 

 المصالحة فين األطراف المتنافةة  
 مل ُتةقةع حي اتفةقة  دةقل انر  ادنةا خرل اد ةدة  األا ع  ادقشأيا املة يع. 
 منط ع. 2 518اده اتضةت اىل دةةيع املصةنيع   يبةغ دد  املنةنر امل هةدع  ةد كةي 
 مل يتغري دد  ايةةدة  امل ــةحع اده حدةنت ادتزام،ة   بةل شــأ ر  قل انر  ادنةا  ابمتثةل  

  ةدع. 234هلة  اذ ب يزال يبةغ 
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نشاااارة إةالمية ةااااادرة ةن وفارة الدفاح في ارتحاد الروسااااي فشاااامن رالة تن ي  الم كرة   
 (2019كانون الثاني/يناير   15ة فإنشاء مناطق تخ يف التوتر )المتعلق

 
 التقيُّد فنظام وقف إطالق النار  

ا ـــــــــتةأ  حنأقع ادأ ـــــــــد س ا ـــــــــد ادت يد  نظة   قل انر  ادنةا س انةا تنفي  امل ةأة املتقة ع  
أ  ــــــــــــ    ،ةايع تأةية  ءتشــــــــــــةيف منةنر ةفيل ادتةتأ س اية،ةايع ادقأ يع اد ــــــــــــةايع  اده  قةق،ة ابشة  اد

 .2017حيةا/مةية  4  ،ةايع ايأاي اإل رميع س 
بةغ املكتب ادتةثية  ادأ  ـــــــ  س ادةةنع ادأ  ـــــــيع ادرتةيع املشـــــــرتةع اده ت ـــــــتقأ  امل ـــــــةئه مل ي   

 .حي اتت،ةةة املتقة ع  ةتت،ةةة  تظة   قل انر  ادنةا دا  قةر 
س  7  س اظــةنظــة  ادتــةديــع إلنر  ادنــةا طــة ثــة 12 ح ةغ املكتــب ادتةثية  ادرتة  دا  قةر  
 س ا دب. 2    ادرذقيعس  3محةة    

 
 تقديم المساةدات اإلنسانية إلى سكان الجمهورية العرفية السورية  

خرل اد ةدة  األا ع  ادقشأيا املة يع  تفَّ  مأةز املصةنيع  ط األنأاف املتنةيفدع  ا د هةأة  
 ــــــةع ا ائيع  ةغ  500 تةيفيع طيى جأ   اد ــــــقديع مبحةنظع طةبادرجئط دةةيًع ات ــــــةتيع  اطدة  س 

 نا. 2.165 يف ة اإل ةل 
إل ةل دشــحنة  امل ــةددة اإلت ــةتيع ات ــةتيع.   ةغ ادةيفي ا دةةيع 2 042 س اجملةةر  تُف    

 .ننة 3 219.043اده مت ت ةية،ة 
 

 المصالحة فين األطراف المتنافةة  
 مل ُتةقةع حي اتفةقة  دةقل انر  ادنةا خرل اد ةدة  األا ع  ادقشأيا املة يع. 
 منط ع. 2 518 يبةغ دد  املنةنر امل هةدع  ةد كةي اده اتضةت اىل دةةيع املصةنيع  
 مل يتغري دد  ايةةدة  امل ــةحع اده حدةنت ادتزام،ة   بةل شــأ ر  قل انر  ادنةا  ابمتثةل  

  ةدع. 234هلة  اذ ب يزال يبةغ 
 


