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ــام مــن    ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٢٤رســالة مؤرخــة       ــائم موجهــة إىل األمــني الع الق
  باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة

  
يشرفين أن أحيل طيه النشرات املتعلقة باملعونة اإلنسانية والنشرات اإلعالمية الصـادرة    

عن املركز الروسي للمصاحلة بني األطراف املتنازعة يف اجلمهورية العربيـة السـورية للفتـرة مـن     
  (انظر املرفق). ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٤إىل  ٢١

  وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارمها من وثائق جملس األمن.  

  إيليتشيف) ب. توقيع(
  القائم باألعمال بالنيابة
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املوجهــة إىل األمــني العــام مــن  ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٢٤مرفــق الرســالة املؤرخــة     
  الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدةالقائم باألعمال بالنيابة للبعثة 

  
نشرة عن املعونة اإلنسانية صادرة عن مركز املصاحلة بـني األطـراف املتنازعـة يف        

  )٢٠١٧شباط/فرباير  ٢١ة السورية (اجلمهورية العربي
  

  تقدمي املعونة اإلنسانية من االحتاد الروسي إىل سكان اجلمهورية العربية السورية    

عمليـات   ٦عمليـات إنسـانية:    ٧ز الروسي للمصاحلة بني األطراف املتنازعة نفذ املرك  
  يف مدينة حلب، وعملية واحدة يف ضاحية املطار مبحافظة ريف دمشق.

حصة غذاء ساخن يف أحيـاء   ٥٠٠ أطنان من اخلبز و ٣,٧٩فقد مت تسليم ما جمموعه   
د يف حلـب، ويف املـدارس يف   الباسل، والشيخ جنار، والشيخ سعيد، والقصيلة، والشـيخ مقصـو  

  حلب اجلديدة جنويب، ويف حي األشرفية. 

ــه      ــا جمموعـ ــليم مـ ــة      ٤٠٠ومت تسـ ــار مبحافظـ ــاحية املطـ ــكان ضـ ــة إىل سـ ــلة غذائيـ سـ
  دمشق.  ريف

من السكان املساعدة اإلنسانية. ويف اموع،  ٣ ٠٤٠ساعة، تلقى  ٢٤وخالل فترة   
  على السكان.  أطنان من شحنات املعونة اإلنسانية ٥,٦وزعت 

  
  تقدمي املعونة اإلنسانية من املنظمات الدولية إىل سكان اجلمهورية العربية السورية    

طنا من شحنات املعونة اإلنسانية  ٢٠,٣ألقت الطائرات الروسية يف منطقة دير الزور   
  (منتجات غذائية) اليت تلقتها السلطات السورية عن طريق األمم املتحدة.
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إعالمية صادرة عـن املركـز الروسـي للمصـاحلة بـني األطـراف املتنازعـة يف        نشرة     
  )٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٢اجلمهورية العربية السورية (

  املصاحلة بني األطراف املتنازعة    

خالل الساعات األربع والعشرين املاضية، وقِّع اتفـاق لوقـف إطـالق النـار مـع حـوش         
  اخلياط يف حمافظة ريف دمشق.

بــذلك عــدد املنــاطق املأهولــة بالســكان الــيت انضــمت إىل عمليــة املصــاحلة إىل   وارتفــع  
  منطقة. ١ ٢٧٠

وتواصلت املفاوضات مع مجاعات املعارضة املسلحة بشأن االنضـمام إىل نظـام وقـف      
  إطالق النار يف حمافظات حلب ودمشق ومحاه ومحص والقنيطرة.

أعلنت التزامها بقبول وتنفيذ شروط ومل يطرأ تغيري على عدد اجلماعات املسلحة اليت   
  مجاعات. ١١٠، إذ ال يزال عددها ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٧وقف إطالق النار املؤرخ 

وزاد عدد املناطق املأهولة بالسكان اليت حررا القوات احلكوميـة السـورية مـن قبضـة       
اإلسـالمية يف العـراق   اجلماعات املسلحة التابعة للتنظيم اإلرهايب الدويل املعروف باسـم الدولـة   

  منطقة. ٥٥، ليبلغ ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١والشام (تنظيم الدولة اإلسالمية) منذ 

وخالل الساعات األربع والعشرين املاضية، بسطت القـوات احلكوميـة سـيطرا علـى       
، مت حتريــر مســاحة إمجاليــة ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ١مــن الكيلــومترات املربعــة. ومنــذ  ٤٧
  من الكيلومترات املربعة. ١ ٨٢٧,١رها قد

  التقيد بنظام وقف إطالق النار    

، بــدأ نفــاذ ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٣٠مــن يــوم  ٠٠:٠٠اعتبــارا مــن الســاعة   
  وقف إطالق النار وفقا لالتفاق العام بشأن إجياد حل شامل لألزمة السورية.

السـورية الـيت انضـمت إىل نظـام     ومل يطرأ تغيري على عدد مجاعات املعارضـة املسـلحة     
  مجاعة. ٦٤وقف إطالق النار، إذ ال يزال عددها 

وخـالل السـاعات األربـع والعشـرين املاضـية، أبلـغ مكتـب املمثـل الروسـي يف اللجنــة            
التركية املشتركة اليت تستعرض املسائل املتعلقة بانتهاكات االتفاق العام عن وقـوع   -الروسية 

  يف حمافظة الالذقية وأربعة يف حمافظة محاه.انتهاكات: مخسة منها  ٩

انتهاكا لالتفاق العام يف احملافظات التاليـة:   ١٥وأبلغ مكتب املمثل التركي عن وقوع   
  أربعة يف دمشق، وأربعة يف محاه، ومخسة يف درعا، وانتهاكان يف إدلب.

 وخــالل حتقيقــات مكتــب املمثــل الروســي يف هــذه احلــوادث، مل يــتمكن املكتــب مــن   
    تأكيد وقوع االنتهاكات اخلمس عشرة.
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نشرة عن املعونة اإلنسانية صادرة عن مركز املصاحلة بـني األطـراف املتنازعـة يف        
  )٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٢اجلمهورية العربية السورية (

  تقدمي املعونة اإلنسانية من االحتاد الروسي إىل سكان اجلمهورية العربية السورية    

عمليـات إنسـانية يف مـدينتني:     ٧ي للمصاحلة بني األطراف املتنازعة نفذ املركز الروس  
  عمليات يف حلب، وعملية واحدة يف محص. ٦

واملعــادي والســكري وحلــب القدميـــة     ١ويف مدينــة حلــب، مت يف أحيــاء الصـــاخور      
  حصة غذاء ساخن.  ٣ ٠٠٠والشيخ مقصود وأيضا يف مدرسة الفنون للنساء توزيع 

ســلة غذائيــة إىل ســكان حــي بــاب عمــر يف مدينــة محــص،    ٣٠٠وســلم مــا جمموعــه    
  لعبة لينة إىل مؤسسات ما قبل املدرسة. ١٢٠عدة فنية و  ٤٠وسلمت 

 ٣ ٤٦٠وخالل الساعات األربـع والعشـرين املاضـية، قُـدمت املسـاعدة اإلنسـانية إىل         
  .من السكان. ومت توزيع ما جمموعه طنان من شحنات املعونة اإلنسانية على السكان

  
  تقدمي املعونة اإلنسانية من املنظمات الدولية إىل سكان اجلمهورية العربية السورية    

طنـا مـن شـحنات املعونـة      ٢٠,٥ألقت الطائرات الروسية يف منطقة مدينـة ديـر الـزور      
  اإلنسانية (منتجات غذائية) اليت تلقتها السلطات السورية عن طريق األمم املتحدة.
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ة عـن املركـز الروسـي للمصـاحلة بـني األطـراف املتنازعـة يف        نشرة إعالمية صادر    
  )٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٣اجلمهورية العربية السورية (

  املصاحلة بني األطراف املتنازعة    

خالل الساعات األربع والعشرين املاضية، وقعت أربعـة اتفاقـات لوقـف إطـالق النـار        
محـاه)، وحـوران البـودي (حمافظـة     مع حوش خرابو (حمافظة ريـف دمشـق)، وسـلمية (حمافظـة     

  الالذقية)، وسعد (حمافظة محص).

وارتفــع بــذلك عــدد املنــاطق املأهولــة بالســكان الــيت انضــمت إىل عمليــة املصــاحلة إىل     
  منطقة. ١ ٢٧٤

وتواصلت املفاوضات مع مجاعات املعارضة املسلحة بشأن االنضـمام إىل نظـام وقـف      
  دمشق ومحاه ومحص والقنيطرة.إطالق النار يف حمافظات حلب وريف 

ومل يطرأ تغيري على عدد اجلماعات املسلحة اليت أعلنت التزامها بقبول وتنفيذ شروط   
  مجاعات. ١١٠، إذ ال يزال عددها ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٧وقف إطالق النار املؤرخ 

ة وزاد عدد املناطق املأهولة بالسكان اليت حررا القوات احلكوميـة السـورية مـن قبضـ      
اجلماعات املسلحة التابعة للتنظيم اإلرهايب الدويل املعروف باسـم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق     

  منطقة. ٥٦، ليبلغ ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١والشام (تنظيم الدولة اإلسالمية) منذ 

وخالل الساعات األربع والعشرين املاضية، بسطت القـوات احلكوميـة سـيطرا علـى       
، مت حتريــر مســاحة إمجاليــة ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ١ترات املربعــة. ومنــذ مــن الكيلــوم ٢٧

  من الكيلومترات املربعة. ١ ٨٥٤,١قدرها 
  

  التقيد بنظام وقف إطالق النار    

، بــدأ نفــاذ ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٣٠مــن يــوم  ٠٠:٠٠اعتبــارا مــن الســاعة   
  حل شامل لألزمة السورية.وقف إطالق النار وفقا لالتفاق العام بشأن إجياد 

ومل يطرأ تغيري على عدد مجاعات املعارضـة املسـلحة السـورية الـيت انضـمت إىل نظـام         
  مجاعة. ٦٤وقف إطالق النار، إذ ال يزال عددها 

وخـالل الســاعات األربـع والعشــرين املاضــية، أفـاد مكتــب املمثـل الروســي يف اللجنــة       
ملسـائل املتعلقـة بانتـهاكات االتفـاق العـام عـن وقـوع        الروسية التركية املشتركة اليت تستعرض ا

انتـهاكا يف احملافظـات التاليــة: واحـد يف الالذقيــة، ومخسـة يف محــاه، وانتـهاكان يف إدلــب،       ١٥
  وانتهاك واحد يف ريف دمشق.
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انتــهاكات لالتفــاق العــام يف احملافظــات   ٩وأبلــغ مكتــب املمثــل التركــي عــن وقــوع     
نتهاكان يف الالذقية، وانتهاك واحد يف ريف دمشق، وانتهاك واحـد  التالية: أربعة يف حلب، وا

  يف محاه، وانتهاك واحد يف درعا.

وخــالل حتقيقــات مكتــب املمثــل الروســي يف هــذه احلــوادث، مل يــتمكن املكتــب مــن    
  تأكيد وقوع االنتهاكات التسعة املذكورة.
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األطـراف املتنازعـة يف    نشرة عن املعونة اإلنسانية صادرة عن مركز املصاحلة بـني     
  )٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٣اجلمهورية العربية السورية (

  تقدمي املعونة اإلنسانية من االحتاد الروسي إىل سكان اجلمهورية العربية السورية    

خــالل الســاعات األربــع والعشــرين املاضــية، نفّــذ املركــز الروســي للمصــاحلة بــني            
عمليات إنسـانية: مخسـة يف مدينـة حلـب وواحـدة يف الوافـدين مبحافظـة         ٦األطراف املتنازعة 

  ريف دمشق. 

ويف أحياء بين زيد، وباال، والتحتاين، وقطينـة، وعنبيـة، ومحدانيـة، وحلـب القدميـة يف        
  أطنان من مياه الشرب. ٣,٦كيلوغراما من اخلبز و  ٩٤٠على السكان  مدينة حلب، وزع

  سلة غذائية إىل سكان الوافدين مبحافظة ريف دمشق. ٤٠٠ومت تسليم ما جمموعه   

 ٢ ٣٢٠وخالل الساعات األربـع والعشـرين املاضـية، قُـدمت املسـاعدة اإلنسـانية إىل         
  نات املعونة اإلنسانية على السكان.أطنان من شح ٦,٢٦من السكان. ومت توزيع ما جمموعه 

  
  تقدمي املعونة اإلنسانية من املنظمات الدولية إىل سكان اجلمهورية العربية السورية    

طنا من شحنات املعونة اإلنسـانية   ٢٠,٤ألقت الطائرات الروسية يف مدينة دير الزور   
  حدة.(منتجات غذائية) اليت تلقتها السلطات السورية عن طريق األمم املت
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نشرة إعالمية صادرة عـن املركـز الروسـي للمصـاحلة بـني األطـراف املتنازعـة يف            
  )٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٤اجلمهورية العربية السورية (

  املصاحلة بني األطراف املتنازعة    

خالل الساعات األربع والعشرين املاضية، مل يوقّع أي اتفـاق لوقـف إطـالق النـار مـع        
  السكان.أي مناطق مأهولة ب

ومل يطرأ تغيري على عدد املناطق املأهولة بالسـكان الـيت انضـمت إىل عمليـة املصـاحلة،        
  منطقة. ١ ٢٧٤إذ ال يزال عددها 

وتواصلت املفاوضات مع مجاعات املعارضة املسلحة بشأن االنضـمام إىل نظـام وقـف      
  إطالق النار يف حمافظات حلب وريف دمشق ومحاه ومحص والقنيطرة.

يطرأ تغيري على عدد اجلماعات املسلحة اليت أعلنت التزامها بقبول وتنفيذ شروط ومل   
  مجاعات. ١١٠، إذ ظل عددها ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٧وقف إطالق النار املؤرخ 

وزاد عدد املناطق املأهولة بالسكان اليت حررا القوات احلكوميـة السـورية مـن قبضـة       
رهايب الدويل املعروف باسـم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق     اجلماعات املسلحة التابعة للتنظيم اإل

  منطقة. ٥٨، ليبلغ ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١والشام (تنظيم الدولة اإلسالمية) منذ 
وخالل الساعات األربع والعشرين املاضية، بسطت القـوات احلكوميـة سـيطرا علـى       

، مت حتريـر مسـاحة إمجاليـة    ٢٠١٧ناير كانون الثاين/ي ١من الكيلومترات املربعة. ومنذ  ٩٠,٤
  من الكيلومترات املربعة. ١ ٩٤٤,٥قدرها 

  التقيد بنظام وقف إطالق النار    

، بــدأ نفــاذ ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٣٠مــن يــوم  ٠٠:٠٠اعتبــارا مــن الســاعة   
  وقف إطالق النار وفقا لالتفاق العام بشأن إجياد حل شامل لألزمة السورية.

يري على عدد مجاعات املعارضـة املسـلحة السـورية الـيت انضـمت إىل نظـام       ومل يطرأ تغ  
  مجاعة. ٦٤وقف إطالق النار، إذ ال يزال عددها 

وخـالل السـاعات األربـع والعشـرين املاضـية، أبلـغ مكتـب املمثـل الروسـي يف اللجنـة             
عـام عـن وقـوع    الروسية التركية املشتركة اليت تستعرض املسائل املتعلقـة بانتـهاكات االتفـاق ال   

انتهاكات يف احملافظات التاليـة: أربعـة يف محـاه، وانتـهاكان يف ريـف دمشـق، وانتـهاكان يف         ٩
  إدلب، وانتهاك واحد يف الالذقية.

انتهاكا لالتفاق العام يف احملافظات التاليـة: أربعـة    ١٣وأبلغ مكتب املمثل التركي عن وقوع   
  نتهاك واحد يف الالذقية، وانتهاك واحد يف محاه.يف حلب، وأربعة يف درعا، وثالثة يف محص، وا

وخــالل حتقيقــات مكتــب املمثــل الروســي يف هــذه احلــوادث، مل يــتمكن املكتــب مــن    
 تأكيد وقوع االنتهاكات الثالثة عشرة املذكورة.


