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األمـــني العـــام موجهـــة إىل  ٢٠١٦كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٩رســـالة مؤرخـــة     
لــدى األمــم املتحــدة  رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم لالحتــاد الروســي    و

  والقائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لتركيا لدى األمم املتحدة
  

تعلق باالتفاقات الـيت مت التوصـل إليهـا    تالوثائق من جمموعة طيه يشرفنا أن حنيل إليكم   
  .(انظر املرفقات األول إىل اخلامس) يف سوريةاليوم يف سياق تسوية الرتاع 

ا باعتبارهـا وثيقـة مـن وثـائق     اـ ونكون ممتنين لو تفضـلتم بتعمـيم هـذه الرسـالة ومرفق      
  جملس األمن.

  
  تشوركني) فيتايل توقيع(

  املمثل الدائم لالحتاد الروسي
  بيجيج) غوفني توقيع(  

  القائم باألعمال بالنيابة لتركيا
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ــة       ــالة املؤرخـ ــق األول للرسـ ــمرب  ٢٩املرفـ ــانون األول/ديسـ ــة  ٢٠١٦كـ املوجهـ
األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم لالحتــاد الروســي لــدى  إىل

  األمم املتحدة والقائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لتركيا لدى األمم املتحدة
  
  [األصل: بالروسية]

  
  نظام وقف إطالق النار يف اجلمهورية العربية السوريةبيان يتعلق بإرساء     

ســعيا إىل يئــة الظــروف الالزمــة إلقامــة حــوار سياســي مباشــر بــني مجيــع األطــراف       
املتنازعة يف اجلمهورية العربية السورية، واحلـد مـن العنـف، ومنـع سـقوط ضـحايا يف صـفوف        

قترح االحتاد الروسـي، علـى ضـوء    املدنيني، وإتاحة وصول املساعدات اإلنسانية دون عوائق، ي
، إرسـاء نظـام لوقـف إطـالق النـار يف مجيـع أحنـاء        )٢٠١٥( ٢٢٥٤أحكام قرار جملـس األمـن   

سورية (باستثناء مناطق العمليات القتالية ضـد اجلمـاعتني اإلرهـابيتني تنظـيم الدولـة اإلسـالمية       
ــارا مــن الســاعة الصــفر مــن يــوم    يف العــرا  كــانون األول/ ٣٠ق والشــام وجبهــة النصــرة) اعتب
  (بتوقيت دمشق). ٢٠١٦ديسمرب 

فإن كافة اجلماعات املسلحة التابعة لألطراف املتقابلة والقوات الـيت تـدعمها مـدعوةٌ،      
  اعتبارا من التوقيت املشار إليه أعاله، إىل التعهد بااللتزامات التالية:

جمــات مهمــا كانــت األســلحة الــيت تســتخدم فيهــا، مبــا يف ذلــك الصــواريخ   وقــف اهل  
  وقذائف اهلاون والقذائف املوجهة املضادة للدبابات، ووقف استخدام القوات اجلوية القتالية؛

الكف عن االستيالء على األراضي أو السعي إىل االستيالء على األراضي اليت تسـيطر    
  ق النار؛عليها األطراف األخرى يف وقف إطال

استخدام قوة الرد بشكل متناسب (حبيـث ال يكـون ذلـك إال بالقـدر الـالزم للحمايـة         
  من ديد مباشر) أو ألغراض الدفاع عن النفس؛

وحيث االحتاد الروسي حكومة سورية ومجاعات املعارضة املسلحة اليت تؤيـد التوصـل     
ة الدوليـة، والـدول الـيت هلـا نفـوذ      إىل تسوية سـلمية للـرتاع وال تنتسـب إىل املنظمـات اإلرهابيـ     

  زعة، على تأييد الشروط املقترحة لوقف إطالق النار.اعلى األطراف املتن
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املوجهـــة  ٢٠١٦كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٩املرفـــق الثـــاين للرســـالة املؤرخـــة      
األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم لالحتــاد الروســي لــدى  إىل

  والقائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لتركيا لدى األمم املتحدةاألمم املتحدة 
  
  [األصل: باإلنكليزية]

  
  بيان من وزارة اخلارجية جلمهورية تركيا    

  
نشرة صحفية بشأن إعـالن وقـف إلطـالق النـار علـى صـعيد البلـد برمتـه بـني األطـراف               

  املتحاربة يف سورية

لوضــع حــد للعنــف وإتاحــة تــدفق املعونــات   لقــد ظلــت تركيــا تبــذل جهــودا مكثفــة     
اإلنسانية إىل سـورية، والسـتئناف املباحثـات بـني النظـام واملعارضـة للتوصـل إىل حـل سياسـي          

  شامل للرتاع السوري.

ونتيجة للجهود اليت بذلناها، توصلت األطراف املتحاربـة يف سـورية إىل تفـاهم بشـأن       
حيـز النفـاذ يف متـام السـاعة الصـفر مـن يـوم         وقف إلطالق النار على صعيد البلد برمتـه يـدخل  

  . وحنن نرحب ذا االتفاق.٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣٠

وأما اجلماعات اإلرهابية اليت يصنفها جملس األمن التـابع لألمـم املتحـدة كـذلك فهـي        
  مستثناة من وقف إطالق النار هذا.

  الدولتني الضامنتني.وتركيا واالحتاد الروسي تدعمان هذا التفاهم باعتبارمها   

وتلتزم األطراف، مبوجب هذا التفاهم، بوقـف مجيـع اهلجمـات املسـلحة، مبـا يف ذلـك         
اهلجمـات اجلويـة، وبــالكف عـن توســيع مسـاحات األراضـي الــيت تسـيطر عليهــا بعضـها علــى        

  حساب بعض.

ــا          ــار هــذا. وتركي ــع األطــراف لوقــف إطــالق الن ــل مجي ــة أن متتث ــالغ األمهي ــر ب ــه أم وإن
  حتاد الروسي تؤيدان تأييدا قويا وقف إطالق النار وستتوليان رصده جمتمعتني.واال

وسيكون أيضا أمرا بالغ األمهية أن تقدم البلدان اليت هلا نفوذ علـى األطـراف يف أرض     
  امليدان دعمها للحفاظ على وقف إطالق النار.

يف حلـب منـذ    ولقد اضطلعت تركيا بدور حاسم يف تنفيذ عمليات اإلجالء اإلنسانية  
بضعة أيام، ويف ضمان دخول وقف إطـالق النـار علـى صـعيد البلـد برمتـه حيـز النفـاذ اعتبـارا          

  من يوم غد.
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وباحترام وقف إطالق النار من أجل حتقيق انتقال سياسي حقيقي، علـى أسـاس بيـان      
، هنــاك أمــل يف أن جيتمــع النظــام واملعارضــة يف )٢٠١٥( ٢٢٥٤جنيــف وقــرار جملــس األمــن 

وقت قريب يف أستانا، حبضور البلدين الضامنني، الختاذ خطـوات ملموسـة حنـو إحيـاء العمليـة      
ــوغ       ــا دون توقــف بــذل جهودهــا لبل ــيت تقودهــا األمــم املتحــدة. وستواصــل تركي السياســية ال

  الغاية.  هذه
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املوجهــة  ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ٢٩املرفــق الثالــث للرســالة املؤرخــة        
األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم لالحتــاد الروســي لــدى  إىل

  األمم املتحدة والقائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لتركيا لدى األمم املتحدة
  
  [األصل: بالروسية]

  
النــار الــذي أُعلــن يف اتفــاق بشــأن آليــة تســجيل انتــهاكات نظــام وقــف إطــالق       

، وبشـأن نظـام   ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣٠سورية ويدخل حيز النفاذ يف 
  تطبيق اجلزاءات على املنتهكني

  
  إن االحتاد الروسي ومجهورية تركيا،  

ــف          ــه) لوق ــدولتني الضــامنتني (كــل يف اجلــزء املعــني ل ــزام باعتبارمهــا ال ــان االلت إذ يعلن
  ،٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣٠يدخل حيز النفاذ يف إطالق النار يف سورية الذي 

ــا         ــار إليهـ ــورية (املشـ ــلحة السـ ــة املسـ ــات املعارضـ ــار أن مجاعـ ــذان يف االعتبـ وإذ يأخـ
باســـم املعارضـــة) واحلكومـــة الســـورية توافقـــان علـــى صـــياغة واعتمـــاد وثيقـــة   – يلـــي فيمـــا

الـذي أُعلـن يف سـورية    اتفاق بشأن آلية تسجيل انتهاكات نظام وقف إطالق النـار   – منفصلة
ــمرب    ــانون األول/ديسـ ــاذ يف كـ ــز النفـ ــدخل حيـ ــزاءات   ٢٠١٦ويـ ــق اجلـ ــام تطبيـ ــأن نظـ ، وبشـ

  املنتهكني،  على

  اتفقا على ما يلي:  

  اللجنة املشتركة -  ١املادة     

تنشئ الدولتان الضامنتان جلنة مشتركة تكون مبثابـة اهليئـة الرئيسـية للنظـر يف       - ١  
  تصلة بانتهاكات وقف إطالق النار.مجيع الشكاوى والقضايا امل

  إن اللجنة املشتركة:  - ٢  

تدير أنشطة نقاط التفتيش لرصد امتثال أطراف األزمة السـورية لنظـام وقـف      (أ)  
  باسم األطراف)؛ –إطالق النار (املشار إليها فيما يلي 

تقدم مقترحات إىل األطراف ـدف حماسـبة األشـخاص املتـورطني يف انتـهاك        (ب)  
وقف إطالق النار، وتقدم أيضا مقترحات إىل الدولتني الضامنتني بشـأن فـرض اجلـزاءات     نظام

  على األطراف اليت ترتكب االنتهاكات.
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يكــون مقــر املكتــبني الروســي والتركــي للجنــة املشــتركة يف موســكو وأنقــرة     - ٣  
  التوايل.    على

  تقيم الدولتان الضامنتان قناة اتصال مباشر بني املكتبني.  
  

  نقاط التفتيش -  ٢ملادة ا    

ــدف تســجيل االنتــهاكات الــيت ترتكبــها األطــراف يف نظــام وقــف إطــالق      - ١  
النار، تقيم الدولتان الضامنتان نقاط تفتيش يف املنـاطق السـكنية علـى مقربـة مـن خـط التمـاس        

  الفعلي بني األطراف بغية كفالة امتثال األطراف لنظام وقف إطالق النار.
  

  فرض اجلزاءات على األطراف اليت ترتكب االنتهاكات -  ٣املادة     

تتخذ الدولتان الضامنتان مجيع التدابري املمكنة حلـل اخلالفـات الـيت تنشـأ بـني        - ١  
  األطراف بشأن االمتثال لنظام وقف إطالق النار وتسوية الرتاعات فيما بينها.

نة املشـتركة إىل  حينما ال تتمكن األطراف من التوصل إىل اتفاق، ترسل اللج  - ٢  
ــدابري       ــهاكات وإىل اختــاذ الت ــه إىل الكــف عــن االنت ــدعوه في ــا ت ــهاك طلب الطــرف مرتكــب االنت
الالزمة لدفع تعويض للطـرف املتضـرر عـن األضـرار الـيت أُحلقـت بسـكان هـذا الطـرف والـبىن           

زجريـة  األساسية التابعة له. وإذا مل جيد الطلب أذنا صـاغية، تطبـق الـدولتان الضـامنتان تـدابري      
  يف حق الطرف الذي ارتكب االنتهاك.

  
  أحكام ختامية -  ٤املادة     

  يظل هذا االتفاق ساريا طيلة فترة نظام وقف إطالق النار.  - ١  

تتفق الدولتان الضامنتان على صياغة نسخة مسهبة من هذا االتفاق للتفصـيل    - ٢  
  يف أحكامه، مث التوقيع عليها.

يف ثـــالث نســـخ    ٢٠١٦كـــانون األول/ديســـمرب   ٢٩وحـــرر يف أنقـــرة يف    - ٣  
  متساوية يف احلجية القانونية، واحدة باللغة الروسية وأخرى بالتركية وأخرى بالعربية.
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املوجهـــة  ٢٠١٦كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٩املرفـــق الرابـــع للرســـالة املؤرخـــة     
 األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم لالحتــاد الروســي لــدى إىل

  األمم املتحدة والقائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لتركيا لدى األمم املتحدة
  
  [األصل: بالروسية]

  
اتفاق يتعلق بتشكيل الوفدين لبـدء املفاوضـات بشـأن تسـوية سياسـية ـدف إىل           

  إجياد حل شامل لألزمة السورية بالوسائل السلمية
  

وقد أعلنـت وقـف إطـالق النـار يف سـورية يف      إن حكومة اجلمهورية العربية السورية،   
  ،٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣٠

تؤكد أن ال بديل عن حل شـامل لألزمـة السـورية، وأن هنـاك حاجـة إىل بـدء عمليـة          
  ؛)٢٠١٥( ٢٢٥٤سياسية يف سورية عمال بقرار جملس األمن 

احلاجــة إىل االحتــرام التــام لســيادة اجلمهوريــة العربيــة الســورية وســالمتها   وإذ تؤكــد   
اإلقليمية، وصون مصاحل الشعب السوري، والكف عن إراقة الدماء، وضـمان األمـن القـومي،    
وسعيا إىل التعجيل بتحقيق االستقرار يف البلد بالتنسيق مع ممثلـي االحتـاد الروسـي، املشـار إليـه      

  الضامنة:بالدولة  – فيما يلي

كــانون  ٣١تلتــزم حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية بتشــكيل وفــد، قبــل     - ١  
ــمرب  ــة    ٢٠١٦األول/ديسـ ــرر حكومـ ــية. وتقـ ــوية سياسـ ــأن تسـ ــات بشـ ، للـــدخول يف مفاوضـ

  اجلمهورية العربية السورية يف تشكيلة الوفد بصورة مستقلة.

 كـانون الثـاين/   ١٥يف يشرع الوفد يف العمل املشترك مع وفد اجلانب املقابـل    - ٢  
  ، وذلك يف مدينة أستانا (مجهورية كازاخستان)، مبشاركة األمم املتحدة.٢٠١٧يناير 

تكون النتائج اخلتامية للعمل املشترك لكال الوفـدين مبثابـة أسـاس يعتمـد عليـه        - ٣  
ــة   ٢٠١٧______ __ للقيـــام يف موعـــد ال يتجـــاوز   بإعـــداد خريطـــة طريـــق حلـــل األزمـ

  اخلية يف سورية.السياسية الد

  يضطلع بعمل كال الوفدين بدعم من الدولة الضامنة.    - ٤  

ــة          - ٥   ــوض عــن حكوم ــل املف ــع املمثِّ ــد توقي ــاذ عن ــز النف ــاق حي ــدخل هــذا االتف ي
اجلمهورية العربية السورية ويصبح ملزما قانونا بشرط أن يوقع ممثلو اجلانب املقابل، مبشـاركة  
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 يف حمتوياتـــه هلـــذا االتفـــاق. وتبلـــغ الدولـــة الضـــامنة حكومـــة االحتـــاد الروســـي، اتفاقـــا ممـــاثال
  اجلمهورية العربية السورية بتوقيع اتفاق من هذا القبيل يف أقرب وقت ممكن.

ــة الســورية        ــة العربي وبعــد ذلــك، ينظــر إىل االتفــاقني معــا مــن قبــل حكومــة اجلمهوري
وثيقـة واحـدة تتعلـق بتشـكيل      واجلانب املقابل، وكـذلك مـن قبـل الدولـة الضـامنة، باعتبارمهـا      

الوفدين لبدء املفاوضـات بشـأن تسـوية سياسـية ـدف إىل إجيـاد حـل شـامل لألزمـة السـورية           
  بالوسائل السلمية.  

يف نســختني متســاويتني يف   ٢٠١٦وحــرر يف دمشــق يف __ كــانون األول/ديســمرب     
  احلجية القانونية، إحدامها باللغة الروسية واألخرى بالعربية.
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ــق اخلــامس للرســالة املؤرخــة   ا     املوجهــة  ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ٢٩ملرف
األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم لالحتــاد الروســي لــدى  إىل

  األمم املتحدة والقائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لتركيا لدى األمم املتحدة
  
  [األصل: بالروسية]

  
الوفدين لبـدء املفاوضـات بشـأن تسـوية سياسـية ـدف إىل       اتفاق يتعلق بتشكيل     

  إجياد حل شامل لألزمة السورية بالوسائل السلمية
  

  ؛باسم املعارضة –إن قادة مجاعات املعارضة املسلحة السورية، املشار إليها فيما يلي   

ــورية يف         ــن يف ســ ــار املعلــ ــالق النــ ــف إطــ ــام وقــ ــدون نظــ ــانون األول/ ٣٠يؤيــ  كــ
  نضمون إليه؛وي ٢٠١٦  ديسمرب

يؤكـدون أن ال بـديل عـن حـل سياسـي شـامل لألزمـة السـورية، وأنـه جيـب التعجيــل             
) وقـرار جملـس األمـن    ٢٠١٢بإطالق عملية سياسية يف سورية وفق ما نص عليه بيان جنيف (

  ؛)٢٠١٥( ٢٢٥٤

ــام لســيادة     ــاالحترام الت ــة،     يســلمون ب ــة الســورية وســالمتها اإلقليمي ــة العربي اجلمهوري
وباحلاجــة إىل صــون مصــاحل الشــعب الســوري والكــف عــن إراقــة الــدماء، ومتكــني دولــة متثــل  

  الشعب السوري قاطبة من ممارسة سلطتها؛

يعلنون التزاما شامال بالتعجيل بتحقيق االسـتقرار يف البلـد، مبشـاركة االحتـاد الروسـي        
  بوصفهما الدولتني الضامنتني؛  ومجهورية تركيا 

  يوافقون على ما يلي:  

، تلتزم املعارضة، مبشـاركة مباشـرة مـن    ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٦حبلول   - ١  
الــدولتني الضــامنتني، بتشــكيل وفــد للــدخول يف مفاوضــات بشــأن تســوية سياســية ــدف          

ارضــة يف تشــكيلة الوفــد إجيــاد حــل شــامل لألزمــة الســورية بالوســائل الســلمية. وتقــرر املع إىل
  بصورة مستقلة.

ــن        - ٢   ــارا مـ ــل اعتبـ ــب املقابـ ــد اجلانـ ــع وفـ ــترك مـ ــل املشـ ــد يف العمـ ــرع الوفـ يشـ
، وذلــك يف مدينــة أســتانا (مجهوريــة كازاخســتان)، مبشــاركة   ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ٢٣

  األمم املتحدة.
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ــة للعمــل املشــترك لكــال الوفــدين،     - ٣   ــائج اخلتامي توضــع خريطــة اســتنادا إىل النت
  طريق يف أقرب وقت ممكن حلل األزمة السورية.  

  يضطلع بعمل كال الوفدين بدعم من الدولتني الضامنتني.  - ٤  

يــدخل هــذا االتفــاق حيــز النفــاذ عنــد توقيــع املعارضــة ويصــبح ملزمــا قانونــا     - ٥  
الروسـي، اتفاقــا  بشـرط أن يوقـع ممثــل حلكومـة اجلمهوريـة العربيــة السـورية، مبشـاركة االحتــاد       

مماثال يف حمتوياته هلذا االتفاق. وتبلغ الدولتان الضامنتان املعارضة بتوقيع اتفاق من هـذا القبيـل   
  يف أقرب وقت ممكن.

وبعــد ذلــك، ينظــر إىل االتفــاقني معــا مــن قبــل املعارضــة وحكومــة اجلمهوريــة العربيــة    
ــدولتني الضــامنتني، باعتبارمهــا     ــل ال ــق   –وثيقــة واحــدة  الســورية، وكــذلك مــن قب اتفــاق يتعل

بتشكيل الوفدين لبـدء املفاوضـات بشـأن تسـوية سياسـية ـدف إىل إجيـاد حـل شـامل لألزمـة           
  السورية بالوسائل السلمية.  

يف ثــالث نســخ متســاوية يف  ٢٠١٦كــانون األول/ديسـمرب   ٢٩وحـرر يف أنقــرة يــوم    
  خرى بالعربية.احلجية القانونية، واحدة باللغة الروسية وأخرى بالتركية وأ

 


