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موجهة إلى األمين العام من الممثل الدائم  ٢٠1٩كانون الثاني/يناير   11رسالة مؤرخة   
 لالتحاد الروسي لدى األمم المتحدة

 
يشــــأن  حي حطيه نير تشــــأا  ادرميع  ــــة اة دا  يفااة اددنةر س ابشة  ادأ  ــــ   شــــ ي طةدع  

  ايــــعف دافمت  ماتنفيــــذ املــــذلأة املتشاءــــع  ــــ تشــــــــــــــــــةر منــــةن   في  ادت تأ س ا    ايــــع ادشأ يــــع اد ـــــــــــــــ

 ملأن (.ا )اتظأ 2019لةت ي ادثةين/ينةيأ   11اىل  9
  حاج  ممتنةً تش يم هذه ادأ ةدع  مأنء ة  ةدتبةامهة  ثيءع ما  ثةئ  جماس األما.  

 
  نيبينزياف.  )ت قيع(
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الموّجهة إلى األمين العام من  ٢٠1٩كانون الثاني/يناير   11مرفق الرسااااااااااااالة المؤرخة   
 الممثل الدائم لالتحاد الروسي لدى األمم المتحدة

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

 (٢٠1٩كانون الثاني/يناير   ٩المتعلقة فإنشاء مناطق تخ يف التوتر )
 

 فنظام وقف إطالق النارالتقيُّد   
ا ـــــــــت أ  حنأقع ادأ ـــــــــد س ا ـــــــــد ادتءيد  نظةي  ق  انر  ادنةا س انةا تنفيذ املذلأة املتشاءع  

  تشــــــــــــةر منةن   في  ادت تأ س ا    ايع ادشأ يع اد ــــــــــــ ايعف اده  قةش ة ابشة  ادأ  ــــــــــــ      ايع تألية 
 .2017حيةا/مةي   4    ايع ايأاي اإل رميع س 

باغ املكتب ادت ثيا  ادأ  ـــــــ  س اداونع ادأ  ـــــــيع ادمليع املشـــــــملع اده ت ـــــــتشأ  امل ـــــــةئه  يمل   
 .حي اتت ةلة املتشاءع  ةتت ةلة  تظةي  ق  انر  ادنةا دا  ق ر 

س  11طـة ثـة إلنر  ادنـةا س اظـةنظـة  ادتـةديـع   13 ح اغ املكتـب ادت ثيا  ادمل  دا  ق ر  
 س ادرذقيع. 1س طابف    1محةةف   

 
 تقديم المساةدات اإلنسانية إلى سكان الجمهورية العرفية السورية  

خرل اد ةدة  األا ع  ادششأيا املةضيعف تفذ مألز املصةحلع    األنأاف املتنةيفدع  ا د هوأة  
 ـــــاع ةذائيع  اغ  500 ت يفيع س ادشأى مبحةنظع اد ـــــ يدارف طي  جأى د ايع ات ـــــةتيع  اطدة ادرجئ  

 نا. 2.165 يفهنة اإل ةيل 
د ايع ات ــةتيع.   اغ اد يفي اإل ةيل دشــحنة  امل ــةددة اإلت ــةتيع  2 035 س اجمل  رف تُفذ   

 .حننةي 3 203.888اده مت ت اي  ة 
 

 المصالحة فين األطراف المتنافةة  
 مل ُت قةع حي اتفةقة  د ق  انر  ادنةا خرل اد ةدة  األا ع  ادششأيا املةضيع. 
 منطءع. 2 518 يباغ دد  املنةن  امل ه دع  ةد كةي اده اتض ت اىل د ايع املصةحلع  
 مل يتغري دــد  ا  ــةدــة  امل ـــــــــــــــاحــع اده حدانــت ادتزام ــة  ءب ل  ـــــــــــــــأ    ق  انر  ادنــةا  
  ةدع. 234هلةف اذ ب يزال يباغ   ابمتثةل
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فشاااامن رالة تن ي  الم كرة  نشاااارة إةالمية ةااااادرة ةن وفارة الدفاح في ارتحاد الروسااااي  
 (٢٠1٩كانون الثاني/يناير   1٠المتعلقة فإنشاء مناطق تخ يف التوتر )

 
 التقيُّد فنظام وقف إطالق النار  

ا ـــــــــت أ  حنأقع ادأ ـــــــــد س ا ـــــــــد ادتءيد  نظةي  ق  انر  ادنةا س انةا تنفيذ املذلأة املتشاءع  
اد ــــــــــــ ايعف اده  قةش ة ابشة  ادأ  ــــــــــــ      ايع تألية    تشــــــــــــةر منةن   في  ادت تأ س ا    ايع ادشأ يع

 .2017حيةا/مةي   4    ايع ايأاي اإل رميع س 
 ح اغ املكتب ادت ثيا  ادأ  ــ  س اداونع ادأ  ــيع ادمليع املشــملع اده ت ــتشأ  امل ــةئه املتشاءع  

 .ةنظع طابحمإلنر  ادنةا س  طة ث  ةتت ةلة  تظةي  ق  انر  ادنةا دا  ق ر 
 ثرثعإلنر  تةا س اظةنظة  ادتةديع   مخ ـــــــــــع ط ا   ح اغ املكتب ادت ثيا  ادمل  دا  ق ر  

 .ادرذقيعف   اطد س طابف   اطد س محةةس 
 

 تقديم المساةدات اإلنسانية إلى سكان الجمهورية العرفية السورية  
خرل اد ةدة  األا ع  ادششأيا املةضيعف تفذ مألز املصةحلع    األنأاف املتنةيفدع  ا د هوأة  
 ــــــاع ةذائيع  اغ  يفهنة  500 ت يفيع س  اده مبحةنظع  ادةف طي  جأى د ايع ات ــــــةتيع  اطدة ادرجئ  
 نا. 2.165اإل ةيل 
يل دشــحنة  امل ــةددة اإلت ــةتيع د ايع ات ــةتيع.   اغ اد يفي اإل ة 2 036 س اجمل  رف تُفذ   

 .حننةي 3 206.053اده مت ت اي  ة 
 

 المصالحة فين األطراف المتنافةة  
 مل ُت قةع حي اتفةقة  د ق  انر  ادنةا خرل اد ةدة  األا ع  ادششأيا املةضيع. 
 منطءع. 2 518 يباغ دد  املنةن  امل ه دع  ةد كةي اده اتض ت اىل د ايع املصةحلع  
يتغري دد  ا  ةدة  امل ــاحع اده حدانت ادتزام ة  ءب ل  ــأ    ق  انر  ادنةا  ابمتثةل   مل 

  ةدع. 234هلةف اذ ب يزال يباغ 
 

  



 S/2019/42 

 

4/4 19-00644 

 

نشاااارة إةالمية ةااااادرة ةن وفارة الدفاح في ارتحاد الروسااااي فشاااامن رالة تن ي  الم كرة   
 (٢٠1٩ كانون الثاني/يناير  11المتعلقة فإنشاء مناطق تخ يف التوتر )

 
 التقيُّد فنظام وقف إطالق النار  

ا ـــــــــت أ  حنأقع ادأ ـــــــــد س ا ـــــــــد ادتءيد  نظةي  ق  انر  ادنةا س انةا تنفيذ املذلأة املتشاءع  
  تشــــــــــــةر منةن   في  ادت تأ س ا    ايع ادشأ يع اد ــــــــــــ ايعف اده  قةش ة ابشة  ادأ  ــــــــــــ      ايع تألية 

 .2017حيةا/مةي   4    ايع ايأاي اإل رميع س 
 ح اغ املكتب ادت ثيا  ادأ  ــ  س اداونع ادأ  ــيع ادمليع املشــملع اده ت ــتشأ  امل ــةئه املتشاءع  

 حمةنظع طاب.إلنر  ادنةا س  طة    اطد ةتت ةلة  تظةي  ق  انر  ادنةا دا  ق ر 
س  5  ظــة  ادتــةديــعس اظــةن إلنر  ادنــةا طــة ثــة 18 ح اغ املكتــب ادت ثيا  ادمل  دا  ق ر  
 .ادرذقيع س 4 س محةةف   4 س ا دبف   5طابف   

 
 تقديم المساةدات اإلنسانية إلى سكان الجمهورية العرفية السورية  

خرل اد ةدة  األا ع  ادششأيا املةضيعف تفَّذ مألز املصةحلع    األنأاف املتنةيفدع  ا د هوأة  
 ــــــاع ةذائيع  500 ت يفيع طي  جأىف اي   مشــــــ مبحةنظع  شا بمادرجئ  د ايًع ات ــــــةتيع  اطدة  س 

 نا. 2.165 اغ  يفهنة اإل ةيل 
ات ـــــــــــــــةتيع.   اغ اد يفي اإل ةيل دشـــــــــــــــحنة  امل ـــــــــــــــةددة  ة د اي 2 307 س اجمل  رف تُفذ   

 .حننةي 3 208.22اإلت ةتيع اده مت ت اي  ة 
 

 المصالحة فين األطراف المتنافةة  
 اتفةقة  د ق  انر  ادنةا خرل اد ةدة  األا ع  ادششأيا املةضيع.مل ُت قةع حي  
 منطءع. 2 518 يباغ دد  املنةن  امل ه دع  ةد كةي اده اتض ت اىل د ايع املصةحلع  
 مل يتغري دد  ا  ةدة  امل ــاحع اده حدانت ادتزام ة  ءب ل  ــأ    ق  انر  ادنةا  ابمتثةل  

  ةدع. 234هلةف اذ ب يزال يباغ 
 


