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*1918678*  

 املمثل من ا ع م األمني إىل موجه  2019 األول/أكتوب  تشااااااااااا  ن 18 مؤرخ  رسااااااااااا     
 املتحدة األمم  دى ا  وسي  الحت د ا دائم

 
 ال وســـــــ  االحت   يف الد  ع وزا ة عن الصـــــــ   ة اإلعالمية النشـــــــ ا    طيه إليكم أحيل   أن يشـــــــ  ي 
 املمتدة للفرتة الســـــو ية الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشـــــ   املتعلقة املذك ة تنفيذ ح لة بشـــــ ن
 امل  ق(. )انظ  2019 األول/أكتوب  تش ين 18 إىل أيلول/سبتمرب 21 من

 األمن. جملس واثئق من وثيقة ابعتب  مه  وم  قه  ال س لة هذه تعميم ممتن    وأ جو 
 

 نيبنزاي ف. )توقيع(
  



 S/2019/829 

 

2/29 19-18678 

 

 من ا ع م األمني إىل املوجه  2019 األول/أكتوب  تشاااااااا  ن 18 املؤرخ  ا  ساااااااا    م فق  
 املتحدة األمم  دى ا  وسي  الحت د ا دائم املمثل

 
 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  

 (2019 أ لول/سبتمرب 21) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 
 

 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  
 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 6:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 14 ت لية:ال احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 34 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 6 و الالذقية  يف 7 و حلب  يف 7 و
 يف 13 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إلطالق حــ  اث 23 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــب وأبلغ 
 حلب. يف 1 و مح ة  يف 3 و الالذقية  يف 6 و إ لب 

 
 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  

 يف املتن زعة األط اف بني املصـــــــــ  ة م كز ينفذ مل امل ضـــــــــية  والعشـــــــــ ين األ بع الســـــــــ ع   خالل 
  إنس نية. عملية أي السو ية الع بية اجلمهو ية
 املســـــــــــــــ عدة لشـــــــــــــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــــــــــــ نية. عملي   2 207 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 598.8535 املسلَّمة اإلنس نية

  



S/2019/829 
 

 

19-18678 3/29 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 أ لول/سبتمرب 22) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 6:00 الس عة من دا ابت إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 10 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 31 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 5 و حلب  يف 7 و الالذقية  يف 9 و
  إ لب يف 7 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 19 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 حلب. يف 1 و مح ة  يف 4 و الالذقية  يف 7 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 يف املتن زعة األط اف بني املصـــــــــ  ة م كز ينفذ مل امل ضـــــــــية  والعشـــــــــ ين األ بع الســـــــــ ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية الع بية اجلمهو ية
 املســـــــــــــــ عدة لشـــــــــــــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــــــــــــ نية. عملي   2 207 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 598.8535 املسلَّمة اإلنس نية

  



 S/2019/829 

 

4/29 19-18678 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 أ لول/سبتمرب 23) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 14 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 35 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 3 و الالذقية  يف 9 و حلب  يف 9 و
 يف 11 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ث 29 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــب وأبلغ 
 حلب. يف 4 و إ لب  يف 7 و مح ة  يف 7 و الالذقية 

 
 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  

 يف املتن زعة األط اف بني املصـــــــــ  ة م كز ينفذ مل امل ضـــــــــية  والعشـــــــــ ين األ بع الســـــــــ ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية الع بية اجلمهو ية
 املســـــــــــــــ عدة لشـــــــــــــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــــــــــــ نية. عملي   2 207 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 598.8535 املسلَّمة اإلنس نية

  



S/2019/829 
 

 

19-18678 5/29 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 أ لول/سبتمرب 24) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 13 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 33 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 الالذقية. 6 و مح ة  يف 6 و حلب  يف 8 و
  إ لب يف 8 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 20 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 مح ة. يف 1 و الالذقية  يف 4 و مح ة  يف 7 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 يف املتن زعة األط اف بني املصـــــــــ  ة م كز ينفذ مل امل ضـــــــــية  والعشـــــــــ ين األ بع الســـــــــ ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية الع بية اجلمهو ية
 املســـــــــــــــ عدة لشـــــــــــــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــــــــــــ نية. عملي   2 207 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 598.8535 املسلَّمة اإلنس نية

  



 S/2019/829 

 

6/29 19-18678 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 أ لول/سبتمرب 25) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 16 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 42 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 2 و حلب  يف 11 و الالذقية  يف 13 و
  إ لب يف 12 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 32 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

  حلب. يف 4 و مح ة  يف 6 و الالذقية  يف 10 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 يف املتن زعة األط اف بني املصـــــــــ  ة م كز ينفذ مل امل ضـــــــــية  والعشـــــــــ ين األ بع الســـــــــ ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية الع بية اجلمهو ية
 املســـــــــــــــ عدة لشـــــــــــــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــــــــــــ نية. عملي   2 207 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 598.8535 املسلَّمة اإلنس نية

  



S/2019/829 
 

 

19-18678 7/29 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 أ لول/سبتمرب 26) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 13 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 29 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 2 و الالذقية  يف 7 و حلب  يف 7 و
 يف 3 و الالذقية حم  ظة يف 12 ان : إطالق ح  ث 15 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 حلب. حم  ظة

 
 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي

 هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص  ة م كز نّفذ امل ضية  والعش ين األ بع الس ع   خالل 
 مت حيث مح ة  مبح  ظة صــــــو ان ويف إ لب  مبح  ظة شــــــي ون خ ن يف واحدة: إنســــــ نية عملية الالجئني
  أطن ن. 4.950 قد ه إمج يل بوزن غذائية سلة 1 000 توزيع

 املســـــــــــــــ عدة لشـــــــــــــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــــــــــــ نية. عملي   2 208 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 أطن ن. 3 603.8035 املسلَّمة اإلنس نية

  



 S/2019/829 

 

8/29 19-18678 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 أ لول/سبتمرب 27) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 حلب  يف 8 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 28 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 5 و الالذقية  يف 7 و إ لب  يف 8 و
  مح ة يف 9 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 24 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 الالذقية. يف 4 و إ لب  يف 5 و حلب  يف 6 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص  ة م كز نفذ امل ضية  والعش ين األ بع الس ع   خالل 
 الت يل: النحو على إنس نيتني عمليتني الالجئني
 طن. 2.475 قد ه إمج يل بوزن غذائية سلة 500 ُوزّ عت حيث حلب  مبح  ظة الق  سية  يف • 
 أطن ن. 3.7125 قد ه إمج يل بوزن غذائية سلة 750 ُوزّ عت حيث الالذقية مبح  ظة اسط مو  يف • 

 املســـــــــــــــ عدة لشـــــــــــــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــــــــــــ نية. عملي   2 210 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 أطن ن. 3 609.991 املقدَّمة اإلنس نية

  



S/2019/829 
 

 

19-18678 9/29 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 أ لول/سبتمرب 28) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 12 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 30 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 1 و حلب  يف 7 و الالذقية  يف 10 و
 يف 13 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ث 30 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــب وأبلغ 
 حلب. يف 2 و مح ة  يف 6 و إ لب  يف 9 و الالذقية 

 
 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  

 يف املتن زعة األط اف بني املصـــــــــ  ة م كز ينفذ مل امل ضـــــــــية  والعشـــــــــ ين األ بع الســـــــــ ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية الع بية اجلمهو ية
 املســـــــــــــــ عدة لشـــــــــــــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــــــــــــ نية. عملي   2 210 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 أطن ن. 3 609.991 املقدَّمة اإلنس نية

  



 S/2019/829 

 

10/29 19-18678 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 أ لول/سبتمرب 29) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 يف 13 التـــ ليـــة: احملـــ  ظـــ   يف ان  إطالق حـــ  ث 35 وقوع عن النـــ   إطالق وقف نظـــ م ابنتهـــ كـــ  
 مح ة. يف 1 و حلب  يف 10 و إ لب  يف 11 و الالذقية 
  مح ة يف 6 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 23 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 حلب. يف 5 و الالذقية  يف 6 و إ لب  يف 6 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص  ة م كز نفذ امل ضية  والعش ين األ بع الس ع   خالل 
 الت يل: النحو على إنس نيتني عمليتني الالجئني
  طن. 2.475 قد ه إمج يل بوزن غذائية سلة 500 ُوزّ عت حيث الزو    ي  مبح  ظة م اط  يف • 
 قـد ه إمجـ يل بوزن غـذائيـة ســـــــــــــــلـة 750 ُوزّ عـت حيـث ط طوس  مبحـ  ظـة القضـــــــــــــــيـب  عني يف • 

 أطن ن. 3.7125

 اإلنســـ نية املســـ عدة لشـــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـ نية. عملية 2 212 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 616.19 املقدَّمة

 
  



S/2019/829 
 

 

19-18678 11/29 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 أ لول/سبتمرب 30) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 15 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 29 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 2 و حلب  يف 5 و الالذقية  يف 7 و
 يف أ بعة الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق حوا ث مث نية وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب. يف وواحد مح ة  يف وواحد حلب  يف واثن ن الالذقية 

 
 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  

 هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص  ة م كز نّفذ امل ضية  والعش ين األ بع الس ع   خالل 
 إمج يل بوزن غذائية ســـــــــــلة 750 ُوزّ عت حيث   ع   مبح  ظة مع ية يف واحدة: إنســـــــــــ نية عملية الالجئني

 أطن ن. 3.7125 قد ه
 املســــــــ عدة لشــــــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســــــــ نية. عملية 2 213 إمج يل نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 619.891 املقدَّمة اإلنس نية

  



 S/2019/829 

 

12/29 19-18678 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 1) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 حلب  يف 9 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 28 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 3 و إ لب  يف 7 و الالذقية  يف 9 و
 يف 11 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ث 22 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــب وأبلغ 
 حلب. يف 2 و إ لب  يف 4 و مح ة  يف 5 و الالذقية 

 
 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  

 يف املتن زعة األط اف بني املصـــــــــ  ة م كز ينفذ مل امل ضـــــــــية  والعشـــــــــ ين األ بع الســـــــــ ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية الع بية اجلمهو ية
 املســــــــ عدة لشــــــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســــــــ نية. عملية 2 213 إمج يل نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 619.891 املقدَّمة اإلنس نية

  



S/2019/829 
 

 

19-18678 13/29 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 2) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب لغوأب 
 حلب  يف 10 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 31 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 6 و إ لب  يف 7 و الالذقية  يف 8 و
  إ لب يف 12 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 24 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 مح ة. يف 2 و حلب  يف 2 و الالذقية  يف 8 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص  ة م كز نّفذ امل ضية  والعش ين األ بع الس ع   خالل 
 إمج يل بوزن غذائية ســلة 500 ُوزّ عت حيث حلب  مبح  ظة بالال  يف واحدة: إنســ نية عملية الالجئني

 طن. 2.475 قد ه
 اإلنســـ نية املســـ عدة لشـــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـ نية. عملية 2 214 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 622.366 املقدَّمة

  



 S/2019/829 

 

14/29 19-18678 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة  إعالمي نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 3) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 10 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 30 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 3 و الالذقية  يف 8 و حلب  يف 9 و
  مح ة يف 9 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 20 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 الالذقية. يف 1 و حلب  يف 1 و إ لب  يف 9 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص  ة م كز نّفذ امل ضية  والعش ين األ بع الس ع   خالل 
 بوزن غذائية ســـــلة 500 ُوزّ عت حيث محص  مبح  ظة الصـــــليب  ي  يف واحدة: إنســـــ نية عملية الالجئني
 طن. 2.475 قد ه إمج يل

 نيةاإلنســـ  املســـ عدة لشـــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـ نية. عملية 2 215 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 624.841 املقدَّمة

  



S/2019/829 
 

 

19-18678 15/29 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 4) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 11 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 30 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 حلب. يف 4 و الالذقية  يف 7 و مح ة  يف 8 و
  مح ة يف 12 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 22 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 الالذقية. يف 3 و إ لب  يف 7 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 يف املتن زعة األط اف بني املصـــــــــ  ة م كز ينفذ مل امل ضـــــــــية  والعشـــــــــ ين األ بع الســـــــــ ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية الع بية اجلمهو ية
 اإلنســـ نية املســـ عدة لشـــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـ نية. عملية 2 215 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 624.841 املقدَّمة

  



 S/2019/829 

 

16/29 19-18678 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 5) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 حلب  يف 8 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 29 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 6 و إ لب  يف 7 و الالذقية  يف 8 و
  إ لب يف 7 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 20 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 حلب. يف 2 و الالذقية  يف 5 و مح ة  يف 6 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 يف املتن زعة األط اف بني املصـــــــــ  ة م كز ينفذ مل امل ضـــــــــية  والعشـــــــــ ين األ بع الســـــــــ ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية الع بية اجلمهو ية
 اإلنســـ نية املســـ عدة لشـــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـ نية. عملية 2 215 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 624.841 املقدَّمة

  



S/2019/829 
 

 

19-18678 17/29 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 6) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 9 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 26 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 1 و حلب  يف 7 و الالذقية  يف 9 و
  إ لب يف 10 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 17 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 حلب. يف 1 و الالذقية  يف 2 و مح ة  يف 4 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص  ة م كز نفذ امل ضية  والعش ين األ بع الس ع   خالل 
  الت يل: النحو على إنس نيتني عمليتني الالجئني

 قـــد ه إمجـــ يل بوزن غـــذائيـــة ســـــــــــــــلـــة 750 ُوزّ عـــت حيـــث الالذقيـــة مبحـــ  ظـــة الكنيســـــــــــــــــ    يف • 
  أطن ن. 3.7125

 قـــد ه إمجـــ يل بوزن غـــذائيـــة ســـــــــــــــلـــة 500 ُوزّ عـــت حيـــث الزو    ي  مبحـــ  ظـــة ا ســـــــــــــــينيـــة  يف • 
 طن. 2.475

 اإلنســـ نية املســـ عدة لشـــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـ نية. عملية 2 217 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 631.0285 املسلَّمة

  



 S/2019/829 

 

18/29 19-18678 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 7) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 10 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 32 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 3 و حلب  يف 9 و الالذقية  يف 10 و
 يف 12 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ث 17 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــب وأبلغ 
 مح ة. يف 2 و إ لب  يف 3 و الالذقية 

 
 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  

 هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص  ة م كز نّفذ امل ضية  والعش ين األ بع الس ع   خالل 
 قد ه إمج يل بوزن غذائية سلة 750 ُوزّ عت حيث   ع   مبح  ظة أ بة يف واحدة: إنس نية عملية الالجئني
 أطن ن. 3.7125
 اإلنســـ نية املســـ عدة لشـــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـ نية. عملية 2 218 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 634.741 املقدَّمة

  



S/2019/829 
 

 

19-18678 19/29 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 8) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 الالذقية  يف 9 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 24 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 4 و حلب  يف 4 و إ لب  يف 7 و
  إ لب يف 10 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إلطالق ح  اث 20 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 حلب. يف 1 و مح ة  يف 4 و الالذقية  يف 5 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 يف املتن زعة األط اف بني املصـــــــــ  ة م كز ينفذ مل امل ضـــــــــية  والعشـــــــــ ين األ بع الســـــــــ ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية الع بية اجلمهو ية
 اإلنســـ نية املســـ عدة لشـــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـ نية. عملية 2 218 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 634.741 املقدَّمة

  



 S/2019/829 

 

20/29 19-18678 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 9) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 10 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 26 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 3 و الالذقية  يف 6 و حلب  يف 7 و
  إ لب يف 16 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 34 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 مح ة. يف 2 و حلب يف 6 و الالذقية  يف 10 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 يف املتن زعة األط اف بني املصـــــــــ  ة م كز ينفذ مل امل ضـــــــــية  والعشـــــــــ ين األ بع الســـــــــ ع   خالل 
  إنس نية. عملية أي السو ية الع بية اجلمهو ية
 اإلنســـ نية املســـ عدة لشـــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـ نية. عملية 2 218 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 634.741 املقدَّمة

  



S/2019/829 
 

 

19-18678 21/29 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 10) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 الالذقية  يف 7 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 21 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 3 و إ لب  يف 5 و حلب  يف 6 و
  مح ة يف 9 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 19 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 الالذقية. يف 5 و إ لب  يف 5 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص  ة م كز نّفذ امل ضية  والعش ين األ بع الس ع   خالل 
 بوزن غذائية ســـــلة 500 ُوزّ عت حيث محص  مبح  ظة نو  تني خ بة يف واحدة: إنســـــ نية عملية الالجئني
  طن. 2.475 قد ه إمج يل

 املســــــــ عدة لشــــــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســــــــ نية. عملية 2 219 إمج يل نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 637.216 املقدَّمة اإلنس نية

  



 S/2019/829 

 

22/29 19-18678 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 11) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 10 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 28 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 4 و الالذقية  يف 7 و حلب  يف 7 و
  إ لب يف 17 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 32 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 الالذقية. يف 4 و مح ة  يف 6 و حلب  يف 7 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص  ة م كز نّفذ امل ضية  والعش ين األ بع الس ع   خالل 
 بوزن غذائية ســلة 500 ُوزّ عت حيث حلب  مبح  ظة الصــ  ني ح  يف واحدة: إنســ نية عملية الالجئني
 طن. 2.475 قد ه إمج يل

 اإلنســـ نية املســـ عدة لشـــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـ نية. عملية 2 220 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 أطن ن. 3 639.961 املقدَّمة

  



S/2019/829 
 

 

19-18678 23/29 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 12) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 10 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 28 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 حلب. يف 3 و مح ة  يف 6 و الالذقية  يف 9 و
  مح ة يف 8 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 17 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 حلب. يف 2 و إ لب  يف 3 و الالذقية  يف 4 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 يف املتن زعة األط اف بني املصـــــــــ  ة م كز ينفذ مل امل ضـــــــــية  والعشـــــــــ ين األ بع الســـــــــ ع   خالل 
  إنس نية. عملية أي السو ية الع بية اجلمهو ية
 اإلنســـ نية املســـ عدة لشـــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـ نية. عملية 2 220 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 أطن ن. 3 639.691 املقدَّمة

 
  



 S/2019/829 

 

24/29 19-18678 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 13) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب

 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 12 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 27 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 1 و الالذقية  يف 7 و حلب  يف 7 و
  إ لب يف 16 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 27 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 الالذقية. يف 3 و مح ة  يف 3 و حلب  يف 5 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص  ة م كز نفذ امل ضية  والعش ين األ بع الس ع   خالل 
 الت يل: النحو على إنس نيتني عمليتني الالجئني

 3.7125 قد ه إمج يل بوزن غذائية ســــــلة 750 ُوزّ عت حيث الزو    ي  مبح  ظة الصــــــ  ية  يف • 
 أطن ن.

 3.7125 قد ه إمج يل بوزن غذائية ســـــــــــــــلة 750 ُوزّ عت حيث ط طوس  مبح  ظة ا ط نية  يف • 
 أطن ن.

 املســــــــ عدة لشــــــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســــــــ نية. عملية 2 222 إمج يل نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 647.116 املقدَّمة اإلنس نية

  



S/2019/829 
 

 

19-18678 25/29 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 14) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 الالذقية  يف 7 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 19 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 3 و حلب  يف 4 و إ لب  يف 5 و
  مح ة يف 8 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 20 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 الالذقية. يف 2 و حلب  يف 4 و إ لب  يف 6 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص  ة م كز نّفذ امل ضية  والعش ين األ بع الس ع   خالل 
 إمج يل بوزن غذائية سـلة 750 ُوزّ عت حيث القنيط ة  مبح  ظة الربيقة يف واحدة: إنسـ نية عملية الالجئني

 أطن ن. 3.7125 قد ه
 املســــــــ عدة لشــــــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســــــــ نية. عملية 2 223 إمج يل نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 650.8285 املسلَّمة اإلنس نية

  



 S/2019/829 

 

26/29 19-18678 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 15) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 الالذقية  يف 7 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 19 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 3 و حلب  يف 3 و إ لب  يف 6 و
  إ لب يف 17 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 27 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 الالذقية. يف 2 و حلب  يف 2 و مح ة  يف 6 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 يف املتن زعة األط اف بني املصـــــــــ  ة م كز ينفذ مل امل ضـــــــــية  والعشـــــــــ ين األ بع الســـــــــ ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية الع بية اجلمهو ية
 املســــــــ عدة لشــــــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســــــــ نية. عملية 2 223 إمج يل نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 650.8285 املسلَّمة اإلنس نية

  



S/2019/829 
 

 

19-18678 27/29 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 16) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 الالذقية  يف 7 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 22 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 3 و إ لب  يف 6 و حلب  يف 6 و

  مح ة يف 15 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 31 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 حلب. يف 7 و إ لب  يف 9 و

 
 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  

 هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص  ة م كز نّفذ امل ضية  والعش ين األ بع الس ع   خالل 
 بوزن غذائية ســـــلة 500 ُوزّ عت حيث حلب  مبدينة امليســـــ  ك م  ح  يف واحدة: إنســـــ نية عملية الالجئني
  طن. 2.475 قد ه إمج يل

 اإلنســـ نية املســـ عدة لشـــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـ نية. عملية 2 224 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 653.3035 املسلَّمة

  



 S/2019/829 

 

28/29 19-18678 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 17) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 حلب  يف 5 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 18 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 إ لب. يف 4 و مح ة  يف 4 و الالذقية  يف 5 و
  إ لب يف 9 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 16 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 الالذقية. يف 2 و حلب  يف 2 و مح ة  يف 3 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص  ة م كز نّفذ امل ضية  والعش ين األ بع الس ع   خالل 
 إمج يل بوزن غذائية سلة 500 ُوزّ عت حيث إ لب  مبح  ظة سنج    يف واحدة: إنس نية عملية الالجئني

 طن. 2.475 قد ه
 اإلنســـ نية املســـ عدة لشـــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـ نية. عملية 2 225 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 655.7785 املسلَّمة

  



S/2019/829 
 

 

19-18678 29/29 

 

 املذك ة تنفيذ ح    بشاااااا   ا  وسااااااي االحت د يف ا دف ع وزارة عن صاااااا درة إعالمي  نشاااااا ة  
 (2019 األول/أكتوب  تش  ن 18) ا توت  ختفيف من طق إبنش ء املتعلق 

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 املتعلقة املذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 ت كي  ومجهو ية ال وســــــــــــ  االحت   وّقعه  اليت الســــــــــــو ية  الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إبنشــــــــــــ  
 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية إي ان ومجهو ية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي   ال وســـــــــ  االحت   بني اتف ق ومبوجب 

 .2019 آب/أغسطس 31 يوم 06:00 الس عة من ابتدا  إ لب
 املتعلقة املســ ئل تســتع   اليت املشــرتكة الرتكية ال وســية اللجنة يف ال وســ  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 إ لب  يف 7 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 18 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 1 و حلب  يف 4 و الالذقية  يف 6 و
  إ لب يف 14 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ث 24 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 مح ة. يف 2 و الالذقية  يف 4 و حلب  يف 4 و
 

 ا سور   ا ع بي  اجلمهور   سك   إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي
 يف املتن زعة األط اف بني املصـــــــــ  ة م كز ينفذ مل امل ضـــــــــية  والعشـــــــــ ين األ بع الســـــــــ ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية الع بية اجلمهو ية
 اإلنســـ نية املســـ عدة لشـــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـ نية. عملية 2 225 نُفّ ذ  اجملموع  ويف 
 طن . 3 655.7785 املسلَّمة

 


