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 ا دائم امل ثل من ا ع م األمني إىل موجه  2019 األول/ديساااا ر ك نون  20 مؤرخ  رساااا     
 املتحدة األمم  دى ا روسي  الحت د

  
 بشــــ ن ال وســــ  االحت   يف الد  ع وزا ة عن صــــ   ة إعالمية نشــــ ا  طيه إليكم أحيل أن يشــــ  ي 

 الث ين/ تشــــــ ين 16 من للفرتة الســــــو ية الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق إنشــــــ   مذك ة تنفيذ ح لة
 امل  ق(. )انظ  2019 األول/ يسمرب ك نون  20 إىل نو مرب

 األمن. جملس واثئق من وثيقة ابعتب  ه  وم  قه  ال س لة هذه بتعميم تفضلتم لو ممتن  أكون 
 

 نيبنزاي ف. )توقيع(
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 امل ثل من ا ع م األمني إىل املوجه  2019 األول/ديس ر ك نون  20 املؤرخ  ا رس    مرفق  
 املتحدة األمم  دى ا روسي  الحت د ا دائم

 
 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  

 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 16) ا توتر ختفيف
  

 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  
 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 لـب، يف 9 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ثــة 22 وقوع عن النــ   إطالق وقف نظــ م ابنتهــ كــ  

  مح ة. يف 1 و الالذقية، يف 5 و حلب، يف 7 و
 يف 5 و الالذقيــة حمــ  ظــة يف 7 ان : إطالق حــ  ثــة 12 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــب وأبلغ 
 إ لب. حم  ظة

 
 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  

 الع بية اجلمهو ية يف املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز ينفذ مل امل ضية، 24 الــــ الس ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 241 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 709,7785 ُسلمت اليت
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 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 17) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 10 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 30 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 4 و الالذقية، يف 8 و حلب، يف 8 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 19 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ    التــــــ لي

 مح ة. يف 1 و حلب، يف 4 و إ لب، يف 6 و الالذقية، يف 8
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 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 18) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 
  محــ ة، يف 7 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ثــة 23 وقوع عن النــ   إطالق وقف نظــ م ابنتهــ كــ  

 الالذقية. يف 4 و حلب، يف 5 و إ لب، يف 7 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 17 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ   التــــــ لي

 مح ة. يف 1 و حلب، يف 1 و إ لب، يف 6 و الالذقية، يف 9
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 الع بية اجلمهو ية يف املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز ينفذ مل امل ضية، 24 الــــ الس ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 243 نُفذ  اجملموع، ويف 
  طن ً. 3 719,652 ُسلمت اليت
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 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 19) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 10 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 28 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 4 و حلب، يف 6 و الالذقية، يف 8 و
 إ لب، يف 7 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 22 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 حلب. يف 3 و الالذقية، يف 6 و مح ة، يف 6 و
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية ســـــــلة 500 ُوزعت حيث الســـــــويدا ، مبح  ظة املز عة يف واحدة: إنســـــــ نية عملية
  طن. 2,450

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 244 نُفذ  اجملموع، ويف 
  طن ً. 3 722,102 ُسلمت اليت
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 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 20) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 لـب، يف 9 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ثــة 26 وقوع عن النــ   إطالق وقف نظــ م ابنتهــ كــ  

 مح ة. يف 3 و الالذقية، يف 6 و حلب، يف 8 و
 مح ة، يف 9 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 19 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 إ لب. يف 1 و حلب، يف 2 و الالذقية، يف 7 و
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 الع بية اجلمهو ية يف املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز ينفذ مل امل ضية، 24 الــــ الس ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 244 نُفذ  اجملموع، ويف 
  طن ً. 3 722,102 ُسلمت اليت
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 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 21) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 لـب، يف 9 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ثــة 28 وقوع عن النــ   إطالق وقف نظــ م ابنتهــ كــ  

 مح ة. يف 3 و الالذقية، يف 8 و حلب، يف 8 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 24 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ    التــــــ لي

 حلب. يف 2 و مح ة، يف 4 و الالذقية، يف 6 و إ لب، يف 12
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 إنس نيتني: عمليتني
  طن. 2,450 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت محص، مبح  ظة نوحية يف • 
  كلغ.  1 170 اإلمج يل وزهن  بلغ أغذية سلة 200 ُوّزعت الزو ،  ي  مبح  ظة بق ص ويف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 247 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 725,72 ُسلمت اليت
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 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 22) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 13 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 30 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 2 و الالذقية، يف 6 و حلب، يف 9 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 17 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ    التــــــ لي

 حلب. يف 1 و الالذقية، يف 5 و إ لب، يف 11
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 إنس نيتني: عمليتني
  طن. 2,925 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت حلب، مبح  ظة قطنة يف • 
  طن. 2,450 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت ال قة، مبح  ظة حيدي ويف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 248 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 731,097 ُسلمت اليت

  



S/2019/982 
 

 

20-00151 9/36 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 23) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 13 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 24 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 1 و حلب، يف 4 و الالذقية، يف 6 و
 مح ة، يف 8 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 15 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 حلب. يف 1 و الالذقية، يف 6 و
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية ســـــــــلة 1 000 ُوزعت احلســـــــــكة، مبح  ظة احلســـــــــكة يف واحدة: إنســـــــــ نية عملية
  طن. 5,850

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 250 نُفذ  اجملموع، ويف 
  طن ً. 3 736,95 ُسلمت اليت



 S/2019/982 

 

10/36 20-00151 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 24) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 
 حلـب، يف 5 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ثــة 14 وقوع عن النــ   إطالق وقف نظــ م ابنتهــ كــ  

 الالذقية. يف 3 و مح ة، يف 3 و إ لب، يف 3 و
 حلب، يف 6 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 15 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 إ لب. يف 4 و الالذقية، يف 5 و
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ

 إنس نية: عملي   3
  طن. 2,450 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت الالذقية، مبح  ظة صنوب  يف • 
  طن. 2,925 اإلمج يل وزهن  بلغ أغذية سلة 500 ُوّزعت الزو ،  ي  مبح  ظة الص حلية يف • 
  طن. 2,925 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت حلب، مبح  ظة كوابين  يف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 253 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 745,25 ُسلمت اليت

  



S/2019/982 
 

 

20-00151 11/36 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 25) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 
 الالذقية، يف 8 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 24 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 3 و حلب، يف 6 و إ لب، يف 7 و
  الالذقيــــــة حمــــــ  ظــــــة يف 8 ان : إطالق حــــــ  ثــــــة 13 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ 

 مح ة. حم  ظة يف 5 و
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 إنس نيتني: عمليتني
  طن. 2,450 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت   ع ، مبح  ظة ع لقني يف • 
 محلة إط   يف طن 1,940 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية ســــلة 400 ُوزعت محص، مبح  ظة تدم  ويف • 

  .“سو اي أطف ل إىل  وسي  أطف ل من”
 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 255 نُفذ  اجملموع، ويف 

 طن ً. 3 749,64 ُسلمت اليت
  



 S/2019/982 

 

12/36 20-00151 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 26) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 لـب، يف 6 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ثــة 19 وقوع عن النــ   إطالق وقف نظــ م ابنتهــ كــ  

 مح ة. يف 3 و الالذقية، يف 5 و حلب، يف 5 و
 إ لب، يف 8 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 13 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

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

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية ســـــــــــلة 500 ُوزعت حيث ال قة، مبح  ظة نطولية أبو يف واحدة: إنســـــــــــ نية عملية
  طن. 2,925

  



S/2019/982 
 

 

20-00151 13/36 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 27) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 11 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 24 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 1 و الالذقية، يف 6 و حلب، يف 6 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 16 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ   التــــــ لي

 مح ة. يف 1 و حلب، يف 3 و إ لب، يف 5 و الالذقية، يف 7
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 الع بية اجلمهو ية يف املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز ينفذ مل امل ضية، 24 الــــ الس ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 256 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 752,565 ُسلمت اليت

  



 S/2019/982 

 

14/36 20-00151 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 28) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 لـب، يف 6 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ثــة 15 وقوع عن النــ   إطالق وقف نظــ م ابنتهــ كــ  

 الالذقية. يف 3 و مح ة، يف 3 و حلب، يف 3 و
 يف وواحدة حلب حم  ظة يف واحدة ان : إطالق ح  ثيت وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 
 مح ة. حم  ظة

 
 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  

ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
  إنس نيتني: عمليتني
  طن. 2,475 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 350 ُوزعت إ لب، مبح  ظة امل لكية يف • 
 طن. 2,925 اإلمج يل وزهن  بلغ أغذية سلة 500 ُوّزعت احلسكة، مبح  ظة غزال تل ويف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 258 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 757,965 ُسلمت اليت

  



S/2019/982 
 

 

20-00151 15/36 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 29) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 لـب، يف 8 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ثــة 21 وقوع عن النــ   إطالق وقف نظــ م ابنتهــ كــ  

 مح ة. يف 3 و حلب، يف 4 و الالذقية، يف 6 و
 حلب، يف 3 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق حوا ث 6 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 الالذقية. يف 1 و إ لب، يف 2 و
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية ســلة 350 ُوزعت حلب، مبح  ظة القصــ  بســت ن ح  يف واحدة: إنســ نية عملية
 طن. 2,475

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 259 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 760,440 ُسلمت اليت

  



 S/2019/982 

 

16/36 20-00151 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 ا ث ين/نوف ر تشرين 30) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 لـب، يف 9 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ثــة 20 وقوع عن النــ   إطالق وقف نظــ م ابنتهــ كــ  

 مح ة. يف 3 و حلب، يف 3 و الالذقية، يف 5 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 18 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ   التــــــ لي

 حلب. يف 2 و الالذقية، يف 6 و إ لب، يف 10
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية ســــــــــلة 300 ُوزعت احلســــــــــكة، مبح  ظة الق مشــــــــــل  يف واحدة: إنســــــــــ نية عملية
 طن. 1,755

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 260 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 762,195 ُسلمت اليت

  



S/2019/982 
 

 

20-00151 17/36 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  1) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 12 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 27 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 1 و الالذقية، يف 7 و حلب، يف 7 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 45 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ    التــــــ لي

 الالذقية. يف 1 و مح ة، يف 1 و حلب، يف 4 و إ لب، يف 39
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 إنس نيتني: عمليتني
  طن. 2,475 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 350 ُوزعت الالذقية، مبح  ظة اجلندي ية يف • 
  طن. 2,475 اإلمج يل وزهن  بلغ أغذية سلة 350 ُوّزعت الزو ،  ي  مبح  ظة احلسينية ويف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 262 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 767,145 ُسلمت اليت

  



 S/2019/982 

 

18/36 20-00151 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  2) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 10 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 21 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 الالذقية. يف 3 و مح ة، يف 3 و حلب، يف 5 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 50 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ    التــــــ لي

 مح ة. يف 6 و الالذقية، يف 10 و إ لب، يف 34
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ

 إنس نية: عملي   ثالث
 طن. 1,690 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 275 ُوزعت   ع ، مبح  ظة قنية يف • 
 طن. 2,925 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت حلب، مبح  ظة شريان ويف • 
 طن. 2,925 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت ال قة، مبح  ظة ح ملة ويف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 265 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 774,685 ُسلمت اليت

  



S/2019/982 
 

 

20-00151 19/36 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  3) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 19 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 56 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 7 و حلب، يف 13 و الالذقية، يف 17 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 36 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ    التــــــ لي

 الالذقية. يف 2 و حلب، يف 4 و إ لب، يف 30
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 الع بية اجلمهو ية يف املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز ينفذ مل امل ضية، 24 الــــ الس ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 265 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 774,685 ُسلمت اليت

  



 S/2019/982 

 

20/36 20-00151 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  4) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 يف التوت  ختفيف منطقة يف النف ذ حيز هدنة  خلت وت كي ، ال وســـــــــ  االحت   نيب 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 
 الالذقية، يف 13 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 40 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 6 و حلب، يف 10 و إ لب، يف 11 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 35 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ    التــــــ لي

 مح ة. يف 3 و الالذقية، يف 5 و إ لب، يف 27
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
  طن. 2,0475 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 350 ُوزعت مح ة، مبح  ظة ك انز  يف واحدة: إنس نية عملية

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 266 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 776,7325 ُسلمت اليت

  



S/2019/982 
 

 

20-00151 21/36 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  5) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 15 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 42 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 5 و الالذقية، يف 10 و حلب، يف 12 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 44 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ    التــــــ لي

 حلب. يف 1 و مح ة، يف 3 و الالذقية، يف 6 و إ لب، يف 34
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 إنس نيتني: عمليتني
  طن. 2,925 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت حلب، مبح  ظة الشح  يف • 
  طن. 2,048 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 350 ُوزعت   ع ، مبح  ظة مزي ب ويف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 268 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 781,706 ُسلمت اليت

  



 S/2019/982 

 

22/36 20-00151 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  6) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 10 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 33 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 6 و الالذقية، يف 8 و حلب، يف 9 و
  الالذقيــــــة حمــــــ  ظــــــة يف 9 ان : إطالق حــــــ  ثــــــة 17 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ 

 مح ة. حم  ظة يف 8 و
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 الع بية اجلمهو ية يف املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز ينفذ مل امل ضية، 24 الــــ الس ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 268 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 781,706 ُسلمت اليت

  



S/2019/982 
 

 

20-00151 23/36 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  7) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 
 الالذقية، يف 12 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 39 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 5 و إ لب، يف 11 و حلب، يف 11 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 27 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ    التــــــ لي

 الالذقية. يف 4 و حلب، يف 10 و إ لب، يف 13
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 الع بية اجلمهو ية يف املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز ينفذ مل امل ضية، 24 الــــ الس ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 268 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 781,706 ُسلمت اليت

  



 S/2019/982 

 

24/36 20-00151 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  8) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 13 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 38 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 5 و حلب، يف 8 و الالذقية، يف 12 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 30 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ    التــــــ لي

 مح ة. يف 2 و حلب، يف 3 و الالذقية، يف 6 و إ لب، يف 19
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ

 إنس نية: عملي   4
  طن. 2,0475 اإلمج يل وزهن  بلغ أغذية سلة 350 ُوّزعت الزو ،  ي  مبح  ظة الط بية يف • 
 اإلمجــ يل وزهنــ  بلغ غــذائيــة ســـــــــــــــلــة 350 ُوزعــت الالذقيــة، مبحــ  ظــة احل م يف الالجئني م كز ويف • 

  طن. 2,0475
  طن. 2,0475 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 350 ُوزعت حلب، مبدينة عب   الزه ا  ويف • 
  طن. 11,700 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 2 000 ُوزعت ال قة، ويف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 272 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 799,550 ُسلمت اليت

  



S/2019/982 
 

 

20-00151 25/36 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  9) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 13 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 40 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 5 و حلب، يف 9 و الالذقية، يف 13 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 21 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ    التــــــ لي

 الالذقية. يف 2 و مح ة، يف 7 و إ لب، يف 12
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية ســــــــلة 275 ُوزعت   ع ، مبح  ظة مســــــــكني الشــــــــي  يف واحدة: إنســــــــ نية عملية
  طن. 1,609

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 273 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 801,159 ُسلمت اليت

  



 S/2019/982 

 

26/36 20-00151 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  10) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 13 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 40 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 5 و حلب، يف 9 و الالذقية، يف 13 و
 حلب، يف 4 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق حوا ث 8 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 مح ة. يف 1 و إ لب، يف 3 و
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 الع بية اجلمهو ية يف املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز ينفذ مل امل ضية، 24 الــــ الس ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 273 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 801,159 ُسلمت اليت

  



S/2019/982 
 

 

20-00151 27/36 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  11) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 لـب، يف 9 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ثــة 24 وقوع عن النــ   إطالق وقف نظــ م ابنتهــ كــ  

 حلب. يف 4 و مح ة يف 5 و الالذقية، يف 6 و
 حلب، يف 5 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 12 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 مح ة. يف 2 و إ لب، يف 2 و الالذقية، يف 3 و
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ

 إنس نية: عملي   3
  طن. 2,0475 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 350 ُوزعت محص، مبح  ظة النظ م أم يف • 
  طن. 2,925 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت حلب، مبح  ظة موال ك ك  ويف • 
  طن. 2,925 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت احلسكة، مبح  ظة غزلية ويف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 276 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 809,057 ُسلمت اليت

  



 S/2019/982 

 

28/36 20-00151 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  12) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 
 حلـب، يف 8 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ثــة 27 وقوع عن النــ   إطالق وقف نظــ م ابنتهــ كــ  

 مح ة. يف 5 و إ لب، يف 6 و الالذقية، يف 8 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 28 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ    التــــــ لي

 حلب. يف 2 و الالذقية، يف 3 و مح ة، يف 5 و إ لب، يف 18
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
  طن. 2,048 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 350 ُوزعت   ع ، مبح  ظة جلني يف واحدة: إنس نية عملية

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 277 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 811,105 ُسلمت اليت

  



S/2019/982 
 

 

20-00151 29/36 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  13) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 لـب، يف 8 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ثــة 21 وقوع عن النــ   إطالق وقف نظــ م ابنتهــ كــ  

 مح ة. يف 2 و حلب، يف 5 و الالذقية، يف 6 و
 إ لب، يف 8 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 13 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 الالذقية. يف 1 و حلب، يف 1 و مح ة، يف 3 و
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 إنس نيتني: عمليتني
  طن. 2,048 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 350 ُوزعت حلب، مبدينة مش قة يف • 
  طن. 2,925 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت ال قة، مبح  ظة جدي أبو ويف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 279 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 816,078 ُسلمت اليت

  



 S/2019/982 

 

30/36 20-00151 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  14) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 10 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 24 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 4 و الالذقية، يف 5 و حلب، يف 5 و
 إ لب، يف 7 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 11 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

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

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية ســـــــــلة 1 000 ُوزعت احلســـــــــكة، مبح  ظة احلســـــــــكة يف واحدة: إنســـــــــ نية عملية
 طن. 5,850

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 280 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 821,928 ُسلمت اليت

  



S/2019/982 
 

 

20-00151 31/36 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  15) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 لـب، يف 9 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ثــة 19 وقوع عن النــ   إطالق وقف نظــ م ابنتهــ كــ  

 مح ة. يف 1 و حلب، يف 4 و الالذقية، يف 5 و
  إ لــــــب، حمــــــ  ظــــــة يف 11 ان : إطالق حــــــ  ثــــــة 12 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ 

 الالذقية. حم  ظة يف 1 و
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات قدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ

 إنس نية: عملي   3
  طن. 2,0475 اإلمج يل وزهن  بلغ أغذية سلة 350 ُوّزعت الزو ،  ي  مبح  ظة م ا  يف • 
  طن. 2,0475 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 350 ُوزعت ط طوس، مبح  ظة احلميدية ويف • 
  طن. 2,925 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت حلب، مبح  ظة محدون ويف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 283 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 828,948 ُسلمت اليت

  



 S/2019/982 

 

32/36 20-00151 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  16) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 لـب، يف 7 التــ ليــة: احملــ  ظــ   يف ان  إطالق حــ  ثــة 21 وقوع عن النــ   إطالق وقف نظــ م ابنتهــ كــ  

 حلب. يف 4 و الالذقية، يف 5 و مح ة، يف 5 و
 إ لب، يف 8 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 17 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 الالذقية. يف 2 و مح ة، يف 3 و حلب، يف 4 و
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 إنس نيتني: عمليتني
  طن. 1,638 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 280 ُوزعت   ع ، مبح  ظة صمد يف • 
  طن. 2,450 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت ال قة، مبح  ظة الش ع  جب ويف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 285 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 833,036 ُسلمت اليت

  



S/2019/982 
 

 

20-00151 33/36 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  17) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 
 الالذقية، يف 19 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 50 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 7 و حلب، يف 8 و إ لب، يف 16 و
 30 التـــــ ليـــــة: احملـــــ  ظـــــ   يف ان  إطالق حـــــ  ثـــــة 40 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتـــــب وأبلغ 

 مح ة. يف 1 و حلب، يف 4 و الالذقية، يف 5 و إ لب، يف
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
 الع بية اجلمهو ية يف املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز ينفذ مل امل ضية، 24 الــــ الس ع   خالل 
 إنس نية. عملية أي السو ية

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 285 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 833,036 ُسلمت اليت

  



 S/2019/982 

 

34/36 20-00151 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  18) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 45 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 8 و حلب، يف 11 و الالذقية، يف 12 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 40 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ    التــــــ لي

 الالذقية. يف 4 و حلب، يف 4 و إ لب، يف 32
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 إنس نيتني: عمليتني
  طن. 2,048 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 350 ُوزعت إ لب، مبح  ظة عم  ة تل يف • 
  طن. 2,925 اإلمج يل وزهن  بلغ أغذية سلة 500 ُوّزعت احلسكة، مبح  ظة سليم ين تل ويف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 287 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 838,009 ُسلمت اليت

  



S/2019/982 
 

 

20-00151 35/36 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  19) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 18 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 54 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 8 و حلب، يف 12 و الالذقية، يف 16 و
ــــــة: احملــــــ  ظــــــ   يف ان  إطالق حــــــ  ثــــــة 51 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتــــــب وأبلغ    التــــــ لي

 حلب. يف 1 و الالذقية، يف 8 و إ لب، يف 42
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ

 إنس نية: عملي   3
  طن. 2,048 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 350 ُوزعت القنيط ة، مبح  ظة احلميدية يف • 
  طن. 2,925 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت حلب، مبح  ظة جعف  سبع ويف • 
  طن. 4,900 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 1 000 ُوزعت ال قة، مبح  ظة الطبقة ويف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 290 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 847,882 ُسلمت اليت

  



 S/2019/982 

 

36/36 20-00151 

 

 من طق إنشاا   مذكرة تنفيذ ح    بشاا ن ا روسااي االحت د يف ا دف ع وزارة من إعالمي  نشاارة  
 (2019 األول/ديس ر ك نون  20) ا توتر ختفيف

 
 ا ن ر إطالق وقف بنظ م ا تقيُّد  

 إنشـــــــــ   مذك ة تنفيذ إط   يف الن   إطالق وقف بنظ م التقيد  صـــــــــد يف ال صـــــــــد أ  قة اســـــــــتم   
 إي ان ومجهو ية ت كي  ومجهو ية ال وس  االحت   وّقعه  اليت السو ية، الع بية اجلمهو ية يف التوت  ختفيف من طق

 .2017 أاي /م يو 4 يف اإلسالمية
 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 29 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 58 وقوع عن الن   إطالق وقف نظ م ابنته ك  

 مح ة. يف 4 و حلب، يف 12 و الالذقية، يف 13 و
 مح ة، يف 19 الت لية: احمل  ظ   يف ان  إطالق ح  ثة 57 وقوع عن الرتك  التمثيل  املكتب وأبلغ 

 حلب. يف 6 و الالذقية، يف 15 و إ لب، يف 17 و
 

 ا سوري  ا عربي  اجل هوري  سك ن إىل اإلنس ني  املس عدات تقدمي  
ـــــ الس ع   خالل   الالجئني هج ة و صد املتن زعة األط اف بني املص حلة م كز نفذ امل ضية، 24 الـ
 إنس نيتني: عمليتني
 طن. 2,048 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 350 ُوزعت حلب، مدينة يف • 
  طن. 2,925 اإلمج يل وزهن  بلغ غذائية سلة 500 ُوزعت حلب، مبح  ظة خ ابشة ويف • 

 اإلنســـــ نية املســـــ عدة لشـــــحن   اإلمج يل الوزن وبلغ إنســـــ نية. عملية 2 292 نُفذ  اجملموع، ويف 
 طن ً. 3 852,855 ُسلمت اليت
 


