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، وال RعOP ;ذا التقر"ر عن Lامل ا78روقات الHI 16/9/2016-15يوثق ;ذا التقر"ر ا78روقات 23 الثالث لل,دنة تار"خ 

 حدثت عL `aامل األرض السور"ة وإنما يوثق ا78روقات الHI تم التأكد مVWا.

gسعة عشر خرقا L 23ل من حلب وادلب وحماة وحمص ور"ف دمشق والقنيطرة ودرعا، وLان النصiب تم efgيل 

األكOP من ا78روقات 23 محافظة حلب والHI بلغ عدد ا78روقات فVvا عشرة خروقات L 23ل من (قيتان اe8بل، 

,د). حيث تم efgيل ثالثة وا�8مودين، االتارب، قر"ة الز"ارة، الز�دية، السف�Oة، ;و�ر، جسر ا�8اج، و{2 املش

خروقات بالصوار"خ املوج,ة والOPاميل املتفجرة من الط�Oان ا�8ر�ي، وخرق واحد بإطالق رصاص من قبل قناص 

اإلذاعة 23 الز"دية، و�ا�2 ا78روقات Lانت من مدافع ارضية. جميع األماكن املس�Vدفة Lانت أ;داف مدنية، ولم يتم 

 efgيل أي إصابات �شر"ة.

ل خرق�ن 23 محافظة إدلب 23 (الشيخ مصطفى واسكيك) بالط�Oان ا�8ر�ي واس�Vدف مناطق مدنية تم efgي

 بالصوار"خ املوج,ة واابراميل املتفجرة ولم efgل أي اصابات.

أما 23 ر"ف دمشق تم efgيل خرق�ن 23 قر"ة أفرة عa` {2 سك�H ومefد حيث تم اس�Vدافھ باملدفعية، وكذلك تم 

 ، عند معمل بردى من خالل قنص احد املدني�ن.efgيل خرق 23 مضايا

23 القنيطرة تم efgيل خرق واحد عa` بلدة جباتا ا78شب بقصف مدف¤2 عa` {2 مد£ي. وتم efgيل خرق 23 درعا 

 البلد 23 {2 امل¥شية بقصف مدف¤2 وLان املس�Vدف ;دف عسكري.

eيل الط�Oان ا�8ر�ي. وأيضا 23 حماه تم fg أما 23 حمص فتم efgيل خرق عa` الرس§ن بالصوار"خ الفراغية من قبل

 خرق عa` الطر"ق الرئHª«i ملنطقة الزوار بالصوار"خ املوج,ة من طائرات حر�ية.

  ع/. الصعيد اإل#سا#ي:

حI® االن لم يتم ادخال اي مساعدات ا` حلب حيث ما زالت القافلة عa` ا�8دود ال§Oكية السور"ة 23 باب ال,وى 

ام من طر"ق ال´اس³يلو واعطاء تصار"ح لألمم املتحدة لدخول املساعدات، وعa` صعيد بانتظار ¯�ب قوات النظ

أما 23 مضايا  .اطراف ا¶�لية 23 حلب فقد ابدت موافق�Vا عa` دخول املساعدات مع ادراج,ا مجموعة من التحفظات

 .2016س¸تمOP  17أو  16ا¶�اصرة ;نالك وعود إلدخال املساعدات اإل£سانية بتار"خ 

  

 ع/. صعيد املزاج العام:

ير"د أن تقف ¼eلة العنف، و"توقف  فالغالبية العضR ®ºش,د املزاج العام للسور"�ن أراء مختلفة تجاه ال,دنة،

23 التعاطي مع ال,دنة وخاصة مع  جدية األطراف ا¶�لية والدولية القصف، و�املقابل التخوفات قائمة 23 عدم

ت اال£سانية، باإلضافة إ` ا78روقات ;نا و;ناك، وتتعا` أصوات اخرى ا�8ديث عن عدم سماحھ بدخول املساعدا

 تقول �عدم حيادية األمم املتحدة وتدعو;ا e8سر ال,وة واعادة بناء الثقة مع,ا.

وتال�2 حملة #مع_ال,دنة_ضد_القتل صدى واسع ب�ن السور"�ن حيث gعكس مشاركتھ رغبة وأمل لدى شر"حة ال 

 ل,دنة والفرض عL `aل االطراف االل§Ãام VÂا.Rس�Vان VÂا 23 استمرار ا
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 توصيات املنصة املدنية السور7ة:

تطالب املنصة املدنية السور"ة النظام السوري بالسماح بدخول املساعدات والكف عن معاقبة السور"ن  -１

 باستخدام,ا لسالح التجوÅع.

مع االمم املتحدة و�ذل ج,ود أكOP لوصول نطالب املعارضة �عدم عرقلة دخول املساعدات اال£سانية والتعاون  -３

 املساعدات ا` جميع املناطق.

̀ أي خطوات  -４ aد وعدم اإلقدام عe8محمل ا ̀ aاالمم املتحدة ان تأخد مخاوف السور"ن وحساسية الصراع ع ̀ aع

 من شأVÇا إثارة القلق وز"ادة الشروخات بيVWا و��ن السور"ن.

 امر"´ا وروسيا بذل ج,ود أكOP لدخول املساعدات اال£سانية.عa` الدولت�ن الراعت�ن لالتفاق  -５

عa` الدولتي�ن الراعت�ن ( أمر"´ا ورسيا ) تضم�ن اطراف أخرى 23 االتفاقية العطاء شرعية أكOP لالتفاق وخاصة   -６

 األطراف ا¶�لية.

 لغ�O معلنة إن وجدتعa` الدولتي�ن الراعتي�ن لإلتفاق عقد مؤتمر إعالمي لتوضيح جميع بنود اإلتفاق ا -７

.OPسليم,ا لوسائل اإلعالم وأطراف الصراع لبناء ثقة اكgو 

وتال�2 حملة #مع_ال,دنة_ضد_القتل صدى واسع ب�ن السور"�ن حيث gعكس مشاركتھ رغبة وأمل لدى شر"حة ال 

 Rس�Vان VÂا 23 استمرار ال,دنة والفرض عL `aل االطراف االل§Ãام VÂا.
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 نوع اDEرق  وقت حدوث تار7خ اDEرق  اA@افظة
نوع السالح 

 املستخدم

نوع 

 الRدف 
 طبيعة الRدف  اRWEة الUV قامت باDEرق 

 اطراف القر"ة ط�Oان تا�ع ملطار حماة مد£ي موج,ة صوار"خ قصف بالط�Oان ص 09:09:00 15/09/2016 ادلب، الشيخ مصطفى

ادلب، اسكيك، الطرف 

deالشما 
 {2 سك�H مروحيات نظام االسد مد£ي براميل متفجرة قصف بالط�Oان م 10:08:00 15/09/2016

القنيطرة، جباثا اDEشب، 

deالشما dkال 
 م 09:30:00 15/09/2016

قصف من 

 مدافع ارضية
 مد£ي قصف بال,اون 

النظام مع صعو�ة  غالبا

تحديد اe8,ة الHI قصفت 

 تماما

H2 سك�} 

حلب، قبتان اWEبل، 

 اRWEة اWEنوoية للبلدة
 مد£ي صوار"خ موج,ة قصف بالط�Oان ص 03:29:00 15/09/2016

الط�Oان السوري . ألن 

القصف Lان من خالل 

و ;ذه  C5صوار"خ نوع 

الصوار"خ تطلق,ا طائرات 

 النظام السوري فقط

 

حلب،اE@مودين، سفqrه 

 اRWEھ الشماليھ
 {2 سك�H الOPازانيھ  قر"بھ من القر"ھ مد£ي 23مدفع  اطالق رصاص م 09:06:00 15/09/2016

حلب، االتارب، طر7ق 

 حلب االتارب
 قصف بالط�Oان م 12:20:00 15/09/2016

غارات من قبل 

الط�Oان ا�8ر�ي 

بالرشاشات 

 الثقيلة

 ط�Oان سوري مد£ي

طر"ق تنقل 

للمدني�ن / 

اس�Vداف 

السيارات املارة 

 للمدني�ن

حلب، تل الضمان، قليعھ 

 الشيح
 ص 06:01:00 15/09/2016

قصف من 

 مدافع ارضية
 كتiبھ عبيدة مد£ي 130مدفع 

قر"ة تجمع 

Hسك� 

 م 08:10:00 15/09/2016 حلب، قر7ة الز7ارة
قصف من 

 مدافع ارضية
 مد£ي قصف مدف2¤

�س¸ب القرب من قوات 

 واe8و ليالالنظام 
H2 سك�} 

 النظام من قناص االذاعة مد£ي قناصة اطالق رصاص م 06:10:00 15/09/2016 حلب، الزoدية
شارع عام طر"ق 

 مرور

حلب، سفqrه، مزرعھ 

 الفارس
 م 12:05:00 15/09/2016

قصف من 

 مدافع ارضية
 مد£ي قذائف

العدنانيھ الHI يتم القصف 

 مVWا دايما

الطرف الشر�2 

 من املزرعھ

 م 01:10:00 15/09/2016 حلب، |وoر
قصف من 

 مدافع ارضية
 مد£ي قصف مدف2¤

قوات النظام املتمركزه 23 

 جبل عزان
H2 سك�} 

حلب، املنطقة الغرoية 

~�Eمحيط جسر ا 
 {2 سك�H النظام السوري مد£ي براميل متفجرة قصف بالط�Oان ص 07:12:00 15/09/2016

 ص 11:02:00 16/09/2016 حلب، املشRد
قصف من 

 مدافع ارضية
 مد£ي قصف بال,اون 

رمايات بال,اون من صالح 

الدين سيطرة النظام ترافق 

من ط�Oان مرو{2 يحلق 

باالجواء تجاه الر"ف 

 الشما2

 

 طر"ق رئHª«i ط�Oان النظام مد£ي صوار"خ موج,ة قصف بالط�Oان ص 04:11:00 15/09/2016 حماة، الزوار
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 مد£ي صوار"خ فراغية قصف بالط�Oان ص 06:12:00 16/09/2016 حمص، الرس�ن
ط�Oان روHªÐ _ حسب 

 مراصد

منطقة سكنية 

 مزارع

 d� ،درعا، درعا البلد

 امل�شية
 م 07:30:00 15/09/2016

قصف من 

 مدافع ارضية
 عسكري  قصف بال,اون 

جiش النظام 23 محاولة 

 للتقدم

خط اش³باك 

ب�ن جiش 

النظام واie8ش 

 ا�8ر

ر7ف دمشق، مضايا، 

 معمل بقrن
 {2 سك�H النظام مد£ي قناص اطالق رصاص م 10:12:00 15/09/2016

ر7ف دمشق، وادي بردى، 

 قر7ة افرة
 م 06:19:00 14/09/2016

قصف من 

 مدافع ارضية

قصف 

باملدفعية 

وال,اون 

والرشاشات 

 الثقيلة

 مد£ي
قوات النظام من الوحدات 

 ا78اصة 23 منطقة الض,رة

االحياء السكنية 

واe8بال 

 ا¶�يطة

ر7ف دمشق، وادي بردى، 

 قر7ة افرة
 م 03:09:00 13/09/2016

قصف من 

 مدافع ارضية
 مد£ي 57مدفع عيار 

قوات النظام من الوحدات 

 ا78اصة

 H2 سك�}

 ومefد
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