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، وال RعOP >ذا التقر"ر عن Lامل ا89روقات الHI 17/9/2016-16يوثق >ذا التقر"ر ا89روقات 23 اليوم الرا-ع لل(دنة 

 حدثت عL abامل األرض السور"ة وإنما يوثق ا89روقات الHI تم التأكد مVWا.

 

دمشق والقنيطرة. وkqُلت أكOn خروقات 23 حلب تم klmيل خمسة عشر خرقا L 23ل من حلب وادلب وحماه ور"ف 

خروقات وتركزت >ذه ا89روقات 23 اوmس{Oاد حلب باب ال(وى، االتارب ، 2z املش(د، دارة عزة، اk9ينة.  8بمعدل 

حيث تم استخدام الط�Oان بالقصف ل�افة املناطق بصوار"خ موج(ة وصوار"خ فراغية، عدا 2z املش(د الذي تم 

اون االرضية، وقد تم klmيل إصابة ستة ا�8اص بخرق�ن 23 االتارب، وإصابة أر�عة اطفال قصفھ من مدافع ال(

 باس�Vداف الطر"ق الواصل ب�ن األتارب و�لدة ال�lارة. وأصابة أر�عة ا�8اص بيVWم �ساء وأطفال 23 بلدة اk9ينة.

 Oان ا�9ر�ي.ار"خ فراغية من الط�23 ادلب تم klmيل خرق 23 ال�2 الشر�2 للتما�عة بقصف ملركز الدفاع املد�ي بصو 

 و23 حماه تم قصف 2z سك�H بالصوار"خ الفراغية من قبل الطائرات ا�9ر�ية ولم يتم klmيل إصابات. 

أما 23 ر"ف دمشق تم klmيل خرق 23 جو�ر 23 محاول اقتحام البلدة من قبل قوات النظام السوري وميل¡شيات ابو 

جو�ر، وتم klmيل سقوط جنود وklmيل إصابات  2z شمال كراش معمل ومحور  الفضل العباس من محاور الطيبة

من كال الطرف�ن (ولم يتم التأكد من الرقم -ش�ل دقيق). و23 الز�دا�ي تم klmيل خرق لل(دنة باطالق نار من املدفعية 

. وLانت 2 الرأس3 واس�Vداف املدن�ن بالقناصة حيث تم وقوع إصابة ألحد املدن�ن بيده، وقتل املواطن ما>ر مو"ل قناص

املنصة املدنية أشارت 23 بيا®Vا األول حول ال(دنة اa املل¡شيات الHI تقاتل مع النظام وعدم شمول(ا 23 اإلتفاقية والذي 

 Rش�ل °غرة كب�Oة 23 اإلتفاقية. 

23 و وتم أيضا اس�Vداف قر"ة إفرة بالرشاشات الثقيلة و�الدبابات وتم klmيل سقوط ±�ية واحدة من املدني�ن.

قدسيا فقد تم klmيل عدة خروقات من بداية اتفاقية ال(دنة تمثلت بإس�Vداف التجمعات السكنية والطرقات 

نذ عام م(ادنة من املدن املقدسيا بالرشاشات املتوسطة والقناصة ولم يتم klmيل إصابات، مع العلم إن مدينة 

2012 . 

م باطنة اس�Vدفت األحياء السكنية ولم يتم klmيل أي 23 القنيطرة تم klmيل قصف بمدافع ال(اون عab قر"ة أ

 إصابات -شر"ة أو ±�ايا. 

 

 

  ع/. الصعيد اإل#سا#ي:

أي من املدن ا·�اصرة، ففي مضايا ا·�اصرة بدأ اk9وع ين¶شر ب�ن الس�ان ن لم يتم ادخال اي مساعدات اa حµI األ 

أش(ر. واألمر ينطبق عab الغوطة الشرقية الm HIعا�ي املدني�ن، حيث إن آخر دفعة مساعدات Lانت دخلت منذ سبعة 

من حصار مستمر، وأيضا 23 قدسيا 23 ر"ف دمشق. وكذلك األمر 23 كفر"ا والفوعة 23 ر"ف إدلب ا89اضعة ل�¹صار 
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 اk9ز¼ي والHI يتم إنزال املساعدات إل«Vا بالطائرات والL HIانت آخر>ا إنزال أر�ع مظالت للمساعدات اال�سانية عل«Vا

 . 14/9/2016بتار"خ 

أما 23 حلب والHI يتم التخصيص ¿Vا 23 إدخال املساعدات لم يتم السماح لقوافل مساعدات األمم املتحدة بالدخول  

 للمدينة.

 

 ع/. صعيد املزاج الشع23 العام: 

 من املوضوعات الHI طرحت وتطرح من جملة النقاشات حول ال(دنة عدة موضوعات مVWا: 

 اين سيصبح ملف املساءلة وا·�اسبة ملرتكHÂ املن�Vك�ن 23 حال تم القبول بال(دنة.  -

>ل ال(دنة س¶ستمر وخاصة مع تصاعد ا89روقات شكال ونوعا، وانتقال(ا من القصف ·�اولة اقتحام  -

 مناطق والسيطرة عل«Vا.  

بال(دنة الHI اتفق عل«Vا Lل من وأيضا >نالك mساؤالت مطروحة حول عالقة ال(دن ا·�لية 23 عدة مناطق،  -

روسيا وامر"�ا، وآلية الر�ط بيVWما، و>ل >ذه املناطق امل(ادنة محلية mشمل(ا اتفاقية ال(دنة االخ�Oة، خصوصا 

 مع ورود معلومات أن ا89روقات الHI حصلت بالز�دا�ي 2Æ ردا عab خروقات مثيلة 23 بلدmي كفر"ا والفوعة.

 @ة: توصيات املنصة املدنية السور 

 

نطالب روسيا ان ال تجعل من دخول املساعدات اال�سانية ورقة ضغط ل�¹صول عab م�اسب سياسية وان  -

 تقوم بالضغط عab (حليف(ا) النظام إلدخال املساعدات بدون شرط او قيد.

 تؤكد مرة أخرى عab مطلب �شر بنود اإلتفاق عab اإلعالم. -

لقصف وخاصة تلك االس�Vدافات الHI ت{Oكز عab الطرق الضغط عL abافة األطراف لتحييد املدني�ن من ا -

 الرئ¡سية والHI غالبا ما Rسلك(ا املدني�ن 23 تنقالVÈم 23 املناطق ا·8تلفة.

أما 23 املناطق غ�O املشمولة 23 ال(دنة الضغط عab األطراف Lافة تجنب قصف املرافق ا89دمية مثل املشا23  -

 واألسواق، والتجمعات املدنية.ومراكز الدفاع املد�ي واألفران 

 مثل فصائل أبو فضل العباس وحزب هللا وغ�O>ا ضرورة شمول امليل¡شيات الداعمة للنظام باتفاقية ال(دنة -

 من امليل¡شيات الشيعية.
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 نوع السالح املستخدم نوع اGHرق  وقت حدوث    تار@خ اGHرق   اCDافظة

الUدف  

الذي تم 

 اس]Zدافھ

 املس]Zدفطبيعة الUدف 
اUcHة الa 2bعتقد ا_Zا 

 قامت باGHرق 

 fgادلب، التما#عة  ال

flالشر 
 ط�Oان النظام  مركز الدفاع املد�ي  مد�ي صوار"خ فراغية قصف بالط�Oان ص 10:09:00 16/09/2016

 ص 12:15:00 17/09/2016 القنيطرة، أم باطنة
قصف من مدافع 

 ارضية
 احياء سكنية مد�ي قصف بال(اون 

الن القصف  النظام

 من تل الكروم

حلب، اsسqrاد حلب 

 باب الUوى 
 قصف بالط�Oان ص 11:08:00 16/09/2016

رمايات بالرشاشات 

 الثقيلة 
 Lاز"ة  مد�ي

الط�Oان ا�9ر�ي 

السوري . mعميم من 

 مراصد مراقبة الط�Oان

حلب، االتارب، شارع 

2xyzالسوق الرئ 
 مد�ي موج(ةصوار"خ  قصف بالط�Oان م 05:08:00 16/09/2016

 abسيارات املدني�ن ع

 الطرقات
 ط�Oان نظام

حلب، االتارب،اCHارة 

 الشمالية العر|ية
 مركز مطحنة  مد�ي صوار"خ موج(ة قصف بالط�Oان م 11:08:00 16/09/2016

الط�Oان السوري 

 برمايات رشاش . 

حلب، األتارب، ر@ف 

 املUندس�ن الثا#ي
 ط�Oان النظام منطقة سكنية مد�ي صوار"خ موج(ة قصف بالط�Oان م 08:04:00 16/09/2016

حلب، الطر@ق الواصل 

من األتارب ا�. بلدة 

 ال�Cارة 

 قصف بالط�Oان م 02:08:00 16/09/2016
رمايات بالرشاشات 

 الثقيلة 
 مÌÍل ألحد املدني�ن  مد�ي

الط�Oان ا�9ر�ي 

السوري /مراصد 

 مراقبة الط�Oان 

 ص 11:02:00 16/09/2016 حلب، �f املشUد
قصف من مدافع 

 ارضية
 مد�ي قصف بال(اون 

رمايات بال(اون من صالح 

الدين سيطرة النظام ترافق 

من ط�Oان مرو2z يحلق 

تجاه الر"ف  باألجواء

 الشما2

النظام سماع 

القذائف من مراقب 

املنطقة و وقوع(ا -عد 

 دقائق او اكOn  3حوا2 

حلب، دارة عزة، وسط 

 البلد
 ط�Oان سوري  2z سك�H   مد�ي C 5صوار"خ  قصف بالط�Oان م 08:08:00 16/09/2016

 fgينة، الcHحلب،ا

 اcHنو�ي الغر�ي
 ط�Oان النظام 2z سك�H مد�ي مد�ي صوار"خ موج(ة قصف بالط�Oان م 08:01:00 16/09/2016

، الصياد، الشارع حماة

2xyzالرئ 
 النظام 2z سك�H مد�ي صوار"خ فراغية قصف بالط�Oان م 08:04:00 16/09/2016

 16/09/2016 ر@ف دمشق، الز|دا#ي 

 

اطالق نار 

 ومدفعية 
  مد�ي  مدفعية

قوات النظام من 

حاجز بيÐيتون 

وا�9كمة والدير 

 والسيالن

ر@ف دمشق، الز|دا#ي، 

 ع�ن جابر
 م 06:03:00 16/09/2016

قصف من مدافع 

 ارضية
 قوات النظام  2z سك�H مد�ي دبابة

 م 09:04:00 16/09/2016 إفرة ر@ف دمشق، قر@ة
قصف من مدافع 

 ارضية

قصف بالدبابات 

 والرشاشات الثقيلة
 قوات النظام السوري  2z سك�H مد�ي مد�ي

ر@ف دمشق، قدسيا، 

 اGHياط�ن
 اطالق رصاص م 12:10:00 15/09/2016

قناصات          

 ورشاشات متوسطة
 تجمع س�ا�ي وطرقات مد�ي

قوات النظام السوري 

. -سÑب اماكن 

تواجد>ا قرب املنطقة 

 املس�Vدفة 

 ص 07:00:00 16/09/2016 ر@ف دمشق، جو|ر 

تفج�O أبÐية، 

ومحاولة اقتحام 

املدينة من ثالثة 

 محاور 

صوار"خ أرض أرض، 

قذائف دبابات، قذائف 

 >اون 

 عسكري 

 
قوات النظام مدعومة 

بميل¡شيات أبو 

 الفضل العباس 
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 ي�ن 23 الز�دا�ياحد املدنأصابة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اس�Vدف ال�2 اk9نو�ي الشر�2 23 قر"ة اk9نية 23 حلب

 

 



للھدنة الرابعالیوم  تقر"ر  

5	|	Page	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما>ر مو"ل من ±�ايا قناصة حزب هللا 23 الز�دا�ي

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 اس�Vدف قر"ة الصياد 23 حماه بالصوار"خ الفراغية من الطائرات ا�9ر�ية
 

 


