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ساعة من بدء سر"ان اتفاق الGدنة CD سور"ة، وال =ع;: 3ذا التقر"ر  24يوثق 3ذا التقر"ر ا.-روقات خالل 

̂امل األرض السور"ة وإنما يوثق ا.-روقات الVW تم التأكد مQRا.  ̂امل ا.-روقات الVW حدثت ع`_   عن 

 

 CD محافظة حلب ور"فGا جميعGا اسQjدفت مواقع م إثناتم defيل 
ً
دنية، تم القصف من مدافع أرضية، عشر خرقا

CD منطقة بردة CD   23باست~ناء الراموسة الذي تم قصفھ بال;:اميل املتفجرة، وتم defيل اطالق رصاص من مدفع 

 CD يل ثالثة اصابات ملدني�نd�f وتم .��صوامع ا.�بوب.  مع defيل تحليق لطائرات استطالع CD منطقة جسر ا.

 .قصف تل الضمان CD ر"ف حلب 

كما تم defيل خرق CD ر"ف إدلب CD غر�ي جسر الشغور بصوار"خ موجGة من مدافع ارضية ع`_ أ3داف مدنية ولم 

 =deل أي اصابات. 

أما CD ر"ف دمشق فdeل اطالق نار كثيف، وصوار"خ موجGة باتجاه سGل مضايا كما لم يتم إدخال إي مساعدات 

̂امل بتار"خ ا�سانية للمدينة ا��اصرة، أما منطقة معظمية ا ور�ط فتح الطر"ق  11.9.2016لشام فتم اغالقGا �ش�ل 

ب¢سليم السالح وت£�d: من ال يقبل ب¢سليم سالحھ ع`_ غرار ما حدث بدار"ا مع الQjديد �شن حرب شاملة بال;:اميل 

ل أنواع القصف CD حال لم =ستجب األ3ا¥C لGذه املطالب. ولم defل أي خروقات نار"ة للGدن القائمة CD  ةاملتفجرة ̂و

 املدينة. 

  

3نالك تمسك بالGدنة اليقاف اراقة الدم مع املزاج العام الشع<= خالل األر8ع والعشر2ن ساعة األو,+ من االتفاق: 

وجود تخوفات من عدم استمرار الGدنة وخاصة أن 3نالك تخوفات من قصف ^ل املناطق ب¨dة تواجد ج§Qة فتح 

الشام فQªا، باالضافة لعدم الثقة بالنظام السوري وروسيا تخوفات ناجمة عن خ;:ة سابقة بالGدنة الVW تم عقد3ا 

ات وما =شاع عن الGدنة با¯Qا لتقو"ة موقف النظام ع`_ املزاج العام �ش�ل سل¬V مع fعاطيھ مع وتؤثر التخوفسابقا. 

 .الGدنة

 

 :C`املنصة املدنية السور"ة بما ي V±²وعليھ تو 

 تحس�ن شروط الGدنة لت�ون أك³: عدالة ب�ن الطرف�ن. .1

 ادخال املساعدات اال�سانية �ش�ل فوري ومكثف متضمنة ا��روقات. .2

حساسية الصراع وعدم االقدام ع`_ أي ·±¶ يث�: ا.�ساسية مثل ان¢شار القوات الروسية ع`_ طر"ق مراعاة  .3

 ال�اس¢يلو و"جب أن ت�ون القوات الVW س¸تم �شر3ا قوات ل¸ست طرفا بالصراع.

 حر"ة ا.�ركة للمدني�ن وأال يقتصر املوضوع ع`_ إجالء ا.dر¹_ فقط. .4

̂افة  .5 األطراف الفاعلة وd�fيع ردود االفعال اإليجابية تجاه وقف وقف الدعاية االعالمية السلبية من 

 العنف.
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 \اسم املنطقة .3

الKL \الشارع   

نوع السالح  نوع اMNرق؟  وقت حدوث    تار2خ اMNرق  

 املستخدم؟

طبيعة ال`دف الذي تم  .8

 اسfgدافھ؟

اkN`ة الi =jعتقد اfhا قامت 

 باMNرق؟ مع الدليل الداعم

اkNنو8ي ر2ف حلب 

 قر2ة العو2نات

قصف من  ص 12:06:00 12/09/2016

 مدافع ارضية

مدفعية 

 ميدا�ي130

ج¸ش سوري متواجد ع`_  مد�ي

 جبل االر�ع�ن

قصف من  م 03:07:00 12/09/2016 حلب، سيف الدولة

 مدافع ارضية

 النظام السوري مد�ي قذائف مدفعية 

حلب، منطقة 

 الشقيف الصناعية

املنطقة خالية من الس�ان  براميل متفجرة قصف بالط�:ان م 10:07:00 12/09/2016

 منطقة صناعية 

C¹ط�:ان سوري مرو 

قصف من  م 07:10:00 12/09/2016 حلب، تل الزراز2ر

 مدافع ارضية

 مدفعية النظام السوري  مد�ي قذائف مدفغية

قصف من  م 03:11:00 12/09/2016 حلب، wستان القصر

 مدافع ارضية

 النظام السوري مد�ي قذائف مدفعية

 النظام السوري  مد�ي براميل متفجرة قصف بالط�:ان ص 09:01:00 13/09/2016 حلب، الراموسة

قصف من  ص 01:02:00 13/09/2016 حلب، السكري 

 مدافع ارضية

 النظام السوري مد�ي قذائف مدفعية

حلب، عو2نات كب}zه، 

K,الشما 

قصف من  ص 09:10:00 13/09/2016

 ارضيةمدافع 

تلھ االر�ع�ن املطلھ ع قر"ھ  مد�ي قذائف

 عو"نات 

حلب، برده، صوامع 

 ا�Nبوب

 تلھ االر�ع�ن  صوامع حبوب 23مدفع  اطالق رصاص ص 02:06:00 13/09/2016

�و�ر، ر2ف حلب 

 PM 5:04:00 9/13/2016 اkNنو8ي 

قصف من 

 مدافع ارضية

مدفع ميدا�ي 

 مد�ي 130

ج¸ش سوري متواجد ع`_ 

 االر�ع�نجبل 

حلب، تل الضمان، 

 قليعة الشيح، 

9/13/2016 10:11:00 AM 

قصف من 

 مد�ي قذائف مدفعيھ مدافع ارضية

 CD قوات النظام املتمركزة

Qا جائت من  عزان ^̄و

 اتجاG3م

حلب، رجم عم}zات، 

 PM 1:07:00 9/13/2016 تل الضمان

قصف من 

 مد�ي قذائف مدفعيھ مدافع ارضية

ع ع جمي تلھ االر�ع�ن املطلھ

 القرى القر"بھ مQRا

 ر2ف دمشق، مضايا

9/13/2016 10:08:00 PM 

قصف من 

 حزب هللا غ�: معروف صوار"خ موجGة مدافع ارضية

ر2ف ادلب، جسر 

 PM 2:07:00 9/1/2016 الشغور الغر8ي 

قصف من 

 مد�ي صوار"خ موجGة مدافع ارضية

قصف من راجمة الصوار"خ 

 املتمركزة CD بلدة جور"ن


