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الثالاثء 8 تشرين الثاين 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
1. املراكز احليوية الدينية.
2. املراكز احليوية الرتبوية.
3. املراكز احليوية الطبية.
4. املراكز احليوية الثقافة.

5. املربعات السكانية.
6. البىن التحتية.

7. خميمات الالجئني.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

144 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية يف تشرين األول 2016
بينهم 132 حادثة على يد قوات النظام السوري والروسي

أواًل: الملخص التنفيذي:
عرب عمليات التوثيق واملتابعة اليومية سجلنا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
ما اليقل عن 144 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، يف تشرين األول 

2016، توزعت حسب اجلهة الفاعلة علی النحو التايل:
ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية 

األجنبية(: 88
ابء: القوات الروسية: 44

اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 4
حاء: قوات التحالف الدويل: 7

خاء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 1
 

- أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها يف تشرين األول 2016:
46 من البىن التحتية، 34 من املراكز احليوية الرتبوية، 21 من املراكز احليوية 
الدينية، 29 من املراكز احليوية الطبية، 9 من املربعات السكانية، 1 من املراكز 

احليوية الثقافية، 4 من خميمات الالجئني.

ميكن االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف 
تصنيف املراكز احليوية املدنية يف الرابط.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
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يتوزع االعتداء على هذه املنشآت حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

 القواتالفاعلة الجهة
الحكومية

 القوات
الروسية

 المعارضة فصائل
المسلحة

 التحالف قوات
الدولي

 نتمكن لم جهات
تحديدها من

المستهدف المركز

:الدينية الحيوية المراكز

1362المساجد

:التربوية الحيوية المراكز

209111المدارس

11الجامعات

:الطبية الحيوية المراكز

136الطبية المنشآت

37اإلسعاف سيارات

:الثقافية الحيوية المراكز

1األثرية المناطق

:السكانية المربعات

62األسواق

1المالعب

:التحتية البنى

11الطاقة ومصادر محطات

15المدني الدفاع مراكز

611المائية والمصادر المنشآت

22الرسمية الخدمية المقرات

225النقل وسائط

11األفران

1الدولية والمنظمات المقرات

1الداجنة الحيوانات مزارع

13الصناعية المنشآت

:الالجئين مخيمات

31الالجئين مخيمات

8844471:المجموع

http://www.sn4hr.org
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إن عمليات القصف وابلتايل القتل والتدمري املمنهج اليت يقوم هبا النظام احلاكم يبدو أهنا هتدف بشكل رئيس إىل إفشال إنشاء 
أي منوذج يُقدم بدياًل عن النظام احلاكم، كما تؤدي إىل نزوح السكان من مناطق تسيطر عليها املعارضة إىل مناطق سيطرته 

اليت حتظى عملياً أبمان نسيب.
إذا كان جملس األمن عاجزاً عن إلزام أطراف النزاع بتطبيق القرار رقم 2139 الصادر عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014، 
والقاضي بوضع حد “لالستخدام العشوائي عدمي التمييز لألسلحة يف املناطق املأهولة، مبا يف ذلك القصف املدفعي واجلوي، 
مثل استخدام الرباميل املتفجرة”، فال أقل من أن يقوم جملس األمن ابحلد األدىن من الضغط على القوات احلكومية بشكل 
رئيس إليقاف االعتداء على مراكز التجمعات احليوية، كاملدارس واملشايف، واألسواق، واملخابز، واألماكن الدينية. يف هذا 
التقرير ُتسلط الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الضوء على ما متكنت من توثيقه من هجمات على هذه املراكز احليوية املدنية، 

وُنشري إىل أن هذا هو احلد األدىن وذلك بسبب املعوقات العملية العديدة اليت تصادفنا أثناء عمليات التوثيق اليت ُنريها.

تقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل جانب عمليات توثيق الضحااي برصد وتسجيل حوادث االعتداء على املنشآت 
احليوية املدنية )أسواق، مدارس، مشايف، أماكن دينية، وغريها(، من قبل األطراف الرئيسة، ويتم ذلك بشكل رئيس من قبل 

ابحثينا املوجودين يف خمتلف احملافظات السورية، ابلتعاون والتنسيق مع األهايل والنشطاء احملليني.
تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من خالل حتقيقاهتا على عدم وجود مقرات عسكرية يف تلك املراكز الواردة يف هذا 
التقرير سواء قبل أو أثناء اهلجوم، وعلى القوات احلكومية وغريها من مرتكيب تلك اجلرائم أن يربروا أمام األمم املتحدة وجملس 

األمن قيامهم بتلك اهلجمات.
وكنا قد وثقنا عدة حوادث اعتداء من قبل قوات النظام السوري والروسي على مراكز حيوية مدنية يف تشرين األول يف تقارير 
وبياانت أصدرانها أثناء الشهر املنصرم “قصف النظام السوري ُيرج آخر مشفيني عن اخلدمة يف منطقتيهما بريف دمشق”، 
“قصف روسي ُيرج املشفى الوحيد يف بلدة سرجة عن اخلدمة”، “مقتل 38 مدنياً يف قصف ثالث مدارس يف قرية حاس 

مبحافظة إدلب” و”قصف روسي يستهدف مبىن كلية الطب يف مدينة كفر ختارمي”.
 

ثانيًا: تفاصيل الحوادث:
ألف: القوات احلكومية:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد: 

السبت 1/ تشرين األول/ 2016 قامت القوات احلكومية إبطالق 
الرصاص من رشاشاهتا على مسجد عمار بن ايسر يف بلدة اهلامة 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ 
ما أدى إىل إصابة جدران املسجد أبضرار مادية متوسطة إضافة إىل 

حتطم زجاج نوافذه.

األحد 2/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة جوار مسجد كرسعة يف بلدة كرسعة بريف 
حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، ما تسبب يف مقتل عدة 

أشخاص، إضافة إىل إصابة مواد إكساء بناء املسجد وأاثثه أبضرار مادية بسيطة.
 

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2016/10/12/7082/
http://sn4hr.org/arabic/2016/10/29/7139/
http://sn4hr.org/arabic/2016/10/29/7139/
http://sn4hr.org/arabic/2016/10/26/7132/
http://sn4hr.org/arabic/2016/10/31/7146/
http://sn4hr.org/arabic/2016/10/29/7139/
https://www.youtube.com/watch?v=jw22QlbB7qA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTjdlaUN1V0ZIeEk
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFLVlqSW1XNGVDMjA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZDN3bnlCc1d6VVk/view
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األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي 
اهلامة  بلدة  يف  الدين  سعد  مسجد  حميط  يف  عدة  متفجرة  براميل 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ 
ما أدى إىل إصابة بناء املسجد ومواد إكسائه أبضرار مادية متوسطة.

 5 املدفعية احلكومية  2016 قصفت  األول/  6/ تشرين  اخلميس 
قذائف على مسجد اهلدى يف خميم خان الشيح لالجئني الفلسطينيني 
فصائل  لسيطرة  اخلاضع  دمشق،  ريف  مبحافظة  الغربية  الغوطة  يف 
املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إحداث فتحة يف أحد جدران املسجد 
وإصابة أاثثه أبضرار مادية متوسطة، اجلدير ابلذكر أن املسجد قد 

تعرض للقصف مرات عدة سابقاً.

ظهر األحد 9/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية قذيفة على مسجد التقوى يف احلارة الشمالية من بلدة إبطع بريف 
حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد ومواد إكسائه أبضرار مادية متوسطة.

بلدة  الكبري يف  املسجد  21( ابلصواريخ  )ميغ  اجلناح حكومي  2016 قصف طريان اثبت  األول/  12/ تشرين  األربعاء 
مشمشان بريف مدينة جسر الشغور غريب حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 
الشام؛ ما أدى إىل إحداث فتحة يف نقطة التقاء أحد اجلدران مع السقف، وإصابة بناء مواد إكساء املسجد أبضرار مادية 

متوسطة وخروجه عن اخلدمة بشكل مؤقت.

السبت 15/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مسجد أويس القرين وسط مدينة معرة 
النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل 

دمار جزئي يف أحد جدران املسجد من الطرف الغريب وإصابة أاثثه أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFQlM3Um44NHJ0X2M
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFQ3Zhbnpnc2hQaEk
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFSklPa054QWc4N2s
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSFVEZFFEcWFGNTQ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa04xZUk0aXc2V3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFam1GNElidjNlWEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWXZzOVdrZ1dpVmc/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFLW5uczdvamktY1E
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaXE3N0p0X1JUQkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRVh1NEpFTlVvVUk/view
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اإلثنني 17/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً على مصلى زين يف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املصلى وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مسجد عمر بن اخلطاب يف بلدة الصبحة 
بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية بسيطة.

اخلميس 20/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مسجد ترمال الكبري يف بلدة ترمال بريف 
حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف 

سقف املسجد من اجلهة اجلنوبية إضافة إىل إصابة جدرانه وأاثثه أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس 20/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب مسجد الشيخ مصطفى يف قرية 
الشيخ مصطفى بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما 

أدى إىل إصابة بناء املسجد وأاثثه أبضرار مادية بسيطة.

اخلميس 20/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب مسجد عثمان بن عفان املعروف 
ابملسجد الشمايل يف بلدة معرة حرمة بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 

وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة بناء املسجد وأاثثه أبضرار مادية بسيطة.

األربعاء 26/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب مسجد أبو بكر الصديق يف احلي 
الشرقي من مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة 

فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار جزئي من اجلهة اجلنوبية لبناء املسجد وإصابة أاثثه أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd2tPeGtlRjNFd2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV01qNm5DRW9rUW8/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZmFlVkZ2ajRKSW8
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQjV2Z0VHd1JZQ00/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeVdHeENQRWpqNms/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMkxRdmJSNzA3RFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWVNZWXdYZ285Sjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFemhoZFFNbURSYW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZFVuTVgzRjVwalE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMlFGVXJfT2xFUlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU1F2R083RFMxUkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWVVTRl9EaXBSMlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ0MwUW83QU1pLUE/view
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املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

األحد 2/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ إحدى املدارس يف مدينة دوما يف الغوطة 
الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة معلمتني و7 طالب جبراح، إضافة 

إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة وإصابة مواد إكسائه أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

اإلثنني 3/ تشرين األول/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح حكومية ابلصواريخ مدرسة دوما التاسعة قرب ساحة الشهداء 
يف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف 

سقف املدرسة وبعض الغرف الصفية وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFYThJQlQ4X0RuVDA
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFNXRsZkFBbEtUeW8
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFQThhUFRLcDQ3SlU
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFMFN4WUNMd0pTZEk
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFa01XODIyMDNxNTQ
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFTjBJNFNCcTBta3c
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFSm9vTFRFaGtiWXM
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFUE9tSHpLY1lDTlk
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFdWYzaVVlMHY0Z2s
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFZk1UT3pydG1QQ3M
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFSE52TXd3bDhPYVU
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFSGU2V0xZVVRQLTg
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFRmhLYmlqTFNiOTA
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFd2ZPSE1XLTh0RWc
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFa1ZUSlFBSTNxeFE
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLUs2S0dyR0hnc1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWnhIQjVzUG9RbEk/view
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األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ مدرسة الشهيد غيث القاسم يف مدينة 
كفرالها بريف حمافظة محص الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف أحد جدران 

املدرسة وإصابة مواد إكساء بنائها أبضرار مادية كبرية.

املوسى  خالد  الشهيد  مدرسة  قرب  عدة  اجلناح حكومي صواريخ  اثبت  2016 قصف طريان  األول/  تشرين   /9 األحد 
اإلعدادية املعروفة ابسم مدرسة اهلبيط الوسطى يف بلدة اهلبيط بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 

املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بنائها وسورها، وإصابة مواد إكسائها أبضرار مادية كبرية.

اإلثنني 10/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً يف حميط جتمع للمدارس -مدرسة اإلبداع 
املعروفة ابسم مدرسة سيد قريش، واملدرستني الثانية والرابعة اإلعداديتني، واملدرسة الفنية النسوية- يف مدينة عربني يف الغوطة 

الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل هتشم زجاج نوافذ املدارس.

السبت 15/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب مدرسة عمر املختار يف بلدة 
ترمانني بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل 

إصابة مواد إكساء بناء املدرسة وأاثثها أبضرار مادية متوسطة.

السبت 15/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ حميط مدرسة مصطفى احلاج حسني يف 
بلدة إحسم الواقعة يف جبل الزاوية بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة 

فتح الشام، سقطت الصواريخ على بعد حنو 100 مرت من املدرسة دون وقوع أي أضرار مادية يف بنائها.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRlhGb1g5QTd1b0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYkpvbVRpY3ZIUk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTUZFRnl5VC05Vzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcEdFMjVGUDhZNFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc3doM3F1Q29tLU0/view
https://youtu.be/eJqTU68LXZE
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbldPdkpuZEp2SFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZERSZFlGOTBzZEk/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRjhGZDR3ejN2TnM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY0ZPdFJqNTJ5MHc
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUlNHdjVPM0pUWXc/edit
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السبت 15/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ إحدى املدارس يف بلدة كفرالها بريف 
حمافظة محص الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف سور املدرسة وإصابة مواد 

إكساء بنائها أبضرار مادية كبرية إضافة إىل إحداث حفرة يف ابحتها.

اخلميس 20/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً على إحدى املدارس يف مدينة عربني يف 
الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة.

فجر األحد 23/ تشرين األول/ 2016 ألقت الطائرات املروحية احلكومية برمياًل متفجراً على مدرسة كفر داعل االبتدائية يف 
بلدة كفر داعل بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب حبفرة أمام املدرسة.

اإلثنني 24/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً قرب مدرسة خالد نم االبتدائية يف مدينة 
خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى 

إىل إصابة بناء املدرسة وسورها أبضرار مادية متوسطة.

األربعاء 26/ تشرين األول/ 2016 قرابة 10:52 صباحاً قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 22( ابلصواريخ 
جتمع مدارس الشهيد كمال قلعجي الذي يضم 3 مدارس هي مدرسة ابتدائية، إعدادية بنني حاس، وإعدادية بنات حاس 
يف احلي اجلنويب من بلدة حاس بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة 
أاثثها ومواد إكسائها أبضرار مادية  الثالث وإصابة  املدارس  أبنية  الشام؛ ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار كبري يف  فتح 

كبرية إضافة إىل دمار جزئي يف سور التجمع.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYmtYczJMQmF3Rkk
https://www.youtube.com/watch?v=ZUwwZf58Ubg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVFRnSEJiUVBZc0E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVnNnanB3VWNHU0E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOGpyLUFheDU4MVk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaTBzWnNEazFCdnM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTmV3UFA2S0xHVEE
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSVF4VjhydDhOM1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc2M0R1kwLWFrWVk/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY0FsZzhPTHJmV1k
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY0FsZzhPTHJmV1k
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=535&token=95f6FjfOhmems90wKul3dhP6VcxhcFLc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaUdhUnQ1akRMVnM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaHhlZFVIaWhEdkk
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSU95cFN1Vlp3OVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaWt5d0ZhMHZ4LW8/view
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اخلميس 27/ تشرين األول/ 2016 قصفت رامجة الصواريخ احلكومية صاروخ أرض - أرض على مدرسة اهلامشية االبتدائية 
يف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي 

يف سور املدرسة وإصابة بنائها ومواد إكسائها أبضرار مادية متوسطة.

مساء األحد 29/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف الثانوية الصناعية يف مدينة داعل بريف حمافظة 
درعا الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل اندالع حريق يف بعض الغرف الصفية ابلطابق العلوي 

من بناء املدرسة وإصابة مواد إكساء هذه الغرف وأاثثها أبضرار مادية كبرية.

ظهر اإلثنني 31/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف مدرسة عبد القادر شاشو اليت تتخذ من إحدى 
املنازل مقراً هلا يف حي صالح الدين مبدينة حلب، ضمن األجزاء اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة 

بناء املدرسة ومواد إكسائه أبضرار مادية كبرية.

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:

دوما  مدينة  احلواضن يف  مركز  على  اجلناح حكومي صاروخاً  اثبت  2016 قصف طريان  األول/  تشرين   /3 اإلثنني  ليل 
يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املركز ومعداته 

أبضرار مادية متوسطة.

ليل اإلثنني 3/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً قرب املخرب املركزي يف الغوطة الشرقية 
مبدينة دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املركز 

ومعداته أبضرار مادية متوسطة.

الفاعلة  التحقق لتحديد اجلهة  األحد 2/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد 
لسيطرة  اخلاضعة  الشمايل،  بريف حمافظة محاة  زيتا  مدينة كفر  األعرج يف  الطبيب حسن  الشهيد  بدقة( ابلصواريخ مشفى 

فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف أحد جدران املشفى وإصابة أاثثه أبضرار مادية متوسطة.

األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية 
احلكومية ابلقذائف مشفى شام األمل يف بلدة قدسيا 
فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  دمشق،  ريف  مبحافظة 
املشفى  بناء  إصابة  إىل  أدى  ما  املسلحة  املعارضة 

ومعداته أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ3oyQndmd1JseFE/view
https://www.youtube.com/watch?v=vqJunEIKd-U&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFb1RGWFhEOU44TXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVm5xbTVFM2lmVm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVlBxYVpHaXdpVGM/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFdzQ5cENCM1NEUmc
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFdEYtRjdZWGV5NWM
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFU1RmM29JYmNnOEE
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFODRGTHBaallyaGM
https://youtu.be/Ep6CKBr0Ilo
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFZUNCdEZENU81ZXc
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFeFFYLTZQaFN1TUE
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFYTBzR1ExN3Bzdlk
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYk55Y0cyMjBrWE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX2FvWnJwd1FNYms/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdkw5Y1NBYmNPS1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYk55Y0cyMjBrWE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaDhkRllydzQxT2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQW5NQVcwNk5NQ2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGM1Ql9DZ01yREk/view
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األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي براميل متفجرة عدة تزامناً مع قصف املدفعية احلكومية 
بقذائف اهلاون مشفى الشهيد الدكتور زايد البقاعي امليداين يف بلدة خان الشيح يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل عدد من املرضى، إضافة إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية 

كبرية واحرتاق مولدات الكهرابء اخلاصة به.

األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016 ألقت الطائرات املروحية احلكومية برميلني متفجرين على مشفى السالم، وهو املشفى 
الوحيد يف بلدة اهلامة مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل اثنني من الكوادر 

الطبية أحدمها طبيب، إضافة إىل إصابة بناء املشفى ومعداته أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة.

أسلحة  حتوي  منها كانت   4 متفجراً،  برمياًل   16 احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى   2016 األول/  تشرين   /6 اخلميس 
حارقة، تزامناً مع قصف املدفعية احلكومية بقذائف اهلاون مشفى الشهيد الدكتور زايد البقاعي امليداين يف بلدة خان الشيح 
يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املشفى 

وجتهيزاته وخروجه عن اخلدمة.

مستودع  قرب  عدة  صواريخ   )22 )سيخوي  حكومي  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /7 اخلميس 
لسيطرة مشرتكة  اخلاضعة  إدلب،  بريف حمافظة  الزاوية  SAMS يف جبل  األمريكية  السورية  الطبية  للجمعية  اتبع  لألدوية 
بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة بناء املستودع أبضرار مادية متوسطة وإتالف كميات 

من األدوية.

السبت 15/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )ما زال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة 
بدقة( ابلصواريخ قرب املركز الصحي يف مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ 

ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار جزئي يف مدخل املركز وإصابة بنائه ومعداته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRU1zeXplUWE3V3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeWtxTTdRS3JRdUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUWgxRDlZQTQtbk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVDNwcTl6N042bVk/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdGdYaVliNUdqbXM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPb0h1MVNidUhaeFk
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFdERXbFItcER4Z1k
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPU3NsWnR6Q0YxNVk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTkdCOVVERW9qZDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdGdYaVliNUdqbXM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQUVpRE5RdmhZR2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc2RPRHNEVlBPLTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSS1ram9HamV5LWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQUVpRE5RdmhZR2s/view
https://youtu.be/YCyTwIpzUtQ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTGJLUjJPMTlGUTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSFhZTGw1XzVZOU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPenJuaXdZbkNwdUU/view
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اإلثنني 17/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة 
بدقة( ابلصواريخ املركز الصحي يف مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
قبل  من  لقصف  تعرض  املركز  أن  ابلذكر  اجلدير  اخلدمة،  عن  وخروجه  شبه كامل  بشكل  املركز  بناء  دمار  إىل  أدى  ما 
طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( ابلصواريخ يوم السبت 15/ تشرين 

األول/ 2016.

جديد  قرية  يف  امليداين  املشفى  حميط  ابلصواريخ  اجلناح حكومي  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /18 الثالاثء 
عكيدات بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية بسيطة.

اجلمعة 21/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً على منزل سكين يبعد قرابة 10 أمتار 
إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة  الزاوية بريف حمافظة  الواقعة يف جبل  بلدة كنصفرة  عن مشفى كيوان اجلراحي يف 

بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، مل نسجل حدوث أي أضرار يف بناء املشفى نظراً لعدم انفجار الصاروخ.

ملشفى  جماورة  ترابية  أرض  يف  عدة  صواريخ  حكومي  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /27 اخلميس 
التوليد املعروف مبشفى الرعاية M30 يف بلدة ترمانني بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 

املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة مواد إكساء بناء املشفى أَبضرار مادية متوسطة.
ونعتقد أن هذه احلادثة ليست خرقاً للقانون الدويل االنساين، ألن املستهدف هو حاجز عسكري، وقد أوردانها يف التقرير 
لو كانت ضمن  مدين، حىت  حيوي  مركز  يف  وأضرار  البشرية  ابألرواح  تسببت يف خسائر  اليت  احلوادث  لتسجيلها ضمن 

اجملال الذي يتيحه القانون الدويل اإلنساين.

- سيارات اإلسعاف:
لالجئني  الشيح  خان  خميم  يف  إسعاف  سيارة  ابلقذائف  احلكومية  املدفعية  قصفت   2016 األول/  تشرين   /2 األحد 
الفلسطينيني يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل مسعف 

من الكادر الطيب للسيارة، إضافة إىل إصابة هيكلها أبضرار مادية متوسطة.

شام  ملنظومة  اتبعة  إسعاف  سيارة  ابلصواريخ  حكومي  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /3 اإلثنني 
اإلنسانية يف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل 

إصابة شخص من الكادر الطيب يف السيارة جبراح، إضافة إىل إصابة زجاجها ومعداهتا الطبية أبضرار مادية بسيطة.

اخلميس 6/ تشرين األول/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي براميل متفجرة عدة تزامناً مع قصف املدفعية احلكومية 
بقذائف اهلاون مشفى الشهيد الدكتور زايد البقاعي امليداين يف بلدة خان الشيح يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، 
للمشفى  اتبعتني  خدمة  وسيارة  إسعاف  سيارة  يف  دمار كبري  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضع 

وخروجهما عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=92VUv2RdHEs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFOHEwRFdoTHotUU0
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFTzBQTVVMQ09BbXM
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFNElka0doSUlLaGs
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFVEVDSW1reGVCYTg
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFeU05QU5vRFBQTE0
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املراكز احليوية الثقافية:
- املناطق األثرية )القالع واحلصون - املدافن –  املعابد - املدرجات واملسارح(:

2016 قصف طريان اثبت  األول/  تشرين   /15 السبت 
اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة 
قرية  يف  األثري  القصر  قرب  عدة  صواريخ  بدقة(  الفاعلة 
إىل  أدى  ما  الشرقي؛  محاة  حمافظة  بريف  وردان  ابن  قصر 

إصابة بناء القصر أبضرار مادية متوسطة.
 

املربعات السكانية:
- األسواق:

مدينة عربني يف  الشعيب يف  السوق  على  اجلناح حكومي صاروخاً  2016 قصف طريان اثبت  األول/  تشرين   /2 األحد 
احملالت  من  عدد  إصابة  إىل  أدى  ما  املسلحة؛  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  دمشق،  ريف  مبحافظة  الشرقية  الغوطة 

التجارية أبضرار مادية كبرية.

يف  سقبا  مدينة  يف  الشعيب  السوق  ابلصواريخ  حكومي  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /12 األربعاء 
احملالت  من  عدد  إصابة  إىل  أدى  ما  املسلحة؛  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  دمشق،  ريف  مبحافظة  الشرقية  الغوطة 

التجارية أبضرار مادية كبرية.

ليل األربعاء 12/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ -للمرة الثانية خالل هذا اليوم- 
السوق الشعيب يف مدينة سقبا يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 

إىل إصابة عدد من احملالت التجارية أبضرار مادية متفاوتة.

ليل اجلمعة 7/ تشرين األول/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة يف حميط السوق القدمي يف خميم خان 
الشيح لالجئني الفلسطينيني يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 

إصابة عدد من احملالت التجارية أبضرار مادية متوسطة.

مدينة  الرئيس وسط  السوق  قرب  اجلناح حكومي صواريخ عدة  2016 قصف طريان اثبت  األول/  تشرين   /24 اإلثنني 
ما  الشام؛  فتح  املسلحة وجبهة  املعارضة  اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل  إدلب  بريف حمافظة  خان شيخون 

أدى إىل مقتل عدة أشخاص، إضافة إىل إصابة مرافق السوق وعدد من احملالت التجارية أبضرار مادية متوسطة.

الصواريخ احلكومية صواريخ أرض - أرض على أحد األسواق يف  2016 قصفت رامجات  األول/  26/ تشرين  األربعاء 
 5 أدى إىل  إصابة  ما  املسلحة؛  املعارضة  الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل  الغوطة  مدينة دوما يف 

حمالت جتارية أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc0t5NmNmZkZvSmM/view
https://youtu.be/_FESqUZmEuA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYXdOa1M2a0Q5UWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVW9palRmbEZTUGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSnhjUWZOQWx3VWc/view
https://youtu.be/kOb0WD0SZso
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNmxPUXhVU0tRenc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU0U1ckgwNUN0dnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNmxPUXhVU0tRenc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTU9zVkpZbHJKN3c/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTzFLX3NFOFkxTU0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWEl0cHh2Rm5DQlE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ0NxTEpENWhuR3M
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNnNDVUZPTEI3ZHc/view
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البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة )شبكات الكهرابء - حمطات توليد ونقل الكهرابء - حمطات الوقود - آابر النفط وحمطاهتا 

- آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(:
السبت 8/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف حمطة الكهرابء املغذية حملطة املياه يف حي سليمان احلليب 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، تزامن القصف مع اشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة 

املسلحة يف حماولة من األوىل للسيطرة على احملطة، ما أحلق دماراً كبرياً مبحطة الكهرابء وجتهيزاهتا تسبب خبروجها عن اخلدمة.

- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:
الطريان  ألقى   2016 األول/  تشرين   /5 األربعاء 
مركز  قرب  عدة  متفجرة  براميل  احلكومي  املروحي 
الدفاع املدين يف بلدة اهلامة مبحافظة ريف دمشق، 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة 
وخروجه  وأاثثه  املركز  بناء  يف  دمار كبري  إىل  أدى 

عن اخلدمة.

يف  املدين  الدفاع  مركز  قرب  عدة  متفجرة  براميل  احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى   2016 األول/  تشرين   /5 األربعاء 
بلدة اهلامة مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف سيارة إطفاء اتبعة 

للمركز وخروجها عن اخلدمة.

للدفاع  التابع   114 متفجرة عدة على مركز  براميل  احلكومية  املروحية  الطائرات  ألقت   2016 األول/  تشرين   /7 اجلمعة 
املدين السوري يف مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار 

كبري يف بناء املركز.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFcGswQUZPZWNHU28
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFcGswQUZPZWNHU28
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFdFBaRTlsUlg4RUk
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFM2FXMjVaVDl5Y0U
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV2FTR1hzUEVaaXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeWFoWnZ0cUdaM0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdEFxY3dzOXc1SkE/view
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للدفاع  التابع   114 متفجرة عدة على مركز  براميل  احلكومية  املروحية  الطائرات  ألقت   2016 األول/  تشرين   /7 اجلمعة 
املدين السوري يف مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار 

كبري يف آلية رفع أنقاض “تركس” اتبعة للمركز وخروجها عن اخلدمة.

للدفاع  التابع   114 متفجرة عدة على مركز  براميل  احلكومية  املروحية  الطائرات  ألقت   2016 األول/  تشرين   /7 اجلمعة 
املعارضة املسلحة، ما أدى إصابة  الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل  اللطامنة بريف حمافظة محاة  السوري يف مدينة  املدين 

سيارة خدمة اتبعة للمركز أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

للدفاع  التابع   114 متفجرة عدة على مركز  براميل  احلكومية  املروحية  الطائرات  ألقت   2016 األول/  تشرين   /7 اجلمعة 
املدين السوري يف مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة 

هيكل سيارة إسعاف اتبعة للمركز أبضرار مادية متوسطة.

تلبيسة  يف  املدين  الدفاع  مركز  قرب  صاروخاً  حكومي  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /15 السبت 
بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة أحد عناصر الدفاع املدين، إضافة إىل 

أضرار مادية بسيطة ابملركز. 

الدفاع  مركز  قرب   C5 صواريخ  حكومي  اجلناح  اثبت  طريان  رشاشات  أطلقت   2016 األول/  تشرين   /19 األربعاء 
فتح  املسلحة وجبهة  املعارضة  فصائل  بني  لسيطرة مشرتكة  اخلاضعة  اجلنويب،  إدلب  بريف حمافظة  نبل  بلدة كفر  املدين يف 

الشام؛ ما أدى إىل إصابة 3 عناصر من املركز جبراح، دون وقوع أية أضرار مادية يف بناء املركز.

الدفاع  مركز  قرب   C5 صواريخ  حكومي  اجلناح  اثبت  طريان  رشاشات  أطلقت   2016 األول/  تشرين   /19 األربعاء 
فتح  املسلحة وجبهة  املعارضة  فصائل  بني  لسيطرة مشرتكة  اخلاضعة  اجلنويب،  إدلب  بريف حمافظة  نبل  بلدة كفر  املدين يف 
الشام؛ ما أدى إىل إصابة 3 من عناصر الدفاع املدين جبراح، إضافة إىل إصابة الواجهة األمامية هليكل سيارة إطفاء اتبعة 

للمركز أبضرار مادية بسيطة.

الدفاع  مركز  قرب   C5 صواريخ  حكومي  اجلناح  اثبت  طريان  رشاشات  أطلقت   2016 األول/  تشرين   /19 األربعاء 
فتح  املسلحة وجبهة  املعارضة  فصائل  بني  لسيطرة مشرتكة  اخلاضعة  اجلنويب،  إدلب  بريف حمافظة  نبل  بلدة كفر  املدين يف 

الشام؛ ما أدى إىل إصابة 3 من عناصر الدفاع املدين جبراح، إضافة إىل حتطم زجاج سيارة إسعاف اتبعة للمركز.

قصف   2016 األول/  تشرين   /20 اخلميس 
 )22 )سيخوي  حكومي  اجلناح  اثبت  طريان 
مدينة  يف  املدين  الدفاع  مركز  قرب  عدة  صواريخ 
معرة النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة 
املسلحة  املعارضة  فصائل  بني  مشرتكة  لسيطرة 
وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل مقتل أحد عناصر 
إضافة  جبراح،  آخرين   5 وإصابة  املدين  الدفاع 
أبضرار  وأاثثه  املركز  بناء  إكساء  مواد  إصابة  إىل 
مادية كبرية  مادية متوسطة وإصابة ساحته أبضرار 

وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUjlIaHhzdUlDTFk/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFRHpVWDYydlNEOGM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT0xOdTJQTGtfZlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcThfRUFWQ0QyaDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX2EzbUNGQ3VzU3c/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=529&token=zG6zMxFqkOY21j6iaF4GS6Are9wE6Wgv
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=529&token=zG6zMxFqkOY21j6iaF4GS6Are9wE6Wgv
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=528&token=SUJvFIvf2cvYYJLOkb7RwrCsG7RDxcwg
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFb0tUcU54bFBEYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRi1xLWZKcGI0SkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWGpCOTV0Qi1hLTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWGpCOTV0Qi1hLTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFb1cta3MtRE9rZk0/view
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اخلميس 20/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب مركز الدفاع املدين يف مدينة 
ما  الشام؛  فتح  املسلحة وجبهة  املعارضة  فصائل  بني  لسيطرة مشرتكة  اخلاضعة  اجلنويب،  إدلب  بريف حمافظة  النعمان  معرة 

أدى إىل إصابة الواجهة األمامية من هيكل سيارة خدمة )بيك اب( اتبعة للمركز أبضرار مادية بسيطة.

التابع   114 ملركز  اتبعة  إسعاف  قرب سيارة  هاون  قذيفة  احلكومية  املدفعية  2016 قصفت  األول/  تشرين   /23 األحد 
للدفاع املدين يف منطقة املرج مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أثناء قيامها إبخالء جرحى 

قصف سابق يف املنطقة نفسها؛ ما أدى إىل إصابة هيكل السيارة من اجلهة األمامية أبضرار مادية متوسطة.

الدفاع  املتمركزة يف حميط جبل عزان ابلقذائف حميط مركز  الثالاثء 25/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية 
املدين يف قرية السمريية بريف حمافظة حلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة سيارة 

إسعاف اتبعة للمركز أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة، دون تسجيل أية أضرار مادية يف بناء املركز.

القوات احلكومية إبطالق رصاص رشاشاهتا على سيارة إسعاف اتبعة للدفاع  الثالاثء 25/ تشرين األول/ 2016 قامت 
املدين يف بلدة مضااي مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة عنصر من الدفاع 

املدين جبراح، إضافة إىل إصابة هيكل السيارة أبضرار مادية بسيطة وهتشم يف زجاج الواجهة األمامية. 

- املنشآت واملصادر املائية )أانبيب املياه - آابر املياه - حمطات ضخ ومعاجلة املياه - قنوات الري – السدود - 
خزاانت املياه - حمطات معاجلة الصرف الصحي – شبكات الصرف الصحي(:

السبت 24/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( 
دمار  إىل  أدى  ما  املسلحة؛  املعارضة  لسيطرة فصائل  اخلاضع  مبدينة حلب  السكري،  املركزي يف حي  املياه  بئر  ابلصواريخ 
كبري يف البئر وجتهيزاته إضافة إىل دمار خزان املياه اإلضايف )خزان أوكسفام سعة 50 مرت مكعب( واملناهل التابعة له بشكل 
شبه كامل، إضافة إىل خطوط املياه الفرعية املغذية ألحياء السكري وابب النريب وقاضي عسكر والشيخ جاكري وخروجه 
عن اخلدمة، يوم األحد 30/ تشرين األول/ 2016 متكنا من التحقق من احلادثة عرب التواصل مع عدد من انشطي املنطقة.

السبت 24/ أيلول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( 
اخلاضع  حلب  مبدينة  السكري،  حي  املركزي يف  املياه  بئر  عن  أمتار  عشرة  قرابة  يبعد  الذي  العايل  املياه  خزان  ابلصواريخ 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل أضرار مادية متوسطة ابخلزان، يوم األحد 30/ تشرين األول/ 2016 متكنا 

من التحقق من احلادثة عرب التواصل مع عدد من انشطي املنطقة.

اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية بقذائف عدة حمطة املياه يف حي سليمان احلليب مبدينة حلب، اخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، مث تالها اشتباكات مع فصائل املعارضة املسلحة، يف حماولة القتحامها، تسبب القصف 
يوم  اخلدمة،  عن  وخروجها  مادية كبرية  أبضرار  ابحملطة  اخلاصة  الكهرابئي  التحكم  لوحات  وبعض  الرملية  املصايف  إبصابة 

األحد 30/ تشرين األول/ 2016 متكنَّا من التحقق من احلادثة عرب التواصل مع عدد من انشطي املنطقة.

السبت 1/ تشرين األول/ 2016 أطلقت القوات احلكومية نريان رشاشاهتا على مبىن نبع عني الفيجة يف مدينة عني الفيجة 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل اندالع حريق يف حميط املبىن.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRTJ5N2JtOFVBR2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcW94MFBHS1lvRTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNERvUUFQSFBDSjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUlQ5dlA0eFJfNHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZi1KWThCc21VaHM/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd1lIX2F6cE4tYVE
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ3pDbGUtZUtMTk0/view
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الثالاثء 4/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية بقذائف اهلاون خط مياه عني الفيجة املغذي ملدينة دمشق على 
فصائل  لسيطرة  اخلاضع  دمشق،  ريف  مبحافظة  بردى  وادي  منطقة  مقرن يف  ودير  الفيجة  بلديت عني  بني  الواصل  الطريق 

املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل تدمري اخلط وتدفق املياه خارج مسارها.

املغذي  الرئيس  املياه  خط  قرب  عدة  متفجرة  براميل  احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى   2016 األول/  تشرين   /5 األربعاء 
الرئيس يف بلدة اهلامة مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل تدمري اخلط  للخزان 

وخروجه عن اخلدمة.

السيارات  وحمطات  كراجات   - احلديدية  السكك   - العامة  الطرق   - املائية  املعابر   - )اجلسور  النقل  وسائط   -
والباصات والسكك احلديدية - املطارات املدنية - معابر حدودية ومكاتبها(: 

بعد حنو  على  الواقع  السياسية  اجلناح حكومي ابلصواريخ جسر  2016 قصف طريان اثبت  األول/  تشرين   /6 اخلميس 
أرضية اجلسر، تسبب يف  اهنيار يف  إىل  أدى  ما  تنظيم داعش؛  اخلاضع لسيطرة  الزور،  دير  7 كيلو مرت مشال مركز مدينة 

وقف حركة سري العرابت عليه )خروج عن اخلدمة(، اجلدير ابلذكر أن اجلسر يربط بني مركز حمافظة دير الزور وريفها.

الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ جسر البصرية يف مدينة البصرية بريف 
حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار كبري يف اجلسر، تسبب يف منع عبور السيارات 

عربه، اجلدير ابلذكر أن اجلسر يصل بني مدينة البصرية وابقي قرى وبلدات ريف حمافظة دير الزور.

- األفران:
اخلميس 20/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب فرن درة اخلري يف مدينة معرة 
أدى  ما  الشام؛  فتح  املسلحة وجبهة  املعارضة  فصائل  بني  لسيطرة مشرتكة  اخلاضعة  اجلنويب،  إدلب  بريف حمافظة  النعمان 

إىل إصابة بناء الفرن أبضرار مادية بسيطة.

- املنشآت الصناعية:
السبت 29/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ معمل واتر يف بلدة تل كردي مبحافطة 
بنائه ومواد إكسائه  ريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل اندالع حريق يف املعمل وإصابة 

أبضرار مادية كبري، اجلدير ابلذكر أن املعمل خارج عن اخلدمة.

- املقرات واملنظمات الدولية:
طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /26 األربعاء  فجر 
االجتماعية  التنمية  مركز  ابلصواريخ  اجلناح حكومي  اثبت 
الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  لوكالة  التابع 
لالجئني  الشيح  خان  خميم  يف  “األونروا”  الفلسطينيني 
دمشق،  ريف  مبحافظة  الغربية  الغوطة  يف  الفلسطينيني 
إىل  أدى  ما  املسلحة؛  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضع 
وأاثثه  إكسائه  مواد  وإصابة  املركز  بناء  يف  كبري  دمار 

أبضرار مادية كبرية، وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=VEyP4Id8x74&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GovI3uPLQKU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZ0J1bnByaERURjg
https://www.youtube.com/watch?v=KCSQxNnNoYc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMXNpODFKQ1o1VVU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=514&token=ETCnJpjkA0YryaJZ9fzqgjn8ixSbwnb1
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSVNyRXZLNFp0Y0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc2EwanV5N2tOMGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN1k4RW16aDEyR2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUWVWdHZjZkR5VTg/view
https://www.youtube.com/watch?v=RKURdgHRnCg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc3l3NnA0NjhlUnM/view
https://www.youtube.com/watch?v=RKURdgHRnCg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUTdaYnc0NXBLWDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM2lZYnNkdFdxa0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY1hneVo3SW9EaG8/view
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- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي براميل متفجرة قرب مبىن اجمللس احمللي يف بلدة اهلامة 

مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف املبىن وخروجه عن اخلدمة.

السبت 8/ تشرين األول/ 2016 اقتحمت القوات احلكومية املركز الثقايف يف مدينة داراي يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، وقامت بتخريب أاثث املركز ومصادرة مجيع الكتب املوجودة فيه.

خميمات الالجئني:
األحد 23/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية املتمركزة يف جبل الرتكمان بريف حمافظة الالذقية ابلقذائف 
مشرتكة  لسيطرة  اخلاضع  الغريب،  إدلب  حمافظة  بريف  بداما  بلدة  قرب  الرتكية  السورية  احلدود  على  للنازحني  الوفاء  خميم 
الشام؛ ما أدى إىل إصابة 6 أشخاص جبراح، إضافة إىل إصابة عدد من اخليم  املعارضة املسلحة وجبهة فتح  بني فصائل 

أبضرار مادية متوسطة.

األحد 23/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية املتمركزة يف جبل الرتكمان بريف حمافظة الالذقية ابلقذائف 
خميم خرماش للنازحني على احلدود السورية الرتكية الواقع بني بلديت احلمبوشية وبداما بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضع 

لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة عدد من اخليم أبضرار مادية متوسطة.

األحد 23/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية املتمركزة يف جبل الرتكمان بريف حمافظة الالذقية ابلقذائف 
خميم عني احلور للنازحني على احلدود السورية الرتكية الواقع بني بلديت احلمبوشية وبداما بريف حمافظة إدلب الغريب اخلاضع 

لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة عدد من اخليم أبضرار مادية متوسطة.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 
بن  املقداد  مسجد  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /9 األحد  فجر 
عمرو يف حي الصاحلني مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املسجد 

وخروجه عن اخلدمة.

أنه روسي ابلصواريخ املبىن املالصق ملسجد  عصر األربعاء 12/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد 
الصبحان يف حي الكالسة مبدينة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املسجد 

وخروجه عن اخلدمة، إضافة إىل دمار كبري يف املباين احمليطة به.

عصر األحد 16/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بناًء سكنياً قرب مسجد 
القاطرجي يف حي القاطرجي مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة 

مواد إكساء بناء املسجد وأاثثه أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة مؤقتاً.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFbEJoVG5JSE91WGM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLVhSYmw0Y0FZT1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZFU2aUlDcC1PR0E/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFQ0lqcmRyWVBfUE0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMFlJMXp4MktmMjg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPc003ZXVZSXpTZU0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMFlJMXp4MktmMjg
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القريبة  السكنية  املباين  أنه روسي ابلصواريخ  نعتقد  2016 قصف طريان اثبت اجلناح  17/ تشرين األول/  صباح اإلثنني 
ما تسبب مبجزرة،  املسلحة؛  املعارضة  لسيطرة فصائل  اخلاضعة  الغريب،  بريف حمافظة حلب  قرية عوجيل  أحد مساجد  من 

إضافة إىل أضرار مادية كبرية يف مواد إكساء املسجد.

الثالاثء 25/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مسجد قبتان اجلبل يف  ظهر 
بلدة قبتان اجلبل بريف حمافظة حلب الشمايل الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة بناء 

املسجد ومواد إكسائه وأاثثه أبضرار مادية كبرية إضافة إىل إحداث عدة حفر يف ساحته وخروجه عن اخلدمة مؤقتاً.

أنه روسي صواريخ عدة قرب مسجد عقبة  نعتقد  اجلناح  2016 قصف طريان اثبت  األول/  تشرين   /26 األربعاء  ظهر 
بن انفع يف بلدة املنصورة بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي 

يف سور املسجد وحتطم زجاج بعض نوافذه.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس: 

اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /4 الثالاثء 
يف  اإلعدادية  املدرسة  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح 
إدلب  حمافظة  بريف  الزاوية  جبل  يف  الواقعة  املوزرة  بلدة 
املعارضة  فصائل  بني  مشرتكة  لسيطرة  اخلاضعة  اجلنويب، 
أبنية  أحد  دمار  إىل  أدى  ما  الشام؛  فتح  وجبهة  املسلحة 
دمار جزئي يف سورها،  إىل  إضافة  بشكل كامل،  املدرسة 

وإصابة البناء الرئيس أبضرار مادية بسيطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNl82QTkxS0dfVDQ/view
https://www.youtube.com/watch?v=4FxwD7RplOQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbWVHNFdHNXBZUEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbGduMWRIanZIdmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFenRfUDUydlVVOWc/view
https://youtu.be/U2P0dmu8LQc
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbnFzSmlQN0RvbEU/view
https://youtu.be/U2P0dmu8LQc
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMEpFVDRUMnV0Zzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPY29XNkI3UW8tdG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV2FOZzQ4NlRYTTQ/edit
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علداين  عارف  أسعد  مدرسة  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /8 السبت 
الشام؛  فتح  وجبهة  املسلحة  املعارضة  فصائل  بني  لسيطرة مشرتكة  اخلاضعة  الشمايل،  إدلب  حمافظة  بريف  بنش  مدينة  يف 
ما أدى إىل إحداث حفرة يف ابحة املدرسة، إضافة إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة وسورها وإصابة أاثثها ومواد إكسائها 

أبضرار مادية كبرية.

قواص  زكراي  مدرسة  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /15 السبت  عصر 
يف حي الصاحلني مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة ابب املدرسة الرئيس وسورها 

أبضرار مادية متوسطة.

ظهر األحد 16/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مدرسة نور الدين زنكي 
يف حي السكري مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بعض الغرف الصفية 

وإصابة أاثث املدرسة أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

ظهر األحد 16/ تشرين األول/ 2016 قصفت طائرات 
مدرسة  فناء  يف  صاروخاً  روسية  أهنا  نعتقد  اجلناح  اثبتة 
ما  القدمية؛  حلب  مبنطقة  أقيول  حي  يف  الزهراء  فاطمة 
تسبب بدمار كبري يف فناء املدرسة وأضرار مادية كبرية يف 

مواد إكسائها، وخروجها عن اخلدمة.

طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /24 اإلثنني  ظهر 
األيتام  مدرسة  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت 
لسيطرة  اخلاضع  حلب،  مبدينة  الفردوس  حي  املتفوقني يف 
فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء 
مادية كبرية  أبضرار  وأاثثها  إكسائها  مواد  وإصابة  املدرسة 

وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWmVhcm5qYVZ2QTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYlAzOE9EQ29HWFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSTV3YkhZQ0hvSVE/view
https://www.youtube.com/watch?v=-wZCrMr4HCg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTng5QVJ3OER6RGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQXRyY2hkN2NQRXM/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd3lmdHFjcXVCblE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRkVYSzctUmVhcDQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd3lmdHFjcXVCblE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRkVYSzctUmVhcDQ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbEdTb0NZMzdwNGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbVB5T1Ribm1QSW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbEdTb0NZMzdwNGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTUt0YlRIZkRVaDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbVB5T1Ribm1QSW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUzFSTFBsMlJBV2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbEZ4bjUwcmVLb28/view
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احلي  وليد شعبان يف  أنه روسي ابلصواريخ اثنوية  نعتقد  اجلناح  2016 قصف طريان اثبت  األول/  تشرين   /25 الثالاثء 
الشمايل من مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة 

فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة بناء الثانوية وأاثثها أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 27/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مدرسة حممد الصباغ يف احلي 
فتح  املسلحة وجبهة  املعارضة  لسيطرة مشرتكة بني فصائل  اخلاضعة  الشمايل،  إدلب  بريف حمافظة  أرحيا  مدينة  اجلنويب من 

الشام؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة وسورها أبضرار مادية متوسطة إضافة إىل إحداث حفرة يف فنائها.

اجلمعة 28/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة قرب مدرسة الشهيد بشري 
حلي يف احلي الشمايل من مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 

املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية بسيطة.

- اجلامعات:
األحد 23/ تشرين األول/ 2016 قرابة 11:30 لياًل شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارتني ابلصواريخ على 
مبىن كلية الطب التابعة للحكومة السورية املؤقتة يف مدينة كفر ختارمي بريف حمافظة إدلب الشمايل الغريب، اخلاضعة لسيطرة 
الكلية وجتهيزاهتا بشكل كامل وخروجها  بناء  دمار  إىل  أدى  ما  الشام،  فتح  املسلحة وجبهة  املعارضة  مشرتكة بني فصائل 

عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن املبىن ذاته يضم اجمللس احمللي والصالة الرايضية يف كفر ختارمي.

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

صباح السبت 1/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة قرب املشفى امليداين يف 
حي الصاخور مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف أحد جدران بناء املشفى 

وإصابة غرف املرضى أبضرار مادية متوسطة.

امليداين يف حي  املشفى  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /3 اإلثنني  ظهر 
الصاخور مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املشفى وجتهيزاته وخروجه 
عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن املشفى أصيب أبضرار مادية نتيجة تعرض حميطه لقصف من قبل طريان اثبت اجلناح نعتقد 

أنه روسي يوم السبت 1/ تشرين األول/ 2016.

الصحي يف  املركز  أنه روسي ابلصواريخ حميط  نعتقد  اجلناح  2016 قصف طريان اثبت  األول/  4/ تشرين  الثالاثء  عصر 
من  بتهدم جزء كبري  تسبب  ما  املسلحة؛  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  الغريب،  بريف حمافظة حلب  قرية كفر كرمني 

بناء املركز وإصابة بعض معداته أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة بشكل مؤقت.

البيان  مشفى  حميط  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /14 اجلمعة  مساء 
اجلراحي يف حي الشعار مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار بعض الغرف اإلدارية 

يف املشفى وإتالف كميات من األدوية. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMjV5NndjX0pVa0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS1BUeFllZXVWWVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQmtZSHlTRVBHMWs/view
https://youtu.be/3rTW7F99QGA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaU96TWZRTzFpc0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTXVYVG1RaDE1MGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYXRmeUdaT1RtaEU/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFaUhFcTY4WkZkdWc
https://www.youtube.com/watch?v=YyniduiFE48&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFaURPeXdIZ0JsSkk
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFR0Utajh2LVhEVGM
https://www.youtube.com/watch?v=EHU40cAkcAo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFRTE1NjdFSVIxa3c
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFQ2VkVHUwcmxFYzg
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFLThueGF4U0x6ckU
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFRTE1NjdFSVIxa3c
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFZmp3TVlGR1FRSDQ


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 21

الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً على مشفى اإلميان، وهو املشفى 
املعارضة  اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل  اجلنويب،  إدلب  بريف حمافظة  الزاوية  الواقعة يف جبل  بلدة سرجة  الوحيد يف 
املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة 5 أشخاص من الكادر الطيب للمشفى، إضافة إىل دمار كبري يف بنائه وإصابة 
منطقة  يقطنون  شخصاً  ألف   80 حنو  يدم  املشفى  أن  ابلذكر  اجلدير  اخلدمة،  عن  وخروجه  مادية كبرية  أبضرار  معداته 

جبل الزاوية بريف إدلب.

صباح الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مبىن منظومة اإلسعاف 
اخلريية يف حي مساكن هنانو مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة 3 مسعفني من 

كوادر املنظومة، إضافة إىل إصابة املبىن أبضرار مادية متوسطة.

- سيارات اإلسعاف:
امليداين  أنه روسي صواريخ عدة قرب املشفى  صباح السبت 1/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد 
يف حي الصاخور مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف هيكل سيارة إسعاف 

اتبعة للمشفى وخروجها عن اخلدمة.

اجلمعة 14/ تشرين األول/ 2016 قرابة 5:30 فجراً قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بناًء سكنياً 
قرب سيارة إسعاف اتبعة ملؤسسة شام اإلنسانية يف حي الشعار مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ 

ما أدى إىل مقتل سائق السيارة، إضافة إىل دمار كبري يف هيكلها وخروجها عن اخلدمة.

البيان  مشفى  حميط  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /14 اجلمعة  مساء 
سيارة  نوافذ  زجاج  حتطم  إىل  أدى  ما  املسلحة؛  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضع  حلب،  مبدينة  الشعار  حي  اجلراحي يف 

إسعاف اتبعة للمشفى.

الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً على مشفى اإلميان، وهو املشفى 
املعارضة  اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل  اجلنويب،  إدلب  بريف حمافظة  الزاوية  الواقعة يف جبل  بلدة سرجة  الوحيد يف 

املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة سياريت إسعاف اتبعتني للمشفى أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=7FqPLk_Q9Pw&feature=youtu.be
https://youtu.be/FDMB9EI7SUI
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZk5ZU25jTW1aUTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRFVXS0hqT3VQYVk/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWXI5WXo0cnhaRDA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMlhrdkVEQjFrd2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWU1mZ2JFMFJPSjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFakQ2Y1hMcVRJLXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUVdYR3NwS1lTMDg/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaHhwLVcxSEF1S1k/view
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صباح الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مبىن منظومة اإلسعاف 
اخلريية يف حي مساكن هنانو مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة سياريت إسعاف 

اتبعتني للمنظومة أبضرار مادية كبرية وخروجهما عن اخلدمة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

الفردوس  أنه روسي ابلصواريخ سوق حي  نعتقد  اجلناح  2016 قصف طريان اثبت  األول/  تشرين   /12 األربعاء  صباح 
التجارية،  احملالت  من  دمار عدد  إىل  إضافة  تسبب مبجزرة،  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضع  مبدينة حلب، 

وتضرر عدد آخر منها.

املباين السكنية اجملاورة  أنه روسي ابلصواريخ  صباح اإلثنني 17/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد 
املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة،  الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل  الرئيس يف قرية عوجيل بريف حمافظة حلب  للسوق 

إضافة إىل أضرار مادية متفاوتة يف احملالت التجارية.

- املالعب:
األحد 23/ تشرين األول/ 2016 قرابة 11:30 لياًل شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارتني ابلصواريخ على 
مبىن الصالة الرايضية )النادي الرايضي( يف مدينة كفر ختارمي بريف حمافظة إدلب الشمايل الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة 
بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار كبري يف مبىن الصالة وأاثثها وخروجها عن اخلدمة، اجلدير 

ابلذكر أن املبىن ذاته يضم مبىن كلية الطب التابعة للحكومة السورية املؤقتة ومبىن اجمللس احمللي يف كفر ختارمي.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFMXlkdHZIRWh5YXM
https://youtu.be/DIwNJeCEOKg
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbnNCZmdXUWhacE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMm9xZkE1N3Vkc0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ1lCMW9CNWNhTk0/view
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البىن التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية:

عصر السبت 8/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حمطة املياه يف حي ابب 
النريب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف سور احملطة.

السيارات  وحمطات  كراجات   - احلديدية  السكك   - العامة  الطرق   - املائية  املعابر   - )اجلسور  النقل  وسائط   -
والباصات والسكك احلديدية - املطارات املدنية - معابر حدودية ومكاتبها(:

احلج يف حي  أهنا روسية ابلصواريخ جسر  نعتقد  اجلناح  اثبتة  2016 قصفت طائرات  األول/  تشرين   /14 اجلمعة  ظهر 
الفردوس مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف اجلسر.

- وسائط النقل: 
املدائن يف  قرب مجعية  أنه روسي ابلصواريخ جسراً  نعتقد  اجلناح  2016 قصف طريان اثبت  األول/  تشرين   /14 اجلمعة 
بلدة خان العسل بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي حبافة اجلسر.

- األفران:
البوعزيزي يف حي  فرن  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /3 اإلثنني  عصر 
ومعداته وخروجه  الفرن  بناء  دمار كبري يف  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضع  مبدينة حلب،  احليدرية 

عن اخلدمة.

- املنشآت الصناعية:
أنه روسي ابلصواريخ معمل موصللي لصناعة  نعتقد  2016 قصف طريان اثبت اجلناح  4/ تشرين األول/  الثالاثء  عصر 
بودرة األطفال يف ضاحية ريف املهندسني بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب 

مبجزرة، إضافة إىل دمار كبري يف بناء املعمل ومعداته وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTmFUSDhzc256RUE/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSEU4VTNsQ1Rsd1U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPc1FucmxDZ0tERUU
https://www.youtube.com/watch?v=6hVJhihETXY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNWtZMFd2NDJIT0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRzl3cHY2TWZZMXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWFVFd1Zmb1hKSUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOENGRWpqVC1QNzA/edit
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فارما  آراك  معمل  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /15 السبت  صباح 
املسلحة؛ ما أدى إىل  املعارضة  الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل  املنصورة بريف حمافظة حلب  بلدة  الدوائية يف  للصناعات 

دمار جزئي يف بناء املعمل وإصابة آلياته أبضرار مادية كبرية، وخروجه عن اخلدمة.

البنفسج  أنه روسي صواريخ عدة قرب معمل  فجر األحد 23/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد 
للصناعات النسيجية يف بلدة كفر انها بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل 

اندالع حريق يف املعمل وإصابة بنائه ومعداته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

- حمطات ومصادر الطاقة:
صباح اجلمعة 28/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان حريب نعتقد أنه روسي ابلقنابل العنقودية حمطة الكهرابء يف بلدة 
اندالع حريق يف عدد  املسلحة؛ ما أدى إىل  املعارضة  الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل  الصغرى بريف حمافظة حلب  أورم 

من حموالت الكهرابء وإصابتها أبضرار مادية كبرية.

- املقرات اخلدمية الرمسية:
يف  اجلبل  قبتان  شرطة  مركز  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /16 األحد 
بلدة قبتان اجلبل بريف حمافظة حلب الشمايل العريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي 

يف بناء املركز وإصابة مواد إكسائه وجتهيزاته أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة.

األحد 23/ تشرين األول/ 2016 قرابة 11:30 لياًل شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارتني ابلصواريخ على 
مبىن اجمللس احمللي يف مدينة كفر ختارمي بريف حمافظة إدلب الشمايل الغريب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 
املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار املبىن بشكل كامل وخروجه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن املبىن ذاته يضم 

مبىن كلية الطب التابعة للحكومة السورية املؤقتة ومبىن الصالة الرايضية.

ختارمي  مدينة كفر  يف  احمللي  اجمللس  رئيس  صرما  الدين  بدر  الدكتور  مع  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تواصلت 
-عرب تطبيق واتس آب- وأفاد ابلتايل:

الطريان احلريب يف  أعقبه صوت هدير  انفجار عنيف  لياًل مسعت صوت   11:30 الساعة  23 تشرين األول وحبدود  “يف 
األجواء، بعدها أعادت الطائرة الدوران ونفذت غارة اثنية بعد دقيقتني من الغارة األوىل، بصفيت طبيباً توجهت على الفور 
إىل املشفى حيث مت إبالغي أن الضربة استهدفت مركز اجمللس احمللي املؤلف من طابقني والذي كان يضم اجلامعة، وفيها 
صالة كتب وخمابر والصالة الرايضية، مل أمتكن من الذهاب إىل موقع القصف حىت اليوم التايل. اجملزرة كانت مروعة واألبنية 

مبا فيها بناء اجمللس وكلية الطب والصالة واألبنية السكنية القريبة منها كانت مدمرة بشكل كامل، شيء مروع جداً جدًا”.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=4uz99FIfZX0&feature=youtu.be
https://youtu.be/xPjLtCVCylc
https://www.youtube.com/watch?v=mJdY9qb_RM0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYWtjRXc4WGVQU3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMm9xZkE1N3Vkc0k/view
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- مزارع احليواانت الداجنة:
اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /26 األربعاء 
اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مدجنة لرتبية الدجاج يف 
األطراف الشمالية من مدينة معرة مصرين بريف حمافظة إدلب 
املعارضة  فصائل  بني  مشرتكة  لسيطرة  اخلاضعة  الشمايل، 
املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف سقف 
املدجنة  وجتهيزات  معدات  وإصابة  جدراهنا  وأحد  املدجنة 

أبضرار مادية متوسطة إضافة إىل مقتل عدد من الطيور.

خميمات الالجئني:
الفرجة  خميم  ابلصواريخ   )24 )سيخوي  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /1 السبت 
فصائل  بني  مشرتكة  لسيطرة  اخلاضعة  اجلنويب،  إدلب  حمافظة  بريف  شيخون  خان  مدينة  شرقي  الشيح  تل  قرب  الواقع 

املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة عدد من اخليم أبضرار مادية متوسطة.

اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 
صباح الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على املنازل السكنية احمليطة مبسجد 
متمركزة يف  القوات احلكومية، مصدرها مدفعية  لسيطرة  اخلاضع  احلمدانية مبدينة حلب،  الطيبة يف ضاحية األسد يف حي 

حي الراشدين، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة مئذنة املسجد أبضرار مادية متوسطة.

صباح اجلمعة 28/ تشرين األول/ 2016 سقطت قذيفة صاروخية حملية الصنع على مسجد الغفران يف حي حلب اجلديدة 
فصائل  لسيطرة  اخلاضع  الراشدين  حي  يف  متمركزة  مدفعية  مصدرها  احلكومية،  القوات  لسيطرة  اخلاضع  حلب،  مبدينة 

املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إحداث فجوة يف قبة املسجد.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

ظهر اخلميس 27/ تشرين األول/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية 
اخلاضع  مبدينة حلب،  الشهباء  الوطنية يف حي  مدرسة  قرب  الصنع  حملية 
بستان  حي  يف  متمركزة  مدفعية  مصدرها  احلكومية،  القوات  لسيطرة 
مبجزرة،  تسبب  ما  املسلحة؛  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضع  القصر، 

إضافة إىل إصابة سور املدرسة أبضرار مادية بسيطة.

- اجلامعات:
صاروخية  قذائف  عدة  سقطت   2016 األول/  تشرين   /4 الثالاثء  ظهر 
القوات  لسيطرة  اخلاضعة  حلب،  مبدينة  حلب  جامعة  على  الصنع  حملية 
لسيطرة  اخلاضع  الراشدين،  حي  يف  متمركزة  مدفعية  مصدرها  احلكومية، 
فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة موقف السيارات اخلاص مببىن 

رائسة اجلامعة أبضرار مادية بسيطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNUtMYWp1UDF1ekk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNUtMYWp1UDF1ekk/view
https://www.youtube.com/watch?v=bIvgM4DAY7I
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS3VmUklmZ0t2ZDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaEk4TWhNZFRKeTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMGVJdmRIblpNTms/view
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اثء: قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس: 
اخلميس 6/ تشرين األول/ 2016 قصفت طائرات التحالف الدويل اثبتة اجلناح ابلصواريخ املدرسة اإلعدادية يف قرية تل 
اجلاير التابعة لناحية مدينة الشدادي بريف حمافظة احلسكة اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار كبري 

يف بناء املدرسة وخروجها عن اخلدمة.

البىن التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية:

بلديت  بني  الواصل  الطريق  ابلصواريخ  اجلناح  اثبت  الدويل  التحالف  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /15 اجلمعة 
الزور الشرقي، اخلاضع لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل حتطم أحد خطوط شبكة  العشارة وصبيخان بريف حمافظة دير 

الصرف الصحي وخروجه عن اخلدمة.

- وسائط النقل:
بلدة  بني  الواصل  النوام  ابلصواريخ جسر  اجلناح  الدويل اثبت  التحالف  2016 قصف طريان  األول/  تشرين   /1 السبت 
من  اجلسر  اهنيار  إىل  أدى  ما  داعش؛  تنظيم  لسيطرة  اخلاضع  الغريب،  الزور  دير  حمافظة  بريف  البومحيد  جزرة  وقرية  الكرب 

املنتصف وخروجه عن اخلدمة. 

السبت 1/ تشرين األول/ 2016 قصفت طائرات التحالف الدويل اثبتة اجلناح ابلصواريخ جسر القطعة يف قرية اجملاودة 
التابعة لناحية البوكمال بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف اجلسر 

وخروجه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن اجلسر يربط قرية اجملاودة مع ابقي القرى اجملاورة هلا.

األربعاء 19/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ جسر الصور يف مدينة الصور 
أن  ابلذكر  اجلدير  اجلسر،  دمار جزئي يف  إىل  أدى  ما  داعش؛  تنظيم  لسيطرة  اخلاضعة  الشمايل،  الزور  دير  حمافظة  بريف 

جسر الصور يربط بني قرى ريف دير الزور الشمايل الواقعة على ضفيت هنر اخلابور.

التابعة  الكبرية  الدويل اثبت اجلناح عبَّارة مائية يف قرية مغلة  التحالف  2016 قصف طريان  األربعاء 19/ تشرين األول/ 
بشكل كامل  العبارة  دمار  إىل  أدى  ما  داعش؛  تنظيم  لسيطرة  اخلاضعة  الشرقي،  الرقة  حمافظة  بريف  معدان  مدينة  لناحية 

وخروجها عن اخلدمة.

الدويل اثبت اجلناح ابلصواريخ جسر مركدة يف مدينة مركدة  التحالف  2016 قصف طريان  اجلمعة 21/ تشرين األول/ 
اخلدمة،  عن  اجلسر وخروجه  دمار جزئي يف  إىل  أدى  ما  داعش؛  تنظيم  لسيطرة  اخلاضعة  اجلنويب،  احلسكة  حمافظة  بريف 

اجلدير ابلذكر أن اجلسر يربط بني القرى والبلدات الواقعة على ضفيت هنر اخلابور بريف حمافظة احلسكة اجلنويب.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFb0FrLTN3QXI5RHM
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFaVBsSkxiWm9IUHM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbnFUNzBSeHpGWkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeDZvdVZoSV9ZSUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTkFBWGlXV1czUmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdFc1WGJGRmFlblU/view
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جيم: جهات مل نتمكن من حتديدها:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس:
الثالاثء 11/ تشرين األول/ 2016 قرابة 11:50 صباحاً سقطت قذائف هاون عدة على مدرسة ذات النطاقني يف حي 
السحاري يف منطقة درعا احملطة مبدينة درعا، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية؛ ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة بناء 

املدرسة أبضرار مادية كبرية، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قصفت حىت حلظة إعداد التقرير.

ثالثًا: االستنتاجات والتوصيات:
حبسب القانون الدويل اإلنساين تُعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن اعتداء 
اإلنساين  الدويل  القانون  معايري  أبدىن  صارخ  استخفاف  هلو  واألفران  واملساجد  واملشايف  املدارس  على  احلكومية  القوات 

وقرارات جملس األمن الدويل.
كما قامت القوات الروسية وفصائل املعارضة املسلحة وقوات التحالف الدويل ابالعتداء على بعض تلك املراكز. وُيشكل 

القصف العشوائي عدمي التمييز خرقاً للقانون الدويل اإلنساين، ويرقى الفعل إىل جرمية حرب.
 

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

األمن  قرار جملس  بتطبيق  للخروقات  األعظم  املرتكب  احلكومية ابعتبارها  القوات  األطراف وبشكل خاص  إلزام مجيع   .1
رقم 2139، وابحلد األدىن إدانة استهداف املراكز احليوية املدنية اليت ال غىن للمدنيني عنها.

جملس  ولقرارات  الدولية  للقوانني  الفظيعة  خلروقاهتا  نظراً  السورية،  احلكومة  على  شامل  تسليح  حظر  فرض  جيب   .2
األمن الدويل.

املدنيني،  حبق  جرائم  ابرتكاب  تورطها  ثبت  اليت  وللمجموعات  احلكومية  للقوات  األسلحة  تورد  اليت  الدول  اعتبار   .3
شريكة يف ارتكاب تلك اجلرائم، إضافة إىل مجيع املوردين واملوزعني.
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