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اإلثنني 7 كانون األول 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

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

4. املراكز احليوية الثقافية.
5. املربعات السكانية.

6. البىن التحتية.
7. خميمات الالجئني.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

ما اليقل عن 158 حادثة استهداف ملراكز حيوية يف تشرين الثاين 2015
60 منها على يد القوات الروسية

  أواًل: امللخص التنفيذي:
الشبكة  يف  سجلنا  اليومية  واملتابعة  التوثيق  عمليات  وعرب  الثاين  تشرين  شهر  خالل 
السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 158 حادثة استهداف ملنشآت حيوية، توزعت 

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

األجنبية(: 80
ابء: القوات الروسية: 60

اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 11
اثء: قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 1

جيم: قوات التحالف الدويل: 5
حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 1

 
أبرز املنشآت اليت مت استهدافها يف تشرين الثاين:

62 من البىن التحتية، 32 من املراكز احليوية الرتبوية، 24 من املراكز احليوية الدينية، 
احليوية  املراكز  من   3 السكانية،  املربعات  من   13 الطبية،  احليوية  املراكز  من   22

الثقافية، 2 من خميمات الالجئني.

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

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

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 استهداف هذه املنشآت حسب اجلهة الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
 

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 يقدم 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 القنابل الربميلية«، فال أقل من أن يقوم جملس األمن ابحلد األدىن من الضغط على القوات احلكومية بشكل 
رئيس إليقاف استهداف 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، ونشري 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 استهداف املنشآت احليوية )أسواق، 
مدارس، مشايف، أماكن دينية، وغريها(، من قبل األطراف الرئيسة، ويتم ذلك بشكل رئيس من قبل ابحثينا املتواجدين 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.
 

   اثنياً: تفاصيل احلوادث:

ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
ألف: القوات احلكومية
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد.
اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً ابلقرب من مسجد الشيخ عطاء هللا يف مدينة معرة 
النعمان مبحافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل أضرار كبرية يف بناء املسجد، مل نتمكن من 

التحقق من احلادثة حىت يوم الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015عندما حصلنا على مصادر وشهادات تثبت ذلك.

اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً ابلقرب من مسجد موسى بيك يف مدينة معرة النعمان 
مبحافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل أضرار كبرية يف بناء املسجد، مل نتمكن من التحقق 

من احلادثة حىت يوم الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 عندما حصلنا على مصادر وشهادات تثبت ذلك.

الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مسجد بلدة سكيك بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/bEHJp-8d2zA
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األربعاء 4/ تشرين الثاين/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برميلني 
الربيعة بريف حمافظة الالذقية، اخلاضعة  متفجرين على مسجد يف قرية 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املسجد 

ومئذنته وخروجه عن اخلدمة.

احلريب  النظام  طريان  قصف   2015 الثاين/  تشرين   /7 السبت  يوم 
ابلصواريخ مسجداً يف قرية عطشان بريف حمافظة محاة اخلاضعة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب بدمار جزئي يف املسجد.

يوم األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً 
يف حميط مسجد بلدة خان السبل بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 
بشكل  اخلارجي  سوره  تضرر  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل 

بسيط بفعل شظااي الصاروخ.

اخلميس 12/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدينة عني ترما مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، سقط أحدها قرب أحد املساجد، ماتسبب مبقتل 4 أشخاص بينهم طفالن، إضافة إىل 

أضرار مادية كبرية ابملسجد.

السبت 14/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت مدفعية النظام ابلقذائف 
اخلاضعة  درعا،  حمافظة  بريف  الغربية  الغارية  بلدة  يف  الشرقي  املسجد 
املسلحة، ما أدى إىل إصابة املسجد أبضرار  املعارضة  لسيطرة فصائل 

مادية متوسطة، إضافة إىل ثقب يف قبته.

احلريب  النظام  طريان  قصف   2015 الثاين/  تشرين   /20 اجلمعة 
الزور  دير  حمافظة  بريف  امليادين  مدينة  يف  القدس  مسجد  ابلصواريخ 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بدمار جزئي جبدران املسجد، 

وخروجه عن اخلدمة.

اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً قرب مسجد قرية كبينة بريف حمافظة الالذقية، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية بسيطة.

اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على مسجد املصطفى يف مدينة داراي 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية، اجلدير 

ابلذكر أن املسجد قد تعرض للقصف يف أوقات سابقة وهو خارج اخلدمة.

مسجد يف قرية الربيعة

مسجد يف قرية الربيعة

مسجد القدس بامليادين يف ريف ديرالزور

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/casFP2f5rks
https://youtu.be/nQwR-UcKYd0
https://youtu.be/nQwR-UcKYd0
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd25ZMUNVTkw2bzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYUVfN19Gb185bHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd25ZMUNVTkw2bzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUldqNmFENUJEdzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPalctcEtBcGlOU1k/view?usp=sharing
https://youtu.be/F5NbCidzcqE
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPWFhOWnVZbEtoS00/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPOU1PUUtWVVQwdU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPamZmcDZETUhtUzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPY18tcWkxOGxVeUk/view
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الثالاثء 24/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مسجد اسكيف يف مدينة جسر الشغور بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية وخروجه عن 

اخلدمة.

  املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس.

اخلميس 29/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مدرسة الشهيد سليمان الرجب االبتدائية يف 
بلدة الغنطو بريف محص الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابتها أبضرار كبرية، مل نتمكن 

من التحقق من احلادثة حىت األربعاء 4/ تشرين الثاين/ 2015 عندما حصلنا على مصادر وشهادات تثبت ذلك.

اجلمعة 13/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ ابلتزامن مع مدفعيته عدة قذائف على مدرسة مرج 
السلطان اليت كانت تؤوي 20 عائلة انزحة من بلدة حران العواميد، ما أدى إىل إحلاق دمار جزئي هبا وخروجها عن اخلدمة.

اإلثنني 16/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة الشهيد فواز نصر هللا االبتدائية يف مدينة 
قلعة املضيق بريف حمافظة محاة، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية 

ودمار جزئي بسورها.

الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت رامجة النظام 
بصواريخ أرض - أرض مدرسة وجيه حممد عوض األثرية يف 
بلدة زبدين بريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، ما أدى اىل تدمري املدرسة بشكل جزئي وخروجها 

عن اخلدمة.

اخلميس 19/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت مدفعية النظام 
بريف  زملكا  مدينة  يف  املدارس  إحدى  ابلقذائف  الثقيلة 

دمشق؛ ما أدى إىل إصابتها أبضرار مادية متوسطة.

اجلمعة 20/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املدرسة الثانوية يف بلدة البوليل يف ريف دير الزور 
الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي بسورها وتضرر بنائها أبضرار مادية كبرية.

األحد 22/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام ابلصواريخ املدرسة الرابعة يف مدينة دوما بريف دمشق، ما أدى إىل 
مقتل 8 أشخاص بينهم طفالن، إضافة إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية. 

اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على مدرسة تؤوي انزحني يف قرية كبينة بريف 
حمافظة الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية، وخروجها 

عن اخلدمة.

مدرسة وجيه عوض األثرية

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRlZJWEl4M2RNR1U/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=yUzpyXL49xY
https://www.youtube.com/watch?v=yUzpyXL49xY
https://www.youtube.com/watch?v=yUzpyXL49xY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcWlBaFQ3ZXFtVTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ODZmQ1VrX1NRTGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6TncySzNrTVBXMEE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPX20yUVhhb01aaUU/view
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الثالاثء 24/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت مدفعية النظام قذيفتني على املدرسة اإلعدادية يف بلدة اليادودة بريف حمافظة 
درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية بسيطة.

الثالاثء 24/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة األنشطة يف مدينة جسر الشغور بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة.

الثالاثء 24/ تشرين الثاين/ 2015 
قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ 
مدرسة  من  مؤلفاً  للمدارس  جتمعاً 
الشهيد عمر البقاعي الثانوية، مدرسة 
دير  االبتدائية ومدرسة  العصافري  دير 
بلدة  يف  للبنات  اإلعدادية  العصافري 
دير العصافري مبحافظة ريف دمشق، 
املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة 
أبنية  إصابة  إىل  أدى  ما  املسلحة، 
عن  بدمار جزئي وخروجهم  املدارس 

اخلدمة.

السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مدرسة حممد املطلق للتعليم الثانوي مبدينة تدمر 
يف حمافظة محص واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب ابهنيار اجلدارين اخلارجيني من اجلهة الغربية واجلنوبية للمدرسة.

السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة قرب مدرسة يف قرية فركيا بريف حمافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص، إضافة إىل إصابة املدرسة أبضرار مادية بسيطة.

- اجلامعات. 
املقرر  )اليت كان من  الثانوية  الصناعة  احلريب ابلصواريخ مدرسة  النظام  2015، قصف طريان  الثاين/  تشرين   /18 األحد 
افتتاحها كجامعة اتبعة للمناطق احملررة يف حلب( يف مدينة األاترب بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، 

ما أدى إىل تضرر البناء والغرف الصفية بشكل كبري.

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

األحد 5/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت رامجات صواريخ النظام املتمركزة ابلقرب من منطقة الدوة غريب مدينة تدمر، صواريخ 
عدة على حميط مشفى تدمر الوطين يف حمافظة محص، واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، سقط اثنان منها يف احلديقة الغربية 

للمشفى، ما تسبب إبحداث حفر عميقة فيها.

دمار يف مدارس بدير العصافري

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZkdGbU96bzd3aW8/view?usp=sharing
https://youtu.be/Ymx-Ltf0nMo
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPWXJ0OGV1OEZtbkU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPS2VKT0FsbU9HUEE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPN1NuZ2hZc0FnS2s/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdzZ4dGdxTTdROVk/view
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اجلمعة 13/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ قرب النقطة الطبية يف قرية تفتناز بريف حمافظة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة 7 أشخاص جبراح، إضافة إىل إصابة بناء النقطة أبضرار 

مادية بسيطة.

األحد 15/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب نقطة حنني الطبية يف بلدة التمانعة بريف حمافظة 
إدلب، ما أدى إىل مقتل سيدة، وإصابة شخصني، إضافة إىل إصابة بناء النقطة أبضرار مادية بسيطة.

الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ قرية حطلة بريف دير الزور الشرقي اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار املركز الصحي يف القرية بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.

األربعاء 18/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مشفى عائشة يف مدينة البوكمال بريف دير الزور 
الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل حدوث أضرار مادية كبرية يف املشفى.

اخلميس 19/ تشرين الثاين/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على مشفى الشهيد وليد خطاب امليداين يف 
مدينة نوى بريف حمافظة درعا، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس 19/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخني قرب مشفى ميداين يف مدينة عربني مبحافظة ريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل شخصني، و إصابة 7 آخرين جبراح، إضافة إىل إصابة 

بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة.

اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة على النقطة 115 املتقدمة التابعة للدفاع املدين 
يف منطقة املرج مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء النقطة أبضرار مادية 

كبرية.

السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على حميط أحد املشايف امليدانية يف بلدة الزعفرانة 
يف حمافظة محص واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب إبحداث ضرر بشكل كبري يف مبىن املشفى ومعداته، 

وخروجه عن اخلدمة.

األحد 29/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املشفى التخصصي يف مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة.

- سيارات اإلسعاف.
اخلميس 19/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخني قرب سيارة إسعاف يف مدينة عربني مبحافظة ريف 

دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OXBTdXlaSDRwX2c/view?usp=sharing
https://youtu.be/lJRNg1Y48Fw
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTnU0UjdMZ0QxZTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTnU0UjdMZ0QxZTQ/view?usp=sharing
https://youtu.be/q4JV9UuKM9M
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بريف دمشق  دوما  مدينة  إسعاف يف  احلريب ابلصواريخ سيارة  النظام  2015 قصف طريان  الثاين/  تشرين   /19 اخلميس 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أحلق هبا أضراراً مادية جسيمة، وأدى إىل خروجها عن اخلدمة.

اخلميس 19/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سيارة إسعاف اتبعة ملنظومة اإلسعاف املركزي يف 
الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، ما أدى إىل إصابة سائق السيارة ومرافقه جبراح، إضافة إىل إصابة السيارة أبضرار مادية 

متوسطة.

اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت مدفعية النظام ابلصواريخ حي جوبر بدمشق اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، سقط أحدها قرب سيارة إسعاف كانت تقل جرحى، ما أدى إىل إصابتها أبضرار مادية متوسطة.

املراكز احليوية الثقافية:
- املناطق األثرية )القالع واحلصون – املدافن  –  املعابد - املدرجات واملسارح(.

اإلثنني 2/ تشرين الثاين/ 2015 شن طريان النظام احلريب غارات عدة ابلصواريخ على مدينة تدمر يف حمافظة محص واخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، استهدفت إحدى تلك الغارات حميط قلعة تدمر األثرية، حيث سقط صاروخ يف حميط القلعة من اجلهة 

الغربية، ما تسبب حبدوث أضرار بسيطة يف اجلدار السفلي الغريب للقلعة.

– املتاحف.
اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 شن طريان النظام احلريب غارات عدة على مدينة تدمر بريف حمافظة محص واخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، استهدفت إحداها السور األثري الشمايل واملتحف الوطين يف املدينة، ما تسبب إبحداث أضرار كبرية 
يف السور واهنيار أجزاء منه جراء سقوط صاروخ ابلقرب منه، إضافة إىل تضرر بسيط يف األسوار اخلارجية الشمالية ملتحف 

تدمر نتيجة سقوط صاروخ ابلقرب منه.

املربعات السكانية:
- األسواق.

طريان  قصف   2015 الثاين/  تشرين   /2 اإلثنني 
النظام احلريب ابلصواريخ سوقاً جتارايً يف مدينة معرة 
لسيطرة  اخلاضعة  إدلب،  حمافظة  بريف  النعمان 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تدمري وتضرر 

عدد من احملالت التجارية.

األحد 22/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت مدفعية 
النظام صاروخ أرض - أرض على سوق جتاري يف 
مدينة مرج السلطان بريف دمشق؛ ما أدى إىل مقتل 

3 أشخاص، وتضرر عدد من احملالت التجارية.
سوق يف معرة النعامن

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbW1HV1A0UE1wTjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdERmTjRJdktFbVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdERmTjRJdktFbVU/view?usp=sharing
https://youtu.be/PaZcqX6iqIE
https://youtu.be/xhitvmVTSic
https://youtu.be/xhitvmVTSic
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVk9OTVFoeW9aWUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVk9OTVFoeW9aWUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPTG1IaDNiTWFPcG8/view
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للسيارات يف مدينة سرمدا بريف حمافظة  السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سوقاً 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل شخص، إضافة إىل تدمري 8 شاحنات وصهرجيي ماء.

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة )شبكات الكهرابء - حمطات توليد ونقل الكهرابء-  حمطات الوقود - آابر النفط وحمطاهتا - آابر 

الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(.
اخلميس 12/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ حمطة الطعمة للمحروقات يف مدينة مسكنة بريف 

حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل نشوب حريق ببعض اآلليات التابعة للمحطة.

اخلميس 12/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة على حميط منطقة حقول جحار للغاز الواقعة 
لنقل الغاز، ما تسبب  غريب مدينة تدمر يف حمافظة محص واخلاضعة لسيطرة قوات النظام، استهدف أحد الصواريخ أنبوابً 

ابنفجار األنبوب وإحداث أضرار كبرية فيه، وخروجه عن اخلدمة.

اجلمعة 20/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ شركة الكهرابء يف مدينة البوكمال بريف دير الزور 
الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل تدمريها بشكل كبري وخروجها عن اخلدمة.

اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على حقل الغاز يف منطقة توينان مشال شرقي تدمر 
مبحافظة محص واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بضرر كبري يف معدات وجتهيزات وآليات احلقل، إضافة إىل تضرر 

عدة أانبيب لنقل الغاز.

اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على حمطة ضخ الغاز يف منطقة مشال احلسني شرقي 
تدمر مبحافظة محص واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب أبضرار كبرية يف معدات وجتهيزات وآليات احملطة.

- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(.
اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت رامجة صواريخ النظام صاروخاً قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف مدينة 

دوما بريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أحلق هبا أضراراً مادية متوسطة.

سوق يف معرة النعامن

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPUUUyUkJ4SjQtbUE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPbHU3NVVYdEJwYWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVGdkOWVuaEI1eWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVGdkOWVuaEI1eWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTEpmWDI2V3RxRFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdXB1bnlOMUZCR0U/view?usp=sharing
https://youtu.be/nOVoEUZIIjg
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPYXgwekFKcGQ2WXc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPc0FUQVJIX2tQSTg/view
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اإلثنني 9/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت مدفعية النظام قذائف عدة على سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين السوري يف مدينة 
دوما مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة 3 عناصر جبراح، إضافة إىل إصابة 

سيارة اإلسعاف أبضرار مادية كبرية.

يوم اإلثنني 10/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت رامجة صواريخ النظام صواريخ عدة على مدينة خان شيخون مبحافظة إدلب 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب إبصابة سيارتني اتبعتني للدفاع املدين إحدامها سيارة إسعاف أصيبت 

أبضرار مادية كبرية وخرجت عن اخلدمة، بينما أصيبت سيارة الفان أبضرار متوسطة.

اجلمعة 13/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت مدفعية النظام الثقيلة قذائف عدة على سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين السوري 
يف مدينة دوما بريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية متوسطة 

وخروجها عن اخلدمة.

اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة على النقطة 115 املتقدمة التابعة للدفاع املدين 
يف منطقة املرج مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة سيارة اإلسعاف التابعة 

للدفاع املدين أبضرار مادية كبرية.

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

الصحي(.
طريان  قصف   2015 الثاين/  تشرين   /3 الثالاثء 
النظام احلريب ابلصواريخ حمطة تنقية مياه الشرب اليت 
تغذي مدينة الرقة مبياه الشرب واحملاذية جلسر الرشيد 
ما  تنظيم داعش؛  لسيطرة  اخلاضعة  الرقة  مدينة  يف 

أدى اىل إصابة احملطة أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 12/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ جتمعاً للمدنيني عند منهل ألحد آابر املياه ببلدة 
الغارية الغربية يف ريف حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، ودمار كبري مبوقع املنهل.

السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على بئر ماء ارتوازي على طريق عام تدمر-دير الزور 
مبدينة تدمر يف حمافظة محص واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، والذي حيوي خزاانت مياه تستخدم كمخزون مائي احتياطي 
لري األراضي الزراعية وسقاية املواشي يف املنطقة، ما تسبب حبدوث ضرر بشكل كبري يف خزاانت البئر، وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/qwye46MuSq4
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X3ljUEt5WGtINms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RWM4cG1Sa3ZKNXM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kjpXg2N1Uxc
https://www.youtube.com/watch?v=kjpXg2N1Uxc
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQV92Qk9qdTl2ZGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQV92Qk9qdTl2ZGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0alpka1ZneGwwR1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0alpka1ZneGwwR1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcy1ZQ2ppd1p6dEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OThUc1IyZWRyeVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UzVvdFphN1JVUDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TUMwRS1pcmxpaEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OThUc1IyZWRyeVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPT2p0Sk9TYTRucWc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPSUZGeHk4b0NEaFU/view
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- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(.
السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت مدفعية النظام اليت تتمركز يف قلعة حلب صاروخي أرض - أرض من طراز فيل 
وقذائف املدفعية الثقيلة األحياء اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة يف حلب القدمية، مكتباً اتبًعا للمجلس احمللي ملدينة - قطاع 
حلب القدمية يف حي ابب النصر مبدينة حلب، ما أدى إىل حدوث دمار يف بناء املكتب املؤلف من طابقني ودمار بعض 

اآلليات التابعة للمجلس.

األحد 15/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مبىن مؤسسة الربيد يف احلي الشرقي يف مدينة 
تدمر مبحافظة محص واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب حبدوث أضرار كبرية يف املبىن واملعدات املوجودة فيه نتيجة 

سقوط الصاروخ بشكل مباشر على املبىن.

الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مقسم االتصاالت )اهلواتف( يف قرية حطلة بريف 
حمافظة دير الزور، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املقسم أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

يوم األربعاء 18/ تشرين الثاين/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ مبىن مؤسسة األعالف يف بلدة الكسرة يف 
ريف دير الزور الغريب اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش ما أدى إىل حدوث أضرار مادية متوسطة يف املبىن.

األربعاء 18/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مركز االتصاالت يف بلدة الكسرة يف ريف دير الزور 
الغريب اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل حدوث أضرار مادية متوسطة يف املبىن.

اجلمعة 20/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مركز الطوارئ يف بلدة البوليل بريف حمافظة دير 
الزور، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املركز أبضرار مادية متوسطة.

األحد 22/ تشرين الثاين/ 2015 قصف مدفعية النظام صاروخ أرض - أرض قرب مبىن الربيد يف مدينة دوما مبحافظة ريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة املبىن أبضرار مادية متوسطة.

األحد 22/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت مدفعية النظام صاروخ أرض - أرض على برج االتصاالت يف مدينة دوما مبحافظة 
ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اهنيار الربج بشكل شبه كامل، وخروجه عن اخلدمة.

اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مبىن مؤسسة الربيد يف مدينة السخنة مبحافظة 
محص واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب حبدوث دمار كبري يف بناء املؤسسة.

األحد 29/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مبىن مجعية الرب للخدمات االجتماعية يف مدينة تدمر 
بريف حمافظة دير الزور، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة املبىن أبضرار مادية كبرية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbzFfOFViVFFodEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q09rZVpWYzFzS0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q09rZVpWYzFzS0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMDA4ZFBrYzE2blU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWXlYUno0WU5MM1E/view?usp=sharing
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- األفران.
يوم األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب فرن بلدة خان السبل بريف حمافظة إدلب، 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر سور الفرن بشكل بسيط بفعل شظااي الصاروخ.

- املصارف.
اجلمعة 20/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املصرف الزراعي يف بلدة الكسرة بريف دير الزور 

الغريب اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل إصابة املبىن أبضرار مادية بسيطة.

- صوامع احلبوب.
السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على صوامع احلبوب مشال شرقي مدينة تدمر يف 
حمافظة محص واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب حبدوث ضرر بشكل كبري يف مبىن الصوامع وجتهيزاته، إضافة إىل 

اهنيار صومعيت حبوب.

-  املنشآت الصناعية )معامل صناعة األدوية واملستلزمات الطبية - املنشآت واملدن الصناعية(.
األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخني على أحد معامل الغسيل يف مناجم فوسفات الشرقية 
مبنطقة الصوانة يف مدينة تدمر بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املعمل أبضرار 

مادية كبرية وتضرر عدد من معداته.

الثالاثء 10/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان 
النظام احلريب بصاروخني املدينة الصناعية يف مدينة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
ومصنعني  احملالت  من  عدد  إصابة  إىل  أدى  ما 

للمواد الغذائية أبضرار مادية بسيطة.

قصفت   2015 الثاين/  تشرين   /19 اخلميس 
مدفعية النظام بقذائف الفوزديكا معصرة للزيتون يف 
مدينة الشيخ مسكني بريف حمافظة درعا، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 
5 أشخاص، إضافة إىل إصابة بناء املعصرة أبضرار 

مادية كبرية.

اجلمعة 20/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت قوات النظام صواريخ بعيدة املدى على معمل الكونسروة يف مدينة إدلب اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزء كبري من بناء املعمل وخروجه عن اخلدمة.

معرصة الزيتون - الشيخ مسكني درعا

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPOVBWZS1OeW5Vc2M/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPRkt3QlQySHZTcGs/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPRkt3QlQySHZTcGs/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPaVBoMjVJSnJqZ00/view
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- خميمات الالجئني.
النظام  طريان  قصف   2015 الثاين/  تشرين   /9 اإلثنني 
مبحافظة  أوبني  قرية  يف  للنازحني  خميماً  ابلصواريخ  احلريب 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  الالذقية 

تسبب أبضرار مادية كبرية يف اخليم.

األحد 22/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت مدفعية النظام 
بريف  عابدين  بلدة  يف  للنازحني  خميماً  الفوزديكا  بقذائف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
إصابة  إىل  إضافة  جبراح،  أشخاص   3 إصابة  إىل  أدى  ما 

مرافق املخيم أبضرار مادية متوسطة.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد.
الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ على مسجد أم ميال بقرية أم ميال بريف 
حمافظة محاة اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار جزئي ابملسجد، متكنا يوم األحد 1/ تشرين الثاين/ 

2015 من التواصل مع انشطي املنطقة والتحقق من احلادثة.

اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 قصف 
ابلصواريخ  روسي  أنه  يزعم  حريب  طريان 
حميط مسجد عمر بن اخلطاب وسط مدينة 
الواقعة  الشرقي  الزور  دير  بريف  البوكمال 
إىل  أدى  ما  داعش؛  تنظيم  سيطرة  حتت 

حدوث أضرار مادية يف املسجد.

السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مسجد عمر بن اخلطاب يف بلدة كفر 
انها بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية ودمار جزئي 

بسوره من اجلهة اجلنوبية.

األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان يزعم أنه روسي ابلصواريخ مسجداً يف قرية أم صهريج بريف حمافظة محاة، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب أبضرار مادية كبرية ابملسجد.

مسجد عمر بن الخطاب يف البوكامل 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OUdtOFBiYTF0NTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VTFROTEzUUNPcms
https://youtu.be/Z0tjpepdpNk
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSWZfZHhMV1E0cTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPVVZqZ0VmYUo5Nk0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WnUxLWZ4QVM5QUE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPcGxEaW1yQTJwTm8/view
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السبت 14/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت الطائرات احلربية اليت يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مسجد األمني يف مدينة كفر 
محرة بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، تسبب القصف بتضرر بناء وأاثث املسجد.

الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني قرب مسجد قشقارة يف مدينة جسر  األربعاء 18/ تشرين 
الشغور بريف حمافطة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية 

وخروجه عن اخلدمة.

األربعاء 18/ تشرين الثاين/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ حميط مسجد الصبحان حبي الكالسة يف 
مدينة حلب واخلاضع لسيطرة املعارضة املسلحة، ماتسبب أبضرار جزئية بسيطة يف بناء اجلامع وتكسر لبعض النوافذ.

األحد 22/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً قرب مسجد اإلميان يف مدينة تدمر بريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب إبحداث أضرار كبرية يف بناء املسجد نتيجة سقوط الصاروخ بشكل 

مباشر على حميط املسجد من اجلهة الغربية.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس. 

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على مدرسة املعلوماتية يف مدينة كفر نبل 
بريف حمافظة إدلب اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ما أدى لدمار جزئي يف أحد جدران مبناها ويف ابحتها إضافة 

إىل تضرر أاثثها، يوم االثنني 2/ تشرين الثاين/ 2015 متكنا من التواصل مع شهود عيان أكدوا لنا احلادثة.

اخلميس 29/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عنقودية على مدرسة أمحد مغالج يف بلدة 
كفر عويد بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة،  ماأحلق دمارا جزئيا جبدراهنا، يوم الثالاثء 3/ 

تشرين الثاين/ 2015 حتققنا من احلادثة عرب التواصل مع انشطي البلدة.

اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم 
أنه روسي ابلصواريخ مدرسة تشرين يف مدينة البوكمال بريف 
دير الزور الشرقي الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش ما أدى 

إىل حدوث اضرار مادية يف املدرسة.

األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم 
حمافظة  العلباوي يف  تل  قرية  مدرسة  ابلصواريخ  روسي  أنه 
محاة، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب 

أبضرار مادية يف ابحة املدرسة وأحد أبنيتها.

مدرسة- تل العلباوي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M3JnX1V5X3U1MFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZFN5b1ZhUHAtLWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M3JnX1V5X3U1MFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVUtieUdweW5IcjQ/view?usp=sharing
https://youtu.be/FDpSZb7Tc2w
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVUtieUdweW5IcjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OTVtc091UE9ZZm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SVh4Y29OdUQ3djA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eVpDQ3RiaHI3cEE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPTlM0bXV2aDk0cVE/view
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األربعاء 11/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ املدرسة الثانوية الصناعية يف مدينة معرة 
النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة وخروجه عن 

اخلدمة.

األحد 15/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة أمحد الطعان يف مدينة خان شيخون 
بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة

األحد 15/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة أبو العالء املعري اإلعدادية للبنني 
يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 3 طالب، و إصابة 

10 أخرين، إضافة إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية.

اجلمعة 20/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان 
الشهيد  مدرسة  ابلصواريخ  روسي  أنه  يزعم  حريب 
نسيم اخلليل يف بلدة كنصفرة بريف حمافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 

إىل دمار جزئي ببناء املدرسة.

األربعاء 25/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان 
رابعة  مدرسة  ابلصواريخ  روسي  أنه  يزعم  جريب 
العدوية يف مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 

إىل إصابة بناء املدرسة ودمار جزئي بسورها.

اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان 
حممد  مدرسة  ابلصواريخ  روسي  أنه  يزعم  حريب 
بريف  تدمر  مدينة  يف  اإلعدادية  العمشة  حسني 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما 

أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية.

السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مدرسة اجلنوبية االبتدائية يف مدينة 
األاترب بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ماتسبب بدمار كبري يف ابحة املدرسة وبنائها وسورها اخلارجي 

وخروجها عن اخلدمة.

مدرسة كنصفرة

مدرسة رابعة العدوية - جرس الشغور

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPV1dsV2xoQUhNcG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPV1dsV2xoQUhNcG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcktLNkFUcjZlTXM/view?usp=sharing
https://youtu.be/q2Udgj5OP1s
https://www.youtube.com/watch?v=vaufbIFSnfA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vaufbIFSnfA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYk0yMFNOclZ6SjA/view?usp=sharing
https://youtu.be/2FKAGx34Ie0
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNmRFUU1DZUg3MG8/view?usp=sharing
https://youtu.be/2FKAGx34Ie0
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUDJ2cWdic1RtMWc/view?usp=sharing
https://youtu.be/TrPs3YQyDC4
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RkZMYTYxM21TNlk/view?usp=sharing
https://youtu.be/TrPs3YQyDC4
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RkZMYTYxM21TNlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPTFhwQVNqNEpFSVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdHNuMTlNamMwOWc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPTWtWR3pycDE4UjA/view
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املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(.

اإلثنني 2/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت طائرات حربية 
العيس امليداين يف بلدة  يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مشفى 
املعارضة  لسيطرة  واخلاضعة  اجلنويب  حلب  بريف  العيس 

املسلحة، ما أحلق دماراً كبرياً ببناء املشفى.

الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم 
الرقة  مدينة  يف  العام  الوطين  املشفى  ابلصواريخ  روسي  أنه 
قسم  تدمري  إىل  أدى  ما  داعش؛  تنظيم  لسيطرة  واخلاضعة 
احلواضن والكلى والعناية املشددة وخروج املشفى عن العمل 

بشكل هنائي.

اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلقرب من بنك الدم التابع للمشفى الوطين مبدينة تدمر 
يف حمافظة محص واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بتحطم زجاج الواجهة اجلنوبية ملبىن البنك بفعل شظااي الصاروخ.

السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015 شن طريان حريب يُزعم أنه روسي غارة بصاروخني على املشفى الوطين يف مدينة تدمر بريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، أصاب أحد الصواريخ مبىن اإلسعاف بينما سقط اآلخر على مبىن بنك الدم، ما 
أدى إىل تضررمها بشكل كبري إضافة إىل تضرر بسيط يف األسوار اخلارجية الغربية للمشفى نتيجة سقوط صاروخ ابلقرب منها.

اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مستوصف الوفاء يف قرية الناجية 
بريف حمافظة الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املستوصف أبضرار مادية بسيطة.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على مشفى أورينت يف مدينة كفر نبل 
بريف حمافظة إدلب اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ما أدى إىل تضرره بشكل كبري وخروجه عن اخلدمة، مل نتمكن 

من التحقق من احلادثة حىت يوم يوم اإلثنني 2/ تشرين الثاين/ 2015 عندما حصلنا على مصادر وشهادات تثبت ذلك.

- سيارات اإلسعاف.
اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ سيارة إسعاف يف مدينة البوكمال بريف دير 

الزور الشرقي الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل إصابتها أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

الدمار يف مشفى الرقة الوطني

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VXBFRnZyZ0xhZmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RDVfUjJ1TkYwRlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPaS1PcjNYLTkwODA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPa3owRk5KZHJ4amM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa3owRk5KZHJ4amM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6TFk1STFBdEtCekE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPTlM0bXV2aDk0cVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPbXJ1S0NPMGRfNHM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPUW0zVW9nNEZveGs/view
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املراكز احليوية الثقافية:
- املناطق األثرية )القالع واحلصون – املدافن  –  املعابد - املدرجات واملسارح(.

األمن  لفرع  اجملاورة  األثرية  املنطقة  على  أنه روسي صاروخاً  يُزعم  2015 قصف طريان حريب  الثاين/  27/ تشرين  اجلمعة 
العسكري يف حي القلعة مبدينة تدمر يف حمافظة محص اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب إبحداث عدة حفر ودمار 

بسيط يف املدافن األثرية املوجودة يف املنطقة.

املربعات السكانية:
- احلدائق.

يوم الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي حديقة األطفال يف مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش؛ ما أدى إىل إصابتها أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ حديقة الشهداء يف مدينة البوكمال بريف 
دير الزور الشرقي الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل حدوث أضرار مادية يف احلديقة واشتعال النريان هبا.

- األسواق:
اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة ابلقرب من سوق شعيب يف قرية الكسنت 
مبحافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل أضرار مادية كبرية ابحملال التجارية، مل نتمكن من 

التحقق من احلادثة حىت يوم يوم اإلثنني 2/ تشرين الثاين/ 2015 عندما حصلنا على مصادر وشهادات تثبت ذلك.

اخلميس 5/ تشرين الثاين/ 2015 شّن طريان حريب يزعم أنه روسي غارتني ابلصواريخ على سوق شعيب يف مدينة البوكمال 
بريف دير الزور الشرقي الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار أكثر من 20 حماًل جتارايً.

السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم 
أنه روسي ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف مدينة دوما مبحافظة 
ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 

أدى إىل تضرر وتدمري عدد من احملالت التجارية.

سوق دوما

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPNjM0RDVGVkJnN3c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPb0syd21lM0FreTg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPb0syd21lM0FreTg/view
https://www.youtube.com/watch?v=_bwRvmXSj2E&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNDJvanNwbGQtVTA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_bwRvmXSj2E&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNDJvanNwbGQtVTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPS0tJelJEWjJ0TlU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPZjNYOHpqYW9lVDA/view
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األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ سوقاً جتارايً يف مدينة معرة النعمان بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، إضافة إىل إصابة احملالت التجارية 

داخل السوق أبضرار مادية كبرية.

السبت 21/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخاً قرب سوق مدينة نوى بريف حمافظة درعا، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر عدد من احملالت التجارية.

األحد 29/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ سوقاً يف مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب، 
ما أدى إىل حدوث جمزرة، إضافة إىل تضرر ودمار عدد كبري من احملالت التجارية.

البىن التحتية:
حمطات ومصادر الطاقة )شبكات الكهرابء- حمطات توليد ونقل الكهرابء-  حمطات الوقود - آابر النفط وحمطاهتا - آابر 

الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(.

يوم الثالاثء 3/ تشرين اثين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ حمطة الكهرابء اليت تغذي مدينة الرقة 
التيار الكهرابئي عن  ابلكهرابء واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل تضرر احملطة أبضرار مادية متوسطة، وانقطاع 

املدينة لعدة ساعات.

األحد 8/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على حمطة كهرابء منطقة عديّة الواقعة على 
طريق عام تدمر – دمشق ابلقرب من منطقة األبرت، واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب إبحداث أضرار كبرية يف مبىن 

احملطة ومعداهتا وخروجها عن اخلدمة.

مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(.
يوم اخلميس 12/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ على سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين 
يف قرية بينني مبحافظة إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضررها بشكل كبري وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=196&token=ECdXe28ekrYM6FNa0fqfWxgR5xaZzQN4
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTDlIbGd4dHdHdEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTDlIbGd4dHdHdEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdVhUTnVBbTZRSTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVmc2OHhza1pMVzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUXVOV1cwZTNURFU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WSAPgX8V5ds&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0N2pxWHZjVk5qQjg
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPSVY5Z2YycXhIV0U/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPam05TGhoTlVPS3c/view
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- أفواج اإلطفاء )منشآت – آليات(.
بينني  أنه روسي صواريخ قرب سيارة لإلطفاء يف قرية  يُزعم  الثاين/ 2015 قصف طريان حريب  يوم اخلميس 12/ تشرين 

مبحافظة إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة حمرك السيارة بشظية.

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

الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 شن طريان حريب يزعم أنه روسي عدة غارات ابلصواريخ على جسر الرشيد )اجلسر القدمي( 
الذي يربط مدينة الرقة بريفها والواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل حتطم أنبوب املياه الرئيس الذي يغذي املدينة مبياه 
الشرب والواقع على رصيف اجلسر؛ ما أدى اىل انقطاع املياه لعدة ساعات قام خالهلا تنظيم داعش برتميم األنبوب وإعادة 

تزويد املدينة ابملياه.

الثالاثء 17/تشرين الثاين/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ حمطة املياه يف األجزاء اخلاضعة لسيطرة 
املعارضة املسلحة من حي سليمان احلليب يف حلب، ما أدى إىل إصابة أحد العاملني يف احملطة جبروح خفيفة، إضافة إىل هتدم 

أجزاء من سور احملطة، دون أن يؤدي إىل وقف عمل احملطة أو ضخ املياه إىل أحياء مدينة حلب.

اخلميس 26/ تشرين الثاين/ 2015، قصف طريان حريب 
اخلفسة  بلدة  املياه يف  بصاروخني حمطة  روسي  أنه  يزعم 
بريف حلب الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما 
أدى إىل إصابة عدد من عمال احملطة، إضافة إىل تضرر 
الكابالت  بعض  وانقطاع  املياه،  معاجلة  أحواض  أحد 
األانبيب،  بعض  وتكسر  للمضخات  املغذية  الكهرابئية 
منبج ومسكنة  تزود مدن  أنه هذه احملطة  اجلدير ابلذكر 
واخلفسة وغريها من القرى والبلدات ابلريف الشرقي من 
هنر  من  ضخها  يتم  اليت  للشرب  الصاحلة  ابملياه  حلب 
الفرات وتنقيتها ضمن هذه احملطة، وقد أدى القصف إىل 
توقفها عن العمل عدة ساعات؛ ما تسبب أبزمة مياه يف 

مناطق ريف حلب الشرقي.

السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب 
أنه روسي ابلصواريخ منهاًل ملياه الشرب يف مدينة  يزعم 
معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر املنهل بشكل كبري 

وخروجه عن اخلدمة.

مخازن القمح وبرئ ماء

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6RWJZaFN1bzV1Rk0/view?usp=sharing
https://youtu.be/ALA_Wrka_Vo
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcllTTkNva2ZsY2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcllTTkNva2ZsY2s/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=-j4Ah57qxEY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM2lZalZuMFVHWnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM2lZalZuMFVHWnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ0ZOcUJ3TFZpcEU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPbFVXUkVPa3NBSlU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPQVBGeWRUTElWRGc/view
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- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(.
اخلميس 26/ تشرين الثاين/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ مقسم اهلاتف يف بلدة تل حدية بريف 
حلب اجلنويب واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف غرفة التجهيزات الرئيسة وتدمري حمولة الكهرابء 

وخروج املقسم عن اخلدمة.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على اجمللس احمللي يف مدينة كفر نبل 
بريف حمافظة إدلب اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ما أدى إىل إصابته أبضرار مادية بسيطة، مل نتمكن من التحقق 

من احلادثة حىت يوم يوم اإلثنني 2/ تشرين الثاين/ 2015 عندما حصلنا على مصادر وشهادات تثبت ذلك.

اجلمعة 27/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مبىن جملس حمافظة حلب احلرة الواقع 
مشال بلدة دير مجال بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار بناء اجمللس بشكل شبه كامل 

وتضرر امللحق السكين بشكل كبري إضافة إىل احرتاق عدد من السيارات التابعة للمجلس.

- وسائط النقل )اجلسور - املعابر املائية - الطرق العامة 
السيارات  وحمطات  كراجات   - احلديدية  السكك   -
 - املدنية  املطارات   - احلديدية  والسكك  والباصات 

معابر حدودية ومكاتبها(.
الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم 
الرئيس  املدخل  يف  السياسية  جسر  ابلصواريخ  روسي  أنه 
سيطرة  والواقعة حتت  الشمالية  اجلهة  من  الزور  دير  ملدينة 

تنظيم داعش؛ ما أدى إىل تضرر اجلسر بشكل بسيط.

الثالاثء 3/ تشرين الثاين/2015 شن طريان حريب يزعم أنه 
روسي عدة غارات ابلصواريخ على جسر املنصور )اجلسر 
للمدينة  الغريب  ابلريف  الرقة  مدينة  يربط  الذي  اجلديد( 
والواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار جزئي 

ابجلسر وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 شن طريان حريب يزعم أنه روسي عدة غارات ابلصواريخ على جسر الرشيد )اجلسر القدمي( 
الذي يربط مدينة الرقة بريفها والواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار جزئي ابجلسر.

- األفران.
يوم اخلميس 12/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ على فرن يف قرية بينني مبحافظة إدلب 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دماره بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a3BJMEY2azJkcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X2F1Q0RCclZFQjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N084RHZMcW0zVVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSkZYYm1oWmNHVzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNV81QkxYYzBmSFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPLTZOZWZUS01id2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNXVVNkJ4dnpOVkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bzNkM2k0N2tHOTA/view?usp=sharing
https://youtu.be/CK5BbB77LVw
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bzNkM2k0N2tHOTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6YTJoNlNhLWk3RHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6YTJoNlNhLWk3RHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUFFrVU9wVUluT1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPRlQ2R2Z2d0RKbUU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPSEczTVB6MEM0VkE/view
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قصفت   ،2015 الثاين/  تشرين   /17 الثالاثء 
فرانً  ابلصواريخ  روسية  أهنا  يزعم  حربية  طائرات 
للخبز ) الفرن األساسي( يف مدينة األاترب بريف 
املعارضة املسلحة،  الغريب واخلاضعة لسيطرة  حلب 
ماتسبب بدمار كبري يف بناء الفرن إضافة إىل دمار 
ما  وإتالف  اخلبز(  سري  )خطوط  لإلنتاج  خطني 

يقارب 200 طن من مادة الطحني.

قصفت   ،2015 الثاين/  تشرين   /27 اجلمعة 
طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ فرانً للخبز 
واخلاضعة  الغريب  حلب  بريف  األاترب  مدينة  يف 
بدمار كبري  تسبب  ما  املسلحة،  املعارضة  لسيطرة 
يف بناء الفرن وإحداث أضرار يف خط سري اإلنتاج 

الثالث وخروجه عن اخلدمة بشكل كامل.

الثاين/ 2015 قصف طريان  األحد 29/ تشرين 
النظام احلريب صواريخ عدة على فرن اتبع ملؤسسة 
اإلحسان لإلغاثة والتنمية يف مدينة سراقب مبحافظة 
إدلب، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 

ما تسبب بدمار كبري يف املبىن.

- املنشآت الصناعية )معامل صناعة األدوية واملستلزمات الطبية - املنشآت واملدن الصناعية(.
السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أهنا روسي ابلصواريخ معمل الديري لصناعة اخليوط والنسيج يف 
قرية كفر جوم بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اشتعال حريق ضخم يف مبىن املعمل 

وخروجه عن اخلدمة، إضافة إىل احرتاق عدد من سيارات الشحن التابعة له.

بينني  للزيتون يف قرية  أنه روسي صواريخ على معصرة  يُزعم  الثاين/ 2015 قصف طريان حريب  يوم اخلميس 12/ تشرين 
مبحافظة إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضررها بشكل كبري وتعطل عدد من آلياهتا.

السبت 14/ تشرين الثاين/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي بثالثة صواريخ معمل آسيا للصناعات الدوائية يف 
منطقة آسيا بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى الندالع حرائق كبرية داخل املعمل نتيجة 

احرتاق كميات ضخمة من املواد الدوائية املخزنة يف املستودعات.

مخرب مدينة األتارب

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=144&token=VMZIFBXhEZXvg0jRkm5C5dreqn56D1Yo
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=144&token=VMZIFBXhEZXvg0jRkm5C5dreqn56D1Yo
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=144&token=VMZIFBXhEZXvg0jRkm5C5dreqn56D1Yo
https://youtu.be/PcEhUHZQkgo
https://youtu.be/PcEhUHZQkgo
https://youtu.be/PcEhUHZQkgo
https://youtu.be/PcEhUHZQkgo
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPR0FNRW0xN0tXNUk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPR0FNRW0xN0tXNUk/view
https://youtu.be/dFYDczESL0Q
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMHVHSDVmNmtDblE/view?usp=sharing
https://youtu.be/w1E3czmnPMs
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNTd5cUMyU0UzX2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU09NMnRFSXNwVVU/view?usp=sharing
https://youtu.be/qt-wo3yEMd0
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPS3RHX0dfNUdFeU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZko4MmRqQ2o3blk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPUlZIXzZSa1NuM0k/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPNWVRX0RLaHhycjg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPMDZtZWpySEZTX1E/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPMmRnTmVmSnJhdzA/view
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السبت 14/ تشرين الثاين/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ مشغاًل للخياطة اتبعاً ملؤسسة مسرات 
السورية للرعاية اإلنسانية والتنمية يف بلدة كفر محرة بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، تسبب 

القصف بتهدم أجزاء من سقف املشغل وأعطال يف خطوط الكهرابء الداخلية واخلارجية وعطل يف بعض املاكينات.

الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه 
روسي معمل أطلس لألقطان يف بلدة حيان بريف حلب الشمايل 
واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل أحد العمال، 
إضافة إىل تضرر بناء املعمل وآلياته بشكل كبري ونشوب حريق يف 

املستودعات احلاوية على القطن.

الروسية  القوات  قصفت   ،2015 الثاين/  تشرين   /20 اجلمعة 
بصواريخ بعيدة املدى معمل »كالس« لصناعة الغزل والنسيج يف 
بلدة حيان بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املعمل، واندالع النريان يف 

بعض املواد املخزنة ضمن قسم الغزل.

اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلصواريخ معمل آسيا للصناعات الدوائية يف منطقة 
آسيا التابعة ملدينة حريتان بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، للمرة الثانية خالل هذا الشهر، ما سبب 

دمارا كبريا يف عدد من صاالته وخروجه عن اخلدمة.

األحد 29/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على مطحنة مؤسسة اإلحسان لإلغاثة 
والتنمية يف مدينة سراقب مبحافظة إدلب، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري يف املنشأة.

اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد. 
السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015 سقطت عدة قذائف هاون يف دوار كفرسوسة مبدينة دمشق قرب جامع عبد الكرمي الرفاعي، 

مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل ملعارضة املسلحة، مل حيدث القصف أضراراً ببناء املسجد.

اجلمعة 13/ تشرين الثاين/ 2015 سقطت قذيفة صاروخية حملية الصنع على مسجد الغفران يف حي اخلالدية مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بين زيد اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 

إىل إصابة بناء املسجد ومئذنته أبضرار مادية متوسطة.

معمل كالس للنسيج

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRGx2ZXFOYXlLNkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPN1dWUHdYby1LYVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYjdIMmNLdlpkbkE/view?usp=sharing
https://youtu.be/3bLASGJZH00
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbjM2TVJzNks0SE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbjM2TVJzNks0SE0/view?usp=sharing
https://youtu.be/VvwoN9h9qIU
https://youtu.be/VvwoN9h9qIU
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX2VBYTV2Sy1idmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPN0RQXzc4VG54bGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdDFhSXdvZXJMSWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVmhXQWFXTFJxVTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYzAyeEw4NGs3MmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdDFhSXdvZXJMSWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cWtyLUVuNlVQLW8
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMFVfM2VYblFzUFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPR1dJVFNqUUhCWm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaHlFcGlkZ3paR28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPX19OU2IxbDl2dlk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPNEFOX1BNSHoxYlk/view
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اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015 سقطت قذائف هاون قرب مسجد اإلميان يف حي املزرعة مبدينة دمشق اخلاضع لسيطرة 
القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، مل يتسبب القصف أبضرار 

مادية ببناء املسجد.

الثالاثء 24/ تشرين الثاين/ 2015 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على مسجد الروضة يف حي املوكامبو مبدينة 
حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بين زيد مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد ودرجه أبضرار مادية متوسطة، إضافة إىل دمار جزئي يف سوره.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس. 

اخلميس 19/ تشرين الثاين/ 2015 سقطت قذيفة هاون داخل مدرسة غسان عبود يف حي العدوي مبدينة دمشق، مصدرها 
مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب أبضرار مادية يف غرفة حارس املدرسة وابحتها 

املدرسة.

- اجلامعات. 
اخلميس 19/ تشرين الثاين/ 2015 سقطت قذيفة هاون داخل كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية يف منطقة الطبالة يف 
العاصمة دمشق؛ مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب أبضرار مادية بسيطة 

مكان سقوط القذيفة.

األحد 29/ تشرين الثاين/ 2015 سقطت قذيفة هاون داخل كلية اهلندسة املعمارية يف حي الربامكة مبدينة دمشق؛ مصدرها 
مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة طالبتني جبروح متوسطة، إضافة إىل 

تكسُّر عدد من النوافذ وبعض األضرار املادية يف جدران وأبواب عدد من قاعات احملاضرات.

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

اخلميس 19/ تشرين الثاين/ 2015 سقطت قذيفة هاون يف مدخل مشفى التوليد اجلامعي يف حي الربامكة مبدينة دمشق، 
مصدرها مدفعية متمركز يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب إبحداث حفرة صغرية مكان سقوط 

القذيفة.

املربعات السكانية:
- احلدائق.

اخلميس 19/ تشرين الثاين/ 2015 سقطت قذيفة هاون داخل احلديقة العامة املعروفة حبديقة العدوي يف حي العدوي مبدينة 
دمشق اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 

تسبب إبصابة شخص جبروح متوسطة وتضرر جزئي يف رصيف احلديقة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbzNxMldwTzZtNEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcEFid0ZlSE1HWmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdi1jRXdHNFZnS1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUVV6TDFlR1k2SUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSTVOZ2JOeWoyOTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0amNSUER0UHYyRkk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QkZrWTUxUkVEQ2M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c2FiTTl5YXk3blE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ank4RWpFdjNnWkE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QWtWaDh6ak5hQTA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dllkLUhKdTJfalE
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- املالعب.
الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015 سقطت قذيفة هاون داخل صالة ملعب الفيحاء التدريبية يف حي املزرعة مبدينة دمشق، 
مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة جليش اإلسالم أحد فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر جدار الصالة 

الذي اخرتقته القذيفة كما تضررت أرض الصالة مكان سقوط القذيفة.

اخلميس 19/ تشرين الثاين/ 2015 سقطت قذيفة هاون يف ملعب البوتشي مبدينة الفيحاء الرايضية يف حي املزرعة مبدينة 
دمشق، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتضرر أرض امللعب بشكل 

بسيط مكان سقوط القذيفة.

اثء: قوات اإلدارة الذاتية الكردية:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس. 
يوم السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015 قامت قوات اإلدارة الذاتية الكردية إبغالق املدرسة الثانوية يف قرية هيمو غرب مدينة 
القامشلي على طريق عامودا بريف احلسكة واخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية، بسبب قرهبا من معسكر تدرييب 

اتبع ملقاتلي قوات اإلدارة الذاتية الكردية.

قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس. 
يوم اإلثنني 16/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان قوات التحالف الدويل احلريب إحدى املدارس يف مدينة الرقة اخلاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دماره بشكل جزئي.

البىن التحتية:
املنشآت واملصادر املائية )أانبيب املياه - آابر املياه - حمطات ضخ ومعاجلة املياه - قنوات الري – السدود - خزاانت 

املياه  حمطات معاجلة الصرف الصحي – شبكات الصرف الصحي(.
الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان قوات التحالف الدويل احلريب ابلصواريخ حمطة ضخ املياه يف قرية البوعمر 
بريف دير الزور الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، اليت تزود القرية ابملياه، ما تسبب بدمار جزئي مبنشآت احملطة، وخروجها 

عن اخلدمة.

املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(.
يوم اإلثنني 16/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان قوات التحالف الدويل احلريب مستودعاً لألدوية يف مدينة الرقة اخلاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش والذي يزود مشايف املدينة مبستلزماهتا من األدوية، ما أدى إىل تدمريه بشكل جزئي.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0U1RpMUFyM0trV0U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0T19vSkZXMlh3X3c
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6aTNSbHhhbHpFdms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6WVFqQXZFWk95N0U/view?usp=sharing
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السيارات  وحمطات  كراجات   - احلديدية  السكك   - العامة  الطرق   - املائية  املعابر   - )اجلسور  النقل  وسائط   -
والباصات والسكك احلديدية - املطارات املدنية - معابر حدودية ومكاتبها(.

السبت 31/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان قوات التحالف الدويل احلريب ابلصواريخ جسر املنصور )اجلسر اجلديد( 
الذي يربط مدينة الرقة ابلريف الغريب للمدينة واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل تضرر اجلسر أبضرار مادية كبرية، مل 
نتمكن من التحقق من احلادثة حىت يوم يوم الثالاثء 3/ تشرين الثاين/ 2015 عندما حصلنا على مصادر وشهادات تثبت 

ذلك.

- األفران.
يوم اإلثنني 16/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان قوات التحالف الدويل احلريب اإلدارة العامة للمخابز يف مدينة الرقة 

اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أحدث دماراً جزئياً كبرياً ببنائها وخروجها عن اخلدمة.
 

جيم: جهات مل نتمكن من حتديدها:
البىن التحتية:

- األفران.
الثالاثء 24/ تشرين الثاين/ 2015 انفجرت سيارة مفخخة قرب الفرن االحتياطي يف مدينة الكسوة بريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل شخصني، إضافة إىل أضرار مادية كبرية يف الفرن، مل نتمكن من حتديد 

اجلهة اليت قامت بتفجري السيارة حىت حلظة إعداد التقرير.

   اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:

حبسب القانون الدويل اإلنساين تُعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن استهداف 
القوات احلكومية للمدارس واملشايف واملساجد واألفران هلو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات 

جملس األمن الدويل.
كما قامت القوات الروسية والتنظيمات اإلسالمية املتشددة وبعض اجملموعات املسلحة األخرى ابستهداف بعض تلك املراكز. 

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

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

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

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

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

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOTRWZXVPNkVrNkU/view?usp=sharing

