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اخلميس 12 أاير 2016

 أواًل: املقدمة. 
اثنياً: امللخص التنفيذي. 

اثلثاً: التفاصيل.
رابعاً: التوصيات.

خامساً: امللحقات واملرفقات. 
شكر وعزاء.

ما اليقل عن 396 خرقاً رئيساً خالل اجلولة الثانية من املفاوضات
%93 منها على يد النظام السوري وحلفائه

أواًل: المقدمة:
يف  املفاوضات  من  الثانية  اجلولة  خالل  اخلروقات  حصيلة  نستعرض  التقرير  هذا  يف 
املدة الواقعة بني األربعاء 13/ نيسان/ 2016 واألربعاء 27/ نيسان/ 2016، وقد 
الحظت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تزايد اخلروق املرتكبة من قبل األطراف املوقعة 
على اتفاقية وقف األعمال العدائية، السيما القوات احلكومية وحليفتها الروسية مبعدل 
1.5 مرة عما سجلناه خالل اجلولة األوىل من املفاوضات، حيث ارتفعت وترية ارتكاب 
الطبية،  املدنية والكوادر  املدنيني واملراكز احليوية  اجملازر، وتزايدت عمليات استهداف 
أما  عمليات االعتقال فلم يطرأ عليها أي حتسن أصاًل، ومل يتم اإلفراج عن أحد، بل 
ارتفعت حصيلة املعتقلني، واألسوأ من ذلك هو عمليات املوت بسبب التعذيب واليت 

بلغت 11 حالة موثقة.

إضافة إىل ذلك فقد استمرت القوات احلكومية بعرقلة دخول املساعدات إىل املناطق 
إدخال  توقف  كما  اآلن،  حىت  مساعدات  أية  تدخلها  مل  داراي  فمنطقة  احملاصرة 
املساعدات عن حي الوعر منذ 10/ آذار/ 2016 ومازال مستمراً حىت اآلن، وهذا 
اليعين أن بقية املناطق أفضل حااًل، ألن املساعدات التكاد تكفي أواًل، واثنياً وهو 
األهم البد من رفع احلصار بشكل كامل -وفقاً لقوانني القانون الدويل اإلنساين وقرارات 
جملس األمن- عن مجيع املناطق، فاحلكومة السورية احلالية مازالت تشرتط على األمم 
املتحدة وشركائها التنفيذيني وأية منظمات إغاثية احلصول على موافقة لدخول املناطق 
احملاصرة، وغالباً مايتم الرفض بعد املرور إبجراءات غاية يف التعقيد املتعمد، بداًل من 

تسهيل وصول تلك املساعدات.

نطمح يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن يتحول اتفاق وقف األعمال العدائية إىل 
وقف إطالق انر شامل جلميع األراضي السورية بال استثناء، مث البناء عليه يف حتقيق 
عملية سياسية تنصف الضحااي وحتقق هلم العدالة، وحماسبة مجيع مرتكيب االنتهاكات، 
ويف مقدمتهم املتسبب الرئيس يف كل ما آلت إليه األوضاع يف سوراي وهو النظام احلاكم 

احلايل، املرتكب الرئيس لقرابة %90 من االنتهاكات حبق الشعب السوري.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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ثانيًا: الملخص التنفيذي:
بلغ عدد اخلروق اليت وثقناها أثناء اجلولة الثانية من املفاوضات أي منذ 13/ نيسان/ 2016 حىت 27/ نيسان/ 2016 ما 
اليقل عن 396 خرقاً بني عمليات قتالية وعمليات اعتقال يتوزعون حبسب اجلهات املوقعة على بيان وقف األعمال العدائية:

القوات احلكومية: 362 
القوات الروسية: 4 

قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 20 
فصائل املعارضة املسلحة: 10 

 
1.   عمليات قتالية:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 61 خرقاً، تتوزع هذه اخلروق حبسب اجلهة:
ألف: القوات احلكومية: سجلنا 46 خرقاً تتوزع حبسب احملافظات:

حلب: 20
ريف دمشق: 7

إدلب: 4
محص: 11 
الالذقية: 2 

محاة: 2 
 

ابء: القوات الروسية: سجلنا 4 خرقاً تتوزع حبسب احملافظات:
حلب: 3
محاة: 1 

جيم: قوات اإلدارة الذاتية الكردية: خرق واحد يف حمافظة حلب.
دال: فصائل املعارضة املسلحة: 10 خروق يف حمافظة حلب.  

تسببت هذه اهلجمات مبقتل 219 شخصاً:
•  217 مدنياً، بينهم 50 طفاًل، و28 سيدة. 

•   2 من مسلحي فصائل املعارضة.
توزعوا حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل: 

القوات احلكومية: 159 شخصًا
• 157 مدنياً، بينهم 24 طفاًل، و17 سيدة

• 2 من مسلحي فصائل املعارضة

القوات الروسية: 
• 39 مدنياً، بينهم 14 طفاًل، و9 سيدات
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قوات اإلدارة الذاتية الكردية:
• 1 مدنيًا

فصائل املعارضة املسلحة: 
• 20 مدنياً، بينهم 12 أطفال، وسيداتن

2 – االعتقال: 
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال 335 شخصاً يتوزعون حبسب اجلهة 

ألف: القوات احلكومية: 316 شخصاً يتوزعون حبسب احملافظات إىل:
دمشق: 32

ريف دمشق: 93
حلب: 67
محص: 27
محاة: 13

احلسكة: 24
طرطوس: 11
دير الزور: 36

السويداء: 4
درعا: 9

 
ابء: قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 19 شخصاً يتوزعون إىل:

 احلسكة: 11
حلب: 8
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خروقات القوات الحكوميةمناطق تخضع لسيطرة القوات الحكومية

مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش

مناطق تخضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة

مناطق تخضع لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية

مناطق تخضع لسيطرة جبهة النرصة

إدلب

حمص

الالذقية

ريف دمشق
دمشق

ح�ة

حلب

خروقات القوات االروسية

خروقات قوات اإلدارة الذاتية الكردية

خروقات فصائل املعارضة املسلحة

توزع خروقات بيان وقف األعمال العدائية عبر العمليات القتالية خالل الجولة 
الثانية للمفاوضات بين 13 - 27 نيسان 2016

http://www.sn4hr.org
https://www.google.com.tr/maps/place/Taldou,+Syria/@34.8743278,36.4898006,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1523a18a3bb32eeb:0x7fc9d278bc1bb208!8m2!3d34.8722083!4d36.5283688?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Talbiseh,+Syria/@34.8420186,36.711974,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152372ecf8d874fd:0xf1c8db3e231ebfd3!8m2!3d34.8422936!4d36.7307641?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Zita,+Syria/@35.3747023,36.5836142,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524627b07f01faf:0x1b8c784941300e4c!8m2!3d35.3740182!4d36.6012942
http://wikimapia.org/#lang=tr&lat=35.835385&lon=36.134505&z=15&m=b&show=/31454809/Al-Yamamah-(Yamadi)&search=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://www.google.com.tr/maps/search/%D8%AD%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF+%D8%AD%D9%84%D8%A8%E2%80%AD/@36.1994602,37.1049605,14z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com.tr/maps/search/%D8%AD%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF+%D8%AD%D9%84%D8%A8%E2%80%AD/@36.1994602,37.1049605,14z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com.tr/maps/place/Salaheddine,+Aleppo,+Syria/@36.1847088,37.1030399,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152558204cdc5c8d:0x3eff1eb3fdece29a!8m2!3d36.1845226!4d37.1218385
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AD%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%8C+Aleppo,+Syria%E2%80%AD/@36.1894983,37.1420287,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152557df1cfaf085:0xde7536d9dd57c9f!8m2!3d36.1879562!4d37.1513191
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%A8%D8%A7%D8%B5+%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@36.2085417,37.1779463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff8efeff4941b:0x55d4e02eff752df8!8m2!3d36.2085417!4d37.180135
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%A8%D8%A7%D8%B5+%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@36.2085417,37.1779463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff8efeff4941b:0x55d4e02eff752df8!8m2!3d36.2085417!4d37.180135
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A9%E2%80%AD/@36.1881003,37.1710462,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff8814cc773fb:0xdf0f09ab5e69e8fd!8m2!3d36.1881003!4d37.1732349
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A9%E2%80%AD/@36.1881003,37.1710462,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff8814cc773fb:0xdf0f09ab5e69e8fd!8m2!3d36.1881003!4d37.1732349
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A9%E2%80%AD/@36.1881003,37.1710462,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff8814cc773fb:0xdf0f09ab5e69e8fd!8m2!3d36.1881003!4d37.1732349
http://wikimapia.org/#lang=tr&lat=36.280365&lon=36.849346&z=15&m=b&show=/31454809/Al-Yamamah-(Yamadi)&search=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D8%B2%D8%A9
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Zita,+Syria/@35.3746985,36.5661041,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524627b07f01faf:0x1b8c784941300e4c!8m2!3d35.3740182!4d36.6012942
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Zita,+Syria/@35.3746985,36.5661041,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524627b07f01faf:0x1b8c784941300e4c!8m2!3d35.3740182!4d36.6012942
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+At%C4%81rib,+Syria/@36.1371749,36.7931263,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15256f0b22731153:0xb0044fdd56bb75a0!8m2!3d36.1328189!4d36.8304102
https://www.google.com.tr/maps/place/Bani+Zaid/@36.2074899,37.163229,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff85ee7faf59f:0xc501a55121cc9203!8m2!3d36.2074899!4d37.1654177
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%AD/@36.2291898,37.1453226,13z/data=!4m5!3m4!1s0x152ff9103c4ccf41:0x8352e8395d3bff6a!8m2!3d36.2291898!4d37.1803415
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%8C+Aleppo,+Syria%E2%80%AD/@36.2267823,37.1072672,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff789cb40f41f:0x1135dba563b863ff!8m2!3d36.2274235!4d37.1231788
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%8C+Aleppo,+Syria%E2%80%AD/@36.2267823,37.1072672,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff789cb40f41f:0x1135dba563b863ff!8m2!3d36.2274235!4d37.1231788
https://www.google.com.tr/maps/place/Salaheddine,+Aleppo,+Syria/@36.1847088,37.1030399,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152558204cdc5c8d:0x3eff1eb3fdece29a!8m2!3d36.1845226!4d37.1218385
https://www.google.com.tr/maps/place/Salaheddine,+Aleppo,+Syria/@36.1847088,37.1030399,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152558204cdc5c8d:0x3eff1eb3fdece29a!8m2!3d36.1845226!4d37.1218385
https://www.google.com.tr/maps/search/%D8%AD%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D8%AD%D9%84%D8%A8%E2%80%AD/@36.2000986,37.0718786,12z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com.tr/maps/place/Nile+str.,+Aleppo,+Syria/@36.2218331,37.12751,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff8213c60f5e9:0xdfa157769432c020!8m2!3d36.2218331!4d37.1296987
https://www.google.com.tr/maps/place/SYRIAN+SAUDI+CHEMICAL+CO.LTD/@36.2074584,37.1465031,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff84000000001:0x11e52ad3fe823f41!8m2!3d36.2074584!4d37.1486918
https://www.google.com.tr/maps/place/Bilal+Mosque/@36.1869184,37.1203297,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1525581e8e007cd7:0xf328155ed8e0e172!8m2!3d36.1869184!4d37.1225184
https://www.google.com.tr/maps/place/Salaheddine,+Aleppo,+Syria/@36.1847088,37.1030399,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152558204cdc5c8d:0x3eff1eb3fdece29a!8m2!3d36.1845226!4d37.1218385
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%E2%80%AD/@36.2132363,37.1767679,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff8e4a277b491:0x239c2c59b990185c!8m2!3d36.2132363!4d37.1789566
http://wikimapia.org/#lang=tr&lat=36.210866&lon=37.179151&z=15&m=b&show=/20972197/Karm-al-Jabal-district&search=%D9%83%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Nabl,+Syria/@35.6155056,36.5296797,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524591160266a47:0x4e43a3ee1aa4795f!8m2!3d35.6139047!4d36.5607888
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Nabl,+Syria/@35.6155056,36.5296797,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524591160266a47:0x4e43a3ee1aa4795f!8m2!3d35.6139047!4d36.5607888
https://www.google.com.tr/maps/place/Ma%60arat+al-Nu%60man,+Syria/@35.6477875,36.641678,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425
https://www.google.com.tr/maps/place/Ma%60arat+al-Nu%60man,+Syria/@35.6477875,36.641678,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425
https://www.google.com.tr/maps/place/Sief+Al-dolah+park/@36.1848651,37.11945,15z/data=!4m5!3m4!1s0x152557f5cf09080f:0x17061e765429c969!8m2!3d36.1848651!4d37.1282047
https://www.google.com.tr/maps/place/Nyrab+Gate/@36.1957503,37.1656376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff862bb8c7745:0x8740b31de80058d6!8m2!3d36.1957503!4d37.1678263
https://www.google.com.tr/maps/place/Nyrab+Gate/@36.1957503,37.1656376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff862bb8c7745:0x8740b31de80058d6!8m2!3d36.1957503!4d37.1678263
https://www.google.com.tr/maps/place/Nyrab+Gate/@36.1957503,37.1656376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff862bb8c7745:0x8740b31de80058d6!8m2!3d36.1957503!4d37.1678263
https://www.google.com.tr/maps/place/Anadan,+Syria/@36.2949908,37.0122734,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152ff6b058201c77:0x1296a13046100d63!8m2!3d36.2906257!4d37.0454009
http://wikimapia.org/#lang=tr&lat=36.181809&lon=37.117009&z=15&m=b&show=/31454809/Al-Yamamah-(Yamadi)&search=%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.google.com.tr/maps/place/Syrian+Coastal+Mountain+Range/@35.2499111,35.9599117,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1523f099ff0d8931:0x3ca571d14d5914ef!8m2!3d35.25!4d36.1
https://www.google.com.tr/maps/place/Talbiseh,+Syria/@34.8420186,36.711974,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152372ecf8d874fd:0xf1c8db3e231ebfd3!8m2!3d34.8422936!4d36.7307641?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Talbiseh,+Syria/@34.8420186,36.711974,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152372ecf8d874fd:0xf1c8db3e231ebfd3!8m2!3d34.8422936!4d36.7307641?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Tal+Thahab,+Syria/@34.9120951,36.4556399,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1523989cd2fb4007:0x7618f65720c5873b!8m2!3d34.9126125!4d36.4878241?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/El+Waer,+Homs%E2%80%8E,+Syria/@34.7389149,36.6374723,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15230918435ba52d:0x57f909449bb2b47b!8m2!3d34.7434221!4d36.6714516?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Duma,+Syria/@33.5709201,36.3706296,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b!8m2!3d33.5727724!4d36.4093761
https://www.google.com.tr/maps/place/Khan+Alsheh,+Syria/@33.3732203,36.0949371,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1519250b18782f73:0x95628071b3f85197!8m2!3d33.3732626!4d36.113797
https://www.google.com.tr/maps/place/Khan+Alsheh,+Syria/@33.3732203,36.0949371,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1519250b18782f73:0x95628071b3f85197!8m2!3d33.3732626!4d36.113797
http://wikimapia.org/#lang=tr&lat=33.465423&lon=36.417124&z=8&m=b&show=/31454809/Al-Yamamah-(Yamadi)&search=%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://www.google.com.tr/maps/place/Duma,+Syria/@33.5709201,36.3706296,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b!8m2!3d33.5727724!4d36.4093761
https://www.google.com.tr/maps/place/Darayya,+Syria/@33.4604025,36.1971727,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518dff71b052c3f:0x9b6a5396e70370c1!8m2!3d33.456443!4d36.2359629
https://www.google.com.tr/maps/place/Darayya,+Syria/@33.4604025,36.1971727,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518dff71b052c3f:0x9b6a5396e70370c1!8m2!3d33.456443!4d36.2359629
https://www.google.com.tr/maps/place/Ar+Rastan,+Syria/@34.9262728,36.6941635,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1523711a3d8c9ff1:0xa67db3608787b804!8m2!3d34.9249587!4d36.733459?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Ar+Rastan,+Syria/@34.9262728,36.6941635,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1523711a3d8c9ff1:0xa67db3608787b804!8m2!3d34.9249587!4d36.733459?hl=en
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ثالثًا: التفاصيل:
ألف: القوات احلكومية:

• حمافظة محص: 
قرية البالن، اجلمعة 15/ نيسان/ 2016

قرابة الساعة 13:00 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على منطقة مدنية يف قرية البالن، تسبب القصف إبصابة 
مدين واحد  جبروح ابلغة، ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

مدينة الرسنت، اجلمعة 15/ نيسان/ 2016
قصف الطريان احلريب احلكومي قرابة الساعة 13:00 صاروخني على الطريق العام جبانب ساحة املدينة العامة يف مدينة الرسنت 
تسبب القصف مبقتل مدنيني اثنني )أب وابنه(، وأضرار مادية يف الطريق العام. ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة 

وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

بلدة تلدو، اإلثنني 18/ نيسان/ 2016
قرابة الساعة 8:45 صباحاً قصف الطريان احلريب احلكومي 3 صواريخ على األحياء املدنية يف بلدة تلدو؛ تسبب القصف 
مبقتل 4 مدنيني بينهم طفلة وسيدة وفين خمرب املشفى امليداين، إضافة إىل إصابة 10 أشخاص، وتدمري 3 منازل بشكل كامل 
وتدمري جزئي يف املشفى امليداين يف البلدة وخروجه عن اخلدمة. ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها 

لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

بلدة تلدو، الثالاثء 19/ نيسان/ 2016
قصف الطريان احلريب احلكومي قرابة الساعة 10:30 صباحاً، 3 صواريخ على أحياء سكنية يف بلدة تلدو؛ تسبب القصف 
مبقتل مدين واحد وإصابة 10 آخرين، إضافة إىل تدمري جزئي يف 7 منازل مدنية، ختضع البلدة لسيطرة املعارضة املسلحة وال 

وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.
صورة تظهر آاثر الدمار يف أحد املنازل املدنية جراء قصف الطريان احلريب احلكومي بلدة تلدو ابلصواريخ يف 19/ نيسان/ 

 2016

بلدة تل ذهب، الثالاثء 19/ نيسان/ 2016
قرابة الساعة 10:30 صباحاً، قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على األحياء املدنية يف بلدة تل ذهب؛ تسبب 
القصف  مبقتل سيدة إضافة إىل دمار 3 منازل بشكل جزئي، ختضع البلدة لسيطرة املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم 

داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

مدينة تلبيسة، اجلمعة 22/ نيسان/ 2016
قرابة الساعة 11:00 ظهراً قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على مباٍن سكنية يف مدينة تلبيسة؛ تسبب القصف 
مبقتل 3 مدنيني، وتدمري 3 منازل بشكل جزئي. ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش 

أو تنظيم جبهة النصرة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0T1pCUzVFXzJ2ZFk
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مدينة تلبيسة، السبت 23/ نيسان/ 2016
قصفت مدفعية القوات احلكومية قرابة الساعة 11:00 ظهراً قذيفة مدفعية على جبهة لقوات املعارضة املسلحة يف مدينة 
تلبيسة؛ تسبب القصف مبقتل اثنني من مسلحي فصائل املعارضة، ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود 

فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

مدينة تلبيسة، الثالاثء 26/ نيسان/ 2016
قصفت رامجة صواريخ القوات احلكومية عدة صواريخ على األحياء اجلنوبية يف مدينة تلبيسة؛ تسبب القصف مبقتل طفلة، 

ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.
مدينة الرسنت، اإلثنني 25/ نيسان/ 2016، سجلنا خرقني على يد القوات احلكومية. ختضع املدينة لسيطرة املعارضة املسلحة 

وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.
قوافل  دخول  مع  ابلتزامن  الرسنت،  مدينة  يف  العام  الطريق  على  قذيفة  احلكومية  القوات  داببة  قصفت  األوىل:  احلادثة   •

مساعدات األمم املتحدة إىل املدينة. 
• احلادثة الثانية: استخدمت القوات احلكومية الرشاشات اخلفيفة مستهدفة الطريق العام يف مدينة الرسنت ابلتزامن مع دخول 
قوافل مساعدات األمم املتحدة إىل املدينة؛ ما أدى إىل إصابة سائق إحدى السيارات التابعة لألمم املتحدة جبروح طفيفة يف 

الوجه، إضافة إىل أضرار مادية خفيفة ابلسيارة.
مقطع فيديو يظهر آاثر إطالق الرصاص على إحدى شاحنات املساعدة األممية من قبل القوات احلكومية يف مدينة الرسنت 

يف 25/  نيسان/ 2016
 

حي الوعر، اإلثنني 25/ نيسان/ 2016
استخدمت القوات احلكومية الرشاشات الثقيلة مستهدفة مدرسة الرائدة االبتدائية يف حي الوعر؛ تسبب القصف إبصابة طفلة 

جبروح خفيفة، خيضع احلي لسيطرة املعارضة املسلحة وال وجود فيه لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

• حمافظة محاة: 
قرية الديرونة، األربعاء 20/ نيسان/ 2016

قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على حي سكين يف قرية الديرونة ابلريف الغريب حملافظة محاة، تسبب القصف مبقتل 
سيدة وإصابة عشرة آخرين، ختضع القرية لسيطرة املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

مدينة كفر زيتا، الثالاثء 26/ نيسان/ 2016
قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً مستهدفاً األحياء السكنية يف مدينة كفر زيتا؛ تسبب القصف إبصابة 4 مدنيني، 
بينهم طفلة وإعالمي، كما أدى إىل أضرار مادية كبرية يف مبىن مكتب إعالمي حملي. ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.
صورة تظهر جرحياً جراء قصف الطريان احلريب احلكومي مدينة كفر زيتا ابلصواريخ يف 13/ نيسان/ 2016 

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/Iou_1qpo9_c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WVlGLWdzSkZ0TDQ
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• حمافظة الالذقية:
قرية اليمضية، األربعاء 13/ نيسان/ 2016

قصفت مدفعية القوات احلكومية عدة قذائف مدفعية مستهدفة قرية اليمضية يف جبل الرتكمان؛ تسبب القصف أبضرار مادية 
متوسطة مببىن مشفى الشهيد أسامة األبلق امليداين يف القرية. ختضع القرية لسيطرة املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم 

داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

خميم اإلخاء، اإلثنني 25/ نيسان/ 2016
قصفت مدفعية القوات احلكومية عدة قذائف هاون على خميم اإلخاء للنازحني يف جبل الرتكمان؛ تسبب القصف إبصابة 
11 مدنياً وأضرار مادية يف 8 خيام. ختضع املنطقة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم 

جبهة النصرة.
صور تظهر األضرار يف إحدى اخليام مبخيم اإلخاء جببل الرتكمان جراء قصف مدفعية القوات احلكومية قذائف عدة يف 13/ 

نيسان/ 2016

• حمافظة حلب:
حي كرم اجلبل، األربعاء 13/ نيسان/ 2016 

قصفت القوات احلكومية املتمركزة يف ثكنة هنانو قذائف مدفعية ثقيلة مستهدفة األجزاء اجلنوبية من حي كرم اجلبل يف مدينة 
حلب. ما أدى إىل مقتل مدين واحد، وإصابة 2 آخرين. خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيه لتنظيم 

داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

طريق الكاستلو، اخلميس 14/ نيسان/ 2016
طريق  مستهدفة  عدة  مدفعية  قذائف  احلكومية  القوات  قصفت 
الكاستيلو يف حلب، ما أدى إىل تضرر سيارة إسعاف اتبعة »ملديرية 
صحة حلب احلرة« أبضرار متوسطة، وإصابة سائقها. ختضع املنطقة 
املستهدفة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم 

داعش أو تنظيم جبهة النصرة.
احلكومية  القوات  مدفعية  قصف  عن  الناجتة  األضرار  تظهر  صور 
سيارة إسعاف على طريق الكاستلو حبلب يف 14/ نيسان/ 2016

حي املشهد، السبت 16/ نيسان/ 2016
قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ حي املشهد مستهدفاً منازل سكنية قرب متجر »الدادو«؛ ما أدى إىل مقتل 6 
مدنيني، وإصابة 3 آخرين. خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيه لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

صور تظهر آاثر الدمار جراء قصف الطريان احلريب احلكومي حي املشهد مبدينة حلب يف 16/ نيسان/ 2016

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V0xZR2pHY2V1ajg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TzNEc21sS19FdGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dlpmWVFKX0dmalk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WjBTRjV1Z1U4Wk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TmFGUWp1dkRoQms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ajZieUVqeDZzQnc/view
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حي املشهد، اإلثنني 18/ نيسان/ 2016
قصفت القوات احلكومية مساء صاروخ أرض - أرض من طراز فيل مستهدفة شارع األلبسة يف حي املشهد املؤدي إىل حي 
صالح الدين ؛ ما أدى إىل مقتل مدنيني اثنني، وإصابة 6 آخرين. خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود 

فيه لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.
صورة تظهر آاثر الدمار جراء قصف القوات احلكومية صاروخ أرض – أرض على شارع األلبسة حبي املشهد يف 18/ نيسان/ 

2016

حي صالح الدين، الثالاثء 19/ نيسان/ 2016
املباين  مستهدفاً  صواريخ  عدة  احلكومي  احلريب  الطريان  قصف 
السكنية يف شارع مدرسة عبد القادر شاشو حبي صالح الدين؛ ما 
أدى إىل مقتل 7 مدنيني، بينهم 3 أطفال. ختضع املنطقة املستهدفة 
من احلي لسيطرة املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو 

تنظيم جبهة النصرة.
احلكومي  احلريب  الطريان  قصف  جراء  الدمار  آاثر  تظهر  صور 

ابلصواريخ حي صالح الدين حبلب يف 19/ نيسان/ 2016

منطقة قرب اإلنكليزي، األربعاء 20/ نيسان/ 2016
قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ منطقة قرب اإلنكليزي التابعة ملدينة حريتان، ما أدى إىل مقتل 3 مدنيني. ختضع 

املنطقة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

حي سيف الدولة، اجلمعة 22/ نيسان/ 2016
قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة قرب مغسل للسيارات يف حي سيف الدولة حبلب؛ ما أدى إىل مقتل مدين 
واحد. ختضع املنطقة املستهدفة من احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

صورة تظهر ضحية جراء قصف الطريان احلريب احلكومي حي سيف الدولة حبلب يف 22/ نيسان/ 2016

مدينة عندان، اجلمعة 22/ نيسان/ 2016
قصف الطريان املروحي احلكومي عدة براميل متفجرة على وادي حيان يف مدينة عندان بريف حلب الشمايل، ما أدى إىل 
مقتل 4 مدنيني، بينهم طفالن، وإصابة ما ال يقل عن 4 آخرين. ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود 

فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OGxhT0FidXlyeTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Zlo4a1gzdkFXTkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Zlo4a1gzdkFXTkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TjhkVnVnSEJGbjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TjhkVnVnSEJGbjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TENVN1UzMC1BelE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TjhkVnVnSEJGbjQ/view
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حي ابب النريب، اجلمعة 22/ نيسان/ 2016، سجلنا 3 خروق ارتكبتها القوات احلكومية، خيضع احلي لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة وال وجود فيه لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

• احلادثة األوىل: قصف الطريان احلريب احلكومي عدة صواريخ مستهدفاً حي ابب النريب قرب جامع زيد بن حارثة يف مدينة 
حلب، ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني بينهم طفل وإصابة قرابة 12 آخرين. إضافة إىل دمار حافلة ركاب.

صواريخ  عدة  احلكومي  احلريب  الطريان  قصف  الثانية:  احلادثة   •
مدينة  يف  حارثة  بن  زيد  جامع  قرب  النريب  ابب  حي  مستهدفاً 

حلب، ما أدى إىل أضرار مادية يف بناء اجلامع.
• احلادثة الثالثة: قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ سيارة 
إسعاف اتبعة ملنظومة اإلسعاف والطوارئ يف حي ابب النريب، ما 

أدى إىل احرتاق السيارة وإصابتها أبضرار مادية كبرية.
صورة تظهر آاثر الدمار يف حافلة ركاب جراء قصف الطريان احلريب 

احلكومي حي ابب النريب حبلب يف 22/ نيسان/ 2016

حي بستان القصر، اجلمعة 22/ نيسان/ 2016
قصفت مدفعية القوات احلكومية املتمركزة يف حي اإلذاعة عدة قذائف مدفعية مستهدفة حي بستان القصر يف حلب؛ ما أدى 
إىل مقتل شخصني بينهما طفل، وإصابة ما اليقل عن 7 آخرين. خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيه 

لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

حي أقيول، اجلمعة 22/ نيسان/ 2016
قصفت القوات احلكومية بصاروخ أرض - أرض من طراز فيل حي أقيول يف حلب القدمية؛ ما أدى إىل مقتل الطفل عبد 
الرمحن اجلسري، 10 أعوام، وإصابة قرابة 5 آخرين. خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيه لتنظيم داعش 

أو تنظيم جبهة النصرة.
فيديو يظهر آاثر الدمار جراء قصف القوات احلكومية حي أقيول يف حلب بصاروخ أرض – أرض، يف 22/ نيسان/ 2016

مدينة األاترب، السبت 23/ نيسان/ 2016
قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة قرب املشفى امليداين يف مدينة األاترب، ما أدى إىل مقتل طفلة، إضافة إىل تضرر 
بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة. ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم 

جبهة النصرة.

حي طريق الباب، السبت 23/ نيسان/ 2016
الباب اخلاضع لسيطرة  السبت 23/ نيسان/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي عدة صواريخ استهدفت حي طريق 

فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 12 آخرين جبراح.
فيديو يظهر آاثر الدمار جراء قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ حي طريق الباب حبلب يف 23/ نيسان/ 2016

صورة تظهر آاثر الدمار جراء قصف الطريان احلريب احلكومي 
حي ابب النريب حبلب يف 22/ نيسان/ 2016

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VExZYVFmQW1CZFk/view?usp=sharing
https://youtu.be/ZgCa8O9-3jI
https://youtu.be/HUU0EOD8j-c
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Rlhwb1hVOW94RTg/view
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صورة تظهر نقل فرق الدفاع املدين جلثث الضحااي جراء قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ حي طريق الباب حبلب 
يف 23/ نيسان/ 2016

حي الصاخور، األحد 24/ نيسان/ 2016، سجلنا خرقني ارتكبتهما القوات احلكومية، خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة وال وجود فيه لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة. 

احلادثة األوىل: قصف الطريان احلريب احلكومي عدة صواريخ استهدفت حي الصاخور، ما تسبب مبقتل 11 مدنياً، بينهم 
طفلة وسيدة. 

احلادثة الثانية: قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف حي الصاخور، ما أدى إىل دمار وتضرر عدد من 
احملالت التجارية. 

فيديو يظهر ضحااي جراء قصف الطريان احلريب الكومي سوقاُ شعبياً يف حي الصاخور حبلب يف 24/ نيسان/ 2016 

مدينة األاترب، الثالاثء 26/ نيسان/ 2016
قصف الطريان احلريب احلكومي عدة صواريخ استهدفت مركز الدفاع املدين يف مدينة األاترب، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، 
بينهم 5 من عناصر املركز دفعة واحدة، وإصابة اثنني آخرين جبراح. ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود 

فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.
صورة تظهر األضرار يف مركز الدفاع املدين مبدينة األاترب يف حلب جراء قصفه من قبل الطريان احلريب احلكومي يف 26/ 

نيسان/ 2016

حي احلمدانية، األربعاء 27/ نيسان/ 2016
استهدفت قناصة اتبعة للقوات احلكومية متمركزة يف حي احلمدانية، دوار اإلطفائية الواقع يف احلي نفسه؛ ما أدى إىل مقتل 

سيدة. خيضع احلي لسيطرة القوات احلكومية. 

حي املرجة، األربعاء 27/ نيسان/ 2016
قصف الطريان احلريب احلكومي عصر يوم األربعاء ابلصواريخ حي املرجة؛ مستهدفاً املباين السكنية قرب الدوار املؤدي إىل حي 

الصاحلني؛ ما أدى إىل مقتل 3 مدنيني، خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة. 

• حمافظة إدلب:
قرية الكسنت، األحد 17/ نيسان/ 2016

قرية الكسنت بريف جسر الشغور الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل طفلة و3  قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً مستهدفاً 
سيدات، ختضع القرية إلدارة جملس حملي مدين وال وجود ألي فصيل عسكري فيها.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVFZTODlHSW9Hbk0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0d0tPX1E3Qkp6RTg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdXRfeGI4Rm5Ja3M
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خرقني  سجلنا   ،2016 نيسان/   /19 الثالاثء  نبل،  مدينة كفر 
ارتكبتهما القوات احلكومية، ختضع املدينة إلدارة جملس حملي مدين 

وال وجود فيها ألي تنظيم أو فصيل عسكري.

• احلادثة األوىل: قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً مستهدفاً 
»مركز شخابيط للدعم النفسي« يف حي العزيزية مبدينة كفر نبل؛ ما 
أدى إىل أضرار كبرية يف أاثث املركز وبنائه إضافة إىل دمار شبه كامل 

يف منزل جماور، وإصابة 4 أشخاص من سكانه.  

• احلادثة الثانية: قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً مستهدفاً سوقاً قرب سوق السمك يف حي العزيزية مبدينة كفر نبل 
إبدلب؛ ما أدى إىل مقتل 10 مدنيني؛ بينهم طفل. إضافة إىل دمار يف عدد من متاجر السوق. 

فيديو يظهر آاثر الدمار يف سوق السمك جراء قصف الطريان احلريب احلكومي مدينة كفر نبل إبدلب يف 19/ نيسان/ 2016 

مدينة معرة النعمان، الثالاثء 19/ نيسان/ 2016
قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني مستهدفاً سوق اخلضار الرئيس يف مدينة معرة النعمان؛ ما أدى إىل مقتل 41 مدنياً، 
بينهم 5 أطفال، و4 سيدات. وإصابة قرابة 73 جرحياً. إضافة إىل دمار شبه كامل يف عدد من متاجر السوق. ختضع املدينة 

لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة النصرة.
صورة تظهر آاثر الدمار وإجالء الضحااي جراء قصف الطريان احلريب احلكومي سوق معرة النعمان يف إدلب يف 19/ نيسان/ 

2016

• حمافظة ريف دمشق: 
بلدة دير العصافري، الثالاثء 19/ نيسان/ 2016

قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ الطريق الواصل بني بلدة دير العصافري والقطاع األوسط يف الغوطة الشرقية؛ ما أدى 
إىل مقتل 6 مدنيني، بينهم سيدة، ختضع الغوطة الشرقية لسيطرة عدة فصائل من املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم 

داعش أو تنظيم جبهة النصرة.  

مدينة دوما، 23/ نيسان/ 2016 سجلنا خرقني ارتكبتهما القوات احلكومية. ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة 
وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

احلادثة األوىل: قصفت مدفعية القوات احلكومية عدة قذائف هاون مستهدفة سوقاً شعبياً للخضار يف مدينة دوما؛ ما أدى 
إىل مقتل 17 مدنياً، بينهم طفلة و4 سيدات، إضافة إىل إصابة قرابة 15 آخرين جبراح.

احلاثة الثانية: قصفت مدفعية القوات احلكومية عدة قذائف هاون مستهدفة سوقاً شعبياً للخضار يف مدينة دوما؛ ما أدى إىل 
أضرار مادية يف احملالت والسلع.

قصف  جراء  النفسي«  للدعم  »شخابيط  مركز  يف  الدمار  آاثر  تظهر  صور 
الطريان احلريب احلكومي ملدينة كفر نبل يف 19/ نيسان/ 2016 

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/_Evgt1jqDoY
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MEotMklJc3NJQjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VWNGQjhnZkdYX1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NDIweUtPT1NRVnM/view?usp=sharing
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صور تظهر آاثر الدمار جراء قصف مدفعية القوات احلكومية قذائف عدة على سوق شعيب يف مدينة دوما يف 23/ نيسان/ 
2016

مدينة داراي – الغوطة الغربية: الثالاثء 24/ نيسان/ 2016 سجلنا خرقني على يد القوات احلكومية. ختضع املدينة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

احلادثة األوىل: قرابة الساعة 16:30 استخدمت القوات احلكومية الرشاشات اخلفيفة مستهدفة اجلبهة الشمالية يف مدينة 
داراي.

احلادثة الثانية: قرابة الساعة 20:40 استخدمت القوات احلكومية الرشاشات اخلفيفة مستهدفة اجلبهة الشمالية يف مدينة 
داراي، ما أدى إىل إصابة أحد عناصر فصائل املعارضة املسلحة.

بلدة خان الشيح – الغوطة الغربية، األربعاء 25/ نيسان/ 2016، سجلنا خرقني ارتكبتهما القوات احلكومية. ختضع البلدة 
لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة النصرة.

احلادثة األوىل: قرابة الساعة 13:00 قصفت مدفعية القوات احلكومية املتمركزة يف تلة الكابوسية 3 قذائف مدفعية مستهدفة 
املستوصف الوطين )مؤسسة حكومية( وسط خميم خان الشيح، ما أدى إىل مقتل طفل، وإصابة 12 آخرين جبراح.

احلادثة الثانية: قرابة 15:30 قصفت مدفعية القوات احلكومية املتمركزة يف تلة الكابوسية قذيفتان مستهدفة حميط مشفى 
السالم )اخلارج عن اخلدمة( وسط خميم خان الشيح، ما أدى إىل إصابة رجل وطفلني.

ابء: القوات الروسية:
حمافظة حلب: 

مدينة دارة عزة، اخلميس 14/ نيسان/ 2016
قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ األجزاء احلنوبية من مدينة دارة عزة بريف حلب الغريب، ما أدى إىل مقتل 

مدين يدعى )حممد إبراهيم علو(، ختضع املدينة إلدارة  جملس حملي مدين، وال تواجد فيها ألي فصيل عسكري.

أهنا  يزعم  قوات  ارتكبتهما  2016، سجلنا خرقني  نيسان/   /27 األربعاء  السكري،  حي 
روسية. راح ضحيتهما 37 شخصاً، بينهم 14 طفاًل و9 سيدات، وأصيب حنو40 آخرين 
جبراح. خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيه لتنظيم داعش أو تنظيم 

جبهة النصرة.
احلادثة األوىل: قرابة الساعة 21:35 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخ مشفى 
ابسل أصالن )القدس( يف حي السكري مبدينة حلب، بني الضحااي طبيب األطفال حممد 

وسيم خالد معاز. 
ابلصواريخ  روسي  أنه  يُزعم  حريب  طريان  قصف  لياًل   9:40 الساعة  قرابة  الثانية:  حلادثة 
بصاروخ الشارع الواقع خلف مشفى ابسل أصالن )القدس( يف حي السكري مبدينة حلب.

أمساء الضحااي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TkdvZWZRTkdva2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LWV4eTFlWWVCVjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHV3bFkyX1Nra00/view
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فيديو يظهر آاثر الدمار وإسعاف الضحااي جراء قصف طريان حريب يزعم أنه روسي مشفى )القدس( يف حي السكري حبلب 
يف 27/ نيسان/ 2016

صورة تظهر آاثر الدمار جراء قصف طريان حريب يزعم أنه روسي مشفى )القدس( يف حي السكري حبلب يف 27/ نيسان/ 
2016

• حمافظة محاة: 
مدينة كفر زيتا، األربعاء 13/ نيسان/ 2016

قصف الطريان احلريب الروسي صاروخاً على سيارة مدنية يف مدينة كفر زيتا، تسبب القصف مبقتل الدكتور حسن األعرج 
مدير صحة محاة وتدمري سيارته بشكل كامل. ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال تواجد فيها لتنظيم داعش 

أو تنظيم جبهة النصرة. 
صورة تظهر الدمار يف سيارة مدنية جراء استهداف الطريان احلريب الروسي مدينة كفر زيتا ابلصواريخ يف 13/ نيسان/ 2016

جيم: قوات اإلدارة الذاتية الكردية:
• حمافظة حلب: 

حي الشيخ فارس، اخلميس 14/ نيسان/ 2016
استهدف قناص اتبع لقوات اإلدارة الذاتية الكردية املتمركزة يف حي الشيخ مقصود، حيَّ الشيخ فارس يف مدينة حلب؛ ما أدى 

إىل مقتل مدين. خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال تواجد فيه لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

دال: فصائل املعارضة املسلحة:
• حمافظة حلب: 

حي شارع النيل، السبت 16/ نيسان/ 2016
قصفت فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف حي بين زيد قذائف صاروخية حملية الصنع مستهدفة الشارع املؤدي إىل حي 

اخلالدية؛ ما أدى إىل مقتل 3 طفالت شقيقات، خيضع احلي لسيطرة القوات احلكومية.

حي احلمدانية، السبت 16/ نيسان/ 2016
استهدف قناص اتبع لفصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف حي صالح الدين، مدنياً قرب دوار احلمدانية؛ ما أدى إىل مقتله. 

خيضع احلي لسيطرة القوات احلكومية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cmc2aEdRbHBDVFk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWnhOY0l1V3lmQVk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0U0JwNTlxc2gtcU0
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حي امليدان، السبت 16/ نيسان/ 2016
قصفت فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف حي بستان الباشا قذائف صاروخية حملية الصنع مستهدفة املباين السكنية يف 

حارة خان الزيتون حبي امليدان؛ ما أدى إىل مقتل طفلني وسيدة. خيضع احلي لسيطرة القوات احلكومية.

املنطقة  ختضع  املسلحة.  املعارضة  فصائل  ارتكبتها  خروق   3 سجلنا   ،2016 نيسان/   /17 األحد  الدين،  حي صالح 
املستهدفة لسيطرة القوات احلكومية. 

• احلادثة األوىل: قصفت فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف حي املشهد قذائف صاروخية حملية الصنع مستهدفة املنازل 
السكنية يف شارع 15 حبي صالح الدين؛ ما أدى إىل مقتل 4 أطفال.

• احلادثة الثانية: قصفت فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف حي املشهد قذائف صاروخية حملية الصنع مستهدفة الشارع 
املؤدي من حي صالح الدين إىل حي األعظمية مبدينة حلب؛ ما أدى إىل مقتل مدين، وإصابة آخرين جبروح. 

الثالثة: استهدف قناص اتبع لفصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف حي صالح الدين األجزاء اخلاضعة لسيطرة  • احلادثة 
القوات احلكومية من احلي نفسه؛ ما أدى إىل مقتل مدين. 

حي اإلذاعة، األحد 17/ نيسان/ 2016
استهدف قناص اتبع لفصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف حي بستان القصر، حي اإلذاعة؛ ما أدى إىل مقتل سيدة. خيضع 

احلي لسيطرة القوات احلكومية. 

شارع النيل، السبت 23/ نيسان/ 2016
قصفت فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف حي بين زيد عدة قذائف صاروخية حملية الصنع مستهدفة مدرسة الطليعة العربية 

يف حي شارع النيل مبدينة حلب؛ ما أدى إىل أضرار مادية يف بناء املدرسة.
صورة تظهر آاثر الدمار يف مدرسة الطليعة العربية جراء قصف فضائل املعارضة املسلحة لشارع النيل مبدينة حلب يف 23/ 

نيسان/ 2016

ساحة سعد هللا اجلابري – حي اجلميلية، اإلثنني 25/ نيسان/ 2016 
سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع مصدرها مدفعية متمركزة يف أحياء حلب القدمية اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، يف ساحة سعد هللا اجلابري اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية ما أدى إىل مقتل طفلتني، إضافة إىل إصابة اثنني 

آخرين. 

حي األعظمية، األربعاء 27/ نيسان/ 2016 
سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بستان القصر اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، منازل سكنية حميطة بفرن حي األعظمية اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، ما أدى إىل مقتل 4 مدنيني بينهم طفل.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RWlOZmFTZ0k0NWc/view?usp=sharing
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رابعًا: التوصيات:
نطلب من اللجنة األمريكية الروسية املشرتكة التحقيق يف هذه احلوادث يف أسرع وقت ممكن، وإطالع اجملتمع السوري على 

نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها.
نطلب من اجملتمع الدويل أن يرتبط وقف إطالق النار إبطالق عملية سياسية حنو مرحلة انتقالية تفضي إىل نظام دميقراطي، 

وهذا األمر هو ماسينهي معاانة اجملتمع السوري بشكل حقيقي.
إذا استمرت اخلروقات على ما هي عليه دون رادٍع حقيقي، فإن اهلدنة ولألسف الشديد مهددة ابالهنيار يف أية حلظة، على 
الوالايت املتحدة ابعتبارها راٍع أساسي أن تبذل جهداً أكرب إلقناع الطرف اآلخر الروسي بوقف خروقاته، والضغط على حليفه 

النظام السوري لوقفها أيضاً.

خامسًا: الملحقات والمرفقات:
رابط حيوي تقارير خروق اتفاق وقف األعمال العدائية اليت أصدرهتا الشبكة السورية حلقوق اإلنسان سابقاً.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89/

