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اجلمعة 8 نيسان 2016

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. الشارات اإلنسانية اخلاصة.
7. البىن التحتية.

8. خميمات الالجئني.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

على الرغم من اتفاق وقف األعمال العدائية، االعتداء على 60 مركزاً حيوايً مدنياً يف آذار
48 منها على يد القوات احلكومية

محتويات التقرير:
اخنفضت وترية القصف والطلعات اجلوية اليت يشنها الطريان احلريب )احلكومي والروسي(، 
وابلتوازي معها اخنفضت سوية قصف املراكز احليوية املدنية منذ بدء تطبيق اتفاق وقف 
األعمال العدائية، وهذا تقدم إجيايب جيب دعمه والبناء عليه، لكن من انحية أخرى 
فنحن نؤكد أن اخلروقات مل تتوقف، وأن النظام السوري يعترب املنتهك األكرب ملختلف 
أنواع اخلروقات من قصف وقتل واعتقال وغري ذلك، واهلدف الرئيس من مجيع التقارير 

التوثيقية هو معرفة مرتكيب االنتهاكات بشكل دقيق، مث ردعهم عن تكرار ذلك.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

نسمع  مل  واليت  العدائية  األعمال  ملرتكيب خروقات وقف  واضحة  آلية حماسبة  »بدون 
لألسف الشديد عن فتح حتقيق واحد من بني مئات اخلروقات اليت وثقناها، فإن اتفاق 
وقف األعمال العدائية مهدد ابالهنيار، والبد من وجود جهة تتحمل مسؤولية تبعات 

ذلك بشكل رئيس«.

خالل آذار 2016، وعرب عمليات التوثيق واملتابعة اليومية سجلنا يف الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 60 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت 

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

األجنبية(: 48
ابء: القوات الروسية: 2

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش: 6

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 2
جيم: قوات التحالف الدويل: 1

حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 1
 

- أبرز املنشآت اليت مت االعتداء عليها يف آذار:
30 من البىن التحتية، 9 من املراكز احليوية الرتبوية، 9 من املراكز احليوية الدينية، 3 
من املراكز احليوية الطبية، 3 من املربعات السكانية، 3 من املراكز احليوية الثقافية، 2 

من خميمات الالجئني، 1 من الشارات اإلنسانية اخلاصة.

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.

http://www.sn4hr.org
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شكلت نسبة املراكز احليوية املدنية الواقعة يف املناطق اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش اليت مت االعتداء عليها من قبل القوات 
ستهدفة من قبل القوات احلكومية.

ُ
احلكومية %38 من العدد اإلمجايل للمراكز احليوية امل

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

يتوزع االعتداء على هذه املنشآت حسب اجلهة الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

اجلهة الفاعلة

املركز املستهدف

املراكز احليوية الدينية:

املساجد

املراكز احليوية الرتبوية:

املدارس

رايض األطفال

املراكز احليوية الطبية:

املنشآت الطبية

املراكز احليوية الثقافية:

املناطق األثرية

املربعات السكانية:

األسواق

الشارات اإلنسانية اخلاصة:

منظمة اهلالل األمحر

البىن التحتية:

حمطات ومصادر الطاقة

مراكز الدفاع املدين

املنشآت واملصادر املائية

املقرات اخلدمية الرمسية

وسائط النقل

الصوامع

املنشآت الصناعية

خميمات الالجئني:

خميمات الالجئني

اجملموع:

القوات احلكومية

8

5

1

3

3

3

1

1

12

7

2

2

48

القوات الروسية

1

1

 2

تنظيم داعش

2

1

1

1

1

6

فصائل املعارضة املسلحة

1

1

2

قوات التحالف الدويل

1

 1

جهات مل نتمكن من حتديدها

1

1

توزع املراكز احليوية املدنية املُعتدى عليها حسب اجلهة الفاعلة يف آذار 2016

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 الرباميل املتفجرة«، فال أقل من أن يقوم جملس األمن ابحلد األدىن من الضغط على القوات احلكومية بشكل 
رئيس إليقاف االعتداء على مراكز التجمعات احليوية، كاملدارس واملشايف، واألسواق، واملخابز، واألماكن الدينية. يف هذا 
التقرير ُتسلط الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الضوء على ما متكنت من توثيقه من هجمات على هذه املراكز احليوية املدنية، 

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 حوادث االعتداء على املنشآت 
احليوية املدنية )أسواق، مدارس، مشايف، أماكن دينية، وغريها(، من قبل األطراف الرئيسة، ويتم ذلك بشكل رئيس من قبل 

ابحثينا املوجودين يف خمتلف احملافظات السورية، ابلتعاون والتنسيق مع األهايل والنشطاء احملليني.

تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من خالل حتقيقاهتا على عدم وجود مقرات عسكرية يف تلك املراكز الواردة يف هذا 
التقرير سواء قبل أو أثناء اهلجوم، وعلى القوات احلكومية وغريها من مرتكيب تلك اجلرائم أن يربروا أمام األمم املتحدة وجملس 

األمن قيامهم بتلك اهلجمات.
 

ثانيًا: تفاصيل الحوادث:
ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد: 

اخلميس 18/ شباط/ 2016 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة على املسجد الكبري ببلدة النشابية بريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تصدع جدران املبىن وحتطم نوافذه، اجلدير ابلذكر أن املبىن تعرض 
للقصف عدة مرات سابقاً، األربعاء 2/ آذار/ 2016 حتققنا من احلادثة عرب التواصل مع انشطي املنطقة الذين أكدوا لنا 

احلادثة.

األربعاء 9/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مسجد الساحة وسط مدينة تدمر شرقي حمافظة محص، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار املدخل الرئيس لبناء املسجد بشكل جزئي، إضافة إىل حتطم نوافذ الواجهة 

الشمالية وأاثث املسجد، وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
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األربعاء 9/ آذار/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية صاروخاً على مسجد السيدة خدجية يف احلي الشمايل مبدينة تدمر 
شرقي حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أحلق دماراً كبرياً بواجهة املسجد الشرقية، وتصدع مئذنته وخروجه 

عن اخلدمة.

بريف حمافظة  اليمضية  الرمحن يف منطقة  النظام ابلصواريخ مسجد  2016 قصفت رامجات صواريخ  آذار/   /17 اخلميس 
الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة موضأ املسجد أبضرار مادية متوسطة.

اجلمعة 18/ آذار/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية بصاروخ حميط مسجد السوق يف احلي األوسط يف مدينة تدمر، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بتصدع الواجهة الشرقية ملبىن املسجد، وحتطم نوافذ املسجد يف الواجهتني الشرقية 

واجلنوبية.

الثالاثء 29/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املسجد الشمايل يف بلدة اخلفسة بريف حمافظة حلب، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة.

احلريب  النظام  طريان  قصف   2016 آذار/   /30 األربعاء 
صاروخاً على مسجد الروضة يف مدينة دوما مبحافظة ريف 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  دمشق، 
وخروجه  مئذنته  وهتدم  املسجد،  ببناء  بدمار كبري  تسبب 

عن اخلدمة.

األربعاء 30/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مسجد عقيل بن أيب طالب يف مدينة حرستا مبحافظة ريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املسجد وهتدم جزء من سوره.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اجلمعة 18/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة رابعة العدوية )يطلق عليها تنظيم داعش اسم مدرسة 
ذات النطاقني( مبدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل هتدم اجلزء الشمايل من بناء املدرسة.

اجلمعة 18/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مدرسة زنوبيا للتعليم األساسي يف احلي األوسط مبدينة 
تدمر، واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بتدمري السور من الناحيتني الشرقية والشمالية بشكل شبه كامل، إضافة إىل 

تصدع الواجهة الشرقية ملبىن املدرسة.

مسجد الروضة يف مدينة دوما

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/WlNLE_x4_ao
https://youtu.be/WlNLE_x4_ao
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaEEtWGUzSWFMSTA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaEEtWGUzSWFMSTA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS0NkcFJaLW1VNHM
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ29GdE9jdXBaYzg/view
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الثالاثء 29/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على حميط املدرسة االبتدائية يف قرية الكسنت بريف إدلب، 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب إبحداث عدة حفر يف اجلدار الشمايل للمدرسة، إضافة إىل حتطم نوافذ 

الواجهة الشمالية للمدرسة نتيجة تعرضها لشظااي الصاروخ.

الثالاثء 29/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب مدرسة اثنوية يف بلدة الكسنت مبحافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية بسيطة.

اخلميس 31/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام 
اجلديدة  العصافري  دير  مدرسة  ابلصواريخ  احلريب 
ريف  مبحافظة  العصافري  دير  بلدة  يف  اإلعدادية 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
ما أدى إىل دمار شبه كامل ببنائني من أبنية املدرسة.

- رايض األطفال:
اجلمعة 18/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ أحد املباين السكنية يف حي الثكنة مبدينة الرقة، اخلاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة جزء من روضة األمني اليت تقع ضمن هذا املبىن أبضرار مادية بسيطة.

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

بريف محص،  السخنة  مدينة  يف  الصحي  املستوصف  بصاروخ  احلريب  النظام  طريان  قصف   2016 آذار/   /12 السبت 
واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بتضرر الواجهة اجلنوبية للمبىن بشكل كبري، ودمار كبري يف مرآب السيارات التابع 

للمستوصف، إضافة إىل حتطم مولدة الكهرابء الرئيسة، وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس 31/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب بصاروخني النقطة الطبية يف بلدة دير العصافري مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار شبه كامل ابملبىن وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس 31/ آذار/ 2016 قصفت رامجات صواريخ النظام 4 صواريخ على مشفى الشهيد أسامة أبلق امليداين يف قرية 
اليمضية يف جبل الرتكمان بريف حمافظة الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أحدث ثقوابً بسقف الطابق 
العلوي، ودمار بناء الصيدلية إضافة إىل معدات وجتهيزات قسم املعاجلة الفيزايئية يف الطابق العلوي، قامت إدارة املشفى إبخالء 

املشفى ونقله إىل منطقة أخرى.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVnc3RjlkVzdzX1E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS1FscWVrVVl1aUE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVnc3RjlkVzdzX1E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPalo4R1YwZVYzMWM
https://youtu.be/Onyv0xIs1mU
https://youtu.be/Onyv0xIs1mU
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ193cG9ZMkdMQWs/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPMTBGVUQ0Wmw3eTg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ193cG9ZMkdMQWs/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPNURvSE5zWWFfZWc/view
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املراكز احليوية الثقافية:
- املناطق األثرية )القالع واحلصون- املدافن –  املعابد - املدرجات واملسارح(:

اخلميس 10/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ حميط القلعة األثرية واملنطقة األثرية يف مدينة تدمر بريف 
للقلعة من اجلهتني  حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب إبحداث حفر عدة يف األساسات الصخرية 

اجلنوبية والغربية. 

اخلميس 10/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب بصاروخ حميط املسرح الروماين األثري يف مدينة تدمر، اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش، ما تسبب يتصدع قسم كبري من اجلدار اخلارجي اجلنويب للمسرح نتيجة تعرضه لشظااي الصاروخ. 

اجلمعة 25/ آذار/2016 قصفت رامجات صواريخ النظام املتمركزة يف منطقة جبل الطار، صاروخني على حميط قلعة تدمر 
األثرية يف مدينة تدمر، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بدمار أساسات جسر بوابة القلعة، إضافة إىل إحداث حفر 

يف بناء القلعة من اجلهة اجلنوبية. 

املربعات السكانية:
- األسواق:

اإلثنني 7/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سوقاً لبيع احملروقات يف بلدة أبو الظهور بريف حمافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار وتضرر عدد من احملالت التجارية.

الثالاثء 22/ آذار/ 2016 قصفت مدفعية النظام قذيفة هاون على سوق جتاري يف مدينة كفر بطنا مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر عدد من احملالت التجارية.

اجلمعة 25/ آذار/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية بصاروخني سوقاً شعبياً يف مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار ستة حمال جتارية بشكل كامل، ودمار بعضها اآلخر بشكل كبري.

الشارات اإلنسانية اخلاصة:
- منظمة اهلالل األمحر )منشآت – آليات(:

األربعاء 9/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مستوصف اهلالل األمحر يف احلي الشرقي مبدينة تدمر يف 
ريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار الواجهتني الشمالية والشرقية لبناء املستوصف، إضافة 

إىل تضرر جتهيزات ومعدات املستوصف بشكل كبري وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/L4whv2C0RhU
https://youtu.be/L6wRJH3riAQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYnhmcUZZLWJza2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWWh6UWtaemxnNFU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRnEtUWlVVWZHd0E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ2ZUeGVHckt2dEk
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البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة )شبكات الكهرابء- حمطات توليد ونقل الكهرابء-  حمطات الوقود - آابر النفط وحمطاهتا  

آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(:
اجلمعة 18/ آذار/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية صاروخاً على حمولة كهرابء رئيسة يف منطقة الساحة العامة يف احلي 
الغريب مبدينة تدمر بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بتدمري احملولة وجتهيزاهتا بشكل شبه كامل 

وخروجها عن اخلدمة.

- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:
اجلمعة 4/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً يف حميط سيارة إخالء اتبعة للدفاع املدين يف بلدة الشيفونية 

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

اخلميس 10/ آذار/ 2016 قصفت مدفعية النظام قذائف مدفعية ثقيلة على مدينة دوما بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، استهدفت إحداها سيارة إطفاء اتبعة للدفاع املدين أثناء توجهها إلطفاء احلرائق النامجة عن قصف 

سابق، ما أدى الحرتاق مقدمتها بشكل كامل وخروجها عن اخلدمة.

األربعاء 23/ آذار/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية صواريخ عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف مدينة 
حرستا مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية بسيطة.

املدين يف مدينة دوما  للدفاع  قرب سيارة إسعاف اتبعة  النظام احلريب صاروخاً  2016 قصف طريان  30/ آذار/  األربعاء 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتحطم زجاجها.

الثالاثء 22/ آذار/ 2016 قصفت رامجة صواريخ النظام صواريخ عدة على مركز للدفاع املدين يف قرية اليمضية بريف حمافظة 
الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املركز.

الثالاثء 22/ آذار/ 2016 قصفت مدفعية النظام قذائف عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف منطقة اليمضية 
بريف حمافظة الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية متوسطة، وخروجها 

عن اخلدمة.

الثالاثء 22/ آذار/ 2016 قصفت مدفعية النظام قذائف عدة قرب سيارة اتبعة للدفاع املدين يف منقطة اليمضية بريف حمافظة 
الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية بسيطة.

اخلميس 31/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام 
دير  بلدة  املدين يف  للدفاع  مركزاً  احلريب ابلصواريخ 
لسيطرة  اخلاضعة  دمشق،  ريف  مبحافظة  العصافري 
شبه  بدمار  تسبب  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل 
كامل ببناء املركز وخروجه عن اخلدمة، إضافة إىل 

وتركس  املدين  للدفاع  اتبعة  إطفاء  سيارة  إصابة 
وسيارة إسعاف أبضرار مادية متوسطة.

األرضار مبركز الدفاع املدين جراء قصف طريان النظام الحريب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS09fMFJESHVJVWc
http://
https://youtu.be/IjpIF3nBJbY
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY2UxOW90YnhFR28
https://youtu.be/IjpIF3nBJbY
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcXJaMy1BY2FQQ0k
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVlBSb21QY3kxOWM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRnlwbmRINDU0blk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeGc3R2dnUGlpcG8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPalE5aWtfdUctYUk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRHdCU1MzWmdyMUE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRHdCU1MzWmdyMUE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVG1jb2tqQlN3UUE
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPLTFaLWo3WHRqUWs/view
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صور توضح األضرار اليت حلقت بسيارة اإلطفاء

اخلميس 31/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف بلدة دير العصافري 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أثناء قيامها بنقل جرحى قصف سابق، ما أدى إىل دمار السيارة بشكل كامل، 

وخروجها عن اخلدمة.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
اجلمعة 4/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخني على مبىن شرطة الطرق العامة قرب بلدة الصوانة شرقي حمافظة 
محص، على طريق عام دمشق - تدمر، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار مرآب السيارات وبعض غرف املبىن 

بشكل شبه كامل، إضافة إىل تضرر أاثث ومعدات املبىن بشكل كبري وخروجه عن اخلدمة.

األربعاء 9/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مبىن مجعية رعاية املكفوفني يف احلي الغريب مبدينة تدمر 
يف ريف حمافظة محص الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار املبىن بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.

األربعاء 9/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مجعية الرب واخلدمات اإلجتماعية يف احلي الغريب مبدينة 
تدمر شرقي حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار الواجهتني الغربية والشمالية للمبىن بشكل شبه 

كامل، إضافة إىل دمار أاثثه وخروجه عن اخلدمة.

بثالثة  النظام  قوات  صواريخ  رامجة  قصفت   2016 آذار/   /17 اخلميس 
صواريخ مبىن جملس حمافظة الالذقية احلرة التابع للحكومة السورية املؤقتة يف 
املعارضة  الالذقية، واخلاضعة لسيطرة فصائل  اليمضية بريف حمافظة  منطقة 
املسلحة، ماتسبب بدمار جزء من سقفه وأضرار كبرية مبواد إكسائه وأاثثه، 

إضافة إىل أضرار بسيطة بسيارتني اتبعتني للمجلس، وخروجه عن اخلدمة

الدمار يف مبنى مجلس محافظة الالذقية

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMzlFcVcxWEhIbmM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMlhZemJ3X2dPQXM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMlhZemJ3X2dPQXM
https://youtu.be/2h_slBPvp5o
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWktpNUFudXE3OUE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdUFkMXhuV3hxbW8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMWRzRVdua1BNS00
https://youtu.be/YS58QWEzOUw
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPZjd6TU1KOEV2bnM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPR1I2V0swWHdQaHM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPU2k3MU9FeFMzLXM/view
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اجلمعة 18/ آذار/ 2016 قصفت طريان النظام احلريب بصاروخ مبىن مديرية اجلمارك يف احلي األوسط يف مدينة تدمر بريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بدمار كبري يف الواجهتني الشمالية والشرقية للمبىن، إضافة إىل دمار 

مرآب سيارات املبىن، وحمولة الكهرابء الرئيسة وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 22/ آذار/ 2016 قصفت رامجة صواريخ النظام صاروخاً على مبىن اجمللس احمللي حملافظة الالذقية يف قرية اليمضية 
بريف حمافظة الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة املبىن أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 31/ آذار/ 2016 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مركز الشرطة يف بلدة دير العصافري مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل عنصري شرطة، إضافة إىل أضرار كبرية ابملبىن.

- املنشآت الصناعية )معامل صناعة األدوية واملستلزمات الطبية - املنشآت واملدن الصناعية(:

اجلمعة 4/ آذار/ 2016 قصفت طائرات النظام احلربية بـ 3 صواريخ أحد معامل غسيل الفوسفات يف بلدة الصوانة بريف 
حمافظة محص الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار اجلهتني الشمالية والغربية لسوره، إضافة إىل حتطم 

جتهيزات املعمل ومعداته وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 22/ آذار/ 2016 قصفت مدفعية النظام سبعة قذائف على مدينة مسرااب بريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، وقد أصابت بعض القذائف أحد املعامل يف املدينة، ما أدى إىل اندالع حريق ضخم جداً داخل املعمل 

وحدوث أضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

خميمات الالجئني:
األحد 13/ آذار/ 2016 قصفت رامجات صواريخ النظام صاروخاً على خميم لالجئني يف قرية احلمبوشية قرب قرية بداما 
بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة مرافق املخيم أبضرار مادية كبرية وتضرر 

أربعة خيام بشكل كبري.

األربعاء 30 / آذار/ 2016 قصفت رامجات الصواريخ احلكومية صاروخني على حميط خميمات الالجئني يف قرية احلمبوشية 
ابلقرب من بلدة بداما بريف حمافظة إدلب، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب ابحرتاق عدة خيم يف 

املخيم، وحتطم 3 خزاانت مياه اتبعة للمخيم، إضافة إىل دمار إحدى مولدات الكهرابء الرئيسة التابعة للمخيم.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس:
األربعاء 2/ آذار/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة إبراهيم فالحة يف مدينة الباب شرقي حمافظة 

حلب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة وابحتها أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/cGSiM3mDykw
https://youtu.be/w8x54mY_X-E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPb2YtWnRhcWkzRkk


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 10

 البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:

األربعاء 2/ آذار/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا 
فرج  قرية كسرة  املياه يف  العنقودية مؤسسة  ابلقنابل  روسية 
بريف حمافظة الرقة اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، 
املؤسسة  ببناء  دمار كبري  إىل  إضافة  مبجزرة،  تسبب  ما 

وخروجها عن اخلدمة.

اتء: تنظيم داعش:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس:
اإلثنني 7/ آذار/ 2016 قصفت مدفعية تنظيم داعش عدة قذائف هاون قرب مدرسة عدانن املالكي الواقعة يف حي القصور 
غريب مركز مدينة دير الزور واخلاضع لسيطرة القوات احلكومية؛ ما أدى إىل تضرر ابحة املدرسة والسور اخلارجي هلا بشكل 

كبري.

اإلثنني 7/ آذار/ 2016 قصفت مدفعية تنظيم داعش عدة قذائف هاون قرب مدرسة زكي األرسوزي الواقعة يف حي القصور 
غريب مدينة دير الزور واخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، ما أدى إىل تضرر بناء املدرسة من اجلهة اجلنوبية.

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(:

اإلثنني 1/ آذار/ 2016 قام تنظيم داعش بتفجري خزان حمطة املياه يف قرية أبو خشب بريف حمافظة دير الزور الشمايل، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ابستخدام عبوات انسفة، ما أدى إىل دماره وخروجه عن اخلدمة.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
السبت 12/ آذار/ 2016 قام تنظيم داعش بتفجري برج االتصاالت يف قرية الغازيل الواقعة بريف الرقة الشمايل واخلاضعة 

لسيطرة التنظيم بواسطة عبوات انسفة؛ ما أدى إىل تدمريه وخروجه عن اخلدمة .

الدمار يف مؤسسة املياه بقرية كرسة فرج

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OHhZV0hMenFxMFU
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPak1VaDJYWV9Vbk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPak1VaDJYWV9Vbk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPc1JnazIyaVR6enM
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPWDNKa0VvNWdoM2M/view
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السيارات  وحمطات  كراجات   - احلديدية  السكك   - العامة  الطرق   - املائية  املعابر   - )اجلسور  النقل  وسائط   -
والباصات والسكك احلديدية - املطارات املدنية - معابر حدودية ومكاتبها(:

األربعاء 30/ آذار/ 2016 قام تنظيم داعش بتفجري جسر معيزيلة يف قرية معيزيلة بريف حمافظة الرقة الشمايل، اخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، ابستخدام عبوات انسفة، ما أدى إىل اهنيار اجلسر وخروجه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن اجلسر يربط 
بني ضفيت هنر البليخ ويربط قسمي ريف الرقة الشمايل، الذي يشهد اشتباكات بني قوات سوراي الدميقراطية وتنظيم داعش، 

وقام التنظيم بتفجريه منعاً لتقدم قوات سوراي الدميقراطية ابجتاه الرقة .

- صوامع احلبوب:
اإلثنني 1/ آذار/ 2016 قام تنظيم داعش بتفجري صوامع احلبوب يف قرية أبو خشب مشايل حمافظة دير الزور، اخلاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش، ابستخدام عبوات انسفة، ما أدى إىل دمار بناء الصوامع بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد: 
األربعاء 23/ آذار/ 2016 سقطت عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على مسجد السيدة عائشة يف حي الزهراء مبدينة 
حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي الراشدين مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة.

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

آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(:
اخلميس 3/ آذار/ 2016 سقطت صواريخ عدة على حمطة توليد الكهرابء يف بلدة الزارة بريف حمافظة محاة، اخلاضعة لسيطرة 
القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف بلدة حربنفسه بريف حمافظة محاة، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
ما أدى إىل دمار أربع أبراج توتر عايل اتبعة للمحطة إضافة إىل إصابة إحدى جمموعات التوليد أبضرار مادية كبرية تسببت 

خبروجها عن اخلدمة.

جيم: قوات التحالف الدويل:
البىن التحتية:

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
التحالف الدويل  األربعاء 9/ آذار/ 2016 قصف طريان 
احلريب ابلصواريخ مركز الربيد ابلقرب من منطقة الكراج يف 
إىل  أدى  ما  داعش؛  تنظيم  لسيطرة  واخلاضعة  الرقة  مدينة 

دمار أحد أبنيته بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.

أثار الدمار الناجمة عن غارات جوية لطريان التحالف الدويل 

أستهدفت من مبنى الربيد

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MFlTd3dpVEFTME0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UVEzekgyaE9sMHc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RlV2TXQzVzdNUHM
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHowUGs2eVg0UFE/view
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حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
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(:

اجلمعة 18/ آذار/ 2016 انفجر لغم أرضي قرب حمطة املياه االحتياطية يف بلدة موقة بريف حمافظة محاة، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل احرتاق خزان الوقود الرئيس وثالث لوحات كهرابئية اتبعة للمحطة، إضافة إىل انقطاع 
كابالت التوتر العايل ابحملطة وخروجها عن اخلدمة، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت بزرع اللغم حىت حلظة إعداد التقرير.

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

جملس األمن الدويل.
املسلحة  اجملموعات  الدويل وبعض  التحالف  املسلحة وقوات  املعارضة  وتنظيم داعش وفصائل  الروسية  القوات  قامت  كما 
للقانون الدويل اإلنساين، ويرقى  التمييز خرقاً  األخرى ابالعتداء على بعض تلك املراكز. ويشكل القصف العشوائي عدمي 

الفعل إىل جرمية حرب.
 

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

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

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

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

http://www.sn4hr.org

