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السبت 7 تشرين الثاين 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. الشارات اإلنسانية اخلاصة.
7. البىن التحتية.

8. املمثليات الدبلوماسية.
9. خميمات الالجئني.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

ما اليقل عن 92 حادثة استهداف ملراكز حيوية يف تشرين األول 2015
16 منها على يد القوات الروسية

   أواًل: امللخص التنفيذي:

الشبكة  يف  سجلنا  اليومية  واملتابعة  التوثيق  عمليات  وعرب  األول  تشرين  شهر  خالل 
السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 92 حادثة استهداف ملنشآت حيوية، توزعت 

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

األجنبية(: 64
ابء: القوات الروسية: 16

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 4

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 4
جيم: جهات مل نتمكن من حتديدها: 4

 
- أبرز املنشآت اليت مت استهدافها يف تشرين األول:

26 من املراكز احليوية الطبية، 19 من املراكز احليوية الدينية، 19 من البىن التحتية، 
احليوية  املراكز  من   3  ، السكانية  املربعات  من   9 الرتبوية،  احليوية  املراكز  من   12
الثقافية، 2 من خميمات الالجئني، 1 من الشارات اإلنسانية اخلاصة، 1 من املمثليات 

الديبلوماسية.

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(:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد: 

اإلثنني 5/ تشرين أول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مسجد الشهداء يف حي احلميدية مبدينة دير الزور 
الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل شخصني، إضافة إىل أضرار مادية كبرية يف املسجد.

األربعاء 14/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على أحد املساجد يف مدينة دوما مبحافظة ريف 
دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف املسجد وخروجه عن اخلدمة.  

السبت 17/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مسجد النور يف بلدة تريمعلة مبحافظة محص 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث أضرار كبرية يف بناء املسجد، وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/HdRQIuzXmnw
https://youtu.be/ajeQUB5GMWY
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eHZJTkJ2YW8wUzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0U3hDbWVDdWFLTzg/view?usp=sharing
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األحد 18 / تشرين األول / 2015 قصفت طائرات النظام احلربية صاروخاً على مسجد عمر بن اخلطاب يف بلدة الغنطو 
يف حمافظة محص و اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بوقوع ضرر بشكل كبري يف بناء املسجد، و خروجه 

عن اخلدمة.

النظام  طريان  شن   2015 األول/  تشرين   /22 اخلميس 
مسرااب  بلدة  يف  عبيد  مسجد  على  بصاروخ  غارة  احلريب 
املعارضة  فصائل  لسيطرة  واخلاضع  دمشق  ريف  مبحافظة 
املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، إضافة إىل تدمري 

أجزاء كبرية من املسجد وخروجه عن اخلدمة.

النظام  2015 قصف طريان  األول/  26/ تشرين  اإلثنني 
مبحافظة  دوما  مدينة  يف  الغزي  مسجد  ابلصواريخ  احلريب 
ريف دمشق واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 
أدى إىل إحداث دمار كبري يف املسجد وخروجه عن اخلدمة. 

اخلميس 22/ تشرين األول/ 2015، قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ منزاًل سكنياً ابلقرب من مسجد الصحايب عبد 
هللا بن مسعود يف بلدة صوران التابعة ملدينة الباب يف ريف حمافظة حلب واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار 

شبه كامل يف اجلانب الغريب من املسجد وحدوث أضرار يف حمتوايته.

اإلثنني 26/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب مسجد بالل بن رابح يف بلدة الغنطو مبحافظة 
محص اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتضرر بناء املسجد بشكل بسيط.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة قرب أحد املساجد يف قرية احللموز مبحافظة 
محص اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر بناء املسجد بشكل متوسط.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 ، قصف طريان النظام 
احلريب ابلصواريخ املسجد الكبري يف بلدة حيان بريف حلب 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  واخلاضعة  الشمايل 
أدى إىل مقتل شخص، إضافة إىل دمار كبري وخروجه عن 

اخلدمة.

مسجد الغزي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPb3NOckNSVjZna2c/view
https://youtu.be/hcSBIULom9s
https://youtu.be/sJvcZC5wAH0
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0UHJQUWNtNGN4TXc/view
https://youtu.be/sJvcZC5wAH0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=49&token=XbRc5on7z1wMZ1UQlwL9BVEuCPZCDrZr
https://youtu.be/32lNvmoFxwI
https://youtu.be/32lNvmoFxwI
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=49&token=XbRc5on7z1wMZ1UQlwL9BVEuCPZCDrZr
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dzBFbnhyT2FfN00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UEhNWV9mU01sWXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UEhNWV9mU01sWXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LXJWWVpDNkpSWm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aHNwN3NvYU9FTkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZHg5NFM3UV9iZG8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZHg5NFM3UV9iZG8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1dIdDlMTXlfdWc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPODUxdG1MSWNZZ1U/view
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األربعاء 28/ تشرين األول/ 2015، قصفت طائرات النظام احلربية بصاروخ مسجد اخلياطة يف حي الفردوس مبدينة حلب 
واخلاضع لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري من بناء املسجد وهتدم مئذنته إضافة إىل أضرار كبرية يف قبته وأاثثه.

اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املنازل احمليطة مبسجد املزرعة اخلامسة يف مدينة 
مسكنة بريف حلب الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وتسبب أبضرار مادية متوسطة يف بناء املسجد.

اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على املسجد الكبري يف مدينة داراي مبحافظة 
ريف دمشق واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابته أبضرار مادية كبرية، اجلدير ابلذكر أن املسجد 

خارج اخلدمة جراء تعرضه للقصف عدة مرات.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

النظام  طريان  ألقى   2015 األول/  تشرين   /5 اإلثنني 
لوكالة  التابعة  القدس  مدرسة  على  متفجرة  براميل  املروحي 
األونروا والواقعة يف خميم الريموك مبدينة دمشق، ما أدى إىل 

وقوع أضرار مادية يف املدرسة. 

النظام  2015 قصف طريان  األول/  13/ تشرين  اإلثنني 
احلريب صواريخ عدة على مدرسة يف قرية تل السلطان بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 

ما أدى إىل دمار جزء كبري من بناء املدرسة.

السبت 17/ تشرين األول/ 2015، قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ مدرسة العيس االبتدائية يف بلدة العيس بريف 
حلب اجلنويب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أسفر عن دمار جزئي يف بعض الغرف الصفية وأضرار مادية 

كبرية يف أبنيتها وابحتها.

الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة اثنوية يف مدينة سرمني بريف حمافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة وسورها.

الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املدرسة الريفية يف مدينة سرمني بريف حمافظة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف سور املدرسة.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة مرج السلطان املختلطة للتعليم األساسي يف 
بلدة مرج السلطان مبحافظة ريف دمشق واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف بعض الغرف 

الصفية ويف سور املدرسة وخروجها عن اخلدمة.

 مدرسة يف قرية تل السلطان

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NWl5a01hR2JRdms/view?usp=sharing
https://youtu.be/D14jtQdXYfU
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHpJaTBGdENXXzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHpJaTBGdENXXzg/view
https://youtu.be/VyhNZ2OlZ1M
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0S05wQmFhYnVEclU/view
https://www.youtube.com/watch?v=UKYP6XBwOn4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YTlPYmh1U1NHSlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eGFiSC13eWotWnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YTlPYmh1U1NHSlU/view?usp=sharing
https://youtu.be/5VmYIottNeY
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VW1xcWg3ZEFlRVE/view?usp=sharing
https://youtu.be/CejZWsywoN0
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d2s3VTdpVGw0ZEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d2s3VTdpVGw0ZEU/view?usp=sharing
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الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة املعلوماتية يف مدينة كفر نبل بريف حمافظة 
إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف أحد جدراهنا وتضرر ابحتها وأاثثها بشكل كبري.

األربعاء 28/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مدرسة يف قرية هبوب الريح مبحافظة محص 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب أبضرار مادية كبرية يف بناء املدرسة.

السبت 31/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ ابلتزامن مع قصف رامجات صوارخيه بصواريخ 
األرض أرض إحدى املدارس يف مدينة دوما بريف دمشق، ما أدى إىل دمار كبري فيها وخروجها عن اخلدمة.

السبت 31/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة العيس احملدثة يف بلدة العيس بريف حلب 
اجلنويب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل أضرار مادية كبرية ودمار جزئي يف بعض الغرف الصفية.

– رايض األطفال:
النظام احلريب  2015 قصف طريان  29/ تشرين األول/  اخلميس 
ابلصواريخ روضة إعادة بسمة يف بلدة مرج السلطان مبحافظة ريف 
إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  واخلاضع  دمشق 

إحداث دمار كبري يف الروضة وخروجها عن اخلدمة.  

املراكز احليوية الطبية:
املنشآت الطبية:

اخلميس 1/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ النقطة الطبية يف بلدة دير العصافري مبحافظة ريف 
دمشق واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إحداث أضرار مادية فيها. 

اجلمعة 2/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب بصاروخني املشفى امليداين الثاين مبدينة اللطامنة يف ريف حمافظة 
محاة اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر جتهيزات املشفى.

السبت 3/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة قرب مشفى بلدة الربانص بريف حمافظة الالذفية، 
التابعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل أضرار مادية بسيطة ببناء املشفى.

اإلثنني 5/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مشفى فارمكس امليداين يف مدينة دير الزور الواقعة 
حتت سيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل أحد الكوادر الطبية، إضافة إىل حدوث أضرار مادية يف املشفى.

روضة إعادة بسمة

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/geTev80wC7c
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NzFWdHBLSFB0WVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eElkNE9ZSk1aeWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZEJ0NUVQOGhtdHM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=sQuMKMRuNts
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QzZfTUZubFpsVFU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0LXZiN1JmZ2xQdjQ/view
https://youtu.be/SS7OLeKqxiY
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=47&token=6jQyLTTkkgBf3UPZPK2jrZwe0kRcLjTI
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QTlzTE9sT1JhOFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VTJJMURNWG5JZ0E/view
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األحد 11/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ النقطة الطبية التاسعة يف بلدة التمانعة بريف حمافظة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابتها أبضرار مادية متوسطة.

اجلمعة 16/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مشفى بلدة العيس بريف حمافظة حلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة املشفى أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

النظام احلريب ابلصواريخ مركز نبض املرج الطيب يف بلدة مرج السلطان  السبت 17/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان 
مبحافظة ريف دمشق اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف املركز وخروجه عن اخلدمة.  

الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة على مشفى ميداين يف مدينة سرمني بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببعض غرف املشفى إضافة إىل أضرار مادية 

كبرية ببقية املنشأة.

الرقة اخلاضعة  النظام احلريب ابلصواريخ مدخل املشفى الوطين يف مدينة  اخلميس 22/ تشرين أول/ 2015 قصف طريان 
لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل شخص، إضافة إىل حدوث أضرار مادية يف املشفى.

اإلثنني 26/ تشرين األول/ 2015، قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ املشفى امليداين يف مدينة الباب بريف حلب 
الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ماتسبب إبحلاق أضرار مادية مببىن املشفى.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مشفى أورينت مبدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابته أبضرار مادية كبرية تسببت خبروجه عن اخلدمة.

اخلميس 29/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام 
مبحافظة  دوما  مدينة  يف  امليداين  املشفى  ابلصواريخ  احلريب 
ريف دمشق اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 
الكوادر  من  اثنني  وإصابة  شخصاً،   16 مقتل  إىل  أدى 
الطبية جبراح، إضافة إىل إصابة املشفى أبضرار مادية كبرية 

وخروجه عن اخلدمة.

اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015، قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مبىن مالصقاً ملشفى بركل يف مدينة منبج بريف 
حلب الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، إضافة إىل إصابة املبىن أبضرار مادية كبرية.

املشفى امليداين - دوما

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WUJpS2QtQ3NwSmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UmZoYXp2U2NkOXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SWdKZ1ljVURWaWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cktLZnJJR2dpUzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Ukx2dDFVSm5pZW8/view?usp=sharing
https://youtu.be/MnM1PqhhHo8
https://youtu.be/jY_1o44X8Zg
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dm8zNnFjbkE0U3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0S0tQbTdIT005dVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dm8zNnFjbkE0U3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WWdOOERvajlDYUE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NjRwckwzWXNIOG8/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZUx5RmFNMG91ck0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UGp6c2RmRTJEZjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X0dyeU1KQU9IR1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1lvam50ekhEd0E/view
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النظام احلريب صاروخاً على نقطة طبية اتبعة إلحدى فصائل املعارضة  السبت 31/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان 
املسلحة واليت يستفيد املدنيون من خدماهتا يف بلدة الغنطو مبحافظة محص اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 

تسبب بدمار جزئي يف مبىن النقطة وأضرار يف معداهتا الطبية.

سيارات اإلسعاف:
الثالاثء 13/ تشرين األول/ 2015 قصف رامجة صواريخ النظام صاروخاً على سيارة إسعاف اتبعة للنقطة الطبية التاسعة يف 

بلدة التمانعة بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمارها بشكل شبه كامل.

اجلمعة 16/ تشرين األول/ 2015، قصفت مدفعية النظام املتمركزة يف حميط جبل عزان بريف حلب اجلنويب صاروخاً حرارايً 
على سيارة إسعاف اتبعة ملديرية الصحة يف حلب احلرة، ما أدى إىل إصابة الكادر الطيب إصاابت خفيفة، إضافة إىل تضرر 

السيارة بشكل بسيط.

األحد 18/ تشرين األول/ 2015 قصفت طائرات النظام احلربية صاروخاً قرب سيارة إسعاف اتبعة للمشفى امليداين يف بلدة 
الغنطو يف حمافظة محص اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة أثناء إسعافها للمصابني، ما تسبب مبقتل السائق، وإصابة 

السيارة أبضرار كبرية، وخروجها عن اخلدمة.

اإلثنني 26/ تشرين األول/ 2015، قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ املشفى امليداين يف مدينة الباب بريف حلب 
الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل تضرر سيارة اإلسعاف التابعة للمشفى بشكل بسيط.

سيارة  تعرضت   2015 األول/  تشرين   /28 األربعاء 
قبل  املركزي إلطالق انر من  تلبيسة  إسعاف اتبعة ملشفى 
القوات احلكومية املتواجدة على أطراف الطريق الواصل بني 
بلدة تريمعلة ومدينة تلبيسة يف حمافظة محص، أثناء إسعافها 
السيارة بعدة طلقات انرية  للجرحى، ما تسبب يف إصابة 
مادية  إصابتها أبضرار  إىل  أدى  ما  الطريق،  وانقالهبا على 

كبرية.

اخلميس 29/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب بصاروخ سيارة إسعاف اتبعة للمشفى امليداين يف مدينة دوما 
مبحافظة ريف دمشق واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار السيارة بشكل شبه كامل وخروجها عن 

اخلدمة.

سياة إسعاف ملشفى تلبيسة

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/Hi26ZgqSnUk
http://قصف راجمة صواريخ النظام صاروخاً على سيارة إسعاف تابعة للنقطة الطبية
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WjBqeGNfclBLWUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MFU5dldweUVleE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MFU5dldweUVleE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQmVQOVVvUEs2VWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VXlXZ1cwMDJvdms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VXlXZ1cwMDJvdms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dVl5cFI1MkVWV1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bjFTQVQtOUl2TGs/view
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املربعات السكانية:
- األسواق:

اجلمعة 2/ تشرين األول/ 2015، قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة على سوق يف مدينة دير حافر بريف حمافظة 
حلب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، إضافة إىل تضرر كبري بعدد من احملالت التجارية.

قصفت    ،2015 األول/  تشرين   /2 اجلمعة 
الطائرات احلربية احلكومية ابلصواريخ السوق الرئيس 
يف املدينة املتخصص يف بيع اخلضار )سوق اهلال( يف 
مدينة الباب بريف حلب الشرقي اخلاضعة لسيطرة 
شخصاً،   15 مقتل  إىل  أدى  ما  داعش،  تنظيم 
إضافة إىل دمار كبري ابحملال التجارية واحرتاق عدد 

من السيارات.

اإلثنني 5/ تشرين األول/ 2015، قصفت طائرات النظام احلربية صواريخ عدة على شارع جتاري يف مدينة الباب بريف حلب 
الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 15 شخصاً، إضافة إىل تضرر عدد من احملالت التجارية بشكل 

كبري، واحرتاق عدد من السيارات.

طريان  شن   2015 األول/  تشرين   /13 الثالاثء 
الشعيب  السوق  على  بصاروخ  غارة  احلريب  النظام 
يف بلدة عني ترما يف حمافظة ريف دمشق اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 
احملالت  من  عدد  دمار  إىل  إضافة  شخصاً،   15

التجارية.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قصفت رامجات صواريخ النظام بصواريخ األرض أرض السوق الشعيب يف بلدة حرستا 
القنطرة يف حمافظة ريف دمشق واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص بينهم سيدة، إضافة 

إىل تضرر بعض احملالت التجارية بشكل كبري.

النظام احلريب ابلصواريخ ابلتزامن مع قصف رامجات صوارخيه بصواريخ  اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان 
األرض أرض سوقاً شعبياً يف مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 

75 شخصاً، إضافة إىل دمار كبري ابحملالت التجارية.

السوق الرئيس - دوما

السوق الشعبي  - عني ترما

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NGxzUzlaVGFDRXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WVlGenJYTUlmVDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WVlGenJYTUlmVDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WVlGenJYTUlmVDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZnNLVDliQm5ULTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZnNLVDliQm5ULTA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=BmkgjpdHYQ4&feature=youtu.be
https://youtu.be/p2N4dNeJ9rg
https://youtu.be/p2N4dNeJ9rg
https://youtu.be/p2N4dNeJ9rg
https://youtu.be/GpvSEaA5bu0
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZHQtV05NeE4yTnc/view?usp=sharing
https://youtu.be/GpvSEaA5bu0
https://youtu.be/GpvSEaA5bu0
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZHQtV05NeE4yTnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjBYd3lqd2EyNDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjBYd3lqd2EyNDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VG5PNGFxTFVTX2s/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Uzd1elJ0dXE1cEU/view
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الشارات اإلنسانية اخلاصة:
- منظمة اهلالل األمحر )منشآت – آليات(:

اجلمعة 2/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب سيارة إسعاف اتبعة للهالل األمحر السوري يف 
مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، التابعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابتها أبضرار مادية متوسطة، إضافة 

إىل إصابة الكادر الطيب الذي كان يستقلها جبراح.

البىن التحتية:
- حمطات ومصادر الطاقة:

اخلميس 1/ تشرين األول/ 2015، قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخني احملطة احلرارية الواقعة ابلقرب من مدينة السفرية 
يف ريف حلب اجلنويب الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار خط الغاز الرئيس فيها، وخروجها عن اخلدمة.

السبت 10/ تشرين األول/ 2015، ألقت طائرات النظام املروحية أسطواانت غاز متفجرة على احملطة احلرارية يف حميط مدينة 
السفرية بريف حلب اجلنويب الشرقي واخلاضع لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل تضرر إحدى العنفات الرئيسة املولدة للطاقة 

ونشوب حريق فيها.

- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:
األربعاء 21/ تشرين األول/ 2015، قصفت مدفعية النظام املتمركزة يف حي مجعية الزهراء بقذائف املدفعية الثقيلة سيارة 
إطفاء اتبعة لفريق الدفاع املدين - فرع عندان يف بلدة كفر محرة بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة، تسببت الشظااي اليت أصابت خزاين املاء والوقود خبروج السيارة عن اخلدمة.

قصفت   2015 األول/  تشرين   /27 الثالاثء 
رامجات صواريخ النظام ابلصواريخ إحدى سيارات 
اإلسعاف التابعة للدفاع املدين يف حي جوبر بدمشق 
أثناء  املسلحة  املعارضة  فصائل  لسيطرة  واخلاضع 
سائقها  مقتل  إىل  أدى  ما  اجلرحى،  لنقل  توجهها 
عن  وخروجها  مادية كبرية  أبضرار  السيارة  وإصابة 

اخلدمة.

األربعاء 28/ تشرين األول/ 2015 قصفت رامجات صواريخ النظام بصواريخ أرض - أرض فريق الدفاع املدين أثناء توجهه 
إلسعاف مصايب قصف سابق يف بلدة زملكا مبحافظة ريف دمشق واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 

إصابة 6 مسعفني اثنان منهم إصابتهم خطرية، وإصابة السيارة أبضرار مادية متوسطة.

األربعاء 28/ تشرين األول/ 2015 قصفت رامجات صواريخ النظام ابلصواريخ إحدى سيارات اإلسعاف التابعة للدفاع املدين 
يف بلدة عني ترما بريف مبحافظة ريف دمشق واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة أثناء توجهها لنقل اجلرحى، ما أدى 

إىل إصابة ثالثة من عناصر الدفاع املدين جبراح، إضافة إىل تضرر السيارة بشكل جزئي.

سيارة إسعاف تابعه للدفاع املدين - جوبر

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RlcxNk92WE0xYlU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dnhGWW1rcUNDNWc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dUhwc2VmYUd2R3c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dUhwc2VmYUd2R3c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0LWllaU1BTjlPV0U/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WUUxVmI4OFBtdHM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Wl9za2x2NTFUUUk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Wl9za2x2NTFUUUk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Wl9za2x2NTFUUUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NzJMUFlva01pSjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1VtZ3B3SFp4aVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NzJMUFlva01pSjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1VtZ3B3SFp4aVU/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=50&token=QxOypZdQHxbs7JwEvFWtjHChzlas0COG
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=50&token=QxOypZdQHxbs7JwEvFWtjHChzlas0COG
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RVBoem54aVBwV2s/view
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- املنشآت واملصادر املائية )أانبيب املياه - آابر املياه - حمطات ضخ ومعاجلة املياه - قنوات الري – السدود - 
خزاانت املياه - حمطات معاجلة الصرف الصحي – شبكات الصرف الصحي(:

األحد 11/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلرشاشات حمطة تصفية مياه الشرب يف قرية مراط بريف دير 
الزور الشرقي الواقعة حتت سيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل أضرار مادية بسيطة يف احملطة.

املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة قرب اجمللس احمللي يف مدينة كفر نبل بريف 

حمافظة إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابتها أبضرار مادية بسيطة.

مزارع احليواانت الداجنة:
اإلثنني 13/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مدجنة تؤوي انزحني يف قرية حتتااي بريف حمافظة 

إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص، إضافة إىل وقوع أضرار ببناء املدجنة.

املنشآت الصناعية )معامل صناعة األدوية واملستلزمات الطبية - املنشآت واملدن الصناعية(:
الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015، قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ معمل بوادقجي لألنسجة يف بلدة الزربة بريف 
حلب اجلنويب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل اندالع النريان داخل املعمل واحرتاق عدد من 

اآلالت وتوقفه عن العمل.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015، قصفت مدفعية النظام املتمركزة يف كلية املدفعية حبي الراموسة مبدينة حلب بقذائف 
املدفعية الثقيلة معماًل للحجر والرخام يف حي الشيخ سعيد يف مدينة حلب اخلاضع لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 
احرتاق عدد من آليات املعمل وانفجار خزان وقود، اجلدير ابلذكر أن املعمل متوقف عن العمل بسبب قربه من خطوط 

االشتباك.

اجلمعة 30/ تشرين األول/ 2015 قصفت طائرات النظام احلربية أبربعة صواريخ معمل الوطنية لصناعة األدوية يف بلدة خان 
العسل بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املعمل ومستودعاته.

خميمات الالجئني:
اجلمعة 9/ تشرين األول/ 2015 قصفت رامجة صواريخ النظام صواريخ عدة على خميم النقري بريف حمافظة إدلب، ما أدى 

الشتعال النريان يف بعض اخليم.

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد. 
اخلميس 1/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة على مسجد عمر بن اخلطاب يف احلي 
الشمايل مبدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل شخص، 

إضافة إىل دمار شبه كامل ببناء املسجد.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/kZcCrzCrVLs
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TFFZRnItRG1IMGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y3JuOEV4VmNOLTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dXhKckVJTVpXYUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0U0dZRFI3cXFSbnM/view?usp=sharing
https://youtu.be/xC0qn3642lM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dDlGbUlaeEkzZDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ckJvVW53Yl83aW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0U0dZRFI3cXFSbnM/view?usp=sharing
https://youtu.be/Gmkd5D33WJQ
https://youtu.be/WhYFv0P2EAo
https://youtu.be/WhYFv0P2EAo
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األحد 4/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مسجد اسكيف يف مدينة جسر الشغور 
بريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل إصابته أبضرار جزئية.

الثالاثء 13/ تشرين األول/ 2015، قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ حميط مسجد اإلمام الشافعي يف بلدة 
حيان بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، إضافة إىل تشقق 

جدران املسجد وحتطم النوافذ فيه.

اإلثنني 19/ تشرين األول/ 2015، قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حميط املسجد الكبري يف بلدة زيتان بريف 
حلب اجلنويب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املسجد وأضرار مادية كبرية يف أاثثه.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس. 

اإلثنني 13/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة تؤوي انزحني يف بلدة عني الروز 
بريف مبحافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املدرسة.

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

اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015، قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى احلاضر امليداين يف بلدة احلاضر 
بريف حلب اجلنويب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة عدد من أفراد الكادر الطيب جبراح، إضافة 

إىل أضرار جسيمة يف بناء املشفى وخروجه عن اخلدمة.

اجلمعة 23/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخني املشفى امليداين الثاين مبدينة اللطامنة يف 
ريف حمافظة محاة اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل أحد الكوادر الطبية إضافة إىل 7 من فصائل 

املعارضة املسلحة، إضافة إىل تضرر جتهيزات املشفى بشكل كبري وخروجه عن اخلدمة.

حريب  طريان  قصف   2015 األول/  تشرين   /26 اإلثنني 
يُزعم أنه روسي مشفى كفر زيتا التخصصي يف مدينة كفر 
املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضع  محاة  حمافظة  بريف  زيتا 
املسلحة، ماتسبب بدمار جزئي مبنشأة املشفى وأضرار مادية 

كبرية بتجهيزاته.
مشفى كفر زيتا التخصيص

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/A4gbvXOus9U
https://youtu.be/A4gbvXOus9U
https://youtu.be/TXuPedKM6Mk
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bnJMaUxCa25TUHM/view?usp=sharing
https://youtu.be/vk4kTYOf39U
https://youtu.be/OssC54JlH8U
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYlRmT093dWxOb0U/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=44&token=lXwlMXCxR0RrAem4pc8Yv4xIysbdLNjW
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZE9tSUlqZXRoRWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZE9tSUlqZXRoRWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dnFJcjZuMnhwWHc
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bjQ1YzdMVnUwcGM/view?pli=1
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- سيارات اإلسعاف:
حريب  طريان  قصف   2015 األول/  تشرين   /23 اجلمعة 
مبدينة  الثاين  امليداين  املشفى  بصاروخني  روسي  أنه  يُزعم 
فصائل  لسيطرة  اخلاضع  محاة  حمافظة  ريف  يف  اللطامنة 
سيارات  إحدى  إصابة  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة 
اإلسعاف التابعة للمشفى أبضرار مادية كبرية وخروجها عن 

اخلدمة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

األحد 4/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ سوقاً لبيع األغنام يف قرية عقريابت يف ريف 
محاة الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، إضافة إىل إصابة موقع السوق أبضرار مادية ومقتل عدد من املاشية.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(:
قصفت   ،2015 األول/  تشرين   /20 الثالاثء 
مبىن  بصاروخني  روسية  أهنا  يُزعم  حربية  طائرات 
جملس حمافظة حلب احلرة يف بلدة دير مجال بريف 
املعارضة  الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل  حلب 
املسلحة، ما أدى إىل إصابة عدد من موظفي جملس 
احملافظة جبراح، إضافة إىل دمار جزئي مببىن اجمللس 

واحرتاق عدد من السيارات التابعة له.

األفران:
اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015  قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً قرب فرن يف بلدة تري معلة مبحافظة محص 

واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء الفرن ومعداته.

اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخني قرب فرن اتبع ملؤسسة اإلحسان لإلغاثة 
املنشأة  بدمار كبري يف  تسبب  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  واخلاضعة  إدلب،  مبحافظة  مدينة سراقب  والتنمية يف 

وخروجها عن اخلدمة.

سيارة إسعاف - اللطامنة

مبنى مجلس محافظة حلب الحرة

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QUhXZG10T3dINHc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QUhXZG10T3dINHc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QUhXZG10T3dINHc/view
https://youtu.be/9lpZPhtXcoU
https://youtu.be/9lpZPhtXcoU
https://youtu.be/hZoqJR2iCX0
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZWdTbEVDTVBKQkk/view?usp=sharing
https://youtu.be/QNe-SxCxSNE
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZUhGUmFDdG1TZG8/view?usp=sharing
https://youtu.be/W_qkR2531_I
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VkNFZnF6NVlLWjA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0UDlfNXl2MmgwRjg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0S3lGSVNUQktnRkU/view
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مزارع احليواانت الداجنة: 
السبت 3/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدجنة تؤوي انزحني يف بلدة إحسم بريف 

حمافظة إدلب، ما أدى إىل دمار شبه كامل أبحد أبنيتها.

املنشآت الصناعية )معامل صناعة األدوية واملستلزمات الطبية - املنشآت واملدن الصناعية(:
اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخني مطحنة مؤسسة اإلحسان لإلغاثة والتنمية 
يف مدينة سراقب مبحافظة إدلب، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري يف املنشأة وخروجها عن 

اخلدمة.

خميمات الالجئني:  
اخلميس 15/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني على ملجأ للمدنيني يف بلدة الغنطو 

مبحافظة محص اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف بناء امللجأ، وخروجه عن اخلدمة.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

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

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 قام تنظيم داعش إبغالق املشفى امليداين يف بلدة اخلريطة يف ريف دير الزور الغريب الواقعة 
حتت سيطرته، دون ذكر األسباب.

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

األحد  4/ تشرين األول/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري ونسف القسم العلوي من قوس النصر يف مدينة تدمر بريف محص 
الشمايل اخلاضعة لسيطرته، من خالل وضع عبوات انسفة صغرية حتت تيجان األقواس الثالثة املتجاورة ما أدى إىل وقوعها 

وبقاء األعمدة احلاملة هلا قائمة.

اإلثنني 5/ تشرين األول/ 2015 قام عناصر تنظيم داعش بتدمري أربعة أعمدة كانت حتمل قوس النصر يف مدينة تدمر بريف 
حمافظة محص واخلاضعة لسيطرته عن طريق تكسريها بواسطة تركس.

اإلثنني 26/ تشرين األول/ 2015 قام تنظيم داعش بقتل ثالثة أسرى لديه من أهايل مدينة تدمر، عن طريق ربطهم بثالثة 
أعمدة أثرية يف احلرم األثري مبدينة تدمر يف حمافظة محص واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ومن مث تفجري األعمدة 

الثالثة ابستخدام العبوات الناسفة، ما أدى إىل هتّدم األعمدة بشكل شبه كامل .

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/cygHJrKaqq4
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QmJxQzVrb1ltWUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dFdSZmkwand2V0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dFdSZmkwand2V0U/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aklmeXdSX3VPX2c
https://www.youtube.com/watch?v=feYqlbkMdBE&feature=youtu.be
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اثء: فصائل املعارضة املسلحة:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد:

اإلثنني 26/ تشرين األول/ 2015، سقطت عدة قذائف 
مدفعية ثقيلة على مسجد املال خان يف منطقة ابب الفرج يف 
حلب واخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية 
فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  القدمية  حلب  أحياء  يف  متمركزة 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة عدد من األشخاص 
وشواهد  املسجد  هبيكل  حلقت  أضرار  إىل  إضافة  جبروح، 

القبور املوجودة يف إحدى غرفه.

الكنائس واألديرة:
األحد 25/ تشرين األول/ 2015، سقطت قذيفة مدفعية ثقيلة )مدفع جهنم( على كنيسة الالتني يف حي العزيزية حبلب 
اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية أثناء إقامة الطقوس داخلها، يبدو لنا أن مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بستان الباشا، ما 

أسفر عن إصابة شخص جبراح، إضافة إىل تضرر قبة الكنيسة بشكل بسيط.

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

اإلثنني 26/ تشرين األول/ 2015، سقطت عدة قذائف مدفعية ثقيلة )مدفع جهنم( على معمل الغاز )السادكوب( يف حي 
الراموسة مبدينة حلب واخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، الذي تتخذ القوات احلكومية من بعض أبنيته معقاًل هلا، يظهر لنا 
أن مصدرها مدفعية متمركزة يف حي العامرية اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل نشوب نريان كبرية واحرتاق 

املعمل نتيجة انفجار خزاانت الغاز السائل داخل املعمل، وخروجه عن اخلدمة.

املمثليات الدبلوماسية )السفارات - القنصليات - ممثليات الدول - املراكز واملكاتب الدبلوماسية(:
الثالاثء 13/ تشرين األول/ 2015 سقطت قذيفتا هاون داخل حرم مبىن السفارة الروسية الواقعة يف حي املزرعة يف العاصمة 
دمشق، يبدو لنا أن مصدرها مدفعية فيلق الرمحن أحد فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف حي جوبر، نم عن ذلك أضرار 

مادية طفيفة مكان سقوط القذيفتني.

مسجد املالخان - حلب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QnJua1laM0lSNUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QnJua1laM0lSNUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QnJua1laM0lSNUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Z0pONTJ6cTlZQU0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VWt2NzZWekh3THM
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ODROOGdqZlFFWDg/view
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جيم : جهات مل نتمكن من حتديدها:
املراكز احليوية الطبية:

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

سيارة  انفجرت   2015 األول/  تشرين   /15 اخلميس 
مفخخة قرب مستوصف التل يف مدينة التل مبحافظة ريف 
دمشق واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 
من  نتمكن  مل  املستوصف،  داخل  مادية كبرية  أضرار  إىل 
إعداد  حلظة  السيارة حىت  بتفجري  قامت  اليت  اجلهة  معرفة 

التقرير. 

املربعات السكانية:
- األسواق:

سيارة  انفجرت   ،2015 األول/  تشرين   /8 اخلميس 
مفخخة مركونة يف ساحة مدينة حريتان الواقعة بريف حلب 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  واخلاضعة  الشمايل 
أدى إىل مقتل 15 شخصاً، إضافة إىل دمار ما اليقل عن  
10 حمال جتارية واحرتاق عدد من السيارات. مل نتمكن من 

معرفة اجلهة اليت قامت ابلتفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

اخلميس 15/ تشرين األول / 2015 انفجرت سيارة مفخخة يف السوق الرئيس يف مدينة التل مبحافظة ريف دمشق واخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر بعض احملالت التجارية بشكل كبري. مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت 

بتفجري السيارة حىت حلظة إعداد التقرير. 

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

- آابر الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(:
 السبت 24/ تشرين األول/ 2015 انفجرت سيارة مفخخة ابلقرب من حمطة طفس للوقود يف مدينة طفس بريف درعا؛ 
ما أدى إىل اشتعال النار داخل احملطة وخروجها عن اخلدمة، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت ابلتفجري حىت حلظة إعداد 

التقرير.

مستوصف التل

ساحة حريتان - ريف حلب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0M0lKaEszMjVqMWc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0M0lKaEszMjVqMWc
https://www.youtube.com/watch?v=3L4sQtY63mw&feature=youtu.behttps://youtu.be/1eNJHA2cZTU
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a3FDcVdwMUFjcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VUdaUzRGTWVMTVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VlNZZGktQUVldjghttps://youtu.be/n_7MDR2oI3Q
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VUdaUzRGTWVMTVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VUdaUzRGTWVMTVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0YTRkWEZJSG0zcTA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NFBIUUZtZXNfMXM
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dnk5SEwzRVltbDA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0M0lKaEszMjVqMWc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0MVlhUVBBRVFRUUU/view
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      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:

1 -   إلزام مجيع األطراف وبشكل خاص القوات احلكومية ابعتبارها املرتكب األعظم للخروقات بتطبيق القرار رقم 2139، 
وابحلد األدىن إدانة استهداف املراكز احليوية 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

