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األربعاء 6 كانون الثاين 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

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

4. املراكز احليوية الثقافية.
5. املربعات السكانية.

6. البىن التحتية.
7. خميمات الالجئني.

اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

ما اليقل عن 1114 حادثة استهداف ملراكز حيوية يف عام 2015
منها 144 يف كانون األول

    أواًل: امللخص التنفيذي:
استهداف املراكز احليوية يف عام 2015:

خالل عام 2015 وعرب عمليات التوثيق واملتابعة اليومية سجلنا يف الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان ما اليقل عن 1114 حادثة استهداف ملنشآت حيوية، توزعت حسب اجلهة الفاعلة 

علی النحو التايل:
األجنبية(:  الشيعية  امليليشيات  احمللية،  امليليشيات  األمن،  )اجليش،  احلكومية  القوات  ألف: 

774
ابء: القوات الروسية: 119

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش: 67

- جبهة النصرة: 3
اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 102

جيم: قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 13
حاء: قوات التحالف الدويل: 15

خاء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 21
 

- أبرز املنشآت اليت مت استهدافها يف عام 2015:
253 من البىن التحتية، 243 من املراكز احليوية الطبية، 216 من املراكز احليوية الدينية، 
202 من املراكز احليوية الرتبوية، 140 من املربعات السكانية، 25 من الشارات اإلنسانية 
اخلاصة، 23 من املراكز احليوية الثقافية، 8 من خميمات الالجئني، 4 من املمثليات الدبلوماسية.

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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املركز املستهدف

املراكز الحيوية الدينية:

املساجد

الكنائس واألديرة

املراكز الحيوية الرتبوية:

املدارس

الجامعات

املعاهد التعليمية

رياض األطفال

املدن الجامعية

دور األيتام

املراكز الحيوية الطبية:

املنشآت الطبية

سيارات اإلسعاف

املراكز الحيوية الثقافية:

املناطق األثرية

املتاحف

املربعات السكانية:

الحدائق

األسواق

املراكز التجارية

الفنادق

دور العجزة

املالعب

الشارات اإلنسانية الخاصة:

منظمة الصليب األحمر الدويل

منظمة الهالل األحمر

البنى التحتية:

محطات ومصادر الطاقة

ºمراكز الدفاع املد

أفواج اإلطفاء

املنشآت واملصادر املائية

املقرات الخدمية الرسمية

وسائط النقل

األفران

املصارف

مزارع الحيوانات الداجنة

صوامع الحبوب

املنشآت الصناعية

املقرات واملنظ�ت الدولية

الصيدليات

املمثليات الدبلوماسية

املمثليات الدبلوماسية

Âمخي�ت الالجئ

Âمخي�ت الالجئ

املجموع:

توزع املراكز الحيوية املستهدفة حسب الجهة الفاعلة يف عام 2015

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

http://www.sn4hr.org
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ابء: حصيلة استهداف املراكز احليوية خالل كانون األول 2015:
144 حادثة  عن  ما اليقل  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  اليومية سجلنا يف  واملتابعة  التوثيق  عمليات  األول وعرب  خالل كانون 

استهداف ملنشآت حيوية، توزعت حسب اجلهة الفاعلة علی النحو التايل:
ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 94

ابء: القوات الروسية: 30
اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش: 5
اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 14

جيم: قوات التحالف الدويل: 1
 

- أبرز املنشآت اليت مت استهدافها يف كانون األول:
33 من البىن التحتية، 32 من املراكز احليوية الرتبوية، 29 من املراكز احليوية الدينية، 26 من املراكز احليوية الطبية، 20 من املربعات 

السكانية، 2 من املراكز احليوية الثقافية، 2 من خميمات الالجئني.

ميكن االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تصنيف املراكز احليوية يف الرابط
يتوزع استهداف هذه املنشآت حسب اجلهة الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
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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.

22/ شباط/  بتاريخ  عنه  الصادر   2139 رقم  القرار  بتطبيق  النزاع  أطراف  إلزام  عن  عاجزاً  األمن  إذا كان جملس 
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 

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.
 

http://www.sn4hr.org
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  اثنياً: تفاصيل احلوادث:
ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد. 

طريان  قصف   2015 األول/  تشرين   /19 اإلثنني 
النظام احلريب صاروخاً على مسجد قرية بوز اخلربة يف 
جبل األكراد بريف الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل 
الشرقية  الواجهة  بتدمري  تسبب  ما  املسلحة،  املعارضة 
للمسجد بشكل شبه كامل، إضافة إىل إحداث فتحتني 
يوم  متكنا  اخلدمة،  عن  وخروجه  املسجد،  سقف  يف 
مع  التواصل  من   2015 األول/  كانون   /1 اإلثنني 

انشطي املنطقة والتحقق من احلادثة.

اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ قرب املسجد الكبري يف مدينة كفر بطنا مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل إحداث ثقوب يف جدران املسجد، وتضرر أاثثه بشكل 

كبري.

األحد 6/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخني قرب مسجد اإلميان يف احلي األوسط يف مدينة تدمر بريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش ما أدى إىل دمار جزئي جبدار املسجد اجلنويب وحمرابه.

األحد 6/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املسجد الكبري يف مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار قبته بشكل شبه كامل إضافة إىل عدة حفر يف سقفه وأضرار مادية كبرية يف أاثثه 

وخروجه عن اخلدمة.

اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة قرب مسجد ابب اهلوى يف مدينة جسر الشغور بريف 
حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتدمري عدة نوافذ يف املسجد وإحداث عدة حفر يف اجلدار اخلارجي 

الغريب للمسجد نتيجة تعرضه لشظااي الصاروخ.

الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخني على مسجد الفرقان يف حي القلعة مبدينة تدمر بريف حمافظة 
محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار بناء املسجد بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.

األربعاء 9/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب مسجد بالل يف احلي الشمايل مبدينة تدمر يف ريف حمافظة 
محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار اجلدار الشرقي بشكل شبه كامل وتصدع مئذنته إضافة إىل تضرر مواد إكسائه 

بشكل كبري وخرجه عن اخلدمة.

 مسجد قرية بوز الخربة - جبل االكراد

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=310&token=arv73plh122NG2JDTgGxGPo4XNajV1rV
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa0JxZTlJaWVpZXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM3BHRVlEYVVoT2c/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=329&token=6X8JdwUnT3QELgvODpn3o9i9n9E53B4Z
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPN0U2OWNpcHBKRWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPbWdWTXJRRmdQcE0/view?pref=2&pli=1
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األربعاء 9/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مسجد الروضة يف السوق الشعيب يف مدينة محورية بريف دمشق 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل أضرار مادية مبواد إكساء املسجد.

األربعاء 9/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املسجد الكبري يف بلدة احلميمة بريف حمافظة حلب الشرقي، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية ودمار جزئي مبئذنته وخروجه عن اخلدمة.

السبت 12/ كانون األول/ 2015، قصفت طائرات النظام احلربية ابلصواريخ حميط مسجد الشرعية يف مدينة منبج بريف حلب 
الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار أجزاء من سور املسجد إضافة إىل تضرر مواد إكسائه وأاثثه بشكل كبري.

اإلثنني 14/ كانون األول/ 2015 قصفت رامجات صواريخ النظام صاروخ أرض - أرض قصري املدى على مسجد الشيخ نيب 
اخلياطة يف حي الفردوس مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل هتدم أحد جدران املسجد وتشقق اجلدران 

األخرى إضافة إىل تضرر أاثثه بشكل كبري.

الكبري يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب،  النظام احلريب ابلصواريخ املسجد  الثالاثء 15/ كانون األول/ 2015 قصف طريان 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتدمري منرب وحمراب املسجد، وإحداث حفرتني يف القبة الرئيسة للمسجد، إضافة 

اىل اهنيار املوضأ بشكل شبه كامل، وتدمري املكتبة وأاثث املسجد نتيجة اشتعال النريان فيها، وخروج املسجد عن اخلدمة.

الثالاثء 15/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مسجد الزاوية يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املسجد وقبته، إضافة إىل إحداث عدة حفر يف احلائط الغريب للمسجد.

اخلميس 17/ كانون األول/ 2015 قصفت رامجات صواريخ النظام ابلصواريخ تزامناً مع مدفعيته قذائف عدة على مسجد مصعب 
بن عمري الواقع على طريق العام الواصل مع بلدة الربقوم يف بلدة الزربة بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 

ما أدى إىل تضرر املرافق العامة اخلاصة ابملسجد أضراراً مادية متوسطة ودمار جزئي مبئذنته.

السبت 19/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مسجد أيب ذر الغفاري يف حي القلعة مبدينة تدمر بريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار كبري يف اجلدار اجلنويب للمسجد وتصدع القواعد احلاملة ملئذنته.

األحد 20/ كانون األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على مسجد النصر يف حي املنشية مبدينة الباب يف 
ريف حمافظة حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي بسور وأحد جدران املسجد.

الثالاثء 22/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مسجد قرية شحرورة يف جبل الرتكمان بريف الالذقية، 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتدمري الواجهة األمامية والبوابة الرئيسة للمسجد، إضافة إىل إحداث فتحة يف 

سقف املسجد، وتدمري أاثثه، وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 22/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة قرب املسجد الكبري يف قرية بزينة مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ2VWQTdEM0NsWjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbkZ1NWpsM0hIWWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb3JUM1loa2o4SVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTmFSNlQwRzBDRUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTmFSNlQwRzBDRUk/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=328&token=qc09MqxlkxiCURA1dx4Iz8WpUn1FS379
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWmJRM0xXcGIxNXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQXpjbnVtM3UwWE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWW44NXI1X2Z1RDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWkpJUzBUVU9GVjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWDZSaXg0NFZHMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQWdETXBCaE9BaUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPejIyajYtLUdnbUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRlNULTJ2a29Zelk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPamVwRXBwbXZtWGc/view?usp=sharing
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األربعاء 23/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مسجد الرتكمان يف مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية كبرية.

اجلمعة 25/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مسجد قرية زيزون بريف محاة الغريب، واخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب إبحداث فتحة يف سقف املسجد، وحفرتني يف اجلدار الغريب للمسجد، إضافة إىل تدمري أاثث 

املسجد، وخروجه عن اخلدمة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس. 

اإلثنني 19/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مدرسة قرية بوز اخلربة يف جبل األكراد بريف الالذقية، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتدمري اجلدار الشرقي للمدرسة، وتدمري مواد إكساء املدرسة وأاثثها وخروجها عن 

اخلدمة، متكنا يوم اإلثنني 1/ كانون األول/ 2015 من التواصل مع انشطي املنطقة والتحقق من احلادثة.

األربعاء 2/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املدرسة الثانوية للبنات يف مدينة جسر الشغور بريف حمافطة 
الرئيس  الباب  للمدرسة بشكل شبه كامل ودرج  الغريب  السور  بدمار  املسلحة، ما تسبب  املعارضة  إدلب، اخلاصعة لسيطرة فصائل 

للمدرسة، إضافة إىل إحداث عدة حفر يف ابحة املدرسة جراء تعرضها لشظااي الصاروخ.

اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخني 
محاة  بريف  زيتا  مدينة كفر  يف  الشرقي  احلي  يف  ابتدائية  مدرسة  على 
الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتدمري 
القسم الشمايل من املدرسة وأسوارها بشكل شبه كامل، وخروجها عن 

اخلدمة.

األحد 6/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً يف فناء مدرسة حممد جودت العبد هللا يف احلي األوسط يف 
مدينة تدمر بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب ابهنيار السور اخلارجي الغريب للمدرسة بشكل شبه كامل، 

وإحداث حفرة كبرية مكان سقوط الصاروخ، إضافة إىل هتشم زجاج نوافذ اجلهة الغربية لبناء املدرسة جراء تعرضها لشظااي الصاروخ.

األحد 6/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مدرسة حممد مرعي التواب للتعليم األساسي يف حي القلعة 
مبدينة تدمر يف ريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار شبه كامل لسورها الشمايل ودمار كبري يف املرافق 

الصحية للمدرسة، إضافة إىل أضرار مادية كبرية ابلسور الغريب للمدرسة.

الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب مدرسة مرعي التواب للتعليم األساسي يف حي القلعة 
مبدينة تدمر يف ريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة وتضرر إكسائها بشكل كبري.

مدرسة يف مدينة كفر زيتا

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdFBwdWJoY2VxWEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU1dBYlVDQlRFa2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUmVxQUpwZmNvNVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMzBfXzZtQmxjT1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUmVxQUpwZmNvNVU/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=330&token=o3yrpjE9dkDPrZtUfHNtGWsUVXPPoJEC
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeFhQYUktbk5QNjA/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=330&token=o3yrpjE9dkDPrZtUfHNtGWsUVXPPoJEC
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUmhnZmZXQmFFN0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM296c3ZKWmgtanc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUmhnZmZXQmFFN0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM296c3ZKWmgtanc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPRWxaOGlVR1BSV0E/view
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اخلميس 10/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب 4 صواريخ قرب مدرسة البوعواد الثانوية يف بلدة القورية بريف حمافظة 
دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل سيدة، وإصابة 10 أشخاص جبراح، إضافة إىل دمار جزئي بسور 

املدرسة.

األحد 13/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب 
ابلقنابل العنقودية مدرسة حسن البصري يف مدينة دوما بريف 
ماتسبب  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  دمشق 

مبجزرة، إضافة إىل أضرار مادية متوسطة ببناء املدرسة.

الثالاثء 15/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ إحدى مدارس مدينة زملكا بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار جزئي جبدراهنا وأضرار مادية كبرية مبواد إكسائها وأاثثها.

الثالاثء 15/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ قرب مدرسة دير العصافري يف بلدة دير العصافري بريف دمشق 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة جدراهنا أبضرار مادية متوسطة.

األربعاء 23/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة زكراي أكتع يف مدينة جسر الشغور بريف حمافظة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة.

األنوار يف مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق،  النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة  2015 قصف طريان  24/ كانون األول/  اخلميس 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املدرسة، وتضرر أاثثها.

اجلمعة 25/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مدرسة قرية زيزون بريف محاة الغريب، و اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتدمري الباب الرئيس للمدرسة، إضافة إىل تدمري اجلدار اخلارجي اجلنويب للمدرسة، وخروجها عن 

اخلدمة.

السبت 26/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدرسة حطني يف بلدة جرجناز بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتدمري اجلدار الشمايل للمدرسة بشكل كامل، إضافة إىل تدمري نوافذ املدرسة، وبوابتها 

الرئيسة، وخروجها عن اخلدمة.
األحد 27/ كانون األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على مدرسة تؤوي انزحني يف قرية طلف بريف حمافظة 
محاة، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل بدمار القسم الغريب من املدرسة، إضافة إىل تضرر 

مواد إكسائها بشكل كبري، وخروجها عن اخلدمة.

األحد 27/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة على مدرسة قصر احلري للتعليم األساسي يف احلي الشرقي يف 
مدينة تدمر بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار بناء املدرسة بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة.

مدرسة حسن البرصي

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=315&token=uAobHkTSsp3dBxZUAvhencuTvvNAjXoE
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=316&token=oDFWNpE6Fx96VYQljYqx0Kgl5ULfHZJW
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=315&token=uAobHkTSsp3dBxZUAvhencuTvvNAjXoE
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=317&token=sfJ6vd20B1WmQDx0rNnioutke5qMV0ye
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU25vQ2xabmtSTFE/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=317&token=sfJ6vd20B1WmQDx0rNnioutke5qMV0ye
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQmlHTVliUEdqUjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaDRNQVBwZ24waVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYUJxNGVNR2JkMHc/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=318&token=57aqb2hDU3QAxeqPREX6Ygg2cwEXn31i
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPT2VaczdFbkQ0TEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbnVESl9GYms3djA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPamdmeWZqdl8zZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdVdMOFBuSVFJSTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQVBKLVdfblA4Y1E/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=332&token=R7wVme2MrOttUVAy00JSKDvgdO1nCf0k
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=333&token=dm5qrX3JBm2m8sLYjkGTO20SGS69XWj0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=331&token=D3USdoShzmWQbgBgNfAk1T4NGKsUjXnN
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPeDA5VlQ5NG9MS3M/view?pref=2&pli=1
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- اجلامعات. 
الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املعهد التقاين يف بلدة الربانص بريف حمافظة الالذقية، اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املعهد أبضرار مادية كبرية.

- رايض األطفال
اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخني على روضة األزهار يف حي جوبر مبدينة دمشق، اخلاضع لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء الروضة، وخروجها عن اخلدمة.
 

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

اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مشفى الرمحة التابع للمنظومة الطبية يف مدينة محاة والواقع يف 
بلدة معرة حرمة بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة.

األحد 6/ كانون األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً قرب مشفى الرضوان امليداين يف مدينة جاسم بريف حمافظة 
درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري ببناء املشفى، وخروجه عن اخلدمة.

 

األحد 6/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب 4 صواريخ قرب مركز إحياء نفس الطيب يف مدينة زملكا بريف دمشق 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وتضرر مواد إكساء النقطة أضراراً كبرية.

الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مركز الرعاية الصحية يف مدينة الطبقة بريف حمافظة الرقة 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب أبضرار مادية كبرية يف املركز، اجلدير ابلذكر أن املركز خارج عن اخلدمة منذ سيطرة 

تنظيم داعش على املدينة.

الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مشفى التوليد وأمراض األطفال يف بلدة الربانص بريف حمافظة 
الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املشفى.

السبت 12/ كانون األول/ 2015، قصفت طريان النظام احلريب ابلصواريخ حميط مشفى املاجد يف مدينة الباب بريف حلب الشرقي 
واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل حدوث أضرار جزئية يف بناء املشفى وخروجه عن اخلدمة ألايم معدودة.

األحد 13/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ قسم احلواضن يف مدينة دوما بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب أبضرار مادية يف جدرانه وجتهيزاته ومت نقل القسم إىل مكان آخر.

األحد 13/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ جممع عيادات – ابن حيان - الطيب يف مدينة جسرين بريف 
دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار جزئي يف جدران اجملمع وتضرر إكسائه بشكل كبري وخروجه عن 

اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaEQ0d3FCd2REN28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaGFXNl9PZG1FUlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb2x3czlUd05VcW8/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=271&token=5oWJS9qLvWJjeJtIcsICExrW2kANzKsv
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcnVjRkl4RXhxMms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPR2ltX25TMmNBdEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYks5MHhIX0lFcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWHZpX25BQ1A0OEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZzNOQW1VWFROQWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTHpDOGF3VDVIbnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZzNOQW1VWFROQWs/view?usp=sharing
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اجلمعة 25/ كانون األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برميلني متفجرين قرب مشفى بغداد امليداين يف مدينة حريتان بريف 
حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل شخص من الكادر الطيب، إضافة إىل تضرر أجهزة 

التصوير الشعاعي وقسم اإلسعاف، وأحد غرف العمليات بشكل كبري، ما أدى إىل خروجه عن اخلدمة.

السبت 26/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مشفى تدمر الوطين يف مدينة تدمر بريف حمافظة محص، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، أصاب أحد الصواريخ مبىن بنك الدم اجملاور للمشفى، ما أدى إىل تدمريه بشكل شبه كامل، وأصاب 
صاروخ آخر املبىن القدمي للمشفى يف اجلهة الشرقية من املنشأة، ما أدى إىل دمار واجهته اجلنوبية، وتدمري قسمي غسيل الكلية والتوليد 

بشكل شبه كامل.

السبت 26/ كانون األول/ 2015 ألقى طريان النظام براميل متفجرة عدة على مشفى بغداد امليداين يف مدينة حريتان بريف حمافظة 
حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار بناء املشفى بشكل شبه كامل ودمار بعض األدوات الطبية اليت 

كانت معدة للنقل خارج املشفى جراء قصفه يف اليوم السابق وخروجه عن اخلدمة.

- سيارات اإلسعاف.
الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً ابلقرب من سيارة إسعاف اتبعة إلحدى املشايف امليدانية يف 
منطقة مرج الزاوية يف جبل األكراد بريف الالذقية، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب ابنقالب السيارة وتضررها 

بشكل كبري، وخروجها عن اخلدمة.

هاون  قذائف  النظام  مدفعية  قصفت   2015 األول/  كانون   /19 السبت 
عدة قرب سيارة ٍإسعاف يف حي جوبر مبدينة دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل 
السيارة أبضرار  وإصابة  املسعفني  أحد  مقتل  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة 

مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

اخلميس 24/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام صاروخاً قرب سيارة إسعاف اتبعة للمكتب الطيب املوحد يف مدينة دوما 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املساحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

اجلمعة 25/ كانون األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برميلني متفجرين قرب 3 سيارات إسعاف اتبعة ملشفى بغداد امليداين 
يف مدينة حريتان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارات أبضرار مادية 

كبرية وخروجها عن اخلدمة.

األربعاء 30/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب سيارة إسعاف يف بلدة خان السبل بريف حمافظة إدلب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية كبرية.

سيارة إسعاف يف حي جوبر

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZzllYllKMlE2YVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbS15MHFIeVpnc1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWlJkZU9RZ1JTVnM/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=319&token=11z3UGwEAd4XhlCZPpVDw2wzp1mCUeKM
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTzhWQXAwTU9IUW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaGwwLUc0dFRYdFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdFlldTNncDdzc1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdFlldTNncDdzc1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVzFLejZnZ3doenc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMGFfeHVLTEsteG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZWtkME1iYm15MWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPZzllYllKMlE2YVE/view
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املراكز احليوية الثقافية:
- املناطق األثرية )القالع واحلصون- املدافن –  املعابد - املدرجات واملسارح(.

الثالاثء 22/ كانون األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي 
برميلني متفجرين على القلعة األثرية يف مدينة بصرى الشام بريف 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  درعا،  حمافظة 
تسبب بتدمري الربج الغريب للقلعة بشكل شبه كامل، وعدد من 
األعمدة احمليطة ابلباحة السماوية يف اجلهة اجلنوبية للقلعة، كما 
للقلعة،  اجملاور  الروماين  املسرح  يف  املمرات  من  عدد  تدمري  مت 
وإحداث عدة حفر يف حرم املسرح والسور احمليط فيه، إضافة إىل 

تصدع يف سقف الباحة السماوية للقلعة.

األحد 27/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة على حميط معبد بل األثري يف مدينة تدمر بريف محص، 
واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، تسبب سقوط الصواريخ بعدة حفر يف احلرم األثري اجملاور للمعبد من اجلهة الشمالية.

املربعات السكانية:
- احلدائق.

السبت 19/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على حديقة عامة يف احلي الغريب مبدينة تدمر يف ريف حمافظة 
محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي بسور احلديقة الشمايل، وتسبب حبفرة مكان سقوط الصاروخ.

األربعاء 30/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخني على حديقة عامة يف حي القلعة ابلقرب من املشفى الوطين 
مبدينة تدمر يف ريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل تضرر أرض احلديقة ودمار سورها اجلنويب بشكل شبه 

كامل.

- األسواق.
اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سوقاً جتارايً يف مدينة كفر بطنا مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل تضرر وتدمري عدد من احملالت التجارية.

اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف مدينة جسرين مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة احملال التجارية أبضرار مادية كبرية.

األحد 6/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ السوق الشعيب يف مدينة زملكا بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبجزرة، وتضرر عدد من احملالت التجارية.

األحد 6/ كانون األول/ 2015 قصفت رامجات صواريخ النظام ابلصواريخ السوق الشعيب يف مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر عدد من احملالت التجارية.

سوق يف كفر بطنة

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=327&token=RW9ySKzyI497swI7gv7dFcenZVBLUEcB
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcXpMcGl1SmdrYTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPREJHb3BzUzlWa28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcG1pd1owb0tYdzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYjJmQ3MxWWNZWkU/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=320&token=5aGPH3k76eVdpo24ENy1GUqVLDnwHY9D
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=310&token=arv73plh122NG2JDTgGxGPo4XNajV1rV
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPd3Z1WE5nWFJVQXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd3Z1WE5nWFJVQXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM0hMeFJTNmJmNFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZklZR00wQmZHZFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPY2FWTkJDbHlicnc/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=311&token=jMSc24kUXdxt57WOdtcK9rFW4F5PxnBH
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPREJHb3BzUzlWa28/view?pref=2&pli=1
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الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سوقاً شعبياً لبيع املواشي )ماكف الغنم( يف بلدة حزمية بريف 
حمافظة الرقة، خاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل عدد من املواشي وتضرر موقع السوق بشكل كبري.

األربعاء 9/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف مدينة محورية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل تضرر عدد من احملالت التجارية.

السبت 12/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة على السوق الشعيب يف مدينة زملكا بريف دمشق اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل أضرار مادية كبرية ابحملالت التجارية.

اإلثنني 21/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف بلدة بيت انمي مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص، إضافة إىل تضرر عدد من احملالت التجارية.

الثالاثء 22/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف قرية بزينة مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل تضرر ودمار عدد من احملالت التجارية.

اخلميس 24/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف مدينة محورية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل دمار وتضرر عدد من احملالت التجارية.

- املالعب:
اإلثنني 21/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ امللعب البلدي يف مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر أرض امللعب.

الثالاثء 29/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخني على امللعب البلدي يف منطقة الصناعة يف مدينة تدمر بريف 
محص، واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، سقط أحد الصواريخ على أرضية امللعب ما تسبب إبحداث حفرة كبرية فيها، كما سقط 

الصاروخ اآلخر على املدرجات الغربية للملعب، ما تسبب ابهنيار قسم منها، إضافة إىل تدمري سقفها بشكل شبه كامل.

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

وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(.

األربعاء 30/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخني على حمطة الفرحان للوقود يف مدينة تدمر بريف حمافظة 
محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار بناء احملطة بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة.

- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(.
اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين السوري يف مدينة جسر 

الشغور بريف حمافظة إدلب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية بسيطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LU1pQ2ViaXRYQXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0c0dTX1BLblZjMFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WVhyVUpaY3QyeTA/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=312&token=ZkJRfUC2XZlSX8x1rABqR7cMD8s0lTxb
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbkQwUkxGUzNOVTg/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=313&token=37T8Rl1EacnYbLPschJTeLwHKOyVxVXr
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=314&token=TGpARh5SkiGlUlDWscFxO24pGsb3eYkY
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRlgwWDRhc2gxNEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTEhCTjIyNFp1Sm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWERabGFOeW9UR0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbmFxLWcyOUpLYmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWERabGFOeW9UR0k/view?usp=sharing
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الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف مدينة محورية مبحافظة 
ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية بسيطة.

اخلميس 10/ كانون األول/ 2015 قصفت مدفعية النظام صاروخ أرض - أرض قرب نقطة اإلسعاف التابعة للدفاع املدين يف مدينة 
معضمية الشام بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة أحد كوادر الدفاع املدين جبراح، إضافة إىل 

إصابة النقطة أبضرار مادية متوسطة.

السبت 12/ كانون األول/ 2015 قصفت رامجات صواريخ النظام صاروخاً قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف الغوطة الشرقية 
بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة سيارة اإلسعاف أبضرار مادية متوسطة.

السبت 12/ كانون األول/ 2015 قصفت رامجات صواريخ النظام صاروخاً قرب أحد مراكز الدفاع املدين يف الغوطة الشرقية بريف 
دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة املركز أبضرار مادية بسيطة.

األحد 13/ كانون األول/ 2015 قصفت مدفعية النظام بقذائف اهلاون مدينة حرستا بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، تسببت إحدى القذائف أبضرار مادية متوسطة مبقدمة سيارة إخالء اتبعة لفريق الدفاع املدين أثناء تفقدهم ملواقع القصف.

األربعاء 16/ كانون األول/ 2015 قصفت مدفعية النظام قذيفة هاون قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين السوري يف مدينة دوما 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية متوسطة.

األربعاء 23/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة على سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين السوري يف بلدة 
النشابية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل أحد املسعفني وإصابة آخرين جبراح، إضافة 

إىل إصابة السيارة أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

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

الشرقي  الرقة  بريف  معدان  مدينة  املياه يف  تنقية  احلريب بصاروخني حمطة  النظام  2015 قصف طريان  األول/  12/ كانون  السبت 
واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش ما تسبب أبضرار مادية كبرية يف احملطة وخروجها عن اخلدمة. 

األربعاء 23/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على أحد آابر املياه الرئيسة اليت تغذي بلدة كفرالها بريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بتدمري مضخيت ماء وخزان املياه الرئيس، إضافة إىل دمار غرفة 

جتهيزات البئر امليكانيكية والكهرابئية، وخروجه عن اخلدمة.
- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(.

األحد 6/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مستوصف الصحة املدرسية يف مدينة تدمر بريف حمافظة 
محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار بناء املستوصف بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.

األربعاء 9/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخني على املشتل الزراعي يف احلي الشمايل مبدينة تدمر يف ريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي ابلسور اجلنويب والغريب للمشتل.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSlB4VnNDSFZjZUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcnc1MW1KWWF2NG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQkVOYnhKSVFJZVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbUdoNWJPWkxGdnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPY1Y2YWM0M3NoZ3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUFI5bGpnT0tBLVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUmVib09wek1MR1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOHhOaUFabXp3dnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPczRBck1QbUd6OVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ3dsMnRkYXhKak0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTXFTZFVrVEVWTFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTmVEakUzSnh6b00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTXFTZFVrVEVWTFU/view?usp=sharing
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األربعاء 9/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مبىن اجملمع االستهالكي يف احلي الشمايل مبدينة تدمر 
يف ريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل اهنيار اجلدار الغريب للمبىن بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.

األحد 27/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ثالثة صواريخ على مبىن مديرية الكهرابء يف احلي الشرقي ملدينة تدمر 
بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار مبىن املديرية بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة.

األربعاء 30/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً على مؤسسة األعالف يف حي القلعة مبدينة تدمر يف ريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار الواجهة اجلنوبية ملبىن املؤسسة وأربع مستودعات لتخزين األعالف 

داخلها بشكل كبري.

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

األربعاء 2/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صواريخ عدة على طريق عام تدمر دير الزور يف املنطقة الواقعة ابلقرب 
من الوادي األمحر مشايل شرقي تدمر بريف محص، واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بدمار 4 عبارات طرقية بشكل شبه كامل 

وخروج الطريق عن اخلدمة.

السبت 5/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مركزاً النطالق حافالت نقل املسافرين يف حي القلعة مبدينة 
تدمر بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب ابهنيار اجلدران اخلارجية اجلنوبية والغربية ملبىن املركز وخروجه عن 

اخلدمة.

- األفران.
اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخاً قرب الفرن اآليل يف بلدة كفر نبل بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب إبحداث عدة حفر يف سور الفرن، ودمار الباب الرئيس اخلارجي للفرن.

- املنشآت الصناعية )معامل صناعة األدوية واملستلزمات الطبية - املنشآت واملدن الصناعية(.
الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب 3 صواريخ على معمل الورق الواقع على بعد 10 كيلومرتات شرقي مدينة 
دير الزور، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء املعمل واندالع احلرائق به، اجلدير ابلذكر أن املعمل خارج عن 

اخلدمة منذ ما يقارب 3 سنوات بسبب قصف طريان النظام احلريب  .

األحد 27/ كانون األول/ 2015 شن طريان النظام احلريب غارتني ابلصواريخ على املنطقة الصناعية يف احلي الشمايل يف مدينة تدمر 
بريف محص، واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب بدمار معملني لصناعة وإنتاج امللح الصخري بشكل شبه كامل، وخروجهما 

عن اخلدمة.

خميمات الالجئني:
للنازحني يف منطقة عابدين بريف حمافظة إدلب،  األربعاء 30/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ خميماً 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل إصابة مرافق املخيم أبضرار مادية كبرية واحرتاق عدد 

من اخليم.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM0l3V3hiSTNRWEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa3VfdENTTGxmOFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZHlrdVZjT0Vmam8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa3VfdENTTGxmOFk/view?usp=sharing
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ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد. 
اخلميس 3/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املنازل احمليطة ابملسجد الكبري يف قرية أبو الرويل 

بريف حلب اجلنويب واخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة ، ما أدى إىل هتدم السور اخلارجي للجامع وتضرر بناء اجلامع بشكل كبري.

األحد 6/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املسجد الصغري يف حي الشهايب مبدينة الباب يف ريف 
حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة قبة املسجد أبضرار مادية متوسطة ودمار جزئي بسوره.

اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مسجد أبو بكر الصديق يف مدينة كفر محرة 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ماتسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار جزئي بسور املسجد وأضرار 

مادية كبرية يف املوضأ وأاثث املسجد وخروجه عن اخلدمة مؤقتاً.

الثالاثء 15/ كانون األول/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ امللحق السكين اخلاص مبسجد الشرعية يف 
مدينة منبج بريف حلب الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ماتسبب بدمار جزئي يف امللحق وتضرر مواد إكساء املسجد وأاثثه.

األربعاء 16/ كانون األول/ 2015، قصف طريان حريب يُزعم 
أنه روسي ابلصواريخ املنازل احمليطة مبسجد عروة بن الزبري يف حي 
طريق الباب يف مدينة حلب واخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة ، ما أدى إىل دمار جزئي يف سور املسجد من اجلهة 

الشرقية ودمار كبري يف املدخل الرئيس للمسجد.

اجلمعة 18/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مسجد الرباء بن مالك يف مدينة حريتان 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية بسيطة ودمار 

جزئي مبئذنته.

اجلمعة 25/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً قرب مسجد البتول يف حي الزبدية مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، إضافة إىل إصابة إكساء املسجد وسوره أبضرار مادية بسيطة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس. 

اخلميس 17/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب مدرسة غازي برهو اخلضر على طريق 
القسطل يف مدينة إعزاز بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية 

متوسطة.

مسجد عروة بن الزبري

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMjZFV1dMSG5qams/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMDdNWnlBTTExTlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPLUl0QklRaksycG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNko2ZlhWd2M5ME0/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=321&token=YFjwyttvyfyNtqIX46PAR5msyzP5nOzc
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0MUlzdUpMaWNGdWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R3NobTN0a21VS1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSVk4ZUZ0czdyWU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPODJMOE03M1I0M0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcC1GX3VnRVAzWHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM3RZNHdzWk0yWEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZVZKcU5PQ21aUU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPTXlZaXhKZEQ4Vmc/view
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األحد 20/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة العروبة االبتدائية يف مدينة إدلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وجبهة النصرة، ما أدى إىل دمار جزئي بسور املدرسة اجلنويب والغريب، إضافة إىل دمار مستودع الكتب 

املدرسية داخل املدرسة.

الثالاثء 22/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم 
أنه روسي ابلصواريخ مدرسة كفر داعل االبتدائية يف بلدة كفر 
املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  حلب،  حمافظة  بريف  داعل 
بناء  إصابة  إىل  إضافة  مقتل شخصني،  إىل  أدى  ما  املسلحة، 

املدرسة أبضرار مادية كبرية ودمار جزئي يف سورها.

األربعاء 23/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة حسن نعناع يف احلي الغريب يف مدينة حريتان 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة مواد إكساء املدرسة وأاثثها أبضرار مادية 

متوسطة ودمار جزئي بسورها.

- اجلامعات. 
السبت 12/ كانون األول/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ املنازل السكنية احمليطة بثانوية الصناعة )اليت 
كان من املقرر افتتاحها كجامعة اتبعة للمناطق احملررة يف حلب( يف مدينة األاترب بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة، ما تسبب مبجزرة، وأضرار جزئية حلقت ببناء املدرسة اليت تعرضت للقصف يف 17/ تشرين الثاين/ 2015 

- املعاهد التعليمية. 
السبت 19/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ الغرف املسبقة الصنع املخصصة ملركز براعم لذوي 
االحتياجات اخلاصة قرب سكة احلديد يف مدينة تل رفعت بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
ما أدى إىل إصابة الغرف أبضرار مادية متوسطة، ما دفع ابلقائمني عليها إىل إيقاف العمل هبا حىت إشعار آخر خشية تكرار القصف.

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

صباح اإلثنني 14/ كانون األول/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ املنازل احمليطة مبشفى مدينة األاترب 
امليداين يف األحياء الشمالية من مدينة األاترب بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة اثنني 
من كادر املشفى بينهم ممرضة، إضافة إىل أضرار يف قسم غسيل الكلى ومعدات، وتضرر املبىن عموماً بشكل كبري مت على إثره إغالق 

املشفى ونقله إىل خارج األاترب حبسب ما جاء يف بيان صادر عن اجمللس احمللي يف األاترب.

اجلمعة 25/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املشفى الوطين الواقع على الطريق املؤدي إىل مدينة 
عفرين يف مدينة إعزاز بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية 

كبرية. واحرتاق عدد من سيارات اخلدمة.

مدرسة كفر داعل

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRGtObHN2WmJHY0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWXhmT3BxTjNnZEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQkxSTHVWcTR1cG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWXhmT3BxTjNnZEk/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=324&token=7rv0NrHrfwFwhncC0XuK7g0mT0jLN9sK
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=324&token=7rv0NrHrfwFwhncC0XuK7g0mT0jLN9sK
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRThGRlFGZ0lfNGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM0dwcmg1YUFkbEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeVhPSGRMdWZTdUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbG1MRUJPZ2tEbVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWTh1WW1OUlRuQXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWkY3d0ZkSzNLTnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPRGtObHN2WmJHY0E/view?pref=2&pli=1
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اجلمعة 25/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة دوار الصنم قرب مشفى النسائية واألطفال يف 
مدينة إعزاز بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة اثنني من أفراد الكادر الطيب، 

إضافة إىل دمار يف معدات غرف العمليات وسبع حاضنات أطفال وخروجه عن اخلدمة.

املربعات السكانية:
 األسواق.

ظهر األحد 13/ كانون األول/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ سوق مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار كبري ابلعديد من احملال التجارية.

الثالاثء 15/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ سوقاً شعبياً على أطراف مدينة مسكنة بريف 
حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب حبدوث جمزرة، إضافة إىل إصابة مرافق السوق أبضرار مادية كبرية ومقتل عدد 

من املاشية.

الثالاثء 15/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي 
صاروخاً على سوق لبيع املازوت يف مدينة معارة النعسان يف ريف إدلب، 
عدة  بتدمري  تسبب  ما  املسلحة؛  املعارضة  فصائل  لسيطرة  واخلاضعة 
خزاانت وصهاريج ومضخات مازوت تعود ملكيتها ألهايل املدينة، إضافة 

إىل احرتاق عدد آخر منها، وتضرره بشكل شبه كامل.

األحد 20/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخني على سوق جتاري يف مدينة إدلب اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة وجبهة النصرة، ما تسبب بدمار عدد من احملالت التجارية.

السبت 26/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ سوق الدجاج يف حي ابب احلديد مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار وتضرر عدد من احملالت التجارية.

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

الغاز وحمطاهتا - أانبيب نقل النفط والغاز(.
اخلميس 31/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حمطة التحويل الكهرابئي يف بلدة الزربة بريف حمافظة 
حلب اجلنويب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي إبحدى حموالت الكهرابء ذات االستطاعة 

230K.V وخروجها عن اخلدمة.

- أفواج اإلطفاء )منشآت – آليات(.
اخلميس 17/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مبىن فوج اإلطفاء يف مدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 6 عناصر من طاقم اإلطفاء، إضافة إىل دمار جزئي ببناء املركز وخروجه عن اخلدمة.

سوق لبيع املازوت يف ريف ادلب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdGUyRHRMM05LZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdlIzd1lTWHdINGc/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=325&token=rOA558nbvSxC6z4WnpwlvmxfdHRQG9rY
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=323&token=XkBP3v5ROYYnqURPvMV1TkWqoMa72W0Q
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa19ocGxmZHducUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV2Ewd3ktMGRxWk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPenZiT3VzRWNKNWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVE9FNkFoMl8wdTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV2Ewd3ktMGRxWk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb3E3U0JrRS12M2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTFhMcXZrNG5kTGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTFhMcXZrNG5kTGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPekxVaXY5MmotMXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOXB4Rl9WN01VWUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbTRXQ2d0Rnc5bTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbl9XbE5Kb3pkTk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOFFuSjNEamg5aEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPTFhMcXZrNG5kTGs/view?pref=2&pli=1
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اخلميس 17/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مبىن فوج اإلطفاء يف مدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش، ما أدى إىل تدمري 3 سيارات إطفاء وخروجها عن اخلدمة.

- املقرات اخلدمية الرمسية )مؤسسات – وزارات(.
األحد 20/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مبىن الكتب املدرسية يف شارع اجلالء مبدينة إدلب، 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ابملبىن.

األحد 20/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخاً على حميط القصر العديل يف مدينة إدلب اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وجبهة النصرة، ما تسبب بتدمري نوافذ وأبواب القسم الشمايل من املبىن، إضافة إىل تدمري السور 

الشرقي للمبىن.

- األفران.
األربعاء 9/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املباين احمليطة بفرن للخبز يف حي الصاحلني مبدينة 
حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي ببناء الفرن وإصابة خطوط اإلنتاج أبضرار مادية كبرية وخروجه 

اخلدمة.

خميمات الالجئني:
اخلميس 31/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مركزاً إليواء النازحني يف اجلهة الشرقية ملدينة إعزاز 
بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل شخصني، إضافة إىل إصابة املركز أبضرار مادية كبرية 

وخروجه عن اخلدمة.

اتء: تنظيم داعش:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس.
الثالاثء 22/كانون األول/ 2015 قصف تنظيم داعش مبدفعية اهلاون عدة قذائف سقطت على مدرسة تشرين للبنات يف حي هرابش 

مبدينة دير الزور الواقعة حتت سيطرة القوات احلكومية، ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل حدوث حفر يف ابحة املدرسة.

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

اخلميس 10/كانون األول/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري شاحنة مفخخة عند حاجز للقوات الكردية يف بلدة متر بريف احلسكة 
الغريب اخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية؛ ما أدى إىل دمار املركز الصحي اجملاور للحاجز بشكل شبه كامل وخروجه عن 

اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6eGI4bkNYNWltSXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6T1RqRkRzWGJrZFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6T1RqRkRzWGJrZFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYU9JYmVqWnVNRTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWmdKcWFkTXh2QlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNVBnLWZjV2RmRkk/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=322&token=kIyI1S4pXs3hJB5EyK5gGhy4Ge0TSpW2
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=326&token=NSTJQ6KbP8ELyyxLOTWa6kfaRWRoW8cA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbGo4LUtEV2tIa3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPLU9DZE91eWI5ZGM/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=264&token=0u6Ai7ElpS9UMgRyeLHxYC2TkbdCV10M
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املربعات السكانية:
- األسواق.

اخلميس 10/كانون أول/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري شاحنة مفخخة يف سوق اخلضار وسط مدينة تل متر بريف احلسكة الغريب 
اخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية؛ ما أدى إىل دمار ما اليقل عن 30 حماًل جتارايً.

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

السبت 5/ كانون األول/ 2015 قصف تنظيم داعش بقذائف اهلاون حي اجلورة مبدينة دير الزور اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، 
سقطت ابلقرب من مبىن احملاسبة التابع ملديرية الرتبية بدير الزور، ما أدى إىل تضرر املبىن أبضرار مادية متوسطة.

اخلميس 10/كانون األول/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري شاحنة مفخخة قرب بيت الشعب وهو حمكمة اتبعة حلزب االحتاد 
الدميقراطي يف مدينة تل متر بريف احلسكة الغريب واخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية؛ ما أدى إىل دمار كبري يف املبىن وخروجه 

عن اخلدمة.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد.
السبت 5/ كانون األول/ 2015 سقطت قذيفة صاروخية حملية الصنع يف حميط مسجد الغفران الواقع حي اخلالدية مبدينة حلب 
واخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بين زيد اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، إضافة إىل دمار 

جزئي يف أجزاء من سور املسجد وتكسر بعض النوافذ.

الثقيلة على مسجد الغفران يف حي اخلالدية يف حلب واخلاضع لسيطرة  اإلثنني 7/كانون األول/ 2015 سقطت قذائف املدفعية 
القوات احلكومية، للمرة الثانية خالل هذا الشهر ما أدى إىل حدوث أضرار يف بناء املسجد واملوضأ إضافة إىل حتطم بعض النوافذ، 

واهنيار أجزاء من املئذنة، وخروجه عن اخلدمة.
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس.
الثالاثء 1/ كانون األول/ 2015 تعرضت املدرسة الصناعية اليت حتولت إىل مركز إيواء للنازحني يف مدينة ضمري بريف دمشق اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ألضرار مادية متوسطة يف البناء نتيجة إصابتها ابلقذائف الصاروخية والرصاص خالل االشتباكات 

الدائرة بني عدة فصائل من املعارضة املسلحة مع بعضها. 

اإلثنني  7/ كانون األول/ 2015 سقطت قذيفة مدفعية ثقيلة داخل مدرسة الغد العريب يف حي شارع النيل مبدينة حلب واخلاضع 
لسيطرة القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بين زيد اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل حدوث أضرار 

يف سور املدرسة اخلارجي وأضرار حلقت يف بناء غرفة اإلدارة وبعض الغرف الصفية.

الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 سقطت قذيفة هاون داخل مدرسة عمر األ برش يف حي الشيخ حمي الدين مبدينة دمشق، مصدرها 
مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة شخص جبروح متوسطة، إضافة إىل أضرار مادية 

بسيطة مكان سقوط القذيفة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0YlYtU1pyOXBwZzA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bWtlc3F4SkhHbTQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VVlxRXZBb3VXWVE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bWtlc3F4SkhHbTQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NFhST0JtTGk4UFU
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=309&token=V2zm7L4ooMQVVN9670GdOAj0xhzfwh1i
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WGhVNm5UbEttTVU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0THRsYjExaGZkRkk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SGtPSlJZMHBjWmM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WGhVNm5UbEttTVU
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األحد 13/ كانون األول/ 2015 سقطت قذيفة هاون يف مدرسة دار 
السالم الواقعة يف حي الشعالن مبدينة دمشق واخلاضع لسيطرة القوات 
فصائل  لسيطرة  مناطق خاضعة  متمركزة يف  مدفعية  احلكومية، مصدرها 
املعارضة املسلحة, ما أدى إىل تضرر خزان مياه املدرسة مكان سقوط 

القذيفة دون وقوع أي أضرار أخرى.

- اجلامعات.
األربعاء 2/ كانون األول/ 2015 سقطت قذيفة هاون داخل كلية اهلندسة املدنية الواقعة يف حي الربامكة مبدينة دمشق، مصدرها 
مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة أستاذ جامعي وطالبني جبروح متوسطة، وأضرار 

مادية بسيطة مكان سقوط القذيفة.

األربعاء 2/ كانون األول/ 2015 سقطت قذيفة هاون داخل كلية احلقوق الواقعة يف حي الربامكة مبدينة دمشق، مصدرها مدفعية 
متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل بعض األضرار املادية البسيطة مكان سقوط القذيفة.

- املعاهد التعليمية. 
األربعاء 2/ كانون األول/ 2015 سقطت قذيفة هاون على الطابق السابع جملمع الشيخ أمحد كفتارو التابع ملعهد الشام العايل الواقع 
يف حي ركن الدين مبدينة دمشق، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، إضافة إىل بعض األضرار 

املادية مكان سقوط القذيفة وحتطم الزجاج الطابق، مع العلم أّن اجملمع حيتوي على مسجد أبو النور وعدد من املعاهد الشرعية.

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

الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 سقطت قذيفة صاروخية حملية الصنع داخل خمرب الدم يف مشفى البريوين اجلامعي مبدينة حرستا بريف 
دمشق، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة جيش اإلسالم أحد فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل أحد 

املخربيني، إضافة إىل تدمري معظم معدات املخرب وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 سقطت قذيفة هاون داخل املشفى الفرنسي »قسم التوليد« يف حي القصاع مبدينة دمشق، مصدرها 
مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل أضرار مادية بسيطة يف القسم دون وقوع أية إصاابت 

بشرية.

األحد 13/ كانون األول/ 2015 سقطت قذيفة هاون داخل مشفى األطفال الواقع يف حي املواساة مبدينة دمشق واخلاضعة لسيطرة 
القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف مناطق خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل تضرر حاضنة أطفال 

وحتطم زجاج بعض الغرف.

مدرسة دار السالم - دمشق

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aEl3aXg3RUtYZ1k
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OVZ5RVJfVnF4bWs
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SjVHT3R0c1NMVHc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OVZ5RVJfVnF4bWs
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QlVfZ1Z2QWVQeVk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bFZNZ0Y5d2pnVlk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cmVzRkpVMkVtWUk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bFZNZ0Y5d2pnVlk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UzVYdjJKdFpsOGc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VElfQlk4YVc0SWM
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NFFGTVZwMW1mRTQ/view
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- سيارات اإلسعاف.
األربعاء 16/ كانون األول/ 2015 قصف جتمع العز وهو أحد فصائل املعارضة املسلحة صاروخ اتو على سيارة إسعاف تقوم إبجالء 
جرحى القوات احلكومية على جبهة اجلنابرة بريف حمافظة محاة الشمايل، ما أدى إىل تدمري السيارة بشكل شبه كامل وخروجها عن 

اخلدمة.

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

الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 سقطت قذيفة صاروخية حملية الصنع داخل مبىن االحتاد السوري لكرة القدم يف حي المزرعة مبدينة 
دمشق، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة, ما أدى إىل دمار شبه كامل يف املبىن وهتدم معظم 

مكاتبه مبا حتتويه من ممتلكات.

قوات التحالف الدويل:
البىن التحتية:

- األفران
األربعاء 23/ كانون األول/ 2015 قصف طريان التحالف الدويل صواريخ عدة على الساحة العامة قرب فرن اخلبز األساسي يف 
املدينة السكنية التابعة لسد تشرين بريف حمافظة حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة بناء الفرن ومعداته 

أبضرار مادية كبرية.

   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 قرار جملس األمن 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
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MWJaUHFiWTB3UlE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eHRIZ1lBUkpBbE0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=270&token=lXxdxB1RPbD5cLiw1S5JsyaIwRgfth0E

